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Η ΛΕύκΗ…

...είναι μια επίκτητη διαταραχή 
του δέρματος και των βλεννο-
γόνων που χαρακτηρίζεται από 
•  Ασυμπτωματικές, σαφώς πε-

ριγεγραμμένες λευκές, αχρω-
μικές κηλίδες ή πλάκες

• Συχνά συμμετρικές  
•  Στρογγυλού, ωοειδούς ή γραμ-

μικού σχήματος & ποικίλου 
εύρους 

…είναι μια ασθένεια γνωστή εκ αρχαι-
οτάτων χρόνων με αναφορές κατά την 
περίοδο 
•  Του Aushooryan (2200 π.Χ.), στο κλα-

σικό Tarikh-e-Tib-e-Iran 
•  Της Φαρονικής ιατρικής (1550 π.Χ.), 

όπου περιγράφονται δύο τύποι ασθε-
νειών που επηρεάζουν το χρώμα του 
δέρματος της λέπρας και της λεύκης 

•  Η «λεύκη» φαίνεται να προέρχεται από τη λατινική λέξη «vitium», που ση-
μαίνει «ελάττωμα»

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

•  Κυμαίνεται από 0,1%-8% παγκοσμίως
•  Επηρεάζει το 0,5-2% του παγκόσμι-

ου πληθυσμού με μέση ηλικία εμφά-
νισης τα 20 έτη

•  Εμφανίζεται σε όλες τις φυλές, φύλα 
•  Περίπου στο 30% των ασθενών με 

λεύκη υπάρχει (+) οικογενειακό ιστο-
ρικό

ΙΣΤΟΠΑθΟΛΟΓΙκΑ ΕύΡΗΜΑΤΑ
•  Πλήρης απουσία των λειτουργικών μελανοκυττάρων με φλεγμονώδη κύτ-

ταρα (CD4 + και CD8 + Τ λεμφοκύτταρα) να απαντώνται συχνότερα στα 
όρια των βλαβών 

•  Οι ενεργές βλάβες μπορεί να ακολουθούν λειχηνοειδή αντίδραση διάμε-

Λεύκη
Συνήθεις, ασυνήθεις 
και σπάνιες μορφές 

της νόσου 
ΘΕΟΔΩΡα ΔΟΥΒαΛη 

Β’ Επιμελήτρια Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ
Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός»

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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σης δερματίτιδας
Ali Alikhan et al J AM Acad  Dermatol Sept 2011

ΑΙΤΙΟΠΑθΟΓΕΝΕΙΑ
Παραμένει ασαφής
•  Υπάρχουν αρκετές θεωρίες οι πιο σημαντι-

κές εξ αυτών είναι η αυτοάνοση, νευροχη-
μική και αυτοκυτταροτοξική 

•  Η λεύκη αντιπροσωπεύει μια ομάδα ετερο-
γενών παθοφυσιολογικών διαταραχών με 
παρόμοιο φαινότυπο 

•  Stress, τοξικές ουσίες, λοιμώξεις, αυτοανο-
σία, μεταλλάξεις, συμβάλουν στην παθογέ-
νεια της νόσου

ΣύΣχΕΤΙΣΕΙΣ…
…Γενικευμένης λεύκης με  αυτοάνοσα νο-
σήματα
• Σε μελέτη 2441 ασθενών με λεύκη
• 12% αυτοάνοση θυροειδική διαταραχή
• 8% ψωρίαση
• 3% ρευματοειδής αρθρίτιδα
• 2% ΙΦΝΕ

40% ΑΝΑ(+), 50% anti-TPO(+)
Alkhateeb A et al Pigment Cell Res 2003

Η ΛΕύκΗ…
• Συσχέτιση με πολίωση
•  Πιθανή οφθαλμολογική διαταραχή, επί συμ-

μετοχής των μελανοκυττάρων του οφθαλμού
•  Στο 30-40% των ασθενών αλλοιώσεις σε 

αμφιβληστροειδή και χοριοειδή, χωρίς με-
ταβολές στην οπτική οξύτητα

• Πιθανή συμμετοχή του ωτός 

Με βάση την ανάλυση μιας μεγάλης σειράς 
ασθενών με λεύκη, έχουν προταθεί δύο κλι-
νικοί φαινότυποι σχετιζόμενοι με την ηλικία 
•  Οι ασθενείς με λεύκη κατά την παιδική ηλι-

κία (<12 ετών) 
- (+) οικογενειακό ιστορικό λεύκης 
- Πρόωρη λεύκανση τριχών 
- Ηalo nevi, Koebner φαινόμενο

•  Αντίθετα, ασθενείς με εμφάνιση λεύκης κα-
τά την εφηβεία ή την πρώιμη ενηλικίωση 
-  Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό αυτοάνο-

σων νοσημάτων 
- Εντόπιση σε πρόσωπο ή σε άκρα

Latent class analysis of a series of 717 patients 
with vitiligo allows the identification of two 

clinical subtypes. AU Ezzedine K et al  SO Pigment 
Cell Melanoma Res. 2014 Jan

ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ  ΛΕύκΗΣ…
Συνήθεις εντοπίσεις
•  Σε αγκώνες-γόνατα, άνω-κάτω άκρα, βλέφαρα
•  Συχνή η προσβολή περιοχών που υποβάλλο-

νται σε τραύμα, φαινόμενο Koebner (20-60%)

ΓΕΝΕΤΙκΟ ύΠΟβΑθΡΟ
•  Πολυπαραγοντικός και πολυγονιδιακός τρόπος κληρονομικότητας με ατελή διείσδυση
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ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ  ΛΕύκΗΣ…

ΠΟΙκΙΛΙΕΣ ΛΕύκΗΣ…
…παρουσιάζει περισσότερες από μία χρωμα-
τικές αποχρώσεις

•  Οι τρίχρωμες βλάβες (Trichrome) χαρακτη-
ρίζονται από ζώνες λευκού, ανοικτού-καφέ 
και κανονικού χρώματος δέρματος  συχνά 
σε άτομα με σκουρόχρωμη επιδερμίδα

•  Οι τετράχρωμες αλλοιώσεις (Quadrichrome)  
έχουν περιγεγραμμένο υπερχρωματισμό

•  Οι πεντάχρωμες βλάβες (pentachrome) εμ-
φανίζονται με μπλε απόχρωση 

Α consensus report of the Vitiligo European 
Task Force. AU Taïeb A, VETF Members  SO 

Pigment Cell Res. 2007 Feb

ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΤΗΣ ΛΕύκΗΣ…
Confetti like Lesions

• Δείκτης ταχέως επιδεινούμενης λεύκης

•  Η βιοψία των βλαβών αποκαλύπτει φλεγ-
μονώδη διήθηση λεμφοκυττάρων (CD8+) 
σε βασική μεμβράνη

Η αναγνώριση των σημείων δραστηριότη-
τας  της λεύκης είναι χρήσιμη για την επι-
λογή της θεραπείας

Boon-Kee Goh et al Dermatol Clin 35 2017

ΜΗ ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΑκΗ ΛΕύκΗ 
(Non Segmental vitiligo)

•  Ο πιο συχνός τύπος , επηρεάζει 9/10 ασθε-
νείς με λεύκη

• Χαρακτηρίζεται από συμμετρικές πλάκες σε 
Παλάμες
Αγκώνες-Γόνατα
Άνω άκρα-Κάτω άκρα

• Μ.Ο ηλικίας εμφάνισης 2η-3η δεκαετία
• Ασυνήθης η προσβολή των τριχών
•  Υψηλότερο ποσοστό θυρεοειδικών διατα-

ραχών

ΜΗ ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΑκΗ ΛΕύκΗ (NSV) 
Γενικευμένη

Γενικευμένη(Generalized)
•  Συχνά συμμετρικές, αποχρωματισμένες κη-

λίδες ή πλάκες

ΔΙΑφΟΡΙκΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Boon-Kee Goh et al Dermatol Clin 35 2017

ΤΑξΙΝΟΜΗΣΗ

Σύμφωνα με το Vitiligo Global Issues Consensus Conference 2011-2012, η λεύκη 
ταξινομείται ως ακολούθως
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•  Τυχαία κατανομή σε πολλαπλές περιοχές 
του σώματος και σε περιοχές που υπόκει-
νται σε τραύμα

•  Έναρξη κατά την παιδική ηλικία ή την πρώ-
ιμη ενηλικίωση 

•  Συνήθεις εντοπίσεις σε πρόσωπο, κορμό 
και άκρα

Ezzedine K et al Vitiligo Global Issue Consensus 
Conference Panelists SO Pigment Cell Melanoma 

Res. 2012

ΜΗ ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΑκΗ ΛΕύκΗ (NSV) 
Ακροπροσωπική

Ακροπροσωπική (Acrofacial or acral)
•  Αποχρωματισμένες πλάκες σε χέρια, πόδια, 

πρόσωπο, κεφάλι
•  Υποκατηγορία :Οι βλάβες περιορίζονται στα 

χείλη(lip-tip) και ακροδάκτυλα
Vitiligo. Ezzedine K eta al Lancet. 2015

ΜΗ ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΑκΗ ΛΕύκΗ (NSV) 
Λεύκη των βλεννογόνων

Λεύκη των βλεννογόνων (Mucosal)
•  Περιλαμβάνει τον βλεννογόνο του στόματος 

ή και των γεννητικών οργάνων
•  Μπορεί να εμφανιστεί στο πλαίσιο γενικευ-

μένης λεύκης ή ως μεμονωμένη εκδήλωση
•  Εμμένουσα λεύκη βλεννογόνου, χωρίς αλ-

λαγές επί 2 ετίας ταξινομείται στον αταξινό-
μητο τύπο

ΜΗ ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΑκΗ ΛΕύκΗ (NSV) 
Καθολική

Καθολική (Universal)
•  Aναφέρεται στoν πλήρη ή σχεδόν πλήρη 

αποχρωματισμό του δέρματος(80-90% της 
επιφάνειας του σώματος)

• Πιο κοινή μορφή στην ενηλικίωση
•  Συνήθως προκύπτει από την εξέλιξη της γε-

νικευμένης λεύκης

ΜΗ ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΑκΗ ΛΕύκΗ (NSV) 
Εστιακή

Εστιακή (focal)
•  αναφέρεται σε επίκτητη, μικρής έκτασης υπό-

χρωμη αλλοίωση που δεν ταξινομείται στη 
SV και η οποία δεν έχει εξελιχθεί σε NSV με-
τά από 1-2 έτη

ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΑκΗ ΛΕύκΗ (Segmental 
vitiligo)

Ο επιπολασμός κυμαίνεται από (5% and 27.9%) 
ανάλογα τις μελέτες
Διάκριση σε
•  Ετερόπλευρη (unilateral): Εντόπιση σε μία 

περιοχή (πιο συχνή)
•  Αμφοτερόπλευρη Δερμοτομιακή (bilateral): 

2 βλάβες δερμοτομιακής λεύκης είναι πα-
ρούσες σε αντίθετες πλευρές του σώματος

•  Πολυδερμοτομιακή (Multisegmental): 2 δι-
ακριτές δερμοτομιακές περιοχές με λεύκη 
απαντώνται στην ίδια πλευρά

•  Συσχέτιση με halo nevi(14.4%)
Nanja Van Geel Segmental Vitiligo 

Dermatol Clin 2017

ΜΕΙκΤΗ ΛΕύκΗ (Μixed)

Πρόκειται για τη συνύπαρξη της SV και NSV 
λεύκης
Κριτήρια Διάγνωσης
•  Η SV προηγείται της NSV με διάστημα του-

λάχιστον 6 μηνών

•  Απουσία SV κατά το 1ο έτος γέννησης
•  Η SV επηρεάζει τουλάχιστον το 20% της δερ-

μοτομιακής κατανομής
•  Απάντηση στη NUVB μεταξύ SV( πτωχή αντα-

πόκριση) και NSV(καλή ανταπόκριση) 
J Am Dermatol 2011

ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΟΡφΕΣ ΛΕύκΗΣ 
(Yπόχρωμη λεύκη)

Από αναδρομική πολυκεντρική μελέτη σε Γαλ-
λία, Βέλγιο, Σενεγάλη και Σαουδική Αραβία
•  Αναγνωρίστηκαν 24 περιπτώσεις υπόχρω-

μης λεύκης
•  Μέση ηλικία διάγνωσης τα 35 χρόνια 
•  Φωτότυπο V-VI
•  18/24 ασθενείς συμμετοχή προσώπου, τρα-

χηλικής χώρας, τριχωτού κεφαλής
•  Απουσία ή κακή ανταπόκριση στη συμβατι-

κή θεραπεία της λεύκης
•  Απουσία λευκοτριχίας

  ΔΔ Τ-Δερματικό Λέμφωμα

ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΟΡφΕΣ ΛΕύκΗΣ 
(Vitiligo punctata)

Vitiligo punctata
•  Aποχρωματισμένες κηλίδες 1-15 mm σε 

οποιαδήποτε περιοχή του σώματος (λεύκη 
ponctué ή δίκην κομφετί)

Yaghoobi R et al  J Dermatol. 2011 May

ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΟΡφΕΣ ΛΕύκΗΣ 
(Θυλακική Λεύκη)

Θυλακική Λεύκη (Follicular vitiligo)
•  Έντονη γενικευμένη λεύκανση των μαλλιών 

λόγω απώλειας μελανοκυττάρων σε τριχο-
θυλάκια τρίχας , σε ασθενείς μαύρης φυλής 

•  Περιορισμένη συμμετοχή του δέρματος



Εξατομικευμένη θεραπεία αλωπεκίας, βασισμένη στο DNA 
του ασθενούς και σε κλινικά δεδομένα

Το SNP (Single Nucleotide Polymorphism) 
«snip» αποτελεί μια μεταβολή ενός 
νουκλεοτιδίου σε μια συγκεκριμένη θέση 
στο DNA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον προσδιορισμό του κινδύνου 
ανάπτυξης αλωπεκίας. Το TrichoTest™ είναι 
ένα γενετικό τεστ τελευταίας τεχνολογίας 
μικροσυστοιχιών DNA που περισσότερες 
από 50 δημοσιευμένες μελέτες 
υποστηρίζουν την επιστημονική βάση του. 
Χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγικότητα και 
αποτελεσματικότητα της τάξεως του 99,9% 
κατά τον γενετικό προσδιορισμό. 

Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές σε 13 γονίδια 
που σχετίζονται με την αλωπεκία. Χάρη σε 
ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο, για τον οποίο 
εκκρεμεί ευρεσιτεχνία, επιτυγχάνεται μια 
εξατομικευμένη θεραπεία μεταξύ ενός 
συνόλου >175 εκατομμυρίων εναλλακτικών 
θεραπευτικών αγωγών.

Πλεονεκτήματα του TrichoTest™
• Επιτρέπει την επιλογή των κατάλληλων 

δραστικών ουσιών για τη θεραπεία της 
αλωπεκίας, αποφεύγοντας εκείνες που 
συμμετέχουν στη μεταβολική οδό που 

βρίσκεται σε αναστολή στον εκάστοτε 
ασθενή

• Προσαρμόζει τη δοσολογία των δραστικών 
ουσιών αναλόγως του μεταβολισμού του 
εκάστοτε ασθενή

• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας έως και 70%

• Αποτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
δραστικών ουσιών

Για περισσότερες πληροφορίες και για να 
προμηθευτείτε το προϊόν παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Fagron Hellas.

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

TrichoTest™
Γενετικό τεστ για την Αλωπεκία
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ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΟΡφΕΣ ΛΕύκΗΣ 
(Φλεγμονώδης λεύκη)

Φλεγμονώδης λεύκη (Inflammatory vitiligo)
•  Υπερυψωμένο ερυθηματώδες όριο  της πά-

σχουσας περιοχής με κνησμό ή αίσθημα 
καύσου

•  Πρόκληση μετά  από επιθετική θεραπεία
•  Σε οποιαδήποτε ηλικία και φύλο
•  Συχνή η κοινή ύπαρξη ιστολογικών ευρημά-

των με ψωρίαση 
Inflammatory vitiligo with raised borders 

Dermatology Online Journal 2005

ΑΤΑξΙΝΟΜΗΤΕΣ ΜΟΡφΕΣ ΛΕύκΗΣ 
(Unclassified)

Μη ταξινομημένη μορφή ή απροσδιόριστη 
λεύκη
•  Εστιακή: Απομονωμένη λευκή κηλίδα χωρίς 

δερμοτομιακή κατανομή με δυναμική εξέλι-
ξης σε SV ή NSV μορφές

•  Λεύκη Βλεννογόνων: Μεμονωμένη συμ-
μετοχή ενός βλεννογόνου για 2 τουλάχι-
στον χρόνια      

An Bras Dermatol. 2014
Dermatology Online Journal 2005

ΣύΣχΕΤΙΣΗ ΛΕύκΗΣ ΜΕ ΣύΝΔΡΟΜΑ

Vogt-Koyanagi-Harada syndrome
•  Σπάνια αυτοάνοση πολυσυστηματική δια-

ταραχή

•  Χαρακτηρίζεται από χρόνια ραγοειδίτιδα, πο-
λίωση, αλωπεκία, δυσακουσία, λεύκη και 
σημεία μηνιγγικού ερεθισμού

•  Εκδηλώνεται την 3η δεκαετία της ζωής (Γ>Α) 
και τείνει να είναι πιο σοβαρό στους πιο σκου-
ρόχρωμους πληθυσμούς (Ασιάτες)

•  Συσχέτιση με HLA-DR4, HLA-DR53 και HLA-DQ4
•  Συσχέτιση με κακοήθη λεμφώματα

Ali Alikhan et al J AM Acad Dermatol Sept 2011
Da Silva FT et al J Am Ophthalmol Feb 2009

Dermatology Online Journal 2005

Alezzandrini syndrome
•  Σπάνια κατάσταση χαρακτηρίζεται από μο-

νόπλευρη λεύκη προσώπου, μονόπλευρη 
εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς, πολίω-
ση και απώλεια ακοής

•  Έχουν προταθεί ιογενείς ή αυτοάνοσες  θε-
ωρίες 

•  A, Γ 12-30 ετών
•  Τοπικά κορτικοστεροειδή, μέτρα ηλιοπρο-

στασίας
Andrade A et al Dermatology 2011 Feb

MELAS syndrome
•  Μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια, γαλα-

κτική οξέωση και δτχ ΚΝΣ (εγκεφαλικά επει-
σόδια), νευροαισθητική απώλεια της ακοής, 
ΣΔ και καρδιομυοπάθεια

•  Συσχέτιση με λεύκη στο 11% (3/28) των 
ασθενών με MELAS

Ali Alikhan, MD et al J aM Acad Dermatol Sept 2011

Kabuki syndrome 
•  Σπάνια πολυσυστηματική διαταραχή λόγω 

μεταλλάξεων σε γονίδια KMT2D και KDMA6

•  Χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή καθυστέρη-
ση-διανοητική αναπηρία, σκελετικές - σπλα-
χνικές ανωμαλίες, δερματογλυφικές ανωμα-
λίες, χαρακτηριστικό προσωπείο αυτοάνοσα 
νοσήματα (λεύκη)

Ming JE et al Am J Med Genet A. 2005 Jan

ΑΛΛΑ ΣύΝΔΡΟΜΑ

APECED syndrome 
•  Αυτοάνοση πολυενδοκρινοπαθοκαντιντία-

ση εξωδερματική δυσπλασία  
•  Συνδυασμός νόσου Addison, υποπαραθυρε-

οειδισμού, εξωδερματικής δυσπλασίας, χρό-
νιας βλεννογονοδερματικής καντιντίασης, γυ-
ροειδούς αλωπεκίας, λεύκης, σ. δυσαπορ-
ρόφησης, κακοήθους αναιμίας, χρόνιας ενερ-
γούς ηπατίτιδας, κερατοειδικής δυστροφίας 

Schmidt syndrome / APS2 / PGA2 
•  Μεταβίβαση με ΑΕ χαρακτήρα με μεταβλη-

τή εκφραστικότητα
•  Συνδυασμός νόσου Addison, υποθυρεοειδι-

σμού, ΣΔ Ι, λεύκης, υπογοναδισμού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Καλύτερη πρόγνωση έχουν οι ασθενείς 
• Fitzpatrick IV - VI vs Fitzpatrick II - III
• Βλάβες προσώπου vs των άκρων

ΣύΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙκΑ…
•  Η λεύκη παρουσιάζει μια ποικιλία εκδηλώ-

σεων με ευρεία ΔΔ
•  Η κλινική εικόνα και το ιστορικό αρκούν συ-

νήθως για να τεθεί η διάγνωση
•  Συσχετίζεται με αυτοάνοσες διαταραχές  ή 

αποτελεί μέρος πολλών συνδρόμων
•  Τα σημεία δραστηριότητας της νόσου καθώς 

και η μορφή της καθορίζουν την επιλογή 
της θεραπείας και την πρόγνωση της νόσου ID
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ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΠΑΝΑΣ
• ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
• ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
• ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
• ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

φΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΑΙΤΙΑ
•  ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
• ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
• ΨΩΡΙΑΣΗ
• ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ
• ΨΕΥΔΟΜΥΡΜΗΚΙΩΔΗΣ ΒΛΑΤΙΔΩΣΗ
• ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ
• ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ

ΛΟΙΜΩΔΗ ΑΙΤΙΑ
•  ΚΑΝΤΙNΤΙΑΣΗ
•  ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΗ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΔΕΡ-

ΜΑΤΙΤΙΣ
•  ΤΟΞΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΟΛΥΣΗ ΕΚ ΣΤΑΦΥΛΟ-

ΚΟΚΚΟΥ
• ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ

ΜΕΤΑβΟΛΙκΑ ΑΙΤΙΑ
•  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ
• ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
• ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
• ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΟΤΙΝΗΣ

ΔΙΑφΟΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
•  Ιστιοκυττάρωση Langerhan’s
• Νόσος Kawasaki
• Κοκκιώδης παρακεράτωση

φΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΟχΗΣ
•  Ήπια απομάκρυνση εκκρίσεων
•  Συχνή αλλαγή πάνας
•  Ήπιο καθαριστικό περιοχής
•  Πρόωρα: κρέμα φραγμού – τελειόμηνα ήπιο 

μαλακτικό
•  Άμεση απομάκρυνση κοπράνων
•  Μωρομάντηλα χωρίς αλκοόλη και αρωμα-

τικές ουσίες

ΕΡΕθΙΣΤΙκΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
•  Έναρξη 3 εβδομάδες – 2 έτη
•  5% των νεογνών (παρελθόν 20%)
•  Ερύθημα με ήπια απολέπιση, σοβαρές πε-

ριπτώσεις: διαβρώσεις
•  Άνω έσω επιφάνεια μηρών, κάτω κοιλιά, 

γλουτοί, δεν συμμετέχουν οι πτυχές
•  Παράγοντες επιβαρυντικοί: συχνές κενώσεις
•  Dx με βάση τη κλινική εικόνα
•  Σοβαρή διαβρωτική μορφή (Jacquet), punched 

out μικροελκώσεις, διαβρώσεις (συχνές κε-
νώσεις σε σύνδρομο βραχέος εντέρου, v. 
Hirschprug)

•  DD: ψωρίαση, ατοπική δερματίτιδα, άλλα 
νοσήματα περιοχής

•  Θεραπεία: ήπια στεροειδή, κρέμα φραγμού, 
σε σοβαρές περιπτώσεις λίγες ημέρες μέτρι-
ας ισχύος στεροειδή

Κλασσική μορφή ερεθιστικής δερματίτιδας

Δερματίτις Jacquet

ΨΕύΔΟΜύΡΜΗκΙΩΔΗΣ βΛΑΤΙΔΩΣΗ
•  Αποτέλεσμα χρόνιας ερεθιστικής δερματίτι-

δας από ούρα και κόπρανα

•  Χρόνια διάρροια λόγω δυσαπορρόφησης ή 
σύνδρομο βραχέος εντέρου

•  Βλατίδες ομφαλωτές 2-10 mm με λεία στιλ-
πνή λευκή ή ερυθρά επιφάνεια

•  Βιοψία: αντιδραστική ακάνθωση ή ψωριασι-
όμορφη δερματίτιδα με σπογγίωση

ΝΕΟΓΝΙκΟ κΟκκΙΩΜΑ ΓΛΟύΤΩΝ
•  Περιγράφηκε Tappeiner, Pfleyer
•  Σπάνιο σήμερα (30 cases)
•  Ακαθόριστη η αιτιολογία, υπόθεση ότι ειδική 

αντίδραση δέρματος σε φλεγμονή και τριβή 
με χρήση φθόριο - Κ/Σ

•  Ερυθρά - καφέ έως ιώδη οζίδια στη γλου-
τιαία χώρα και περιοχή πάνας (παράλληλα 
γραμμ. δέρματος)

•  Απόσυρση του παράγοντα ερεθισμού και 
κρέμα φραγμού  πλήρη εξάλειψη

ΔΙΑβΡΩΤΙκΟ ΠΕΡΙΠΡΩκΤΙκΟ 
ΠΑΡΑΤΡΙΜΜΑ
•  Νεογνά 6 εβδομάδες – 3 μήνες
•  Καλά αφοριζόμενες διαβρώσεις και επιφα-

νειακές ελκώσεις (0,5-1,5cm)
•  Περιπρωκτική χώρα και γλουτούς
•  Σχετίζεται με συχνές κενώσεις ανεξαρτήτως  

αιτιολογίας
•  Dx: κλινική εικόνα
•  Tx: συχνές αλλαγές πάνας, κρέμες ZnO σε 

συνδυασμό με ήπια Κ/Σ

ΑΛΛΕΡΓΙκΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ  
Εξ ΕΠΑφΗΣ
•  Μετά ηλικία 6 μηνών
• ACD 20% (Δερματιτιδών, Weston)

Δερματίτιδα εκ σπαργάνων
γ. ΖαΡαφΩΝΙΤηΣ 

 Δερματoλόγoς, Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία»



ΣΕΛΙΔΑ 14

• Πιθανά αλλεργιογόνα: 
- pοison ivy
- nickel
- thimerosol
- neomycin
- chromates
- balsam of Peru

• Rubber (ελαστικές ταινίες)
•  Μπλε, ροζ, πράσινες χρωστικές στις πάνες 

(Alberta - 2005)
•  Ερύθημα και μικροφυσαλλίδες με συνυπάρ-

χον οίδημα με κνησμό
•  Βιοψία: σπογγωτική δερματίτιδα με ηωσι-

νόφιλα

ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙκΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
•  Unna 1887
•  Κυρίως 4-6 εβδομάδες
•  Ερυθηματώδεις σαφώς αφορισμένες πλά-

κες με ήπια απολέπιση που προσβάλλουν 
και τις πτυχές

•  Ταυτόχρονα τριχωτό κεφαλής, βλέφαρα άνευ 
κνησμού

•  Δύσκολη η ΔΔΧ από ACD
•  Πιθανή συμμετοχή M.Furfur
•  Τοπικά Κ/Σ 3 φορές/ημέρα (Hc 1%)
•  Πλύσιμο με sh. κετοκοναζόλης

ΨΩΡΙΑΣΗ
•  Έναρξη έως 24 μήνες
•  Ερυθηματώδεις καλά αφορισμένες πλάκες 

που προσβάλλουν και τις πτυχές
•  Ταυτόχρονα εντόπιση τριχωτό κεφαλής, ομ-

φαλός
•  Ασυμπτωματικά νεογνά
•  Dx κλινική εικόνα και βιοψία
•  Μέσης ισχύος Κ/Σ τοπικά και εναλλακτι-

κά τοπικά προϊόντα πίσσας (liquid carbonis 
detergents + Κ/Σ 5%-10%)

•  Άγνωστη η πορεία

κΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
•  3% (2ο – 4ο μήνα)
•  Συνυπάρχει με στομ. Βλεννογόνο
•  Συχνά ιστορικό λήψης Α/Β και διάρροιες
•  2 μορφές: 

-  Διάχυτες ερυθηματώδεις πλάκες έως και το 
περίνεο με περιφερική απολέπιση 

-  Μικρές ροζ βλατίδες που περιβάλλονται από 
λέπι και συρρέουν. Προβάλλονται οι πτυχές

•  Tx: τοπικά αντιμυκητιασικά 2-3 φ/ημέρα για 15 
ημέρες (0,25% μικοναζόλη in ZnO+Vaseline). 
-  Στις φλεγμονώδεις βλάβες - 5% Burrow’s.
-  Σε ανθεκτικές περιπτώσεις Fluconazole 6mg/kg

Καντιντίαση (συμμετοχή πτυχών, δορυφορικές βλατίδες)

κΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΣΠΑΡΓΑΝΩΝ ΜΕ 
ΨΩΡΙΑΣΙΟΜΟΡφΗ Id
•  Νεογνά 6-24 μηνών
•  Αρχικά Candida σοβαρή, παρατεταμένη ατε-

λώς θεραπεία  βλατίδες και ερυθηματο-
λεπιδώσεις πλάκες παντού κυρίως πρόσω-
πο, κορμό

• Κλινική διάγνωση
• Άμεση εξέταση KOH (+ψευδουφές και σπόρια)
• Tx: 

- σε πρόσωπο και κορμό τοπικά Κ/Σ 
- σε περιοχή πάνας ιμιδαζόλη τοπικά

• Θεραπεία σε 4-6 εβδομάδες

ΠΕΡΙΠΡΩκΤΙκΗ κΑΙ ΠΕΡΙΝΕΪκΗ 
ΣΤΡΕΠΤΟκΟκκΙκΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
•  Συνήθως μετά 6μηνών
•  Συχνότερα 
•  Τροπισμός ειδικά GABHS-στελέχη σε κέντρα 

νοσηλείας 1 ημέρας
•  Κοινά λουτρά  όλη η οικογένεια
•  Στρεπτόκοκκος προτιμά τις πτυχές (Honig et 

al  νεογνά < 5 μηνών)
•  Σαφώς περιγεγραμμένο ερύθημα στη περι-

φέρεια. Ευαισθησία, πόνος, κνησμός, επώ-
δυνη αφόδευση

•  DDx: ψωρίαση, σμηγμ. δερματίτιδα
•  Dx: κλινική εικόνα, καλλιέργεια από περιο-

χή και φάρυγγα
•  Tx 10-d penicillin-V per os

ΜΟΛύΣΜΑΤΙκΟ κΗΡΙΟ SSSS 
(ΤΟξ. ΕΠΙΔΕΡΜΟΛύΣΗ STAPH.)
•  Επίπεδη χαλαρή φυσαλίδα-πομφόλυγα-

διαβρώσεις
•  Νεογνά σε θερμοκοιτίδα με ανοσοκαταστολή
•  Ερυθηματώδες, επώδυνο δέρμα
•  Σ. Nikolsky θετικό
•  Επιδερμολυτική τοξίνη Α,Β  δεσμογλεΐνη 1
•  DDx: επιδερμόλυση πομφολυγώδη, απλό 

έρπητα
•  Καλή πρόγνωση
•  Tx: per os Ab 10 ημέρες (; iv Ab) 

- Tοπικά (MRSA) mupirocin

ΑΝΕΠΑΡκΕΙΑ Zn ΕΝΤΕΡΟΠΑθΗΤΙκΗ 
ΑκΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
•  Δερματίτιδα γύρω στόμια (περινέο, περιστο-

ματικά) και στα άκρα
• Πρόωρα νεογνά που θηλάζουν
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•  Σε καταστάσεις δυσαπορρόφησης (κυστι-
κή ίνωση)

•  Ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες με μικροδια-
βρώσεις, ραγάδες και εσχάρες

•  Παρονυχία από candida
•  Διαβρωτική δερματίτιδα στα άκρα των δα-

κτύλων χεριών – ποδιών
•  Ευερεθιστότητα, διάρροια, αραιό τριχωτό 

και αλωπεκία.
•  Tx: ZnS (3-5mg/kg/24ωρο)

ΙΣΤΙΟκύΤΤΑΡΩΣΗ LANgErHANS
•  Άγνωστης αιτιολογίας από συνάθροιση κυτ-

τάρων από τα κοκκιοκύτταρα του μυελού 
των οστών

•  Νόσος των δενδριτικών κυττάρων (S100, CD1 +)
•  LCH 2.6/106, >
•  1-4 ετών

•  Βλατίδες, οζίδια, φυσαλλίδες, μικροελκώ-
σεις, πετέχειες, πορφύρα, απολέπιση

•  Χρώμα ποικίλλει: ερυθρό, κίτρινο ή καφέ
•  Περιοχή πάνας ερυθηματοπετεχειώδες εξάν-

θημα
•  Dx με δυσκολία λόγω ποικιλλομορφίας αλ-

λά υποψία: εφελκιδοποιήση + πετέχειες 

ΝΟΣΟΣ KAWASAKI
•  Έως 5 ετών
•  2/3 προφανές ερύθημα και μικρές στείρες 

φυσαλίδες και κνιδωτικές μικρές βλάβες
•  Πρώιμα ακολουθεί απολέπιση στο περίνεο 

που συνοδεύεται με απολέπιση δακτύλων 
χεριών-ποδιών

•  Συνυπάρχει πυρετός,  AMT, επιπεφυκίτις, 
 ESR, φραουλώδης  γλώσσα
•  Οι βουβωνικές πτυχές είναι τυπικότατα προ-

σβεβλημένες και βοηθούν στη Dx
•  Dx: κλινικά + ECHOCR

ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ Εκ ΣΠΑΡΓΑΝΩΝ 
ΣύΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  Πολύ συχνή δερματοπάθεια (10%USA)
•  Παθογενετικά   pH + υγρασία λόγω ουρεά-

σης + λίπασης
• ΚΛΙΝΙΚΑ: 

- Κλασσική μορφή 
- Διαβρωτική Jacquet 
- Νεογνικό κοκκίωμα γλουτών
- Ψευδομυρμηκιώδη βλατίδωση

• ΕΠΙΠΛΕΚΕΤΑΙ: 
- Candida (έλεγχος Α.Α.) 
- Gram (+) κόκκους

• ΔΔχ: 
- Σμηγματορροική Δερματίτιδα 
- Ατοπική Δερματίτιδα 
- Αλλεργική εξ επαφής Δερματίτιδα 
- Ιστιοκυτταρώση Langerhans 
- ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ (άτυπες εκχυμώσεις)

• Τχ: 
- Αερισμός + περιορισμός πάνα
- Κρέμες φραγμού (ZnO, petrolatum)
- Τοπικά Κ/Σ εως μέσης ισχύος
- Ab ή Af σε επιμόλυνση

ID

γεώργιος χαϊδεμένος
τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 

Η δερματοσκόπηση, αποτελεί τμήμα της «μοντέρνας» Ιατρικής η οποία ολοένα συχνότε-
ρα χρησιμοποιεί μη επιθετικές και εύχρηστες απεικονιστικές μεθόδους. Το βιβλίο μπορεί 
να ικανοποιήσει απαιτήσεις πολλών ταχυτήτων. 

Εάν είστε βιαστικός αναγνώστης, μπορείτε να περιηγηθείτε στις περιλήψεις που υπάρχουν 
στο τέλος των σημαντικών κεφαλαίων και να αποκτήσετε τις βασικές δερματοσκοπικές γνώ-
σεις, μελετώντας τις λεζάντες των άνω των 210 φωτογραφιών του κειμένου. 
Αλλά και οι προσδοκίες των δύσκολων μελετητών πιστεύω πως θα βρουν ανταπόκριση, 
με τα αναλυτικά και κατά Τομείς Κεφάλαια, τα οποία υποστηρίζονται από βιβλιογραφία. 
Επιπρόσθετα, οι Πίνακες με κωδικοποιημένα τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των πα-
θήσεων και το Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, αποτελούν μια συνοπτική αλλ’ ουσι-
αστική μέθοδο αναγνωστικής προσπέλασης. 
Υπενθυμίζεται πως με τη δερματοσκόπηση παρέχονται τρεις σημαντικές δυνατότητες στον 
Κλινικό γιατρό. Επιβεβαιώνεται η κλινική του υποψία. Μειώνεται ο αριθμός των μη απα-
ραίτητων βιοψιών και χειρουργικών εξαιρέσεων. Επιτρέπεται η αναγνώριση των επικίν-
δυνων ή αμφίβολων για κακοήθεια περιπτώσεων που θα επανεξετασθούν ή θα οδηγη-
θούν στο χειρουργείο. 

Εντυπωσιάζει το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του συγγραφέα, που σχεδόν καλύπτει όλο 
το φάσμα των παθήσεων που αναλύονται. Εξάλλου, χωρίς εικόνα η δερματοσκόπηση 
θα παρέμενε γράμμα κενό. 

Δερματοσκόπηση
Θεωρητικά στοιχεία και εφαρμογή στην κλινική πράξη

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 e-mail: info@doctorsmedia.gr

www.doctorsmedia.gr

ΤΙΜΗ: 50€

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Η αξία της 
έγκαιρης θεραπείας 
στην Ψωρίαση
ΚΑΛΑΠΟθΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ, MSc
Δερματολόγος - αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ 
γΝΝΠ “Άγιος Παντελεήμων”- γΝΔα “αγία Βαρβάρα” 

Η ψωρίαση (ΨΩ) αποτελεί μία 
φλεγμονώδη δερματοπάθεια 

που χαρακτηρίζεται από ανώμαλο 
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων 

της επιδερμίδας με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση χαρακτηριστικών ψωριασικών 

βλαβών στο δέρμα με ή χωρίς 
προσβολή των νυχιών (ΨΟ) ή/και των 

αρθρώσεων (ΨΑ)1. Πρόκειται πρωτίστως 
για ανοσολογική διαταραχή (κυρίως του 

άξονα ΙL12 / IL23) που εμφανίζεται σε 
γενετικά προδιατεθειμένα άτομα υπό την 

επίδραση ποικίλων περιβαλλοντικών 
παραγόντων.

Προσβάλλει κατά μέσο όρο το 2% του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ευρώ-
πη υπολογίζεται ότι 15.000.000 άν-

θρωποι πάσχουν από ψωρίαση ενώ στην Ελ-
λάδα ο αριθμός αυτός φτάνει τους 250.000. Η 
έναρξη της νόσου μπορεί να συμβεί σε οποια-
δήποτε ηλικία αλλά συνήθως 3 στους 4 ασθε-
νείς πρωτοεμφανίζουν ψωρίαση πριν την ηλι-
κία των 40 ετών.

Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση ασθε-
νών με ΨΩ ή/και ΨΑ  είναι ολιστική, με τρο-
ποποίηση παραγόντων κινδύνου (αντιμετώπι-
ση παχυσαρκίας, άσκηση) και χορήγηση συ-
στηματικής θεραπείας βάση Κατευθυντήρων 
οδηγιών7.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Π.Ο.Υ. 
(2016) η ψωρίαση είναι ένα «χρόνιο, ανί-
ατο, μη μεταδιδόμενο νόσημα που μπο-
ρεί να προκαλέσει αναπηρία και έχει σο-
βαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών1». Ταυτόχρονα, έρευνα 
στις ΗΠΑ (2003-2011) έδειξε ότι το 52% από 
5604 ασθενείς με ΨΩ ή ΨΑ δεν ήταν ικανο-
ποιημένοι από τη θεραπεία τους, λόγω κυ-
ρίως ελλιπούς ή μη χορήγησης θεραπείας2.

Η ψωρίαση θεωρείται πλέον στις μέρες μας 
μία συστηματική φλεγμονώδης νόσος3 με πολ-
λαπλές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών 
(Πίνακας 1)4. Ακόμη και ασθενείς με ήπια ΨΩ 
εμφανίζουν σημαντική επιβάρυνση της ποιό-
τητας ζωής του, ενώ στη σοβαρή ΨΩ το προσ-
δόκιμο επιβίωσης είναι κατά 5 έτη μικρότερο 
(κυρίως λόγω καρδιαγγειακών επεισοδίων).

Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει εί-
ναι αν η πρώιμη χορήγηση συστηματικών βι-
ολογικών ή μη θεραπειών μπορεί: α) να βελ-
τιώσει τη μακροχρόνια πρόγνωση και την πρό-
ληψη σοβαρών επιπλοκών από τη χορήγηση 
συμβατικών κυρίως συστηματικών θεραπει-
ών, β) να αντιστρέψει τη φυσική πορεία της νό-
σου προκαλώντας ίαση σε ένα ποσοστό ασθε-
νών (μειώνοντας το υψηλό κόστος της βιολο-
γικής θεραπείας) και γ) να μειώσει την εμφά-
νιση συννοσηροτήτων.

Μελέτες σε ασθενείς με ΡΑ που έλαβαν αντι-
TNF παράγοντες έδειξαν ότι όσο πιο πρώιμη 
(εντός έτους από την πρώτη εμφάνιση των συ-
μπτωμάτων) η έναρξη συστηματικής θεραπεί-
ας τόσο καλύτερη η πρόγνωση και η διατήρη-
ση ύφεσης μετά τη διακοπή τους5,6..

Αν και ανάλογα δεδομένα στην ψωρίαση 
δεν υπάρχουν υποθέτουμε όμως ότι η έγκαι-
ρη θεραπεία θα έχει επίδραση στη μείωση της 
φλεγμονής και την πρόληψη κοινωνικής απο-
μόνωσης και στιγματισμού σε ασθενείς με ΨΩ.  

Το αν υπάρχει κάποιο κριτικό σημείο στην 
πορεία της ψωριασικής νόσου πέραν του οποί-
ου εμφανίζονται μη αναστρέψιμες συννοσηρό-
τητες όπως απεικονίζονται στο παρακάτω σχή-
μα (Σχήμα 1)7, δεν είναι γνωστό.  

Πρόσφατα βρέθηκε ότι ένας συγκεκριμένος 
υποπληθυσμός Τ κυττάρων μνήμης στο δέρ-
μα, που ονομάζονται «tissue-resident memo-
ry Τ cells» (TRM) (CD103+)8 καθώς και επιθηλι-
ακά «stem cells» (ESS)9 του δέρματος ίσως εί-
ναι υπεύθυνα για την παραγωγή IL17A, IL2210 

και την περαιτέρω ταχεία επανεμφάνιση ψωρι-
ασικών πλακών, μετά τη διακοπή της θεραπεί-
ας, στα ίδια σημεία. Η ενεργότητα αυτών των 
κυττάρων θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο 
μέλλον θεραπευτικό βιοδείκτη. 

Οδηγός επίσης για έναρξη πρώιμης θερα-
πείας μπορεί να είναι η παρουσία συγκεκριμέ-
νων γονιδίων υψηλού κινδύνου, ΨΑς και άλ-
λων συννοσηρότητων ή η παρουσία εκτετα-
μένης, φλεγμονώδους ψωρίασης στο δέρμα.

 Έχει βρεθεί για παράδειγμα ότι η έκταση της 
νόσου κατά τη σταθερή φάση σχετίζεται με την 
βαρύτητα της επακόλουθης ΨΟ και ΨΑ και 
ότι η πρώιμη έναρξη συστηματικής θεραπείας 
βελτιώνει ίσως της μακροχρόνια πρόγνωση.

Πρώιμες πιλοτικές μελέτες έδειξαν ότι θερα-
πεία ψωρίασης με αντi-ΤΝF παράγοντες βελ-
τιώνει τους καρδιαγγειακούς δείκτες φλεγμο-
νής και μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης σο-
βαρών καρδιαγγεακών επεισοδίων, μεταβο-
λικού συνδρόμου και ΨΑ.

Σε ότι αφορά την αρθρίτιδα, το 58% των 
ασθενών με ΨΑ θα εμφανίσουν οστικές 
διαβρώσεις σε τουλάχιστον 5 αρθρώσεις σε 
μία δεκαετία, με σημαντική επιβάρυνση της 
λειτουργίκοτητας και της ποιότητας ζωής αν 
δεν λάβουν θεραπεία.

Στη μελέτη Future 2, από τους 397 ασθενείς 
με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα που τυχαιοποι-

Πίνακας 1: Συννοσηρότητες στην ΨΩ 

ΣΥΝΟΣηΡΟΤηΤΕΣ ΣΤηΝ ΨΩ ΣΥχΝΟΤηΤα ΣΤηΝ ΨΩ ΣχΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΨΑ 8-73% -

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 15-62% 1,39-1,49

ΑΛΚΟΟΛ 15-30% 3,10-3-61

ΚΑΠΝΙΣΜΑ 30-51% 1,31-2,96

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 8-41% 1,18-5,49

ΔΙΑΒΗΤΗΣ 7-41% 1,20-2,80

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 16-40% 1,30-5,92

Σχήμα 1: Το εύρος της ψωριασικής νόσου7.
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ήθηκαν σε 3 ομάδες (σεκουκινουμάμπη 300 
mg, σεκουκινουμάμπη 150mg  ή placebo), η 
μεγαλύτερη επίτευξη ελάχιστης ενεργότητας 
νόσου (ΕΕΝ) παρατηρήθηκε στους ασθενείς 
που έπασχαν από ΨΑ λιγότερο από δύο έτη11. 

Οι Iervolino και συν. αναφέρουν επίσης ότι νέ-
οι ασθενείς, άνδρες με μικρότερη δυσλειτουργία 
αρθρώσεων, χαμηλή ενεργότητα νόσου κατά τη 
βασική εξέταση, μικρότερη διάρκεια συμπτω-
μάτων και καλύτερη γενική κατάσταση έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα για επίτευξη ΕΕΝ κατά 
τη θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες12.

Ομοίως, προγνωστικοί παράγοντες για επί-
τευξη ΕΕΝ  στην ΨΑ είναι η μικρότερη λειτουρ-
γική ανικανότητα και βαρύτητα νόσου, μικρό-
τερης έκτασης ενθεσίτιδα και απουσία δακτυ-
λίτιδας κατά την έναρξη θεραπείας13,14.. 

Οι Gossec και συν. (2018) αναφέρουν επί-
σης ότι η παρουσία συννοσηροτήτων όπως 
μεταβολικό σύνδρομο, παχυσαρκία, ηπατι-
κή στεάτωση, αθηρωμάτωση καρωτίδων και 
συνύπαρξη ινομυαλγίας αποτελούν αρνητικό 
προγνωστικό παράγοντα για επίτευξη ΕΕΝ15.

Μεγάλη επιδημιολογική μελέτη στο ΗΒ, 
έδειξε ότι ο κίνδυνος για σοβαρό καρδιαγ-
γειακό επεισόδιο ήταν μεγαλύτερος σε ασθε-
νείς με ΨΑ ή  που δεν είχαν λάβει προηγου-
μένως DMARDs, και σε ασθενείς με ΡΑ ή σο-
βαρή ψωρίαση16.

Οι Raaby και συν. σε μια συστηματική ανα-
σκόπηση (13 μελέτες παρατήρησης) έδειξαν 
ότι ακόμη και οι ασθενείς με ήπια ψωρίαση 
έχουν αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφα-
λικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και οξέος εμφράγμα-
τος μυοκαρδίου (ΟΕΜ) αλλά όχι καρδιαγγει-
ακού θανάτου17.

H παρουσία μη ασβεστοποιημένων πλακών 
στα στεφανιαία αγγεία καθώς και υψηλού κιν-
δύνου αθηρωματικών πλακών σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο ΟΕΜ σε ασθενείς με ψω-
ρίαση. Η συστηματική θεραπεία της ψωρια-
σικής νόσου φαίνεται ότι μειώνει πιθανόν τον 
κίνδυνο αυτό λόγω μείωσης αγγειακής αθη-
ροσκλήρυνσης18,19,20.

Ως δείκτης φλεγμονής και υποκλινικής καρ-
διαγγειακής νόσου σε ασθενείς με ψωρίαση 

έχει προταθεί η GlycA αλλά δεν έχει εφαρ-
μοστεί ευρέως21.

Μελέτη παρατήρησης στη Δανία έδειξε ότι 
θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες ή μεθο-
τρεξάτης μειώνει το κίνδυνο εμφάνισης  καρδι-
αγγειακού επεισοδίου και  θανάτου σε ασθε-
νείς με σοβαρή ψωρίαση22.

Ένα μεγάλο επίσης ποσοστό ασθενών με ψω-
ρίαση και ΨΑ είτε υποδιαγιγνώσκονται ή υπο-
θεραπεύονται σε ότι αφορά επιπλέον παρά-
γοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως η δυ-
σλιπιδαιμία23. 

Οι Stebut και συν. (2017) αναφέρουν μεί-
ωση ενδοθηλιακής διαταραχής σε ασθενείς 
με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας με-
τά από 52 εβδομάδες θεραπείας με σεκουκι-
νουμάμπη24.

Τέλος, συστηματική ανασκόπηση (34/2630 
ελεγχόμενες-τυχαιοποιημένες μελέτες σε 
ΜEDLINE, EMBASE, Cochrane, από 1960-
2012, και πρακτικά συνεδρίων από 2010-2012) 
έδειξε ότι η χορήγηση αντι-TNF παραγόντων 
και μεθοτρεξάτης μειώνει τη συχνότητα εμφά-
νισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθε-
νείς με ΡΑ, Ψ, ΨΑ ενώ αντίθετα η χορήγηση 
ΜΣΑΦ και συστηματικών κορτικοστεροειδών 
σε ασθενείς με ΡΑ την αυξάνει25.

Σε ότι αφορά τις ψυχιατρικές συννοσηρότη-
τες, οι ασθενείς με ΨΩ υπό βιολογική θερα-
πεία εμφανίζουν σε μικρότερο ποσοστό κατα-
θλιπτικά συμπτώματα έναντι αυτών που λαμ-
βάνουν συμβατικές θεραπείες. Ενώ η φωτοθε-
ραπεία δεν φαίνεται να έχει κάποια επίδραση26.

Συμπερασματικά, υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
έγκαιρη χορήγηση συστηματικής θεραπείας-
σε ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση ίσως 
προλαμβάνει τον κίνδυνο εμφάνισης συννο-
σηροτήτων κυρίως από το μυοσκελετικό και 
το καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά απαιτούνται 
περαιτέρω μελέτες. 

Αν η πολύ πρώιμη και εντατική χορήγη-
ση συστηματικής βιολογικής θεραπείας μπο-
ρεί αλλάξει τη φυσική πορεία της ψωρίασης 
δεν είναι γνωστό. Για το σκοπό αυτό,  ξεκίνη-
σε πρόσφατα κλινική μελέτη με χρήση σε-
κουκινουμάμπης ή φωτοθεραπείας σε ασθε-

νείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας 
που δεν είχαν λάβει προηγούμενη συστημα-
τική θεραπεία27.
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Απεικονιστική προσέγγιση 
ψωριασικής αρθρίτιδας

Ι. ΜΠΕχΡαΚηΣ, Δ. γΟΥΛΕΣ
Συντακτική Ομάδα ΕΕΛΙα

H ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) είναι μια φλεγμονώδης οροαρνητική και δυνητικά παραμορφωτική αρθρίτιδα η οποία μπορεί να 
εμφανιστεί στο 5-40% των ασθενών με ψωρίαση1. Η σχέση ψωρίασης και αρθρίτιδας περιγράφηκε το 1818 από τον Alibert, ενώ 
το 1860 ο Bazin χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο αρθροπαθητική ψωρίαση. H λέξη ψωρίαση προέρχεται από την ελληνική λέξη 

ψώρος, που σημαίνει λέπι. Ο Γαληνός, πρώτος ανέφερε τον όρο ψωρίαση, ενώ περιγραφές ασθενών που οι βλάβες τους έμοιαζαν 
με ψωρίαση αναφέρονται τόσο από τον Ιπποκράτη όσο και στην Παλαιά Διαθήκη. 

H ψωριασική αρθρίτιδα συχνά οδηγεί σε 
τέτοιας βαρύτητας βλάβη των περιφε-
ρικών αρθρώσεων που συνεπάγεται 

σημαντική μείωση της λειτουργικότητάς τους 
και ως εκ τούτου του επιπέδου της ποιότητας 
ζωής των ασθενών1. Προσβάλλει τις περιφε-
ρικές αρθρώσεις, τη σπονδυλική στήλη και τα 
τενοντοθυλακικά και συνδεσμικά στοιχεία των 
αρθρώσεων στις καταφύσεις τους. Έχει πολ-
λές ομοιότητες με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα 
και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, αλλά 
και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την κατατάσ-
σουν σε αυτόνομη κλινική οντότητα. 

Ο ρόλος της απεικόνισης εστιάζεται τόσο 
στην πρώιμη διάγνωση της νόσου, όσο και 
στην παρακολούθηση και εκτίμηση του θερα-
πευτικού αποτελέσματος. Εκτός από την απλή 
ακτινογραφία, τα τελευταία χρόνια υπάρχει δι-
αρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρή-
ση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) και των 
υπερήχων (ΥΗ,US), με σκοπό την περιγραφή 
των κλινικών εκδηλώσεων σε νόσους όπως η 
ΨΑ. Μελέτες με ΥΗ και MRI έχουν καταδείξει 
ότι στη ΨA υπάρχει συχνά συμμετοχή των πε-
ριαρθρικών ιστών, όπως είναι οι σύνδεσμοι, 
περιαρθρικά μαλακά μόρια, τενόντια έλυτρα 
αλλά και των οστών2,3.

Επιπρόσθετα, η MRI και ΥΗ μπορούν να απο-
καλύψουν υποκλινικές μυοσκελετικές αλλοιώ-
σεις σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με μη 
επιπλεγμένη ψωρίαση4. Επίσης, η σπινθηρο-
γραφική μελέτη ασθενών με ΨΑ είναι δυνατό 
να αποκαλύψει περισσότερο εκτεταμένη προ-
σβολή απ’ όσο γίνεται κλινικά αντιληπτή, ιδι-
αίτερα στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και στις 
μεγάλες περιφερικές αρθρώσεις5. Τέτοιες τεχνι-
κές μπορούν κατ’ επέκταση να διευκολύνουν 
την κλινική αξιολόγηση των ασθενών με ψω-
ρίαση και αρθρική  ή παραρθρική συμμετοχή.

αΚΤΙΝΟΛΟγΙΚα ΕΥΡηΜαΤα
Η χρόνια ψωριασική αρθρίτιδα προκαλεί 

συχνά χαρακτηριστικές ακτινολογικές βλάβες, 
ικανές να τη διαφοροποιήσουν από τις άλλες 
πολυαρθρίτιδες. Ωστόσο σε αρκετές περιπτώ-

σεις η διαφορική διάγνωση καθίσταται αδύνα-
τη, ιδίως στα πρώιμα στάδια της νόσου. Βασι-
κές χαρακτηριστικές ακτινολογικές βλάβες των 
αρθρώσεων στην ΨΑ (εικ.1) είναι:
1.  Η διαβρωτική αρθρίτιδα με συνοδό παρα-

γωγή νέου οστού (proliferative erosions)
2.  Η συχνή απουσία παραρθρικής οστεοπενίας
3.  Το οίδημα των μαλακών μορίων και η πε-

ριοστική αντίδραση
4.  Τα παρασπονδυλικά ασύμμετρα οστεόφυτα
5.  Η ασύμμετρη ιερολαγονίτιδα
6.  Οι χρόνιες πυρωτικές – ακρωτηριαστικές 

(καταστροφικές) μορφές

Βασικά ακτινολογικά χαρακτηριστικά της ΨΑ: 
1: έκδηλο παραθρικό οίδημα, 2: απώλεια  της 
μεσάρθριας σχισμής, 3: διαβρώσεις του οστι-
κού φλοιού (παριφών), 4: χνώδης περιοστίτι-
δα και  5: οστεοφύτωση.

1. Διαβρωτική αρθρίτιδα: Συχνά χαρακτη-
ριστικά ευρήματα είναι οι αρθρικές διαβρώ-
σεις, η διεύρυνση του μεσαρθρίου διαστήμα-
τος και η υποχόνδρια οστική σκλήρυνση6. Η 
συνοστέωση είναι λιγότερο συχνή συγκριτικά 
με την ΑΣ. Οι διαβρώσεις δείχνουν προτίμη-
ση στις άπω φαλαγγικές αρθρώσεις και ειδικά 
στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού7. Οι διαβρω-
τικές αλλοιώσεις είναι ασύμμετρες, ακόμη και 
πολύ καιρό μετά την εμφάνιση της αρθρίτιδας, 
σε αντίθεση με τις διαβρώσεις στη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα (ΡΑ). Στένωση του μεσαρθρίου δια-
στήματος μπορεί να μη συμβεί ποτέ στην ΨΑ. 
Οι διαβρώσεις αντιρροπούνται από παραγω-
γή νέου οστού στα όρια των φαλαγγικών αρ-
θρώσεων και πολύ περισσότερο γύρω από τις 
διαβρώσεις της πτέρνας, όπου επεκτεινόμενες 
σχηματίζονται μεγάλες, ανώμαλες, χνουδωτές 
(fluffy), επώδυνες άκανθες. Τέτοιου είδους αλ-
λοιώσεις είναι ακόμη πιο συχνές στο σύνδρομο 
Reiter, ενώ είναι σπάνιες στη ΡΑ (εικ.2). Προ-
φανώς οφείλονται στην ενθεσίτιδα, δηλαδή στη 
φλεγμονή των σημείων περιοστικής πρόσφυ-
σης των αρθρικών θυλάκων, των συνδέσμων 
και των τενόντων στα οστά. Οι διαβρώσεις της 

ΨΑ διαφέρουν από αυτές άλλων αρθρίτιδων, 
γιατί δεν έχουν σαφή αλλά «θαμπά και ξεφτι-
σμένα» όρια και από αυτές εκφύονται «τούφες» 
περιοστίτιδος (βαμβακόμορφη ή χνοώδης πε-
ριοστίτιδα)8. Οι βαριές και χρόνιες μορφές συ-
χνά συνδυάζονται με οστική αγκύλωση και πυ-
ρωτική (καταστροφική) αρθρίτιδα. Στα αρχικά 
ωστόσο στάδια η αρθρίτιδα δεν έχει διαβρω-
τικό χαρακτήρα.

2. Απουσία παραρθρικής οστεοπενίας: 
Η φυσιολογική μετάλλωση των οστών (δηλα-
δή η έλλειψη οστεοπόρωσης) θεωρείται βασι-
κό διαγνωστικό χαρακτηριστικό της ΨΑ, αλλά 
δεν είναι ιδιαιτέρως συχνό όταν η νόσος χρο-
νίσει. Αντίθετα, η παραρθρική οστεοπενία εί-
ναι σταθερό χαρακτηριστικό της ρευματοει-
δούς αρθρίτιδας.

3. χνοώδης περιοστίτιδα: Κατά μήκος των 
διαφύσεων των μακρών οστών (φαλάγγων) 
των άκρων χεριών και των ποδιών εκδηλώ-
νεται περιοστική αντίδραση, η οποία παίρνει 
χνοώδη ή βαμβακόμορφο εμφάνιση. Τα οστά 
παχύνονται και γίνονται σκληρυντικά. Σε συν-
δυασμό με το συνοδό οίδημα των μαλακών 
μορίων και την ενθεσοπάθεια, διαμορφώνε-
ται η αλλαντοειδής εμφάνιση των δάκτυλων 
ή εικόνα «δακτύλου-λουκάνικου»8.

4. Παρασπονδυλική οστεοποίηση - Κα-
τακόρυφα ασύμμετρα οστεόφυτα: Πρόκει-
ται για ασυνεχή και ασύμμετρα συνδεσμόφυ-
τα, παχύτερα αυτών της ΑΣ. Είναι κατακορύ-
φως προσανατολισμένα και δεν είναι πάντοτε 
προσκολλημένα στα όρια των σπονδυλικών 
σωμάτων. Πρέπει να διακρίνονται από τα οστε-
όφυτα της εκφυλιστικής σπονδυλαρθροπάθει-
ας, τα οποία έχουν οριζόντιο προσανατολισμό 
και είναι ακόμη παχύτερα από αυτά της ΨΑ. 
Μπορεί να αποτελούν το μοναδικό ακτινολο-
γικό εύρημα της ΨΑ, ακόμη και επί απουσίας 
ιερολαγονίτιδας ή δακτυλίτιδας, υποδεικνύο-
ντας τη διάγνωση επί απουσίας άλλων χαρα-
κτηριστικών ακτινολογικών ευρημάτων. Μεμο-
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νωμένα επιχείλια ή μη επιχείλια συνδεσμόφυ-
τα πιθανόν να παρατηρηθούν σε οποιοδήπο-
τε επίπεδο της ΣΣ, κυρίως όμως στη θωρακο-
σφυϊκή περιοχή. Ο τετραγωνισμός των σπονδυ-
λικών σωμάτων, χαρακτηριστικό της ΑΣ, είναι 
σπάνιο έως ανύπαρκτο εύρημα στη ψωριασι-
κή σπονδυλίτιδα, ενώ η τυπική εικόνα baboo 
spine που χαρακτηρίζει την ΑΣ είναι σπάνια9.

5. Ιερολαγονίτιδα: Η ιερολαγονίτιδα είναι 
συνήθως ετερόπλευρη και ασύμμετρη (εικ.3), 
ιδίως στα πρώιμα στάδια10. Μπορεί ωστόσο 
να εξελιχθεί και σε αμφοτερόπλευρη αγκύλω-
ση. Ψωριασική οροαρνητική νόσος μπορεί να 
υφίσταται και χωρίς ιερολαγονίτιδα. Μέχρι και 
στο 50% των ΨΑ ασθενών μπορεί να εμφανι-
σθεί διαχρονικά ιερολαγονίτιδα11.

6. χρόνια μορφή: Χρόνιες εκδηλώσεις της 
ΨΑ στις άκρες χείρες είναι η οστική συγκόλλη-
ση (αγκύλωση) στις φαλαγγικές αρθρώσεις (εγ-
γύς και άπω), η εμφάνιση των προσβεβλημέ-
νων αρθρώσεων «δίκην μολυβιού» και «κυ-
πέλου», το σημείο του τηλεσκοπίου και η πυ-
ρωτική αρθρίτιδα (arthritis mutilans) με οστεο-
λύσεις και απορροφήσεις των τελικών φαλάγ-
γων, χωρίς όμως ωλένια απόκλιση των δακτύ-
λων (εικ.4). Οι διαβρώσεις στις φαλαγγικές αρ-
θρώσεις και στις τελικές φάλαγγες μπορούν να 
εξελιχθούν σε λέπτυνση της κεφαλής της 2ης 
φάλαγγας «σαν μολύβι» και διαβρωτικήδι-
εύρυνση της βάσεως της 3ης φάλαγγας «σαν 
κούπα», με αποτέλεσμα τη χαρακτηριστική εμ-
φάνιση «μολυβιού μέσα στο κύπελο, pencil-
in-cup». Οι άκρες χείρες και οι άκροι πόδες 
προσβάλλονται συχνά από διαβρωτικές αλλοι-
ώσεις σε αντίθεση με σύνδρομο Reiter. Στην 
ΑΜΣΣ έχουν περιγραφεί ατλαντοαξονικά, πλά-
για και υποαξονικά υπεξαρθρήματα, τα οποία 
θεωρούνται όμως σπάνια. Συχνό εύρημα εί-
ναι η πτερνική άκανθα, η οποία όμως σε αντί-
θεση με την εκφυλιστική σπονδυλαρθροπά-
θεια, καθώς και την μετατραυματική αρθρίτιδα, 
έχει ασαφές και θαμπό ή χνοώδες περίγραμ-
μα. Τέλος οι αλλοιώσεις των ονύχων συνδέ-

ονται με την ακρο-οστεολυτική απορρόφηση 
των τελικών φαλάγγων, χωρίς να συσχετίζο-
νται με ειδικές αρθρικές βλάβες αρθρώσεων.

ΥΠΕΡηχΟγΡαφΙΚΟΣ ΕΛΕγχΟΣ
Ο υπέρηχος (US) αποτελεί ευαίσθητη μέ-

θοδο για την πρώιμη ανάδειξη των παθολο-
γικών μεταβολών που σχετίζονται με τη νόσο, 
όπως υμενίτιδα, οστικές διαβρώσεις, ενθεσο-
πάθεια, τενοντοελυτρίτιδα, και υγρό στην άρ-
θρωση,. Επίσης, με τον υπερηχογραφικό έλεγ-
χο μπορεί να γίνει καταγραφή της ενεργότητας 
της φλεγμονής και παρακολούθηση του θερα-
πευτικού αποτελέσματος12-23. Στα πλεονεκτή-
ματα της μεθόδου περιλαμβάνεται επίσης το 
χαμηλό κόστος, η μη χρήση ιονίζουσας ακτι-
νοβολίας, η καλή ανοχή από τον ασθενή, κα-
θώς και η δυνατότητα τέλεσης κατευθυνόμε-
νων επεμβατικά πράξεων.

Υμενίτιδα
Ο πεπαχυσμένος υμένας απεικονίζεται υπε-

ρηχογραφικά ως ασυμπίεστος, συμπαγής, συ-
νήθως υποηχογενής ενδαρθρικός ιστός, με ή 
χωρίς την παρουσία αιματικής ροής στο εσωτε-
ρικό του στην αιμοδυναμική μελέτη με έγχρω-
μο και power Doppler (εικ.5,6). Οι Weiner και 
συν13 έδειξαν καλή ευαισθησία του US στην 
ανάδειξη της υμενίτιδας στην άκρα χείρα και 
στον άκρο πόδα, ενώ οι Wiel και συν14 κατέλη-
ξαν είναι η μέθοδος αυτή είναι πιο ευαίσθητη 
από την κλινική εξέταση και τον απλό ακτινο-
λογικό έλεγχο στην ανάδειξη της υμενίτιδας.

Οστικές διαβρώσεις
Είναι γνωστό ότι σε ασθενείς με ΨΑ η παρου-

σία οστικών διαβρώσεων αποτελεί τον βασικό 
δείκτη αρθρικής βλάβης και ότι τόσο η πρώιμη 
εμφάνισή τους, όσο και η αύξηση στον αριθ-
μό και το μέγεθός τους είναι ενδεικτικοί παρά-
γοντες δυσμενέστερης πρόγνωσης24. Υπερηχο-
γραφικά οι οστικές διαβρώσεις απεικονίζονται 
ως διακοπές στη συνέχεια του οστικού φλοι-
ού με ανώμαλο έδαφος. Στην μελέτη τους σε 
15 ασθενείς με ΨΑ οι Wiel και συν14 αναφέ-

ρουν ότι τόσο οι US, όσο και η μαγνητική το-
μογραφία είναι πιο ευαίσθητες από την κλινι-
κή εξέταση και τον απλό ακτινολογικό έλεγ-
χο στην ανάδειξη φλεγμονωδών αλλοιώσεων 
και οστικών διαβρώσεων στα δάκτυλα των χε-
ριών και των ποδιών.

Ενθεσοπάθεια
Κλινικά και παθολοανατομικά η ενθεσοπά-

θεια χαρακτηρίζεται απο φλεγμονή των τενο-
ντοσυνδεσμικών στοιχείων στο σημείο της οστι-
κής κατάφυσης. Υπερηχογραφικά ως ενθεσο-
πάθεια ορίζεται η ανώμαλη πάχυνση ενός τέ-
νοντα ή συνδέσμου ή/και η απώλεια της φυσι-
ολογικής εσωτερικής ινιδιακής αρχιτεκτονικής 
του τένοντα στα σημεία πρόσφυσης στο οστό 
ή/ και παρουσία οστικών μεταβολών που πε-
ριλαμβάνουν ενθεσόφυτα, ανωμαλίες της οστι-
κής παρυφής ή διαβρώσεις (εικ.7). Οι Frediani 
και συν25 στη μελέτη τους που περιλάμβανε 40 
ασθενείς με ΨΑ και 40 με ρευματοειδή αρθρί-
τιδα έδειξαν αφενός ότι οι US μπορούν να ανα-
δείξουν την ενθεσοπάθεια πιο αξιόπιστα από 
την κλινική εξέταση και αφετέρου την παρου-
σία ενθεσοπάθειας στην κατάφυση του τετρα-
κεφάλου στο 45% των ασθενών με ΨΑ έναντι 
κανενός με ΡΑ. Στη μελέτη οι Scrapa και συν26 
σε 47 ασθενείς με ΨΑ ανέδειξαν υπερηχογρα-
φικά ενθεσοπάθεια σε όλες τις περιοχές με σπιν-
θηρογραφικές ενδείξεις ένθεσης.

Τενοντοελυτρίτιδα
Είναι γνωστό ότι από πολλούς οι US θεωρού-

νται ως η καλύτερη μέθοδος για τη μελέτη της 
παθολογίας των τενόντων27. Η υπερηχογραφι-
κή σημειολογία της τενοντοελυτρίτιδας περι-
λαμβάνει την ανάδειξη του παχυσμένου ελύ-
τρου ως συμπαγούς υποηχογενούς ιστού που 
περιβάλλει τον τένοντα με ή χωρίς την παρου-
σία υγρού στο έλυτρο, με ή χωρίς την παρου-
σία σημάτων ροής Doppler στο εσωτερικό του 
παχυσμένου υμένα (εικ. 8). Στη μελέτη των 
Fournier και συν28 σε 25 δάκτυλα με ΨΑ και 25 
με ΡΑ οι US με χρήση power Doppler ανέδειξαν 
την παρουσία τενοντοελυτρίτιδας και στις δύο 

Εικόνα 1: Προσβολή των τελικών δακτυλι-
κών αρθρώσεων από ΨΑ.

Εικόνα 2: Χαρακτηριστική χνοώδης και ανώ-
μαλη περιοστίτις μεγάλου δακτύλου που 
χαρακτηρίζει τη ΨΑ (πρώιμο εύρημα). Πα-
ρατηρείται στις οροαρνητικές σπονδυλοαρ-
θρίτιδες κι όχι στην ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Εικόνα 3: Ασύμμετρη ψωριασική ιερολαγο-
νίτιδα με αρχόμενες, ήπιες διαβρώσεις των 
αρθρικών επιφανειών και εμφανή υπαρθρι-
κή οστεοπύκνωση.

Εικόνα 4: Χαρακτηριστικές διαβρω-
τικές βλάβες της ΨΑ που προδικά-
ζουν την εξέλιξη της σε αρθρίτιδα 
mutilans (πυρωτική, καταστροφι-
κή αρθρίτις).
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ομάδες χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
Το ενδιαφέρον σε αυτή την έρευνα είναι ότι στα 
δάκτυλα με ΡΑ δεν βρέθηκαν παθολογικές αλ-
λοιώσεις στις πέριξ μαλακές δομές σε αντίθεση 
με αυτά με ΨΑ που υπήρχαν παθολογικές με-
ταβολές (πάχυνση, ενθεσοπάθεια) στους πέριξ 
μαλακούς ιστούς σε ποσοστό 84%.

Παρακολούθηση και εκτίμηση θεραπευτικού 
αποτελέσματος

Ο ρόλος σήμερα των US στην παρακολού-
θηση της θεραπείας και στην εκτίμηση του θε-
ραπευτικού αποτελέσματος είναι μεν υπαρκτός 
αλλά όχι ικανοποιητικά αποσαφηνισμένος. Οι  
Fiocco και συν22 στη μελέτη τους που περιλάμ-
βανε 20 ασθενείς (12 με ΡΑ και 8 με ΨΑ) που 
λάμβαναν θεραπεία με TNF-a ανταγωνιστές 
βρήκαν ότι οι US σε διάστημα 12 μηνών θε-
ραπείας έδειξαν προοδευτική μείωση του πά-
χους του αρθρικού υμένα στο γόνατο και μεί-
ωση της φλεγμονώδους υπερεμίας του υμέ-
να στην power Doppler εξέταση. Οι Naredo 
και συν29 σε μία μεγάλη πολυκεντρική μελέ-
τη έδειξαν ότι οι US με τη χρήση και power 
Doppler αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για 
τον έλεγχο της ανταπόκρισης στην θεραπεία 
της ενθεσοπάθειας σε ασθενείς με σπονδυλο-
αρθροπάθεια. Πιο συγκεκριμένα οι US έδει-
ξαν σημαντική βελτίωση με τη θεραπεία στην 
εικόνα των μαλακών ιστών αλλά καμία μετα-
βολή στις οστικές παθολογικές αλλοιώσεις.

Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες επεμβατικές 
πράξεις

Οι US αποτελούν ιδανική μέθοδο για τη διε-
νέργεια κατευθυνόμενων επεμβατικών πράξε-
ων (διαγνωστικών και θεραπευτικών) σε ασθε-
νείς με ΨΑ. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθό-
δου έγκειται στο ότι μπορούμε σε πραγματικό 
χρόνο να παρακολουθούμε την πορεία της βε-
λόνας προς τον στόχο με αποτέλεσμα τη με-
γαλύτερη δυνατή ακρίβεια με τη λιγότερη δυ-
νατή ιστική βλάβη.

Διαφορική διάγνωση
Οι US αποτελούν χρήσιμη μέθοδο για την 

πρώιμη ανάδειξη των παθολογικών μεταβο-
λών αρθρώσεων και περιαρθρικών μαλακών 
δομών σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη αρ-

θρίτιδα αλλά ο ρόλος τους ως διαφοροδιαγνω-
στικό εργαλείο δεν έχει μέχρι σήμερα επαρκώς 
διερευνηθεί30. Είναι γνωστό ότι τα απεικονιστι-
κά χαρακτηριστικά των αρθρικών και περιαρ-
θρικών παθολογικών μεταβολών είναι κοινά σε 
όλες τις χρόνιες αρθρίτιδες και ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να χρησιμεύσουν για την περαιτέρω 
εξειδίκευση της διάγνωσης. Οι Guettierez και 
συν31 μελέτησαν υπερηχογραφικά τις αρθρικές 
(πάχυνση υμένα- υγρό στην άρθρωση) και πε-
ριτενόντιες (περιτενόντιο οίδημα και αυξημένη 
αγγείωση στο power Doppler μεταβολές στη 
ραχιαία επιφάνεια των ΜΚΦ αρθρώσεων σε 80 
ασθενείς με ΡΑ και 20 με ΨΑ. Βρήκαν ότι σε ότι 
αφορά τις αρθρικές μεταβολές δεν υπάρχει δι-
αφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες των ασθενών 
ενώ αντίθετα οι περιτενόντιες μεταβολές ήταν 
παρούσες στο 65,8% των αρθρώσεων της ομά-
δας με ΨΑ και απούσες στους ασθενείς με ΡΑ. 
Επιπρόσθετα παρατήρησαν ότι οι περιτενόντιες 
μεταβολές ήταν παρούσες κυρίως σε ασθενείς 
με ΨΑ μικρής διάρκειας, γεγονός που ενισχύει 
την άποψη ότι η φλεγμονή στην ΨΑ ξεκινά από 
τα περιαρθρικά μαλακά μόρια και ακολουθεί 
η συμμετοχή της άρθρωσης. Παρά το γεγονός 
ότι η μελέτη αφορά σε μικρό αριθμό ασθενών 
και μόνο την ραχιαία επιφάνεια των ΜΚΦ αρ-
θρώσεων, τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι η 
παρουσία περιτενόντιας φλεγμονής μπορεί να 
αποτελεί χρήσιμο διαφοροδιαγνωστικό κριτή-
ριο σε ασθενείς με αδιαφοροποίητη αρθρίτιδα.

ΜαγΝηΤΙΚη ΤΟΜΟγΡαφΙα (MrI)
Η MRI αποτελεί εξαιρετική μέθοδο για την 

ανάδειξη των εκδηλώσεων της ΨΑ, τόσο στον 
περιφερικό όσο και στο κεντρικό σκελετό. Σε 
αυτές περιλαμβάνεται η υμενίτιδα, η τενοντο-
ελυτρίτιδα, η τενοντοπάθεια, η ενθεσοπάθεια, 
το οίδημα των μαλακών ιστών και το οστικό 
οίδημα32-34. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθό-
δου σε σχέση με την ΥΗ εστιάζεται στην υψη-
λή ποιότητα της απεικόνισης με ανάδειξη ανα-
τομικών λεπτομερειών και λεπτών παθολογι-
ών σε συνδυασμό με την καλύτερη κατανόη-
ση από τους κλινικούς ιατρούς, τόσο της φυ-
σιολογικής όσο και της παθολογικής εικόνας. 
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφο-
ρές που αφορούν σε ασθενείς με ψωρίαση χω-
ρίς σημεία ή συμπτώματα αρθρίτιδας, στους 

οποίους η MRI ανέδειξε διάφορα παθολογι-
κά ευρήματα (περιαρθρικό οίδημα, υγρό στην 
άρθρωση, πάχυνση του αρθρικού υμένα, δια-
βρώσεις, υποχόνδριες κύστεις και υπεξαρθρή-
ματα) σε ποσοστό 68-92%35-37, των οποίων 
πάντως η κλινική σημασία, ειδικότερα σε ότι 
αφορά την προγνωστική τους αξία για εκδή-
λωση νόσου, παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστη.

Ο ρόλος της MRI στο monitoring της ΨΑ είναι 
υπαρκτός αλλά όχι αρκούντως μέχρι  σήμερα 
αξιολογημένος και αποσαφηνισμένος. Φαίνεται 
με βάση πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα ότι 
η παρακολούθηση και η εκτίμηση του θερα-
πευτικού αποτελέσματος θα πρέπει να βασιστεί 
στο βαθμολογικό σύστημα PsAMRIS, που έχει 
προταθεί από την OMERACT,  το οποίο βαθμο-
λογεί τις φλεγμονώδεις αλλοιώσεις σε μαλακά 
μόρια και οστά στις άκρες χείρες ασθενών με 
ΨΑ32,38,39. Σε μία πρόσφατη μελέτη ασθενείς με 
ΨΑ χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και υποβλήθη-
καν σε θεραπεία με abadacept και placebo. Το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα παρακολουθήθηκε με 
MRI και βαθμολογήθηκε η υμενίτιδα, το οστι-
κό οίδημα και οι οστικές διαβρώσεις σύμφω-
να με το σύστημα OMERACT RAMRIS (ανάλο-
γο του PsAMRIS αλλά για την ΡΑ). Παρατηρή-
θηκε βελτίωση της υμενίτιδας και του οστικού 
οιδήματος στην ομάδα που έλαβε abadacept 
και μικρή αύξηση στην ομάδα που έλαβε θε-
ραπεία με placebo.
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 Καλύτερη επαφή µε το δέρµα
 Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις και πτυχές
 Χωρίς πόνο / παρενέργειες

Απόλυτη Ασφάλεια
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Κοιλιά - Πλαϊνά µέσης

Πριν 3 µήνες µετά από 1 συνεδρία 
µε ecocryo

Άψογη επαφή µε το δέρµα Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις 
και πτυχές

Μεγάλη επιφάνεια ψύξης

Πριν 3 µήνες µετά από 1 συνεδρία 
µε ecocryo

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

επί 40 χρόνια
Η κρυολιπόλυση είναι µια µη επεµβατική µέθοδος µείωσης του 

υποδόριου λίπους µε τη χρήση χαµηλής θερµοκρασίας.
Η µέθοδος εµφανίστηκε στην Αµερική πριν πολλά χρόνια, ενώ 

σήµερα κατασκευάζονται αντίστοιχα µηχανήµατα και σε άλλες 
χώρες.

Η πρώτη κρυολιπόλυση λειτουργεί µε µια µακρόστενη χοάνη, 
στην οποία µε ισχυρή αναρρόφηση εισέρχεται το δερµατικό λίπος 
και ψύχεται από τις δύο πλευρές για µία ώρα. Έτσι, ένα µέρος των 
λιποκυττάρων  καταστρέφεται και ο αριθµός τους µειώνεται µέσω 
της διαδικασίας της απόπτωσης.

Μέχρι σήµερα όλες οι εταιρείες ακολουθούν αυτή τη µέθοδο. 
Επιπλέον, διαβάζουµε σε διαφηµίσεις για εφαρµογές σε θερµο-
κρασίες -5°C, -10°C και ακόµη χαµηλότερες. Ωστόσο, είναι 
ευνόητο ότι εάν το δέρµα παγώσει πραγµατικά για µία ώρα σε 
τόσο χαµηλή θερµοκρασία, ακόµη και στους -5°C θα έχει υποστεί 
εκτεταµένο έγκαυµα.

Πόσο αξιόπιστα µπορεί να είναι αυτά τα µηχανήµατα; Μια-δυο 
εταιρείες µόνο αναφέρουν θερµοκρασία περίπου 0°C. Μήπως θα 
έπρεπε να αναρωτηθούµε; 

Η θερµοκρασία στην οποία παγώνει το ανθρώπινο λίπος, όπως 
αναφέρουν µελέτες, είναι οι 4°C. Ψύχοντας το λίπος διαθερµικά  
στους 0°C έως -1°C για µία ώρα το δέρµα δεν υπόκειται σε 
κανενός είδους βλάβη, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτελεσµατι-
κά ο µηχανισµός καταστροφής του λίπους και της απόπτωσης.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η ισχυρή αναρρόφηση µέσα σε µια 
στενή χοάνη προκαλεί πόνο και σε κάποιες περιπτώσεις έχουµε 
εκχυµώσεις.

Η ECOMED, µε εµπειρία 40 ετών στην τεχνολογία ψύξης από το 
1979, εξελίσσει την αρχική µέθοδο. Με τη νέα τεχνολογία της 
κρυολιποδιάλυσης, όπως την ονοµάζουµε, χρησιµοποιεί κεφαλές 

µεγάλης επιφάνειας, ώστε να µην αναρροφάται το δέρµα µέσα σε 
χοάνη, αλλά να εφάπτεται σε µια επίπεδη ή ελαφρώς κυρτή 
επιφάνεια µε τη δηµιουργία κενού αέρος και ψύχει το λίπος στους 
0°C µε δυνατότητα να φτάσει µέχρι και -2°C.

Χρησιµοποιείται τεχνολογία peltier και µεγάλος αριθµός αισθη-
τήρων θερµοκρασίας σε κάθε κεφαλή, µε στόχο να ελέγχεται η 
θερµοκρασία και να είναι απόλυτα ασφαλής.

Ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας επιτυγχάνεται µέσω τριών 
microcontrollers,ενός κεντρικού και από έναν σε καθεµία από τις 
δύο κεφαλές, ειδικά σχεδιασµένων για τη συγκεκριµένη συσκευή.

Η επιφάνεια που καλύπτουν οι κεφαλές σε κάποια σηµεία είναι 
µεγάλη, µε αποτέλεσµα αφενός να µην είναι απαραίτητη άλλη 
συνεδρία στον ίδιο χρόνο για την περιοχή και αφετέρου να µη 
δηµιουργούνται κυµατισµοί στο δέρµα στο σηµείο εφαρµογών. 
Για παράδειγµα, η αντίστοιχη κεφαλή για την κοιλιά καλύπτει την  
περιοχή σχεδόν  στο σύνολό της. Επειδή δε, οι κεφαλές καλύπτουν 
µεγάλες επιφάνειες καταστρέφονται περισσότερα λιποκύτταρα µε 
µια συνεδρία, σε αντιδιαστολή µε άλλες συσκευές που αναρρο-
φούν µικρό µέρος λίπους µέσα σε χοάνη, ψύχοντας έτσι µικρότε-
ρο αριθµό λιποκυττάρων.

Μέχρι σήµερα κατασκευάζονται πέντε διαφορετικοί τύποι 
κεφαλών για κάθε µέρος του σώµατος όπου είναι δυνατό να 
εφαρµοστεί η µέθοδος της κρυολιποδιάλυσης. Ειδικότερα, αυτές 
είναι οι: κοιλιάς,  γλουτών, έξω και έσω µηρών, χεριών, και µία κατ’ 
αποκλειστικότητα για το εσωτερικό του γόνατος. Σύντοµα πρόκει-
ται να κυκλοφορήσουν και νέοι τύποι κεφαλών. 

Πρακτικά έχει βρεθεί κάνοντας µια εφαρµογή κρυολιποδιάλυσης 
στην κοιλιά µειώνεται η περίµετρος 2 έως 4 εκατοστά εάν δε γίνει 
και συνεργασία µε το VENUS  LEGACY κάνοντας 2 συνεδρίες την 
εβδοµάδα για τρείς εβδοµάδες η µείωση αυτή διπλασιάζεται. 

Όλα τα ανωτέρω δείχνουν µια συσκευή κρυολιποδιάλυσης µε µοναδικά πλεονεκτήµατα
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AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΧΩΡΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

Κοιλιά - Πλαϊνά µέσης

Πριν 3 µήνες µετά από 1 συνεδρία 
µε ecocryo

Άψογη επαφή µε το δέρµα Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις 
και πτυχές

Μεγάλη επιφάνεια ψύξης

Πριν 3 µήνες µετά από 1 συνεδρία 
µε ecocryo

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

επί 40 χρόνια
Η κρυολιπόλυση είναι µια µη επεµβατική µέθοδος µείωσης του 

υποδόριου λίπους µε τη χρήση χαµηλής θερµοκρασίας.
Η µέθοδος εµφανίστηκε στην Αµερική πριν πολλά χρόνια, ενώ 

σήµερα κατασκευάζονται αντίστοιχα µηχανήµατα και σε άλλες 
χώρες.

Η πρώτη κρυολιπόλυση λειτουργεί µε µια µακρόστενη χοάνη, 
στην οποία µε ισχυρή αναρρόφηση εισέρχεται το δερµατικό λίπος 
και ψύχεται από τις δύο πλευρές για µία ώρα. Έτσι, ένα µέρος των 
λιποκυττάρων  καταστρέφεται και ο αριθµός τους µειώνεται µέσω 
της διαδικασίας της απόπτωσης.

Μέχρι σήµερα όλες οι εταιρείες ακολουθούν αυτή τη µέθοδο. 
Επιπλέον, διαβάζουµε σε διαφηµίσεις για εφαρµογές σε θερµο-
κρασίες -5°C, -10°C και ακόµη χαµηλότερες. Ωστόσο, είναι 
ευνόητο ότι εάν το δέρµα παγώσει πραγµατικά για µία ώρα σε 
τόσο χαµηλή θερµοκρασία, ακόµη και στους -5°C θα έχει υποστεί 
εκτεταµένο έγκαυµα.

Πόσο αξιόπιστα µπορεί να είναι αυτά τα µηχανήµατα; Μια-δυο 
εταιρείες µόνο αναφέρουν θερµοκρασία περίπου 0°C. Μήπως θα 
έπρεπε να αναρωτηθούµε; 

Η θερµοκρασία στην οποία παγώνει το ανθρώπινο λίπος, όπως 
αναφέρουν µελέτες, είναι οι 4°C. Ψύχοντας το λίπος διαθερµικά  
στους 0°C έως -1°C για µία ώρα το δέρµα δεν υπόκειται σε 
κανενός είδους βλάβη, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτελεσµατι-
κά ο µηχανισµός καταστροφής του λίπους και της απόπτωσης.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η ισχυρή αναρρόφηση µέσα σε µια 
στενή χοάνη προκαλεί πόνο και σε κάποιες περιπτώσεις έχουµε 
εκχυµώσεις.

Η ECOMED, µε εµπειρία 40 ετών στην τεχνολογία ψύξης από το 
1979, εξελίσσει την αρχική µέθοδο. Με τη νέα τεχνολογία της 
κρυολιποδιάλυσης, όπως την ονοµάζουµε, χρησιµοποιεί κεφαλές 

µεγάλης επιφάνειας, ώστε να µην αναρροφάται το δέρµα µέσα σε 
χοάνη, αλλά να εφάπτεται σε µια επίπεδη ή ελαφρώς κυρτή 
επιφάνεια µε τη δηµιουργία κενού αέρος και ψύχει το λίπος στους 
0°C µε δυνατότητα να φτάσει µέχρι και -2°C.

Χρησιµοποιείται τεχνολογία peltier και µεγάλος αριθµός αισθη-
τήρων θερµοκρασίας σε κάθε κεφαλή, µε στόχο να ελέγχεται η 
θερµοκρασία και να είναι απόλυτα ασφαλής.

Ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας επιτυγχάνεται µέσω τριών 
microcontrollers,ενός κεντρικού και από έναν σε καθεµία από τις 
δύο κεφαλές, ειδικά σχεδιασµένων για τη συγκεκριµένη συσκευή.

Η επιφάνεια που καλύπτουν οι κεφαλές σε κάποια σηµεία είναι 
µεγάλη, µε αποτέλεσµα αφενός να µην είναι απαραίτητη άλλη 
συνεδρία στον ίδιο χρόνο για την περιοχή και αφετέρου να µη 
δηµιουργούνται κυµατισµοί στο δέρµα στο σηµείο εφαρµογών. 
Για παράδειγµα, η αντίστοιχη κεφαλή για την κοιλιά καλύπτει την  
περιοχή σχεδόν  στο σύνολό της. Επειδή δε, οι κεφαλές καλύπτουν 
µεγάλες επιφάνειες καταστρέφονται περισσότερα λιποκύτταρα µε 
µια συνεδρία, σε αντιδιαστολή µε άλλες συσκευές που αναρρο-
φούν µικρό µέρος λίπους µέσα σε χοάνη, ψύχοντας έτσι µικρότε-
ρο αριθµό λιποκυττάρων.

Μέχρι σήµερα κατασκευάζονται πέντε διαφορετικοί τύποι 
κεφαλών για κάθε µέρος του σώµατος όπου είναι δυνατό να 
εφαρµοστεί η µέθοδος της κρυολιποδιάλυσης. Ειδικότερα, αυτές 
είναι οι: κοιλιάς,  γλουτών, έξω και έσω µηρών, χεριών, και µία κατ’ 
αποκλειστικότητα για το εσωτερικό του γόνατος. Σύντοµα πρόκει-
ται να κυκλοφορήσουν και νέοι τύποι κεφαλών. 

Πρακτικά έχει βρεθεί κάνοντας µια εφαρµογή κρυολιποδιάλυσης 
στην κοιλιά µειώνεται η περίµετρος 2 έως 4 εκατοστά εάν δε γίνει 
και συνεργασία µε το VENUS  LEGACY κάνοντας 2 συνεδρίες την 
εβδοµάδα για τρείς εβδοµάδες η µείωση αυτή διπλασιάζεται. 

Όλα τα ανωτέρω δείχνουν µια συσκευή κρυολιποδιάλυσης µε µοναδικά πλεονεκτήµατα
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Επείγουσα δερματολογία
ΑΡΚΕΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΑΠΟΒΟΥΝ ΟΞΕΩΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ
ΒαΒΟΥΛη χαΡΙΤΩΜΕΝη
Δερματολόγος - αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β', Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο «α. Συγγρός» 16η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 

Έρευνα, Εμπειρία, 
Κατευθυντήριες Οδηγίες

Η φράση επείγουσα δερματολογία 
ακούγεται σαν οξύμωρο σχήμα. 

Εντούτοις, υπάρχουν αρκετά νοσήματα 
στη δερματολογία που είναι επείγοντα και 
μπορούν να αποβούν οξέως θανατηφόρα 

αν δεν διαγνωσθούν και θεραπευθούν 
εγκαίρως. Σε κάποια, το δέρμα είναι το κύριο 

όργανο που νοσεί π.χ. κοινή πέμφιγα. 

Σε άλλα τα δερματικά ευρήματα μπο-
ρούν να αποτελούν σημαντικό διαγνω-
στικό εύρημα μιας σοβαρής υποκείμε-

νης νόσου απειλητικής για τη ζωή π.χ. μηνιγ-
γιτιδοκοκκαιμία. Επιπρόσθετα, σε μια ευρύ-
τερη έννοια του όρου επείγουσες δερματο-
λογικές καταστάσεις, μπορούμε να συμπερι-
λάβουμε νοσήματα τα οποία αν δεν διαγνώ-
σουμε και παρέμβουμε άμεσα μπορεί να ο-
δηγήσουν στη δημιουργία μόνιμων βλαβών 
π.χ. δερματομυοσίτιδα στα παιδιά, σε αύξη-
ση της νοσηρότητας π.χ. νόσος Still, ή και στη 
δημιουργία σοβαρών ψυχολογικών προβλη-
μάτων π.χ. κεραυνοβόλος ακμή.

Τέλος, στην κατηγορία αυτή μπορούμε να 
εντάξουμε και νοσήματα που είναι σημαντι-
κή η έγκαιρη διάγνωση ώστε να μην θέσου-
με τον ασθενή στον κίνδυνο μιας περιττής 
θεραπείας π.χ. νεογνικός LE. Οι κύριες ομά-
δες των νόσων με επείγοντα χαρακτήρα στη 
δερματολογία είναι οι ακόλουθες:
•  Λοιμώξεις δέρματος (βακτηριακές, ιογε-

νείς, ρικετσιακές και μυκητιασικές)
•  Δυνητικά θανατηφόρες συστηματικές λοι-

μώξεις με ευρήματα από το δέρμα (μηνιγ-
γιτιδοκοκκαιμία, ενδοκαρδίτιδα, γαγγραι-
νώδες έκθυμα-βακτηριαιμία από ψευδο-
μονάδα)

• Κνίδωση - Αγγειοοίδημα - Αναφυλαξία
•  Πομφολυγώδεις νόσοι (π.χ. κοινή πέμφι-

γα)
•  Μείζον πολύμορφο ερύθημα, Σύνδρομο 

Stevens-Johnson, ΤΕΝ, DRESS
•  Φλεγμονώδεις δερματοπάθειες (π.χ. ερυ-

θροδερμία, οξεία φλυκταινώδης ψωρία-
ση, κεραυνοβόλος ακμή)

•  Αυτοάνοσες νόσοι (π.χ. οξύ δερματικό ε-
ξάνθημα του SLE, δερματομυοσίτιδα, νό-
σος του Still)

•  Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα (νεκρω-
τική)

•  Περιβαλλοντικές νόσοι (π.χ. ηλίαση, ε-
γκαύματα, κακομεταχείριση παιδιού)

ΣΤαφΥΛΟΚΟΚΚΙΚΟ 
αΠΟφΟΛΙΔΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
(STAPHYLOCOCCAL SCALDED SKIN 
SYNDrOME)
•  Προσβάλει νεογνά, βρέφη, ανοσοκατε-

σταλμένους ενήλικες
•  Σταφυλοκοκκική επιδερμολυτική τοξίνη 

στρέφεται κατά δεσμογλεΐνης 1
• Συνυπάρχει πυρετός
• Διάχυτο επώδυνο ερύθημα
• Χαλαρές πομφόλυγες (στείρες)
•  Εκτεταμένη αποκόλληση επιφανειακών 

στιβάδων επιδερμίδας με περιστοματικές 
εφελκίδες και ρωγμές

• Σημείο Nikolsky (+)
•  Επιπλοκές: κυτταρίτιδα, σηψαιμία, πνευ-

μονία
•  Διάγνωση κυρίως κλινική, κ/α στο σημεί-

ο της λοίμωξης, ιστοπαθολογική (ενδοε-
πιδερμιδική αποκόλληση)

•  Θεραπεία: μουπιροσίνη, IV αντισταφυλο-
κοκκικά αντιβιοτικά, IV υγρά-ηλεκτρολύτες

ΤΟΞΙΚΟ SHOCK αΠΟ 
ΣΤΑΦΥΛΟΚΚΟΚΟ
•  Αίτια: χρήση ενδοκολπικών tampons, χει-

ρουργικές επεμβάσεις, τραυματισμοί
• Συνυπάρχει πυρετός
•  Διάχυτο ερύθημα (δίκην ηλιακού εγκαύ-

ματος)  μοιάζει με οστρακιά  αποφο-
λίδωση παλαμών-πελμάτων (όψιμο εύ-
ρημα)

• Υπόταση
• Shock
• ΓΕΣ διαταραχές
•  Προσβολή βλεννογόνων: κόλπου, επιπε-

φυκότων, φάρυγγα
• Προσβολή ΚΝΣ
• DIC
• Θεραπεία σε ΜΕΘ

ΝΕΚΡΩΤΙΚη ΠΕΡΙΤΟΝΙΙΤΙΔα
•  Ταχέως εξελισσόμενη (σε ώρες) βακτηρια-

κή νόσος που καταστρέφει μύες και υπο-

δόριους ιστούς
•  Μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή απώ-

λεια άκρου
•  Συνήθως οφείλεται σε β-αιμολυτικούς 

στρεπτόκοκκους που εισέρχονται μέσω 
χειρουργικού ή κοινού τραύματος

•  Ερυθηματώδεις, διηθημένες επώδυνες 
περιοχές  σκούρες πορφυρικές λόγω 
θρόμβωσης αγγείων, εκτεταμένη νέκρω-
ση

•  Θεραπεία: χειρουργικός καθαρισμός μαζί 
με συστηματικά αντιβιοτικά

ΕΡΠηΤΙΚΟ ΕΚΖΕΜα / 
ΕΥΛΟγΙΟΕΙΔΕΣ ΕΞαΝΘηΜα 
KAPOSI
•  Διασπορά ερπητικής λοίμωξης (HSV-1) σε 

ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα ή άλλες 
δερματοπάθειες. Κυρίως σε βρέφη και 
παιδιά 2-3 ετών

•  Ταχέως εξελισσόμενες, διάσπαρτες εφελ-
κιδοποιημένες βλατίδες, φυσαλίδες, φλύ-
κταινες με ομφαλωτό κέντρο που περι-
βάλλονται από ερύθημα

•  Δευτερογενής επιμόλυνση (ιογενής/στα-
φυλοκοκκική)

• Πυρετός (40-75%)
• Λεμφαδενοπάθεια
• Επιπλοκές:

- Ηπατίτιδα
- Εγκεφαλίτιδα
- DIC
- Θάνατος

•  Θεραπεία: PO / IV αντιïκά: acyclovir / 
famcyclovir / valacyclovir, +/- αντισταφυ-
λοκοκκικά αντιβιοτικά, ψυχρά επιθέματα

αΝΕΜΕΥΛΟγΙα
•  Δυνητικά μοιραίες επιπλοκές σαφώς συ-

χνότερες στους ενήλικες, θνησιμότητα 25 
φορές > από των παιδιών

•  Σε ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου 
(π.χ. με κακοήθειες, υπό κορτικοστεροει-
δή, μεταμοσχευθέντες, με ΣΔ, ανοσοκατε-
σταλμένα παιδιά) μπορεί να συμβεί:
- Βακτηριακή επιμόλυνση φλυκταινών
- Πνευμονία
- Παρεγκεφαλιτιδική αταξία
- Εγκεφαλίτιδα
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- Σ. Reye (από λήψη ασπιρίνης)
- Μυοκαρδίτιδα
- Παροδική αρθρίτιδα
- Ηπατίτιδα
- Νεφρίτιδα

•  Κατά την κύηση: 5 η - 20 η (24 η) εβδομά-
δα  Σ. συγγενούς ανεμευλογιάς, κίνδυ-
νος 2%, θνητότητα 30%

•  Νεογνική: κίνδυνος βαριάς νόσου (20-
30%) με υψηλή θνητότητα (30%). Εξάν-
θημα μητέρας 7 ημ πριν - 7 ημ μετά το-
κετό

Θεραπεία:
• VZIG (υπεράνοσος γ-σφαιρίνη)

- Νεογνά, πρόωρα, ανοσοκατεσταλμένοι
-  Αμέσως μετά τη γέννηση ή την έκθεση 

(72h)
• Ασυκλοβίρη

- Σε 24-48 ώρες από την έναρξη
- 20mg/kgr x4 PO, 5ημ (παιδιά)
-  10mg/kgr X3 IV, 7-21ημ (ανοσοκατε-

σταλμένοι, νεογνά, βρέφη)

ΕΡΠηΣ ΖΩΣΤηΡαΣ
• Επιπλοκές:

- Βακτηριακή επιμόλυνση
- Μεθερπητική νευραλγία
-  Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (ενδοκράνια επέ-

κταση ιού)
- Κινητική νευροπάθεια
-  ΚΝΣ, σπλαχνική συμμετοχή σε ανοσοκα-

τασταλμένους
- Παρανεο VZV
-  Οφθαλμικός ζωστήρας-σημείο Hutchinson 

(τύφλωση)
-  Σ. Ramsay – Hunt (ωτικός, γάγγλιο προ-

σωπικού ν., κώφωση, εμβοές, ίλιγγος)

Θεραπεία:
• Ανάπαυση, κυρίως σε ηλικιωμένους
• Po αγωγή σε άτομα > 50 ετών (εντός 72h)
•  Valacyclovir 1gr/3φ ημ, famcyclovir 

500mg/3φ ημ, acyclovir 800mg/5φ ημ x 
7 ημ

•  IV αγωγή σε πολύ επώδυνη ή σοβαρή 
νόσο, οφθαλμικό ζωστήρα, Σ. Ramsay - 
Hunt, ανοσοκαταστολή, σπλαγχνική προ-
σβολή, προσβολή κινητικών νεύρων

•  IV Acyclovir 10mg/kg 3φ/ημ x 7 ημ

ΜηΝΙγγΙΤΙΔΟΚΟΚΚαΙΜΙα
• Σοβαρή μεταδοτική νόσος
•  Χαρακτηριστικό εξάνθημα πετεχειώδες, 

κηλιδοβλατιδώδες ή αιμορραγικό που 
συρρέει για να σχηματίσει ευμεγέθεις 
πορφυρικές - νεκρωτικές βλάβες

• Υψηλός πυρετός
•  Κεφαλαλγία, φωτοφοβία, ναυτία-έμετος, 

αυχενική δυσκαμψία, σπασμοί, λήθαρ-
γος, κώμα

• Εργαστηριακή εξέταση του ENY
•  Επιπλοκές: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, επισκλη-

ρίτιδα, πλευρίτιδα / πνευμονία, αρθρίτιδα, 
περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, DIC, σηπτι-
κό shock

Θεραπεία:
• IV PCN G ή Αμπικιλλίνη
• Χλωραμφαινικόλη
•  Κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς (Cefotaxime, 

Ceftriaxone)
• Στο στενό περιβάλλον ριφαμπικίνη
•  Εμβόλιο (οροομάδες A,C, U,W135)

ΕΝΔΟΚαΡΔΙΤΙΔα
•  Αίτιο: διαφορετικοί τύποι μικροοργανι-

σμών
• Αφορά φυσικές ή προσθετικές βαλβίδες
• Τοξικομανείς
• Πυρετός
• Βλάβες Janeway: μικρές αιμορραγίες με ε-
λαφρώς οζώδη χαρακτήρα
•  Σχισμοειδείς αιμορραγίες: υπονύχιες 

γραμμοειδείς
•  Οζίδια Osler: μικρά, ευαίσθητα οζίδια ι-

δίως στους δακτύλους χειρών και ποδών

γαγγΡαΙΝΩΔΕΣ ΕΚΘΥΜα 
- ΒαΚΤηΡΙαΙΜΙα αΠΟ 
ΨΕΥΔΟΜΟΝαΔα
•  Εντόπιση: περιοχή περινέου, περιπρωκτι-

κά
•  Κεντρική νέκρωση με κυκλοτερή ερυθρό-

τητα
•  Θεραπεία: αντιψευδομοναδική β-λακτάμη 

(κεφταζιδίμη 2g x 3) ή πιπερακιλλίνη / τα-
ζομπακτάμη (4,5g x 4) ή τικαρκιλλίνη / 
κλαβουλανικό (5,2g x 4) ± αμινογλυκο-
σίδη

αΝαφΥΛαΞΙα-αΙΤΙα
•  Δήγματα εντόμων - αρθροπόδων (δηλη-

τήρια σφηκών και μέλισσας)
•  Φάρμακα (πενικιλίνη, μη στεροειδή α-

ντιφλεγμονώδη, σκιαγραφικές ουσίες, α-
ΜΕΑ)

• Τρόφιμα (ξηροί καρποί, οστρακοειδή)
• Ιδιοπαθή
• Άλλα (εμβόλια, γάντια - latex)

αΝαφΥΛαΚΤΙΚΟ SHOCK
•  Προϋποθέτει τη συμμετοχή και άλλων συ-

στημάτων πλην δέρματος (υπόταση, τα-
χυκαρδία, οίδημα βλεννογόνων, βράγχος 
φωνής, τραχύτητα αναπνοής, συρίττοντες)

•  Χρήζει άμεσης ιατρικής βοήθειας σε τμή-
μα επειγόντων περιστατικών

• ABC
• ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (1:1000) SC ή IM (1mg/ml)

- ενήλικες: 0,3-0,5mg (0,3-0,5ml)
- παιδιά 6-12 ετών: 0,3mg (0,3ml)
- παιδιά < 6 ετών: 0,15mg (0,15ml)
Επανάληψη κάθε 10-15min

• ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ IV, δια τραχειοσωλήνα
•  Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και χορήγη-

ση κολλοειδών διαλυμάτων ή ορού N/S 
0,9%, αντιισταμινικά IV, κορτικοστεροει-
δή IV

αγγΕΙΟΟΙΔηΜα
• Αφορά υποδόριο ιστό, μαλακά μόρια
• Αίτια:

-  Διαταραχή καταστολής πρώιμων φάσε-
ων καταρράκτη συμπληρώματος

-  Β - λέμφωμα, SLE, αδενο-Ca ορθού, Ca 
θυρεοειδούς

- Γενετικό ελάττωμα
• Έλεγχος C1, C2, C4

Θεραπεία:
•  Υδροκορτιζόνη (Δρα σε 1 ώρα) 100-500 

mg 1-10 φ/ημ
• Όχι ασπιρίνη
• Διακομιδή

ΟΜαΔα ΝΟΣηΜαΤΩΝ ΠΕΜφΙγαΣ
•  Η πέμφιγα είναι συνήθως θανατηφόρα 

χωρίς θεραπεία
•  Θνησιμότητα 90% όταν συνδυάζεται με 

κακοήθη όγκο (παρανεοπλασματική πέμ-
φιγα)

Θεραπεία:
•  Αρχικά κορτικοστεροειδή σε υψηλές δό-

σεις
•  Εξισορρόπηση απωλειών υγρών - ηλε-

κτρολυτών
• Ανοσοκατασταλτικά (ΑΖΑ - ΜΜF)
• IV κατά ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνη
• Πλασμαφαίρεση
• IVIG
• Anti CD - 20, Rituximab IV

ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΙα
• Απολεπιστική δερματίτιδα
•  Αίτια: ακαθόριστα, ψωρίαση, ατοπική 

δερματίτιδα, αλλεργία σε φάρμακα, Τ-
λέμφωμα, λευχαιμία, αλλεργική δερματί-
τιδα εξ επαφής, σμηγματορροϊκή δερμα-
τίτιδα, ερυθρά ιόνθειος πιτυρίαση, φυλ-
λώδης πέμφιγα, λειχήνας, χρόνια ακτινι-
κή δερματίτιδα, διάχυτη δερματική μαστο-
κυττάρωση, ιχθύαση

•  Υψηλός πυρετός με ρίγη, κακουχία, διατα-
ραχές θερμορρύθμισης,  διαδερμική α-
πώλεια νερού, αφυδάτω-ση, ηλεκτρολυ-



Πανελλήνιο Συνέδριο 
Δερματοχειρουργικής, 
Αισθητικής 
Δερματολογίας 
και Laser
Χαιρετισμός Κωνσταντίνου Νεαμονιτού- Πρόεδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Δερ-
ματοχειρουργικής έχει την ιδιαίτε-
ρη τιμή και χαρά να σας προσκαλέ-

σει στο «Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματο-
χειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας 
και Laser» στις 17- 19 Ιανουαρίου 2019, 
στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών. Στόχος μας είναι ένα επιστημονι-
κό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου και ευ-
ρείας θεματολογίας, με αναφορά σε όλες 
τις νεότερες εξελίξεις και στα επίκαιρα θέ-
ματα της ειδικότητάς μας.

Έγκριτοι Έλληνες και 25 και πλέον Ξένοι 

ομιλητές, με σημαντική κλινική εμπειρία 
στο αντικείμενό τους, έχουν προσκληθεί 
για να καταθέσουν την γνώση και εμπειρία 
τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη δια-
δραστική επικοινωνία με τους συμμετέχο-
ντες και στην ευρεία ανταλλαγή απόψεων.

Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία σας και 
η ενεργός συμμετοχή σας θα αποτελέσει 
βασικό στοιχείο για την επιτυχία αυτής της 
επιστημονικής εκδήλωσης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Εταιρείας Δερματοχειρουργικής
Κωνσταντίνος Νεαμονιτός

Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΔΙΟΙΚηΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
K. Νεαμονιτός

Αντιπρόεδρος
Ν. Καλογερόπουλος

Γεν. Γραμματέας
Τ. Ανθόπουλος

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Καραμανωλάκη

Ταμίας
Ε. Κυριαζή-Τάχου

Μέλη
Ι. Πέρος

Ζ. Πολυζώης
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τικές διαταραχές, υποπρωτεϊναιμία, αναι-
μία ( Fe), περιφερική αγγειοδιαστολή  
καρ-διακή κάμψη

•  Διόρθωση αιμοδυναμικών και συστηματι-
κών διαταραχών

ΟΞΕΙα φΛΥΚΤαΙΝΩΔηΣ ΨΩΡΙαΣη
• Γενικευμένη (Von Zumbush)
•  Υψηλός πυρετός, λευκοκυττάρωση, συ-

στηματικές διαταραχές
• Επιπλοκές:

- αφυδάτωση
- ηλεκτρολυτικές διαταραχές
- υπασβεστιαιμία
- υπολευκωματιναιμία
- καρδιακή ανεπάρκεια
- ηπατική δυσλειτουργία
- οξεία σωληναριακή νέκρωση νεφρών
- δευτεροπαθείς λοιμώξεις

•  Άμεση νοσηλεία, εντατική φροντίδα, αντι-
βιοτική κάλυψη, άμεση έναρξη συστημα-
τικής θεραπείας

ΚΕΡαΥΝΟΒΟΛΟΣ αΚΜη
•  Αν δεν θεραπευτεί εγκαίρως, μπορεί να 

καταλήξει σε μεγάλη ουλοποίηση και ψυ-
χολογικά προβλήματα

• Κυρίως σε άνδρες εφήβους
•  Γρήγορη διαπύηση μεγάλων, πολύ φλεγ-

μονωδών οζιδίων και πλακών που κατα-
λήγει σε αδρά έλκη στήθους, ράχης και 
προσώπου

•  Συχνά συστηματικά συμπτώματα (πυρε-
τός, αρθραλγίες, μυαλγίες), λευκοκυττά-
ρωση, υποδεικνύουν απορρύθμιση ανο-
σοποιητικού

•  Θεραπεία με υψηλές δόσεις κορτικοστε-
ροειδών και πρώιμη έναρξη ρετινοειδών 
PO

SLE
•  Οξύς: παροδικό ερύθημα-πεταλούδα στις 

παρειές. Σε σημαντικό αριθμό ασθενών 
μπορεί να εξελιχθεί σε βλάβη δισκοει-
δούς ερυθηματώδους λύκου (χρόνιο λε-
πιδώδες εξάνθημα με ουλοποίηση)

•  Πομφολυγώδης: άθικτες φυσαλίδες ή 
πομφόλυγες υπό τάση, συνήθως στις ε-
κτεθειμένες στον ήλιο περιοχές. Μπορεί 
να σχετίζεται με σοβαρή συστηματική νό-
σο

•  Νεογνικός LE: διάχυτο επιπολής ερύθημα 
και απολέπιση. Συχνά συστηματικές εκδη-
λώσεις όπως αναιμία, θρομβοκυτταροπε-
νία, ίκτερο, ηπατοσπληνομεγαλία, κολ-
ποκοιλιακός καρδιακός αποκλεισμός. Ε-
κλαμβάνεται λανθασμένα ως λοίμωξη

ΔΕΡΜαΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔα
•  Επείγουσα νόσος διότι μπορεί να αναπτυ-

χθεί ταχέως και να έχει σημαντική θνησι-
μότητα

•  Τα δερματικά ευρήματα μπορεί να προ-
ηγηθούν κάθε σημαντικής μυϊκής νόσου

•  Πρώιμη διάγνωση και θεραπεία ειδικά στα 
παιδιά, ώστε να προληφθούν:
- διαταραχές στη σωματική ανάπτυξη
- ασβεστώσεις
- λιποδυστροφία

ΝΟΣΟΣ STILL
• Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα
•  Παροδικό (μέχρι 24h) ερύθημα (σωλο-

μοειδές-κοραλιοειδές) διάχυτο και έντονο 
στον κορμό, ελαφρά επηρμένες βλατίδες

•  Μπορεί να προηγείται της αρθρίτιδας επί 
μήνες (25-40%)

•  Ταχέως εξελισσόμενη αρθρίτιδα, με σο-
βαρή καταστροφή οστών και αρθρώσεων 
και καθυστέρηση ανάπτυξης

•  Πυρετός, λευκοκυττάρωση, λεμφαδενο-
πάθεια, σπληνομεγαλία

Θεραπεία:
- συστηματικά κορτικοστεροειδή
- άλλα ανοσοκατασταλτικά

ΛΕΥΚΟΚΥΤΟΚΛαΣΤΙΚη αγγΕΙΙΤΙΔα
•  Φλεγμονή και νέκρωση του τοιχώματος 

των μικρών αγγείων σε οποιοδήποτε όρ-
γανο του σώματος

•  Χωρίς εμφανή αιτία ή ως δερματική εκ-
δήλωση κάποιας συστηματικής νόσου, ό-
πως:
- Henoch-Schönlein
- SLE
- Κρυοσφαιριναιμία

• Ψηλαφητή πορφύρα
•  Σοβαρές συστηματικές βλάβες (νεφρά, 

καρδιαγγειακό, πνέυμονες, ΓΕΣ, μυοσκε-
λετικό, νευρολογικές διαταραχές, οφθαλ-
μοί)

•  Υποστηρικτικά μέτρα (ανάρροπη θέση ά-
κρων, ανάπαυση, αντιισταμινικά, ΜΣΑΦ)

•  Δερματική αγγειίτιδα που διαρκεί >4 εβδ 
ή είναι εκτεταμένη: κολχικίνη, δαψόνη, 
κορτικοστεροειδή, ΜΤΧ,

αΖα
• Σε συστηματική συμμετοχή

- Κορτικοστεροειδή
- Κυκλοφωσφαμίδη (ΑΖΑ - ΜTX - ΜΜF)
- Πλασμαφαίρεση
- IVIG
-  Rituximab (anti - CD20) σε ανθεκτική 

νόσο

ΘΕΡΜΟΠΛηΞΙα
•  Δεν θεωρείται συνήθως δερματολογικό 

πρόβλημα

•  Παρουσιάζει δερματικά ευρήματα που 
βοηθούν στην ταχεία διάγνωση

• Δέρμα ερυθηματώδες, θερμό και ξηρό
• Απώλεια συνείδησης
•  Η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει ταχέως, 

για αποφυγή θανάτου, σοβαρής βλάβης 
του ΚΝΣ

ηΛΙαΚΟ ΕγΚαΥΜα
• Ήπιο, μέτριο, σοβαρό
•  Ερύθημα (12-24h), κνησμός, καύσος, ευ-

αισθησία, πόνος, οίδημα, φυσαλίδες, 
πομφόλυγες

•  Κεφαλαλγία, κακουχία, πυρετός, ρίγος, 
ναυτία, έμετος, νωθρότητα, καταπληξία

•  Ψυχρά, υγρά επιθέματα, πολλά υγρά, 
δροσερό περιβάλλον

Θεραπεία:
•  Τοπικά κορτικοστεροειδή, καλαμίνη, τοπι-

κά αναισθητικά (με λιδοκαΐνη, όχι βενζο-
καΐνη)

• PO ακετυλοσαλυκιλικό οξύ, ινδομεθακίνη
• PO κορτικοστεροειδή (σε σοβαρό)
• Τοπική αντισηψία, τοπικά αντιβιοτικά
•  Εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων (ανα-

πλήρωση υγρών-ηλεκτρολυτών, προφύ-
λαξη από επιγενείς λοιμώξεις)

• Επουλωτικά

ΕγΚαΥΜαΤα
•  Πρέπει να εκτιμάται ο βαθμός της βλάβης 

του δέρματος και των υποκείμενων ιστών 
(περιτονίες, μύες)

• Ο ασθενής να θεραπευτεί για:
- Διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών
- Επιμόλυνση
- Shock

ΚαΚΟΜΕΤαχΕΙΡΙΣη ΠαΙΔΙΟΥ
•  Επειδή μπορεί να οδηγήσει σε οξεία θνη-

σιμότητα και νοσηρότητα, η αναγνώρισή 
της έχει μεγάλη σπουδαιότητα

• Τα δερματικά σημεία είναι:
- Εκδορές και αιματώματα
-  Εγκαύματα με ασυνήθη μορφή (π.χ. α-

πό τσιγάρο)
- Γενικευμένη υποθρεψία και δερματίτιδα
- Τραυματική αλωπεκία
- Σημάδια δηγμάτων
Ο χειρισμός των οξέων και απειλητικών 

για τη ζωή καταστάσεων απαιτεί:
• ταχεία αναγνώριση και υποστήριξη
• ευρεία βάση γνώσεων
• εμπειρία
• εξειδίκευση
•  χρήση ειδικών πρωτοκόλλων αντιμετώπι-

σης
•  συνδυασμένη φροντίδα για τον περιορι-

σμό της θνητότητας, νοσηρότητας



 
 

 
 

 

 
 

 

 

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

 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 µόνο που έχει αποτέλεσµα 
& σε σκούρα δέρµατα & σε όλες τις τρίχες

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

Το ταχύτερο

και φθηνότερο

service

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ

LASER ALEXANDRITE 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
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Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα: 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
χΡYΣA ΖηΣΙΜΟΥ
Δερματολόγος - αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Νοσοκομείο «α. Συγγρός» 

16η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
Έρευνα, Εμπειρία, 

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα αποτελεί μία 
συχνή, χρόνια, φλεγμονώδη, δερματική 
πάθηση, η οποία αφορά στους τριχικούς 

θυλάκους και χαρακτηρίζεται από εξάρσεις 
και υφέσεις. Θα αναφερθούν οι τοπικές 
θεραπείες (ρεζορσινόλη, κλινδαμυκίνη) 
και συστηματικές θεραπείες (αντιβιοτικά, 

ρετινοειδή και βιολογικοί παράγοντες), 
καθώς και η χειρουργική προσέγγιση, που 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της 
ΔΙ, με αναφορά στις πρόσφατες Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες οδηγίες. Επίσης, τον Ιούλιο 
2015, το adalimumab έλαβε έγκριση (στην 

Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική) για τη θεραπεία 
της μέτριας έως σοβαρής διαπυητικής 

ιδρωταδενίτιδας με ανεπαρκή ανταπόκριση σε 
συμβατική συστηματική θεραπεία, αυξάνοντας 

έτσι τις θεραπευτικές μας επιλογές για την 
αντιμετώπιση της νόσου. 

Ηδιαπυητική ιδρωταδενίτιδα (ΔΙ) εί-
ναι μια συχνή, χρόνια, υποτροπιά-
ζουσα φλεγμονώδης νόσος των τρι-

χικών θυλάκων, που παρουσιάζεται με ε-
πώδυνες, φλεγμονώδεις βλάβες. Εντοπί-
ζεται κυρίως στις πτυχές του σώματος, ό-
πως οι μασχάλες, οι μηρογεννητικές πτυ-
χές, υπομαζικά και περι- πρωκτικά. Η ΔΙ 
προσβάλλει και τα δυο φύλα αλλά συχνό-
τερα τις γυναίκες (γυναίκες/άνδρες: 3/1), 
και συνήθως εμφανίζεται μετά την εφηβεί-
α, κατά την 2η ή 3η δεκαετία ζωής.

Η διάγνωση της διαπυητικής ιδρωταδενίτι-
δας τίθεται όταν πληρούνται και τα 3 κλινικά 
κριτήρια: 1) παρουσία τυπικών βλαβών ΔΙ, 
δηλαδή επώδυνων οζιδίων, και/ή αποστη-
μάτων, και/ή συριγγίων και ή ουλών, 2) τυ-
πική εντόπιση στις περιοχές προσβολής της 
ΔΙ, όπως οι μασχάλες και οι μηρογεννητι-
κές πτυχές, και 3) χρόνια πορεία με πολλα-
πλές υποτροπές (ιστορικό εμφάνισης 6 μή-
νες-1 έτος). Το καθιερωμένο σύστημα στα-
διοποίησης κατά Hurley είναι το πιο δημο-
φιλές στην καθημερινή κλινική πρακτική και 
κατατάσσει τους ασθενείς σε τρία κλινικά 
στάδια βάσει της βαρύτητας της νόσου:
•  Στάδιο I: εντοπισμένη εμφάνιση μονήρων 

ή πολλαπλών αποστημάτων, χωρίς δημι-
ουργία συριγγίων ή ουλών (Εικόνα 1)

•  Στάδιο II: Μονήρη ή πολλαπλά, υποτρο-
πιάζοντα αποστήματα με σχηματισμό συ-
ριγγίων, τα οποία διαχωρίζονται με υγιές 
δέρμα μεταξύ τους (Εικόνα 2)

•  Στάδιο III: Διάχυτη ή σχεδόν διάχυτη προ-
σβολή, πολλαπλά επικοινωνούντα συρίγ-
για και αποστή- ματα σε ολόκληρη την 
πάσχουσα περιοχή (Εικόνα 3)
Η θεραπεία της ΔΙ είναι απαιτητική καθώς 

αφορά ένα επίμονο νόσημα με συχνές υπο-

τροπές που επηρεάζει σημαντικά την ποιό-
τητα ζωής των ασθενών. Παρακάτω θα α-
ναφερθούν οι τοπικές και συστηματικές θε-
ραπείες καθώς και η χειρουργική προσέγγι-
ση, που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώ-
πιση της ΔΙ, με αναφορά στις σχετικές Ευρω-
παϊκές κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσι-
εύτηκαν πρόσφατα. Επίσης, η πρόσφατη έ-
γκριση του adalimumab για τη θεραπεία της 
μέτριας έως σοβαρής ενεργού διαπυητικής 

Eικόνα 2. Σταδιοποίηση κατά Hurley: στάδιο ΙΙ (από: Dessi- nioti C, Zouboulis CC. Hidradenitis suppura- tiva. In: 
Katsambas A, Lotti TM, Dessinioti C, D’Erme A (eds). Euro- pean Handbook of Dermatological Treat- ments. 
Springer 2015, με άδεια αναδημοσίευσης)

Eικόνα 1
Σταδιοποίηση κατά Hurley: 
στάδιο Ι (από: Dessinioti C, 
Zouboulis CC. Hidradenitis 
suppurativa. In: Katsambas 
A, Lotti TM, Dessinioti C, 
D’Erme A (eds). European 
Handbook of Dermatological 
Treatments. Springer 2015, 
με άδεια αναδημοσίευσης)



 

 

  

  

∆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.  

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
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ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

  

 

 

 

 

 

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

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εφαρµογή προσώπου 5min/Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι 
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εφαρµογή προσώπου 5min/Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι 
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ιδρωταδενίτιδας σε ενήλικες ασθενείς με α-
νεπαρκή ανταπόκριση σε συμβατική συστη-
ματική θεραπεία, προσφέρει μια αξιόλογη 
θεραπευτική επιλογή με στόχο την πληρέ-
στερη αντιμετώπιση των ασθενών με ΔΙ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΘΕΡαΠΕΙΕΣ
Τοπική ρεζορσινόλη

Η ρεζορσινόλη είναι απολεπιστικός πα-
ράγοντας που έχει κερατολυτική, αντικνη-
σμώδη και αντισηπτική δράση. Η εφαρμογή 
κρέμας ρεζορσινόλης 15% δύο φορές ημε-
ρησίως επί εξάρσεως και μία φορά ημερη-
σίως για θεραπεία συντήρησης σε 12 γυναί-
κες με ΔΙ σταδίου Ι ή ΙΙ κατά Hurley οδήγησε 
σε μείωση του άλγους και της διάρκειας των 
επώδυνων αποστημάτων.

Στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες περι-
λαμβάνεται η ερεθιστική δερματίτιδα εξ επα-
φής, συνήθως μέτριας σοβαρότητας, η αλ-
λεργική δερματίτιδα εξ επαφής και η συστη-
ματική τοξικότητα λόγω κατάποσης ή σπανι-
ότατα λόγω διαδερμικής απορρόφησης.

Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες α-
ναφέρουν πως η τοπική ρεζορσινόλη 15% 
ενδείκνυται για τις υποτροπιάζουσες βλάβες 
σε ασθενείς με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα 
σταδίου Ι ή ΙΙ κατά Hurley.

Τοπικά αντιβιοτικά
Το μόνο τοπικό αντιβιοτικό που έχει μελε-

τηθεί για τη ΔΙ είναι η τοπική κλινδαμυκίνη 
0,1% δις ημερησίως για 3 μήνες σε τριάντα 
ασθενείς σταδίου Ι ή ΙΙ κατά Hurley.

Στα βακτηριακά κύτταρα, η κλινδαμυκί-
νη συνδέεται στην υπομονάδα 50S του ρι-
βοσώματος παρεμποδίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο την πρωτεϊνική σύνθεση. Στις ανεπι-
θύμητες ενέργειες περιλαμβάνεται ο τοπι-
κός ερεθισμός και η ανάπτυξη ανθεκτικών 
βακτηριακών στελεχών. Σύμφωνα με τις Ευ-
ρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, ενδεί-
κνυται για εντοπισμένη διαπυητική ιδρωτα-
δενίτιδα σταδίου Ι ή για ήπια διαπυητική ι-
δρωταδενίτιδα σταδίου ΙΙ κατά Hurley.

Ενδοβλαβική  έγχυση κορτικοστεροειδών
Ενδοβλαβικές ενέσεις ακετονιδίου της τρι-

αμσινολόνης μπορούν να πραγματοποιη-
θούν για την ταχεία ελάττωση της φλεγμο-
νής σε περιπτώσεις έξαρσης, καθώς και σε 
επιμένοντα ανθεκτικά οζίδια και συρίγγια.  Η  
υποχώρηση μπορεί να είναι ταχύτατη ακό-
μη και μέσα σε 12 έως 24 ώρες.

Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι 
κυρίως τοπικές (ατροφία, τηλαγγειεκτασίες, 
τοπικές λοιμώξεις, τοπική υπερτρίχωση).

ΣΥΣΤηΜαΤΙΚΕΣ ΘΕΡαΠΕΙΕΣ 
Συστηματική τετρακυκλίνη

Από την ομάδα των τετρακυκλικών, μό-
νο η τετρακυκλίνη έχει μελετηθεί στη ΔΙ(δεν 
κυκλοφορεί πλέον στην Ελλάδα). Σε μί-
α διπλή-τυφλή μελέτη 46 ασθενών με δι-
απυητική ιδρωταδενίτιδα σταδίου Ι ή ΙΙ κατά 
Hurley η χορήγηση συστηματικής τετρακυ-
κλίνης σε δόση 500 mg δις ημερησίως δεν 
υπερτερούσε της εφαρμογής τοπικής κλιν-
δαμυκίνης 1% δις ημερησίως.

Οι τετρακυκλίνες συνδέονται με την υπο-
μονάδα 30S του ριβοσώματος, παρεμποδί-
ζοντας έτσι την πρωτεϊνική σύνθεση μπλο-
κάροντας τη σύνδεση του αμινοακετυλικού 
tRNA.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντή-
ριες οδηγίες, η συστηματική τετρακυκλίνη 
ενδείκνυται για διάσπαρτη ΔΙ σταδίου Ι ή για 
ήπια νόσο σταδίου ΙΙ κατά Hurley.

Η τετρακυκλίνη δεν χορηγείται κατά την ε-
γκυμοσύνη και σε παιδιά μικρότερα των 9 
ετών λόγω οδοντικών δυσχρωμιών, ενώ 
η χορήγηση της μπορεί να προκαλέσει γα-
στρεντερικές διαταραχές και φωτοευαισθη-
σία. Πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ά-
τομα με νεφρική δυσλειτουργία.

Συνδυασμός ριφαμπικίνης και συστηματικής 
κλινδαμυκίνης

Η αποτελεσματικότητα της συγχορήγησης 
κλινδαμυκίνης και ριφαμπικίνης στη ΔΙ έ-
χει μελετηθεί σε τέσσερις μελέτες συνολικά 

187 ασθενών και των τριών σταδίων κατά 
Hurley, εκ των οποίων η μία προοπτική και 
οι τρεις αναδρομικές. Οι ασθενείς έλαβαν 
από του στόματος ριφαμπικίνη 600mg μία 
φορά την ημέρα και κλινδαμυκίνη 300mg 
δύο φορές την ημέρα για χρονικό διάστημα 
10 εβδομάδων. Στις μελέτες αυτές αναφέ-
ρονται ποικίλα αποτελέσματα όπως πλήρη 
ύφεση σε κάποιους ασθενείς, και κατά μέσο 
όρο βελτίωση κατά 50% στη σταδιοποίηση 
της βαρύτητας της νόσου κατά Sartorius.

H κλινδαμυκίνη συνδέεται στην υπομονά-
δα 50S του ριβοσώματος, παρεμποδίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο την πρωτεϊνική σύνθε-
ση στα βακτηριακά κύτταρα. Η ριφαμπικίνη 
αλληλεπιδρά με την RNA πολυμεράση των 
βακτηριακών κυττάρων παρεμποδίζοντας 
τη δραστηριότητα της εξαρτώμενης από το 
DNA RNA-πολυμεράσης.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντή-
ριες οδηγίες, ο συνδυασμός συστηματικής 
ριφαμπικίνης και συστηματικής κλινδαμυκί-
νης συστήνεται για την ενεργή, φλεγμονώδη 
ΔΙ κάθε σταδίου.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες α-
φορούν σε γαστρεντερικές διαταραχές, κυ-
ρίως διάρροια και ψευδομεμβρανώδη κολί-
τιδα. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η 
καντιντιασική κολπίτιδα, η ζάλη, το φαρμα-
κευτικό εξάνθημα και η γλωσσοδυνία.

Στις ανεπιθύμητες ενέργειες της ριφαμπικί-
νης περιλαμβάνονται η ηπατοτοξικότητα και 
οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας, ενώ προ-
καλεί πορτοκαλί χρώση δακρύων, ιδρώτα, 
ούρων και κοπράνων. Λόγω της επαγωγής 
του κυτοχρώματος P450 μπορεί να επηρε-
άσει τον μεταβολισμό άλλων φαρμακευτι-
κών ουσιών που μεταβολίζονται με τον ίδιο 
τρόπο.

Άλλα συστηματικά αντιβιοτικά
Υπάρχει μία μόνο μελέτη σε 28 ασθενείς 

όλων των σταδίων κατά Hurley για τη χο-
ρήγηση του συνδυασμού ριφαμπικίνη, μο-
ξιφλοξασίνη και μετρονιδαζόλη από του 

Eικόνα 3.
Σταδιοποίηση κατά Hurley: 

στάδιο ΙΙΙ (Aπό: Dessinioti C, 
Zouboulis CC. Hidradenitis 

suppurativa. In: Katsambas A, 
Lotti TM, Dessinioti C, D’Erme 

A (eds). European Handbook 
of Dermatological Treatments. 

Springer 2015, με άδεια 
αναδημοσίευσης)



ΣΕΛΙΔΑ 39

στόματος για 12 εβδομάδες. Πλήρης ύφε-
ση παρατηρήθηκε σε όλους τους ασθενείς 
σταδίου Ι κατά Hurley, στο 80% των ασθε-
νών σταδίου ΙΙ και στο 16,6% των ασθενών 
σταδίου ΙΙΙ. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που 
αναφέρθηκαν αφορούσαν σε γαστρεντερι-
κές διαταραχές, καντιντιασική κολπίτιδα, τε-
νοντίτιδα και ηπατίτιδα.

Αναλγητικά: Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα

Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες α-
ναφέρουν πως δεν υπάρχουν κλινικά στοι-
χεία ότι τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα οδηγούν στη βελτίωση του άλ-
γους και της φλεγμονής στη ΔΙ. Με βάση με-
μονωμένες αναφορές μπορούν να χρη- σι-
μοποιηθούν στα συνήθη δοσολογικά σχή-
ματα για τη βελτίωση του οξέος άλγους α-
πό τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.

Συστηματικά κορτικοστεροειδή
Τα κορτικοστεροειδή δρουν μέσω της α-

ντιφλεγμονώδους, ανοσοκατασταλτικής και 
αγγειοσυσπαστικής τους δράσης.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγί-
ες, βραχυπρόθεσμη συστηματική πρεδνιζο-
λόνη από του στόματος με ταχεία σταδια-
κή μείωση μπορεί να συστήνεται σε εξάρ-
σεις. Μετά τη διακοπή της μπορεί να συμ-
βεί έξαρση με rebound. Ωστόσο, οι βιβλιο-
γραφικές αναφορές για τη χορήγηση συστη-
ματικών κορτικοστεροειδών είναι ολιγάριθ-
μες και θα πρέπει να προηγείται επαρκής ε-
κτίμηση του οφέλους έναντι των κινδύνων.

Δαψόνη
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, 

η χορήγηση δαψόνης προτείνεται σε ασθε-
νείς με ήπια ή μέτρια ΔΙ μόνον όταν οι πρώ-
της και δεύτερης γραμμής θεραπείες έχουν 
αποτύχει.

Η δοσολογία κυμαίνεται από 25 έως 
200mg ημερησίως με ελάχιστο χρονικό δι-
άστημα χορήγησης για να φανεί η ανταπό-
κριση τους 3 μήνες. Μπορεί να παρατηρη-
θεί υποτροπή έπειτα από διακοπή της. Η 
δαψόνη ασκεί την αντιμικροβιακή της δράση 
μέσω της αναστολής της σύνθεσης του διϋ-
δροφιλικού οξέος και την αντιφλεγμονώδη 
δράση μέσω αναστολής της χημειοταξίας 
καταστέλλοντας τη μετανάστευση των ου-
δετεροφίλων και την τοπική παραγωγή το-
ξικών προϊόντων.

Πριν την έναρξη της θεραπείας και κατά 
τη διάρκεια αυτής απαιτείται εργαστηριακός 
έλεγχος και τακτική παρακολούθηση. Στις 
συχνά δοσοεξαρτώμενες ανεπιθύμητες ε-
νέργειες της δαψόνης συγκαταλέγονται η αι-
μόλυση, η μεθαιμοσφαιριναιμία, η αναιμί-
α, το σύνδρομο υπερευαισθησίας στη δα-

ψόνη, κακουχία, φωτοευαισθησία, νευρο-
λογικές επιδράσεις, νεφρίτιδα, νεφρική ανε-
πάρκεια, γαστρεντερικές διαταραχές. Η δα-
ψόνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ανεπάρ-
κεια G6PD, σε αλλεργία σε σουλφοναμίδες, 
σε σοβαρή αναιμία και σε οξεία πορφυρί-
α. Δεν είναι τερατογόνος. Μπορεί να προ-
καλέσει αιμόλυση και μεθαιμοσφαιριναιμί-
α του νεογνού. Συνίσταται αποφυγή χορή-
γησης κατά τη γαλουχία.

Κυκλοσπορίνη
Η κυκλοσπορίνη αποτελεί έναν ανα-

στολέα καλσινευρίνης, ο οποίος δρα α-
νοσοκατασταλτικά καταστέλλοντας την ε-
παγωγή και τον πολλαπλασιασμό των Τ-
λεμφοκυττάρων, παρεμποδίζοντας την πα-
ραγωγή λεμφοκινών και δρώντας στα κερα-
τινοκύτταρα. 

Η χορήγηση κυκλοσπορίνης συστήνε-
ται σε ασθενείς με ΔΙ σε δοσολογία 2-6mg/
kg για χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων έ-
ως επτά μηνών όταν οι πρώτης, δεύτερης 
και τρίτης γραμμής θεραπείες έχουν αποτύ-
χει. Η μη ισχυρή σύσταση της κυκλοσπορί-
νης στη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα οφείλε-
ται στην έλλειψη δεδομένων αποτελεσματι-
κότητάς της στη νόσο.

Γλυκονικός ψευδάργυρος
Η δράση του ψευδαργύρου αφορά τη φυ-

σική ανοσία του δέρματος και με αυτόν τον 
τρόπο επιδρά στις φλεγμονώδεις δερματι-
κές βλάβες. Η χορήγηση γλυκονικού ψευ-
δαργύρου σε δόση 90mg ημερησίως σε 22 
ασθενείς οδήγησε σε πλήρη ύφεση της νό-
σου σε 8 ασθενείς και σε μερική σε 14 α-
σθενείς. Ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιά-
στηκαν σε 4 ασθενείς και αφορούσαν κυρί-
ως σε γαστρεντερικές διαταραχές.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, ο 
γλυκονικός ψευδάργυρος μπορεί να χορη-
γηθεί ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς 
με ΔΙ σταδίου Ι ή ΙΙ κατά Hurley.

Κολχικίνη
Η κολχικίνη δε συστήνεται για τη θεραπεί-

α της ΔΙ, καθώς έχει βρεθεί μη αποτελεσμα-
τική σε μία υπάρχουσα μελέτη.

Ρετινοειδή: Ασιτρετίνη, Ισοτρετινοΐνη
Η δράση των ρετινοειδών στην ΔΙ στηρίζε-

ται σε αντιϋπερπλαστική, ανοσορρυθμιστι-
κή και αντιφλεγμονώδη δράση και σε με-
λέτες βασισμένες στα αποτελέσματα επί της 
ακμής, δυστυχώς όμως χωρίς τα καλά απο-
τελέσματα που παρατηρούνται στη θεραπεί-
α για την ακμή. Ο μηχανισμός δράσης της α-
σιτρετίνης δεν είναι γνωστός και ίσως συν-
δέεται με τους γνωστούς ρετινοϊκούς υπο-
δοχείς (RAR, RXR) της οικογένειας των στε-

ροειδικών ορμονικών υπο- δοχέων. Η θε-
ραπευτική της δράση εξασκείται κυρίως μέ-
σω αναστολής της χημειοταξίας και με- τα-
νάστευσης των ουδετερόφιλων πολυμορ-
φοπύρηνων.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντή-
ριες οδηγίες δεν συστήνεται η χρήση της ι-
σοτρετινοΐνης ως θεραπεία της ΔΙ.

Η ετρετινάτη και η ασιτρετίνη έχουν απο-
δειχθεί περισσότερο αποτελεσματικές συ-
γκριτικά της ισοτρετινοϊνης στη θεραπεία της 
ΔΙκαι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυ-
ντήριες οδηγίες ενδείκνυται η χρήση τους 
τόσο σε πρώιμα στάδια ΔΙ (Hurley I & II στα-
δίου) ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και 
για χρόνιες βλάβες ΔΙ με υποτροπιάζοντα α-
ποστήματα με σχηματισμό συριγγίων και/ή 
ουλοποίηση. 

Ωστόσο αντενδείκνυνται στις γυναίκες α-
ναπαραγωγικής ηλικίας λόγω της τερατο-
γένεσης και της ανάγκης αντισύλληψης κα-
τά τη διάρκεια, καθώς και για τουλάχιστον 2 
χρόνια μετά τη θεραπεία σύμ- φωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων (European 
Medicines Agency, EMA) ή για τουλάχι-
στον 3 χρόνια μετά τη διακοπή της θερα-
πείας σύμφωνα με τον US Foodand Drug 
Administration (FDA).

Στην ανασκόπηση των συστηματικών θε-
ραπειών για τη ΔΙ ο Block & συν. συγκέ-
ντρωσαν 6 μελέτες σε 22 ασθενείς στους ο-
ποίους χορηγήθηκε ασιτρετίνη σε δοσολο-
γία 0,25-0,88mg/kg επί 3-39 μήνες. Από 
τα αποτελέσματά τους παρατηρήθηκε στο 
73% σημαντική ανταπόκριση, στο 23% μέ-
τρια ανταπόκριση και στο 5% καμία ανταπό-
κριση. Υποτροπή παρατηρήθηκε στο 35% 
6 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας και 
στο 47% >1 έτος μετά τη διακοπή της θε-
ραπείας.

Ορμονική θεραπεία: Αντισυλληπτικά χάπια, 
αντι-ανδρογόνα

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντή-
ριες οδηγίες ορμονική θεραπεία ενδείκνυται 
μόνο σε γυναίκες ασθενείς με ΔΙ και συνο-
δές διαταραχές εμμηνορρυσίας και με υπε-
ρανδρογονισμό κλινικό (δασυτριχισμός, ακ-
μή, σμηγματόρροια, ανδρογενετική αλωπε-
κία) ή βιοχημικό (δεϋδροεπιανδροστερόνη, 
ανδροστενεδιόνη και/ή συνδετική πρωτεΐνη 
της ορμόνης του φύλου). Πριν την επιλογή 
ορμονικής θεραπείας θα πρέπει να αποκλεί-
ονται αντενδείξεις χορήγησής της.

Βιολογικοί παράγοντες
Η καλύτερη κατανόηση του παθογενετι-

κού μηχανισμού της νόσου και η ανάδειξη 
του ρόλου του TNF-a, οδήγησε στην χρή-
ση των βιολογικών παρα- γόντων στη θε-
ραπεία της ΔΙ.
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HydryaLix GentLe
Ενδείκνυται για τη λείανση των ήπιων ρυτίδων και 
ήπιων βλαβών του δέρματος. Το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ρυτίδες, γραμμές και πτυχώσεις 
γύρω από το στόμα καθώς και ως Skin Booster σε 
όλο το πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.

HydryaLix deep 
Ενδείκνυται για διόρθωση βαθιών ρυτίδων και 
πτυχώσεων του προσώπου, όπως οι ρινοπαρειακές 
πτυχώσεις και οι γραμμές θλίψεως.

HydryaLix ULtra deep
Ενδείκνυται για διόρθωση των πολύ βαθιών 
ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως 
ρινοπαρειακές πτυχώσεις, αύξηση όγκου 
ζυγωματικών και αναμόρφωση του σχήματος του 
προσώπου.

HydryaLix LipS - LidO
Ενδείκνυται για σχηματισμό 
του περιγράμματος καθώς 
και αποκατάσταση 
του όγκου των χειλιών.

ΥΑλοΥρονικο
To Hydryalix είναι ενέσιμη, αποστειρωμένη, μη πυρετογόνος γέλη που προορίζεται για 
την αύξηση των μαλακών μορίων. Αποτελείται από διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ μη 
ζωικής προέλευσης. Η γέλη είναι χωρίς Latex, ιξωδοελαστική, καθαρή, διαφανής και 
βιοαποδομήσιμη.

Το Hydryal είναι μια ενέσιμη, διαφανής γέλη υαλουρονικού οξέος χωρίς σταυροσύνδεση 
(non-cross linked), που βελτιώνει την ενυδάτωση του δέρματος, επαναφέρει τη ζωτικότητά 
του, βελτιώνει την ελαστικότητά του και προσφέρει φυσική λάμψη.
Αποτελείται από μία εξαιρετικά εξευγενισμένη μορφή υαλουρονικού οξέος. Το υαλουρονικό οξύ 
που περιέχει έχει πολύ παρόμοια σύνθεση με το υαλουρονικό οξύ του οργανισμού. Το Hydryal 
ενδείκνυται για τις εξής χρήσεις:
• Επαναφορά υδρο-ισορροπίας
• Αναζωογόνηση του δέρματος
• Μείωση ρυτίδων
• Λείανση των πτυχών του προσώπου
• Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος
• Διατήρηση της υγρασίας του δέρματος
• Ενίσχυση της λάμψης του δέρματος
Είναι διαθέσιμο με υψηλή συγκέντρωση 30 ή 40 mg/ml υαλουρονικού οξέος. Το Hydryal περιέχει 
μαννιτόλη. Η προσθήκη μαννιτόλης αποτρέπει τις οξειδωτικές βλάβες και παρατείνει τη διάρκεια 
δράσης του προϊόντος.Η θεραπεία με Hydryal αποτελεί μια μη χειρουργική, απλή, ενέσιμη διαδικασία 
που προσφέρει άμεσα αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί χιλιάδες σύριγγες 
Hydryal, με εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. 
Περιέχει υψηλή συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος που προσφέρει υψηλή ενυδάτωση και 
αναζωογόνηση. Το υαλουρονικό οξύ είναι μια φυσική ουσία που περιέχεται στο δέρμα και σε 
διάφορους ιστούς του οργανισμού. Περίπου το μισό υαλουρονικό οξύ του οργανισμού βρίσκεται στο 
δέρμα. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, το υαλουρονικό οξύ συμβάλλει στη γενική λεία 
εμφάνιση του δέρματος, λόγω της μοναδικής ικανότητάς του να δεσμεύει και να διατηρεί το νερό.Το 
υαλουρονικό οξύ δεσμεύεται επίσης στο κολλαγόνο και την ελαστίνη, διευκολύνοντας τη μεταφορά 
απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στο δέρμα.

Hydryal 3% 
Η σύνθεση του Hydryal 
3% περιέχει 30 mg/ml 
υαλουρονικού οξέος non-cross 
linked (χωρίς σταυροσύνδεση) 
και χρησιμοποιείται για τη 
διόρθωση των επιφανειακών 
γραμμών, την ενίσχυση της 
ελαστικότητας του δέρματος και 
τη βελτίωση της ενυδάτωσής 
του. Το Hydryal 3% ενδείκνυται 
για ενέσιμη χρήση στο 
επιφανειακό και μέσο-δέρμα, 
για τη διόρθωση των λεπτών έως ήπιων ρυτίδων και των κοιλωμάτων του δέρματος.

Hydryal 4% 
Η σύνθεση του Hydryal 
4% περιέχει 40 mg/ml 
υαλουρονικού οξέος χωρίς 
σταυροσύνδεση (non-cross 
linked) που ενυδατώνει 
και λειαίνει το δέρμα και 
αποκαθιστά την ελαστικότητά 
του, προσφέροντας σημαντική 
αντιρυτιδική δράση. Το Hydryal 
4% ενδείκνυται για ενέσιμη 
χρήση στο μέσο-δέρμα, χόριο, 
για τη διόρθωση των ήπιων ρυτίδων και των κοιλωμάτων του δέρματος.

Το Laser Lunula με την πιο εύκολη 
και ανώδυνη θεραπεία, σας βοηθά να 
μετατρέψετε τα αποχρωματισμένα και 
παραμορφωμένα νύχια, σε καθαρότερα και 
υγιέστερα. 

Η Αμερικανική εταιρεία erchonia Corporation 
εισήγαγε στην ιατρική κοινότητα την 
εγκεκριμένη από το Fda συσκευή 
Laser Lunula. 
Το μηχάνημα είναι το πρώτο και μοναδικό 
μη θερμικό λέιζερ που λαμβάνει έγκριση του 
Fda για τη στόχευση του μύκητα των νυχιών 
(ονυχομυκητίαση). 
Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του 
λέιζερ Lunula έχουν δημοσιευθεί στο ιατρικό 
περιοδικό podiatry review. 
Σε μια 18μηνη μελέτη 323 ασθενών, 
99% των ασθενών ανέφεραν πλήρη κάθαρση 
των μυκητιασικών λοιμώξεων μετά από 
τέσσερις θεραπείες. 

Πλεονεκτήματα: 
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας 
• Χωρίς ανάγκη επιτήρησης 
• Χωρίς ρίσκο 
• Χωρίς πόνο

Πριν & μετα

USA

ISRAEL

Η πλατφόρμα xeo μπορεί σήμερα να διαχειριστεί 
πάνω απο το 92% των θεραπειών laser και φωτο-
ανάπλασης. Η νεα σύνθετη πλατφόρμα της Cutera 
με πολλαπλές κεφαλές αποτελεί την ιδανική λύση 
στην αισθητική ιατρική. Είναι σχεδιασμένη ωστε να 
δίνει στο ιατρείο την δυνατότητα να αναπτυχθεί σή-
μερα - και για τα επόμενα χρόνια.
Το xeo είναι ένα πλήρως προσαρμόσιμο σύστημα 
λέιζερ και φωτοθεραπείας βελτιστοποιημένο για 
να αντιμετωπίζει το ευρύτερο φάσμα των σημερι-
νών πιο κοινών, μη χειρουργικών αισθητικών προ-
βλημάτων — φλέβες, χρωστικές, ρυτίδες, αποτρί-
χωση και αναζωογόνηση του δέρματος με μία μο-
ναδική, στιβαρή αισθητική συσκευή.

Τεχνολογία Xeo
Βασισμένο στην πλατφόρμα λέιζερ με την πατεντα-
ρισμένη τεχνολογία nd: yaG της Cutera, το xeo’s 
δίνει λύση σε όλες της ανάγκες αποκατάστασης της 
ισσοροπίας της υγείας και της όψης του δέρματος.
Εκτός από την τεχνολογία nd: yaG που χρησιμο-
ποιείται για την αποτρίχωση και τις αγγειακές βλά-
βες και την μοναδική τεχνολογία εκπομπής laser 
της Cutera, η πλατφόρμα xeo διαθέτει τις κεφαλές 
ipL  Limelight και acutip ,για την αντιμετώπιση της 
φωτογήρανσης, ενα er:ySGG laser για την ανάπλα-
ση του δέρματος, και την καφαλή titan,την πρότα-
ση της  Cutera’s για τη βαθιά θερμική θεραπεία.

Αποκλειστικές δυνατότητες Xeo
Η πατενταρισμένη εφαρμογή Laser Genesis της 
Cutera δεν απαιτεί χρόνο αποθεραπείας, είναι 
κατάλληλη για κάθε εποχή και σχεδιασμένη να α-
ναζωογονήσει  το δέρμα δίνοντας λάμψη και τέ-
λεια εμφάνιση.

Xeo Handpieces
Αντιμετωπίστε ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων με το μήκος κύματος που η Cutera γνωρίζει καλύτερα 
από οποιονδήποτε.Το trupulsend:yaG προσφέρει μέχρι και 15 διαφορετικές θεραπείες και είναι 
κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Το σύστημα είναι βελτιστοποιημένο για αποτελεσματι-
κή αποτρίχωση, θεραπεία αγγειακών βλαβών στο πρόσωπο και τα κάτω άκρα και περιλαμβάνει την 
πολύ δημοφιλή διαδικασία Genesis Laser για την αναζωογόνηση του δέρματος, χωρίς downtime.

Laser αποτρίχωση 
μια εξατομικευμένη διαδικασία 
που προσαρμόζεται στις ανάγκες 
του ασθενούς
ο αριθμός των συνεδριών αποτρίχωσης σε όλο τον κό-
σμο αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Η αποτρίχωση 
με Laser είναι μεταξύ των κορυφαίων μη επεμβατικών 
θεραπευτικών διαδικασιών σύμφωνα με την Αμερικά-
νικη Εταιρία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής και 
τα ετήσια έσοδα της αναμένεται να προσεγγίσουν τα 
$1,35Δις. μέχρι το 2022.

Μήκη κύματος 
με αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα
H συσκευή excel Hr συνδυάζει τα πιο εξειδικευμένα 
Laser μήκη κύματος (gold standard)  για αποτρίχω-
ση. Το μήκος κύματος 755 nm laser Αλεξανδρίτη α-
πορροφάται έντονα από τη μελανίνη και αποτελεί την 
ιδανική λύση κατά της λεπτής τριχοφυΐας και για φω-
τότυπους ι-ιιι. Εξαιτίας της χαρακτηριστικά υψηλής α-
πορρόφησης από την μελανίνη έχει αποδειχθεί ότι έ-
χει εξαιρετικά αποτελέσματα και στις επιδερμιδικές δυ-
σχρωμίες. Το 1064 nm nd:yaG είναι το πλέον ασφα-
λές μήκος κύματος για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας 
σε σκούρους φωτότυπους και σε μαυρισμένα από τον 
ήλιο δέρματα. Επιλέγοντας το κατάλληλο spot size αυ-
τός ο τύπος laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θε-
ραπεία ευρυαγγειών προσώπου και σώματος κατά τη 
θεραπεία laser genesis. Η αποτρίχωση με Laser συ-
χνά αναφέρεται σαν θεραπεία γνωριμίας αφού αποτε-
λεί συνήθως τη πρώτη επαφή με την αισθητική ιατρι-
κή τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ιατρούς. Η 
συσκευή excel HR συνδυάζει τις τεχνολογίες υψηλής 
ισχύος Laser Αλεξανδρίτη με το αποδεδειγμένα εξαι-
ρετικό long-pulse 1064nm nd:yaG Laser της Cutera, 
που εξασφαλίζουν αποτελεσματική αποτρίχωση για ό-
λους τους φωτότυπους δέρματος και για μεγάλη γκά-
μα ασθενών. ο συνδυασμός των διαφορετικών μη-
κών κύματος δεν επιτρέπει μόνο την αποτελεσματική αποτρίχωση αλλά αποτελεί και μια λύση κα-
τά των επιδερμιδικών δυσχρωμιών και των αγγειακών βλαβών κατά την θεραπεία Laser Skin με 
την υπογραφή της Cutera.

Προσαρμόστε 
τις δυνατότητες

Ποιοτική, ανώδυνη 
αποτρίχωση με laser
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HydryaLix GentLe
Ενδείκνυται για τη λείανση των ήπιων ρυτίδων και 
ήπιων βλαβών του δέρματος. Το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ρυτίδες, γραμμές και πτυχώσεις 
γύρω από το στόμα καθώς και ως Skin Booster σε 
όλο το πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.

HydryaLix deep 
Ενδείκνυται για διόρθωση βαθιών ρυτίδων και 
πτυχώσεων του προσώπου, όπως οι ρινοπαρειακές 
πτυχώσεις και οι γραμμές θλίψεως.

HydryaLix ULtra deep
Ενδείκνυται για διόρθωση των πολύ βαθιών 
ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως 
ρινοπαρειακές πτυχώσεις, αύξηση όγκου 
ζυγωματικών και αναμόρφωση του σχήματος του 
προσώπου.

HydryaLix LipS - LidO
Ενδείκνυται για σχηματισμό 
του περιγράμματος καθώς 
και αποκατάσταση 
του όγκου των χειλιών.

ΥΑλοΥρονικο
To Hydryalix είναι ενέσιμη, αποστειρωμένη, μη πυρετογόνος γέλη που προορίζεται για 
την αύξηση των μαλακών μορίων. Αποτελείται από διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ μη 
ζωικής προέλευσης. Η γέλη είναι χωρίς Latex, ιξωδοελαστική, καθαρή, διαφανής και 
βιοαποδομήσιμη.

Το Hydryal είναι μια ενέσιμη, διαφανής γέλη υαλουρονικού οξέος χωρίς σταυροσύνδεση 
(non-cross linked), που βελτιώνει την ενυδάτωση του δέρματος, επαναφέρει τη ζωτικότητά 
του, βελτιώνει την ελαστικότητά του και προσφέρει φυσική λάμψη.
Αποτελείται από μία εξαιρετικά εξευγενισμένη μορφή υαλουρονικού οξέος. Το υαλουρονικό οξύ 
που περιέχει έχει πολύ παρόμοια σύνθεση με το υαλουρονικό οξύ του οργανισμού. Το Hydryal 
ενδείκνυται για τις εξής χρήσεις:
• Επαναφορά υδρο-ισορροπίας
• Αναζωογόνηση του δέρματος
• Μείωση ρυτίδων
• Λείανση των πτυχών του προσώπου
• Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος
• Διατήρηση της υγρασίας του δέρματος
• Ενίσχυση της λάμψης του δέρματος
Είναι διαθέσιμο με υψηλή συγκέντρωση 30 ή 40 mg/ml υαλουρονικού οξέος. Το Hydryal περιέχει 
μαννιτόλη. Η προσθήκη μαννιτόλης αποτρέπει τις οξειδωτικές βλάβες και παρατείνει τη διάρκεια 
δράσης του προϊόντος.Η θεραπεία με Hydryal αποτελεί μια μη χειρουργική, απλή, ενέσιμη διαδικασία 
που προσφέρει άμεσα αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί χιλιάδες σύριγγες 
Hydryal, με εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. 
Περιέχει υψηλή συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος που προσφέρει υψηλή ενυδάτωση και 
αναζωογόνηση. Το υαλουρονικό οξύ είναι μια φυσική ουσία που περιέχεται στο δέρμα και σε 
διάφορους ιστούς του οργανισμού. Περίπου το μισό υαλουρονικό οξύ του οργανισμού βρίσκεται στο 
δέρμα. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, το υαλουρονικό οξύ συμβάλλει στη γενική λεία 
εμφάνιση του δέρματος, λόγω της μοναδικής ικανότητάς του να δεσμεύει και να διατηρεί το νερό.Το 
υαλουρονικό οξύ δεσμεύεται επίσης στο κολλαγόνο και την ελαστίνη, διευκολύνοντας τη μεταφορά 
απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στο δέρμα.

Hydryal 3% 
Η σύνθεση του Hydryal 
3% περιέχει 30 mg/ml 
υαλουρονικού οξέος non-cross 
linked (χωρίς σταυροσύνδεση) 
και χρησιμοποιείται για τη 
διόρθωση των επιφανειακών 
γραμμών, την ενίσχυση της 
ελαστικότητας του δέρματος και 
τη βελτίωση της ενυδάτωσής 
του. Το Hydryal 3% ενδείκνυται 
για ενέσιμη χρήση στο 
επιφανειακό και μέσο-δέρμα, 
για τη διόρθωση των λεπτών έως ήπιων ρυτίδων και των κοιλωμάτων του δέρματος.

Hydryal 4% 
Η σύνθεση του Hydryal 
4% περιέχει 40 mg/ml 
υαλουρονικού οξέος χωρίς 
σταυροσύνδεση (non-cross 
linked) που ενυδατώνει 
και λειαίνει το δέρμα και 
αποκαθιστά την ελαστικότητά 
του, προσφέροντας σημαντική 
αντιρυτιδική δράση. Το Hydryal 
4% ενδείκνυται για ενέσιμη 
χρήση στο μέσο-δέρμα, χόριο, 
για τη διόρθωση των ήπιων ρυτίδων και των κοιλωμάτων του δέρματος.

Το Laser Lunula με την πιο εύκολη 
και ανώδυνη θεραπεία, σας βοηθά να 
μετατρέψετε τα αποχρωματισμένα και 
παραμορφωμένα νύχια, σε καθαρότερα και 
υγιέστερα. 

Η Αμερικανική εταιρεία erchonia Corporation 
εισήγαγε στην ιατρική κοινότητα την 
εγκεκριμένη από το Fda συσκευή 
Laser Lunula. 
Το μηχάνημα είναι το πρώτο και μοναδικό 
μη θερμικό λέιζερ που λαμβάνει έγκριση του 
Fda για τη στόχευση του μύκητα των νυχιών 
(ονυχομυκητίαση). 
Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του 
λέιζερ Lunula έχουν δημοσιευθεί στο ιατρικό 
περιοδικό podiatry review. 
Σε μια 18μηνη μελέτη 323 ασθενών, 
99% των ασθενών ανέφεραν πλήρη κάθαρση 
των μυκητιασικών λοιμώξεων μετά από 
τέσσερις θεραπείες. 

Πλεονεκτήματα: 
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας 
• Χωρίς ανάγκη επιτήρησης 
• Χωρίς ρίσκο 
• Χωρίς πόνο

Πριν & μετα

USA

ISRAEL

Η πλατφόρμα xeo μπορεί σήμερα να διαχειριστεί 
πάνω απο το 92% των θεραπειών laser και φωτο-
ανάπλασης. Η νεα σύνθετη πλατφόρμα της Cutera 
με πολλαπλές κεφαλές αποτελεί την ιδανική λύση 
στην αισθητική ιατρική. Είναι σχεδιασμένη ωστε να 
δίνει στο ιατρείο την δυνατότητα να αναπτυχθεί σή-
μερα - και για τα επόμενα χρόνια.
Το xeo είναι ένα πλήρως προσαρμόσιμο σύστημα 
λέιζερ και φωτοθεραπείας βελτιστοποιημένο για 
να αντιμετωπίζει το ευρύτερο φάσμα των σημερι-
νών πιο κοινών, μη χειρουργικών αισθητικών προ-
βλημάτων — φλέβες, χρωστικές, ρυτίδες, αποτρί-
χωση και αναζωογόνηση του δέρματος με μία μο-
ναδική, στιβαρή αισθητική συσκευή.

Τεχνολογία Xeo
Βασισμένο στην πλατφόρμα λέιζερ με την πατεντα-
ρισμένη τεχνολογία nd: yaG της Cutera, το xeo’s 
δίνει λύση σε όλες της ανάγκες αποκατάστασης της 
ισσοροπίας της υγείας και της όψης του δέρματος.
Εκτός από την τεχνολογία nd: yaG που χρησιμο-
ποιείται για την αποτρίχωση και τις αγγειακές βλά-
βες και την μοναδική τεχνολογία εκπομπής laser 
της Cutera, η πλατφόρμα xeo διαθέτει τις κεφαλές 
ipL  Limelight και acutip ,για την αντιμετώπιση της 
φωτογήρανσης, ενα er:ySGG laser για την ανάπλα-
ση του δέρματος, και την καφαλή titan,την πρότα-
ση της  Cutera’s για τη βαθιά θερμική θεραπεία.

Αποκλειστικές δυνατότητες Xeo
Η πατενταρισμένη εφαρμογή Laser Genesis της 
Cutera δεν απαιτεί χρόνο αποθεραπείας, είναι 
κατάλληλη για κάθε εποχή και σχεδιασμένη να α-
ναζωογονήσει  το δέρμα δίνοντας λάμψη και τέ-
λεια εμφάνιση.

Xeo Handpieces
Αντιμετωπίστε ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων με το μήκος κύματος που η Cutera γνωρίζει καλύτερα 
από οποιονδήποτε.Το trupulsend:yaG προσφέρει μέχρι και 15 διαφορετικές θεραπείες και είναι 
κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Το σύστημα είναι βελτιστοποιημένο για αποτελεσματι-
κή αποτρίχωση, θεραπεία αγγειακών βλαβών στο πρόσωπο και τα κάτω άκρα και περιλαμβάνει την 
πολύ δημοφιλή διαδικασία Genesis Laser για την αναζωογόνηση του δέρματος, χωρίς downtime.

Laser αποτρίχωση 
μια εξατομικευμένη διαδικασία 
που προσαρμόζεται στις ανάγκες 
του ασθενούς
ο αριθμός των συνεδριών αποτρίχωσης σε όλο τον κό-
σμο αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Η αποτρίχωση 
με Laser είναι μεταξύ των κορυφαίων μη επεμβατικών 
θεραπευτικών διαδικασιών σύμφωνα με την Αμερικά-
νικη Εταιρία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής και 
τα ετήσια έσοδα της αναμένεται να προσεγγίσουν τα 
$1,35Δις. μέχρι το 2022.

Μήκη κύματος 
με αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα
H συσκευή excel Hr συνδυάζει τα πιο εξειδικευμένα 
Laser μήκη κύματος (gold standard)  για αποτρίχω-
ση. Το μήκος κύματος 755 nm laser Αλεξανδρίτη α-
πορροφάται έντονα από τη μελανίνη και αποτελεί την 
ιδανική λύση κατά της λεπτής τριχοφυΐας και για φω-
τότυπους ι-ιιι. Εξαιτίας της χαρακτηριστικά υψηλής α-
πορρόφησης από την μελανίνη έχει αποδειχθεί ότι έ-
χει εξαιρετικά αποτελέσματα και στις επιδερμιδικές δυ-
σχρωμίες. Το 1064 nm nd:yaG είναι το πλέον ασφα-
λές μήκος κύματος για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας 
σε σκούρους φωτότυπους και σε μαυρισμένα από τον 
ήλιο δέρματα. Επιλέγοντας το κατάλληλο spot size αυ-
τός ο τύπος laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θε-
ραπεία ευρυαγγειών προσώπου και σώματος κατά τη 
θεραπεία laser genesis. Η αποτρίχωση με Laser συ-
χνά αναφέρεται σαν θεραπεία γνωριμίας αφού αποτε-
λεί συνήθως τη πρώτη επαφή με την αισθητική ιατρι-
κή τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ιατρούς. Η 
συσκευή excel HR συνδυάζει τις τεχνολογίες υψηλής 
ισχύος Laser Αλεξανδρίτη με το αποδεδειγμένα εξαι-
ρετικό long-pulse 1064nm nd:yaG Laser της Cutera, 
που εξασφαλίζουν αποτελεσματική αποτρίχωση για ό-
λους τους φωτότυπους δέρματος και για μεγάλη γκά-
μα ασθενών. ο συνδυασμός των διαφορετικών μη-
κών κύματος δεν επιτρέπει μόνο την αποτελεσματική αποτρίχωση αλλά αποτελεί και μια λύση κα-
τά των επιδερμιδικών δυσχρωμιών και των αγγειακών βλαβών κατά την θεραπεία Laser Skin με 
την υπογραφή της Cutera.

Προσαρμόστε 
τις δυνατότητες

Ποιοτική, ανώδυνη 
αποτρίχωση με laser
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Ο ΤNF-a αποτελεί μια σημαντική προ-
φλεγμονώδη κυτταροκίνη που παράγεται 
από πολλά ανοσοδραστικά κύτταρα όπως 
μακροφάγα, μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα, 
δενδριτικά κύτταρα και ουδετερόφιλα, αλ-
λά και ιστικά κύτταρα όπως κερατινοκύττα-
ρα. Προάγει τη φλεγμονή μέσω απελευθέ-
ρωσης προφλεγμονωδών κυτταροκινών, ό-
πως η ιντερλευκίνη  (IL-1, IL-6 και IL-8) αλ-
λά και μέσω της αυξημένης έκφρασης μορί-
ων προσκόλλησης των ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευ-
θυντήριες οδηγίες το adalimumab και το 
infliximab είναι αποτελεσματικά στη θερα-
πεία της μέτριας έως σοβαρής ΔΙ με βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Το adalimumab είναι πλέον το μόνο ε-
γκεκριμένο φάρμακο για τη ΔΙ καθώς και 
ο μόνος εγκεκριμένος βιολογικός παράγο-
ντας για τη ΔΙ. Το adalimumab εγκρίθηκε για 
την θεραπεία της διαπυητικής ιδρωταδενίτι-
δας τον Ιούλιο 2015 από την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή Φαρμάκων (European Medicines 
Agency, ΕΜΑ) για όλες τις χώρες-μέλη της 
Ε.Ε. και τον Σεπτέμβριο 2015 από τον Αμε-
ρικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (USA Food 
and Drugs Administration), και αντίστοιχα 
εγκρίθηκε από τον ΕΟΦ στην Ελλάδα. Σύμ-
φωνα με την έγκριση το adalimumab συντα-
γογραφείται και ενδείκνυται για τη θεραπεί-
α της μέτριας έως σοβαρής ενεργού διαπυ-
ητικής ιδρωταδενίτιδας (ανάστροφη ακμή) 
σε ενήλικες ασθενείς με ανεπαρκή ανταπό-
κριση στη συμβατική συστηματική θεραπεία 
για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.

Adalimumab
Mηχανισμός δράσης

Το adalimumab είναι ένα ανθρώπινο ανα-
συνδυασμένο IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα 
έναντι του ανθρώπινου TNF-a, διαλυτού και 
διαμεμβρανικού, αναστέλλοντας έτσι τις βι-
ολογικές δράσεις του TNF-a.

Δοσολογία και διάρκεια θεραπείας για τη  ΔΙ
•  To adalimumab χορηγείται με υποδόρια 

ένεση
•  Δεν υπάρχει προσαρμογή της δόσης για 

υπέρ- βαρους ασθενείς (>100kg)
•  (α) Για προεγχειρητική προετοιμασία της 

περιοχής και ελαχιστοποίηση της χειρουρ-
γικής εκτομής: adalimumab χορηγείται σε 
αρχική συνολική δόση 160mg ακολου-
θούμενη από 80mg1 εβδομάδα αργότε-
ρα
(β)  Σύμφωνα με την επίσημη έγκριση, το 

adali- mumab χορηγείται ως εξής:
-  δόση εφόδου 160mg (4 ενέσεις των 40 

mg η καθεμία) στην εβδομάδα 0
-  80mg (2 ενέσεις) στην εβδομάδα 2
-  40mg από την εβδομάδα 4, και ακολού-

θως,
-  1 υποδόρια ένεση κάθε εβδομάδα
Το συγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα προ-

έκυψε από αποτελέσματα από την κλινική 
μελέτη φάσης II του adalimumab για την ΔΙ 
με το όνομα PIONEER και είναι παρόμοιο με 
το δοσολογικό σχήμα εφόδου που χρησι-
μοποιείται για τη νόσο Crohn.

Οι μελέτες PIONEER είναι διπλά-τυφλές, 
ελεγχό- μενες με εικονικό φάρμακο μελέ-
τες φάσης III του adalimumab σε ασθενείς 
με μέτρια έως σοβαρή νόσο (Ηurley II & III). 
Δοκιμάστηκαν διάφορα δοσολο- γικά σχή-
ματα ώστε να βρεθεί το πιο αποτελεσματικό 
για την ΔΙ (Εικόνα 4).

Στην πρώτη τυχαιοποιημένη διπλά τυ-
φλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, με-
λέτη φάσης ΙΙΙ του adalimumab με το όνομα 
PIONEER Ι συμμετείχαν 307 ασθενείς με μέ-
τρια έως σοβαρή νόσο (Hurley II & III). Στις 
μελέτες αυτές η αξιολόγηση της κλινικής α-
ποτελεσματικότητας του adalimumab έγινε 
με το δείκτη HiSCR. Το HiSCR πρόκειται για 
ένα νέο επικυρωμένο δείκτη αξιολόγησης 
της κλινικής ανταπόκρισης στη ΔΙ με δυνα-
μικό αλλά και αυστηρό τρόπο, ικανό να κα-
ταγράψει με ακρίβεια την βελτίωση σε φλεγ-

μονώδεις βλάβες μετά από φαρμακευτική 
παρέμβαση. Η επίτευξη του HiSCR απαιτεί:
•  Τουλάχιστον 50% μείωση του συνολικού 

αριθμού αποστημάτων και φλεγμονωδών 
οζιδίων, και

•  Καμία αύξηση στον αριθμό των αποστη-
μάτων, και

•  καμία αύξηση στον αριθμό των συριγγίων
Στην PIONEER I, όπου συμμετείχαν κυρί-

ως κέντρα στην Αμερική, σημειώθηκε ση-
μαντική βελτίωση από τη δεύτερη εβδομά-
δα (όταν οι ασθενείς έχουν λάβει μόνο την 
1η δόση, των 160mg), ενώ τη 12η εβδομά-
δα επιτυγχάνεται το κύριο καταληκτικό ση-
μείο της μελέτης με το 42% των ασθενών 
να πετυχαίνει το HiSCR σημειώνοντας στα-
τιστικά σημαντική διαφορά από το εικονικό 
φάρμακο.

Αντίστοιχα, η μελέτη PIONEER II στην ο-
ποία συμμετείχαν 326 ασθενείς, από διά-
φορες χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβα-
νομένης και της Ελλάδας, έδειξε επίσης πο-
λύ θετικά και στατιστικά σημαντικά αποτελέ-
σματα. Επιτεύχθηκε εξαιρετικά γρήγορη α-
νταπόκριση με σημαντική κλινική βελτίωση 
ήδη από τη 2η εβδομάδα με το 45% των α-
σθενών να επιτυγχάνουν το ΗiSCR, ενώ τη 
12η εβδομάδα το ποσοστό αυτό ανέβηκε 
στο 59%.

Από την υποανάλυση των αποτελεσμά-
των βάσει βαρύτητας, φαίνεται ότι η αποτε-
λεσματικότητα του adalimumab είναι μεγα-
λύτερη σε ασθενείς με μέτρια νόσο σε σχέ-
ση με ασθενείς με σοβαρή νόσο, με περί-
που το 63% των ασθενών με Hurley II να 
πετυχαίνουν κλινική ανταπόκριση στη μελέ-
τη PIONEER

II. Αυτό, φυσικά, υποδηλώνει τη σημασία 
της έγκαιρης παρέμβασης, πριν το σχηματι-
σμό συριγγίων και ινώδους ιστού. Ακόμα ό-
μως και στην σοβαρή νόσο, το adalimumab 
είναι αποτελεσματικό στη μείωση των φλεγ-
μονωδών βλαβών και της πυόρροιας.

Η θεραπεία με adalimumab για την ΔΙ 
σταδίου II & III έδειξε σημαντική βελτίωση 
του πόνου σχετικά με την ΔΙ και της σχετι-
ζόμενης με το δέρμα ποιότητας ζωής των α-
σθενών (Εικόνα 5).

Πέραν από τις μελέτες PIONEER I & IΙ που 
οδήγησαν στην έγκριση του adalimumab 
για την ΔΙ έχουν δημοσιευτεί περαιτέρω 
στοιχεία  αποτελεσμα τικότητας. Σε μια προ-
οπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέ-
τη χορηγήθηκε adalimumab σε αρχική δό-
ση 80mg ακολουθούμενη από 40mg κά-
θε δεύτερη εβδομάδα για 12 εβδομά-
δες. Από τους 21 ασθενείς, οι 15 έλαβαν 
adalimumab και οι 6 εικονικό φάρμακο. 
Στις 2 εβδομάδες παρατηρήθηκε σημαντική 
κλινική βελτίωση (Ρ<0,024) με μείωση του 
Sartorius score και μείωση του άλγους, που 

Eικόνα 4.
Adalimumab. Κλινικό 
πρόγραμμα μελετών φάσης ΙΙΙ
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όμως δεν διατηρήθηκε έως τις 12 εβδομά-
δες (Ρ=0,07). Μελέτη φάσης ΙΙ 52 εβδομά-
δων διεξήχθη σε 154 ασθενείς ώστε να α-
ξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η α-
σφάλεια του adalimumab σε μέτρια έως σο-
βαρή ΔΙ. 

Την εβδομάδα 16 παρατηρήθηκαν στο ε-
βδομαδιαίο σχήμα 17, 6% κλινική αντα-
πόκριση έναντι 9,6% του κάθε δεύτερη ε-
βδομάδα και 3,9% του εικονικού φαρμά-
κου (Ρ=0,025).36 Την εβδομάδα 2 παρα-
τη- ρήθηκε τόσο στο εβδομαδιαίο όσο και 
στο κάθε δεύτερη εβδομάδα σχήμα μείω-
ση του πόνου (VAS scores) σε περισσότε-
ρο από 40% των ασθενών. Η βελτίωση του 
DLQI μεταξύ του baseline και την εβδομά-
δας 16 ήταν 6,3 για το εβδομαδιαίο σχήμα, 
3,2 για το κάθε δεύτερη εβδομάδα και 2,3 
για το εικονικό φάρμακο (Ρ=0,001).

Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση των συ-
στηματικών θεραπειών για τη ΔΙ ο Blok & 
συν. συγκέντρωσαν 15 μελέτες σε 68 α-
σθενείς που έλαβαν adalimumab σε δόση 
40-80mg κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη 
εβδομάδα. Από τα αποτελέσματά τους πα-
ρατηρή- θηκε στο 44% σημαντική ανταπό-
κριση δηλαδή μείωση του Sartorius Score 
>50% και βελτίωση της ποιότητας ζωής 
>50%, στο 35% μέτρια ανταπόκριση, δη-
λαδή μείωση του Sartorius Score <50% και 
στο 21% μη-ανταπόκριση.

Έλεγχος πριν τη θεραπεία με adalimumab
• Αποκλεισμός οξείας λοίμωξης
• Αποκλεισμός φυματίωσης
• Αποκλεισμός HIV, ιογενούς ηπατίτιδας
•  Αποκλεισμός εγκυμοσύνης και σύσταση 

για αντισύλληψη σε γυναίκες ασθενείς
•  Οδηγίες στους ασθενείς πως πιθανή λοί-

μωξη μπορεί να διαδράμει σοβαρότερη 
ή πιο άτυπη πορεία κατά τη θεραπεία και 
πως σε περίπτωση αβεβαιότητας θα πρέ-
πει να επισκεφτούν έγκαιρα ιατρό
Έτσι, πριν την έναρξη θεραπείας και κατά 

τη διάρκεια θεραπείας με adalimumab ισχύ-
ουν οι ίδιες οδηγίες για παρακολούθηση και 
έλεγχο των ασθενών όπως για τους ασθε-
νείς με ψωρίαση (Ro θώρακος, quantiferon, 
mantoux, HIV, έλεγχος για ηπατίτιδα Β και 
C, ANA, γενική αίματος, βιοχημικός έλεγ-
χος, γενική ούρων, αποκλεισμός κακοήθει-
ας). Η θεραπεία με adalimumab δεν συστή-
νεται κατά την εγκυμοσύνη, και συστήνεται 
οι γυναίκες ασθενείς να αποφύγουν την ε-
γκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
και για 5 μήνες μετά την τελευταία θεραπεία 
με adali- mumab (http://www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/ document_library/EPAR_-_
Product_Information/hu- man/000481/
WC500050870.pdf).

Απόλυτες αντενδείξεις χορήγησης
• Καρδιακή ανεπάρκεια τάξης ΙΙΙ-IV NYHA
• Φυματίωση ή άλλες σοβαρές λοιμώξεις
• Εγκυμοσύνη και θηλασμός

Σημαντικές σχετικές αντενδείξεις
• Σοβαρή ηπατική νόσος
• Απομυελινωτικές νόσοι
•  Κακαοήθειες (εκτός από βασικοκυτταρικό 

καρκίνωμα) και λεμφοϋπερπλαστικές νό-
σοι, όπως και ιστορικό κακοήθειας

•  Εμβολιασμός με ζώντες μικροοργανι-
σμούς

Παρακολούθηση (follow-up)
Υποτροπή στη ΔΙ παρατηρήθηκε στο 71% 

σειράς ασθενών μετά τη διακοπή της θερα-
πείας με adalimumab. Υποτροπή επίσης έ-
λαβε χώρα 11 εβδομάδες μετά τη διακοπή 
της θεραπείας στη μελέτη των Miller & συν.

Infliximab
Το infliximab έχει χρησιμοποιηθεί ως θε-

ραπεία εκτός έγκρισής (offlabel) για την ΔΙ 
με ποικιλία αποτελεσμάτων.

Μηχανισμός δράσης
Το infliximab είναι ένα χιμαιρικό ανθρώ-

πινο IgG1 αντίσωμα έναντι του TNF-a, απο-
τελούμενο από το Fc τμήμα της ανθρώπι-
νης ανοσοσφαιρίνης IgG, το οποίο συνδέε-
ται με διαλυτό και μεμβρανικό TNF-a, εμπο-
δίζοντας την σύνδεσή του με τον υποδοχέα 
του. Βασικής σημασίας είναι η ιδιότητά του 
να ενεργοποιεί το συμπλήρωμα και να προ-
καλεί λύση των κυττάρων που εκφράζουν 
TΝF στην επιφάνειά τους.

Δοσολογία και διάρκεια θεραπείας για τη  ΔΙ
•  Χορηγείται με τη μορφή ενδοφλέβιας έγ-

χυσης σε διάστημα τουλάχιστον 2 ωρών. 

Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθού-
νται για 2 ώρες μετά από κάθε έγχυση

•  (α) Για προεγχειρητική προετοιμασία πε-
ριοχής και ελαχιστοποίηση της χειρουργι-
κής εκτομής: infliximab σε μια εφάπαξ δό-
ση 5mg/kg
(β) Για μακροχρόνια θεραπεία: infliximab 
5mg/kg τις εβδομάδες 0,2 και 6 και εν 
συνεχεία κάθε 8 εβδομάδες ως θεραπεί-
α συντήρησης

Ανταπόκριση
Το 2010 o Grant & συν., πραγματοποί-

ησαν την πρώτη προοπτική, τυχαιοποιημέ-
νη, διπλή τυφλή μελέτη διάρκειας 8 εβδο-
μάδων σε 38 ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ΔΙ 
όπου χορηγήθηκαν 3 εγχύσεις infliximab 
των 5mg/kg τις εβδομάδες 0,2 και 6.43 Το 
infliximab δεν πέτυχε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στο πρωτεύων καταληκτικό σημεί-
ο το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 50% μείωση 
του δείκτη βαρύτητας της νόσου (Ρ=0,092) 
αλλά έδειξε τάση αποτελεσματικότητας ση-
μειώνοντας ποσοστό βελτίωσης 27% έναντι 
5% του εικονικού φαρμάκου. Σε μια πρό-
σφατη ανασκόπηση των συστηματικών θε-
ραπειών για τη ΔΙ ο Block & συν. συγκέ-
ντρωσαν 42 μελέτες σε 147 ασθενείς που έ-
λαβαν infliximab σε δόση 5mg/kg τις εβδο-
μάδες 0,2 και 6 και εν συνέχεια κάθε 6-8 
εβδομάδες ως θεραπεία συντήρησης. Από 
τα αποτελέσματά τους παρατηρήθηκε στο 
50% σημαντική ανταπόκριση των ασθενών, 
στο 39% μέτρια ανταπόκριση και στο 11% 
καμία ανταπόκριση.

Παρακολούθηση (follow-up)
Η θεραπεία με infliximab σε 10 ασθενείς 

για 49 εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα μετά 
από 37 εβδομάδες κατά την διάρκεια θερα-
πείας να παρατηρηθεί υποτροπή στο 43%.

Eικόνα 5. Επίδραση της θεραπείας με adalimumab στον πόνο και την ποιότητα ζωής. 
Μελέτη PIONEER I.
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Etanercept
Το etanercept έχει χρησιμοποιηθεί ως θε-

ραπεία εκτός έγκρισης (offlabel) για τη ΔΙ, 
με ποικιλία αποτελεσμάτων. Toetanercept 
είναι μια πρωτεΐνη σύντηξης, που αποτελεί-
ται από το p75 εξωκυττάριο τμήμα του αν-
θρώπινου ΤNF υποδοχέα σε σύνταξη  με το 
Fc τμήμα της ανθρώπινης IgG1. 

Δεσμεύει τον διαλυτό TNF και τον καθιστά 
βιολογικά ανενεργό. Σε μια πρόσφατη ανα-
σκόπηση των συστηματικών θεραπειών για 
τη ΔΙ ο Blok & συν. συγκέντρωσαν 9 μελέ-
τες σε 54 ασθενείς που έλαβαν etanercept 
σε δόση 25-50mg 1 ή 2 φορές την εβδομά-
δα. Από τα αποτελέσματα τους παρατηρή-
θηκε στο 39% σημαντική ανταπόκριση, στο 
17% μέτρια ανταπόκριση και στο 44 % κα-
μία ανταπόκριση. 

Υποτροπή παρατηρήθηκε στο 60% των α-

σθενών 2 μήνες μετά τη διακοπή της θερα-
πείας στη μελέτη των Blok & συν.

Ustekinumab
Το ustekinumab έχει χρησιμοποιηθεί ως 

θεραπεία εκτός έγκρισης (offlabel) για την ΔΙ 
σε μικρό αριθμό ασθενών. To ustekinumab 
είναι πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό 
IgG1K αντίσωμα έναντι των ΙL-12 και IL-23. 
Υπάρχουν 2 μελέτες σε 4 ασθενείς που έλα-
βαν ustekinumab σε δοσολογία 45mg τις ε-
βδομάδες 0,4 και 12, ακολουθούμενη κά-
θε 3 μήνες στον 1 ασθενή και κάθε 2 μήνες 
στους 3 ασθενείς. 

Παρατηρήθηκε στο 50% σημαντική αντα-
πόκριση, στο 25% μέτρια ανταπόκριση και 
στο 25% καμία ανταπόκριση.

Χειρουργικές θεραπείες
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντή-

ριες οδηγίες η χειρουργική θεραπεία είναι 
μια αρκετά συχνή και αποδεκτή θεραπευτι-
κή μέθοδος για την ΔΙ καθώς οι περισσότε-
ρες άλλες μη-χειρουργικές μέθοδοι σπάνια 
οδηγούν σε μακροπρόθεσμη ίαση.

Είναι πολύ δύσκολο να συγκριθούν οι χει-
ρουργικές μέθοδοι λόγω της πολυπλοκότη-
τας της νόσου, των πολυάριθμων χειρουρ-
γικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται ευρέ-
ως όπως και λόγω των μεταβλητών στοιχεί-
ων που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. 

Οι χειρουργικές μέθοδοι προσφέρουν άμε-
ση ανακούφιση από τον πόνο, μειώνουν τον 
κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών έχουν ικανο-
ποιητικά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέ-
σματα και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότη-
τα ζωής των ασθενών. 

Με βάσει στοιχεία στην βιβλιογραφία η α-
νοχή και η ικανοποίηση των ασθενών μετά 
από χειρουργική επέμβαση για την ΔΙ είναι 
εξαιρετικά υψηλή, καθώς 80-90% θα μπο-
ρούσαν να υποστούν την ίδια χειρουργική ε-
πέμβαση αν χρειαζόταν.

Αντιμετώπιση μεμονωμένων βλαβών ΔΙ
Σε ασθενείς σταδίου κατά Hurley I & II 

μπορούν να εφαρμοστούν οι “layingopen” 
τεχνικές τις οποίες περιλαμβάνουν την τε-

χνική deroofing52, την τοπική χειρουργι-
κή εκτομή, το CO2 laser και την ηλεκτροχει-
ρουργική (Πίνακας 1).

Ευρεία χειρουργική εκτομή
Σε σοβαρή νόσο σταδίου ΙΙΙ κατά Hurley 

με σχηματισμό κοιλοτήτων που επικοινω-
νούν μεταξύ τους και δημιουργία ίνωσης ε-
φαρμόζεται εκτεταμένη χειρουργική αφαί-
ρεση της πάσχουσας περιοχής και των υπο-
κείμενων ιστών (Εικόνα 6). 

Η ευρεία χειρουργική εκτομή αποτελεί θε-
ραπεία εκλογής σε σοβαρή νόσο, όπου η 
φαρμακευτική θεραπεία, η οποία αποτελεί 
αποκλειστικά προσωρινή και παρηγορητι-
κή λύση αποσκοπεί στην αντιφλεγμονώδη 
προεγχειρητική προετοιμασία της περιοχής, 
στην ελαχιστοποίηση της χειρουργικής εκτο-
μής και στην ταχύτερη μετεγχειρητική ανάρ-
ρωση με το καλύτερο αισθητικό αποτέλε-
σμα (Πίνακας 2). Ο Rοmpel & συν. σε μία 
μελέτη με 106 ασθενείς έδειξαν ότι ο τρό-
πος της αποκατάστασης δεν έχει καμία επί-
δραση στην υποτροπή μετά την χειρουργι-
κή επέμβαση και θα πρέπει να επιλέγεται με 
βάσει το μέγεθος και τη θέση της περιοχής 
που αφαιρείται.

Επούλωση κατά δεύτερο σκοπό
Η επούλωση κατά δεύτερο σκοπό είναι 

παλιά γνώση, πριν την εφαρμογή των κρη-
μνών και των μοσχευμάτων και αποτελεί μέ-
θοδο εκλογής για πολλούς. 

Αν η επούλωση κατά δεύτερο σκοπό συ-
γκριθεί με τη χρήση δερματικού κρημνού 
φαίνεται ότι οι ασθενείς προτιμούν την πρώ-
τη μέθοδο. 

Θεωρείται άριστη επιλογή δίνοντας σε ορι-
σμένες θέσεις άριστα και σε άλλες ικανοποι-
ητικά αισθητικά αποτελέσματα. Απαιτείται ω-
στόσο η υπομονή και η συνεργασία του α-
σθενή.

Πρόωρη σύγκλειση
Λιγότερο εκτεταμένες βλάβες και συγκε-

κριμένες ανατομικές περιοχές επιτρέπουν την 
πρώιμη σύγκλειση. Το κύριο μειονέκτημα της 
τοπικής χειρουργικής εκτομής και πρώιμης 
σύγκλεισης είναι ο κίνδυνος της υποτροπής.

 
Αποκατάσταση με δερματικά μοσχεύματα

Η αποκατάσταση με δερματικά μοσχεύ-
ματα μερικού πάχους είτε άμεσα είτε μετά 
από 10-14 ημέρες αποτελεί μια κοινά απο-
δεκτή μέθοδος.

Αποκατάσταση με δερματικά μοσχεύματα και 
V.A.C.

H ταυτόχρονη εφαρμογή συσκευής συνε-
χούς αρνητικής πίεσης οδηγεί σε καλύτερα 
αποτελέσματα με ταχύτερη επούλωση.

 
 
 
 
 

 

Αποκάλυψη οροφής   88 επεμβάσεις 17 34 μήνες van der Zee et al. 
 
 
 
 
 
 

Πί
να

κα
ς 1

 "Laying open " τεχνικές

1. Αριθμός ασθενών/
2. Τεχνικές επεμβάσεων/βλαβών Υποτροπή (%)

3. Χρόνος 
παρακολούθηση
ς

4.
5. Βιβλιογραφία

6. Παροχέτευση 100 βλάβες (PIH) 70
1. 87 βλάβες (SIH) 21

7. CO2 laser 185 βλάβες 1
1. 34 ασθενείς 12
2. 24 ασθενείς 8

8. Ηλεκτροχειρ/κή – 14

9. PIH: Ρrimaryclosure (πρώιμη σύγκλειση)
10. SIH: Secondary intension healing (επούλωση κατά δεύτερο

σκοπό)

11.
12. 1–7 έτη (μέσος 

όρος 3)
13. 1 έτος

14. 1 -19 έτη
15. 34.5 μήνες (7–87 

μήνες) 27 μήνες 
(15–47 μήνες)

16. 16 ημέρες (15-21 
ημέρες)

17.
18. Mandal and 

Watson 
Bieniek et al.

19. Hazen and 
Hazen 
Lapins et 
al.

20. Lapins et al. 

Aksakal and 

Adisen

Eικόνα 6. Ευρεία χειρουργική εκ- τομή 
(αρχείο Χρύσας Ζησίμου).
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  Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων
  Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα
  Φωτογραφικό αρχείο ασθενών 

 µε αυτόµατη καταχώρηση
  ∆ύο οθόνες
  ∆ύο κάµερες (για δερµατοσκοπική και κλινική

 φωτογράφηση)
  Ευέλικτο σύστηµα σχεδιασµένο 

 από την εταιρεία ecomed
  Το πλέον εύχρηστο software 

 (πολύ απλό αλλά και πλήρες)
  Συνεχείς αναβαθµίσεις
  Ανταγωνιστικότατη τιµή

Η καλύτερη ποιότητα δερµατοσκοπικής εικόνας που υπάρχει σήµερα 
στην Ευρώπη µε την υψηλότερη διακριτική ικανότητα των στοιχείων 

του σπίλου από κάθε άλλο ψηφιακό δερµατοσκόπιο

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΙΛΩΝ
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Αποκατάσταση με δερματικούς κρημνούς
Η εφαρμογή κρημνών για αποκατάσταση 

αποτελεί μια θεραπευτική επιλογή σε υπο-
τροπιάζουσα νόσο μειώνοντας δραστικά το 
χρόνο επούλωσης.

Συνδυαστικές χειρουργικές τεχνικές - “Star-
like” technique

Η συγκεκριμένη τεχνική ανακαλύφτηκε α-
πό τους Bienek & συν. και αποτελεί μια τε-
χνική γρήγορης επούλωσης. Είναι συνδυα-
στική μέθοδος αποκατάστασης, συνδυάζο-
ντας τη μερική συρραφή (PIH) και την επού-
λωση κατά δεύτερο σκοπό (SIH) στη μασχα-
λιαία χώρα μειώνοντας έτσι την περιοχή ε-
πούλωσης από 50% σε 80%.

Tεχνική Deroofing
Aποτελεί μια γρήγορη και αποτελεσμα-

τική χειρουργική τεχνική, κατάλληλη να ε-
φαρμοστεί σε σταθερές υποτροπιάζουσες 
βλάβες ΔΙ, σταδίου κατά Hurley I & II. Λό-
γω της χρήσης ηλεκτροχειρουργικού βρόγ-
χου επιτυγχάνεται ικανοποιητική αιμόσταση.

Χρησιμοποιώντας μια ηλεκτροχειρουρ-
γική συσκευή ισχύος 35 Watt, η οποία εί-
ναι εφοδιασμένη με ένα βρόγχο γίνεται χει-
ρουργική αφαίρεση της οροφής των βλα-
βών, απόξεση του δαπέδου και πλήρης α-
πομάκρυνση του περιεχομένου των βλα-
βών με τη βοήθεια ενός ξέστρου. Η περιοχή 
διερευνάται προσεκτικά για τυχόν εναπομεί-
ναντα επικοινωνούντα συρίγγια. Η επούλω-
ση του τραύματος γίνεται κατά δεύτερο σκο-
πό (Εικόνα 7). 17% από τις βλάβες όπου ε-
φαρμόστηκε η τεχνική deroofing υποτροπί-
ασαν μετά από 4,6 μήνες. 88% από τις βλά-
βες δεν παρουσίασαν υποτροπή μετά από 
παρακολούθηση 34 μηνών.

CO2 laser
To CO2 laser στοχεύει στην εντοπισμένη 

ριζική εξάχνωση όλων του οζιδίων, απο-
στημάτων και συριγγίων αφήνοντας ανέπα-
φους υγιείς ιστούς μεταξύ των αλλοιώσεων.

Η τεχνική περιγράφτηκε για πρώτη φορά 
το 1987. Οι Sherman και Reid δημοσίευσαν 
τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιώντας την 
τεχνική του CO2 laser σε 11 περιπτώσεις. 

Πρόσφατα σε μια μελέτη με 61 ασθενείς α-
ποδείχτηκε αποτελεσματική η συγκεκριμένη 
τεχνική του CO2 laser.

Η περιοχή που επιλέγεται εξαχνώνε-
ται με τη δέσμη του laser. Οι νεκρωμένοι ι-
στοί απομακρύνονται με γάζα εμποτισμένη 
με NaCl 0.9%. Χρησιμοποιείται η τεχνική 
του Scanner, continousmode, 20-50 Watt, 
spotsize 3-6mm και ρύθμιση της απόστα-
σης στα 12,5 ή 18cm. Η εξάχνωση φτάνει έ-
ως το βαθύ υποδόριο λίπος ή έως την πε-
ριτονία. Μετά την εφαρμογή καλύπτεται το 
αποξεσθέν σημείο με ειδικές γάζες που δεν 
κολλάνε στο τραύμα και επιτρέπουν την πα-
ροχέτευση εξιδρωματικών υγρών, παρε-
μποδίζοντας το σχηματισμό εφελκίδων και 
την αποξήρανση του τραύματος. Διατηρούν 
υγρό περιβάλλον πλούσιο σε αυξητικούς 
παράγοντες και διευκολύνοντας τη μετανά-
στευση των επιθηλιακών κυττάρων επιταχύ-
νουν την επούλωση κατά 50%.

Έχουν δημοσιευτεί τα εξής ποσοστά υπο-
τροπής χρησιμοποιώντας την τεχνική του 
CO2 laser: 2/18566, 2/969, 2/2449, 1/765 
και 4/3471 ασθενείς.

ΠΗΓΕΣ  ΦΩΤΟΣ 
Οι πηγές φωτός αναφέρονται ως πειραμα-

τικές θεραπείες στις Ευρωπαϊκές κατευθυ-
ντήριες οδηγίες, διότι οι μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί για τη ΔΙ είναι λίγες και  με  μικρό 
αριθμό ασθενών. Χρειάζονται περισσότερες 
μελέτες για τη διερεύνηση της αποτελεσμα-
τικότητας των πηγών φωτός στη θεραπεία 
της διαπυητικής ιδρωταδενίτιτδας.

Έντονο παλμικό φως (Intense Pulse Light, IPL)
Η εφαρμογή έντονου παλμικού φωτός σε 

ανατομικές περιοχές όπου συνήθως εμφανί-
ζονται βλάβες ΔΙ στοχεύει στη μείωση των 
εξάρσεων κυρίως μέσω της μείωσης της τρι-
χοφυΐας. Υπάρχουν λίγα στοιχεία σχετικά με 
τη δράση του έντονου παλμικού φωτός για 
τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.

Βελτίωση παρατηρήθηκε σε δύο ασθε-
νείς, οι οποίοι πραγματοποίησαν έξι συνε-
δρίες έντονου παλμικού φωτός (μήκος κύ-
ματος 550nm) με μεσοδιαστήματα 15 έ-
ως 20 ημερών. Η εφαρμογή οκτώ συνεδρι-

ών έντονου παλμικού φωτός (μήκος κύμα-
τος 420nm) με συχνότητα δύο ανά εβδο-
μάδα σε 18 ασθενείς είχε ως αποτέλεσμα 
55% βελτίωση της νόσου στην πλευρά ό-
που εφαρμόστηκε συγκριτικά με την αντίθε-
τη. Έπειτα από ένα έτος η βελτίωση παρέμε-
νε σε ποσοστό ίσο με 33%. Ο Fadel εφάρ-
μοσε σε 11 ασθενείς δύο συνεδρίες έντονου 
παλμικού φωτός (μήκος κύματος 630 nm) 
στις περιοχές με βλάβες διαπυητικής ιδρω-
ταδε- νίτιδας με μέγιστο χρονικό διάστημα 
6 μήνες. Στη μία πλευρά του σώματος προ-
ηγήθηκε επάλειψη με niosomalmethylene-
bluegel, ενώ στην άλλη πλευρά όχι. Παρα-
τηρήθηκε μείωση των βλαβών της νόσου 
κατά 77,3% στις περιοχές που προηγήθη-
κε επάλειψη με niosomalmethylene-bluegel 
και κατά 44,1% στις περιοχές που δεν προ-
ηγήθηκε επάλειψη. Επιπροσθέτως η αντα-
πόκριση ήταν ταχύτερη και χρειάστηκε μι-
κρότερος αριθμός συνεδριών στις περιοχές 
με επάλειψη niosomalmethylene-bluegel. 
Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην αντιμι-
κροβιακή και αντιφλεγμονώδη δράση του 
niosomalmethylene-bluegel, καθώς και στη 
διευκόλυνση της βαθύτερης διείσδυσης του 
έντονου παλμικού φωτός.

Φωτοδυναμική θεραπεία
Αντικρουόμενα είναι τα υπάρχοντα στοι-

χεία σχετικά με τη φωτοδυναμική θεραπεί-
α για τη ΔΙ. Η εφαρμογή φωτοθεραπείας για 
τέσσερις συνεδρίες (μήκος κύματος 635nm) 
με μεσο- διαστήματα 1 έως 2 εβδομάδων 
μετά από εφαρμογή διαλύματος 20% 5-α-
μινολεβουλινικού οξέος οδήγησε σε σημα-
ντική βελτίωση της διαπυητικής ιδρωταδενί-
τιδας σε δύο μελέτες 5 και 12 ασθενών α-
ντίστοιχα  και σε πλήρη ή σχεδόν πλήρη ύ-
φεση σε μία ακόμη μελέτη 4 ασθενών (μή-
κος κύματος 407-420nm). Αντιθέτως ελάχι-
στη βελτίωση παρατηρήθηκε σε μία μελέτη 
5 ασθενών στην οποία εφαρμόστηκαν τέσ-
σερις συνεδρίες φωτοθεραπείας (μήκος κύ-
ματος 570-670 nm) με επάλειψη διαλύμα-
τος 20% 5- αμινολεβουλινικού οξέος με με-
σοδιαστήματα 2 εβδομάδων.

αΛΛαγη ΣΥΝηΘΕΙΩΝ ΖΩηΣ
(LIFE-STYLE) 
Παχυσαρκία και απώλεια βάρους

Η παχυσαρκία παρατηρείται συχνά σε α-
σθενείς με ΔΙ και έχει φανεί να συνδέεται με 
τη σοβαρότητα της νόσου.

Σε έρευνα που διεξήχθη στη Γερμανία και 
αφορούσε 106 ασθενείς, 51,6% των ασθε-
νών ήταν υπέρβαροι και 25,1% παχύσαρκοι. 
Αντίστοιχα σε έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και στην οποία συμμετείχαν 134 ασθενείς, το 
77% των ανδρών και το 69% των γυναικών 
ήταν υπέρβαροι, ενώ το 26% των ανδρών 
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  Τρόποι αποκατάστασης μετά χειρουργική επέμβαση και ποσοστά υποτροπής 

 Αριθμός 
χειρουργικών 

Ποσοστό Χρόνος  
Τεχνικές επεμβάσεων υποτροπής παρακολούθησης Βιβλιογραφία 
Επούλωση κατά 90 24,5 1 έτος Βieniek A, 2013 

 δεύτερο σκοπό     
Πρόωση σύγκλειση 92 34% 1–5 έτη Van Rappard DC, 2012 
Μοσχεύματα 367 33% 1 -19 έτη Βohn J, 2001 

 24 (NPWT) 20.9% n.d. Chen E, 2011 
Kρημνοί 50 18,75% Μέσος όρος 2 έτη Αlharbi Z, 2012 

  ~ 20-30%   
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και το 33% των γυναικών ήταν παχύσαρκοι. 
Ποσοστά παχυσαρκίας μεγαλύτερα του 75% 
έχουν αναφερθεί σε άλλες μελέτες.

Ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος συ-
σχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου, σύμφω-
να με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξή-
χθη στη Γαλλία και συμπεριλάμβανε 302 α-
σθενείς, ενώ σε μελέτη στη Σουηδία, ο αυξη-
μένος δείκτης μάζας σώματος σχετίζεται με τη 
βαρύτητα της νόσου μόνο στις γυναίκες. Η πα-
χυσαρκία μπορεί να παίζει ρόλο στην παθο- 
φυσιολογία της νόσου μέσω αρκετών προτει-
νόμενων μηχανισμών. Αναλυτικότερα, στους 
ασθενείς με αυξημένο δείκτη μάζας σώμα-
τος δημιουργεί πτύχωση του δέρματος, με α-
ποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών τριβής, 
διαβροχής και απόφραξης. Η επαφή διαφό-
ρων περιοχών του δέρματος μπορεί να πυρο-
δοτήσει την υπερκεράτωση και την απόφρα-
ξη του τριχικού θυλάκου μέσω της αποφολί-
δωσης της επιδερμίδας. Η ενυδάτωση της κε-
ράτινης στιβάδας στο εσωτερικό του τριχικού 
θυλάκου οδηγεί στη μείωση της διαμέτρου 
του πόρου του τριχοσμηγματογόνου μονάδας 
και τελικά στην απόφραξή της. Η παχυσαρκί-
α έχει επίσης συσχετιστεί με διαταραχές στην 
παραγωγή, στον μεταβολισμό και στη δρά-
ση της συνδετικής σφαιρίνης των στεροειδών 
του φύλου και αυξημένη στάθμη των ανδρο-
γόνων. Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβάλ-
λει στην πάχυνση του στελέχους της τρίχας και 
στην απόφραξη του τριχικού θυλάκου.

Ύφεση της νόσου έχει αναφερθεί έπειτα α-
πό απώλεια σωματικού βάρους είτε λόγω 
δίαιτας είτε μετά από βαριατρική χειρουργι-
κή επέμβαση. Συνεπώς στους υπέρβαρους/
παχύσαρκους ασθενείς με διαπυητική ιδρω-
ταδενίτιδα έχει λογική η σύσταση της απώ-
λειας σωματικού βάρους και για τη ΔΙ και 
ως γενικό μέτρο καλύτερης υγείας.

Κάπνισμα και διακοπή καπνίσματος
Μελέτες παρατήρησης έχουν καταδεί-

ξει πολύ μεγάλη συχνότητα καπνιστών (έ-
ως 90%) σε ασθενείς πάσχοντες από ΔΙ. O 

Wiltz αναφέρει πως 70% των ασθενών με 
βλάβες στην περιπρωκτική περιοχή ήσαν 
καπνιστές, ενώ ο Breitkopf 85% των αν-
δρών και 84% των γυναικών σε δείγμα 149 
πασχόντων. Σύμφωνα με έρευνα που διε-
ξήχθη στη Γερμανία, η συχνότητα των κα-
πνιστών μεταξύ των ασθενών ανήλθε στο 
88,9%, ενώ μόνο το 6,4% των ασθενών 
δεν είχε καπνίσει ποτέ. Σύμφωνα με τα α-
ποτελέσματα δύο αναδρομικών ερευνών 
που διεξήχθησαν στη Γαλλία, υπήρξε ισχυ-
ρή συσχέτιση μεταξύ της επίπτωσης της ΔΙ 
και του καπνίσματος με σχετικό κίνδυνο.

Όσον αφορά στην συσχέτιση μεταξύ του 
καπνίσ- ματος και της σοβαρότητας της δια-
πυητικής ιδρωταδενίτιδας, σε μελέτη 249 α-
σθενών ο βαθμός σοβαρότητας της νόσου 
διέφερε σημαντικά μεταξύ των καπνιστών και 
των μη καπνιστών, ενώ δεν προέκυψε στατι-
στικά σημαντική διαφορά μεταξύ των πρώην 
καπνιστών και των δύο υπόλοιπων ομάδων. 
Αντιθέτως σύμφωνα με τα αποτελέσματα με-
λέτης που διεξήχθη στη Γαλλία, δεν παρα-
τηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του καπνίσμα-
τος και της σοβαρότητας της νόσου, ενώ σε 
μελέτη που πραγματοποίησε ο Vazquez δεν 
τεκμηριώθηκε η συσχέτιση στην πολυμετα-
βλητή ανάλυση. Η νικοτίνη αποτελεί την κύ-
ρια τοξίνη στον καπνό του τσιγάρου. Τα επί-
πεδα της νικοτίνης στον ορό κυμαίνονται με-
ταξύ 50nm έως 500nm, ενώ τα επίπεδά της 
στον ιδρώτα αγγίζουν τα 150nm. Επίσης η νι-
κοτίνη μπορεί να ανιχνευθεί στον ιδρώτα α-
κόμα και 7 μέρες μετά το κάπνισμα ενός μό-
νο τσιγάρου. Το γεγονός αυτό σε συνδυα-
σμό με την πληθώρα των ιδρωτοποιών α-
δένων στις παρατριμματικές περιοχές οδηγεί 
στην παρουσία της νικοτίνης σε συγκεντρώ-
σεις υψηλότερες από οποιαδήποτε άλλη πε-
ριοχή του δέρματος. Με τον τρόπο αυτό θα 
μπορούσε να εξηγηθεί η κατανομή των βλα-
βών στην διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, καθώς 
και η αλληλεξάρτηση με την εφίδρωση. Η 
νικοτίνη φαίνεται ότι προάγει τη φλεγμονώ-
δη αντίδραση, ιδιαίτερα παρουσία μαστοκυτ-

τάρων και ουδετεροφίλων. Και οι δύο αυ-
τοί τύποι κυττάρων εντοπίζονται σε πρώιμες 
βλάβες της διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας.

Η ακετυλχολίνη παράγεται σε μεγαλύτε-
ρες ποσότητες από τις φυσιολογικές από τα 
κύτταρα της χοάνης του τριχοθυλακίου σε α-
σθενείς με ΔΙ. Επίσης οι νικοτινικοί υποδο-
χείς της ακετυλοχολίνης εντοπίζονται σε κύτ-
ταρα, όπως είναι τα κερατινοκύτταρα, τα κύτ-
ταρα των σμηγματογόνων αδένων, τα μαστο-
κύτταρα, τα λεμφοκύτταρα, τα ουδετερόφιλα 
και τα μακροφάγα, τα οποία διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της ΔΙ.

Σε μία βιβλιογραφική αναφορά καταγρά-
φεται σημαντική βελτίωση στην πορεία νό-
σου δύο ασθενών έπειτα από τη διακοπή του 
καπνίσματος. Έτσι παρά το γεγονός ότι δεν έ-
χει τεκμηριωθεί η επίδραση της διακοπής του 
καπνίσματος στην κλινική πορεία των ασθε-
νών, συστήνεται στα πλαίσια και της γενικότε-
ρης κλινικής πρακτικής οι ασθενείς να ενθαρ-
ρύνονται να διακόψουν το κάπνισμα.

ΣΥΜΠΕΡAΣΜαΤα  
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήρι-

ες οδηγίες, συστήνεται η επιλογή της θερα-
πείας για τη ΔΙ να βασίζεται στον υποκειμενι-
κό αντίκτυπο που έχει η νόσος στον/στην α-
σθενή καθώς και την αντικειμενική σοβαρό-
τητα της νόσου. Προτάθηκε η αντιμετώπιση 
να σχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου, ό-
που ο κάποιος τύπος χειρουργικής αντιμετώ-
πισης έχει θέση σε κάθε στάδιο της ΔΙ, ενώ 
τα συστηματικά αντιβιοτικά συστήνονται για 
την ενεργή φλεγμονώδη νόσο και ακολου-
θεί ο βιολογικός παράγοντας adalimumab 
για την μέτρια έως σοβαρή ενεργό διαπυη-
τική ιδρωταδενίτιδα με ανεπαρκή ανταπόκρι-
ση σε συμβατική συστηματική θεραπεία. Ση-
μαντικά είναι τα συνοδά μέτρα όπως η απώ-
λεια βάρους και η διακοπή του καπνίσματος 
(Εικόνα 8). Συμπερασματικά, η αντιμετώπι-
ση της ΔΙ είναι πολυδιάστατη και βασίζεται 
σε μια σφαιρική θεώρηση του ασθενούς και 
του τρόπου ζωής του.

Eικόνα 7. Τεχνική Deroofing (Aρχείο Χρύσας Ζησίμου).

Eικόνα 8. Οι θεραπευτικές 
επιλογές στη ΔΙ (Aπό: Zouboulis 

CC, Desai N, Emtestam L et 
al. European S1 guide- line for 
the treatment of hidradenitis 

suppurativa/acne inversa. J 
Eur Acad Dermatol Venereol 
2015; 29:619-44, με άδεια 

αναδημοσίευσης)
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο

T ο νερό είναι βασικό στοιχείο για τη σωστή 
λειτουργία της επιδερμίδας και ιδιαίτερα της 
κεράτινης στοιβάδας (SC). Η SC είναι επιλε-

κτικά διαπερατή, ομοιογενής και προστατεύει το 
δέρμα από την ξηρότητα και το εξωτερικό περι-
βάλλον. Παρόλο που η SC είναι εξαιρετικά λε-
πτή (15 μm), είναι αποτελεσματική ως αδιάβρο-
χος φραγμός. Η έλλειψη υγρασίας της SC είναι ο 
βασικός παράγοντας δημιουργίας ξηρότητας και 
των προβλημάτων που τη συνοδεύουν.  

Η ενυδάτωση της επιδερμίδας βασίζεται στο 
συνδυασμό του υδροφοβικού περιβάλλοντος 
του εξωκυττάριου χώρου που αποτρέπει την α-
πώλεια της υγρασίας και της υδροφιλικής φύσης 
των κυττάρων στην SC που διατηρεί την υγρασί-
α. Ο εξωκυττάριος χώρος είναι πλούσιος σε λιπί-
δια και ένζυμα και τα κύτταρα της SC είναι γεμά-
τα κερατίνη και στοιχεία του φυσικού ενυδατικού 
παράγοντα (NMF). Αν και ο ακριβής μηχανισμός 
διάχυσης της υγρασίας δεν έχει πλήρως κατανο-
ηθεί είναι φανερό ότι υπάρχει μια συνεχής ανταλ-
λαγή νερού μεταξύ της SC, των υποκείμενων ζω-
ντανών κυττάρων και της ατμόσφαιρας.

Οι ακουαπορίνες είναι βασικός μηχανισμός δι-
άχυσης της υγρασίας στην επιδερμίδα. Πρόκειται 
για μια οικογένεια μικρών υδροφοβικών πρωτε-
ϊνικών δομών στις μεμβράνες των κυττάρων που 
δρουν ως κανάλια νερού, βοηθώντας τη μεταφο-
ρά νερού μέσα στα κύτταρα μέσω της όσμωσης. 

Στα θηλαστικά η οικογένεια των ακουαπορι-
νών αποτελείται από 13 ομόλογες πρωτεΐνες. Έ-
νας τύπος αυτών των πρωτεϊνών δρουν ως κανά-
λια νερού, οδηγώντας μόρια νερού μέσα και έ-
ξω από τα κύτταρα. Ένας άλλος τύπος ακουαπο-
ρινών, γνωστές ως ακουαγλυκεροπορίνες, μετα-
φέρουν εκτός από μόρια νερού και γλυκερόλη. 
Η γλυκερόλη συμβάλλει στην ενυδάτωση, χάρη 

στις ομάδες υδροξυλίων, οι οποίες προσαρτούν 
και διατηρούν νερό. Η ακουαγλυκεροπορίνη 3 
(AQP3) είναι πιο συχνή στην ανθρώπινη επιδερ-
μίδα η οποία συμβάλλει στην μεταφορά νερού, 
γλυκερόλης και άλλων μικρών ουσιών, όπως η 
ουρία, μέσα στα κύτταρα και μέσω αυτών στη δι-
άχυσή τους σε όλη την επιδερμίδα. Με αυτόn τον 
τρόπο ενυδατώνεται η κεράτινη στοιβάδα προστα-
τεύοντάς την από την ξηρότητα. 

Τα επίπεδα υγρασίας διαφοροποιούνται στα 
διάφορα επίπεδα της επιδερμίδας ξεκινώντας α-
πό 75% στα κύτταρα της βασικής στοιβάδας και 
μειώνονται στα 10-15% στην SC. Παρομοίως, το 
pH είναι περίπου 5 στην επιφάνεια του δέρματος 
και αυξάνεται στο 7 κάτω από την SC. Η απότομη 
μείωση των ακουαπορινών στα κερατινοκύτταρα 
πριν την SC και η μείωση της λειτουργίας των κα-
ναλιών νερού τους στο όξινο pH συμφωνεί με τη 
λειτουργία αποτροπής απώλειας νερού της SC. Οι 
AQP3 εξασφαλίζουν ένα δίκτυο καναλιών μετα-
ξύ της βασικής στοιβάδας και της SC για την πα-
ροχή της απαραίτητης υγρασίας στην επιδερμίδα. 

Έχει αποδειχτεί ότι στην επιδερμίδα υπάρχει μεί-
ωση της έκφρασης των AQP3 λόγω της γήραν-
σης και της έκθεσης του δέρματος στην UV ακτι-
νοβολία. Επιπλέον η UV ακτινοβολία συμβάλλει 
στη μειορρύθμιση της έκφρασης των AQP3 στα 
κερατινοκύτταρα, στοιχείο που εξηγεί την ξηρό-
τητα στα φωτογηρασμένα δέρματα.

Acetyl Hexapeptide-37
Σημαντικό όπλο στην αντιμετώπιση της ξηρό-

τητας του δέρματος έχει αποδειχτεί ότι είναι το 
Acetyl Hexapeptide-37 από φυσικά αμινοξέα. Το 
συγκεκριμένο εξαπεπτίδιο αυξάνει το mRNA των 
AQP3 και έτσι την έκφραση των AQP3 στο δέρ-
μα. Η λειτουργία των AQP3 δεν περιορίζεται μό-

νο στη διατήρηση και διάχυση της υγρασίας αλ-
λά έχει και προστατευτική και αντιγηραντική δρά-
ση. Οι δράσεις των AQP3 στο δέρμα μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής:
•  Ενεργοποιούν τον υποκινητή της AQP3 και απο-

τελεσματικά διεγείρουν τη μεταγραφή του αν-
θρώπινου AQP3 βοηθώντας στη ροή του νε-
ρού από τη βασική στοιβάδα στην επιδερμίδα.

•  Προστατεύουν τα κερατινοκύτταρα από την α-
φυδάτωση, καθώς η ενυδάτωση παρέμεινε στα 
ίδια επίπεδα μετά από αφυδατικό στρες.

•  Βοηθούν τα κερατινοκύτταρα να ανακάμψουν 
μετά από περίοδο αφυδάτωσης, αυξάνοντας 
την κυτταρική ζωτικότητα.

•  Παρουσιάζουν δράση ενίσχυσης του πολλαπλα-
σιασμού των κερατινοκυττάρων προσφέροντας 
όγκο και σύσφιγξη στο δέρμα.

•  Ενεργοποιούν τη σύνθεση του κολλαγόνου Ι 
ενισχύοντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητα 
του δέρματος.

•  Άμεσα αυξάνουν την ενυδάτωση του δέρματος 
η οποία διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

To F-Hydralix, εκτός από το Acetyl Hexapeptide-37, 
στη σύνθεσή του περιέχει υαλουρονικό οξύ και 
γαλακτικές ενώσεις, γνωστές για τις υγροσκοπικές 
τους ιδιότητες, στοιχεία του φυσικού ενυδατικού 
παράγοντα (NMF).

To F-Hydralix είναι ένα παγκοσμίως πρώτο προ-
ϊόν το όποιο αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα 
την ξηρότητα, δίνει όγκο και συμβάλλει στη γενι-
κότερη αντιμετώπιση της γήρανσης, ιδιαίτερα στο 
επίπεδο της επιδερμίδας.

Μετά την εφαρμογή το δέρμα ενυδατώνεται, 
αποκτά όγκο και μια υγιή νεανική όψη που διαρ-
κεί. Προτείνονται 3-5 θεραπείες με μεσοδιάστη-
μα 2 εβδομάδων. ID

Ο ρόλος των ακουαπορινών 
στην αντιμετώπιση της 
ξηρότητας του δέρματος

F-Hydralix 

Το F-Hydralix είναι ένα μοναδικό στο είδος του προϊόν μεσοθεραπείας το οποίο 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ξηρότητα στο δέρμα ενισχύοντας τη λειτουργία 
των ακουαπορινών στις μεμβράνες των κυττάρων. Η ξηρότητα στο δέρμα είναι ένα 
συνηθισμένο πρόβλημα που επηρεάζει την αισθητική του προσώπου, δημιουργεί 
δυσφορία και γενικότερα επηρεάζει τη συνολική εικόνα και υγεία του δέρματος.

ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΜηΣΟΥΡαΣ
γενικός Διευθυντής της APALIS biomedical



Εφαρµογές Plasma
• Κλασματική επανεπιφανειοποίηση (fractional resurfacing) •  Αναίμακτη βλεφαροπλαστική •  Mini-lift •  Περιοφθαλμικές και 
περιχειλικές ρυτίδες •  Ουλές και Ακμή •  Αναίμακτη εξάχνωση καλοηθών μορφωμάτων •  Αφαίρεση tattoo •  Αντιφλεγμονώδης 
και αντιβακτηριακή δράση στο P. Acnes •  TDDS (διαδερμική μεταφορά ουσιών - μη ενέσιμη μεσοθεραπεία) •  Αναδιοργάνωση 

κολλαγόνου, παραγωγή ελαστίνης •  Συσφικτικές θεραπείες σώματος

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 10679, Αθήνα, 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο

Χειρουργικό 
plasma

Βελόνα 
µε οδηγό

Βελόνα

Μικρή 
κεφαλή

Μεγάλη
κεφαλή

∆ιαχυτής plasma 
shower

Shot Mode

SHOT Mode 
(Λειτουργία βολής)

2Hz 7Hz 15Hz 40Hz

0.3sec 0.4sec 0.5sec 0.6sec

PULSE Mode 
(Λειτουργία παλμών)

2Hz 7Hz 15Hz 40Hz

Shot Mode

CONTINUOUS Mode 
(Συνεχής λειουργία)

Πλήρως παραµετροποιήσιµη εκποµπή plasma

Εξελιγµένο χειρουργικό plasma και διαχυτής plasma shower
µε fractional plasma skin resurfacing

Το Plasma BT είναι 2ης γενιάς συσκευή εκπομπής 
ατμοσφαιρικού plasma, με καθαρό, ελεγχόμενο, σταθερό 
και επαναλήψιμο spot το οποίο είναι πλήρως ψηφιακά 
παραμετροποιήσιμο.

Οι δύο διαφορετικές κεφαλές και τα δύο  διαφορετικά 
είδη βελόνας της συσκευής δίνουν τη δυνατότητα για ένα 
μεγάλο εύρος θεραπειών που καλύπτουν τομείς της 
αισθητικής, αισθητικής ιατρικής, κλινικής δερματολογίας 
και γενικής χειρουργικής. 

• Δύο κεφαλές εκπομπής plasma

• Πλήρης ψηφιακή παραμετροποίηση

• Πραγματικό ατμοσφαιρικό plasma τεχνολογίας 

F-DBD

• Καθαρό spot εξάχνωσης

• Χαμηλό θερμικό αποτύπωμα

• Μεγάλο εύρος αποτελεσματικών θεραπειών

• Σύντομος χρόνος αποθεραπείας 

Συγκριτικά πλεονεκτήματα του PLASMA BT Σύντομη περιγραφή





Apalis biomedical, Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα, 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο

ΥΔΡΟΞYΑΠΑΤΙΤΗΣ

1Χ1,25ml 1Χ1,25ml

1Χ1,25ml 1Χ1,25ml

2Χ1,25ml 1Χ1,25ml
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Hτεχνολογία μικροκυμάτων χρησιμοποιείται 
ευρέως στην ιατρική σε διάφορες εφαρμο-
γές, όπως στην ογκολογία, όπου ανέδειξε την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της. Σε αυτή 
την περίπτωση η ενέργεια χρησιμοποιείται για να ε-
πιφέρει φυσιολογική νέκρωση στα λιποκύτταρα και 
να δημιουργήσει ορατή μείωση του λίπους μέσα σε 
μία έως δύο συνεδρίες. Η επιλεκτικότητα της μεθό-
δου στα λιποκύτταρα αποδείχθηκε ιστολογικά μέσω 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. 

«Το Onda έφερε επανάσταση στην πρακτική μου,» 
είπε ο Καθηγητής Paolo Bonan, M.D., δερματολό-
γος στην Villa Donatello Clinic (Φλωρεντία, Ιταλία). 
«Παρέχει θεραπεία σε περιπτώσεις χαλάρωσης ή/και 
κυτταρίτιδας όπως επίσης στις συγκεντρώσεις λίπους 
δρώντας σε διάφορα βάθη, πραγματοποιώντας όλες 
τις θεραπείες λιπογλυπτικής με μία πλατφόρμα χωρίς 
τα προβλήματα που συνυπάρχουν σε άλλες τεχνο-
λογίες. Οι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με 
τα συνήθη αποτελέσματα αυτής της νέας και ενδιαφέ-
ρουσας τεχνολογίας, που είναι ελάχιστα επεμβατική.»

«Αρχικά ήμουν σκεπτικός με αυτήν την τεχνολογί-
α, αλλά από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι το 
Onda είναι μία πολύ ασφαλής πλατφόρμα», συνέχι-
σε ο Καθ. Bonan. «Η εκπομπή μικροκυμάτων γίνεται 
μόνο σε επαφή με το δέρμα και η παροχή της ενέρ-
γειας ελέγχεται με ακρίβεια από τις κεφαλές, έτσι ώ-
στε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προκληθεί βλά-
βη στον ασθενή, γεγονός που επιτρέπει στον χειριστή 

να εργάζεται με την μεγαλύτερη ευκολία και άνεση.»
Η τεχνολογία των κεφαλών του Onda επιτρέπει τον 

πλήρη έλεγχο της παροχής της ενέργειας των μικρο-
κυμάτων στο σώμα. Η απευθείας στόχευση του υπο-
δόριου λιπώδη ιστού προφυλάσσει τις επιφανειακές 
στιβάδες του δέρματος από ανεπιθύμητη υπερθέρ-
μανση και μειώνει δραματικά τις πιθανότητες ερεθι-
σμών και εγκαυμάτων.

«Αυτό είναι ένα τεράστιο πρακτικό πλεονέκτημα ό-
ταν γίνεται σύγκριση με συσκευές που λειτουργούν με 
ραδιοσυχνότητες (RF) ή με άλλες τεχνολογίες, όπου 
πρέπει να γίνονται επικουρικές θεραπείες για να παρέ-
χουμε ανακούφιση στον ασθενή ή για σταθεροποίηση 
των αποτελεσμάτων,» εξήγησε ο Καθηγητής Nicola 
Zerbinati, M.D. του Centro Medico Polispecialistico 
της Παβίας, Ιταλία. «Το Onda στοχεύει επιλεκτικά το 
υποδόριο λίπος χωρίς θερμικές επιπλοκές στις ανώ-
τερες στιβάδες του δέρματος. Αυτό δεν είναι αποτέ-
λεσμα μόνο των ψυχόμενων κεφαλών, αλλά οφεί-
λεται περισσότερο στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά, 
κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε μία εστιασμένη 
θεραπεία για τις περιοχές που έχουν ανάγκη. Αυτό 
είναι αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης των χαρακτηρι-
στικών και της συμπεριφοράς των στιβάδων του δέρ-
ματος, όταν υπόκεινται σε πολύ υψηλές συχνότητες.»

«Συγκρίνοντας την ενέργεια των μικροκυμάτων με 
άλλες τεχνολογίες μείωσης του λιπώδη ιστού, έμει-
να έκπληκτος από τον περιορισμένο αριθμό συνε-
δριών που χρειάζονται για να δει ο ασθενής αποτέ-
λεσμα,» πρόσθεσε ο Καθ. Bonan. «Οι μεμονωμένες 
συνεδρίες διαρκούν λιγότερο από δέκα λεπτά, πράγ-
μα που έχει θετικότατο αντίκτυπο στην ικανοποίηση 
του ασθενή. Ο χειριστής υποστηρίζεται στην επιλογή 
πρωτοκόλλου από ένα ευκολονόητο γραφικό περι-
βάλλον, που καθιστά την πραγματοποίηση της δια-
δικασίας πολύ εύκολη και άνετη.»

«Το Onda στοχεύει επιλεκτικά τον υποδόριο 
λιπώδη ιστό χωρίς θερμικές επιπλοκές στις 
ανώτερες στιβάδες του δέρματος. Αυτό δεν είναι 
αποτέλεσμα μόνο των ψυχόμενων κεφαλών, 
αλλά οφείλεται περισσότερο στο γεγονός ότι, για 
πρώτη φορά, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε 
μία εστιασμένη θεραπεία για τις περιοχές 
που έχουν ανάγκη.»

αΠΟ ΤηΝ ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚη ΒΙΒΛΙΟΘηΚη ΤηΣ SADENT

ΟNDA Η Νέα Τεχνολoγία 
μικροκυμάτων που μειώνει 
τον υποδόριο λιπώδη ιστό
Από τον KEvJN WILSON, Contributing Editor

Συνεχίζοντας την 
παράδοσή της 
στην εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών 
πρωτοποριακών για 

την αισθητική αγορά, 
η DEKA M.E.L.A. S.r.l 

(Φλωρεντία, Ιταλία) 
παρουσίασε το Onda. 
Αυτή η νέα ελάχιστα 

επεμβατική πλατφόρμα 
λιπογλυπτικής 
χρησιμοποιεί 

ελεγχόμενη παροχή 
μικροκυμάτων σε 

μεταβαλλόμενα βάθη 
για να αντιμετωπίσει την 

δερματική χαλάρωση, 
την κυτταρίτιδα και 

τις ανεπιθύμητες 
συγκεντρώσεις του 
υποδόριου λίπους. 

Η αποκλειστική 
της τεχνολογία 
μικροκυμάτων, 
ευρεσιτεχνία σε 

εκκρεμότητα, λειτουργεί 
με σύντομες δεκάλεπτες 
συνεδρίες, με άνεση και 

χωρίς αποθεραπεία.

Πριν & μετά από μια θεραπεία με ONDA. Ευγενική παραχώρηση 
του καθ. Rosario Perotta, Md & Maria Stella Torico, Md.

ID





 

Στοματολόγος. Ιατρός-Οδοντίατρος
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου
Ιδρυτής και Δ/ντής Στοματολογικού Τμήματος
Νοσ. «Α. Συγγρός» (1971-2008)ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Το μοναδικό βιβλίο στο χώρο της Υγείας με 4 αλλεπάλληλες
εκδόσεις στην Αγγλική γλώσσα από το 1988, που χρησιμο-
ποιείται ως βιβλίο αναφοράς στα περισσότερα Πανεπιστήμια
του κόσμου. Μεταφρασμένο σε 7 ακόμη διεθνείς γλώσσες
και με διεθνή βραβεία. Γραμμένο εξ ολοκλήρου από την
αρχή, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες επιστημονικές και
εκδοτικές απαιτήσεις.

«… Συμπερασματικά, αυτό που αποκομίζει ο αναγνώστης είναι ο μόχθος, η κλι-
νική εμπειρία και το βάθος των γνώσεων του συγγραφέα, που είναι αποτυπωμένα
σε κάθε σελίδα του βιβλίου, καθώς και η αφοσίωσή του στην Στοματολογία. Χωρίς
κανένα δισταγμό το χαρακτηρίζω ως το πλέον έγκυρο βιβλίο αναφοράς στο είδος
του στο χώρο της Στοματολογίας και της Δερματολογίας. Διεκδικεί τα πρωτεία
στον παγκόσμιο χάρτη της Στοματολογίας.»   Ρηγόπουλος Δημήτριος,
Καθηγητής Δερματολογίας Παν. Αθηνών, Διευθυντής Νοσ. Α. Συγγρός.

«… Απίστευτο έργο. Λίγοι επιστήμονες μπορεί να καταλάβουν, σε όλη την έκταση,
πόσος κόπος και ικανότητα, αλλά και πόσο μεγάλη γνώση και κλινική εμπειρία
χρειάζεται για να γίνει ένα τέτοιο έργο που ανεπιφύλακτα το χαρακτηρίζω ως τη
"Βίβλο" της Στοματολογίας.…». van der Waäl Isaäc, Καθηγητής Παθολο-
γίας Στόματος και Χειρουργικής, Παν. Amsterdam, Ολλανδία

" A seemingly boundless wealth of exquisite images for the
diagnosis and therapy of  diseases of the oral cavity, and
systemic diseases with oral  manifestations.
This remarkable reference work is the result of decades of
experience on the part of a top specialist in oral medicine, George
Laskaris...” Thieme Verlag

Πρόλογος: Stephen Porter, Prof. of Oral Medicine, 
Univ. of London, Dean Eastman Dental Institute.
".... Professor Laskaris is to be commended on his 
discipline of securing such high quality images of
diseases and industry in writing such an informative and practi-
cally  useful text. This is an important and essential book for the
practice of Oral Medicine across the globe."

KΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ

4η ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΚ 20173η ΕΚΔΟΣΗ
ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2013
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

730 ΣΕΛ. 21Χ29cm
1003 έγχρωμες εικόνες

710 ΣΕΛ. 21Χ29cm
1003 έγχρωμες εικόνες

ΤΙΜΗ: €150 €130

ΤΙΜΗ: €170 

Χ
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ΥΛΙΚα ΚαΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η μελέτη αφορά την παρακολούθηση 20 ασθε-

νών, 6 ανδρών και 14 γυναικών που παρουσίαζαν τε-
λογενή τριχοροή και διεξήχθηκε από τις 31/10/2013 
έως τις 2/10/2014. Σε 3 άνδρες συνυπήρχε ανδρο-
γενετικού τύπου αλωπεκία. Από το ατομικό ιστορικό 
κανένας ασθενής δεν ανέφερε κάποιο χρόνιο νόση-
μα ή λήψη συστηματικής φαρμακευτικής αγωγής.

Πριν την έναρξη της τοπικής αγωγής έγινε απει-
κόνιση με τη μέθοδο του Trichoscan. Αρχικά επιλέ-
χθηκε το σημείο της απεικόνισης, που σε όλους τους 
ασθενείς βρισκόταν βρεγματικά. Αυτόματα έγινε ψη-
φιακή ανάλυση της εικόνας με καταγραφή παραμέ-
τρων όπως ο απόλυτος αριθμός τριχών σε ορισμέ-
νη επιφάνεια (n per 0.728cm2), η πυκνότητα όλων 
των τριχών της περιοχής (n per cm2), η πυκνότητα 
χνοοδών τριχών (n per cm2), η πυκνότητα τελικών 
τριχών (n per cm2) και η αναλογία χνοοδών /τελι-
κών τριχών (%) όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 1.

Αφού ολοκληρώθηκε η αρχική απεικόνιση, έγι-

νε έναρξη της τοπικής αγωγής, μία φορά ημερησί-
ως με το σκεύασμα lotion Evdermia Revolotion που 
περιείχε συστατικά:
1. Azelaic acid
2. Hyaluronic acid
3.  Matrixyl 3000 (Palmitoyl tripeptide-1, Palmitoyl 

tetrapeptide-7)
4.  Saw palmetto fruit extract (Serenoa serrulata)
5. Biotin
6.  Aminodermin (methionine, cystein, triptophan)
7. Nicotinamide (Niacinamide)
8. Panthenol

Οι ασθενείς παρακολουθούνταν ανά 2 μήνες ενώ 
συνέχιζαν την τοπική εφαρμογή του σκευάσματος 
και στο τέλος του χρονικού διαστήματος των 8 μη-
νών έγινε επαναξιολόγηση των παραμέτρων του 
κύκλου της τρίχας με τη μέθοδο του Trichoscan 
(εικ. 2) και έγινε η επεξεργασία των μεταβολών 
των παραμέτρων.

αΠΟΤΕΛΕΣΜαΤα
Κατά τη διάρκεια της τοπικής αγωγής δεν ανα-

φέρθηκε από τους ασθενείς καμία τοπική ή συστη-
ματική ανεπιθύμητη ενέργεια στο σκεύασμα ούτε 
διαπιστώθηκε από την κλινική εξέταση κάποιος το-
πικός ερεθισμός.

Αξιολόγηση απόλυτου αριθμού τριχών πριν και μετά την 
θεραπεία

Η διάμεση τιμή του απόλυτου αριθμού τριχών των 
ασθενών πριν την έναρξη της αγωγής ήταν 157,5 
τρίχες/0,728cm2 ενώ μετά τους 8 μήνες αγωγής) αυ-
ξήθηκε σε 239,5 τρίχες/0,728cm2. Δηλαδή αυξή-
θηκε κατά 52.06%. Από το σύνολο των ασθενών 
17 παρουσίασαν βελτίωση όσο αφορά την πυκνό-
τητα της τριχοφυΐας, 2 ασθενείς επιδείνωση και 1 
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Αξιολόγηση πυκνότητας χνοοδών τριχών πριν και μετά 
την θεραπεία

Η διάμεση πυκνότητα χνοοδών τριχών των ασθε-
νών (ανά cm2) πριν την έναρξη της αγωγής ήταν 25,1 
τρίχες/cm2 ενώ μετά τους 8 μήνες αγωγής η διάμε-
ση πυκνότητα μειώθηκε σε 18,5 τρίχες/cm2, δηλα-
δή μειώθηκε κατά 26.3%.

Αξιολόγηση πυκνότητας τελικών τριχών πριν και μετά την 
θεραπεία

Η διάμεση πυκνότητα τελικών τριχών των ασθενών 
(αριθμός τελικών τριχών ανά cm2) πριν την έναρξη 
της αγωγής ήταν 181,45 τρίχες/cm2 ενώ μετά τους 
8 μήνες αγωγής αυξήθηκε σε 309,55 τρίχες/cm2. 
Αύξηση κατά 70.6%.

ΣΥΖηΤηΣη 
Μετά από οκτώ μήνες τοπικής αγωγής με το 

σκεύασμα lotion Evdermia Revolotion της εταιρί-

ας Evdermia οι ασθενείς παρουσίασαν σημαντική 
αύξηση της διάμεσης πυκνότητας του συνόλου 
των τριχών κατά 52.12%, αύξηση της διάμεσης 
πυκνότητας των τελικών τριχών κατά 70.6% και 
μείωση της αρχικά αυξημένης διάμεσης πυκνό-
τητας των χνοοδών τριχών κατά 26.3%. 

Συγκεκριμένα ενώ πριν την αγωγή η διάμεση 
ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τελικών και χνοοδών 
τριχών ήταν αντίστοιχα 87,20% προς 12,8%, μετά 
την αγωγή μεταβλήθηκε σε 95,15% προς 4,8%πα-
ρουσιάζοντας έτσι σαφή αύξηση των τελικών τρι-
χών στα περιστατικά. Επιπρόσθετα η τοπική αγωγή 
με το συγκεκριμένο σκεύασμα έγινε καλά ανεκτή 
στο σύνολο των ατόμων που το χρησιμοποίησαν.  

Ο συνδυασμός της αύξησης της πυκνότητας του 
συνόλου των τριχών με την αύξηση του ποσο-
στού των τελικών τριχών επιβεβαιώνει και με με-
τρήσιμες μεθόδους το καλό κλινικό αποτέλεσμα. 

Μελέτη 20 ασθενών με τριχοροή 
με χρήση ψηφιακών μεθόδων

Β΄ ΚΛΙΝΙΚη ΔΕΡΜαΤΙΚΩΝ ΚαΙ αφΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ, αΠΘ 

Αυτή είναι μια μελέτη αξιολόγησης αποτελεσματικότητας σκεύασματος σε μορφή lotion της εταιρίας Evdermia (lotion Evdermia Revolotion) 
σε ασθενείς με τριχοροή με χρήση ψηφιακών μεθόδων. Η ανάλυση ψηφιακών εικόνων μέσω υπολογιστή έχει εφαρμοστεί για τη μελέτη του 
κύκλου ζωής της τρίχας. Το Trichoscan είναι μια μη επεμβατική ψηφιακή μέθοδος που συνδυάζει τη μικροσκόπηση με την αυτόματη ανάλυση 
ψηφιακών εικόνων. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη μέτρηση παραμέτρων όπως η πυκνότητα τριχών (n per cm2), ο απόλυτος αριθμός τριχών σε 

ορισμένη επιφάνεια (n per 0.728 cm2) και την αναλογία χνοοδών /τελικών τριχών (%).
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Βιομιμητικά Ολιγοπεπτίδια, 
στη μάχη κατά της γήρανσης και υπέρ της ανάπλασης

H σειρά Aquashine αποτελεί την ναυαρχίδα της Caregen Korea. Αναπτύχθηκε έπειτα από χρόνια ερευνών 
στον τομέα των βιομορίων. Βασίζεται στην τεχνολογία των βιομιμητικών ολιγοπεπτιδίων, συνδυάζοντας την 
αναγεννητική ιατρική με την αισθητική δερματολογία.

Η δύναμη των βιομιμητικών ολιγοπεπτιδίων 

Οι ολοένα και πιο έντονες τεχνολογικές εξελίξεις στην 
αισθητική ιατρική έχουν προκαλέσει αυξημένη ζήτηση 
για δημιουργία νεότερων μορίων και ουσιών που έχουν 
την δυνατότητα να ενεργοποιούν τις φυσιολογικές 
διαδικασίες αναγέννησης του δέρματος.

Τα βιομιμητικά ολιγοπεπτίδια είναι μια από τις 
σημαντικότερες ανακαλύψεις βιομοριακής σύνθεσης των 
τελευταίων δεκαετιών. Μπορούν να ενεργοποιήσουν τις 
διαδικασίες φυσικής επιδιόρθωσης και τους αναγεννητικούς 
μηχανισμούς των κυττάρων ενώ ακόμα μπορούν να 
βοηθήσουν και στη λεύκανση της επιδερμίδας.

Αποτελούν δομικά ανάλογα του ενεργού τμήματος των αυξητικών 
παραγόντων και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη σταθερότητα, 

επιλεκτική δράση και πλήρη απουσία παρενεργειών. Η υψηλή 
συγγένεια τους για τους κυτταρικού υποδοχείς, έχει κάνει τα 
βιομιμητικά ολιγοπεπτίδια το νεότερο και σημαντικότερο όπλο 
ενάντια στην γήρανση και στους παράγοντες που τη δημιουργούν, 
αφού προσφέρει υψηλή αποτελεσματικότητα και πρόληψη 
τόσο στην καταπολέμηση των ρυτίδων όσο και στην απώλεια 
ελαστικότητας και όγκου, μέσω της ενεργής δημιουργίας νέων 
κυττάρων του δέρματος και των συστατικών του διακυτταρικού 
δικτύου (κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ και ελαστίνης).

Ο συνδυασμός τους με μόρια που χρησιμοποιούνται χρόνια με 
ασφάλεια στην αισθητική δερματολογία όπως το υαλουρονικό 
οξύ, οι βιταμίνες, τα αμινοξέα και τα νουκλεοτίδια, δημιουργεί 
ανώτερης ποιότητας θεραπείες καθώς η συνεργιστική 
τους δράση μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα.

ClAssiC

Anti-wrinkle & Skin Rejuvenation
brigHt

Anti-pigmentation & Skin Rejuvenation

Στοχευμένες δράσεις

  Αύξηση παραγωγής κολλαγόνου
  Αντιμετώπιση & Πρόληψη ρυτίδων
  Αντιγήρανση
  Ενυδάτωση, λάμψη

Σημαντικό ρόλο παίζει το ολιγοπεπτίδιο 24 
και το ακετυλ-δεκαπεπτίδιο 3 τα οποία έχουν 
ισχυρή δράση αυξητικού 
παράγοντα ινοβλαστών με 
μέγιστη συγγένεια και 
σταθερότητα. Πέρα 
από την αναγέννηση 
των κυττάρων και 
των συστατικών του 
δέρματος, μειώνουν τις 
διαδικασίες κυτταρικού 
θανάτου, έχουν 
ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση και αυξάνουν την 
παραγωγή Σιρτουϊνών.  

Στοχευμένες δράσεις

  Δραστική μείωση πανάδων & κηλίδων
  Ρύθμιση παραγωγής μελανίνης
  Εξισορρόπηση του τόνου του δέρματος
  Προστασία από τη φωτογήρανση
  Ενυδάτωση, λάμψη

Το ολιγοπεπτίδιο 34 και το ολιγοπεπτίδιο 51,  
παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς 

αποτελούν τους πιο ισχυρούς, 
σταθερούς και ασφαλείς 

αναστολείς τυροσυνάσης 
Προλαμβάνουν και 

αντιμετωπίζουν τις 
καφέ κηλίδες ενώ 

ταυτόχρονα ρυθμίζουν 
την φυσιολογική 

παραγωγή της 
μελανίνης ομαλοποιούν 
τον τόνο του δέρματος

Η καινοτομία Aquashine 
Βασίζεται στην τριπλή σύσταση 

τους. Συμπεριλαμβάνει:

  Σύμπλεγμα βιομιμητικών 
ολιγοπεπτιδίων αντιγήρανσης 
& ανάπλασης 

  Σύμπλεγμα βιομιμητικών 
ολιγοπεπτιδίων εναντία 
στην φωτογήρανση, στον 
αποχρωματισμό και τη 
ρύθμισης της  μελανογένεσης

  Καθαρό μη διασταυρωμένο 
ΗΑ για ενυδάτωση και λάμψη

  Κοκτέιλ από 24 αμινοξέα, 
14 βιταμίνες, 8 μέταλλα, 
συνένζυμα και νουκλεοτίδια

Τα Aquashine Classic, Aquashine bright, είναι κατάλληλα για χρήση σε 
πρόσωπο, χέρια, λαιμό και ντεκολτέ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με ασφάλεια με όλες τις μη επεμβατικές μεθόδους.



Discover the shine difference

“the bright effect”“the shine effect”

Στοχευμένες Δράσεις:
  Αύξηση παραγωγής κολλαγόνου εως και 80%
  Αντιμετώπιση και πρόληψη ρυτίδων
  Δραστική μείωση πανάδων και κηλίδων
  Εξισορρόπηση του τόνου του δέρματος
  Προστασία από την φωτογήρανση
  Ενυδάτωση, λάμψη

caregen co.,ltd.

* Η θεραπεία εφαρμόζεται από 

δερματολόγους / πλαστικούς χειρ/γους

Aquashine Greece

aquashine_greece

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος 

Λεωφ.Πηγής 19, Μελίσσια, 15127 | 210.80.37.950 - 951 
www.igiasi.gr | email: igiasi@igiasi.gr

Βιομιμητικά ολιγοπεπτίδια, 
μια προηγμένη προσέγγιση στην Αισθητική Δερματολογία

+ Υαλουρονικό οξύ
+ Βιταμίνες, Αμινοξέα, Μέταλλα & Συνένζυμα



Αξίζει να σημειωθεί πως 
δημιουργός των hyamira® είναι 
η Apharm, γνωστή σε πολλούς 
τομείς της Ιατρικής. Η Αpharm 

είναι μια δυναμική φαρμακευτική 
εταιρία με κύριο αντικείμενο 
την έρευνα και την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων καθώς και 

την κατοχύρωση καινοτόμων 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
έχουν άδεια εντός & εκτός Ε.Ε. 

H Apharm δραστηριοποιείται 
σε πολύ σημαντικούς τομείς της 

ιατρικής: 

Medical Luxury Products
Λ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι, 152 31, T: 210 6770100, E: info@medlux.gr

 fillers 
Η γήρανση του δέρματος είναι μία εξελικτική διαδικασία η οποία μπορεί να ανιχνευθεί 
πίσω σε μία πληθώρα αλλαγών, οι οποίες συμβαίνουν αργά, πρώτα σε κυτταρικό 
επίπεδο και σταδιακά στον εξωτερικό ιστό. Αυτό έχει ως συνέπεια, την εμφάνιση 
ρυτίδων, σε διαφορετικές περιοχές του προσώπου, την απώλεια όγκου στους λιπώδεις 
ιστούς και συχνά ριζικές αλλαγές στην έκφραση. Όλα τα παραπάνω μπορούν να 
καταπολεμηθούν σταδιακά, φυσικά και με διάρκεια χάρη στο Σύστημα Ενεργοποίησης 
Υαλουρονικού Οξέος Hyamira®.

Ένα ιξώδες ελαστικό υλικό, το οποίο 
εγγυάται το μέγιστο αποτέλεσμα από 
άποψη φυσικότητας, χάρη στις ρεολογικές 
του ιδιότητες, διατηρώντας τον όγκο του 
προσώπου στα σωστά επίπεδα, τόσο 
στατικά όσο και δυναμικά.
Χάρη στα συστατικά της φόρμουλάς του, το 
Hyamira® απορροφάται από τους ιστούς 
με κατανομή κίνησης η οποία εξαρτάται 
έντονα από το βάθος διείσδυσης του.
Το αποτέλεσμα είναι μία εγγυημένα φυσική 
όψη και βελτιωμένη εμφάνιση των ιστών 
του προσώπου.
Κλινική μελέτη που διεξήχθη και 
δημοσιεύτηκε στο Sci forchen Journal of 
Clinical and Cosmetic Dermatology, για τα 
cross- linked Υαλουρονικά
Hyamira® SOFT 15mg/ml
Hyamira® BASIC 20mg/ml
και Hyamira® FORTE 25mg/ml,

To hyamira® biorevitalizer είναι μια ενέσιμη διαφανής γέλη, non-cross linked, το οποίο 
ενυδατώνει βαθιά το δέρμα συγκρατώντας το νερό και ενισχύοντας την τονικότητα και 
ελαστικότητα του δέρματος δίνοντας μια λάμψη σε πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ και χέρια. Είναι 
διαθέσιμα σε δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις υαλουρονικού οξέος: Το hyamira® 32mg/2ml 
ενδείκνυται για έγχυση στο επιφανειακό και μέσο δερμα και το hyamira® 40mg/2ml ενδείκνυται 
για έγχυση στο μέσο δέρμα και χόριο. 

αξιολογώντας, την ασφάλεια, την 
αποτελεσματικότητα αλλά και την 
ικανοποίηση των ασθενών, έδειξε ένα 
πολύ ασφαλές προφίλ των παραπάνω 
προϊόντων, αλλά και μία διαφορετική 
διάρκεια των αποτελεσμάτων τους, 
όχι μόνο λόγω της περιεκτικότητας 
Υαλουρονικού Οξέος ανά ml αλλά και 
λόγω της θέσης έγχυσης του υλικού, 
βαθιάς έναντι επιφανειακής.
Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ένα Filler 
με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
Υαλουρονικό Οξύ ανά ml, μπορεί να 
εγχυθεί με ασφάλεια, βαθιά στο περιόστεο, 
δίνοντας μεγαλύτερης διάρκειας 
αποτελέσματα, αναδιαμορφώνοντας 
περιοχές όπως, τα ζυγωματικά, τη μύτη 

και το πηγούνι. Από την άλλη πλευρά η 
έγχυση Filler με μικρότερη περιεκτικότητα 
Υαλουρονικού Οξέος θα πρέπει να γίνεται 
πιο επιφανειακά, δίνοντας αποτελέσματα 
μικρότερης διάρκειας, παραμένοντας όμως 
ουσιώδη θεραπεία κατά των επιφανειακών 
ρυτίδων όπως, της ρινοχειλικής αύλακας, 
του μεσόφρυου καθώς και των ρυτίδων 
γύρω από τα χείλη.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο 
γιατρός θα πρέπει πάντα να έχει σαν 
προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή 
και να καθοδηγείται από μία αισθητική 
προσέγγιση με σεβασμό στις αναλογίες.
Τα προϊόντα Hyamira® είναι μη ζωικής 
προέλευσης και απόλυτα ασφαλή 
στη χρήση τους καθώς μιμούνται το 
Υαλουρονικό Οξύ που υπάρχει ήδη μέσα 
στο δέρμα. Έτσι οι ασθενείς λαμβάνουν 
φυσικά τα βέλτιστα αποτελέσματα.

• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κρέμες πρόληψης και καταπολέμησης δερματικών παθήσεων, 
αντηλιακές και ενυδατικές κρέμες καταπραϋντικές και επουλωτικές.

• ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
Υαλουρονικό αποκατάστασης χόνδρων, έμπλασμα για 
μυοσκελετικά προβλήματα.

• ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ
• ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
• ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Με τα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος HYAMIRA® σε 
προγεμισμένες σύριγγες. 

biorevitalizers
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αποτελεσματικότητα αλλά και την 
ικανοποίηση των ασθενών, έδειξε ένα 
πολύ ασφαλές προφίλ των παραπάνω 
προϊόντων, αλλά και μία διαφορετική 
διάρκεια των αποτελεσμάτων τους, 
όχι μόνο λόγω της περιεκτικότητας 
Υαλουρονικού Οξέος ανά ml αλλά και 
λόγω της θέσης έγχυσης του υλικού, 
βαθιάς έναντι επιφανειακής.
Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ένα Filler 
με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
Υαλουρονικό Οξύ ανά ml, μπορεί να 
εγχυθεί με ασφάλεια, βαθιά στο περιόστεο, 
δίνοντας μεγαλύτερης διάρκειας 
αποτελέσματα, αναδιαμορφώνοντας 
περιοχές όπως, τα ζυγωματικά, τη μύτη 

και το πηγούνι. Από την άλλη πλευρά η 
έγχυση Filler με μικρότερη περιεκτικότητα 
Υαλουρονικού Οξέος θα πρέπει να γίνεται 
πιο επιφανειακά, δίνοντας αποτελέσματα 
μικρότερης διάρκειας, παραμένοντας όμως 
ουσιώδη θεραπεία κατά των επιφανειακών 
ρυτίδων όπως, της ρινοχειλικής αύλακας, 
του μεσόφρυου καθώς και των ρυτίδων 
γύρω από τα χείλη.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο 
γιατρός θα πρέπει πάντα να έχει σαν 
προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή 
και να καθοδηγείται από μία αισθητική 
προσέγγιση με σεβασμό στις αναλογίες.
Τα προϊόντα Hyamira® είναι μη ζωικής 
προέλευσης και απόλυτα ασφαλή 
στη χρήση τους καθώς μιμούνται το 
Υαλουρονικό Οξύ που υπάρχει ήδη μέσα 
στο δέρμα. Έτσι οι ασθενείς λαμβάνουν 
φυσικά τα βέλτιστα αποτελέσματα.

• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κρέμες πρόληψης και καταπολέμησης δερματικών παθήσεων, 
αντηλιακές και ενυδατικές κρέμες καταπραϋντικές και επουλωτικές.

• ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
Υαλουρονικό αποκατάστασης χόνδρων, έμπλασμα για 
μυοσκελετικά προβλήματα.

• ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ
• ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
• ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Με τα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος HYAMIRA® σε 
προγεμισμένες σύριγγες. 

biorevitalizers
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Accent Prime
Το σύστημα Accent Prime της εταιρείας 

Alma Lasers είναι το μοναδικό σύστημα στην 
αγορά, που δύναται να συνδυάσει τους 2 
τύπους Ραδιοσυχνοτήτων: Μονοπολική και 
Διπολική (Dual RF) με την ενέργεια ζεστού και 
ψυχρού υπερήχου για τη λύση-καταστροφή 
των λιποκυττάρων. Ο συνδυασμός αυτός 
δίνει τη δυνατότητα να παρέχεται ελεγχόμενη 
θέρμανση του ιστού σε 2 επίπεδα (ανάλογα 
με το επίπεδο του στόχου της θεραπείας).

Νέα Πατενταρισμένη 
Τεχνολογία PRO

Μέσω της νέας πατενταρισμένης τεχνολογίας 
PRO, το σύστημα Accent Prime ελέγχει με 
ακρίβεια το βάθος διείσδυσης την ενέργειας 
RF. Πλέον, με τη βοήθεια της αλλαγής φάσης 

της ραδιοσυχνότητας, τεχνολογία Phase 
Shifter ή Dynamic Phase Control (DPC), 
μπορούμε να μεταβάλλουμε τη φάση της 
Ραδιοσυχνότητας RF και να ελέγξουμε το βάθος 
θέρμανσης ή βάθος αφαίρεσης του ιστού. Ως 
εκ τούτου, η Μονοπολική Ραδιοσυχνότητα 
παύει να είναι ανεξέλεγκτη! Η κλινική δράση 
του Dynamic Phase Control (DPC) λόγω του 

B'
Μέρος

•  ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

•  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

•  ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ 

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

•  ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

PLUG AND PLAY

• ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
Στοχευμένη θεραπεία σε πολ-
λαπλά βάθη για μεγαλύτερο 
έλεγχο και καλύτερα αποτε-
λέσματα, που αφήνει ανέπαφο 
τον παρακείμενο ιστό.

ΑΣΦΑΛΗΣ
Οι θεραπείες με το Accent 
Prime είναι ασφαλείς και 
αποτελεσματικές για όλους 
τους τύπους δέρματος (I-VI) 
και ακόμη και για τις πιο ευ-
αίσθητες και λεπτές περιο-
χές του προσώπου, του λαι-
μού και του ντεκολτέ.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ο συνδυασμός των διαφόρων 
τεχνολογιών και των θερα-
πευτικών επιλογών που δι-
αθέτει το Accent Prime επι-
τρέπουν πιο γρήγορες και α-
ποτελεσματικές θεραπείες με 
λιγότερες συνεδρίες.

ΑΝΕΤΗ
Η βαθμιαία αύξηση της θερ-
μοκρασίας και ο ενσωματω-
μένος ψυκτικός μηχανισμός 
καθιστούν τη θεραπεία κα-
θόλα άνετη για τον ασθενή.

ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Οι ασθενείς επιστρέφουν στην 
καθημερινότητά τους αμέσως 
μετά τη θεραπεία 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

απόλυτου ελέγχου του ηλεκτρομαγνητικού 
κύματος παρέχει α) επιφανειακή θέρμανση της 
επιδερμίδας και άνω χορίου για αντιμετώπιση 
της δερματικής χαλάρωσης και των ρυτίδων, 
β) μεσαία θέρμανση της δερμίδας για την 
αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και γ) εν τω βάθει 
θέρμανση της υποδερμίδας για καταπολέμηση 
του συσσωρευμένου λίπους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΤΕΥΧΟΣ 122

Επιφανειακή θέρμανση Μεσαία θέρμανση Βαθιά θέρμανση
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Microplasma™ 
Επίσης, το Accent Prime βασιζόμενο στην 

ενέργεια της Μονοπολικής ραδιοσυχνότητας 
λειτουργεί και με την καινοτόμο τεχνολογία 
της Κλασματικής Micro-Plasma™ (PIXEL 
RF™). Η τεχνολογία PIXEL RF™ δημιουργεί 
μικροσκοπικές  ζώνες θεραπείας που ανάλογα 
με τις ρυθμίσεις που επιλέγονται δύναται 
να προκαλέσει εξάχνωση ελεγχόμενου 
βάθους (μεγαλύτερη ή μικρότερη θερμική 
βλάβη) εντός του δέρματος για να επιφέρει 
ουσιαστική ανάπλαση μακριά και πάνω από 
το επίπεδο που βρίσκεται ο ανεπηρέαστος 
και υγιής περιβάλλων δερματικός ιστός. 

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας PIXEL RF™ 
είναι η δερματική σύσφιγξη, η ανάπλαση του 
δέρματος, η θεραπεία των λεπτών γραμμών 
και των ρυτίδων, η βελτίωση των ουλών ακ-
μής, των ραβδώσεων και των ουλών της α-
νεμοβλογιάς, η ανάπλαση (του φωτογηρα-
σμένου δέρματος) και οι συνδυασμοί με άλ-
λες επεμβατικές διαδικασίες και θεραπείες 
φωτοανάπλασης.

Κεφαλή Impact
Η κεφαλή Impact™ 
χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία ε-
ναλλασσόμε-

νων ακουστικών υπερή-
χων και εισάγει μία νέα μέ-

θοδο μεταφοράς ουσιών διαμέ-
σου της επιδερμίδας που ονομά-

ζεται  iTED (impact Trans-Epidermal 
Delivery). Με τη  μέθοδο αυτή διοχε-

τεύονται ουσίες στο δέρμα, διαπερνώ-
ντας την κερατίνη στιβάδα και την επι-

δερμίδα για πιο εντοπισμένη και μακράς 
διάρκειας δράση.

Επιγραμματικά, το Accent Prime λειτουργεί 
με τις κάτωθι κεφαλές θεραπείας:
•  Un i la rge  κ εφαλή  μονοπολ ικής 

ραδιοσυχνότητας με μεγαλύτερη επιφάνεια 
και ταχύτητα θεραπείας στις περιοχές του 
σώματος, που διαθέτει ενσωματωμένο 

θερμόμετρο για την παρακολούθηση 
της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας.

•  Bipolar κεφαλή διπολικής ραδιοσυχνότητας 
για πιο επιφανειακή δράση σε περιπτώσεις 
επιδερμικής χαλάρωσης με ενσωματωμένο 
θερμόμετρο.

•  Microplasma κεφαλή για κλασματική 
τεχνολογία RF Fractional μονοπολικής 
ραδιοσυχνότητας με εφαρμογές σε 
επιφανειακές ρυτίδες, ανάπλαση δέρματος 
και ουλές ακμής.

•  U n i F a c e  κ ε φ α λ ή  μ ο ν ο π ο λ ι κ ή ς 
ραδιοσυχνότητας RF υψηλής ισχύος 
και παράλληλη εφαρμογή μασάζ για 
θεραπεία του διπλοσάγονου και σμίλευση 
περιγράμματος προσώπου.

•  Un iBody  κ εφαλή  μονοπολ ι κής 
ραδιοσυχνότητας RF υψηλής ισχύος 
και παράλληλη εφαρμογή μασάζ για 
αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας.

•  UltraSpeed κεφαλή συνδυάζει έναν νέο 
τύπο τεχνολογίας υπερήχων που εκπέμπει 
απόλυτα στοχευμένα κύματα υπερήχων με 
ένα πολύ μεγάλο ακροφύσιο σε σχήμα 
πιάτου για πολύ γρήγορες θεραπείες 
σμίλευσης σώματος 

•  Impact κεφαλή χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
εναλλασσόμενων ακουστικών υπερήχων 
και εισάγει μία νέα πολύ αποτελεσματική 
μέθοδο μεταφοράς ουσιών διαμέσου της 
επιδερμίδας που ονομάζεται iTED.
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Από το αρχείο του KeeLee Tan, MD., 
Κλινική Ανανέωσης, Περθ, Δυτική Αυστραλία

Από το αρχείο 
του Dr. JD McCoy,
Contour Medical, 

Gilbert AZ

Από το αρχείο του Lehavit Akerman, MD,
Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος του

Ιατρικού Κέντρου Rothchild, Ισραήλ

Από το αρχείο
του κλινικού τμήματος 
της Alma

ΠΡΙΝ + ΜΕΤΑ



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/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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Η Αποτρίχωση αποκτά άλλη 
διάσταση με το Νέας Γενιάς 
Διοδικό Laser της Eneka

DIODE LASER PLATFORM
Effective+profitable+versatile

D I O D E  L A S E R  H A I R  R E M O V A L

808 755

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Συνδυάζει μήκη κύματος σε 808nm & 755nm προκειμένου να εγγυηθεί τα μέγιστα απο-
τελέσματα ακόμα και σε τριχοφυΐα που επιμένει.

Με δύο επιλογές λειτουργίας, προσφέροντας είτε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε την 
επιλογή DHR με υψηλές δόσεις ενέργειας και εξαιρετικά σύντομους παλμούς είτε την επι-
λογή FDHR με χαμηλές δόσεις ενέργειας στη μέγιστη ταχύτητα 10Ηz, προσαρμόζοντας με 
τον τρόπο αυτό τις θεραπείες ανά περίπτωση πελάτη. 

Η πολυχρηστικότητα της 808nm laser κεφαλής προσαρμόζεται άριστα και ταιριάζει σε 
όλους τους τύπους δέρματος, ανεξάρτητα από την απόχρωση ή την πυκνότητα της τρίχας. 

Η υψηλή τάση έως 5.000 watts, των δυο επιλογών DHR & FDHR και τα νέα μεγέθη παλ-
μού, βελτιώνουν τα αποτελέσματα προσφέροντας μία εξατομικευμένη λύση που προσαρ-
μόζεται στις ανάγκες κάθε υπό θεραπεία ζώνης. 

Προηγμένη πλατφόρμα 
αποτρίχωσης με επιλογές 

διαφορετικών μηκών 
κύματος: 808nm & 755nm 

για μεγάλο εύρος 
επιλογών, ακρίβεια, 

ταχύτητα 
και αποτελεσματικότητα 

στις θεραπείες. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 
DERMACON ΕΠΕ: Δελφών 5 & Κηφισίας 152 33 Aθήνα, Τ. 210 6777540, F. 210 6745201, S. www.dermacon.gr, E. dermacon@dermacon.gr

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εξασφαλίζει τα μέγιστα αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας θεραπεία, σε κάθε τύπο 
δέρματος και τρίχας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μή-
νες σε μαυρισμένες επιδερμίδες!

• Ασφαλής και ανώδυνη αποτρίχωση με το ισχυρό σύστημα ψύξης CONTACT COOLING 
SAPPHIRE TIP SYSTEM που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εγκαύματος

• Απαιτείται λιγότερος χρόνος στις θεραπείες λόγω της ταχύτητας έως 10Ηz με τις κεφα-
λές θεραπείας 808nm και 755nm και spot size έως 34 x14 mm

• Δεν απαιτείται χρόνος αποθεραπείας 

• Άνεση στη χρήση με τις εργονομικές, ελαφριές κεφαλές

• Μηδενικό κόστος συντήρησης αφού δεν έχει αναλώσιμα

• Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Ισπανία

808 POWER WORK MODES ENERGY / PULSE DURATION

SPOT L 10 x 9 mm SPOT XL 20 x 9 mm SPOT 2 XL 34 x 14 mm

2000W
DHR 50 J/cm2 - 23ms - -

FDHR 12 J/cm2 - 6ms - -

4000W
DHR - 40 J/cm2 - 18ms                                   -

FDHR - 10 J/cm2 - 5ms -

5000W
DHR - - 25 J/cm2 - 26ms

FDHR - - 7 J/cm2 - 8ms

755 POWER WORK MODES ENERGY / PULSE DURATION

SPOT L 10 x 9 mm

2000W
DHR 30 J/cm2 - 20ms

FDHR 10 J/cm2 - 6ms

SPOT
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Η Αποτρίχωση αποκτά άλλη 
διάσταση με το Νέας Γενιάς 
Διοδικό Laser της Eneka

DIODE LASER PLATFORM
Effective+profitable+versatile

D I O D E  L A S E R  H A I R  R E M O V A L

808 755

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Συνδυάζει μήκη κύματος σε 808nm & 755nm προκειμένου να εγγυηθεί τα μέγιστα απο-
τελέσματα ακόμα και σε τριχοφυΐα που επιμένει.

Με δύο επιλογές λειτουργίας, προσφέροντας είτε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε την 
επιλογή DHR με υψηλές δόσεις ενέργειας και εξαιρετικά σύντομους παλμούς είτε την επι-
λογή FDHR με χαμηλές δόσεις ενέργειας στη μέγιστη ταχύτητα 10Ηz, προσαρμόζοντας με 
τον τρόπο αυτό τις θεραπείες ανά περίπτωση πελάτη. 

Η πολυχρηστικότητα της 808nm laser κεφαλής προσαρμόζεται άριστα και ταιριάζει σε 
όλους τους τύπους δέρματος, ανεξάρτητα από την απόχρωση ή την πυκνότητα της τρίχας. 

Η υψηλή τάση έως 5.000 watts, των δυο επιλογών DHR & FDHR και τα νέα μεγέθη παλ-
μού, βελτιώνουν τα αποτελέσματα προσφέροντας μία εξατομικευμένη λύση που προσαρ-
μόζεται στις ανάγκες κάθε υπό θεραπεία ζώνης. 

Προηγμένη πλατφόρμα 
αποτρίχωσης με επιλογές 

διαφορετικών μηκών 
κύματος: 808nm & 755nm 

για μεγάλο εύρος 
επιλογών, ακρίβεια, 

ταχύτητα 
και αποτελεσματικότητα 

στις θεραπείες. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 
DERMACON ΕΠΕ: Δελφών 5 & Κηφισίας 152 33 Aθήνα, Τ. 210 6777540, F. 210 6745201, S. www.dermacon.gr, E. dermacon@dermacon.gr

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εξασφαλίζει τα μέγιστα αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας θεραπεία, σε κάθε τύπο 
δέρματος και τρίχας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μή-
νες σε μαυρισμένες επιδερμίδες!

• Ασφαλής και ανώδυνη αποτρίχωση με το ισχυρό σύστημα ψύξης CONTACT COOLING 
SAPPHIRE TIP SYSTEM που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εγκαύματος

• Απαιτείται λιγότερος χρόνος στις θεραπείες λόγω της ταχύτητας έως 10Ηz με τις κεφα-
λές θεραπείας 808nm και 755nm και spot size έως 34 x14 mm

• Δεν απαιτείται χρόνος αποθεραπείας 

• Άνεση στη χρήση με τις εργονομικές, ελαφριές κεφαλές

• Μηδενικό κόστος συντήρησης αφού δεν έχει αναλώσιμα

• Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Ισπανία

808 POWER WORK MODES ENERGY / PULSE DURATION

SPOT L 10 x 9 mm SPOT XL 20 x 9 mm SPOT 2 XL 34 x 14 mm

2000W
DHR 50 J/cm2 - 23ms - -

FDHR 12 J/cm2 - 6ms - -

4000W
DHR - 40 J/cm2 - 18ms                                   -

FDHR - 10 J/cm2 - 5ms -

5000W
DHR - - 25 J/cm2 - 26ms

FDHR - - 7 J/cm2 - 8ms

755 POWER WORK MODES ENERGY / PULSE DURATION

SPOT L 10 x 9 mm

2000W
DHR 30 J/cm2 - 20ms

FDHR 10 J/cm2 - 6ms

SPOT
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Η Nourisil™ MD είναι μία εξαιρετικά ελαφριά, διάφανη, ταχεί-
ας απορρόφησης γέλη σιλικόνης η οποία έχει αναπτυχθεί για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση νέων και παλαιών χηλοειδών και 
υπερτροφικών ουλών που προκύπτουν από γενικές χειρουργικές 
επεμβάσεις, πληγές, τραύματα, ή εγκαύματα. Περιέχει ένα μοναδι-
κό μείγμα από πέντε σιλικόνες και βιταμίνη Ε για τη διατήρηση της 
ισορροπίας της υγρασίας του δέρματος, βελτιώνοντας παράλληλα 
την εμφάνιση της ουλής. 
Η Nourisil™ MD θα πρέ-
πει να εφαρμόζεται δύ-
ο φορές την ημέρα α-
φού η πληγή έχει κλεί-
σει. Η συνιστώμενη διάρ-
κεια θεραπείας είναι 60-
90 ημέρες. Για μεγαλύτε-
ρες ή παλαιότερες ουλές, 
μπορεί να χρειαστεί με-
γαλύτερης διάρκειας θε-
ραπεία. Η Nourisil™ MD 
είναι ένα ιατροτεχνολογι-
κό προϊόν που διατίθεται 
σε κατάλληλο και εύχρη-
στο περιέκτη 30 g.
Για οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία για το προϊόν 
μπορείτε να επικοινωνή-
σετε με τη Fagron Hellas 
www.fagron.gr

 

Nourisil™ MD
Καινοτόμα θεραπεία για τις ουλές

Η νέα σειρά προϊόντων 
Fagron Neogen™ δημι-
ουργήθηκε για τον καθα-
ρισμό και την περιποίη-
ση του τριχωτού της κε-
φαλής και των μαλλιών, 
διαθέτοντας την πατε-
νταρισμένη τεχνολογία 
TrichoTech™. Η τεχνο-
λογία TrichoTech™ στη-
ρίζεται σε ένα καινοτό-
μο 100% φυτικό εκχύ-
λισμα 7 αιθέριων ελαί-
ων που ενισχύει την ανά-
πτυξη των νεογενών τρι-
χών (την αναγέννηση του 
τριχοθυλακίου) και προ-
στατεύει όλο το τριχοειδές σύστημα (βολβός-τριχωτό της κεφα-
λής-τρίχα). Η επιλογή της κατάλληλης εξατομικευμένης θερα-
πείας, κατόπιν αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης, σε συνδυα-
σμό με τα προϊόντα Fagron NeoOil™ έλαιο μαλλιών, Fagron 
NeoWash™ σαμπουάν και Fagron NeoCond™ Conditioner 
θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας αλωπεκίας. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις ε-
πιστημονικές μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron 
Hellas, τηλ: 8011142100, 2431083633-5, fax:2431083615 
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr 

Η Latanoprost Fagron (λατανοπρόστη) είναι συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης 
F2 (PGF2a). Η Latanoprost Fagron είναι το καινοτόμο προϊόν της Fagron που ρυθμίζει τη 
φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διεγείρει και παρατείνει την αναγεννητική φάση 
του κύκλου ζωής της τρίχας κατά την οποία παρατηρείται ενδυνάμωση και ανάπτυξή της. 
Η Latanoprost Fagron σε συνδυασμό με τη μινοξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές 
και ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Η Latanoprost Fagron περιέχεται στο 
πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack Dual MLT 50ml (x2) για 
θεραπεία της αλωπεκίας. 
Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack Dual MLT 50ml 
(x2) περιέχει Latanoprost, minoxidil, TrichoFoam™ για παρασκευή γαληνικού σκευά-
σματος σε μορφή αφρού, 1 σύριγγα 5 ml με ακροφύυσιο, δύο τελικούς φαρμακευτι-
κούς περιέκτες που διατίθεται σε πελάτη και οδηγίες παρασκευής. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Latanoprost™ Fagron
Καινοτομία 

στη θεραπεία 
της αλωπεκίας

Fagron Neogen®

Νέα γενιά προϊόντων για την περιποίηση, 
ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μαλλιών

Betadine   
Αντισηπτικές μορφές που καλύπτουν κάθε ανάγκη! 

Το Betadine, το νούμερο 1 αντισηπτικό στην Ελλά-
δα για 20 συνεχόμενα έτη, διαθέτη μορφές που κα-
λύπτουν κάθε ανάγκη για αντισηψία, όπως είναι τα: 
•  Betadine Cream: κρέμα για την αντιμετώπι-

ση μολύνσεων, μυκητιάσεων, μικροεγκαυμά-
των και μικροτραυματισμών του δέρματος. Με 
μη λιπαρή υφή.

•  Betadine Shampoo: σαμπουάν για λοιμώξεις 
και παθήσεις του τριχωτού της κεφαλής, όπως 

σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, πυτιρίαση και ποι-
κιλόχρους πυτιρίαση 

•  Betadine gargle Mouthwash: αντισηπτικό 
διάλυμα για γαργάρες και στοματικές πλύσεις. 
Καταπολεμά μικρόβια και ιούς και αντιμετωπί-
ζει αποτελεσματικά πονόλαιμο και λοιμώξεις 
του φάρυγγα και του ανώτερου αναπνευστικού.

Επειδή τα μικρόβια παραμονεύουν... 
Betadine!! Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 

brand από τη Lavipharm.
Υπ. Κυκλοφορίας: 

Lavipharm A.E.: Oδός Αγίας Μαρίνας 
19002 Παιανία Αττικής, Τηλ.: 210 6691000

Μάθε περισσότερα στο www.lavipharm.com
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OBSERV by INNOFAITH - SYLTON
από τη LIDS MEDICAL

Το καινοτόμο διαγνωστικό σύστημα Observ 
520 μαζί τη βοήθεια του iPad της Apple, σας 
υποστηρίζει στο να διαγνώσετε με ακρίβεια τους 
διαφόρους τύπους δέρματος, καθώς και τα δερ-
ματικά προβλήματα είτε αυτά βρίσκονται στην 
επιφάνεια του δέρματος είτε κρύβονται στα βα-
θύτερα στρώματα. Η υπό αίτηση πατενταρισμέ-
νη τεχνολογία δερματικής απεικόνισης με τη μέ-
θοδο του φθορισμού (fluorescence technology) 
αποκαλύπτει τα διάφορα θέματα που παρουσι-
άζει το δέρμα με μεγαλύτερη ακρίβεια και με-
γαλύτερη αντίθεση σε σχέση με τις παραδοσια-
κές 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 τρό-
πο καθώς και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης. Όλες οι φωτογραφίες εντάσ-
σονται σε install base πελατών με δυνατότητα 
follow up ανά συνεδρία ως προς τη βελτίωση 
των αποτελεσμάτων. Έχει τη δυνατότητα 6 δια-
φορετικών 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

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

DERMAFRAC™ by GENESIS BIOSYSTEMS
από τη LIDS MEDICAL

Alma Beauty Reboost by ALMALASErS
από τη LIDS MEDICAL

Το DErMAFrAC™ της Αμερικάνικης 
εταιρείας genesis Biosystems αποτε-
λεί την εξέλιξη της τεχνολογίας micro-
channeling. Το σύστημα DErMAFrAC™ 
μεταφέρει ουσίες με ενεργά συστατικά μέ-
σω μικρο-καναλιών που δημιουργεί στην 
επιδερμίδα  και λειτουργεί ως εναλλακτι-
κή θεραπεία των fractional lasers χωρίς 
αναισθησία και πόνο. Eκατοντάδες μι-
κρο-ακίδες διεισδύουν με απόλυτη ομοι-
ομορφία στο άνω χόριο, δημιουργώντας, 
έτσι μικρο-οπές, που επιτρέπουν την εί-
σοδο των δραστικών ουσιών μεσοθερα-
πείας στο δέρμα. Ο μικρο-τραυματισμός 
αυτός που επιφέρεται διεγείρει 
τον μηχανισμό ανάπτυξης νέ-

ου κολλαγόνου ("κολλαγονογένεση") και τη δράση 
των ινοβλαστών. Το DErMAFrAC™ εφαρμόζεται 
για θεραπείες αντιγήρανσης, ενυδάτωσης, λεύ-
κανσης και ακμής.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και 
Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Το σύστημα Alma Beauty reboost με τη βοήθεια των εναλλασ-
σόμενων ακουστικών υπερήχων  ενισχύει τη δια-επιδερμική διείσδυ-
ση ενεργών συστατικών για ενισχυμένη αποτελεσματικότητα σε ένα 
ευρύ φάσμα δερματικών βλαβών. Η διαδικασία μεσοθεραπείας εί-
ναι απλή με άμεσα ορατά 
αποτελέσματα, ανώδυνη 
και χωρίς χρόνο αποθε-
ραπείας. Οι ασθενείς μι-
λούν για μεγάλη βελτί-
ωση στην εμφάνιση του 
δέρματος αμέσως μετά τη 
θεραπεία. Είναι κατάλλη-
λο για όλους τους τύπους 
δέρματος και ιδανικό στη 
βελτίωση των δερματι-
κών βλαβών όπως: 
ουλές ακμής, αφυδα-
τωμένο δέρμα, λεπτές 
γραμμές και ρυτίδες, λιπαρό και προβληματικό δέρμα, φω-
τογήρανση, ραβδώσεις κ.ά.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

H CASTALIA, με πάνω από 20 χρόνια τεχνο-
γνωσίας στη βιολογία της επιδερμίδας (από το 
1992), πρεσβεύει ότι «Υγιής επιδερμίδα ση-
μαίνει όμορφη επιδερμίδα». Όταν το δέρ-
μα μας είναι όμορφο, νιώθουμε όμορφοι και 
εμείς και αισθανόμαστε ακόμη καλύτερα. Στη-
ριζόμενοι στην επιστημονικότητα, στην αποτε-
λεσματικότητα, στην ασφάλεια των προϊόντων 
και προσηλωμένοι στην υγεία της επιδερμίδας, 
αναπτύσσουμε δερμοκαλλυντικά προϊόντα με 
άριστη υφή και μέγιστη ευχαρίστηση. Τα προϊό-
ντα της CASTALIA έχουν αναπτυχθεί στα κέντρα 
έρευνας και ανάπτυξης της Lavipharm στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, ακολουθώντας τα διε-

θνή πρότυπα ποιότητας, τεκμηριωμένα 
με κλινικές μελέτες. Από την CASTALIA 
κυκλοφορούν 6 σειρές προϊόντων: 
•  Sensial: Δραστική ενυδάτωση και ανα-

κούφιση της ευαίσθητης κανονικής, 
ξηρής ή αφυδατωμένης επιδερμίδας. 

•  Dermopur: Ολοκληρωμένη εντατική φρο-
ντίδα της μικτής ή της λιπαρής επιδερμίδας 
με ατέλειες. 

•  Chronoderm: Προληπτική και επανορθωτι-
κή δράση ενάντια στα σημάδια γήρανσης και 
φωτογήρανσης της επιδερμίδας. 

•  Helioderm: Αποτελεσματική αντηλιακή πο-
λυπροστασία της επιδερμίδας. 

•  Lavilon: Εντατική φροντίδα των μαλλιών και 
του τριχωτού της κεφαλής. 

•  Dermogiene: Καθημερινή υγιεινή του σώματος. 
Τα Δερμοκαλλυντικά Προϊόντα CASTALIA 
LABOrATOIrES DErMATOLOgIQUES 

συνιστώνται από Δερματολόγους 
& Διατίθενται στα Φαρμακεία. 

www.facebook.com/CastaliaLaboratoires 
www.instagram.com/castalia_laboratoires

20 χρόνια τεχνογνωσίας στη 
βιολογία της επιδερμίδας 
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Η φωτοδυναμική μέθο-
δος με το Celluma χρησιμο-
ποιεί επιλεγμένα μήκη κύ-
ματος φωτός με ευεργετικές 
και επουλωτικές ιδιότητες. Βασίζεται στη σ υ -
στηματική χορήγηση φιλτραρισμένων μη επιβλα-
βών φασμάτων υπεριώδους, υπέρυθρου και ορα-
τού φωτός με στόχο την διέγερση βιοχημικών διερ-
γασιών στο δέρμα.  

Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) ενδείκνυται για την 
αντιμετώπιση πολλαπλών δερματολογικών ενδείξεων 
και την αποκατάσταση της νεανικής όψης του δέρματος. 
Η έρευνα έχει δείξει ότι η φωτοθεραπεία μπορεί να αυ-
ξήσει την κυκλοφορία, να επιταχύνει την αποκατάστα-
ση των ιστών, να μειώσει τις ρυτίδες, να μειώσει τη 
φλεγμονή, να βελτιώσει την τόνωση του δέρματος 
και τις ρυτίδες, την υφή και τη σαφήνεια, να ευ-
νοήσει τον πόνο στους μύες και στις αρθρώ-
σεις και να καταστρέψει τα βακτήρια ακμής. 

Το Celluma Pro έχει δύο τρόπους λειτουρ-
γίας εξόδου: Συνεχής και παλμικός
•  Ερυθρό LED (640 nm): μέγιστη έξοδος 71,6 microwatt/

sr/m2 (συνεχής)
•  Μπλε LED (464 nm): μέγιστη έξοδος 76,4 microwatt/sr/m2 (συ-

νεχής)
•  Υπέρυθρο LED (880 nm): μέγιστη έξοδος 47,3 microwatt/sr/m2 

(συνεχής)

H ενυδάτωση είναι ο πιο βασικός παράγοντας για λαμπερή και 
νεανική όψη.

Η τεχνολογία MicroMist περιβάλλει το πρόσωπο με ένα αναζω-
ογονητικό, εμπλουτισμένο με οξυγόνο υδρονέφος. Με δυνατότη-
τα προσθήκης καλλυντικών προιόντων για πιο βαθειά θρέψη και 
ενυδάτωση.

Συνιστάται για όλους τους τύπους δέρματος, αυτό μοναδική μέ-
θοδος προσφέρει άμεση ενυδάτωση συνδυάζοντας το καθαρό οξυ-
γόνο και την έγχυση πλούσιων βιταμινών και αντιοξειδωτικών για 
μια πιο ομαλή και πιο νεανική επιδερμίδα. Όπως όλα τα ζωντανά 
πράγματα, το δέρμα μας χρειάζεται οξυγόνο για να παραμείνει υγι-
ές και να αναγεννηθεί. 

Το Oxyoasis Oxygen Facial καταπραΰνει κάθε εσωτερικό stress, 
αναζωογονεί και ενισχύει την υγεία όλων των κυττάρων του δέρ-
ματος με οξυγόνο. Με τα πρόσθετα οφέλη των ορών θεραπείας ή 
αμπούλας βασικών βιταμινών, ορυκτών και αντιοξειδωτικών, είναι 
το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα περιποίησης δέρματος του εί-
δους του, σχεδιασμένο να καθαρίζει, να θρέφει και να αναζωογο-
νεί κάθε κύτταρο του δέρματος.

Βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος
• Μαλακώνει τις γραμμές και τις ρυτίδες
• Βαθιά έγχυση οξυγονωμένων αντιοξειδωτικών και βιταμινών
• Θρέφει & Ενυδατώνει την επιδερμίδα
Αναζωογονεί το φωτογηρασμένο, αφυδατωμένο ή ταλαιπωρη-

μένο από ακμή δέρμα.

 ELITE  
Κύματα φωτός με ευεργετικές 
και επουλωτικές ιδιότητες

  
Η Κρυοχειρουργική στην τσέπη σας

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τηλέφωνο: +30 210 65 65 505, Fax: +30 210 65 65 507
e-mail: info@pantimeless.com, www.pantimeless.com

Η συσκευή Cryopen της Βελγικής εταιρείας H&O Equipment χρη-
σιμοποιεί πρωτοξείδιο του αζώτου στους -89 βαθμούς κελσίου.

Η κρυοχειρουργική των δερματικών παθήσεων αποτελεί ένα ση-
μαντικό κομμάτι της επεμβατικής γυναικολογίας και δερματολογίας.

Είναι απλή και οικονομική μέθοδος και δεν απαιτεί νοσοκομεια-
κή νοσηλεία, ενώ έχει υψηλά ποσοστά ίασης 
με άριστα αισθητικά αποτελέσματα και 
ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Κατάλληλο για πληθώρα ενδείξεων, 
μεταξύ των οποίων
• κονδυλώματα
• μυρμηγκιές
• ακτινικές υπερκερατώσεις
• σμηγματορροϊκές 

υπερκερατώσεις
• οζίδια
• σημάδια εκ γενετής
• αντιαισθητικών πανάδων 

και δυσχρωμιών

 
Για λαμπερή και 
νεανική όψη
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Η DEKA, πάντα πρώτη στις καινοτομίες στα ια-
τρικά laser, παρουσιάζει τo Motus AX, μία πραγ-
ματική επανάσταση στην αποτρίχωση. 

Η κεφαλή Moveo, που συμπληρώνει την γκάμα 
των 9 κλασικών κεφαλών, διαθέτει ενσωματωμέ-
νη ψύξη γιά πραγματικά ανώδυνη αποτρίχωση και 
διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του Αλεξανδρίτη 
(απαιτούμενη ενέργεια παλμού, χαμηλό κόστος συ-
ντήρησης) εξαλείφοντας όλα τα μειονεκτήματα του 
(δυσχρωμίες, αναλώσιμα, πόνος, απαγό-
ρευση χρήσης το καλακαίρι, κ.α.).
Motus AX με Moveo: 
η πρόταση της DEKA 
που έλυσε τα προβλήματα 
του laser Αλεξανδρίτη 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
SADENT A.E. 
1ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου 
Παιανία
e-mail: info@sadent.com
Ν.Ελλάδα 6936748103-6932474399
Β.Ελλάδα 6937044771

MOTUS AX
Το Laser Αλεξανδρίτη γιά όλους τους Φωτότυπους, 
για όλες τις Εποχές

Η παράδοση της DEKA στην εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών στον χώρο της αισθητικής ιατρι-
κής συνεχίζεται με την παρουσίαση του Onda.  
Τα μικροκύματα, μία πηγή ενέργειας που έχει 
αποδείξει την ασφάλεια και αποτελεσματικο-
τητά της στις ιατρικές εφαρμογές, εδώ κατορ-
θώνουν, σε συνεδρίες μικρής διάρκειας, να 
αντιμετωπίσουν την χαλάρωση, την κυτταρί-
τιδα και το τοπικό πάχος χωρίς θερμική επι-
βάρυνση των ανώτερων στιβάδων του δέρ-
ματος, χάρις στην ειδική συχνότητα των 2,45 
Ghz. Οι ειδικές ψυχόμενες κεφαλές στοχεύ-
ουν, με ασφάλεια και άνεση για τον ασθενή, 
την περιοχή που έχει ανάγκη. 

Onda με Coolwaves: Η πρωτοποριακή 
μέθοδος διαδερμικής λιπόλυσης, απόλυτα 
ασφαλής και εύκολη στην χρήση, που ικανο-
ποιεί τον ασθενή με την άνεση και τα άμεσα 
αποτελέσματα που προσφέρει.  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
SADENT A.E. 1ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία
e-mail: info@sadent.com
Ν.Ελλάδα 6936748103-6932474399 Β.Ελλάδα 6937044771

Πληθώρα επιστημονικών μελετών αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Demodex σε πολλές δερματικές και 
οφθαλμολογικές παθήσεις, όπως βλεφαρίτιδα, ξηροφθαλμία, χαλάζιο, ροδόχρους νόσος, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, μεϊβομιανίτιδα.
H σειρά Naviblef προορίζεται για την καθημερινή υγιεινή των βλεφάρων, των βλεφαρίδων και του προσώπου. Η ιδανική συγκέντρωση 

Tea Tree Oil παρέχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις, αντισηπτικές και αντιπαρασιτικές ιδιότητες που διακόπτουν τον κύκλο ζωής του 
παρασίτου και εμποδίζουν την αναπαραγωγή του, ενώ ταυτόχρονα καθιστά το Naviblef πού καλά ανεκτό. H σειρά Naviblef περιλαμβάνει 
το Naviblef Intensive Care, που συστήνεται για την εντατική θεραπεία των πρώτων δύο εβδομάδων, το Naviblef Daily Care για τη συντη-

ρητική θεραπεία από τη 2η εβδομάδα και έπειτα και τα μαντηλάκια βλεφαρίδων, βλεφάρων και προσώπου, Naviblef Wipes 
που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική φαρμακευτική αγορά το 2019.

Naviblef Intensive Care
•  Εντατική Θεραπεία 2 εβδομάδων 
•  Εφαρμογή 3 φορές την ημέρα
•  Πρωί/μεσημέρι/βράδυ 

Τρόπος Χρήσης
Πιέστε την αντλία παροχής και τοποθετή-

στε τον αφρό σε μια αποστειρωμένη γάζα 
ή δίσκο ντεμακιγιάζ. Αφού κλείσετε καλά 
τα μάτια εφαρμόστε κάνοντας απαλές μα-
λάξεις στα βλέφαρα, τις βλεφαρίδες και το 
πρόσωπο χρησιμοποιώντας την αποστειρω-
μένη γάζα ή δίσκο ντεμακιγιάζ. Μην τρίβε-
τε και μην ανοίγετε τα μάτια κατά τη διάρ-
κεια της εφαρμογής. Αφήστε το προϊόν να 
στεγνώσει και να δράσει για 5 λεπτά. Στη 
συνέχεια ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό.

Naviblef Daily Care 
•  Θεραπεία Συντήρησης 
•  Από την 3η εβομάδα και μετά 

2 φορές την ημέρα (πρωί/βρά-
δυ) για 2 μήνες και στη συνέ-
χεια 1 φορά την ημέρα (κά- θε 
βράδυ) για 3 μήνες

Τρόπος Χρήσης
Με καλά κλειστά μάτια εφαρ-

μόστε τον αφρό κάνοντας απα-
λές μαλάξεις στις βλεφαρίδες, 
τα βλέφαρα και το πρόσωπο για 
1-2 λεπτά. 

Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά 
με χλιαρό νερό.

ONDA
Νέα Τεχνολογία Μικροκυμάτων Coolwaves 
στην Λιπογλυπτική Σώματος

Naviblef
Η 1η Αντι-Demodex Θεραπεία με Tea Tree Oil διεθνώς

Η διεθνούς φήμης Αντι-Demodex θεραπεία Naviblef τεκμηριώνεται από ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών μελετών που αποδεικνύουν 
την αποτελεσματικότητα της, ενώ έχει παρουσιαστεί σε πολλά εγχώρια και πανευρωπαϊκά δερματολογικά και οφθαλμολογικά συνέδρια. 

Μια ακόμη σπουδαία κλινική μελέτη μεγάλου εύρους που αποδεικνύει τη δράση του Naviblef έχει ξεκινήσει στην πανεπιστημιακή 
κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και έρχεται να προστεθεί στο ήδη πλούσιο επιστημονικό υλικό που το υποστηρίζει.

Σύνθεση
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil) σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, D-Pantenol, Aloe vera, Taurine, Anthemis Nobilis (Camomile E.O), 

Aroma camomile, Purified water
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GLIZIGEN
Όχι πια άλλες μολύνσεις από HPV

VIUSID® 
Eιδικά σχεδιασμένο για την αύξηση της ανοσολογικής άμυνας

To GLIZIGEN είναι μία εναλλακτική θεραπεία 
για πολλούς ασθενείς με λοίμωξη από επιχεί-
λιο ή και γεννητικό έρπητα (ερπητική αιδοιο-
κολπίτιδα, ερπητική βαλανοποσθίτιδα) υπο-
τροπιάζοντα απλό έρπητα, έρπητα ζωστήρα, 
οξυτενή κονδυλώματα και κοινές μυρμηκίες.

Η ανοχή στο GLIZIGEN είναι εξαιρετική, χω-
ρίς ερεθισμό ή οποιοδήποτε είδος ανεπιθύμη-
των ενεργειών. Η εφαρμογή είναι πολύ εύκο-
λη και απόλυτα συμβατή με κάθε συστηματι-
κή αγωγή που παίρνει ο ασθενής.
Άριστη ανοχή και παντελής απουσία 
ανεπιθύμητων ενεργειών

Το GLIZIGEN είναι απόλυτα συμβατό με την εφαρμογή λοιπών συμβατικών θερα-
πειών. Δεν προκαλεί ερεθισμό και χάρη στη σύστασή του από φυσικά συστατικά δεν 
προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες.

Κλινικές μελέτες έδειξαν:
HPv
Σε όλους τους θεραπευόμενους ασθενείς παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

•  Υψηλή αποτελεσματικότητα στην ιική αρνητικοποίηση μόνο σε 10 μέρες, υποδεικνυ-
όμενη από κολποσκόπηση και ιστοπαθολογία

•  Άριστη ανοχή ακόμα και στις μέγιστες χρησιμοποιούμενες δόσεις
•  Απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών
•  Άριστη θεραπευτική συμμόρφωση

HSv
Σε όλους τους θεραπευόμενους ασθενείς παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

•  Υψηλή επιταχυνόμενη αποτελεσματικότητα στην αρχική και στις υποτροπιάζουσες φά-
σεις της λοίμωξης από έρπητα γεννητικών οργάνων, με αποτελέσματα σε 12 μέρες

•  Άριστη αναλγητική και αντιελκωτική δράση από την πρώτη χρήση
•  Άριστη ανοχή χωρίς ερεθισμό ή ανεπιθύμητες ενέργειες ακόμα και σε έγκυες γυναίκες
•  Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, που σέβεται την υγιεινή της περιοχής με αποτέλε-

σμα την καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία
Δοσολογία: 3-5 εφαρμογές ημερησίως
ArmAturA: Θεραπειών 70, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 252 202, Κιν.: 6937 
888551, 6944 527442, www.armatura.gr FB: ArmAturA.gr

Το vIUSID® είναι ένα διατροφικό προϊόν ειδι-
κά σχεδιασμένο για την αύξηση της ανοσολο-
γικής άμυνας σε όλες τις διαδικασίες που προ-
καλούν ανοσοανεπάρκεια.

Η μοριακή ενεργοποίηση των συστατικών 
του vIUSID® αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη δύ-
ναμη της βιολογικής δραστηριότητας όλων αυ-
τών, χωρίς τροποποίηση ή μεταβολή της μο-
ριακής δομής.

Όλες οι μοριακές ενώσεις που συνθέτουν το 
σκεύασμα vIUSID® είναι στις κατάλληλες περι-
εκτικότητες και για το λόγο αυτό δεν έχουν πα-
ρατηρηθεί παρενέργειες ούτε οποιαδήποτε το-
ξικότητα μετά τη χρήση του προϊόντος.

Επιπλέον, τα απαραίτητα αμινοξέα που περι-
έχονται στο vIUSID® καθιστούν δυνατή τη δι-
ατροφική ανάπτυξη, ουσιώδη  για την αύξηση 
της ανοσολογικής άμυνας.

Το vIUSID® υφίσταται μοριακή ενεργοποίη-
ση αυξάνοντας έτσι τις αντι-ιικές και αντιοξειδω-
τικές ιδιότητες των συστατικών του.

ΣΥΝθΕΣΗ 
•  Αντι-ιικά: Γλουκοζαμίνη, μηλικό οξύ, γλυ-

κυρριζινικό οξύ     
• Μέταλλα: Θειικός ψευδάργυρος   
• Αμινοξέα: Αργινίνη, γλυκίνη  
•  Βιταμίνες: Βιταμίνη C, παντοθενικό ασβέστιο 

(Β5), βιταμίνη Β6, φυλλικό οξύ, βιταμίνη Β12     
•  Έκδοχα: Μέλι, λεμόνι, μέντα, νεοεσπεριδί-

νη και Guar Gum
Το VIUSID® συνδυάζεται άριστα με τις αντι-

ρετροϊκές αγωγές.
•  επιφέρει περαιτέρω μειώσεις του ιικού φορ-

τίου σε ασθενείς με σταθερά χαμηλό έως 
μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.

•  μειώνει τη χοληστερόλη, την LDL και τα 
τριγλυκερίδια σε ασθενείς με συνδυασμέ-
νες θεραπείες 

* συσχετίστηκε με τη μείωση της επίπτωσης 
και της σοβαρότητας μερικών από τις παρε-
νέργειες των αντιρετροϊκών θεραπειών.

ArmAturA: Θεραπειών 70, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 252 202, Κιν.: 6937 888551, 6944 527442, www.armatura.gr FB: ArmAturA.gr

F-VENOSTIM για ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΑΚΜΗ
Από την FUSION MESO

Για πρώτη φορά μεσοθεραπεία για τη ροδόχρου 
και τη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας!

Συστατικά: Phytic acid, VEGF growth factor, ginkgo 
extract, tetrapeptide, organic silica.

Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από 
ερυθρότητα στο δέρμα, η οποία συνδέεται με φλεγ-
μονώδεις αντιδράσεις και μπορεί να συνυπάρχουν 
ευρυαγγείες, φλύκταινες, πομφοί και κνησμός. 

Το F-Venostim είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν 
ειδικά σχεδιασμένο για τη μείωση της ερυθρότη-
τας του προσώπου και των ευρυαγγειών που προ-
καλούνται από την υπερβολική φλεγμονώδη αντί-
δραση. Τα αποτελέσματα της φλεγμονής: ερυθρό-
τητα, διευρυμένα αγγεία και υπερμελάγχρωση, μει-
ώνονται ορατά. Οι ερυθρές περιοχές μειώνονται σε 
αριθμό και έκταση, η έντασή τους μειώνεται και η 
όψη του δέρματος είναι πιο ομοιόμορφη. 

APALIS biomedical
Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα
Τηλ. 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια
ΠαΝΕΛΛηΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜαΤΟχΕΙΡΟΥΡγΙΚηΣ, αΙΣΘηΤΙΚηΣ 
ΔΕΡΜαΤΟΛΟγΙαΣ ΚαΙ LASEr
17-19 Ιανουαρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
www.derma-surgery.gr

IMCAS WOrLD CONgrESS 2019
January 31 - February 2, 2019, Paris, France
www.imcas.com

ΤΟ αΛΛΕΡγΙΚΟ ΠαΙΔΙ & ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
7-10 Φεβρουαρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
www.allergycongress.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥχΟΔΕΡΜαΤΟΛΟγΙαΣ
15-16 Φεβρουαρίου 2019
Αμφιθέατρο Ιδρύματος Ευγενίδου
www.psychodermatology.gr

AAD ANNUAL MEETINg 
March 1, 2019, Washington, D.C.
www.aad.org

AMWC 2019. 17th AESTHETIC & ANTI - 
AgINg MEDICINE WOrLD CONgrESS
April 4-5-6 2019, Monte Carlo, Monaco
www.euromedicom.com

INTErNATIONAL CONFErENCE ON
DErMATOLOgY AND COSMETIC MEDICINE
April 18-19, 2019, Rome, Italy
www.cosmeticdermatology.
conferenceseries.com

ΕαΡΙΝη ηΜΕΡΙΔα ΕΔαE
19-20 Απριλίου 2019
Ξενοδοχείο Grand Hyatt, Αθήνα, www.
edaespringsession2019.gr

15th EUrOPEAN ASSOCIATION OF
 DErMATO-ONCOLOgY (EADO) CONgrESS
April 24-27, 2019, Maison de la Chimie, 
Paris, www.eadoparis2019.com

6th CONgrESS OF THE SPIN (SKIN 
INFLAMMATION & PSOrIASIS 
INTErNATIONAL NETWOrK)
April 25-27, 2019, Paris, France
www.spin2019.com

24th WOrLD CONgrESS OF 
DErMATOLOgY  
June 10-15, 2019, Milan, Italy
www.wcd2019milan.org

25th INTErNATIONAL CONFErENCE OF 
DErMATOLOgY
June 17-18, 2019, Osaka, Japan
dermatology.annualcongress.com/

ΔΕΡΜαΤΙΚΕΣ ΠαΘηΣΕΙΣ 2019: 
ΠαΡΕΛΘΟΝ, ΠαΡΟΝ ΚαΙ ΜΕΛΛΟΝ
5-8 Σεπτεμβρίου 2019, Αίγλη Ζαππείου, 
Αθήνα, www.free-spirit.gr

ΕΤηΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠαΪΚΟΥ 
ΟΡγαΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝαΣ ΚαΙ 
αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣηΣ ΤΟΥ ΚαΡΚΙΝΟΥ 
«EOrTC CLTF 2019: INSIgHTS IN 
rESEArCH AND PATIENT CArE»
26-28 Σεπτεμβρίου 2019
Ζάππειον Μέγαρον, Αθήνα
www.eortccltf2019.com

15ο ΠαΝΕΛΛηΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜαΤΟΛΟγΙαΣ & αφΡΟΔΙΣΙΟΛΟγΙαΣ
31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
www.dermatology2019.gr




