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Aποσπάσματα ομιλιών από  
τη 17η Δερματολογική Διημερίδα σελ. 12

Ψωρίαση: Η ανταπόκριση PASI 100 σημαίνει κάτι 
περισσότερο από καθαρό δέρμα για τους ασθενείς  σελ. 50

Αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας σελ. 54

Αφαιρετικά laser κλασματικής φωτοθερμόλυσης 
ABLATIVE FRACTIONAL LASER σελ. 64

Επιστημονικές βιβλιοθήκες ιατροφαρμακευτικών 
εταιρειών και ενημερωτικά δελτία σελ. 76

Νέα προϊόντα στη Δερματολογία σελ. 90

Προσεχή Συνέδρια σελ. 102

Εξανθηματικά 
ιογενή νοσήματα στα παιδια σελ. 3
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Εξανθηματικά 
ιογενή νοσήματα 
σ τ α  π α ι δ ι α 

Γ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ
Δερματoλόγoς, Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος

Γεν. Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία»

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

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ 1
Οξεία μεταδοτική λοίμωξη με γενικευμένο κνησμώδες φυσαλιδο-
φλυκταινώδες εξάνθημα
• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
- συχνή σε παιδιά <10ετών
- εμβολιασμός πολύ αποτελεσματικός
- νοσηρότητα χειμώνα, άνοιξη
-  = 
• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
- Επιδερμοτρόπος ιός VZV (HHV-3)
• ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- κλινική εικόνα
- καλλιέργεια ιού
- κυτταρολογική εξέταση
- άμεσο ανοσοφθορισμό
- Ab ορό πάσχοντος
- ιστολογική εξέταση (baloon εκφύλιση)
- PCR (48h, βλάβες & Ε.Ν.Υ.)

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ 2
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- Προηγείται ήπια καταβολή + πυρετός.
-  Φυσαλλιδώδες εξάνθημα κορμού  άκρα, από το hairline  πρόσωπο + 

βλεννογόνους.
-  Διαυγείς φυσαλίδες με ομφαλωτό κέντρο  φλύκταινες και μετά εφελκίδες.
• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
-  επιμόλυνση με σταφυλόκοκκο ή στρε-

πτόκοκκο
- θρομβοπενία
- πνευμονία
- αρθρίτιδα
- ηπατίτιδα
- εγκεφαλίτιδα
-  παιδιά με Τ-κυτταρ. ανοσία , ασπιρίνη, K/Σ: παρατεταμένη και σοβαρότε-

ρη λοίμωξη
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ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡΗ Α.  Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
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 Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων, MSc, Δερματολόγος Θεσ/νίκη
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ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Η.  Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
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ΣTΡΑΤΗΓΟΣ Α.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
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TOΣKA-χΑΪΔΑ Α. Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης 
ΤΡΙΓΩΝΗ Α.  Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ, 
 Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
XΑΪΔΕΜΕΝOΣ Γ.   τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
XΑΣΑΠΗ Β.   Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
XΑΤΖΑΚΗΣ Β.  Δερματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης 
XΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.  Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
 Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»

ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Η. Καυκάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥθΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc

ΔΙΕΥθΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥθΥΝΣΗ ΜArKETINg ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Ένια Ζεντέλη

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



ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ 3
•  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- διάσπαρτη λοίμωξη απλού έρπητα
- ερπητικό έκζεμα
- μολυσματικό κηρίο
- θυλακίτιδα
- παρασιτική κνήφη
- λοίμωξη Coxsackie
• ΠΡΟΓΝΩΣΗ
- Αυτοπεριοριζόμενη σε ανοσοεπαρκή παιδιά. 
- Σε ανοσοκαταστολή γενίκευση + επιπλοκές
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ
- Ο εμβολιασμός  μείωση κρουσμάτων
•  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΗΠΙΑ ΠΡΟΣ-

ΒΟΛΗ
-  (αντικνησμώδη, αντιπυρετικά, αντισηπτικά, 

αντιβιοτικά)
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- (ασυκλοβίρη ή FMC ή VLC)
-  παιδιά ≥ 13 ετών, παιδιά με χρόνια πνευμο-

νοπάθεια, παιδιά με σαλικυλικά ή Κ/Σ, ανο-
σοκατασταλμένα

•  Χορήγηση VZIG σε ανοσοκατασταλμένα που 
έρχονται σε επαφή με ιό.

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ 4
ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ VZV
• Αιματογενώς μέσω πλακούντα
• Μετάδοση προ του τοκετού
- Αυτόματη αποβολή 
- Σε πρόωρο τοκετό
- Ενδομήτριο λοίμωξη
• Μετάδοση περιγεννητικά (-7 ημ. εως +7ημ.)
- Νεογνική ανεμευλογιά

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ 5 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ VZV ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ – ΝΕ-
ΟΓΝΟ 
• Α. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ
-  0-20 εβδ.  Σ.Σ.Α. (Σύνδρομο Συγγεν. Ανε-

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

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

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ 6 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ
• Δέρμα: εκδορές 
• Άκρα: υποπλασία οστών, μυών 
•  Οφθαλμός: καταρράκτης, χοριοαμφιβλη-

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

ση, δυσλειτουργία σφικτήρων 

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ 7
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ VZV ΛΟΙΜΩΞΗ
•  Λοίμωξη μητέρας 5 ημ. έως 2 ημ. μετά τον 

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

τιδα και ηπατίτιδα 
•  Θνητότητα 20-30%

•  Προφύλαξη με χορήγηση VZIG στο νεογνό 
(εντός 96h)

•  Θεραπεία με iv ασυκλοβίρη (10-20 mg / 
kg x 3/ημ.)

ΕΡΥΘΡΑ 1
Συχνή καλοήθης, μεταδοτική λοίμωξη με γε-
νικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα και 
λεμφαδενίτιδα.
• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
- Συχνή σε παιδιά <15ετών
- Εμβολιασμός μείωσε συχνότητα
- Μετάδοση με αναπνευστικά σταγονίδια
- Αφήνει μόνιμη ανοσία
- Επώαση 14-21 ημέρες
• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
- RNA ιός (Togaviridae family)
- Λόγω ιαιμίας (7-9 ημέρες)  εξάνθημα

ΕΡΥΘΡΑ 2

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- 50% ασυμπτωματική
-  Πυρετό, ήπια καταβολή, κηλιδο-βλατιδώδες 

εξανθ.
-  Πρόσωπο, θώρακα, άκρα που υποχωρεί 

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

σημείο).
- Ab ορό πάσχοντος
- Καλλιέργεια ιού
• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
- σπάνιες παιδιά
-  μεγάλα παιδιά (αρθρίτιδα, πορφυρικό εξάν-

θημα)
- εγκεφαλίτιδα ήπια (1/6.000 περιπτώσεις)
• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  ιογενείς λοιμώξεις (Enterovirus, reovirus, 

adenovirus)
- φαρμακευτικό εξάνθημα
• ΠΡΟΓΝΩΣΗ
- ήπια αυτοπεριοριζόμενη νόσος
-  προσβολή 1ου τριμήνου  συγγενή ερυ-

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

• ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
• ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Με παραμονή στο σπίτι 4-5 ημέρες

ΕΡΥΘΡΑ 3
ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
• Πριν την εγκυμοσύνη έλεγχος Ab.
•  Εάν IgM-Ab (+ ) επανάληψη Ab με άλλη μέ-

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

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

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

ΙΛΑΡΑ 1
Συχνή λοίμωξη με κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
-  εμβολιασμός μείωσε συχνότητα 95-99%
-  εμφανίζεται σε παιδιά > 10 ετών ή <15 μηνών
-  450.000 θάνατοι/έτος παγκόσμια (3ος κόσμος)
-  επώαση 9-14 ημέρες
-  επαφή με σταγονίδια ή αναπν. οδού 3-5 

ημέρες πριν εώς 5 ημέρες μετά το εξάνθημα
-  = 
• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
-  RNA ιός, γ.Morbillivirus, οικ. Paramyxovir
-  αναπαράγεται ρινοφάρυγγα  ιαιμία  κυτ-

ταρ. αντίδραση
• ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  Κλινική εικόνα, Ab-IgM, καλλιέργεια,  Ab-IgG

ΙΛΑΡΑ 2
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  Καταβολή, βήχας, κόρυζα, φωτοφοβία, πυ-

ρετός, 2-4 ημέρες προ εξανθήματος. Ενάν-
θημα (λευκές μικρές κηλίδες) σ.Koplik. Το 
εξάνθημα αρχίζει οπισθοωτιαία, όριο τριχω-
τού εξαπλώνεται εντός 3-4 ημερών. Υποχω-
ρεί εντός 4-7 ημερών με ήπια απολέπιση.

• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
-  μέση βακτηριακή ωτίτιδα
-  βακτηριακή πνευμονία
-  εγκεφαλίτιδα (1:1000 ασθ. τέλος 1η εβδ. 

εξανθήματος)
-  περικαρδίτιδα/μονοκαρδίτιδα



ΣΕΛΙΔΑ 6

-  θρομβοπενία
-  ηπατίτιδα
-  υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτις 7/100.000
• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  φαρμακευτικό εξάνθημα
-  ιογενείς λοιμώξεις
-  σύφιλη 2ου σταδίου
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ
-  αντιπυρετικά, αντιβιοτικά, ανοσοσφαιρίνη
-  υψηλή δόση βιταμίνης Α
-  απομόνωση ασθενούς 7 ημερών από εμφά-

νιση εξανθήματος
• ΠΡΟΓΝΩΣΗ
-  αυτοπεριοριζόμενη
-  σπάνιες οι επιπλοκές

ΙΛΑΡΑ 3
-  Το εξάνθημα αντανακλά την μάχη ανάμεσα 

στον ιό και στο ανοσολογικό σύστημα (λει-
τουργία Τ-λέμφοκυττάρων).

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

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

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

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

• ΚΥΗΣΗ
-  Αυτοματη αποβολη, προωρος τοκετος, μι-

κρα ηλικ. γεννησης

ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΕΡΥΘΗΜΑ 1  
(5η νόσος)
Εξανθηματική νόσος με εξάνθημα προσώπου 
σαν '' χαστουκισμένο μάγουλο''
• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
-  παιδιά 10-15 ετών 40%-50% οροθετικοί
-  ενήλικες 60-70 ετών 80% οροθετικοί
-  διασπορά από αναπνευστικό και αιματογενώς
• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
-  parvovirus B19 (Erythrovirus)
-  ιαιμία αρχίζει 4-5 ημέρες μετά τη λοίμωξη και 

φθάνει στο μέγιστο 2-3 ημέρες μετά
-  ανοσοσομπλέγματα υπεύθυνα για το εξάνθημα
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  Η πλειοψηφία σιωπηλή ή ''δίκην γρίπης'' 

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

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

-  Υποχωρεί 3-5 ημέρες.
• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
-  αρθρίτιδα, αρθραλγία, κηλιδοπορφυρικό
-  εξάνθημα παλαμών-πελμάτων, απλαστικές 

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

βρυο θάνατο εμβρύου στο 1% - 9% 
-  1ο τρίμηνο αυτόματη αποβολή, 
-  2ο τρίμηνο (12η – 16η εβδ.) μύλη κύηση

ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΕΡΥΘΗΜΑ 2  
(5η νόσος)
• ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  Κλινική εικόνα
-  Αμ. ανοσοφθορισμός
-  PCR
• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  φαρμακευτικό εξάνθημα
-  ηλιακό έγκαυμα
-  ιογενείς λοιμώξεις
-  αγγειίτιδα

•ΠΡΟΓΝΩΣΗ
-  Αυτοπεριοριζόμενη νόσος
-  Παιδιά με αιματολογικά πρ. αντιμετώπιση 

ανάλογη
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ
-  επιστροφή στο σχολείο όταν εμφανισθεί το 

εξάνθημα
-  μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη σε αρθρίτιδα
-  ανοσοσφαιρίνη IV σε ανοσοκατασταλμένους 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
από τον ιό Ρarvovirus Β19
• Ασυμπτωματική λοίμωξη
• Εξανθήματα
- 5η νόσος
-  σύνδρομο βλατιδοπορφυρικό γαντιών-

καλτσών
-  ασύμμετρο εξάνθημα καμπτικών επιφανειών
-  εξάνθημα κορμού (bathing trunk)
-  πετεχειώδη εξανθήματα
• Διάφορα 
-  αρθρίτιδα 8%-10%
-  παροδική απλαστική κρίση (σιδηροπενική 

αναιμία, σφαιροκυττάρωση, θαλασσαιμία)
-  χρόνια αναιμία
-  αγγειίτιδα
-  νευρολογική νόσος

ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ 1  
(6η νόσος)
• Συχνότερο ιογενές εξάνθημα
• Μετά τα 3 έτη 75% οροθετικά
•  Οφείλεται στο HHV-6 (κυρίως) και HHV-7 

(Betaherpes vir)
• Διάγνωση (κλινική εικόνα, Ab-IgM, PCR)
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  πυρετός 3-5 ημέρες
-  μετά κηλιδώδες, κηλιδοβλατιδώδες ρόδινο 

εξάνθημα ξεκινά αυχένα  άκρα + πρόσωπο
-  ενάνθημα με ερυθηματώδεις βλατίδες σε 

υπερώα και σταφύλη 2/3 (Nagayama spots)

-  εξάνθημα διαρκεί 1-2 ημέρες
• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
-  Το εξάνθημα συνδέεται με πυρετικούς σπα-

σμούς (≈ 10%)
• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  φαρμακευτικό εξάνθημα
-  ιογενείς λοιμώξεις (αδενοιοί, εντεροιοί, ιλα-

ρά, Parvo B19)
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ
-  Αντιπυρετικά και ψυχρά επιθέματα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΚ HHV-6 & HHV-7 
ΝΟΣΟΣ ΑΙΤΙΟ ΣΧΟΛΙΟ

πυρετός HHV-6, 7 νεογνά

πυρετικοί σπασμοί HHV-6, 7 >>>

μέση ωτίτιδα HHV-6

μηνιγγίτιδα HHV-6

εγκεφαλίτιδα HHV-6, 7

ήπατιτίδα HHV-6, 7

Λεμφαδένες HHV-6, 7

επαναλοίμωξη HHV-6

Ροδόχρους πιτυρίαση HHV-6

6η νοσος HHV-6, 7 πιο συχνά HHV-6

ΝΟΣΟΣ ΧΕΙΡΟΣ–ΠΟΔΟΣ-
ΣΤΟΜΑΤΟΣ 1
•  Σύνδρομο από εντεροϊούς (κυρίως) με ελ-

κώσεις στη στοματική κοιλότητα και φυσα-
λιδώδες εξάνθημα σε παλάμες και πέλματα.

• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
-  συνήθως σε παιδιά <10 ετών
-  επώαση 4-6 ημέρες
-  μετάδοση 2 ημέρες πριν έως 2 ημέρες με-

τά εξάνθημα
-  επιδημία τέλος καλοκαιριού-φθινοπώρου
• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
-  Coxsackie A16 (Α2, Α5, Α9, Α10, Enterovir 

71)
-  RNA ιοί (Picornaviridae)

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  κλινική εικόνα
-  Ab ορό 1 μήνα μετά
-  απομόνωση ιού από σίελο, κόπρανα
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  πρόδρομα συμπτώματα αδιαθεσίας, πυρετού
-  επώδυνες εξελκώσεις στόματος πρίν ή πα-

ράλληλα με το εξάνθημα εξάνθημα που ξε-
κινά με κηλίδες  βλατίδες  φυσαλίδες 
σε πέλματα, παλάμες, δάκτυλα. Επούλωση 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η LEO Pharma, έχοντας συνάψει παγκόσμια συμφωνία εξαγοράς 
της πλειοψηφίας των δερματολογικών προϊόντων της Bayer, ενισχύει 
περεταίρω την ηγετική της θέση στον τομέα της κλινικής Δερματολογίας 
με στόχο να βοηθήσει 125 εκατομμύρια ασθενείς έως το 2025. 

Η LEO Pharmaceutical Hellas S.A. είναι στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσει ότι από 1ης Ιουλίου 2019 είναι ο επίσημος διανομέας των 
κάτωθι δερματολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, για τα οποία θα γίνει και 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας τους επόμενους μήνες. 

Για ιατρικές πληροφορίες 
παρακαλούμε επικοινωνήστε: Bayer Hellas Α.Ε. 
Tηλ.: 210 618 7742, e-mail: medinfo.gr.cy@bayer.com 

Για φαρμακοεπαγρύπνηση: 
Τηλ.: 210 618 7747, fax: 210 618 7522, e-mail: drugsafety.greece@bayer.com 

Για θέματα διασφάλισης ποιότητας: 
τηλ.: 210 618 7500, e-mail: quality.gr@bayer.com 

© LEO Pharma copyright MEDS JUNE 2019 MAT-ΜΑΤ-26401 All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, 14564 Κηφισιά, 
Τηλ.: 212 222 5000, Fax: 2106834342  http://leo-pharma.gr

ADVANTAN® CREAM/OINTMENT/EMULSION/SOLUTION

SKINOREN® CREAM/GEL

TRAVOCORT® CREAM

TRAVOGEN® CREAM

DOLOPROCT® RECTAL CREAM

SCHERIPROCT NEO® RECTAL OINTMENT
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σε 7-10 ημέρες
-  βλάβες μέγεθος 2-8mm, ερυθρορόδινες
-  συνυπάρχει διάρροια και περιστασιακά διό-

γκωση λεμφαδένων
• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  ερπητική ουλοστοματίτιδα 
-  νόσος Behcet
-  αφθώδη στοματίτιδα
-  πολύμορφο ερύθημα
-  ακροφλυκταίνωση
• ΠΡΟΓΝΩΣΗ
-  Σοβαρές επιπλοκές ο εντεροϊός 71 ΚΝΣ ανα-

πνευστικού
- Αυτοπεριοριζόμενη σε 7-10 ημέρες
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ
- αντιβιοτικά σε επιμολύνσεις
- αντιπυρετικά
- υψηλή δόση βιταμίνης Α
-  απομόνωση ασθενούς 7 ημέρες από εμφά-

νιση εξανθήματος

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

δρομο που πρωτοπεριγράφτηκε το 1990 
(Harms)

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

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

δωση)
• Συμπτωματική υποστήριξη

ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΪΟΥΣ 
•  Enteroviruses, υποομάς των Picornaviruses 

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

δη ή μή

ΝΟΣΟΣ ΣΧΟΛΙΑ

ν.χειρός-ποδός-
στόματος

πιο συχνά coxsackie A ή B, 
enterovirus 71

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

Giannoti-Crosti Coxsachie A ή B

Henoch-Schonlein 
purpura

Coxsachie B1

Zoster like eruption Echovirus 6. νευροτομιακή 
κατανομή φυσαλλίδων

Eruptive ψευδοαγγειω-
μάτωση (εξανθηματική)

Echovirus, οξεία έναρξη με βλά-
βες που μοιάζουν με αιμαγγεί-
ωμα, πυρετό, κακουχία, πονο-
κέφαλο, διάρροια

ΣΥΝΔΡΟΜΟ GIANOTTI-CROSTI 
•  Σύνδρομο έμμεσης ιογενούς αιτιολογίας με 

μονόμορφο βλατιδώδες εξάνθημα
• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
-  Πρώιμη παιδική ηλικία
-  Άγνωστος ο επιπολασμός νόσου
• ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
-  EBV, HH-6, Parvovirus B19, Coxsachie, ιούς-

Parainfluenta
-  HBV (κυρίως Μεσόγειο)
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  Μονόμορφο άκνησμο βλατιδώδες εξάνθημα 

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

-  Εμφανίζει φαινόμενο Kobner  σε ατοπικά παι-
διά

• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  ατοπικό έκζεμα
-  λειχήνα
-  φαρμακευτικό εξάνθημα
-  μολυσματική τέρμινθο
• ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  κλινική εικόνα
-  Ab-HBV ή PCR-ιούς
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ
-  Επιμένει για αρκετούς μήνες
-  Δεν χρήζει θεραπείας

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ 
ΠΛΑΓΙΟΘΩΡΑΚΙΚΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ 
•  1992 Bodemer, de Prost
•  Παιδιά 1-5 ετών
•  Κυρίως χειμώνα, άνοιξη
•  Βλατίδες, εκζεμ.βλάβες, ιλαροειδές σε κυκλό-

τερη διάταξη εντοπισμένο σε ένα πλάγιοθω-
ρακικό τοίχωμα + μασχάλη με κνησμό 50%

• Αφήνει απολέπιση στη φάση επούλωσης.

• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- ατοπική δερματίτιδα
- ροδόχρους πιτυρίαση
- λοιμώδες ερύθημα
- μυκητιάσεις κορμού
•  Έχει απομονωθεί Adenovirus, Parainfluenza 

vir.
•  Οι βλάβες υποχωρούν αυτόματα σε διάστη-

μα 3-4 εβδομάδων
• Θεραπεία υποστηρικτική

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ 
•  Κοινή ιογενής λοίμωξη που οφείλεται στο ιό 

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

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

virus
•  Dx: κλινική εικ. & εργαστήριο (ανιχν. IgM-

Abs 3w)
•  Νεογνά: ασυμπτωματικά ή ήπια κλινική εικόνα
•  Παιδιά έως 5 ετ. Αναπτυσσόμενες χώρες, 

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

δρωματική φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, ανώδυ-
νη τραχηλική λεμφαδενοπάθεια

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

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

•  Λεμφοκυττάρωση αλλά σε 2 εβδ. ουδετε-
ροπενία, θρομβοπενία (1-2 w)

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

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

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



Μητρομάρα 77, Αχαρνές 13678, Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 24 44 378 - Fax: +30 210 24 40 973 
www.froika.com - e-mail: info@froika.com

Premium Beauty Fillers & Boosters

- Άμεση αίσθηση γεμίσματος των βαθιών ρυτίδων και των γραμμών έκφρασης

- Απαλές βελούδινες υφές που απορροφώνται άμεσα

- Εξατομικευμένη ρουτίνα καθημερινής φροντίδας

- Στοχευμένη δράση κατά των διάφορων τύπων γήρανσης
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•  Ο Zaire ebolavirus » transmission » HUMAN 
ΔΕΚ.2013 και ακολούθησε η ταχύτατη δια-
σπορά σε ΛΙΒΕΡΙΑ, ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ

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

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

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

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

•  Tx υποστηρικτική σε μονάδα ειδικής απο-
μόνωσης

•  ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ Αφρική 45 %, Ευρώπη 20% 
Παιδιά έως 2 ετών 76%, 2-5 ετών 45%

•  Στα παιδιά όπου στην εισαγωγή: πυρετό, 
εμετούς, διάρροια  θνητότητα

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

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

•  Εμβολιασμός αμέσως μετά την διακοπή αν 
και ορισμένοι συνιστούν εμβολιασμό 2 εβδο-
μάδες μετά την διακοπή. 

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

• Εμβολιασμός 4 εβδομάδες μετά την διακοπή.
Χορήγηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε:
•  τοπική θεραπεία, τοπικά ενέσιμα ή εισπνε-

όμενα
•  δόση φυσιολογικής υποκατάστασης
•  χαμηλή ή μέτρια δόση (<2mg/kg/24ωρο 

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

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

λία στη κλινική εικόνα.
•  Στοιχειώδεις βλάβες, η κατανομή βλαβών, 

η φυσική πορεία του εξανθήματος συμβάλ-
λουν στη διάγνωση.

•  Οι εργαστηριακές αναλύσεις επιβεβαιώνουν 
και θέτουν πολλές φορές τη τελική διάγνωση.

•  Η συνεργασία γενικών ιατρών, παιδιάτρων, 
δερματολόγων, λοιμωξιολόγων απαιτείται 
σε δύσκολα περιστατικά ID

Kουσκούκης E. Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός

Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας 

Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

Ιαματική 
Ιατρική

Συμπληρωματικές 
Θεραπείες

KYKΛOΦOΡEI

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508

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

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Η Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, κατά το 
κοινώς λεγόμενο φαλάκρα, είναι το πιο συχνό 

αίτιο μη ουλωτικής αλωπεκίας. 
Προσβάλλει το 50% των ανδρών καυκάσιας 

φυλής ηλικίας 40 ετών, καθώς και το 50% 
των γυναικών άνω των 65 ετών, με τις μελέτες 

να αναδεικνύουν την αύξηση του ποσοστού 
στις εργαζόμενες γυναίκες

 
Κληρονομικότητα και αίτια
•  Η ΑΓΑ είναι πολυγονιδιακό – πολυπαρα-

γοντικό κληρονομούμενο νόσημα ιδιαίτερα 
στους άνδρες. Οι παράγοντες που ευθύνο-
νται για την εμφάνιση της είναι τα ανδρογό-
να (DHT) και οι γενετικοί παράγοντες - προ-
διάθεση. Προκαλούν σταδιακή βράχυνση 
της αναγενούς φάσης, ελάττωση του όγκου 
της δερματικής θηλής και μικροσκοποποίη-
ση του τριχικού θυλάκου με συνέπεια την 
αύξηση της τριχόπτωσης και την μειωμένη 
αύξηση τριχών.

•  Σε ένα ποσοστό γυναικών ηλικίας 30-40 ε-
τών άλλες καταστάσεις που οδηγούν στην 
εμφάνιση της ΑΓΑ είναι το σύνδρομο πολυ-
κυστικών ωοθηκών, η συγγενής υπερπλα-
σία των επινεφριδίων, καθώς και η μείωση 
των οιστρογόνων κατά την εμμηνόπαυση.
 

Συσχετίζεται με άλλες νόσους;
• Στεφανιαία νόσος
• Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
• Καρκίνος προστάτη

Published in Expert Reviews in Molecular 
Medicine by Cabridge University Press 2002

•  Στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 
ΑΓΑ και ΜΣ και μεταξύ της AΓA και αντίστα-
σης στην ινσουλίνη 

Indian Dermatol Online J. Jul 2014 

Κλινική εμφάνιση
•  Η κλινική εικόνα της ΑΓΑ μεταξύ ανδρών 

και γυναικών διαφέρει. 
•  Στους άνδρες παρατηρείται υποχώρηση της 

μετωπιαίας παρυφής όπως και της κροταφι-
κής περιοχής, καθώς και λέπτυνση των τρι-
χών στην κορυφή του τριχωτού οι οποίες 
μετατρέπονται σε χνούδι. Για την ταξινόμη-
ση του βαθμού και της βαρύτητας της Α-
ΓΑ των ανδρών χρησιμοποιείται η κλίμακα 
Norwood – Hamilton. 

•  Η γυναικείου τύπου ΑΓΑ εμφανίζεται συνή-
θως με διάχυτη λέπτυνση των τριχών χωρίς 
την υποχώρηση της μετωπιαίας παρυφής ή 
με χαρακτηριστική αραίωση στην περιοχή 
της χωρίστρας. Για την ταξινόμηση του βαθ-

μού και της βαρύτητας χρησιμοποιείται η 
κλίμακα Ludwig.

      

 

 

 
Διάγνωση
•  Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην κλινική 

εικόνα, το θετικό οικογενειακό ιστορικό, την 
τριχοσκόπηση και το τριχοριζόγραμμα.

•  Ένας πλήρης αιματολογικός και ορμονολο-
γικός έλεγχος συνιστάται κυρίως στις περι-
πτώσεις γυναικών με ΑΓΑ.

Εργαστηριακός έλεγχος
•  Γενική αίματος, Fe ορού, Φερριτίνη, TIBC, 

Β12, φυλικό οξύ 
•  T3-T4-TSH, Αντιθυρεοειδικά αντισώματα 
•  ANA, AntiDNA 
•  VDRL 
•  Free androgen index «FAI»=Total testos-

terone x 100/ SHBG ≥ 5(nmol/ml) 
•  PRL 
•  DHEA-S 
•  17-ΟΗ προγεστερόνη
•  FSH-LH
•  Κορτιζόλη 
•  Οιστραδιόλη 
•  Γλυκουρονίδιο ανδροστενδιόλης 
•  Ανδροστενδιόνη 
•  Ινσουλίνη
•  Echo ωοθηκών 

Olsen E.A et al. J Am Acad Dermatol 
2005;52:301-11 

U. Blume- Peytavi et al Br J Dermatol 
2011;164:5-15 

θεραπευτική προσέγγιση
•  Η θεραπεία είναι μακροχρόνια και δοσο-

εξαρτώμενη. Η πρώιμη ηλικία εμφάνισης 
μπορεί να σχετίζεται με γρηγορότερο ρυθ-
μό εξέλιξης. 

•  Περιλαμβάνει τις καταξιωμένες θεραπείες 
όπως επίσης νεότερες και πειραματικές – 
μελλοντικές θεραπείες.

Καταξιωμένες θεραπείες
FDA approved 
1. Μινοξιδίλη 5% και 2%  
-  Μινοξιδίλη – Τι νεότερό;
-  Μινοξιδίλη σε μορφή αφρού 5%  για γυ-

ναίκες (1φ/ημ)
-  Ανάλογη αποτελεσματικότητα με διάλυμα 

2% (2φ/ημ)
-  Καλύτερη ανοχή, λιγότερες ανεπιθύμητες ε-

νέργειες
Blume – Peytavi et al J Am Acad Dermatol 

2011 Dec;65(6):1126-1134 

2.  Φιναστερίδη (Αναστολέας 5 - α αναγωγά-
σης, τύπου 2)

-  Άριστη δόση για ΑΓΑ 1mg/d 
-  Ένδειξη από το 1997 για άνδρες 18-41 ετών 

με πρόσφατη έναρξη απόπτωσης τριχών (3 
έτη), κλίμακα Hamilton/Norwood II ή III κο-
ρυφής, IV ή V μετωπιαίας χώρας με ήπια 
συμμετοχή της κορυφής

-  Απουσία μελετών που κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια χορήγη-
σης στις γυναίκες

Εξηγώντας 
στον/στην ασθενή την 
Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία 
ΥΦΑΝΤΗ ΑΟΥΡΑ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος 

17η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
Καθοδηγώντας τον ασθενή

      

 

 

 

Classification of Male – pattern Hair Loss

Wirya CT et al Int J Trichology 2017:9:3:95-100 
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-  Για συντήρηση απαιτείται συνεχής θεραπεία
-  Διακοπή οδηγεί σε αναστροφή του θετικού 

αποτελέσματος
Φιναστερίδη – Ανεπιθύμητες ενέργειες
-  Θηλεοποίηση άρρενος εμβρύου, υποσπαδίας
-  Μείωση Libido 1,8% vs 1,3% εικονικό φάρ-

μακο
-  Διαταραχές εκσπερμάτωσης 0,8% vs 0,4% 

εικονικό φάρμακο
-  Στυτική δυσλειτουργία 1,3% vs 0,7% εικο-

νικό φάρμακο 
-  Γυναικομαστία, μαστοδυνία, καρκίνος μαστού
-  Μειωμένη επίπτωση καρκίνου προστάτου 

κατά 25%, αλλά ανάπτυξη επιθετικότερων 
ιστολογικά (6,4% φιναστερίδη vs 5,1% ει-
κονικού φαρμάκου)

-  Κατάθλιψη
Whiting D, Olsen EA, Savin R, et al, Eur 

J Dermatol 2003;13:150-60 Green L, 
et al, N Engl J Med 1996;335(11):823 

Thompson IM, et al N Engl J Med 
2003;349(3):213-222 Monograph on Pros-

car. Merck&Co.,Inc:Whitehouse Station 
(NJ);April 2004 Irwig MS, Kolukula S J Sex 

Med 2011;8(3):872-884  Seale LR et al J 
Drugs Dermatol 2016 ;15:4:414:419

3.  Δουταστερίδη (Αναστολέας 5 - α αναγω-
γάσης, τύπου 1 και 2)

- 0,5 mg/ημ 
-  Αύξηση 10% των τριχών στο 56% των αν-

δρών που έλαβαν δουταστερίδη έναντι 
41% των ανδρών που έλαβαν φιναστερίδη 
για 24 εβδομάδες.

-  Απουσία μελετών που κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια χορήγη-
σης στις γυναίκες 

-  Λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες
Olsen EA et al.  J Am Acad Dermatol 

2006;55:1014-23 

Καταξιωμένες θεραπείες
Non FDA approved 
1)  Αντιανδρογόνα και Αντισυλληπτικά (MONO 

ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
2) Συμπληρώματα διατροφής-Lotion 

• Βιταμίνες (C, E, PP, B5, B6, B8)
• Μόρια με αντιοξειδωτική δράση 
• Ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Cu, Mn, Se κλπ)
• Θειούχα αμινοξέα (κυστίνη, μεθειονίνη) 
3) Νέα μόρια 
•  Latanoprost (0,1%) ανάλογο προσταγλαν-

δίνης F2α 
•  Bimatoprost συνθετικό ανάλογο prosta-

mide F2α

Καταξιωμένες θεραπείες
• προσθετική μαλλιών 
•  καλλυντικά κάλυψης των κενών (βαφή δέρ-

ματος με ειδικές σκόνες ή σπρέι). 
•  χειρουργική θεραπεία (ιδιαίτερα μεταμό-

σχευση μαλλιών FUE)

Νεότερες θεραπείες
Ενεργοτριχογένεση με Low level laser therapy 
(LLLT 635-810nm) 
-  Χαμηλής ισχύος σύγχρονο μονοχρωματικό 

ερυθρό φως.
-  Cleαrance το 2007 για ανδρικού τύπου ΑΓΑ 

και το 2011 για γυναικεία  ΑΓΑ. 
-  Απαιτούνται περισσότερες μελέτες ώστε να 

βελτιωθούν και να καθοριστούν οι παράμε-
τροι, αλλά και η μακροχρόνια ασφάλεια.

Μεσοθεραπεία ετερόλογη  
-  Μινοξιδίλη, Υαλουρoνικό, Βιταμίνες, Μό-

ρια με αντιοξειδωτική δράση, Ιχνοστοιχεί-
α, Coctails (συνδυασμοί ουσιών – μορίων). 

-  Δεν υπάρχει δεδομένο μείγμα ΜΣΘ για 
χρήση στη θεραπεία αλωπεκίας. 

-  Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ΜΣΘ 
δεν έχουν επαρκώς αξιολογηθεί και κατα-
γραφεί σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες.

Μεσοθεραπεία αυτόλογη – PRP  
-  Το PRP είναι μια ελπιδοφόρα τεχνική, εύ-

κολη στη εφαρμογή, με καλά αποτελέσμα-
τα στη βελτίωση της πυκνότητας και του ό-
γκου των τριχών χωρίς σημαντικές ανεπιθύ-
μητες ενέργειες.

-  Παρά τα αρχικά αποτελέσματα χρειάζεται 
περισσότερη αξιολόγηση. 

-  Δεν υπάρχουν guide lines όσο αφορά τη δο-
σολογία των υλικών (ετερόλογων και αυτό-
λογων) και τα μεσοδιαστήματα χορήγησης. 
 Mohamed A Toama1*, Elsayed M Khater1 

and Mohamed I Soliman, Journal of Clinical 
& Investigative Dermatology., August, 2017

Πειραματικές θεραπείες
-  Οι πειραματικές θεραπείες που έχουν ως 

σκοπό την δημιουργία νέων τριχικών θυλά-
κων με τη χρήση stem cells φαίνεται να α-
ποτελούν την μελλοντική θεραπεία της ΑΓΑ

 

 

Zhao J et al Medical Hypotheses  2008 ;70, 
1014–1016, Sellheyer K, Krahl D J Am Acad 

Dermatol 2010;63:859-65, Cotsarelis G 
group J Clin Invest 2011 ;121(2):613-22.

 
-  Σημαντική είναι η προστασία του τριχωτού 

της κεφαλής των ατόμων με ΑΓΑ από την η-
λιακή ακτινοβολία με κατάλληλα αντηλια-
κά, καπέλο ή προσθετική μαλλιών.

-  Η σωστή ενημέρωση του ασθενούς με ΑΓΑ 
μπορεί να λειτουργήσει ως πυξίδα στην κα-
θοδήγηση του στον δρόμο προς την επιτυ-
χή θεραπεία. 

Χρήσιμα links για τους ασθενείς με ΑΓΑ
www.alopecia-awareness.org.uk 

www.alopeciaworld.com 
www.alopecia.org.uk

Η πρόσθια ινωτική αλωπεκία περιγράφηκε 
για πρώτη φορά το 1994 από τον Steven 

Kossard και τους συνεργάτες του. Θεωρήθηκε 
αρχικά σπάνιο νόσημα το οποίο προσβάλλει 
αποκλειστικά γυναίκες σε εμμηνόπαυση και 
ονομάστηκε μετεμμηνοπαυσιακή πρόσθια 

ινωτική αλωπεκία.
 

Στη συνέχεια όμως επειδή παρατηρή-
θηκε τόσο σε γυναίκες μικρότερης ηλι-
κίας όσο επίσης και σπάνια σε άνδρες 

μετονομάστηκε πρόσθια ινωτική αλωπεκία 
(Frontal Fibrosing Alopecia, FFA).

Αναζητώντας τη βιβλιογραφία για την FFA, 
στον παγκόσμιο βιβλιογραφικό ιστό ανευρί-
σκονται περίπου 270 σχετικά άρθρα εκ των 

οποίων αρκετά είναι ελληνικά. 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πα-

γκόσμια αύξηση της επίπτωσης της νόσου και 
μάλιστα πολλοί συγγραφείς μιλούν για μορ-
φή επιδημίας.

Πόσο παλιό είναι τελικά το νόσημα; Είχε η 
δούκισσα του Ουρμπίνο, που έζησε τον 15ο 
αιώνα μ.Χ., πρόσθια ινωτική αλωπεκία; Αυτό 

Εξηγώντας 
στον/στην ασθενή 
την Πρόσθια ινωτική αλωπεκία  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

17η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
Καθοδηγώντας τον ασθενή



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. 

Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές σε 13 
γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά 
ότι σχετίζονται με την αλωπεκία. 

Πλεονεκτήματα του TrichoTest™
• Επιτρέπει την ακριβή επιλογή των 

αποτελεσματικότερων 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

• Χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγικότητα 
και αποτελεσματικότητα της τάξεως του 
99,9% κατά τον γενετικό προσδιορισμό

• Χάρη σε ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο, 

για τον οποίο εκκρεμεί ευρεσιτεχνία, 
επιτυγχάνεται μια εξατομικευμένη 
θεραπεία μεταξύ ενός συνόλου 
>175 εκατομμυρίων εναλλακτικών 
θεραπευτικών αγωγών

• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας

• Αποτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των δραστικών ουσιών

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

TrichoTest™
Γενετικό τεστ για την Αλωπεκία

Fagron Hellas
12 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας
Τ.Κ. 42100, Τ.Θ. 32
Τρίκαλα, Ελλάδα

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr
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διερωτώνται οι συγγραφείς ενός άρθρου που 
δημοσιεύτηκε το 2008.

Ο Erich Hoffman, το 1943,  στο βιβλίο του 
"Treatment of skin and Venereal Diseases" 
περιέγραψε την κλινική εικόνα μιας γυναίκας 
45 ετών που εμφάνιζε "συκοσύμορφο ουλε-
ρύθημα". Μήπως ήταν πρόσθια ινωτική α-
λωπεκία; Μήπως δεν είναι τελικά ένα νέο νό-
σημα; 

Ο Axel Munthe, ήταν ένας Σουηδός γιατρός 
που έζησε και εργάστηκε στην Ιταλία για πολ-
λά χρόνια. Στο βιβλίο του «The Story of San 
Michele», περιγράφει την οικιακή του βοηθό, 
Mamsell Agata, η οποία είχε ένα αξαιρετικά 
μεγάλο μέτωπο και απώλεια φρυδιών.

Επιδημιολογία 
Στο 85% των περιπτώσεων παρατηρεί-

ται σε  γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικί-
ας Αφρικανικής, Ασιατικής και Ισπανικής κα-
ταγωγής. Αυξημένη επίπτωση παρατηρείται 
σε γυναίκες με πρώιμη εμμηνόπαυση (17%) 
σε σχέση με την επίπτωση στο γενικό πλη-
θυσμό (6%) και σε γυναίκες μετά από υστε-
ρεκτομή, ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζεται το 
νόσημα από τη θεραπεία υποκατάστασης ή 
από ορμονικές διαταραχές. Εμφανίζεται σε η-
λικία 18-87 ετών με μέσο όρο τα 63 χρόνια. 

Σε γυναίκες ασθενείς Αφρικάνικης φυλής  
σε μια μελέτη περιγράφεται έναρξη σε μικρό-

τερη ηλικία συγκριτικά με τις γυναίκες Καυ-
κασίας και Ασιατικής φυλής (74% πριν την 
εμμηνόπαυση) ενώ σε μια άλλη μελέτη δεν 
παρατηρείται διαφορά μεταξύ των δύο πλη-
θυσμών γυναικών. Οικογενειακό ιστορικό α-
ναφέρεται σε ποσοστό 8% των ασθενών και 
δεν συσχετίζεται με τα ως τώρα δεδομένα με 
άλλα νοσήματα (εκτός των αυτοάνοσων).

Η αργή εξέλιξη σε συνδυασμό με την ή-
πια κλινική εικόνα ιδιαίτερα στο αρχικό στά-
διο καθιστούν δύσκολο τον υπολογισμό της 
έναρξης του νοσήματος. Σε αρκετές περιπτώ-
σεις  καθυστερεί η διάγνωση μέχρι και 18 
χρόνια. 

Φαίνεται ότι συνυπάρχει με δυσλιπιδαιμί-
α, υποθυρεοειδισμό, υπέρταση και οστεοπό-
ρωση και περιγράφεται σε μια μελέτη σχέση 
μεταξύ beta-blockers και ΜΣΑΦ, με πιθανή 
προστατευτική δράση των αναστολέων του 
μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης.

Συνυπάρχει συχνά με διάχυτη ανδρογενε-
τικού τύπου αλωπεκία, γεροντική αλωπεκία 
(0-68%), καθώς και με θυρεοειδοπάθεια (9-
23%). Αναφέρεται ιστορικό προϋπάρχοντος 
ή συνυπάρχοντος θυλακικού λειχήνα (LPP) 
σε ποσοστό που κυμαίνεται από 2-17%, ενώ 
δεν παρατηρείται συνήθως συμμετοχή των 
βλεννογόνων.

Τα πιο συχνά αυτοάνοσα νοσήματα που 
παρατηρούνται σε ασθενείς με πρόσθια ινω-

τική αλωπεκία είναι η λεύκη, η γυροειδής α-
λωπεκία, η ατοπία, η ψωρίαση, η ρευματοει-
δής αρθρίτιδα, ο ερυθηματώδης λύκος και η 
πολυομυοσίτιδα.

Έχει αναφερθεί εμφάνιση του νοσήματος 
μετά από μεταμόσχευση μαλλιών, καθώς και 
μετά από face lift.

Αναφορικά με τη σχέση του νοσήματος και 
το κάπνισμα υπολογίστηκε ότι 87% των α-
σθενών είναι μη καπνίζοντες. Τέλος, δεν έχει 
αποδειχθεί συσχέτιση με παθολογικό ορμο-
νικό εργαστηριακό έλεγχο.

Αιτιοπαθογένεια
Το 2001 η Εταιρεία Μελέτης των Τριχών της 

Β. Αμερικής και οι ειδικοί στις παθήσεις τρι-
χών διοργάνωσαν διημερίδα στο πανεπιστή-
μιο Duke, με σκοπό την ταξινόμηση των διά-
φορων μορφών ουλωτικής αλωπεκίας. Έτσι 
λοιπόν τις χώρισαν σε πρωτοπαθείς και δευ-
τεροπαθείς και στη συνέχεια, ανάλογα με το 
είδος των κυττάρων που υπερέχει στην ιστο-
λογική εικόνα, τις ταξινόμησαν σε λεμφοκυτ-
ταρικές, ουδετεροφιλικές, μεικτές και μη ει-
δικές ή ιδιοπαθείς. Η πρόσθια ινωτική αλω-
πεκία ανήκει στις πρωτοπαθείς λεμφοκυττα-
ρικές ουλωτικές αλωπεκίες.

Πολλοί παράγοντες αλλά και μηχανι-
σμοί έχουν συσχετισθεί με την αιτιοπαθο-
γένεια του νοσήματος, η οποία όμως πα-

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

Anti-Dandruff Shampoo  200ml 

µε Piroctone Olamine 0,75%

Urea Shampoo 5%   200ml

• Mειώνει τον P. Ovale &
τον Έντονο Kνησµό

• Kαθαρίζει βαθιά & Aπολιπαίνει 

• Eναλλακτικά σε θεραπείες
µε Kετοκοναζόλη 

• Eνυδατώνει & Kερατολύει Ήπια

• Ψωρίαση Tριχωτού - Mειώνει τον Kνησµό

• Σε Έντονη Aπολεπιστική Ξηρότητα

 

 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2019: 55 Years
Dermatological Skin Care

Ως Kαθαριστικό Σώµατος

 Στη Σµηγµατορροϊκή ∆ερµατίτιδα

 Στη Ποικιλόχρου Πιτυρίαση

Anti-Hairloss Shampoo   

  
• Αδύνατα µαλλιά, Τριχόπτωση

• Συνδυάζεται µε όλες
τις θεραπείες
ενίσχυσης της τριχοφυΐας

• Προκαλεί Iσχυρή Yπεραιµία
στο δέρµα της κεφαλής
µε: Caffeine Complex,
Nicotinic Acid, Ginkgo Biloba Extract  

  

Περιέχει:  Eπιφανειοδραστικά Kαθαριστικά 4ης Γενιάς
για Ήπιο Kαθαρισµό του τριχωτού της κεφαλής

& Piroctone Olamine, Menthol, Conditioner

Xρήση ρουτίνας µετά τη φαρµακευτική αγωγή

200 ml

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

1965 - 2019: 55 Years
Dermatological Skin Care
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 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

Liquid Wash 200, 300, 1000ml

 • Ήπιος Kαθαρισµός Προσώπου & Σώµατος 
για την Eυαίσθητη & Προβληµατική Eπιδερµίδα 

• Σε Θεραπεία της AKMHΣ µε Pετινοειδή 

Facial Cleanser * 150ml

• Mικτή - Λιπαρή µε Tάση AKMHΣ Eπιδερµίδα 

• Kαθαρίζει βαθειά τους Πόρους

• Aποτρέπει τη δηµιουργία φαγεσώρων

• Συµβατό µε όλες τις Θεραπείες AKMHΣ 
του Προσώπου

 

 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2019: 55 Years
Dermatological Skin Care

Kαθαρίζουν µε:  Eπιφανειοδραστικά καθαριστικά 4ης Γενιάς
Φροντίζουν µε:  Bιταµίνες B6, E & Bιοτίνη, Πανθενόλη, Aλλαντοΐνη,
Eκχύλ. Xαµοµηλιού, Eνυδατικούς Πολυσακχαρίτες, Menthol*

Clear Face  Foam  
 Βαθύς Απολιπαντικός Kαθαρισµός

 Σµηγµατορυθµιστική ∆ράση

 Άµεση Αντιβακτηριακή∆ράση*  

• Σε Σοβαρή Φαγεσωρική AKMH

• AKMH Pάχης & Στήθους 

• Θυλακίτιδα

µε MontalineC40® (SebapharmaPatent)   
Φυσικός Αντιβακτηριακός Παράγοντας  

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

150 ml

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

1965 - 2019: 55 Years
Dermatological Skin Care

Tο MontalineC40®  εξουδετερώνει πλήρως, 

σε 1-2 λεπτά, τον Staph. Aureus & το P. Acnes    

ραμένει άγνωστη.
Σύμφωνα με την κ. Χασάπη στους παρα-

πάνω παράγοντες και μηχανισμούς συμπερι-
λαμβάνονται:
• Ο αυτοάνοσος μηχανισμός
•  Η κατέρρειψη ανοσολογικού προνομίου και 

κατανομή κυττάρων Langerhans
•  Η καταστροφή των στελεχιαίων κυττάρων 

του "bulge"
•  Η αναστολή επικοινωνίας επιθηλίου τριχι-

κού θυλάκου και  μεσεγχύματος
•  Η απώλεια του ενεργοποιητή του πολλα-

πλασιασμού του υποδοχέα-γ της περοξι-
σάμης, PPAR-γ (Peroxidome Proliferator 
Activated Receptor-γ)

•  Η δυσλειτουργία του σμηγματογόνου αδένα
•  Η απώλεια του προστατευτικού σήματος 

CD200
• Οι μεταλλάξεις των κερατινών
• Η νευρογενής φλεγμονή
• Η αυξημένη απόπτωση σε CCLE και LPP
• Η μειωμένη ικανότητα αυτοδιατήρησης των 
stem cells του τριχικού θυλάκου
• Περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες

Σχετικά με  τους γενετικούς παράγοντες αξί-
ζει να αναφερθεί ότι πραγματοποιείται έρευ-
να για την γενετική προδιάθεση του νοσήμα-
τος δεδομένου του ότι έχει παρατηρηθεί το 
νόσημα σε μέλη της ίδιας οικογένειας.

Επίσης τελευταία ερευνούνται διάφοροι πε-
ριβαλλοντικοί παράγοντες που πιθανά να ε-
νέχονται στην αιτιοπαθογένεια της νόσου κα-
θώς και η χρήση τοπικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούν οι ασθενείς όπως είναι τα α-
ντιηλιακά και οι κρέμες προσώπου.

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα της FFA είναι χαρακτηρι-

στική. Παρατηρείται προοδευτική ταινιοειδής 
μετατόπιση της μετωποκροταφικής παρυφής 
του τριχωτού της κεφαλής, με ή χωρίς συνο-
δό απώλεια των τριχών των φρυδιών. Η ται-
νιοειδής μετατόπιση της παρυφής του τριχω-
τού της κεφαλής γίνεται σταδιακά και μπορεί 
να υποχωρήσει έως και 8 cm. Σε περιπτώσεις 
μακροχρόνιας εξέλιξης του νοσήματος μπο-
ρεί να οδηγήσει σε μεγάλου βαθμού ουλωτι-
κή αλωπεκία δίδοντας την χαρακτηριστική ό-
ψη «κλόουν». Η καινούργια παρυφή του τρι-
χωτού έχει οδοντωτή μορφή.

Σε ποσοστό 96% των περιπτώσεων παρα-
τηρείται στα σημεία της αλωπεκίας ωχρότητα 
του δέρματος, ατροφία, καταστροφή των θυ-
λακικών στομίων, περιθυλακικό ερύθημα και 
υπερκεράτωση, καθώς και μονήρεις τρίχες.

Η παρουσία μεμονωμένων τριχών στη με-
σότητα του μετώπου, περίπου στο σημείο της 
αρχικής γραμμής του τριχωτού της κεφαλής, 
ή και στις κροταφικές παρυφές, αποτελεί ση-

μαντικό κλινικό σημείο για τη διάγνωση της 
πρόσθιας ινωτικής αλωπεκίας. Οι μοναχικές 
αυτές τρίχες έχουν μήκος 3-7cm και μπορεί 
να συνοδεύονται ή όχι από περιθυλακικό ε-
ρύθημα και απολέπιση.

Επίσης, συχνά παρατηρούνται ερυθρά στίγ-
ματα στην περιοχή των φρυδιών και στο με-
σόφρυο, καθώς και πιο σπάνια βλατίδες στο 
πρόσωπο ή και εμβάθυνση των αγγείων στο 
μέτωπο. Μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια 
τριχών και σε άλλες θέσεις στο σώμα, όπως 
μασχάλες, άκρα και εφήβαιο.

Οι φλεγμονώδεις βλατίδες, το περιθυλακι-
κό ερύθημα καθώς και η περιθυλακική υπερ-
κεράτωση, τα οποία παρατηρούνται στη φά-
ση εξέλιξης του νοσήματος, συνηγορούν στο 
να θεωρείται πλέον η FFA, από τους περισ-
σότερους συγγραφείς, υπότυπος του θυλακι-
κού λειχήνα. Ανάλογα με το βαθμό υποχώ-
ρησης της μετωποκροταφικής παρυφής δια-
κρίνεται σε ήπια ή σοβαρή μορφή. Οι ασθε-
νείς συχνά παραπονούνται για κνησμό, τριχο-
δυνία και  αίσθημα καύσου.

Διαφορική διάγνωση
Η διάγνωση του νοσήματος βασίζεται στα 

ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά, τη τριχο-
σκόπηση και σε περίπτωση που υπάρχει αμ-
φιβολία στην ιστολογική εξέταση.

Διαφορική διάγνωση θα γίνει από άλλα 
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νοσήματα όπως είναι η γυροειδής αλωπεκί-
α, η χρόνια τελογενής τριχόρροια, η ανδρο-
γενετικού τύπου αλωπεκία, η αλωπεκία α-
πό έλξη, η ψευδογυροειδής αλωπεκία, ο θυ-
λακικός λειχήνας, ο ερυθηματώδης λύκος, 
το ιδιοπαθές μεγάλο μέτωπο, το σύνδρομο 
Graham- Little- Piccardi- Lassueur, η κεντρι-
κή φυγόκεντρος αλωπεκία, η θυλακική βλεν-
νίνωση και η αποψιλωτική ακανθωτή θυλακι-
κή υπερκεράτωση.

Ιστολογική εικόνα
Ιστολογικά παρατηρείται λειχηνοειδής λεμ-

φοκυτταρική φλεγμονώδης διήθηση στο επί-
πεδο του ισθμού και στη υπεραδενική μοί-
ρα του τριχικού θυλάκου (infundibulum), πε-
ριθυλακική ίνωση, καταστροφή του θύλακα 
και μείωση του αριθμού των θυλάκων.

Πρόσφατα, από τις Tosti και Miteva, περι-
γράφηκε, σε ιστολογικό επίπεδο, ένα ιδιαίτε-
ρο σημείο για την πρόσθια ινωτική αλωπεκί-
α: η θυλακική τριάδα (follicular triad). Πρό-
κειται για την ταυτόχρονη παρουσία τελικής, 
ενδιάμεσης και χνοώδους τρίχας καθώς επί-
σης και τριχών σε αναγενή, καταγενή και τε-
λογενή φάση.

Τριχοσκόπηση
Τα τριχοσκοπικά ευρήματα στην πρόσθια ι-

νωτική αλωπεκία είναι: απώλεια των θυλα-
κικών στομίων, περιθυλακική υπερκεράτωση 
και ερύθημα, περιθυλακικές περιοχές καστα-
νού, ιώδους και λευκού χρώματος.

θεραπεία
Η πρόσθια ινωτική αλωπεκία είναι νόσημα 

χρόνιο, αλλά και απρόβλεπτο ως προς την ε-
ξέλιξή του. Συχνά περνούν μήνες ή και χρό-

νια μέχρι τη σταθεροποίηση ή μπορεί να έχει 
αργή εξέλιξη με περιστασιακή εκτεταμένη και 
έντονη τριχόπτωση. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή ε-
ξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες όπως 
είναι ο βαθμός δραστηριότητας του νοσήμα-
τος, η ηλικία και η εμπειρία του γιατρού.

Έχουν δοκιμαστεί αρκετά θεραπευτικά σχή-
ματα τα τελευταία χρόνια και όπως συμβαίνει 
με τα νοσήματα που δεν γνωρίζουμε την αι-
τιοπαθογένεια τους, νέες θεραπείες συνεχώς 
δοκιμάζονται.

Από τις θεραπείες που κατά καιρούς εφαρ-
μόζονται δεν είναι εύκολο να διευκρινιστεί αν 
βοηθούν στον έλεγχο του νοσήματος ή αν το 
αποτέλεσμά τους είναι στα πλαίσια της φυσι-
κής πορείας της νόσου.

Η θεραπεία εξαρτάται επίσης από τη φάση 
που βρίσκεται το νόσημα, την έκταση που κα-
ταλαμβάνει, το ρυθμό εξέλιξής του, την ηλι-
κία του ασθενή και το ατομικό ιστορικό του, 
την ψυχολογική κατάσταση και την ποιότητα 
ζωής του. Οι ασθενείς απογοητεύονται συχνά 
από την εξέλιξη της νόσου και από τη θερα-
πεία.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η εμπει-
ρία που έχει ο γιατρός τόσο με το νόσημα ό-
σο και με την φαρμακευτική αγωγή που προ-
τείνει.

Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες ού-
τε θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη θεραπεί-
α του νοσήματος.

Σε όλες τις μελέτες και στις αναφορές που 
υπάρχουν στην ιατρική βιβλιογραφία ο αριθ-
μός των ασθενών που συμμετέχουν είναι μι-
κρός.

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις θα πρέπει 
να στηρίζονται στα βιβλιογραφικά δεδομέ-
να, την προσωπική εμπειρία, στις ενδεχόμε-

νες ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας και 
τη συμμόρφωση του ασθενούς.

Η πρώιμη διάγνωση είναι σημαντική γιατί 
μπορεί ο θεράπων δερματολόγος να παρέμ-
βει στην εξέλιξη της νόσου, να παρεμποδίσει 
την επέκταση της αλωπεκίας και να μειώσει 
τα συμπτώματα. 

Έχουν δοκιμαστεί κορτικοστεροειδή, τό-
σο τοπικά όσο και συστηματικά, μινοξιδίλη, 
υδροξυχλωροκίνη, τοπικοί αναστολείς της 
καλσινευρίνης, καθώς και συνδυασμοί των 
ανωτέρω.

Η συστηματική χορήγηση κορτικοστεροει-
δών φαίνεται να μην έχει καλή ανταπόκριση 
στην πρόσθια ινωτική αλωπεκία σε σχέση με 
το θυλακικό λειχήνα.

Η υδροξυχλωροκίνη χορηγείται για τη θε-
ραπεία της νόσου στη φάση έξαρσης. Πριν 
την έναρξη θα πρέπει να συστήνεται οφθαλ-
μολογικός και εργαστηριακός όπως επίσης 
και κατά τη διάρκεια της αγωγής. Οι παρενέρ-
γειες του φαρμάκου είναι σπάνιες και περι-
λαμβάνουν ανορεξία, γαστρεντερικές διατα-
ραχές, μυαλγία, μελάγχρωση του δέρματος 
και σπάνια αιματολογικές και οφθαλμολογι-
κές διαταραχές. Το κάπνισμα θα πρέπει να δι-
ακόπτεται γιατί μειώνει την αποτελεσματικό-
τητα του φαρμάκου. Αν μετά από 6 μήνες α-
γωγής δεν υπάρχει ανταπόκριση καλό είναι 
να διακόπτεται η χορήγηση του φαρμάκου.

Η τοπική εφαρμογή διαλύματος μινοξιδί-
λης φαίνεται να αυξάνει το χρόνο ζωής των 
αναγενών τριχών και να βοηθάει πιθανά τη  
συνυπάρχουσα ανδρογενετικού τύπου αλω-
πεκία. Σε αρκετές αναφορές με θετικά αποτε-
λέσματα η χρήση της μινοξιδίλης συνδυαζό-
ταν με τοπικά κορτικοστεροειδή και αναστο-
λείς της 5 α ρεδουκτάσης.

Εναλλακτική θεραπεία στην αντιμετώπιση 
της νόσου, αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η 
χορήγηση τετρακυκλίνης και δοξυκυκλίνης 
με στόχο τη μείωση της φλεγμονής.

Έχουν δοκιμαστεί επίσης PPAR-γ αγωνιστές 
, μεθοτρεξάτη, UVB, αναστολείς της 5 ανα-
γωγάσης, lasers κ.α.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο θέμα της 
μεταμόσχευσης τριχών σε ασθενείς με πρό-
σθια ινωτική αλωπεκία, γιατί η μεταμόσχευση 
μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. 

Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία η εμφά-
νιση θυλακικού λειχήνα μετά από μεταμό-
σχευση τριχών σε ασθενείς με ανδρογενετι-
κού τύπου αλωπεκία, καθώς και μετά από 
face lifting. 

Εφόσον ενημερωθεί ο ασθενής και το νό-
σημα είναι σε φάση ύφεσης τουλάχιστον για 
δύο χρόνια (και έχει επιβεβαιωθεί με βιοψί-
α ότι είναι σε φάση ύφεσης) θα πρέπει να δι-
ενεργείται test με εμφύτευση δοκιμαστικά ο-
ρισμένων τριχών και να περάσει χρονικό διά-
στημα 6 μηνών για πιθανή εμφάνιση επιπλο-
κών.

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης αλωπεκίας βο-
ηθούν σημαντικά οι περούκες, τα διάφορα εί-
δη προσθετικής τριχών καθώς και το τατουάζ 
φρυδιών ή το scalp micropigmentation.
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Τι είναι γυροειδής αλωπεκία
Πρόκειται για καλοήθη, υποτροπιάζουσα, 

αυτοάνοση, μη ουλωτική αλωπεκία. Μπορεί 
να συνυπάρχει με θυρεοειδίτιδα Hashimoto, 

διαβήτη, λεύκη, ομαλό λειχήνα, morphea, ΣΕΛ, 
ΡΑ, ψωρίαση, ΨΑ, κολλαγονώσεις, μυασθένεια, 
κακοήθης αναιμία, ψυχιατρικά νοσήματα (άγχος, 

κατάθλιψη), υπερλιπιδαιμία, ΑΥ. Τα νύχια 
συμμετέχουν σε ένα ποσοστό 10-66%, με 

εμφάνιση βοθρίων, τραχυονυχία, κοιλωνυχία, 
ευθραυστότητα, ονυχομάδηση, γραμμές 

Beau. Αυτόματη επανέκφυση εντός ενός έτους 
συμβαίνει σε ένα ποσοστό 34-50%, ενώ 14-

25% μεταπίπτει σε καθολική ή ολική γυροειδή 
αλωπεκία, με πιθανότητες μικρότερες του 10% 
για επανέκφυση. Κακή πρόγνωση αποτελόυν 
η ηλικία μικρότερη των 16 ετών, η μορφή της 

γυροειδούς (οφίαση, καθολική ή ολική), το 
ιστορικό ατοπίας, οι βλάβες στα νύχια, οι συχνές 
υποτροπές, το οικογενειακό ιστορικό γυροειδούς 

αλωπεκίας ή αυτοανόσων νοσημάτων.

Κλινική εικόνα
Παρατηρούνται αποψιλωτικές πλάκες, λεί-

ες, ρόδινου ή φυσιολογικού χρώματος. Συ-
νήθως είναι ασυμπτωματικές, ενώ σπάνια 
μπορεί να υπάρχει ήπιος κνησμός ή κάυσος 
στις πάσχουσες περιοχές. Μπορει να προ-
σβάλει οποιαδήποτε έντριχη περιοχή, το γέ-
νειο, τα φρύδια, τις βλεφαρίδες, τις μασχά-
λες και το εφήβαιο, ενώ συνήθως συνυπάρ-
χει προσβολή του τριχωτού της κεφαλής. 

Κλινικές μορφές  
1.  Περιγεγραμμένη (εντοπισμένη ή εκτεταμένη)
2. Δικτυοειδής
3. Οφίαση
4. Ανάστροφη οφίαση
5. Ολική
6. Καθολική
7. Διάχυτη
8. Γραμμική
9. Overnight graying

Εργαστηριακή διερεύνηση
Α)  Τριχοριζόγραμμα: εδώ έχουμε μείωση της 

αναλογίας των των αναγενών τριχών και αύ-
ξηση των καταγενών και τελογενών τριχών.

Β)  Ιστολογική εικόνα: παρατηρείται περιθυ-
λακική λεμφοκυτταρική διήθηση, το λεγό-
μενο σμήνος μελισσών, χωρίς ουλοποίη-
ση. Συνάμα εμφανίζονται ενεργοποιημένα 
ενεργοποιημένα Τ- λεμφοκύτταρα, μακρο-
φάγα, κύτταρα Langerhans και η παρου-
σία ηωσινοφίλων. Διακρίνεται η σμίκρυν-
ση των θυλάκων και ινώδεις περιοχές με 
ακράτεια μελανίνης.

Άλλες μέθοδοι διάγνωσης
Τριχοσκόπηση: παρατηρούμε ομοιόμορφα 

κίτρινα στίγματα (yellow dots), μαύρα στίγματα, 
κοντές χνοώδεις τρίχες, τρίχες με εικόνα θαυμα-
στικού, λεπτυνόμενα στελέχη τριχών, σπασμέ-
νες τρίχες, και περιθυλακική υπερμελάγχρωση. 

Pull test: είναι θετικό στην περιφέρεια της 

Εξηγώντας 
στον/στην ασθενή 
τη γυροειδή αλωπεκία
ΚΟΥΣΤΑ ΦΙΟΡΗ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Δερματολογική Kλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

17η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
Καθοδηγώντας τον ασθενή

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

Shower Oil - Emollient  200ml 

Shower Cream  200ml

Eλαιώδες Aφρόλουτρο     30% O/W

Aναλιπαντικό, Aντικνησµώδες

•  Ξηρό & Eρεθισµένο δέρµα 

•  Aτοπική ∆ερµατίτιδα σε “Eνήλικες & Παιδιά”

µε: Λάδι Aβοκάντο (Bιταµίνες A, D, E, F), Yγρή Παραφίνη, Λεκιθίνη

Kρεµώδες Aφρόλουτρο     50% O/W

Aναλιπαντικό, Aντικνησµώδες

•  Aτοπική ∆ερµατίτιδα σε έξαρση

•  Aφυδατωµένο δέρµα • Ψωρίαση • Iχθύαση

µε: ω3, ω6 λιπαρά οξέα, Aραχιδέλαιο, Λεκιθίνη, Ascorbyl Palmitate

 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2019: 55 Years
Dermatological Skin Care

 
ω3, ω6λιπαρά οξέα

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

 

Special Body Milk 200ml

  

 

Ενυδατικό & Αναλιπαντικό

Γαλάκτωµα    30% O/W

 

 

• Ατοπική ∆ερµατίτιδα

σε έξαρση

• Πολύ Ξηρό & 

Aφυδατωµένο δέρµα

 

 

 µε: Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Bαζελίνη, Λάδι Jojoba, Butyrospermum

Ως έκδοχο µε:  Kρέµες  Kορτιζόνης 30g/100ml, Urea έως 20%,

  Acid Sallicylic  5%, Menthol 0,5%

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

ΧωρίςΣυντηρητικά

1965 - 2019: 55 Years
Dermatological Skin Care
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βλάβης και αποτελεί δείκτη ενεργότητας της 
νόσου με αναμενόμενη επέκτηση. 

Αιτιοπαθογένεια 
Στην αιτιοπαθογένεια της νόσου συμμετέ-

χουν ανοσολογικοί μηχανισμοί, γενετικοί, 
εκλυτικοί και λοιμώδεις παράγοντες, κυτο-
κίνες, νευροδιαβιβαστές, τοπικές διαταραχές 
των νεύρων και της μικροκυκλοφορίας. 

Κατα τον φυσιολογικό κύκλο της τρίχας οι 
τριχικοί θύλακοι βρίσκονται σε έναν κύκλο συ-
νεχούς αναγέννησης και ηρεμίας. Κατά τη δι-
άρκεια της αναγενούς φάσης η οποία στο τρι-
χωτό της κεφαλής διαρκεί από 1-8 χρόνια, μια 
χρωματισμένη τρίχα δημιουργείται. Η φάση 
αυτή της ενεργούς ανάπτυξης αποτελείται από 
6 στάδια. Ακολουθεί η καταγενής φάση, η 
οποία διαρκεί κάποιες εβδομάδες, όπου έχου-
με την υποστροφή και απόπτωση της τρίχας, 
διακοπή της μελανινογέννεσης και μετατροπή 
της τρίχας σε τελογενή. Η τελογενής φάση εί-
ναι μια φάση σχετικής ηρεμίας που ποικίλλει 
σε διάρκεια, και στη συνέχεια ο θύλακος επι-
στρέφει στην αναγενή φάση. Σε ασθενείς με ΓΑ 
παρατηρείται ένας παθολογικός σύντομος κύ-
κλος της τρίχας, στον οποίο μια χαρακτηριστι-
κή διήθηση φλεγμονοδών κυττάρων στρέφε-
ται κυρίως κατά χρωματισμένων τριχικών θυ-
λάκων (στάδιο ΙΙΙ, ΙV  της  αναγεννούς). Η φλεγ-
μονώδης διήθηση αποτελείται από Τ- λεμφο-
κυττ, μαστοκύτταρα, ΝΚ, και δενδριτικά, μετα-

ξύ των οποιών CD8 Τ- λεμφοκυττ είναι συνή-
θως τα πρώτα που εισέρχονται στο επιθήλιο 
του βολβού της αναγενούς τρίχας. 

Υπό κανονικές συνθήκες ο θύλακος της τρί-
χας προστατεύεται από ένα σχετικά ασταθές 
ανοσολογικό προνόμιο. Ασθενείς με ένα συ-
γκεκριμένο γενετικό υπόβαθρο έχουν προδιά-
θεση για ανωμαλίες στο περιβάλλον του τρι-
χικού θυλάκου, επιτρέποντας σε αυτοαντιγό-
να όπως τα σχετιζόμενα με τη μελανινογένε-
ση να παρουσιάζονται στα CD8 Τ- λεμφοκυττ. 
Όταν συμβαίνουν κάποια γεγονότα κατά τη δι-
άρκεια της αναγενούς φάσης (τραύμα, μόλυν-
ση, στρες) αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κλι-
νική εμφάνιση της Γ.Α. Οι ανοσοκατασταλτι-
κές κυτοκίνες όπως α- MSH (η μελανινοτρό-
πος), ο TGF-β (transforming growth factor), 
το ΙΚ (ο κατασταλτικός ρυθμιστής του HLA II), 
IDO (2,3 διοξυγενάση της ινδολεαμίνης), ο IGF-
1 (insuline like growth factor), MIF (migration 
inhibitory factor), CGRP (πεπτίδιο σχετιζόμενο 
με την καλσιτονίνη) μειώνονται. Αυτό επιτρέπει 
τη συσσώρευση των μαστοκυττάρων, των CD8 
T- λεμφοκυττ., και των ΝΚ. Επιπλέον αυξάνεται 
η ουσία Ρ η οποία επίσης προκαλεί τη συσσώ-
ρευση των μαστοκυττάρων και την αποκοκκίω-
σή τους, παράγοντας TNFα, ο οποίος αναστέλ-
λει την ανάπτυξη της τρίχας. Η ίδια ουσία προ-
καλεί τη συσσώρευση των CD8, τα οποία ενερ-
γοποιούνται και μαζί με τα ΝΚ παράγουν IFN-γ, 
η οποία αυξάνει την  έκφραση του MHC- 1 και 

οδηγεί το ανοσιακό σύστημα σε κατέρριψη. Η 
IFN-γ επάγει την έκφραση του MHC οδηγώντας 
σε νέο κύμα απελευθέρωσης CD4 και CD8. Το 
ULBP3 γονίδιο κωδικοποιεί  τον υποδοχέα των 
ΝΚ, ΝΚG2D, o οποίος με τη σειρά του συμμε-
τέχει στην κατέρριψη. Η πρωτεΐνη MICA του 
ΜΗC I αναγνωρίζεται από τα ΝKG2D.

Σε άλλη μελέτη αναφέρεται για την αιτιοπα-
θογένεια ότι: 1)Υπάρχουν συγκεκριμένα αλ-
λήλια του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατό-
τητας όπως τα DQB1, DRB1 τα οποία συσχε-
τίζονται με ΚΓΑ και ΟΓΑ. Οικογενείς περιπτώ-
σεις Γ.Α χαρακτηρίζονται συχνά από φτωχότε-
ρη πρόγνωση, ταχύτερη εξέλιξη, συχνές υπο-
τροπές και μεγαλύτερη αντίσταση στη θερα-
πεία. Στον επίτοπο 6q25.1 ανευρίσκονται τα 
ULBP γονίδια που κωδικοποιούν τον υποδο-
χέα των ΝΚ, NKG2D. 2) Kατέρριψη ανοσολογι-
κού προνομίου 3) Πεπτίδια σχετιζόμενα με με-
λανινογένεση τα οποία αποτελούν στόχο των 
Τ-κυτταροτοξικών κυττ. Αυτό ενισχύεται από 
την εμφάνιση λευκών τριχών στις θεραπευθεί-
σες περιοχές που ακολουθούνται από μελάγ-
χρωση, η συνύπαρξη με τη λεύκη και η κεραυ-
νοβόλος ΓΑ (overnight greying) που προσβάλ-
λει χρωματισμένες τρίχες. 4) Σμήνος μελισσών 
που συνδέεται με Th1 κυττοκίνες, χημειοκί-
νες και χημειοταξία. Στο αρχικό στάδιο της ΓΑ 
υπάρχει συσσώρευση λεμφοκυττάρων γύρω 
σπό το βολβό της τρίχας, ως αποτέλεσμα της 
κατέρριψης του ανοσολογικού προνομίου από 
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τα CD4, CD8, NK, IFN-γ (έναν εκπρόσωπο των 
Th1). Aυτό αποδεικνύεται και από την έκφραση 
των Τh1 χημειοκινών που είναι αυξημένη στη 
ΓΑ. 5) Ο υποδοχέας των ΝΚ, ΝΚG2D εκφράζε-
ται όχι μόνο στα ΝΚ, αλλά και στα CD8, γδ- Τ 
λεμφοκυττ. Τα  NKG2D αναγνωρίζουν το MHC 
I σχετιζόμενο με τις πρωτεΐνες MICA και MICB 
στα κύτταρα στόχους. Τα CD-56 ΝΚ, CD8 στους 
ασθενείς με ΓΑ αυξάνουν την έκφραση των 
ΝΚG2D. 6) Ορμόνες του στρες: το συναισθη-
ματικό στρες μπορεί να διαταράξει την ομοιό-
σταση του δέρματος. Εξαρτήματα του ΥΥΕ εί-
ναι παρόντα στο δέρμα και σχετίζονται με την 
τοπική απάντηση στο στρες. Μέρος του συστή-
ματος ΥΥΕ η ορμόνη απελευθέρωσης της κορ-
τικοτροπίνης είναι η ορμόνη κλειδί που βρίσκε-
ται στον ανθρώπινο τριχικό θύλακο. 

Μπορώ να το κληρονομήσω 
στα παιδιά μου;

Μπορεί να υπάρχουν ορισμένα γονίδια 
που προδιαθέτουν ορισμένους ανθρώπους 
στη νόσο, αλλά δε μεταδίδεται από γονείς 
σε παιδιά. Είναι πολύ απίθανο ένα παιδί να 
κληρονομήσει όλα τα γονίδια που απαιτού-
νται για να το προδιαθέσουν στην ασθένεια. 
Σε μονοζυγωτικά δίδυμα το ποσοστό εμφά-
νισης της νόσου και στα δύο αδέλφια είναι 
55%. Αυτό αποδεικνύει και την πολυπαρα-
γοντικότητα της νόσου.

θεραπείες
Χωρίς καμμία θεραπεία ένα 80% θα έχει αυ-

τόματη επανέκφυση, όταν πρόκειται για άτομα 
με περιορισμένη νόσο, διάρκειας μικρότερης 
του ενός έτους. Στις τοπικές θεραπείες ανή-
κουν τα κορτικοστεροειδή, η μινοξιδίλη, η αν-
θραλίνη, τα ανάλογα της προσταγλανδίνης και 
η τοπική ανοσοθεραπεία. Στα συστηματικώς 
χορηγούμενα τα κορτικοστεροειδή, η σουλ-
φασαλαζίνη, η μεθοτρεξάτη, η κυκλοσπορίνη 
η φωτοχημειοθεραπεία-φωτοθεραπεία και οι 
βιολογικοί παράγοντες. Στις υπόλοιπες θερα-
πείες έχουν χρησιμοποιηθεί αναστολείς καλ-
σινευρίνης, inosiplex, excimer laser, τοπικη βε-
ξαροτένη, καψαϊκίνη, prp, υδροξυχλωροκί-
νη, fractional photothermolysis, botulinum 
toxin, θαλιδομίδη, δαψόνη, ιμικουιμόδη 5%, 
αζωτούχος μουστάρδα τοπικά, εστέρες φου-
μαρικού οξέος, ιντερφερόνη, υπνοθεραπεί-
α-αρωματοθεραπεία, τοπική γέλη σκόρδου, 
ανοσοθεραπεία με αντιγόνο Candida, βιταμί-
νη D κ.α

Τι θεραπεία κάνω ανάλογα με το στάδιο και 
την ηλικία;

Σε ηλικία μικρότερη των 10 ετών χρησιμοποι-
ούμε τοπικά στεροειδή με μινοξιδίλη 5% ή αν-
θραλίνη. Σε ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών και 
ανάλογα με την έκταση της νόσου, αν δηλαδή 
αυτή είναι μικρότερη του 50% χρησιμοποιού-
με στεροειδή ενδοβλαβικά, μινοξιδίλη 5% και 
τοπικά στεροειδή μόνα τους ή σε συνδυασμό. 

Αν η ανταπόκριση είναι καλή συνεχίζου-
με τη θεραπεία, ενώ αν είναι φτωχή προσθέ-
τουμε ανθραλίνη 1% ή/και μινοξιδίλη 5%. Σε 
έκταση μεγαλύτερη του 50% χρησιμοποιούμε 
τοπική ανοσοθεραπεία με DPCP ή SADBE. Αν 
η απάντηση είναι καλή συνεχίζουμε τη θερα-
πεία. Αν η απάντηση είναι μέτρια προσθέτου-
με ενδοβλαβικά στεροειδή, ενω αν είναι φτω-
χή, μετα 6-12 μήνες, χρησιμοποιούμε μινοξι-
δίλη 5% δύο φορές την ημέρα, τοπικά στερο-
ειδή υπό κλειστή περίδεση ή ανθραλίνη. 

Υπάρχουν νέες θεραπείες;
Υπάρχουν αρκετές θεραπείες σε μελέτες φά-

σης ΙΙ και ΙΙΙ και διάφορες ανακοινώσεις. Σε 13 
ασθενείς χρησιμοποιήθηκε tofacitinib, έναν 
JAK3 αναστολέα, 15-25mg με επανέκφυση 
50,5% εντός 1-9 μηνών. Σε άλλη μελέτη με 4 
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και καθο-
λική γυροειδή αλωπεκία είχαν πλήρη επανέκ-
φυση με 10mg εντός 9 μηνών. Σε 9 ασθενείς 
χορηγήθηκε απρεμιλάστη 30mg για 3-6 μή-
νες. Οι ασθενείς αυτοί είχαν σοβαρή ή καθολι-
κή γυροειδή αλωπεκία, ενώ συνυπήρχε ιστο-
ρικό ατοπικής δερματίτιδας, θυρεοειδοπάθει-
ας, οικογενειακό ιστορικό γυρεοειδούς αλω-
πεκίας ή άλλων αυτοανόσων νοσημάτων. 

Προ της χορήγησης απρεμιλάστης είχαν λά-
βει tofacitinib, ενδοβλαβική τριαμσινολόνη, 
πρεδνιζόνη, τοπικά κορτικοστεροειδή, tacroli-
mus, ανοσοθεραπεία, μινοξιδίλη, PUVA. Αλ-
λιτρετινοϊνη έλαβε γυναίκα 52 ετών με ΚΓΑ 
από 2μήνου,η οποία ήταν υπό adalimumab 
για 4έτη λόγω νόσου Crohn. Στο παρελθόν 
είχε λάβει κορτικοστεροειδή per os και μεθο-
τρεξάτη, τα οποία διέκοψε λόγω ανεπιθύμη-
των ενεργειών. Η έναρξη έγινε με 30mg/ημ για 
2μήνες (επανέκφυση 45,2%) και οταν μειώθη-
κε σε 10mg λόγω κεφαλαλγίας είχαμε 86,8% 
επανέκφυση. Σε δύο ασθενείς χορηγήθηκε 
ρουξολιτινίμπη, ένας αναστολέας JAK1-2, με 
καλά αποτελέσματα επανέκφυσης, σε δόση 
εως 30mg. Το ίδιο φάρμακο χορηγήθηκε και 
σε μορφή κρέμας 0,6% 2 φορές την ημέρα 

για 3 μήνες σε γυροειδή αλωπεκία οφρέων 
με αποτέλεσμα την πλήρη επανέκφυση. Δύο 
ασθενείς με καθολική γυροειδή αλωπεκία και 
υποτροπιάζουσες μολύνσεις από C.difficile πέ-
τυχαν επανέκφυση, μετά από μεταμόσχευση 
μικροβιοτικών κοπράνων. Φαίνεται πως το μι-
κροβιακό έντερο μπορεί να έχει ανοσορρυθμι-
στικές επιδράσεις σε αυτοάνοσες καταστάσεις. 

Όσον αφορά την μεταμόσχευση τριχών σε 
ασθενείς με ιστορικό σταθερής γυροειδούς 
αλωπεκίας για δύο έτη, φαίνεται να μην αρκεί 
για να αποφασιστεί οποιαδήποτε χειρουργική 
επέμβαση σε ασθενείς με ανθεκτικές μορφές 
στη θεραπεία. Όσον αφορά τους παιδιατρι-
κούς ασθενείς υψηλότερες συγκεντρώσεις δι-
θρανόλης (0,5-3%) φαίνεται να έχουν καλύ-
τερα αποτελέσματα. 

Η βιταμίνη D παίζει ρόλο στο ανοσοποιητικό 
σύστημα και αναστέλλει την προφλεγμονώδη 
διαδικασία σε αυτοάνοσες αντιδράσεις. Τα επί-
πεδά της φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανά-
λογα της σοβαρότητας της νόσου, αλλά δεν 
έχει αποδειχθεί η βελτίωση της νόσου με χο-
ρήγησή της. Πειραματικές μελέτες αναφέρουν 
τη χρήση σκόρδου, tralokinumab (ένα αντίσω-
μα έναντι IL13) ως μελλοντικές θεραπείες. Συ-
μπερασματικά όμως, φαίνεται πως δεν υπάρ-
χει ριζική θεραπεία και καμμία δεν έχει αποδει-
χθεί να επηρεάζει τη φυσική πορεία της νόσου.
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Η ανδρογενετική αλωπεκία είναι η 
συνηθέστερη αιτία απώλειας μαλλιών σε 

άνδρες και γυναίκες. Αν και η αντιμετώπισή 
της παραμένει μέχρι σήμερα δύσκολο 

εγχείρημα για το δερματολόγο, αποτελεί 
επίμονη και διαρκή απαίτηση των ασθενών. 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, 
αν όχι ο σημαντικότερος για την επιτυχία 
της αντιμετώπισης και τη συμμόρφωση 

των ασθενών, είναι η ενημέρωσή τους και 
η παροχή σωστών πληροφοριών για τις 

δυνατότητες και τον ορθό τρόπο χρήσης των 
θεραπευτικών μεθόδων και φαρμάκων.

ΣΚΟΠΟΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εξηγούμε στον ασθενή ότι σκοπός της θε-

ραπείας είναι η αύξηση της κάλυψης του τρι-
χωτού κεφαλής (όσον αφορά τον αριθμό των 
τριχών) ή/και η καθυστέρηση της προοδευτι-
κής λέπτυνσης των τριχών.

ΠΟΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑθΕΤΟΥΜΕ…
(α)  Μη ειδικούς βιολογικούς τροποποιητές 

(Non specific biologic response modifiers) 
[Μινοξιδίλη]

(β)  Αποκλειστές υποδοχέων ανδρογόνων 
(Androgen receptor blockers)

(γ)  Αποκλειστές μετατροπής Τ (Testosterone 
conversion blockers) ή [5α -reductase α-
ναστολείς (5α – R inhibitors) [Φιναστερί-
δη, Δουταστερίδη] 

ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΣθΕΝΗ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ…
...να αποφεύγονται προϊόντα που προκα-

λούν βλάβη στο τριχωτό κεφαλής ή τα μαλ-
λιά, χρειάζεται ισορροπημένη διατροφή, κα-
λό είναι να διακόπτονται φάρμακα που προ-
καλούν απώλεια μαλλιών, ΚΑΝΕΝΑ από τα 
φάρμακα δεν επαναφέρει όλα τα χαμένα μαλ-
λιά, η θεραπεία αξιολογείται μετά τουλάχι-
στον 12 μήνες και απαιτείται συνεχής χρήση 
των φαρμάκων για διατήρηση δραστικότητας.

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ…
Ο δερματολόγος γνωρίζει ότι:

ότι πρόκειται για ένα συνθετικό 4-αζαστεροει-
δές, εκλεκτικό αναστολέα της 5α-ρεδουκτάσης ΙΙ 
(5α R), το οποίο μειώνει τα επίπεδα της DHT στον 
τριχικό θύλακο 41- 64,1% και 69,4% στον ορό.

Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται: ότι τα 
επίπεδα της Τεστοστερόνης παραμένουν σχε-
δόν ανεπηρέαστα.

ΣΥχΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΗ χΡΗΣΗ ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗΣ
ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει και ενημερώνει 
τον ασθενή ότι: 

άριστη δόση για την αντιμετώπιση της ΑΓΑ εί-
ναι 1mg/d, έχει ένδειξη από το1997, για άνδρες 
18-41 ετών με πρόσφατη έναρξη απόπτωσης 
τριχών (3 έτη, σε ποσοστό 50% ανδρών ηλι-
κίας 18-41 ετών παρατηρείται βελτίωση μετά 
1 έτος ενώ στο 66% μετά 2 έτη, έχει ευνοϊκή 
δράση και μετά τη μεταμόσχευση τριχών. Δια-
τηρεί τη δραστικότητα στην 5ετία με μικρή μεί-
ωση μετά τα δύο έτη, για διατήρηση του αποτε-
λέσματος απαιτείται συνεχής θεραπεία, ενώ δι-
ακοπή οδηγεί σε αναστροφή του θετικού απο-
τελέσματος. Δεν υπάρχουν μελέτες που κατο-
χυρώνουν την αποτελεσματικότητα και ασφά-
λεια χορήγησης στις γυναίκες.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει ότι:
- περνά τον αιματεγκεφαλικό φραγμό
- μεταβολίζεται στο ήπαρ 
-  δεν επηρεάζει το μεταβολικό ενζυμικό σύ-

στημα του κυτοχρώματος P 450
-  δεν έχει αλληλεπιδράσεις με βαρφαρίνη, 

διγοξίνη, θεοφυλλίνη κ.α.
-  δεν χρειάζεται αναπροσαρμογή δόσης σε 

νεφρική ανεπάρκεια
Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται:
-  ότι μπορεί να λαμβάνει το φάρμακο με ή 

χωρίς φαγητό
-  να ελέγχει περιοδικά την ηπατική λειτουργία
-  να ελέγχει το PSA πριν την έναρξη και κά-

θε χρόνο
-  ότι δεν απαιτείται διακοπή ή αναπροσαρμο-

γή δόσης άλλων φαρμάκων

ΠΟΛΥ ΣΥχΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Γιατρέ έχω διαβάσει για το «ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

ΜΕΤΑ ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ», τί μπορεί να μου συμ-
βεί; 

ΈΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει ότι:
-  προκαλεί θηλεοποίηση άρρενος εμβρύου 

και υποσπαδία
-  μειώνει τη Libido 1,8% vs 1,3% εικονικό 

φάρμακο
-  προκαλεί διαταραχές εκσπερμάτωσης 0,8% 

vs 0,4% εικονικό φάρμακο
-  προκαλεί στυτική δυσλειτουργία 1,3% vs 

0,7% εικονικό φάρμακο
-  μπορεί να προκαλέσει μαστοδυνία και γυ-

ναικομαστία

Η ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει ότι γενικά δεν υ-
πάρχουν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις: 
- στη συνολική ποσότητα σπέρματος 
- στον αριθμό των σπερματοζωαρίων
- στην κινητικότητα και μορφολογία
Όμως υπάρχουν αναφορές για σημαντι-
κή μείωση στην ποσότητα σπέρματος χωρίς 
μορφολογικές αλλαγές αρχικά, με σταδιακή 
αποκατάσταση συνεχιζόμενης της θεραπείας 
καθώς και αλλοιώσεις της μορφολογίας ό-
πως: 
- νέκρωση
- αζωοσπερμία 
- μείωση κινητικότητας
- καταστροφή DNA

και αποκατάσταση μετά 1 έτος από τη δια-
κοπή της θεραπείας. 
Ο ασθενής καλό είναι να ενημερώνεται:

Αν υπάρχει επιθυμία τεκνοποίησης σύντομα, 
για αναστολή έναρξης αγωγής (προσωπική ά-
ποψη).

Η ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ PSA;
Ο δερματολόγος γνωρίζει ότι προκαλεί:
-  μείωση 20% σε άνδρες ηλικίας 26-40 ετών
-  μείωση 40% σε άνδρες ηλικίας 40-49 ετών
-  μείωση 50% σε άνδρες ηλικίας 49-60 ετών
Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται:
-  ώστε να ελέγχει το PSA πριν την έναρξη θε-

ραπείας και κάθε χρόνο

Η ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει και ενημερώνει 
τον ασθενή ότι:
-  η φιναστερίδη ούτε προωθεί ούτε εμποδίζει 

τον καρκίνο του προστάτη

Η ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει ότι έχουν ανα-
φερθεί περιστατικά καρκίνου μαστού σε α-
σθενείς που λάμβαναν φιναστερίδη.

Η φιναστερίδη εμποδίζοντας τη μετατροπή 
της τεστοστερόνης σε διϋδρο-τεστοστερόνη 
δημιουργεί περίσσεια τεστοστερόνης αυξά-
νοντας τελικά και τα οιστρογόνα που παρά-
γονται από την τεστοστερόνη. Η διαταραχή ι-
σορροπίας οιστρογόνων/ανδρογόνων πιθα-
νόν οδηγεί σε κακοήθη μετατροπή.

Έτσι ο δερματολόγος δεν θα χορηγήσει 
ποτέ σε γυναίκες με ατομικό ή οικογενεια-
κό ιστορικό καρκίνου του μαστού φιναστερί-
δη και θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε άν-
δρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του 

Χρησιμοποιώντας σωστά...
Μινοξιδίλη - Φιναστερίδη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χΑΣΑΠΗ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ - Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"17η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 

Καθοδηγώντας τον ασθενή



No1 θεραπεία στην Ελλάδα 
7 στους 10 ασθενείς το εμπιστεύονται 

στην ανδρογενετική 
αλωπεκία1

1. IQVIA, Στοιχεία πωλήσεων στην κατηγορία τριχόπτωσης σε τεμάχια και αξία, ΜΑΤ 07/19 
2. Έχουν πραγματοποιηθεί 47 κλινικές μελέτες με τη συμμετοχή 9.000 ανδρών και 1.500 γυναικών, 
καθώς και μια post- marketing μελέτη με τη συμμετοχή 11.122 ασθενών

✓ Αποτελεσματικότητα & ασφάλεια που τεκμηριώνονται από 47 κλινικές μελέτες2

✓ Διαθέσιμο και στην καινοτομική μορφή του αφρού, με αισθητικά πλεονεκτήματα  
για μέγιστη συμμόρφωση
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μαστού.
Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται ότι 

μπορεί να προκληθεί αίσθημα τάσης, ευαι-
σθησία, ή/ και επώδυνη αμφοτερόπλευρη ή 
ετερόπλευρη γυναικομαστία.

Η ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ;

Ο δερματολόγος γνωρίζει ότι έχουν ανα-
φερθεί περιστατικά τυπικής καταθλιπτικής 
συνδρομής μέτριας και σοβαρής βαρύτητας 
σε άνδρες και γυναίκες που λάμβαναν φινα-
στερίδη 9-19 εβδομάδες από την έναρξη της 
αγωγής, τα οποία υποχώρησαν μετά τη δια-
κοπή. Έχει αποδειχθεί ότι η φιναστερίδη μει-
ώνει νευροδραστικά στεροειδή τα οποία α-
σκούν αντικαταθλιπτική και αγχολυτική δρά-
ση.

Έτσι ο δερματολόγος θα είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικός σε ασθενείς με ιστορικό ή τάση 
κατάθλιψης.

Η ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟΠΙΚΑ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει ότι:

η ενσωμάτωση της φιναστερίδης σε νανο-
σωματίδια στο προσεχές μέλλον θα δώσει 

πιθανόν τη δυνατότητα αποτελεσματικής το-
πικής θεραπείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Η ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ
Είναι αποτελεσματική θεραπεία για την α-

ντιμετώπιση της ΑΓΑ τους άνδρες.
Έχει εύκολο δοσολογικό σχήμα και δεν έχει 

σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα συγχο-
ρηγούμενα φάρμακα. Μπορεί να συνδυασθεί 
με οποιαδήποτε τοπική θεραπεία. Πρέπει να 
χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική 
νόσο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες 
και αναστρέψιμες μετά τη διακοπή της θερα-
πείας. Η χρήση της σε γυναίκες τόσο πριν την 
εμμηνόπαυση όσο και μετά δεν έχει δώσει ι-
κανοποιητικά αποτελέσματα. Η χρήση στις γυ-
ναίκες δεν συνιστάται βάσει των κατευθυντήρι-
ων οδηγιών.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗ…
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟ ΛΙθΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ θΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑ
Ο δερματολόγος γνωρίζει και ενημερώνει 
τους ασθενείς:

ότι η μινοξιδίλη χρησιμοποιείται ευρέως, έ-
χοντας έγκριση από το FDA, για τους άνδρες 
από το 1988 το διάλυμα 2% και από το 1997 
το διάλυμα 5%, ενώ για τις γυναίκες το διά-
λυμα 2% από το 1991. Το διάλυμα 5% επί-
σης να χρησιμοποιείται παγκόσμια από πολ-
λά έτη. Πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει μινοξι-
δίλη 5% σε μορφή αφρού τόσο για άνδρες, 
όσο και για γυναίκες.

Ο δερματολόγος γνωρίζει:
ότι η μινοξιδίλη μειώνει το ποσοστό των τε-

λογενών τριχών, αυξάνει το μέγεθος του θυ-
λάκου και τη διάμετρο του στελέχους της τρί-
χας, παρατείνει την διάρκεια της αναγενούς 
φάσης και μετατρέπει τις μικροσκοποποιημέ-
νες τρίχες σε τελικές.

Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται:
για τον τρόπο χρήσης και τη δοσολογία του 

φαρμάκου. Πρέπει να εφαρμόζεται σε στε-
γνό τριχωτό κεφαλής δύο φορές ημερησίως 

σε ποσότητα 1 ml πρωί, 1 ml βράδυ και πρέ-
πει να παραμένει για 4 ώρες τουλάχιστον, ώ-
στε ν’ ασκήσει τη δράση της. Ο αφρός μινοξι-
δίλης 5% για γυναίκες εφαρμόζεται μία φορά 
την ημέρα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι έχει ι-
σοδύναμα αποτελέσματα με το διάλυμα 2%, 
όταν αυτό εφαρμόζεται 2 φορές ημερησίως.

ΣΥχΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ 
χΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗΣ
Η ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει ότι:

η μινοξιδίλη εισάγει απότομα την τελογε-
νή φάση, προωθώντας την αναγενή φάση και 
πρέπει να προειδοποιεί τους ασθενείς:

για αυξημένη απώλεια τριχών η οποία αρ-
χίζει μετά τις 2-4 εβδομάδες θεραπείας και δι-
αρκεί λίγους μήνες. Η κατάσταση αυτή αυ-

τοπεριορίζεται χωρίς άλλου είδους παρέμβα-
ση. 

Η ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΑΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει:

ότι το φάρμακο είναι περισσότερο αποτελε-
σματικό σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 40 
ετών, με πρόσφατη απώλεια τριχών στη με-
τωποβρεγματική χώρα και την κορυφή και ό-
ταν υπάρχουν τρίχες μήκους ³1 cm. Η αποτε-
λεσματικότητα είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες.
Ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί: 

ότι θα παρατηρήσει ορατή αύξηση του α-
ριθμού των τριχών μετά από 8 εβδομάδες, 
με κορύφωση περίπου στους 4 μήνες, ενώ 
για την εκτίμηση της μέγιστης ανταπόκρισης 
χρειάζεται 1 έτος.

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ; ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; 
Ο δερματολόγος γνωρίζει και πρέπει 
να εξηγήσει στον ασθενή:

ότι μειώνεται αργά στην πορεία του χρόνου 
η προαγωγή της επανέκφυσης. Όμως ακόμη 
και μετά από 5 έτη θεραπείας ο αριθμός τρι-
χών είναι μεγαλύτερος από την αρχή της θε-
ραπείας. Επίσης είναι πρωταρχικής σημασίας 
να εξηγηθεί ότι η διακοπή της θεραπείας θα 
οδηγήσει σε αναστροφή του θετικού αποτε-
λέσματος σε διάστημα 4-6 μηνών. 

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ 
Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει: 

ότι υπάρχει ελάχιστη συστηματική απορρό-
φηση. Τα επίπεδα του φαρμάκου, τα οποί-
α έχουν μετρηθεί, αποδείχθηκε, ότι είναι πά-
ρα πολύ κατώτερα και από το ελάχιστο που 
μπορεί να προκαλέσει αλλαγή συχνότητας 
του ρυθμού, που αποτελεί τον πιο ευαίσθη-
το δείκτη συστηματικής δράσης της μινοξιδί-
λης. Βέβαια πάντα πρέπει να υπάρχει προσο-
χή σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. 
Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις αύξησης αρ-
νητικών επιπτώσεων στο έμβρυο, δεν συνι-
στάται η χορήγησή της κατά τη διάρκεια της 
κύησης. Επίσης απεκκρίνεται στο μητρικό γά-
λα και η χρήση της αποτελεί αντένδειξη την 
περίοδο του θηλασμού.

Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται: 
ότι είναι πολύ καλά ανεκτό φάρμακο, η αλ-

λεργική δερματίτις εξ επαφής είναι πολύ σπά-
νια, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί ερεθιστική 
δερματίτις σε ποσοστό περίπου 7% των α-
σθενών. Επίσης κυρίως οι γυναίκες πρέπει να 
ενημερώνονται λεπτομερώς για τον τρόπο ε-
φαρμογής, ώστε να αποφεύγεται η εμφάνι-
ση υπερτρίχωσης (συνή-θως μετά 4 μήνες α-
γωγής) σε θέσεις όπως το μέτωπο, οι παρει-
ές και οι προωτιαίες χώρες, λόγω διασποράς 
του φαρμάκου με τα χέρια ή/και χρήση μεγα-
λύτερης ποσότητας, νομίζοντας ότι θα υπάρ-
χουν ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα.
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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΤΟΠΙΚΗ  
Ή/ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ  
ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;
Ο δερματολόγος γνωρίζει:
-  ότι η μινοξιδίλη μπορεί να συνδυασθεί με 

τρετινοΐνη, καθώς αυξάνεται η απορρόφη-
ση της μινοξιδίλης στο τριπλάσιο, όμως αυ-
ξάνονται και οι ανεπιθύμητες ενέργειες και 
πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή για πιθα-
νή εμφάνιση ερυθήματος, απολέπισης, κνη-
σμού και υπερτρίχωσης.

-  ότι ο συνδυασμός φιναστερίδης από του 
στόματος και τοπικής μινοξιδίλης, αυξάνει 
το ποσοστό βελτίωσης. Και τα δύο φάρμα-
κα έχουν ισοδύναμη αναποτελεσματικότητα 
στη διακοπή της εξέλιξης της ΑΓΑ. Η μινοξι-
δίλη δρα ταχύτερα, ενώ η φιναστερίδη δίνει 
καλύτερα αποτελέσματα σε μεγαλύτερη δι-
άρκεια θεραπείας.

Στον ασθενή πρέπει να εξηγείται:
 ότι και τα δύο φάρμακα είναι αποτελεσμα-
τικά. Ο συνδυασμός τους έχει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα. Όμως η φιναστερίδη 
δεν εμποδίζει την έντονη τριχόπτωση (τελο-
γενής τριχόρροια) μετά από τυχόν διακοπή 
της μινοξιδίλης.

Η ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ 
ΓΥΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ; 
Ο δερματολόγος γνωρίζει και ενημερώνει:

ότι η μινοξιδίλη δεν έχει ειδική δράση στο νό-
σημα. Όμως μπορεί να εφαρμοσθεί τοπικά, ό-
ταν υπάρξει επανέκφυση τριχών, προκειμένου 
να προωθηθεί η αύξηση του μήκους τους.

Η ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ 
ΑΛΩΠΕΚΙΑ ΜΕΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ; 
Ο δερματολόγος γνωρίζει και ενημερώνει:

ότι η χρήση του φαρμάκου βοηθά στην τα-
χύτερη επανέκφυση και αύξηση του μήκους 
των τριχών. 

Η ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΜΕ-
ΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΤΡΙΧΩΝ; 
Ο δερματολόγος γνωρίζει και ενημερώνει:

ότι μπορούν να βοηθηθούν χρησιμοποιώ-
ντας μινοξιδίλη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Η ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗ 
•  Αποτελεί φάρμακο εκλογής για την αντιμε-

τώπιση της ΑΓΑ. 
•  Έχει ισοδύναμη αποτελεσματικότητα με 

φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα. 
•  Μπορεί να συνδυασθεί με οποιαδήποτε 

άλλη θεραπευτική αγωγή. 
•  Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες και 

αναστρέψιμες. 
•  Είναι εξαιρετικά ασφαλές φάρμακο και στη 

μακροχρόνια χορήγηση.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η πλειονότητα των ασθενών όταν απευθύνο-

νται στον δερματολόγο ζητώντας θεραπεία για 
την ΑΓΑ, έχει ήδη εφαρμόσει αυτοθεραπείες ή/
και θεραπείες μη ικανοποιητικής διάρκειας, έ-
χουν αλλάξει πολλούς γιατρούς και αισθάνο-
νται ανασφάλεια. Είναι ελλιπώς πληροφορη-
μένοι ή/και συγκεχυμένα ενημερωμένοι από το 
διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η προσέγγιση του δερματολόγου πρέπει 
να είναι δομημένη, η συζήτηση στοχευμένη, 
η προτεινόμενη θεραπεία πρέπει να βασίζε-
ται σε αποδείξεις και να είναι προσαρμοσμέ-
νη στην καθημερινότητα του ασθενούς, ώστε 
να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμμόρφωση και 
η μείωση της ψυχολογικής επιβάρυνσης.
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Η ακμή είναι μια συχνή δερματική νόσος 
που προσβάλλει περισσότερο από το 

80% των εφήβων και νεαρών ενηλίκων. 
Στη σύγχρονη εποχή, οι ασθενείς με ακμή 

κατακλύζονται από πληροφορίες, τόσο μέσω 
του διαδικτύου όσο και μέσω φίλων, μέσων 

επικοινωνίας, και έντυπου τύπου. 
Ωστόσο, σημαντικό μέρος αυτών 

των πηγών οδηγούν σε παραπληροφόρηση 
των ασθενών και στη δημιουργία 

λανθασμένων αντιλήψεων σχετικά με την 
ακμή, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις 

θεραπευτικές τους επιλογές.  

Σύμφωνα με μελέτες, οι ασθενείς με ακ-
μή έχουν συχνά λανθασμένες αντιλή-
ψεις -αναφέρεται ότι πιστεύουν πως η 

ακμή είναι λοίμωξη, ότι οφείλεται σε έλλειψη 
υγιεινής, ότι δεν θεραπεύεται, ή ότι επιδεινώ-
νεται με το στρες.  

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει πως οι α-
σθενείς με ακμή συχνά έχουν παραπληροφό-
ρηση και λανθασμένες αντιλήψεις (όπως το 
στρες ή η έλλειψη υγιεινής)  σχετικά με τους 
παράγοντες που επηρεάζουν ή επιδεινώνουν 
την ακμή. Σε μελέτη του νοσοκομείου "Α. 
Συγγρός" σε 178 ασθενείς με ακμή, οι λαν-
θασμένες αντιλήψεις σχετικά με τους εκλυτι-

κούς παράγοντες της ακμής ήσαν σημαντικά 
συχνότερες στους ασθενείς με ενήλικο ακμή 
σε σχέση με τους εφήβους ασθενείς. Ωστό-
σο, παρά τις πεποιθήσεις των ασθενών, δεν 
υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι το στρες 
επιδεινώνει ή προκαλεί την ακμή. Υπάρχουν 
κάποια στοιχεία ότι η διατροφή μπορεί να ε-
πηρεάσει την ακμή, καθώς μελέτες έχουν α-
ναφέρει την σχέση της κατανάλωσης γάλα-
τος χαμηλών λιπαρών με την ακμή, τη βελτί-
ωση την ακμής με δίαιτα χαμηλού γλυκαιμι-
κού δείκτη που συνοδεύτηκε με απώλεια βά-
ρους, ενώ η χαμηλή κατανάλωση φρέσκου 
ψαριού, φρούτων ή λαχανικών συσχετίστηκε 

Εξηγώντας στον/στην ασθενή 
την ακμή
ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΚΛΕΙΩ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική 
Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»  17η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 

Καθοδηγώντας τον ασθενή
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με την ενήλικο ακμή σε μία μελέτη. Η έλλει-
ψη σωστής ενημέρωσης των ασθενών σχετι-
κά με τους παράγοντες που πραγματικά επη-
ρεάζουν την ακμή, μπορεί να επηρεάσει την 
αναζήτηση θεραπείας για την ακμή· αναφέ-
ρεται πως συχνές πηγές θεραπείας για την ακ-
μή αποτελούν τα μέλη της οικογένειας, φίλοι, 
φαρμακεία, και σπανιότερα ο δερματολόγος.

Κατά την επίσκεψη στον δερματολόγο, θα 
εξηγηθεί στον ασθενή πως η ακμή μπορεί να 
έχει διαφορετικές μορφές, όπως η ήπια, μέ-
τρια ή σοβαρή κυστική ακμή, η ακμή στους ε-
φήβους ή τους ενηλίκους, και πως κάθε μορ-
φή ακμής έχει ανάγκη διαφορετικής προσέγ-
γισης. Θα δοθεί χρόνος για να εξηγηθεί με 
κατανοητό τρόπο, το πλάνο θεραπείας, ο α-
ναμενόμενος χρόνος έναρξης δράσης των θε-
ραπειών, οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, 
και να απαντηθούν οι ερωτήσεις του/της α-
σθενούς. Επιπλέον παράγοντας που θα λη-
φθεί υπόψην, είναι πως η ακμή επηρεάζει και 
έχει αρνητικό αντίκτυπο σε πολλές πτυχές της 
ποιότητας ζωής του ασθενούς και σχετίζεται 
με τον κίνδυνο δημιουργίας ουλών ακμής. Η 
έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία μπορεί να 
συντελέσει στην πρόληψη και αποφυγή δη-
μιουργίας των ουλών της ακμής. 

Κατά την δερματολογική επίσκεψη, ο/η α-
σθενής θα πληροφορηθεί για τους βασικούς 
παράγοντες που αποδεδειγμένα προκαλούν 

ή επιδεινώνουν την ακμή, τις διαφορετικές 
μορφές ακμής, τις διαθέσιμες αποτελεσματι-
κές θεραπείες, και θα εξηγηθεί η συχνή χρο-
νιότητα της ακμής και η σημασία της θεραπεί-
ας συντήρησης. Η συζήτηση με τον δερμα-
τολόγο θα δώσει την ευκαιρία στον/στην α-
σθενή με ακμή να λάβει κατανοητές και αξι-
όπιστες απαντήσεις και λύσεις σε όλα ερωτή-
ματα που τον/την απασχολούν για την ακμή.
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Η ισοτρετινοΐνη (ΙΣΟ) ή 13-cis–ρετινοϊκό 
οξύ, αποτελεί παράγωγο της Βιταμίνης 

Α και το πρώτο συνθετικό μη αρωματικό 
ρετινοειδές, το οποίο συνετέθη το 1955 

με τροποποίηση του μορίου του all-trans 
ρετινοϊκού οξέος, δηλαδή της τρετινοΐνης.

 

Το 1982 έλαβε έγκριση από τον FDA για 
την θεραπευτική αντιμετώπιση της σο-
βαρής ανθεκτικής οζώδους - κυστικής 

ακμής και μέχρι σήμερα δεν έχει αντικαταστα-
θεί από καμία άλλη μορφή θεραπείας.

Μηχανισμός δράσεως ισοτρετινοΐνης – 
θεραπευτικές ενδείξεις

Η ισοτρετινοΐνη αποτελεί το μοναδικό φάρ-
μακο που δρα σε όλο το φάσμα αιτιοπαθο-
γένειας της ακμής προκαλώντας:
α. Σ ημαντική μείωση της παραγωγής και 

του ρυθμού εκκρίσεως σμήγματος 
μέσω επαγωγής της αποπτώσεως, μει-
ώσεως του πολλαπλασιασμού, της δια-
φοροποιήσεως και της δραστηριότητος 
των κυττάρων των σμηγματογόνων αδέ-
νων με αποτέλεσμα υποστροφή των τε-
λευταίων. 

β.  Ομαλοποίηση της κερατινοποιήσεως 
του τριχοσμηγματογόνου θυλάκου 
και αναστολή δημιουργίας φαγεσώ-
ρων. 

γ.  Μείωση του ολικού αριθμού του P. 
acnes τόσο της επιφάνειας του δέρμα-
τος όσο και του αποικισμού του θυλά-
κου τροποποιώντας το μικροπεριβάλλον 
και 

δ.  Μείωση της φλεγμονής κυρίως μέσω : 
- αναστολής της κινητικότητος και χη-
μειοταξίας των ουδετεροφίλων πολυ-
μορφοπυρήνων κυττάρων στο δέρμα 
- μειώσεως των matrix μεταλλοπρω-
τεϊνασών του σμήγματος οι οποίες 
συμβάλλουν στην δημιουργία ουλών και 
- μειώσεως της εκφράσεως των Τoll-
like 2 υποδοχέων στα κυκλοφορού-
ντα μονοπύρηνα και της εκκρίσε-
ως κυτταροκινών από τα τελευταία, 
αποκαθιστώντας τις διαταραχές της εγγε-
νούς ανοσολογικής αποκρίσεως προς το 
P. acnes, ιδιότητες οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη και διατήρηση μακροχρό-
νιου και μόνιμου θεραπευτικού αποτελέ-
σματος μετά την διακοπή της αγωγής. 

Εκτός της σοβαρής ανθεκτικής οζώδους-
κυστικής ακμής για την οποία η συστηματι-
κή χορήγηση ΙΣΟ αποτελεί φάρμακο εκλογής 

(καθώς και την επίσημη ένδειξη του φαρμά-
κου) σε ασθενείς ηλικίας >12 ετών και σε γυ-
ναίκες που δεν σκοπεύουν άμεσα τεκνοποί-
ηση, η χρήση της εντός της δερματολογικής 
κοινότητας, έχει επεκταθεί και σε άλλες μορ-
φές ακμής στις οποίες περιλαμβάνονται: 
-  Η σοβαρή μη-οζώδης φλεγμονώδης ακμή 

ανθεκτική σε συστηματικά αντιβιοτικά και 
τοπική αγωγή. 

-  Η ενδιάμεσης βαρύτητος ακμή με τάση δη-
μιουργίας ουλών, μελαγχρώσεως ή πρό-
κληση σημαντικής ψυχολογικής επιβάρυν-
σης του ασθενούς. 

-  Η ανάστροφη ή η κεραυνοβόλος ακμή (σε 
συνδυασμό με κορτικοστεροειδή), και η 
gram αρνητική θυλακίτιδα. 
Επιπλέον με βάση την ανοσοτροποποιητι-

κή, αντιφλεγμονώδη αντιμιτωτική και αντινε-
οπλασματική της δράση, η ισοτρετινοΐνη έχει 
χορηγηθεί οff label σε διάφορες δερματοπά-
θειες με ποικίλα θεραπευτικά σχήματα και 
αποτελεσματικότητα, οι κυριότερες από τις 
οποίες είναι:

η ροδόχρους νόσος και οι μορφές της, η θυ-
λακίτιδα Decalvans τριχωτού κεφαλής, η απο-
στηματοποιημένη περιθυλακίτιδα τριχωτού 
κεφαλής (ν. Hoffman), η διαπυητική ιδρωτα-
δενίτιδα, τα οξυτενή κονδυλώματα, το γενι-
κευμένο δακτυλιοειδές κοκκίωμα, η δερμα-
τική σαρκοείδωση, η λευκοπλακία, η μελαγ-
χρωματική ξηροδερμία, το σύνδρομο βασικο-
κυτταρικού σπίλου, το δερματικό Τ-λέμφωμα, 
η νόσος Darrier, η σμηγματόρροια, η φωτο-
γήρανση, η ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση, η με-
λανίζουσα ακάνθωση, η κερατοδερμία παλα-
μών–πελμάτων και η ιχθύαση. 

Δοσολογικά σχήματα
Η ισοτρετινοΐνη χορηγείται από του στόμα-

τος σε μία ή 2 διηρημένες ημερήσιες δόσεις, 
μαζί με ή μετά από λήψη λιπαρού γεύματος, 
σε δοσολογία 0.5-1 mg/kg/24ωρο ή συνολι-
κή δόση 120-150 mg/kg, για 16-20 κατά μέ-
σον όρο.

Με την χορήγηση της καθημερινής εφ’ 
άπαξ ημερήσιας δόσεως, επιτυγχάνεται υψη-
λότερη μέγιστη συγκέντρωση του φαρμάκου 
στο πλάσμα και καλύτερη συμμόρφωση του 
ασθενούς, συγκριτικά με τις 2 ημερήσιες δό-
σεις, που προτείνονται κυρίως σε περίπτωση 
ημερήσιας δόσεως ≥ 60 mg, με τις οποίες δι-
ατηρούνται σταθερά επίπεδα φαρμάκου στο 
πλάσμα και αποφεύγονται σημαντικές διακυ-
μάνσεις μεταξύ μεγίστης και ελαχίστης συγκε-
ντρώσεως.

Η βιοδιαθεσιμότητα της ΙΣΟ ως λιπόφι-
λο μόριο, αυξάνεται σε ποσοστό έως 60% 
με την ταυτόχρονη λήψη υψηλής σε λίπος 
(50gr) και θερμίδων (800-1000 calories) δια-
τροφής (HF/HC diet), η οποία είναι και η συ-
νιστώμενη για την χορήγηση της ΙΣΟ, αφού 
προάγει την απορρόφηση του φαρμάκου στο 
λεπτό έντερο, αποτελεί όμως παράμετρο ιδι-
αίτερα προβληματική και μεταβλητή.

Αν και στην διεθνή βιβλιογραφία περιγρά-
φονται ποικίλα δοσολογικά σχήματα για την 
συστηματική χορήγηση της ΙΣΟ στην ακμή, 
σύμφωνα με το καθιερωμένο θεραπευτι-
κό σχήμα, η ιδανική συνιστώμενη δοσολο-
γία ενάρξεως της αγωγής είναι η καθημερι-
νή χορήγηση 0.5mg/Kg/24ωρο επί 4 εβδο-
μάδες αρχικά, με σκοπό την αποτροπή μιας 
πιθανής φλεγμονώδους εξάρσεως της νόσου 
η οποία παρατηρείται σε ποσοστό περίπου 

Χρησιμοποιώντας σωστά 
την … ισοτρετινοΐνη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

17η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
Καθοδηγώντας τον ασθενή
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6% των ασθενών κατά τον πρώτο μήνα θε-
ραπείας, και ακολούθως αύξηση της δόσεως 
σε 1mg/Kg/24ωρο, αναλόγως του επιπέδου 
ανοχής στην θεραπεία και της κλινικής αντα-
ποκρίσεως. 

Η μέση διάρκεια θεραπείας ανέρχεται σε 
16-20 εβδομάδες, με στόχο η συνολική χο-
ρηγούμενη θεραπευτική δόση να κυμαίνεται 
από 120 έως 150 mg/Kg, και σκοπό την επί-
τευξη μακροχρόνιας και σταθερής υποχώρη-
σης της νόσου, την αποφυγή υποτροπών και 
της ανάγκης επαναληπτικού κύκλου θεραπεί-
ας (Κατευθυντήριες Οδηγίες Ευρωπαϊκές & 
FDA 2016).

Στα εναλλακτικά δοσολογικά σχήματα συ-
στηματικής θεραπείας με ισοτρετινοΐνη, περι-
λαμβάνονται:
α.  το υψηλής δόσεως με χορήγηση ημερήσι-

ας ή συνολικής δόσεως μεγαλύτερης του 
1mg/Kg/24ωρο ή των 150 mg/Kg αντι-
στοίχως, συνήθως σε σοβαρές μορφές ακ-
μής του κορμού ή σε υποτροπή μετά τον 
1ο κύκλο ΙΣΟ. 

β.  το χαμηλής δόσεως με χορήγηση ημερή-
σιας δόσης 0.1-0.4 mg/Kg/24ωρο ή συνο-
λικής δόσεως ΙΣΟ <100 mg/Kg, κυρίως ως 
δόση έναρξης σε περιπτώσεις πολύ σοβα-
ρής ακμής σε συνδυασμό με  κορτικοστε-
ροειδή ή ως θεραπεία συντηρήσεως. 

γ.  το διαλείπουσας δόσεως με χορήγηση 
ισοτρετινοΐνης σε δοσολογία 0.5-0.75 mg/
Kg/24ωρο για 1 εβδομάδα ανά μήνα επί 
6 μήνες, συνήθως επί υποτροπής μετά τον 
αρχικό κύκλο ΙΣΟ ή σε ασθενείς με ήπια 
ή ενδιάμεσης βαρύτητος ακμή. Το διαλεί-
πουσας δόσεως σχήμα δεν συνιστάται από 
τον FDA λόγω του αυξημένου ποσοστού 
υποτροπών.
Αν και μεταξύ των δοσολογικών σχημά-

των δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές 
ως προς την θεραπευτική αποτελεσματικότη-
τα, δεν ισχύει το ίδιο ως προς την εμφάνιση 
υποτροπών, όπου το καθιερωμένο ή το υψη-
λής δόσεως σχήμα υπερτερεί με μικρότερο 
ποσοστό υποτροπών έναντι των άλλων, το 
χαμηλής δόσεως σχήμα με λιγότερες ανεπι-
θύμητες ενέργειες και μεγαλύτερη ικανοποί-
ηση του ασθενούς, ενώ αντικρουόμενα είναι 
τα αποτελέσματα μελετών σε σχέση με την 
σημασία της συνολικής δόσεως.       

Η ισοτρετινοΐνη είναι δυνατόν να χορηγηθεί 
συστηματικά και σε ασθενείς με σοβαρά συ-
στηματικά νοσήματα, πάντα σε συνεργασία 
με τις συναφείς ειδικότητες, όπως σε : 
1.  Ασθενείς με νόσο Crohn - ελκώδη κο-

λίτιδα, σακχαρώδη διαβήτη ή επιληψία, 
στους οποίους εφαρμόζεται το καθιερωμέ-
νο θεραπευτικό σχήμα.

2.  Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή/
και αιμοκάθαρση, υπερ-τριγλυκεριδαιμία, 
ανοσοκαταστολή, μανιοκαταθλιψη, μυαλ-
γική εγκεφαλοπάθεια ή σύνδρομο χρόνιας 
κόπωσης, νόσο κινητικού νευρώνα ή πολ-
λαπλή σκλήρυνση, όπου εφαρμόζεται το 
ήμισυ του καθιερωμένου σχήματος ιδιαί-

τερα κατά την έναρξη της αγωγής. 
3.  Ασθενείς με σύνδρομο Behcet, ιδιοπαθή 

θρομβοπενική πορφύρα, λευχαιμία, παρε-
γκεφαλιδική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, 
μιτοχονδριακή εκφύλιση, παροξυσμική 
νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία και ρευματική 
πολυμυαλγία, στους οποίους εφαρμόζεται 
εβδομαδιαίο σχήμα, με δόση έναρξης 20 
mg/εβδομάδα, ακολούθως βαθμιαία αύ-
ξηση της δόσεως κατά 20 mg/εβδομάδα, 
μέχρι τελικής δόσεως 20mgx2/24ωρο σε 
14 εβδομάδες.

Ανεπιθύμητες ενέργειες ισοτρετινοΐνης: 
πραγματικές και αμφιλεγόμενες

Εκτός της τερατογενέσεως, μίας από τις σο-
βαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) της 
συστηματικά χορηγούμενης ΙΣΟ, στην πλει-
ονότητά τους οι ΑΕ είναι προβλέψιμες, ανα-
στρέψιμες και δοσοεξαρτώμενες, όπως αυτές 
από το δέρμα και βλεννογόνους οι οποίες εί-
ναι οι συχνότερες και ορισμένες σχεδόν υπο-
χρεωτικές, π.χ. η χειλίτιδα, και σπανίως επη-
ρεάζουν την διαχείριση των ασθενών.

Αμφιλεγόμενη παραμένει η συσχέτιση της 
ΙΣΟ με ψυχιατρικές εκδηλώσεις, όπως κα-
τάθλιψη/αυτοκτονικό ιδεασμό/ψύχωση κα-
θώς και με εμφάνιση φλεγμονώδους νόσου 
του εντέρου, οι οποίες θεωρούνται σπάνι-
ες και ιδιοσυγκρασικές αντιδράσεις, με ανα-
γκαία όμως την συνεχιζόμενη φαρμακοεπα-
γρύπνηση.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το μυοσκε-
λετικό σύστημα όπως:
-  οι μυαλγίες/αρθραλγίες ή η αύξηση της CPK 

διαπιστώνονται συχνότερα σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε έντονη φυσική άσκηση,

-  η μείωση της οστικής πυκνότητας εμφανί-
ζεται κυρίως σε άτομα με ανεπάρκεια βιτα-
μίνης D, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί, 
ενώ

-  η διάχυτη ιδιοπαθής υπερόστωση και η 
πρώιμη σύγκλειση επιφύσεων έχουν ανα-
φερθεί σε παιδιά τα οποία ελάμβαναν υψη-
λές δόσεις ΙΣΟ επί πολλά έτη.
Διαταραχές στην επούλωση τραυμάτων  με 

επιβράδυνση της επιθηλιοποίησης ή δημι-
ουργία υπερτοφικών ουλών/χηλοειδών μπο-
ρούν να συμβούν αλλά φαίνεται ότι αποτε-
λούν σχετικά σπάνιες ΑΕ, και γι αυτό αναθε-
ωρείται η αναμονή των 6-12 μηνών μετά την 
διακοπή της ΙΣΟ για την διενέργεια χημικού 
peeling, αποτρίχωσης με Laser ή θεραπείας 
ουλών ακμής με μη-μηχανική δερμοαπόξε-
ση ή fractional Laser. 

Στις κυριότερες λοιπές ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες της συστηματικά χορηγούμενης ΙΣΟ πε-
ριλαμβάνονται :
-  Ξηρότητα δέρματος, οφθαλμών, ρινικού και 

στοματικού βλεννογόνου, χειλίτιδα σε πο-
σοστό 98% των ασθενών, παρωνυχία, πυ-
ογόνο κοκκίωμα, ερύθημα προσώπου, ευ-
θραυστότητα του δέρματος και φωτοευαι-
σθησία.

-  Επιπεφυκίτιδα, βλεφαρίτιδα, διαταραχές νυ-

κτερινής όρασης, θολερότητες κερατοει-
δούς.

-  Aύξηση ηπατικών ενζύμων (10-20%) και λι-
πιδίων του ορού (25-44%), ιδιαιτέρως τρι-
γλυκεριδίων, συνήθως εντός των 4-8 πρώ-
των εβδομάδων της αγωγής. 

-  Κεφαλαλγία, αυξημένη ενδοκράνια πίεση 
κυρίως σε συγχορηγήση με τερακυκλίνες, η 
οποία βέβαια αντενδείκνυται, ενώ σπανιό-
τερα εμφανίζονται αναιμία, λευκοπενία και 
θρομβοπενία.

Η διαχείριση από εργαστηριακής πλευράς 
των συχνότερων ΑΕ της ΙΣΟ περιλαμβάνει την 
διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου ρουτίνας 
συμπεριλαμβανομένου της β-ΗCG ορού/ού-
ρων προ της ενάρξεως της θεραπείας με ΙΣΟ. 
Επανάληψη της γενικής αίματος, των ηπατι-
κών ενζύμων και των λιπιδίων ορού συνιστά-
ται σε 4 και 8 εβδομάδες μετά την έναρξη της 
θεραπείας και κατόπιν ανά 3μηνο. Τροποποί-
ηση της δόσεως της ΙΣΟ (μείωση κατά 50%) 
ή/και διακοπή της, είναι αναγκαία επί διατα-
ραχών των προαναφερομένων παραμέτρων.

Επιπλέον απαιτείται αυστηρή εφαρμογή 
τουλάχιστον 2 μεθόδων αντισύλληψης συγ-
χρόνως, 1 μήνα πριν και έως 5 εβδομάδες 
μετά το πέρας της αγωγής καθώς και μηνι-
αία τεστ κυήσεως, ενώ οι ασθενείς πρέπει να 
αποφεύγουν την συμμετοχή τους σε αιμοδο-
σία κατά την διάρκεια θεραπείας και έως 1 
μήνα μετά την διακοπή της ΙΣΟ.

Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις της 
ισοτρετινοΐνης-Αντενδείξεις 

Στις ουσίες ή φάρμακα που εμφανίζουν αλ-
ληλεπίδραση με την ΙΣΟ, και  γι αυτό καλό εί-
ναι να αποφεύγεται η συγχορήγηση τους, πε-
ριλαμβάνονται:
α.  το αλκοόλ (επάγει τα ισοένζυμα του P450 

που μεταβολίζουν την ΙΣΟ και μειώνουν 
ενδεχομένως την αποτελεσματικότητα της), 

β.  η κετοκοναζόλη (αναστέλλει τα ισοένζυμα 
του P450 προκαλώντας αναστολή του με-
ταβολισμού της ΙΣΟ),

γ.  η ασπιρίνη και ινδομεθακίνη (ανταγωνίζο-
νται την ΙΣΟ για τις θέσεις συνδέσεως με 
την αλβουμίνη),

δ.  η καρβαμαζεπίνη (ελαττώνονται τα επίπε-
δα της από την ΙΣΟ),

ε.  οι τετρακυκλίνες, τα συμπληρώματα βιτα-
μίνης Α,

στ.  η φαινυτοΐνη και τα συστηματικά κορτικο-
στεροειδή (προκαλούν οστεομαλακία και 
επίταση οστεοπορώσεως αντίστοιχα) και

ζ.  τα αντισυλληπτικά, ιδιαίτερα αυτά που πε-
ριέχουν μόνο προγεστερόνη (mini-pill), των 
οποίων η δράση μειώνεται από την ΙΣΟ.
Στις αντενδείξεις χορηγήσεως της ΙΣΟ απο-

τελούν η κύηση, ο θηλασμός, η σοβαρή 
ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, η υπερευαι-
σθησία στην δραστική ουσία, στα parabens 
και στο σογιέλαιο που περιέχονται στο σκεύ-
ασμα της ΙΣΟ, καθώς και στο φυστικέλαιο 
(λόγω διασταυρούμενης αντίδρασής του με 
το σογιέλαιο). 
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Αναθεωρήσεις στις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες για ορισμό, 
ταξινόμηση, διάγνωση και θεραπεία της 
κνίδωσης EAACI/gA(2)LEN/EDF/WAO
•  Βασίστηκαν στη συστηματική ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας και στη ομοφωνία ειδι-
κών

•  Συμμετείχαν 40 εθνικές και διεθνείς εταιρεί-
ες και ειδικοί ιατροί από 25 χώρες

Το εγχείρημα συντονίστηκε από τις κάτωθι επι-
στημονικές εταιρείες: 
• EAACI: European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology, Dermatology Section, 
Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλι-
νικής Ανοσολογίας 
• GA2LEN: Global Allergy and Asthma 
European Network, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την 
Αλλεργία και το Άσθμα 
• EDF: European Dermatology Forum, Ευρω-
παϊκό Φόρουμ Δερματολογίας 
• WAΟ: World Allergy Organization, Παγκό-
σμιος οργανισμός Αλλεργίας

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑθΟΓΕΝΕΙΑ

Ονοματολογία και ταξινόμηση EAACI/
gA2LEN/EDF/WAO 
• Οξεία κνίδωση: 
- Διάρκεια συμπτωμάτων <6 εβδομάδες
• Χρόνια κνίδωση: 
- Διάρκεια συμπτωμάτων >6 εβδομάδες

Ποια είναι τα κλινικά συμπτώματα; Οι 
ασθενείς υποφέρουν από πομφούς ή/
και αγγειοοίδημα

• Πομφοί
-  Οίδημα κεντρικά περιβαλ-

λόμενο από ερύθημα, με-
ταναστευτικού χαρακτήρα

Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317–30.

-  Συνδέονται με κνησμό ή μερικές φορές με 
αίσθημα καύσου 

- Πλήρης αποδρομή σε 1 - 24 ώρες

• Αγγειoοίδημα
-  Αιφνίδιο οίδημα της επι-

δερμίδας και του υποδόρι-
ου ιστού 

Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317–30.

-  Συχνότερα αίσθημα τάσης παρά κνησμού
-  Πιο συχνά προσβάλλονται τα βλέφαρα 

και τα χείλη 
-  Βραδύτερη αποδρομή από τους πομφούς, 

έως και 72 ώρες

Παράγοντες σχετιζόμενοι με έκλυση της 
χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης 
•  Φλεγμονές απο βακτηρίδια, ιούς, μύκητες, 

παράσιτα
•  Φάρμακα, τροφές, πρόσθετα τροφών και 

φαρμάκων, stress
•  Αυτοανοσία 40%
•  Ιδιοπαθή αίτια (άγνωστα - 30%)

ΜαστοκύτταροΈκλυση ισταμίνης

Ενεργοποίηση 
μαστοκυττάρου 

Πόσο διαρκεί η χρόνια Αυθόρμητη 
Κνίδωση; 
•  50% θα επιλυθεί (με ή χωρίς θεραπεία) σε 

διάστημα 6 μηνών από την εμφάνισή της.2

•  Άλλο 20% θα επιλυθεί (με ή χωρίς θερα-
πεία) σε διάστημα 3 ετών2

•  Άλλο 20% θα επιλυθεί (με ή χωρίς  θερα-
πεία) σε διάστημα 5 ετών2

•  <2% θα επιλυθεί (με ή χωρίς θεραπεία) σε 
διάστημα 25 ετών2

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάρκεια 

της νόσου υπολογίζεται μεταξύ 1-5 ετών1

•  Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η 
νόσος μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρ-
κειας, έως και 50 χρόνια1

1. Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317–30;
2. Beltrani VS. Clin Rev Allergy Immunol 

2002;23:147–69

Επίδραση της χΑΚ στην Ποιότητα Ζωής 
των ασθενών (DLQI) σε σχέση με άλλες 
χρόνιες δερματικές παθήσεις 

Ακολουθώντας οδηγίες… 
στην κνίδωση
ΑΝΝΑ ΤΑΓΚΑ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»17η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 

Καθοδηγώντας τον ασθενή

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  EAACI/gA2LEN/EDF/WAO 

Χρόνια αυθόρμητη 
κνίδωση (ΧΑΚ)

Χρόνια επαγόμενη 
κνίδωση 

Φυσικές Άλλες

Αυθόρμητη εμφάνιση συμπτωμάτων 
(απουσία εξωτερικών φυσικών 

ερεθισμάτων)

Τα συμπτώματα επάγονται από 
φυσικό αίτιο

• Εκ ψύχους
• Εκ πιέσεως
• Θερμότητας
• Ηλιακή
• Δερμογραφισμός
• Εκ δονήσεως

• Υδατογενής
• Χολινεργική
• Εξ’ επαφής

Ξαφνική εμφάνιση πομφών ή/και 
αγγειοοιδήματος διάρκειας > 6 εβδομάδων

Μπορεί να συνυπάρχει
ΧΑΚ με επαγόμενη κνίδωση



ΣΕΛΙΔΑ 36

Διάγνωση της χΚ
• Βήμα 1: Λήψη εκτενούς ιστορικού
• Βήμα 2: Φυσική εξέταση
• Βήμα 3: Διαγνωστικός έλεγχος

Διαφορική διάγνωση χΚ
•  Κνίδωση εξ επαφής
•  Εξ επαφής δερματίτιδα (ερεθιστική ή αλ-

λεργική) 
•  Αντίδραση νυγμού αρθροπόδων 
•  Φαρμακευτικά εξανθήματα 
•  Δερματική μαστοκυττάρωση (μελαγχρωμα-

τική κνίδωση) 
•  Αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα
•  Κνησμώδεις κνιδωτικές βλάβες και πλάκες 

της εγκυμοσύνης
•  Κνιδωτική αγγειίτιδα 
•  Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα

Peroni A et al., J Am Acad Dermatol 2010, 
62:541–555

Δείκτες εκτίμησης νόσου για τη χΑΚ- 
Αναφερόμενη από τον ασθενή έκβαση 
νόσου
•  Η αναφορά της κατάστασης υγείας και ποι-

ότητας ζωής ενός ασθενούς απευθείας από 
τον ίδιο τον ασθενή, χωρίς την παρεμβαση 
από τον θεράποντα ιατρό.

•  Υπάρχουν όμως τα εργαλεία PRO: Patient-
reported outcomes = Αναφερόμενη από 
τον ασθενή έκβαση νόσου

Εκτίμηση ενεργότητας/ βαρύτητας 
νόσου EAACI/gA2LEN/EDF/WAO 
•  Συστήνεται η χρήση του σκορ ενεργότητας 

της κνίδωσης (Urticaria Activity Score (UAS) 
για την εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου 
(ισχυρή σύσταση/ ομοφωνία) 

Κνησμός 
(βαρύτητα) 

0 = καθόλου
1 = ήπιος

2 = μέτριας βα-
ρύτητας

3 = έντονος

πομφοί 
(αριθμός)

0 = καθόλου
1 = 0–20 πομ-

φοί
2 = 20–50 

πομφοί
3 = >50 πομφοί

ήμερήσιο UAS 
(0–6) 

σύνολο 
7 ημερών

εβδομαδιαίο 
UAS = UAS7

(0–42)

•  Για τους ασθενείς με αγγειοοίδημα υπάρχει 
το σκορ ενεργότητας της νόσου, το Angio-
edema Activity Score. 

Zuberbier et al. Allergy. 2014 Jul;69(7):868-87

Παράγοντες-οδηγίες αποφυγής 
στην κνίδωση 
•  Διακοπή ή αντικατάσταση φαρμακευτικών 

παραγόντων όπως τα μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη (NSAIDS), ασπιρίνη επιδει-
νώνουν την ΧΑΚ. Σε μελέτες ενηλίκων με 
ασπιρίνη διαπιστώθηκε αντίδραση σε πο-
σοστά 10% έως 24%

•  Οι αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου τύ-
που Ι και ΙΙ μπορει να σχετίζεται με αγγειοοί-
δημα και πρέπει να διακόπτονται

• Έλεγχος λοιμώξεων  (parasites, H. Pylori)
•  Οι ενήλικες με ΧΑΚ σπανίως παρουσιάζουν 

σχετιζόμενη τροφική αλλεργία. Αποφεύγο-
νται τροφές με διαπιστωμένη ευαισθησία 
και δοκιμασία πρόκλησης (IgE μηχ.). 

•  Η δίαιτα ψευδοαλλεργιογόνων (τροφές και 
πρόσθετα τροφών που δρουν με μη ανο-
σολογικό μηχανισμό non-IgE mediated 
hypersensitivity reaction) μπορεί να χορη-

γηθεί σε οπισμένους ασθενείς με καθημερι-
νή συμπτωματολογία, δίδεται το λιγότερο 
για 3-6 μήνες. 

Zuberbier,  et al. Allergy. 2014 Jul;69(7):868-87

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΒΑΣΕΙ EAACI/gA2LEN/EDF/WAO 2013 

Ερωτήσεις 
Κλειδιά

Στην οξεία κνίδωση ΔΕΝ απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος
Στη χρόνια κνίδωση ΔΕΝ απαιτείται εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος

Έλεγχος ρουτίνας 

Γενική αίματος
ΤΚΕ ή CRP 

Έλεγχος φαρμάκων που σχετίζονται με κνίδωση 
(ασπιρίνη, ΜΣΑΦ, α-ΜΕΑ)

Επισκόπηση, 
αναγνώριση 
βλαβών

Δερματολογική 
εξέταση

Βάρος
Ύψος
Εξέταση 
συστημάτων

Γενική Κλινική 
εξέταση Φυσική 

εξέταση

ΗΑΕ ή ΑΑΕ? Ύφεση μετά τη 
διακοπή?

Δοκ. 
πρόκλησης

Χρόνια 
Αυθόρμητη 

Κνίδωση

Χρόνια 
Επαγώμενη 

Κνίδωση

ΗΑΕ Ι-ΙΙΙ, 
ΑΑΕ

ΑΟ από α-
ΜΕΑ

Προκλητά 
συμπτώματα? 

Λαμβάνει α-ΜΕΑ?Πυρετός? Αρθραλγίες? 
Κακουχία?

Επίκτητο/ 
κληρονομικό 

AID

Αυτοφλεγμονώδεις 
παθήσεις?

+

+

+

++

+

+

-

-

-

-

-

--

Κνιδωτική 
αγγειίτιδα

+

+

Ένδειξη αγγειίτιδας 
(βιοψία)

ΑγγειοοίδημαΠομφοί

IL-1
Μεσολαβητές

μαστοκυττάρου Βραδυκινίνη

Zuberbier et al. Allergy. 2014 Jul;69(7):868-87

Μέση διάρκεια
πομφών >24h?

-

-

ΗAE= Hereditary angioedema;
AAE= Acquired angioedema due to C1-inhibitor deficiency.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΚΟΡ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΚΝΙΔΩΣΗΣ (UAS7, UrTICArIA ACTIvITY SCOrE 7)
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Αποφυγή εκλυτικών παραγόντων 
στη χρόνια επαγόμενη κνίδωση
Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Xρόνια 
επαγόμενη 
Κνίδωση 

Έλεγχος ρουτίνας Οδηγίες 
αποφυγής

εκ ψύχους δοκιμασία πάγου/
temp test

παραγόντων 
πρόκλησης ψύχους 
(πάγου, κρύο νερό, 
κρύος αέρας)

εκ πιέσεως δοκιμασία βάρους παράγοντες 
πίεσης (ρούχα, 
βάρος)

Θερμότητας Έκθεση σε πηγές 
θερμότητας

αυξημένη 
θερμοκρασία

ήλιακή Έκθεση σε τεχνητό 
φως σε διάφορα 
μήκη κύματος 

αποφυγή 
φωτεινών πηγών, 
χρήση αντιηλιακών 

δερμογραφισμός τεστ διέγερσης 
δερμογραφισμού 
(πχ με τη χρήση του 
δερμογραφόμετρου)

μηχανικοί 
παράγοντες, αμβλύ 
όργανο

εκ δονήσεως Άσκηση ερεθίσματος 
δόνησης στο χέρι του 
ασθενή με τη χρήση 
της συσκευής vortex

δόνηση

Χολινεργική διαδικασία 
αναπαραγωγής 
των συμπτωμάτων 
μέσω της άσκησης ή 
ζεστού μπάνιου

δραστηριότητες  
γυμναστική, 
χορός, γρήγορο 
περπάτημα 

Υδατογενής τεστ με βρεγμένα 
ρούχα σε 
θερμοκρασία 
σώματος για 20’

ύδωρ

εξ επαφής δερματικές 
δοκιμασίες 
πρόκλησης (πχ prick 
test)

αποφυγή επαφής 
με τις ουσίες 
(φυτά, τροφές)

•  Σε ορισμένες περιπτώσεις εκ ψύχους, χολι-
νεργική και ηλιακής κνίδωσης μπορεί να γί-
νει επαγωγή ανοχής

•  Στην κνίδωση εκ ψύχους δεν πρέπει εκτίθε-
ται ο ασθενής στην παγωμένη θάλασσα, δι-
ότι εκλύονται αντιδράσεις συστηματικές 

•  Τρόφιμα σε χαμηλή θερμοκρασία μπορεί 
να προκαλέσει αγγειοίδημα και αποφρακτι-
κά φαινόμενα  

Margel , et al. Allergy. 2016 780-802

θΕΡΑΠΕΙΑ 

θεραπευτικός στόχος βάσει EAACI/
gA2LEN/EDF/WAO 2013

Zuberbier, et al. Allergy. 2014 Jul;69(7):868-87

κνησμός Πομφοί αγγειoοίδημα Ποιότητα ζωής

Zuberbier, et al. Allergy. 2014 Jul;69(7):868-87

•  Ως θεραπευτικός στόχος συστήνεται ο πλή-
ρης έλεγχος των συμπτωμάτων με τη μεγα-
λύτερη δυνατή ασφάλεια.

Zuberbier,  et al. Allergy. 2014 Jul;69(7):868-87

Αλγόριθμος θεραπείας της χΑΚ 
•  1ης γραμμής προσέγγιση: 2ης γενεάς μη 

κατασταλτικά Η1 αντιισταμινικά
-  Αν η συμπτωματολογία παραμένει > 2 

εβδομάδες 
•  2ης γραμμης: αύξηση έως 4πλασιασμό της 

δόσης των μη κατασταλτικών Η1 αντιιστα-
μινικών.
-  Αν η συμπτωματολογία παραμένει >επι-

πλέον 1-4 εβδομάδες 
•  3ης γραμμής: Επιπρόσθετα στα μη κατα-

σταλτικά Η1 αντιισταμινικά Omalizumab ή 
Ciclosporin ή Montelukast.

• Κορτικοειδή για βραχύ χρονικό διάστημα 
Zuberbier,  et al. Allergy. 2014 Jul;69(7):868-87

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες –
συστάσεις για θεραπεία 1ης γραμμής 
•  Χορήγηση Η1 αντιισταμινικά 2ης γενε-

άς Desloratadin, cetirizine, levocetirizine, 
fexofenadine, bilastine

•  Προτείνεται η συνεχής χορήγηση Η1 αντι-
ισταμινικά 2ης γενεάς στην ενδεικνυόμενη 
δόση

•  Τα Η1 αντιισταμινικά 2ης γενεάς προτιμώ-
νται σε σχέση με Η1 αντιισταμινικά 1ης γε-
νεάς (καλύτερο profil ασφαλείας, μεγαλύ-
τερο χρόνο ημίσειας ζωής – απλούστερο 
δοσολογικό σχήμα)

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες –
συστάσεις για θεραπεία 2ης γραμμής 
•  Αύξηση της δοσολογίας Η1 αντιισταμινικά 

2ης γενεάς. Η δόση εξατομικεύεται
•  Προτείνεται έως και τετραπλασιασμός αυτής 

πριν την αλλαγή θεραπευτικού σχήματος
•  Αποφυγή συνδυασμού διαφορετικών Η1 

αντιισταμινικά 2ης γενεάς
•  Συγχορηγούνται Η1 Αντιισταμινικά 1ης γε-

νεάς σε περιπτώσεις, που είναι η χρήσιμη 
η κατασταλτική τους δράση (επισημαίνεται 
στους ασθενείς και συνίσταται λήψη κατά 
την κατάκλιση)

Διαπιστώνεται ένα θεραπευτικό κενό 
•  Τα H1-αντιισταμινικά δε θέτουν τη νόσο 

υπό έλεγχο σε όλους τους ασθενείς
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Χαμηλότερη ανταπόκριση εάν
λαμβάνονται περιστασιακά

Έως το 50% των
ασθενών με ΧΑΚ,

παραμένουν
συμπτωματικοί

1 στους 3 
ή 4 ασθενείς 
συνεχίζει να έχει 
συμπτώματα

Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317 30.
Zuberbier T, et al. Allergy 2009;64:1427 43

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ χΑΚ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UAS7
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• Tο Πρώτο Σκεύασμα  Bιταμίνης C
στην Eυρώπη από το 1998

• Kυκλοφορεί στις H.Π.A. F.D.A Approval

• 20 χρόνια Kορυφαίο Προϊόν στη

Δερματολογική - Aντιγηραντική Φροντίδα

✓ Kορυφαία Aντιγηραντική &

Aντιοξειδωτική Φροντίδα

✓ Πρόληψη & Aντιμετώπιση Δυσχρωμίας

Eφαρμογή: 1 φορά/ημέρα (3 δόσεις Fluid + 2 δόσεις Serum)

Μετά την 1η θεραπεία, επανάληψη όποτε απαιτείται

Συνεργική δράση   Bιταμίνης C
Φυσικής, Σταθεροποιημένης 100% (D+L μορφή)

με Bιταμίνη E  &  α-Λιποϊκό Oξύ

Set Active

Tηλ.: 210 7628700DERMATOLOGICAL SKIN CARE

1 KATAXORISI C VITAL 22 x 16:������ 1  11-10-17  20:51  ������ 1

Πώς δρα το omalizumab: 
•  Προσδένεται και δεσμεύει την ελεύθερη 

IgE, αποτρέποντας τη δέσμευση της στον 
εκλεκτικό υποδοχέα της (FcεRI) στην επιφά-
νεια των μαστοκυττάρων, βασεόφιλων και 
δενδριτικών κυττάρων. 

•  Καταστέλλει την έκφραση του υποδοχέα 
FcεRI στα κύτταρα αυτά. Tα κυκλοφορού-
ντα Αυτοαντισώματα IgG δεν μπορούν να 
συνδεθούν με τους υποδοχείς FcεRI

Omalizumab

IgE

Fc portion

300mg κάθε 4 εβδομάδες
Xolair US PI. Genentech, Inc. July 2010; Xolair EU 

SPC. www.ema.europa.eu;
Holgate ST, Polosa R. Nat Rev Immunol 

2008;8:218−30
Vichyanond  P, Asian Pac J Allergy Immunol 

2011;29:209-19. SPC 2010. 

Αποτελεσματικότητα-χορήγηση 
Οmalizumab 

•  Ταχεία έναρξη δράσης
•  Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της 

νόσου
- Κνησμός
- Πομφοί
- Αγγειοοίδημα
•  Για τη ΧΑΚ και τη δοσολογία των 300mg: 2 

σύριγγες των 150mg ανά 4 εβδομάδες
•  Υποδόρια χορήγηση
•  Χορηγείται σε άτομα άνω των 12 ετών
•  Απαιτείται η πρώτη χορήγηση να γίνεται σε 

νοσοκομειακή μονάδα, παρακολούθηση 
επί 2ώρου του ασθενούς

Xolair Περίληψη Χαρακτ. Προϊόντος, 3oς 2014

Προφίλ ασφάλειας Omalizumab στη 
XAK (μελέτες φάσης ΙΙ & ΙΙΙ) 
•  Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που 

σχετίζονται με τη λήψη του φαρμάκου ήταν 
ο πονοκέφαλος και η ρινοφαρυγγίτιδα

•  Δεν σημειώθηκαν θάνατοι ή επεισόδια ανα-
φυλακτικού σοκ

Saini et al., Ann Allergy Asthma & Immunol. 2014 
A18.; Maurer et al., N Engl J Med. 2013 Mar 

7;368(10):924-35; Kaplan et al., J Allergy Clin 
Immunol. 2013 Jul;132(1):101-9

Ανταγωνιστές λευκοτριενίων 
 • Αναποτελεσματικά σαν μονοθεραπεία

Κυκλοσπορίνη στην χρόνια κνίδωση 
•  Συστήνεται η χορήγηση κυκλοσπορίνης ως 

επιπρόσθετη θεραπεία (ισχυρή σύσταση/ 
ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση)

•  Χορήγηση 1.5-3.00 mgr/kgr ΒΣ για 4-6 μήνες 
•  Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (νεφροτο-

ξικότητα,) εργ.έλεγχος, παρακολουθηση ΑΠ
•  Υπερτερεί έναντι της μακροχρόνιας λήψης 

κορτικοστεροειδών

Συμπεράσματα-Καθοδηγώντας τον 
Ασθενή 
•  Συστήνεται αποφυγή εκλυτικών παραγό-

ντων
•  Διακοπή/αντικατάσταση σχετιζόμενων φαρ-

μάκων
•  Διαγνωστική προσέγγιση βάση οδηγιών 

του ιστορικού και των οδηγιών του νοσή-
ματος

•  Χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής α-
γωγής 1ης, 2ης και 3ης γραμμής προσέγ-
γιση εξατομικεύοντας την παρέμβασή μας
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Τα φάρμακα αποτελούν αίτιο ανοσολογικών 
αντιδράσεων υπερευαισθησίας (ΑΥΦ) 

οφειλομένων σε πληθώρα υποκείμενων 
μηχανισμών που σε συνδυασμό με τις μη 

αλλεργικές αντιδράσεις ευθύνονται για το 15% 
του συνόλου των ανεπιθύμητων ενεργειών 

φαρμακευτικής αιτιολογίας.1 

 

Οι ΑΥΦ αποτελούν τις ανεπιθύμητες ε-
κείνες ενέργειες των φαρμακευτικών 
σκευασμάτων (συμπεριλαμβανομέ-

νων των δραστικών συστατικών και των εκ-
δόχων) που κλινικά ομοιάζουν με αλλεργί-
α, ανήκουν δε στις τύπου Β ανεπιθύμητες ε-
νέργειες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, που είναι ανεξάρτητες δόσης, 
απρόβλεπτες, επιβλαβείς και αποτελούν α-
κούσια απάντηση σε χορήγηση της ενδεδειγ-
μένης δόσης του υπεύθυνου φαρμάκου.  

Σε αντιδιαστολή, οι ανεπιθύμητες ενέργει-
ες τύπου Α περιλαμβάνουν υπερδοσολογία 
και αντιδράσεις οφειλόμενες στην φαρμακο-
λογική δράση, ενώ είναι δοσο-εξαρτώμενες 
και προβλέψιμες. 

Ωστόσο, και στις ΑΥΦ έχει καταδειχτεί συ-
σχέτιση με τη δόση σε συγκεκριμένες ομάδες 
φαρμάκων [πχ Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώ-
δη (ΜΣΑΦ), αντιεπιληπτικά] ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορούν και αυτές να προβλε-
φθούν με βάση την υποκείμενη νόσο (πχ λοί-
μωξη από HIV, Epstein- Barr) ή και το ιστορι-
κό προγενέστερης αντίδρασης στο ίδιο ή σε 
φάρμακο της ίδιας κατηγορίας.

Ως φαρμακευτική αλλεργία μπορούν να 
θεωρηθούν ΑΥΦ όπου καταδεικνύεται υπο-
κείμενος ανοσολογικός μηχανισμός είτε μέ-
σω ειδικών έναντι του φαρμάκου αντισωμά-
των είτε μέσω Τ κυτταρικών πληθυσμών. 

Γενικά ο όρος ΑΥΦ είναι προτιμητέος κα-
θώς στη κλινική πράξη η αληθής φαρμακευ-
τική αλλεργία είναι πρακτικά αδύνατο να δια-
φοροδιαγνωστεί από τις μη-αλλεργικές αντι-
δράσεις με βάση την κλινική συμπτωματολο-
γία, ιδιαίτερα δε στις σοβαρές, άμεσες αντι-
δράσεις2.

Σε κλινικό επίπεδο ιδιαίτερα σημαντική εί-
ναι η κατάταξη των αντιδράσεων με βάση το 
χρόνο. Συγκεκριμένα αν τα συμπτώματα εμ-
φανίζονται εντός της 1ης ώρας από την χορή-
γηση του ενοχοποιούμενου φαρμάκου ή με-
ταγενέστερα3. Ως εκ τούτου η κατάταξη των 
ΑΥΦ με βάση το χρόνο παρέχει πολύτιμες 
κλινικές πληροφορίες που συνοψίζονται επι-
γραμματικά στα εξής: 
• Άμεσες αντιδράσεις (immediate)
-  <1 ώρα από την χορήγηση (τυπικά σε <1 ώ-

ρα μετά 1η δόση)
-  συνήθως IgE μηχανισμός ή μη-IgE αποκοκ-

κίωση μαστοκυττάρων
-  Κλινική εικόνα: Κνίδωση-αγγειοοίδημα, ρι-

νίτιδα, βρογχόσπασμος, ΓΕΣ εκδηλώσεις, α-
ναφυλαξία ή shock

• Όψιμες αντιδράσεις (non-immediate)
-  >1 ώρα και οποτεδήποτε από την έναρξη 

χορήγησης
-  επιβραδυνόμενη αντίδραση επαγώμενη α-

πό Τ-κυτταρικούς πληθυσμούς
-  Κλινική εικόνα: κηλιδοβλατιδώδες εξάν-

θημα, επιβραδυνόμενη κνίδωση, φυσα-
λιδώδη εξανθήματα (Stevens Johnson 
Syndrome/Toxic Epidermic Necrolysis), 
Drug Rash with Eosinophilia and Systemic 
Symptoms (DRESS), Acute Generalized Ex-
anthematous Postulosis (AGEP)
Αναμφίβολα υπάρχουν περιορισμοί και 

αλληλο-επικαλύψεις στην παραπάνω θεώ-
ρηση καθώς παράγοντες όπως η οδός χορή-
γησης του φαρμάκου, ο ρόλος των μεταβο-
λιτών, η παρουσία συμπαραγόντων (πχ. λοί-
μωξη, υποκείμενες νόσοι) και η ταυτόχρονη 
λήψη συν-χορηγούμενων φαρμάκων μπο-
ρούν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν την 
εμφάνιση ή και την κλινική πορεία της αντί-
δρασης. 

Εξάλλου σε πολλές παλαιότερες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες οι μη-IgE μεσολαβούμενες α-
ντιδράσεις με συστηματικές εκδηλώσεις, που 
προσομοιάζουν κλινικά με αναφυλαξία περι-
γράφονται σαν “αναφυλακτοειδείς” αντιδρά-
σεις. O όρος αυτός προτείνεται να απαλειφτεί 
από τις νέες θέσεις ομοφωνίας της Ευρωπαϊ-
κής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής 
Ανοσολογίας (EAACI) και του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Αλλεργίας (WAO), ενώ προτεί-
νεται να καλούνται οι αντιδράσεις αυτές “μη 
αλλεργικές ΑΥΦ”.

Η διάγνωση των ΑΥΦ απαιτεί μια μεθοδική 
και συνδυαστική προσέγγιση από τον κλινικό 
ιατρό. Παρότι στη καθημερινή κλινική πρά-
ξη συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων σχε-
τίζονται με πρόκληση αντιδράσεων ενώ άλλα 
σκευάσματα θεωρούνται ασφαλή, οποιοδή-
ποτε φάρμακο ή και βιολογικός παράγοντας, 
που η χρήση τους αυξάνεται αλματωδώς τα 
τελευταία χρόνια, μπορεί να προκαλέσει α-
ντίδραση υπερευαισθησίας. Η διάγνωση βα-
σίζεται στο κλινικό ιστορικό και την παρού-
σα συμπτωματολογία και σε επιλεγμένες πε-
ριπτώσεις σε in vivo ή και in vitro δοκιμασίες. 
Σε κάθε περίπτωση οι διαγνωστικές δοκιμα-
σίες στην πλειοψηφία των φαρμάκων δεν έ-
χουν τεκμηριωμένη προγνωστικά αξία, γεγο-

νός που δυσχεραίνει την χρήση και την ερμη-
νεία τους. 

Το κλινικό ιστορικό είναι εξαιρετικής σημα-
σίας και πρέπει να καταγράφεται με λεπτομέ-
ρεια περιλαμβάνοντας4: τα ακριβή συμπτώ-
ματα και σημεία, τον χρόνο εμφάνισης των 
συμπτωμάτων (προηγηθείσα λήψη, χρόνος 
μεταξύ τελευταίας ληφθείσας δόσης και έ-
ναρξης συμπτωμάτων, κλινική πορεία μετά 
διακοπή θεραπείας), λοιπά ληφθέντα σκευά-
σματα (τόσο κατά το χρόνο εμφάνισης της α-
ντίδρασης ή και φάρμακα της ίδιας κατηγορί-
ας μεταγενέστερα), καθώς και το ατομικό α-
ναμνηστικό του ασθενούς (ενδείξεις προηγη-
θείσας αλλεργίας σχετιζόμενης ή μη με λή-
ψη φαρμάκου, υποκείμενες νόσοι όπως χρό-
νια κνίδωση ή χρόνια ρινοκολπίτιδα που δύ-
νανται να επιδεινωθούν από την λήψη συγκε-
κριμένων φαρμάκων όπως τα ΜΣΑΦ). Η χρή-
ση ενός προτυποποιημένου ιστορικού φαρ-
μακευτικής αλλεργίας έχει υιοθετηθεί από το 
EAACI προκειμένου η καταγραφή να γίνεται 
συστηματοποιημένα και να μην διαφεύγουν 
απαραίτητες πληροφορίες5. Αναμφίβολα η 
διάγνωση καθίσταται δυσχερέστερη όταν ο 
ασθενής δεν αξιολογείται κατά την διάρκει-
α της αντίδρασης, οπότε η χρήση φωτογρα-
φικού υλικού, αλλά και ιατρικών ενημερωτι-
κών καταγραφής της σημειολογίας είναι εξαι-
ρετικά σημαντική. 
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Η χορήγηση προφυλακτικής θεραπείας 
έναντι του κινδύνου για HIV λοίμωξη μετά 

από ύποπτη σεξουαλική επαφή, είναι 
πρακτική που ισχύει από εικοσαετίας περίπου. 

Περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες 
του CDC για τις ΗΠΑ, της EACS για την 

Ευρώπη και του ΚΕΕΛΠΝΟ για την Ελλάδα. 

 

Η αναζήτηση της προφυλακτικής θερα-
πείας από τους ενδιαφερόμενους αυ-
ξάνεται συνεχώς, αφ’ ενός μεν γιατί 

αυτή γίνεται πλέον ευρύτερα γνωστή, αφ’ ε-
τέρου δε γιατί οι «ύποπτες επαφές», ως α-
ποτέλεσμα σεξουαλικής συμπεριφοράς υψη-
λού κινδύνου, καθίστανται συνεχώς συχνότε-
ρες. H επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά 
συνίσταται σε:
• Σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη
• Συχνές εναλλαγές ερωτικών συντρόφων
•  Πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι (concur-

rency)
• Τυχαίες σεξουαλικές συνευρέσεις 
• Επαφές υπό επήρεια αλκοόλ, ουσιών κλπ
•  Αναζήτηση ερωτικών συντρόφων μεταξύ α-

τόμων με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου
Παρόμοιες συμπεριφορές εκδηλώνονται σε 

σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, άλλοτε 
μεν περιστασιακά, άλλοτε δε συνεχώς και συ-
στηματικά, όπως συμβαίνει σε ομάδες ομοφυ-
λόφιλων ανδρών. Πολύ συχνά οδηγούν όχι σε 
μία, αλλά σε αλλεπάλληλες ύποπτες επαφές, 
με κίνδυνο για HIV λοίμωξη, αλλά και άλλα Σε-
ξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ). 

Η επικίνδυνη σεξουαλική πρακτική συ-
χνά ακολουθεί ταχέως διαδιδόμενα πρότυπα 
– «μόδες», που παρέχουν ευκαιρίες για σε-
ξουαλικές συνευρέσεις εξ ορισμού επικίνδυ-
νες, όπως οι πολυήμερες ομαδικές συνευρέ-
σεις με ταυτόχρονη χρήση διεγερτικών - κο-
καΐνης, αμφεταμινών, συνθετικών ψυχοτρό-
πων κλπ («chemsex»), οι ανταλλαγές συντρό-
φων μεταξύ δύο ή περισσότερων ζευγαριών 
(«swinging») και οι εφαρμογές κινητής τηλε-
φωνίας για άμεση ανεύρεση του πλησιέστε-
ρου διαθέσιμου για σεξ. Στο υπόστρωμα της 

γενικευμένης οικονομικής, αλλά και κοινωνι-
κής και ηθικής κρίσης, παρόμοια φαινόμενα ε-
δραιώνονται και επεκτείνονται, όπως συμβαί-
νει πάντοτε σε ανάλογες καταστάσεις. Η αύ-
ξηση της επικίνδυνης συμπεριφοράς και κατά 
συνέπεια και της επίπτωσης των ΣΜΝ σε πε-
ριόδους μεγάλων κοινωνικών αναστατώσεων 
(κρίσεις, πόλεμοι κλπ) θεωρείται δεδομένη.

Έτσι, οι «ύποπτες» επαφές που εκθέτουν σε 
κίνδυνο για HIV λοίμωξη και άλλα ΣΜΝ είναι 
συχνές και σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν 
τον κινδυνεύοντα σε αναζήτηση ιατρικών υ-
πηρεσιών και προφυλακτικής θεραπείας.

Ο γιατρός που θα αντιμετωπίσει το πρόβλη-
μα, οφείλει όχι μόνον να αποφασίσει αν θα 
χορηγήσει προφυλακτική θεραπεία, αλλά να 
καθοδηγήσει τον ασθενή να κατανοήσει το 
λάθος, αφού η ύποπτη επαφή είναι συνηθέ-
στατα αποτέλεσμα λάθους. Πρέπει να εξετά-
σει κατά πόσον το «λάθος» ήταν μεμονωμέ-
νη περίπτωση, ή μόνιμη εσφαλμένη επιλο-
γή. Να διακρίνει κατά πόσον ο ασθενής επι-
θυμεί ασφαλέστερη συμπεριφορά αναγνωρί-
ζοντας το λάθος αυτό, ή απλώς επιθυμεί κά-
τι «για να μην κολλήσει τώρα», αφήνοντας α-
νοικτό το ενδεχόμενο επανάληψής του.  Ανα-
λόγως δε, να συμβουλεύσει τον ασθενή, και 
εαν χρειασθεί να τον παραπέμψει σε υπηρεσί-
ες ψυχολογκής υποστήριξης κλπ. Οι υπηρεσί-
ες αυτές χρειάζονται ακόμη περισσότερο στις, 
όχι σπάνιες, περιπτώσεις που ο ασθενής έχει 
καταληφθεί από πανικό. Σε κάθε περίπτωση, 
ο γιατρός οφείλει να αποφύγει την ενοχοποί-
ηση του θύματος («victim blaming»). Οι ανα-
σφαλείς επιλογές ενός ατόμου μπορεί να απο-
τελούν συνισταμένη πολλαπλών παραγόντων 
διαμόρφωσης της συμπεριφοράς, που δεν εί-
ναι εφικτό να μεταβληθεί με απλές παραινέ-
σεις ή ακόμα και υπό το κράτος του φόβου. Η 
αντίθεση, ή και ενίοτε η έκπληξη του γιατρού 
για τις επιλογές του ασθενούς, δεν πρέπει να 
επηρεάζουν την ιατρική του κρίση.

Απαιτείται λοιπόν η ψύχραιμη και λεπτομε-
ρής εκτίμηση του συγκεκριμένου περιστατι-
κού, έτσι ώστε ο γιατρός να αποφασίσει κατά 
πόσον θα χορηγηθεί προφυλακτική θεραπεί-
α. Παράλληλα, είναι συχνά απαραίτητη η πα-
ροχή συμβουλών για ασφαλέστερη συμπερι-
φορά και η ψυχολογική υποστήριξη από ψυ-
χολόγο ή ψυχίατρο, όπου αυτό είναι αναγκαί-
ο και εφικτό. Περαιτέρω, ο γιατρός πρέπει να 
προγραμματίσει τους απαραίτητους εργαστη-
ριακούς ελέγχους και να δώσει ολοκληρω-
μένες οδηγίες στον ασθενή.

Η προφυλακτική αγωγή θα χορηγηθεί μό-

νο σε περιπτώσεις πραγματικά υψηλού κιν-
δύνου και όχι για να καλυφθεί «κάθε περί-
πτωση», ούτε για να αισθανθεί ασφάλεια και 
να ησυχάσει ο ασθενής. Συνηθέστερα, δίδε-
ται σε περιπτώσεις παθητικής πρωκτικής συ-
νεύρεσης με επαφή με σπέρμα. Χορηγείται 
δωρεάν από το Νοσοκομείο, πρέπει να αρχί-
σει εντός 48-72 ωρών από την επαφή, διαρ-
κεί απαραιτήτως 30 ημέρες και είναι πιθανό 
να έχει παρενέργειες. Έτσι, για την απόφαση 
χορήγησης λαμβάνονται υπ’όψη η επιβάρυν-
ση του ασθενούς, η μεγάλη διάρκεια της θε-
ραπείας, οι πιθανές δυσχέρειες στη συμμόρ-
φωση, αλλά και το οικονομικό κόστος.

Το χορηγούμενο τριπλό σχήμα, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες, περιλαμβά-
νει Emtricitabine, Tenofovir και  Raltegravir ή 
Lopinavir/r, ή Darunavir/r. Εναλλακτικά, μπο-
ρεί να χορηγηθεί ο συνδυασμός Zidovudine 
και Lamivudine αντί Emtricitabine και 
Tenofovir. Οι παρενέργειες εκδηλώνονται κυ-
ρίως από το γαστρεντερικό (μετεωρισμός, αί-
σθημα γαστρικού φόρτου, τάση για έμετο, 
διάρροιες). Μυελοτοξικότητα ή ηπατοτοξι-
κότητα δεν αποκλείονται, αλλά απαιτούν συ-
νήθως διάστημα πολύ μεγαλύτερο του ενός 
μηνός για να εκδηλωθούν. Το κόστος της θε-
ραπείας κυμαίνεται από 350 έως 950 ευρώ, 
αναλόγως των φαρμάκων που θα επιλεγούν.

Αμέσως πριν την έναρξη της προφυλακτι-
κής θεραπείας θα πρέπει να διενεργηθεί εργα-
στηριακός έλεγχος για HIV ή και άλλα ΣΜΝ, 
εάν κριθεί σκόπιμο, ώστε να υπάρχει «βάση 
αναφοράς». Ο έλεγχος θα επαναληφθεί 6-12 
εβδομάδες μετά την ύποπτη επαφή και, εάν 
αυτή είναι πολύ υψηλού κινδύνου, και μετά 
από 6 μήνες, σύμφωνα με τις κατευθυντήρι-
ες οδηγίες. Στον ασθενή θα πρέπει να τονι-
σθεί ότι, όχι μόνον κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας, αλλά μέχρι και τη διενέργεια των ερ-
γαστηριακών εξετάσεων που θα επιβεβαιώ-
σουν ότι δεν μολύνθηκε, θα πρέπει να έχει ε-
παφές αυστηρά μόνον με προφυλακτικό, α-
κόμη και με την/τον σύζυγο, εάν υπάρχει. Ε-
πίσης, στο διάστημα αυτό θα αποφύγει αιμο-
δοσία ή δωρεά σπέρματος ή οργάνων.

Γενικώς, η αντιμετώπιση ασθενούς μετά α-
πό ύποπτη επαφή:
• Απαιτεί δύσκολες αποφάσεις
•  Απαιτεί υπομονή, ψυχραιμία και διακριτικότητα
• Απαιτεί χρόνο
• Απαιτεί περισσότερες από 1 επισκέψεις
•  Συχνά, απαιτεί συνεργασία επαγγελματι-

ών υγείας – δεν είναι αποκλειστικά δουλειά 
γιατρού

Kαθοδηγώντας τον ασθενή... μετά 
από ύποπτη σεξουαλική επαφή 
Aντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της HIV λοίμωξης
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» 
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Ο Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος είναι 
ο κατ’εξοχήν αρμόδιος γιατρός για να εξετά-
σει κάθε τέτοια περίπτωση, να συμβουλεύ-
σει τον ασθενή και να απαντήσει στις απορί-
ες του, και να τον παραπέμψει, εάν κρίνει ό-
τι χρειάζεται, σε κάποια από τις Μονάδες Ει-
δικών Λοιμώξεων για την λήψη προφυλακτι-
κής θεραπείας.
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Η σύφιλη είναι ένα Λοιμώδες Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενο Νόσημα, που οφείλεται στην 

ωχρά σπειροχαίτη, Τreponema pallidum 
υποείδος pallidum. Η πύλη εισόδου της 

μόλυνσης είναι το δέρμα και οι βλεννογόνοι, 
όπου παρατηρούνται και τα πρώιμα 

συμπτώματα της νόσου. Εκδηλώνεται με 
ποικίλες δερματικές και σπλαγχνικές βλάβες 
και είναι δυνατόν να διαρκεί δια βίου, χωρίς 

θεραπευτική αντιμετώπιση. 

 

Η ωχρά σπειροχαίτη ανευρίσκεται στο 
συφιλιδικό έλκος, στις βλάβες Β’γό-
νου σύφιλης, σε προσβεβλημένους 

λεμφαδένες και στο αίμα. Εισβάλλει σε βλεν-
νογόνους και διαβρωμένο δέρμα, πολλα-
πλασιάζεται στο σημείο ενοφθαλμισμού και 
μέσω του λεμφικού συστήματος διασπείρε-
ται στον οργανισμό. Η μετάδοση της σύφιλης 
γίνεται κύρια με δύο τρόπους. Η οριζόντια με-
τάδοση είναι υπεύθυνη για την «Πρόκληση 
της Επίκτητης Σύφιλης» ενώ η κάθετη για την 
«Πρόκληση της Συγγενούς Σύφιλης». 

Η οριζόντια μετάδοση πραγματοποιείται σχε-
δόν εξ ολοκλήρου από άνθρωπο σε άνθρω-
πο σχεδόν αποκλειστικά με τη σεξουαλική ε-
παφή με πιθανότητα μετάδοσης 50% από νο-
σούντα με Α’γόνο και Β’γόνο σύφιλη. Αυξημέ-
νος κίνδυνος μετάδοσης υφίσταται από την ά-
μεση επαφή των μολυσματικών υγρών, βλα-
βών. Οι υγρώσσουσες βλάβες βρίθουν σπει-
ροχαιτών, όπως είναι το πρωτοπαθές έλκος, τα 
πλατέα κονδυλώματα και οι βλεννώδεις πλά-
κες σε γεννητική-περιγεννητική χώρα και στο-
ματική κοιλότητα. Οι κηλιδοβλατιδώδεις βλά-
βες Β ‘γόνου ‘Σ’, δεν περιέχουν αρκετές σπει-
ροχαίτες, ώστε να προκαλέσουν μόλυνση, ενώ 
τα κομμιώματα της Τριτογόνου ΄Σ’ περιέχουν ε-
λάχιστα έως καθόλου τρεπονήματα με αποτέ-
λεσμα η όψιμη ́ Σ’ να  θεωρείται μη μεταδοτική. 
Η κάθετη μετάδοση πραγματοποιείται κατά την 
κύηση μέσω του πλακούντα με απόρροια τη 

μόλυνση του κυήματος, την αποβολή, τον εν-
δομήτριο θάνατο ή τη νόσηση του νεογνού με 
συγγενή ΄Σ΄. Η πιθανότητα μετάδοσης στο έμ-
βρυο ανέρχεται στο 70%-100% από έγκυο με 
πρώιμη ‘Σ’ και 10%  από έγκυο με όψιμη ‘Σ’. 

Η σύφιλη διακρίνεται σε επίκτητη και συγ-
γενή με την επίκτητη να διακρίνεται σε πρώ-
ιμη (Α’γόνος, Β’γόνος, πρώιμη λανθάνου-
σα) και όψιμη (όψιμη λανθάνουσα, τριτογό-
νος). Η σταδιοποίηση είναι συνάρτηση του ι-
στορικού, της κλινικής εικόνας και των εργα-
στηριακών εξετάσεων. Στην περίπτωση ασθε-
νούς με πρωτοπαθές έλκος συστήνεται κλι-
νικο-εργαστηριακός έλεγχος. Η επιβεβαίω-
ση πραγματοποιείται με την μικροσκοπική α-
ναζήτηση του Tr. Pallidum (Δοκιμασία σκο-
τεινού πεδίου, άμεσος ανοσοφθορισμός), τις 
μη-τρεπονημικές δοκιμασίες(VDRL,RPR) και τις 
τρεπονημικές δοκιμασίες (FTA-Abs, ΕΙΑ, TPHA) 
. Τα αντισώματα VDRL,RPR ανιχνεύονται εντός 
2 εβδομάδων μετά την εμφάνιση του έλκους 
ή 4-6 εβδομάδες μετά τη μόλυνση (Τίτλοι 1/2- 
1/16) και έχουν ιδιαίτερη σημασία στη παρα-
κολούθηση της ανταπόκρισης της θεραπείας. 
Τα FTA-Abs θετικοποιούνται την 3η εβδομάδα, 
σχεδόν ταυτόχρονα με ΕΙΑ, TPHA (αρχές 1ου- 
2ου σταδίου) και παραμένουν θετικές εφόρου 
ζωής. Ο μέσος χρόνος επώασης του έλκους 
είναι 10-90 ημέρες (Μ.Ο 21 ημέρες) και υπο-
χωρεί χωρίς ουλή μετά από 3-8 εβδομάδες.

Σε περίπτωση Β’γόνου ‘Σ’ η κλινική εικό-
να ποικίλει με τις βλάβες να αφορούν το δέρ-
μα, τους βλεννογόνους και άλλα όργανα. Συ-
γκεκριμένα διακρίνεται η Συφιλιδική Ροδάνθη, 
που χαρακτηρίζεται από ένα μικροκηλιδώδες 
εξάνθημα 50-60 ημερών μετά τη μόλυνση και 
τα Βλατιδώδη – Βλατιδολεπιδώδη εξανθήμα-
τα που διατηρούνται έως και 6 μήνες από τη 
μόλυνση σε πρόσωπο, παλάμες- πέλματα, ε-
νώ στα γεννητικά όργανα και στους βλεννογό-
νους εντοπίζονται οι συφιλιδικές πλάκες. Η Συ-
φιλιδική αλωπεκία και η Συφιλιδική όνυξη, η 

λευκομελανοδερμία αποτελούν άλλες επιμέ-
ρους εκδηλώσεις. Η Β’γόνος σύφιλη εκδηλώ-
νεται 1-6 μήνες μετά τη Α’γόνο και στο  25% 
των ασθενών συνυπάρχει με συφιλιδικό έλ-
κος. Εργαστηριακά επιβεβαιώνεται με την ανα-
ζήτηση του Tr. Pallidum από βλάβες δέρματος 
και βλεννογόνων, ιδίως από υγρές βλάβες, 
π.χ πλατέα κονδυλώματα και με τις  οροαντι-
δράσεις να αποτελούν τη μέθοδο εκλογής, με 
τις τιμές της VDRL να κυμαίνονται από 1/32-
1/512 και τις τρεπονημικές να είναι θετικές. Η 
Β΄γόνος ‘Σ’ ενδέχεται να συνοδεύεται και από 
συστηματικές αναστρέψιμες εκδηλώσεις.

Σε περίπτωση ασυμπτωματικού ασθενούς, 
χωρίς κλινικές βλάβες αλλά με θετικές οροα-
ντιδράσεις VDRL, TPHA, φυσικά υποψιαζόμα-
στε τη Λανθάνουσα ‘Σ’ με την Πρώιμη Λαν-
θάνουσα να είναι κάτω του 1 έτους από τη 
μόλυνση με τις μη τρεπονημικές να έχουν χα-
μηλούς τίτλους(1/2-1/16) και την Όψιμη Λαν-
θάνουσα άνω του 1 έτους από τη μόλυνση 
με χαμηλή ευαισθησία μη τρεπονημικών ο-
ροαντιδράσεων σε σχέση με τις τρεπονημι-
κές. Η καθοδήγηση του ασθενούς συνιστά-
ται στον ανάλογο κλινικοεργαστηριακό έλεγ-
χο για ενδείξεις τριτογόνου ‘Σ’ (Οφθαλμολο-
γική, νευρολογική, καρδιολογική εξέταση).

Οι εκδηλώσεις της Τριτογόνου ’Σ’, εμφανί-
ζονται 3-5 χρόνια από τη μόλυνση  είναι μη 
ανατάξιμες και περιλαμβάνουν κομμιώματα 
σε δέρμα, οστά, ήπαρ, βλάβες του Ν.Σ και 
καρδιαγγειακού συστήματος. Η εργαστηρια-
κή επιβεβαίωση συνιστάται σε θετικές οροα-
ντιδράσεις, ιδίως τρεπονημικές και την ιστο-
λογική αναζήτηση Tr Pallidum (σπάνια) ε-
πί κομμιωμάτων. Ο έλεγχος συμπληρώνεται 
με ΟΝΠ, ΗΕΓ, MRI ΚΝΣ και νευρολογική ε-
κτίμηση, απεικονιστικές και λειτουργικές δοκι-
μασίες καρδιακής λειτουργίας & αγγείων κα-
θώς και οφθαλμολογική εξέταση. Επί νευρο-
λογικών σημείων και συμπτωμάτων συστή-
νεται ΟΝΠ για έλεγχο Νευροσύφιλης, με τον 

Καθοδηγώντας τον/την ασθενή…
για τον κίνδυνο λοίμωξης 
από ωχρά σπειροχαίτη
ΔΟΥΒΑΛΗ θΕΟΔΩΡΑ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
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προσδιορισμό διαφόρων δεικτών, όπως της 
γλυκόζης, του λευκώματος των ειδικών και 
μη ειδικών τρεπονημικών αντιδράσεων, του 
TPHA  index, IgG Index, IgΜ Index.

Στη περίπτωση εγκύου ασθενούς με ‘Σ’ ισχύ-
ουν κάποιες βασικές αρχές για τις οποίες πρέπει 
να ενημερωθεί η ασθενής. Η μόλυνση γίνεται 
μέσω του πλακούντα και μόνο από τη μητέρα. 
Μέχρι και τον 4 μήνα θεωρείται πως η ωχρά 
σπειροχαίτη δεν περνά από τον πλακούντα, ε-
πομένως η θεραπεία προ του 4ου μήνα  εξα-
σφαλίζει τη μη-προσβολή του εμβρύου. Η ά-
μεση θεραπεία μετά τον 5ο μήνα οδηγεί σε ία-
ση χωρίς προσβολή του εμβρύου. Αντίθετα η 
μόλυνση της μητέρας μετά τον 5ο μήνα οδηγεί 
και σε μόλυνση του κυήματος. Η θεραπεία της 
εγκύου τον 9ο μήνα εξασφαλίζει την αποστεί-
ρωση της εγκύου, αλλά το κύημα θα γεννη-
θεί με συφιλιδικά στίγματα. Αν δεν γίνει κάποια 
θεραπεία έως τον τοκετό το παιδί θα γεννηθεί  
με συφιλιδικά στίγματα και με πρώιμη συγγε-
νή ‘Σ’. Η μόλυνση της εγκύου μετά τον 8 μή-
να οδηγεί σε πρώιμη συγγενή ‘Σ’ του νεογνού.

Παρά την πολυπλοκότητα της κλινικής της 
εικόνας η  θεραπευτική πρόταση για τη ‘Σ’ πα-
ραμένει μοναδική. Η καθησύχαση του ασθε-

νούς και η ενημέρωση του για έγκαιρη θερα-
πεία κρίνεται πρωταρχική.  Η πενικιλλίνη πα-
ραμένει το φάρμακο εκλογής για τη θεραπεί-
α όλων των σταδίων της ‘Σ’. Προ της χορήγη-
σής της θα πρέπει να προηγείται τεστ αλλεργί-
ας. Αναλυτικότερα στην πρώιμη σύφιλη η θε-
ραπεία εκλογής είναι η βενζαθενική πενικιλλί-
νη 2,4  εκ. μον. ΙΜ άπαξ, ενώ στην όψιμη σύ-
φιλη η θεραπεία εκλογής είναι η βενζαθενική 
πενικιλλίνη 2,4  εκ. μον. ΙΜ 1φ/εβδομάδα χ3 
εβδομάδες. Στη νευροσύφιλη χορηγείται κρυ-
σταλλική πενικιλλίνη G 18-24 εκ. μον. IV ανά 
4ωρο ή σε συνεχή έγχυση για 10-14 ημέρες. 
Σε περίπτωση αλλεργίας σε πενικιλλίνη στα 
αρχικά στάδια προτείνονται εναλλακτικά σχή-
ματα, ενώ στις περιπτώσεις της νευροσύφιλης, 
της ‘Σ’ της εγκύου και της συγγενούς ’Σ’ προ-
τείνεται απευαισθητοποίηση. 

Όλοι οι ασθενείς με υποψία ΄Σ΄ πρέπει να 
ελέγχονται και για τα υπόλοιπα ΣΜΝ (HIV, 
HBV,HCV). Συστήνεται, επίσης, η σεξουαλι-
κή αποχή κατά τη διάρκεια της θεραπείας και 
για 2 εβδομάδες μετά το τέλος αυτής, καθώς 
και ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και η θε-
ραπεία των σεξουαλικών συντρόφων. Σε α-
σθενή με Α’γόνο ΄Σ΄ απαιτείται έλεγχος συ-

ντρόφων του τελευταίου 3 μήνου, με Β’γόνο 
του τελευταίου 6 μήνου και με πρώιμη λαν-
θάνουσα του τελευταίου έτους. Στην πρώιμη 
σύφιλη συνιστάται κλινική και εργαστηριακή 
(τίτλος VDRL ή RPR)  εξέταση του ασθενούς 
μετά από 1, 3, 6 και 12 μήνες. Στην όψιμη ΄Σ΄ 
προτείνεται επανέλεγχος σε 6 ,12 και 24 μή-
νες, ενώ στη νευροσύφιλη συστήνεται επανε-
ξέταση του ασθενούς κάθε 6 μήνες.

 Η θεμελιώδης έννοια στην επιδημιολογία 
των ΣΜΝ είναι η έννοια του core group, ατό-
μων δηλαδή που συνδέονται μεταξύ τους μέ-
σω κοινωνικοσεξουαλικών δικτύων. 

Ο επιπολασμός των ΣΜΝ εντός του core 
group είναι πολλαπλάσιος από το γενικό 
πληθυσμό.  Η αναμόλυση είναι πιθανή λόγω 
υιοθέτησης επικίνδυνων σεξουαλικών συ-
μπεριφορών, με την πρωτολοίμωξη να μην 
καταλείπει ανοσία. 

Η αποτελεσματικότητα της καθοδήγη-
σης των  ασθενών είναι περιορισμένη, ιδι-
αίτερα μεταξύ των ειδικών πληθυσμιακών 
υπο-ομάδων. Η παρεμβατική συμπεριφορά 
με προληπτικά- εκπαιδευτικά μέτρα θεωρεί-
ται αβέβαιη και βραχυχρόνια, ωστόσο κρίνε-
ται αναγκαία η επιβολή και εφαρμογή της.

•  Ουρηθρίτιδα καλείται η φλεγμονή του 
βλεννογόνου της ουρήθρας. Γενικά οι ου-
ρηθρίτιδες διακρίνονται σε δυο μεγάλες κα-
τηγορίες: Γονοκοκκικές με αιτιολογικό πα-
ράγων τον γονόκοκκο Neisseria 

•  Μη γονοκοκκικές που οφείλονται κυρίως 
στα Χλαμύδια (συχνότερο), Μυκόπλασμα, 
Τριχομονάδα, ουρεόπλασμα, ο ιός του α-
πλού έρπητα, αδενοϊοί καθώς και βακτήρι-
α εντερικού σωλήνα. 

•  Παρότι ουρηθρίτιδα μπορεί να προκληθεί 
και από την δράση μικροβιακών, μηχανι-
κών, χημικών παραγόντων ο όρος ΜΓΟ χρη-
σιμοποιείται όταν το αίτιο είναι κάποιο ΣΜΝ.

•  Η ουρηθρίτιδα εκδηλώνεται με έκκριμα πυ-
ώδες ή βλεννώδες, δυσουρία & καύσο ου-
ρήθρας.

χλαμύδια
•  Η χλαμυδιακή λοίμωξη αποτελεί το συχνό-

τερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
•  Αίτιο της χλαμυδιακής λοίμωξης είναι το 

Chlamydia trachomatics, ένας Gram (-) 
ενδοκυττάριος μικροοργανισμός ο οποίος 
χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας το ATP του 
κυττάρου – ξενιστή.

•  Η μετάδοση γίνεται μέσω σεξουαλικής ε-
παφής, αλλά και μέσω στοματογεν/κής και 

πρωκτικής. Περιστασιακά μπορεί επίσης να 
μεταδοθεί από τα δάχτυλα στα μάτια προ-
καλώντας μόλυνση των οφθαλμών ή και α-
πό την μητέρα στο νεογνό κατά τον τοκε-
τό, προκαλώντας μόλυνση στα μάτια ή τα 
πνευμόνια του νεογνού.

•  Δεν μεταδίδεται από το φιλί, την αγκαλιά, 
πετσέτες μπάνιου πισίνες, τουαλέτες ,πιάτα, 
ποτήρια και μαχαιροπήρουνα.

•  Ο χρόνος επώασης υπολογίζεται από 1-3 
εβδ. από τη λοίμωξη.

•  Το 80% περιπτώσεων στις γυναίκες και 
50% στους άνδρες είναι ασυμπτωματικές. 

Παράγοντες κινδύνου
•  Νεαρή ηλικία 
•  Πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι
•  Έλλειψη προφυλάξεων
•  Χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
•  Άνδρες (50% ασυμπτωματικοί)
-  Ουρηθρικό έκκριμα: βλεννώδες και λιγότε-

ρο πυώδες ή υδάρες 
-  Συχνουρία - Δυσουρία
-  Άλγος & ετερόπλευρο οίδημα στο όσχεο (Ε-

πιδυδιμίτις)
- Ευαισθησία στο περίνεο (επί προστατίτις)

•  Γυναίκες (80% ασυμπτωματικές)
- Οιδηματώδης τράχηλος
-  Βλεννοπυώδες ή πυώδες τραχηλικό έκκριμα
- Δυσουρία
- Δυσπαρεύνεια
-  Μικροαιμορραγίες (εκτός εμμήνου ρύσεως 

κ μετά από σεξ. επαφή)

Επιπλοκές ΜΓΟ/ΓΟ
• ΑΝΔΡΕΣ
- Επιδυδιμίτις
- Ορχίτιδα
- Προστατίτδα 
- Στειρότητα
• ΝΕΟΓΝΑ
- Επιπεφυκίτιδα
- Πνευμονία
• ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
-  Ενδοπυελική φλεγμονώδη νόσος: εισβολή 

γονόκοκκου/χλαμυδίων σε μήτρα και σάλ-
πιγγες με επακόλουθο ενδο-μητρίτιδα και 
σαλπιγγίτιδα. Σε χρόνια φλεγμονή έχουμε 
απόφραξη σαλπίγγων & ωοθηκών συμφύ-
σεις και έκτοπη κύηση.

- Στειρότητα 
-  Περιηπατίτις: φλεγμονή κάψας του ήπατος 

με άλγος και ευαισθησία (ΔΕ) υποχονδρίου 
και αύξηση ηπατικών ενζύμων.

Καθοδηγώντας τον/την ασθενή 
για κίνδυνο λοίμωξης 
από χλαμύδια και γονόκοκκο
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α', Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» 
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∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

  
 

  

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.
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

  

 

 

 

 

 

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 

 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 CO2και Erbium
 ∆εν χρειάζεται αναισθησία
 Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Άλλες εφαρµογές:
 Μυρµηκίες
 Θηλώµατα
 Κονδυλώµατα
 Ξανθελάσµατα
 Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις 
 Τοµές
 Χωρίς θερµική καταστροφή και καρβού-

νιασµα των ιστών

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 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 
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Διάγνωση
Η διάγνωση τίθεται με βάση:
- Το ιστορικό
- Την κλινική εξέταση
- Την εργαστηριακή διερεύνηση
-  Όλοι οι ασθενείς με γονοκοκκική ή μη γονο-

κοκκική ουρηθρίτιδα πρέπει να ελεγχθούν 
και για άλλα ΣΜΝ όπως:

- HPV
- Σύφιλη 
- HIV 
- Ηπατίτιδα Β

Εργαστηριακή διάγνωση 
Η διάγνωση μπορεί να γίνει με:
-  Εξέταση ούρων ή επιχρίσματος από τον εν-

δοτράχηλο ή κόλπο (γυναίκες) κ ουρηθρικό 
(άνδρες). Και στα δυο φύλα η λοίμωξη του 
πρωκτού μπορεί να επιβεβαιωθεί με επίχρι-
σμα από τον πρωκτό. 

-  Οι εξετάσεις εκλογής είναι οι μέθοδοι ανί-
χνευσης του Νουκλεινικού οξέος (NΑΑΤ) ό-
πως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
(PCR) και λιγκάσης (LCR). Παρουσιάζουν υ-
ψηλή ευαισθησία κ ειδικότητα για όλες τις ε-
ντοπίσεις της χλαμυδιακής λοίμωξης.

-  Ο άμεσος ανοσοφθορισμός είναι ταχεία μέ-
θοδος με υψηλή ειδικότητα. 

-  Κυτταροκαλλιέργεια 
-  Ενζυμικές ανοσοαντιδράσεις παρουσιάζουν 

χαμηλή ειδικότητα. 

θεραπεία Εκλογής:
-  Αζιθρομυκίνη 1g p.os εφ άπαξ ή
-  Δοξυκικλίνη 100mg x 2 p.os για 7 ημέρες.

Εναλλακτικές:
-  Ερυθρομυκίνη  500mg x 4 p.os για 7 ημέρες  ή
-  Λεβοφλοξασίνη 500mg x 1 p.os για 7 η-

μέρες ή
-  Οφλοξασίνη  300mg x 2 p.os για 7 ημέρες

Έγκυες:
-  Αζιθρομυκίνη 1gr εφ άπαξ p.os  ή
-  Αμοξυκυλίνη 500mg x 3 για 7 ημέρες ή
-  Ερυθρομυκίνη 500mg x 4 για 7 ημέρες ή 

250mg x 4 για 14 ημέρες 

Πορεία – Πρόγνωση
-  Εργαστηριακώς επανέλεγχος ίασης (3-4 ε-

βδομ. μετά την θεραπεία) χρειάζεται σε α-
σθενείς με υποψία ελλιπούς θεραπείας ή ε-
παναμόλυνσης ή με επιμονή συμπτωμάτων.

-  Αν ο επανέλεγχος γίνει νωρίτερα και χρησι-
μοποιηθούν μέθοδοι ΝΑΑΤ υπάρχει κίνδυ-
νος ψευδών θετικών αποτελεσμάτων λόγω 
ύπαρξης νεκρωμένων μικροοργανισμών, ε-
νώ αν χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι 
ψευδώς αρνητικών λόγω μικρού αριθμού 
μικροοργανισμών.

-  Απαιτείται εργαστηριακός επανέλεγχος 3 
μήνες μετά το πέρας της θεραπείας λόγω 
υψηλού ποσοστού επαναμόλυνσης σε άν-
δρες & γυναίκες. 

-  Ασθενείς που λαμβάνουν το μονοήμερο 
σχήμα Αζιθρομυκίνης πρέπει να απέχουν α-

πο τις σεξ. επαφές για 7 ημέρες, ενώ εκείνοι 
που λαμβάνουν Δοξυκυκλίνη μέχρι την ο-
λοκλήρωση της θεραπείας. 

Γονοκοκκική Λοίμωξη
-  Ο γονόκοκκος Neisseria gonorrhoeae είναι 

ένας Gram(-) αερόβιος διπλόκοκκος. Μολύ-
νει βλεννογόνους με κυλινδρικό επιθήλιο ό-
πως ουρήθρα, το ενδοτράχηλο, περιπρωκτι-
κή περιοχή φάρυγγα και τους επιπεφυκότες.

-  Μεταδίδεται με τη σεξ. επαφή και από τη 
μητέρα στο νεογνό κατά τον τοκετό.(Γονοκ/
κη οφθαλμία που μπορεί να οδηγήσει σε 
τύφλωση & σηψαιμία)

-  Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται συνήθως με-
ταξύ 2-8 ημερών.

-  Μόνο το 10% στους άνδρες είναι ασυμπτω-
ματικοί σε σχέση με το 50% των γυναικών 
που δεν εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα. 

Κλινική εικόνα
Άνδρες:
-  Βλεννοπυώδες ή πυώδες έκκριμα ουρήθρας
-  Δυσουρικά ενοχλήματα.
-  Ερύθημα ουρηθρικού στομίου.
-  Αίσθημα κνησμού ουρήθρας
-  Επώδυνη ούρηση
Γυναίκες:
-  Αυξημένες ή αλλοιωμένες ως προς τη σύστα-

ση και χρώμα κολπικές εκκρίσεις, δύσοσμες.
-  Άλγος χαμηλά στη πύελο.
-  Δυσουρικά ενοχλήματα.
-  Μικροαιμορραγίες.
      
 Άλλες συνήθεις εκδηλώσεις:
-  Πρωκτίτις: σε άτομα με πρωκτικές επαφές τα 

οποία παρουσιάζουν πυώδης έκκριμα, πό-
νο κατά τη αφόδευση, κνησμό, δυσκοιλιό-
τητα, τεινεσμό.

-  Φαρυγγίτις: συνήθως είναι ασυμμπτωματική 
ή με ήπιο ερύθημα, φαρυγγαλγία και τρα-
χηλική λεμφαδενοπάθεια.

Διάγνωση
-  Άμεση μικροσκοπική εξέταση με χρώση κα-

τά Gram εκκρίματος: ουρηθρικού, τραχηλι-
κού, φαρυγγικό, πρωκτικό 

-  Καλλιέργεια εκκρίματος η οποία προσφέρει 
την δυνατότητα ελέγχου ευαισθησίας στα α-
ντιβιοτικά σχήματα.

-  Αναζήτηση κ δημιουργία αντιγράφων με 
PCR του γενετικού υλικού του βακτηρίου 
(ΝAATs). Προσφέρει υψηλότερη ευαισθησία 
σε σχέση με τη Κ/α ενώ μπορεί να εφαρμο-
στεί σε περισσότερα είδη δειγμάτων χωρίς να 
απαιτεί κατάλληλες συνθήκες φύλαξης κ με-
ταφοράς. Είναι γενικά μια δοκιμασία με υψη-
λή ευαισθησία (>96%) τόσο σε συμπτωματι-
κή όσο κ σε ασυμπτωματική λοίμωξη. Οι δο-
κιμασίες αυτές επιτρέπουν την ταυτόχρονη α-
νίχνευση των χλαμυδίων κ γίνονται σε έκκρι-
μα ή στα πρώτα πρωινά ούρα.

Γενικές αρχές
-  Ασθενείς με γονοκοκκική ουρηθρίτιδα πρέ-

πει να λαμβάνουν:

-  Συνδυαστική αντιβιοτική θεραπεία ώστε να 
μειώνεται η πιθανότητα αντοχής στη κεφα-
λοσπορίνη.

-  Ταυτόχρονη θεραπεία και για C.Trachomatis 
καθώς στο 10%-30% των ασθενών η γο-
νοκοκκικη λοίμωξη συνυπάρχει με χλαμυ-
διακή. Σε αντίθετη περίπτωση η πιθανότη-
τα μεταγονοκοκκικής ουρηθρίτιδας είναι πε-
ρίπου 50%.

-  Τα συμπτώματα της ουρηθρίτιδας υποχω-
ρούν αυτόματα ανεξάρτητα από τη θερα-
πεία. Αντιβιοτική θεραπεία πρέπει να δίδε-
ται για την:
- Αποφυγή επιπλοκών
- Αποφυγή μετάδοσης σε άλλους.

Η επιλογή του αντιβιοτικού πρέπει να γί-
νεται με βάση:
-  Το αίτιο
-  Την αποτελεσματικότητα
-  Τις ανεπιθύμητες ενέργειες
-  Το κόστος
-  Την συμμόρφωση του ασθενούς. 

θεραπεία
-  Κεφτριαξόνη 500mg ενδομυϊκά (ΙΜ) εφά-

παξ δόση και Αζιθρομυκίνη 2g από του 
στόματος εφάπαξ.

Εναλλακτικά:
-  Κεφιξίμη 400mg p.os εφάπαξ και Αζιθρο-

μυκίνη 2g p.os εφάπαξ
-  Το θεραπευτικό σχήμα χορηγείται ταυτό-

χρονα τη ίδια μέρα υπό παρουσία γιατρού.
-  Η κεφτριαξόνη σε κλινικές δοκιμές επιτυγ-

χάνει ίαση των μη επιλεγμένων γονοκοκκι-
κών λοιμώξεων στο 99,2% ενώ η κεφιξίμη 
στο 97,5%

-  Η αζιθρομυκίνη 2g από του στόματος ως ε-
φάπαξ δόση ίαση στο 99,2%. 

Εμμένουσα γονοκοκκική λοίμωξη
-  Οι περισσότερες περιπτώσεις αποτυχίας της 

θεραπείας είναι επαναμόλυνση.
-  Κεφτριαξόνη 1g ΙΜ εφάπαξ και Αζιθρομυκί-

νη 2g p.os εφάπαξ 
ή

-  Γενταμικίνη 240mg IM εφάπαξ και Αζιθρο-
μυκίνη 2g p.os εφάπαξ 

Προστασία συντρόφων
-  Οι σεξ. σύντροφοι των 2 τελευταίων μηνών 

για συμπτωματικούς άνδρες και των 6 τε-
λευταίων μηνών για ασυμπτωματικούς Α/Γ 
πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη ή όχι συμπτωμάτων.

-  Αποφυγή σεξ. επαφής μέχρι την ολοκλή-
ρωση της θεραπείας και τη υποχώρηση των 
συμπτωμάτων

-  Χρόνος επανεξέτασης: 3-4 εβδ. μετά την α-
γωγή.

-  Ο ασθενής πρέπει να απέχει από την σεξου-
αλική δραστηριότητα για όσο διάστημα δι-
αρκεί η θεραπεία και για όσο χρόνο επιμέ-
νουν τα συμπτώματα στον ίδιο ή στους συ-
ντρόφους του. ID
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 SIGMΑ
                   Έδρα  Μικροεπεμβάσεων

DR. MACH LED 130 
Φωτισμός Μικροεπεμβάσεων

SURTRON 
120W FLASH
Συσκευή ∆ιαθερμίας HANDY

PLASMA EXCELENCE
Στυλό Plasma ιδανικό για... 
• Αναίμακτη Βλεφαροπλαστική
• Αφαιρεση ρυτίδων, 
ουλών, ραγάδων, 
• Απαλοιφή 
Δυσχρωμίων 
δέρματος
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Ο απώτερος στόχος για τους ασθενείς με ψωρίαση 
είναι πλέον να μην επηρεάζεται η καθημερινότη-
τά τους από την ασθένεια με αρνητικές επιπτώ-

σεις σε ζητήματα όπως την εργασία, το στιγματισμό και 
ψυχολογικές επιπτώσεις. Αυτές εκτιμώνται μέσα από τα 
μοντέλα αξιολόγησης της επίπτωσης στην ποιότητα της 
ζωής των ασθενών από τη νόσο, όπως τo μοντέλo DLQI. 

Συγκεκριμένα, η βαθμολογία DLQI 0 ή 1 υποδηλώ-
νει την απουσία επίπτωσης της ψωρίασης σε σημαντικές 
πτυχές της καθημερινής ζωής. Συχνά, παρόλο που α-
πό πλευράς θεράποντος ιατρού αξιολογείται πως έχουν 
βελτιωθεί σημαντικά τα κλινικά συμπτώματα μέσα από 
τα υφιστάμενα εργαλεία αξιολόγησης της βαρύτητας 
και έκτασης της νόσου (PASI), η αντίστοιχη εκτίμηση α-
πό πλευράς του ασθενούς πολλές φορές δεν ευθυγραμ-
μίζεται με αυτήν. Εκεί που ωστόσο όλες οι απόψεις φαί-
νεται να συγκλίνουν, είναι ότι το πλήρως καθαρό δέρμα 
έχει τη μέγιστη θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής του 
ασθενούς. Μάλιστα πρόσφατα συγκεντρωτικά δεδομέ-
να τριών μελετών φάσης ΙΙΙ υποδεικνύουν πως η πλή-
ρης ανταπόκριση PASI 100 σημαίνει κάτι περισσότε-
ρο από καθαρό δέρμα για τους ασθενείς. Και αυτό ε-
πιβεβαιώνεται από στοιχεία που δείχνουν πως μόνο το 
55% των ασθενών που έχουν επιτύχει ποσοστό κάθαρ-
σης κατά PASI 75% αξιολογούν πως δεν έχουν καμία ε-
πίπτωση στην ποιότητα ζωής τους (DLQI 0-1). Ένας κλι-
νικός θεραπευτικός στόχος (PASI 75) που ενδεχομένως 
μέχρι πρότινος οδηγούσε τον θεράποντα ιατρό να θεω-
ρήσει πως η θεραπεία ήταν επιτυχής, φαίνεται πως δεν 
συνάδει με την εκτίμηση των ασθενών που όπως φαί-
νεται περιμένουν κάτι περισσότερο. 

Αυτή η διαφορά εκτιμήσεων επιβεβαιώνεται από το γε-
γονός πως στη συγκεκριμένη μελέτη όταν η ανταπόκρι-

Η ανταπόκριση PASI 100  
σημαίνει κάτι περισσότερο από 
καθαρό δέρμα για τους ασθενείς
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Α’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ», Αθήνα

ση PASI βελτιώθηκε κατά 90%, το ποσοστό των ασθε-
νών που θεωρούσαν ότι πλέον δεν υπήρχε καμία επί-
πτωση στη ποιότητα ζωής τους από τη νόσο, αυξήθηκε 
στο 63%. Μόνο όταν το PASI έφτασε το ποσοστό βελτί-
ωσης 100%, το 80% των ασθενών δήλωσε καμία επί-
πτωση στη ποιότητα και υγεία της ζωής τους με DLQI 0-1.

Συνολικά, ένα υψηλότερο ποσοστό ασθενών που ε-
πιτυγχάνουν πλήρη δερματική κάθαρση PASI 100 συ-
γκριτικά με εκείνους που ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό 
βελτίωσης 75% ή 90% , δεν είχαν καμία επίδραση στην 
ποιότητα ζωής. 

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλήρης δερ-
ματική κάθαρση αντιπροσωπεύει τελικά ένα σημα-
ντικό κλινικό τελικό σημείο αξιολόγησης της απο-
τελεσματικότητας κάθε θεραπείας και αντανακλάται 
τόσο στην απουσία συμπτωμάτων όσο και στην ση-
μαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

 Αυτά τα στοιχεία έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια 
σε μια ζύμωση αναφορικά με τον τρόπο που μέχρι σή-
μερα χρησιμοποιούνται οι δείκτες βαρύτητας και έκτα-
σης της νόσου. Οι μέχρι τώρα συγκρίσεις των θεραπευ-
τικών επιλογών βασίζονται συνήθως στη σχετική βελτί-
ωση από την αρχική τιμή της περιοχής ψωρίασης μέσα 
από τον δείκτη βαρύτητας PASI σε ποσοστιαία βάση. Ω-
στόσο, η χρήση της απόλυτης τιμής PASI ενδέχεται να εί-
ναι πιο αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης της δερματικής 
κάθαρσης, για αυτό και υπάρχει μια αυξανόμενη τάση 
στην επιστημονική κοινότητα για χρήση πλέον του δεί-
κτη PASI σε απόλυτες τιμές. 

Δεδομένου ότι διαρκώς παράγονται νέα επιστημονικά 
δεδομένα στο τομέα της αποτελεσματικότερης διαχείρι-
σης της ψωρίασης, είναι σίγουρο πως το μέλλον μας ε-
πιφυλάσσει ευχάριστες εξελίξεις.

Οι νέες θεραπείες 
για την ψωρίαση 

έχουν αυξήσει 
την πιθανότητα 

επίτευξης 
πλήρους κάθαρσης 

του δέρματος. 
Ωστόσο, 

δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία 

για την αποτύπωση 
της επίδρασης 
της δερματικής 

κάθαρσης 
από την πλευρά 

του ασθενούς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•  Strober B. et al. J Am Acad 

Dermatol 2016;75:77-82
•  Lebwol et al. N Engl J Med 

2015;373:1318-28.
•  Florence J. et al Journal of 

Investigative Dermatology 
(2015) 135, 984–991;
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 

που σχεδιάζει & κατασκευάζει 
ιατρικά µηχανήµατα & laser 

επί 40 χρόνια

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

επί 40 χρόνια

Καινοτόµες Κεφαλές
 Μεγάλη επιφάνεια ψύξης
 Καλύτερη επαφή µε το δέρµα
 Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις και πτυχές
 Χωρίς πόνο / παρενέργειες

Απόλυτη Ασφάλεια
 Πολλαπλά αισθητήρια ελέγχου θερµοκρασίας 

σε κάθε κεφαλή
 Ενδείξεις θερµοκρασίας οθόνης σε πλήρη αντιστοιχία 

µε αυτή του δέρµατος

Εργονοµικός Σχεδιασµός
 Ταυτόχρονη λειτουργία 2 κεφαλών
 ∆ιαφορετική ανατοµία κεφαλών για καλύτερη 

εφαρµογή σε κάθε περιοχή του σώµατος
 ∆υνατότητα κατασκευής κατά παραγγελία

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εξάλειψη τοπικού πάχους / 1 συνεδρία / Χωρίς παραµονή στο σπίτι

AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
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Εξάλειψη τοπικού πάχους / 1 συνεδρία / Χωρίς παραµονή στο σπίτι
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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



 
 

 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 

που σχεδιάζει & κατασκευάζει 
ιατρικά µηχανήµατα & laser 

επί 40 χρόνια

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

επί 40 χρόνια

Καινοτόµες Κεφαλές
 Μεγάλη επιφάνεια ψύξης
 Καλύτερη επαφή µε το δέρµα
 Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις και πτυχές
 Χωρίς πόνο / παρενέργειες

Απόλυτη Ασφάλεια
 Πολλαπλά αισθητήρια ελέγχου θερµοκρασίας 

σε κάθε κεφαλή
 Ενδείξεις θερµοκρασίας οθόνης σε πλήρη αντιστοιχία 

µε αυτή του δέρµατος

Εργονοµικός Σχεδιασµός
 Ταυτόχρονη λειτουργία 2 κεφαλών
 ∆ιαφορετική ανατοµία κεφαλών για καλύτερη 

εφαρµογή σε κάθε περιοχή του σώµατος
 ∆υνατότητα κατασκευής κατά παραγγελία

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εξάλειψη τοπικού πάχους / 1 συνεδρία / Χωρίς παραµονή στο σπίτι

AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εξάλειψη τοπικού πάχους / 1 συνεδρία / Χωρίς παραµονή στο σπίτι

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



ΣΕΛΙΔΑ 54

ΠΟΙΑ ΜΕθΟΔΟΣ ΟΜΩΣ ΑΠΟΤΡΙχΩΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ;
Αυτή που συνδυάζει: 
• χαμηλό κόστος
• αποτελεσματικότητα
• ευκολία
• συντομία
• έλλειψη πόνου και 
•  ελαχιστοποίηση  των ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι παραδοσιακοί τρόποι αποτρίχωσης 
(ξύρισμα, κερί, τσιμπιδάκι, λεύκανση, απο-
τριχωτικές κρέμες, χαλάουα, κλωστή, απο-
τριχωτικές μηχανές) αποδείχθηκαν προσωρι-
νές, χρονοβόρες, επώδυνες και τελικά αθροι-
στικά ακριβές λόγω της συχνής και για πολλά 
έτη επανάληψής τους.

Η ηλεκτρόλυση μπορεί να αποτελέσει μέ-
θοδο μόνιμης αποτρίχωσης, είναι αργή, επώ-
δυνη απαιτεί πολλές συνεδρίες και στις επι-
πλοκές της περιλαμβάνεται η τοπική φλεγμο-
νή και η ουλοποίηση.  

Η θεραπεία με Laser είναι το Gold standard 
της αποτρίχωσης. Την τελευταία δεκαετία πα-
ρουσιάζει συνεχώς ανοδική πορεία στις προ-
τιμήσεις, αφού προσφέρει σχετικά μόνιμη α-
παλλαγή, είναι γρήγορη και παρέχει μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα άνευ τριχών

Το 1996, το Ruby Laser στα 694nm ήταν η 
πρώτη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στην 
αποτρίχωση. 

Το 1998 ο FDA εισάγει τον όρο Permanent 
Hair Reduction ως την μακροπρόθεσμα στα-
θερή μείωση του αριθμού των τριχών που ε-
πανεκφύονται μετά από θεραπεία με Laser, η 
οποία μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές συνε-
δρίες. Ο χρόνος της επανέκφυσης των τριχών 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ένα πλή-
ρη κύκλο τους.

Ο κύκλος ζωής των τριχών
•  Αναγενές στάδιο: περίοδος αύξησης (80-

85% των τριχών βρίσκονται σε αυτή τη πε-

ρίοδο)
•  Καταγενές στάδιο: περίοδος ηρεμίας (10-

15% των τριχών)
•  Τελογενές στάδιο: περίοδος απόπτωσης της 

τρίχας (1-3% των τριχών) 

χρονική διάρκεια του κύκλου της τρίχας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

ΑΝΑΓΕΝΩΝ 
ΤΡΙΧΩΝ

ΤΕΛΟΓΕΝΩΝ 
ΤΡΙΧΩΝ

τΡιΧΩτο ΚεΦαΛήσ 
ΦΡΥδια
ανΩ ΧειΛοσ
μασΧαΛή
ΧεΡια
μπιΚινι
μήΡοι
Κνήμεσ

48-72
1-2
2-5
3-6
1-3
3-6
1-2
4-6

3-4
3-4
1-2
3-6
2-4
0,5
2-3
3-6

Η θεραπεία με Laser είναι αποτελεσματι-
κότερη όταν πραγματοποιείται στο αναγενές 
στάδιο λόγω μεγαλύτερης συγκέντρωσης 
χρωστικής στο στέλεχος της τρίχας.

Επαναλαμβανόμενες συνεδρίες οδηγούν 
στο συγχρονισμό των τριχικών θυλάκων στην 
αναγενή φάση. 

Η διάρκεια του αναγενούς σταδίου κάθε 
περιοχής θα καθορίζει και την επόμενη συνε-
δρία (4-12 εβδομάδες).

Το χρώμα των τριχών καθορίζεται γενετικά 

και εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα 
της μελανίνης που παράγεται

-  Ευμελανίνη σε μαύρες καστανόχροες και 
ξανθές. 

- Φαιομελανίνη σε ερυθρές. 
Η απορρόφηση της φαιομελανίνης σε ο-

ποιοδήποτε μήκος κύματος είναι πολύ μικρό-
τερη από αυτή της ευμελανίνης (πχ στα 694 
nm η απορρόφηση του φωτός από τη φαιο-
μελανίνη είναι μόνο το 1/30 από αυτό της ευ-
μελανίνης).

Οι ξανθές τρίχες έχουν μειωμένο αριθμό 
μελανοσωμάτων. Οι λευκές δεν περιέχουν 
χρωστική (ολική έλλειψη τυροσινάσης). Οι 
γκρίζες περιέχουν μειωμένο αριθμό ενεργά 
παραγωγικών μελανοκυττάρων.

Η αποτρίχωση με Laser βασίζεται στην αρ-
χή της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης (An-
derson et al 1983) όπου η μέγιστη καταστρο-
φή περιορίζεται στους θυλάκους των τριχών 
και όχι στους παρακείμενους ιστούς.

Ειδικός στόχος είναι το ενδογενές χρωμο-
φόρο μελανίνη. Η μελανίνη παράγεται από 
τα μελανοκύτταρα του βολβού της τρίχας αλ-
λά και από τα αυτά της επιδερμίδας.

Η πυκνότητα της μελανίνης των τριχών εί-
ναι 2-6 φορές μεγαλύτερη από αυτή της επι-
δερμίδας.

Μήκη κύματος από 600-1100 nm ευνοούν 
την απορρόφηση από τη μελανίνη της τρίχας 
περισσότερο από αυτή της επιδερμίδας. 

Μέγιστη απορρόφηση της μελανίνης παρα-
τηρείται στην υπεριώδη ακτινοβολία με στα-
διακή μείωση στην ορατή και στη υπέρυθρη 
ακτινοβολία.

Αντιμετώπιση 
της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας

ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα 
είναι σύνηθες αισθητικό 
πρόβλημα που αφορά 

και τα δύο φύλα, κυρίως 
όμως αποτελεί παραδοσιακά 
μείζον κοσμητικό πρόβλημα

 στις γυναίκες 
όλων των ηλικιών  



Μάθετε περισσότερα στο:

® 
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Μη ειδικό στόχο, λόγω έλλειψης χρωστι-
κής αποτελούν τα βλαστοκύτταρα που εντο-
πίζονται στο έξω έλυτρο της τρίχας στην πε-
ριοχή της διογκώσεως (bulge). Τα βλαστο-
κύτταρα είναι αρχέγονα πολυδύναμα κύττα-
ρα που ρυθμίζουν την ανάπτυξη της τρίχας. 

Η θερμική καταστροφή τους από την διά-
χυση της ενέργειας που απορροφάται από τη 
μελανίνη της τρίχας φαίνεται να  παίζει ουσια-
στικό ρόλο στην αποτρίχωση με Laser. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις φαίνεται τα βλαστοκύττα-
ρα να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα για αυ-
τό και εντοπίζονται δυσκολίες στην μόνιμη α-
ποτρίχωση.

Ο όρος Thermal Damage Time (TDT) χρό-
νος θερμικής καταστροφής, εισάγεται για να 
ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο και σημαίνει 
ότι η επιλεκτική θερμική βλάβη επιτυγχάνε-
ται, όταν επαρκής ενέργεια που απορροφάται 
από το στόχο, μεταφέρεται σε ίσο ή μικρότε-
ρο χρόνο από αυτόν της θερμικής χαλάρω-
σης του στόχου (TRT).

Όπου Thermal Relaxation time (TRT) είναι 
ο χρόνος που απαιτείται για να ελαττωθεί κα-
τά 50% η θερμική ενέργεια που αναπτύχθη-
κε στο στόχο από την απορρόφηση της ενέρ-
γειας του Laser
-  TRT τρίχας (10-100msec) > TRT επιδερμί-

δας (3-10msec) 
- TRT χονδρής τρίχας > TRT λεπτής τρίχας 

Παράμετροι του Laser
Η αποτελεσματικότητα της επιλεκτικής α-

πορρόφησης από τη μελανίνη στηρίζεται 
στην κατάλληλη επιλογή των παρακάτω πα-
ραμέτρων:
- Μήκος κύματος
- Διάρκεια παλμού
- Ενέργεια
- Μέγεθος spot
- Σύστημα ψύξης

Μήκος κύματος (nm): είναι η απόσταση 
δύο σημείων σε δύο διαδοχικά πλήρη κύματα

Ακτινοβολίες με μικρά μήκη κύματος α-
πορροφούνται καλύτερα από τη μελανίνη 
αλλά δεν διεισδύουν βαθιά. Μεγάλο μέρος 
της ενέργειας απορροφάται από την επιδερμί-
δα με κίνδυνο τον ερεθισμό της. Είναι κατάλ-
ληλα για ανοιχτόχρωμα δέρματα.

Μεγαλύτερα μήκη κύματος διεισδύουν βα-
θύτερα απορροφούνται λιγότερο από τη με-
λανίνη της επιδερμίδας και είναι ασφαλέστε-
ρα για σκουρόχρωμα δέρματα.

Διάρκεια Παλμού (Pulse duration): Είναι 
ο χρόνος εκθέσεως του στόχου στη φωτεινή 
δέσμη. Mετράται σε χιλιοστά του δευτερολέ-
πτου (msec).

Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι μεγαλύτε-
ρος από το χρόνο θερμικής χαλάρωσης της 
επιδερμίδας, ώστε να μην παρατηρούνται α-
νεπιθύμητες ενέργειες, αλλά και μικρότερος 
από το χρόνο θερμικής χαλάρωσης της τρί-
χας για να μπορεί να την καταστρέψει. 
-  TRT (τρίχας) 10-100msec > Pulse duration > 

TRT επιδερμίδας 3-10msec
-  Με διάρκεια παλμού μεταξύ 10-40 msec δι-

ατηρείται σχεδόν ανέπαφη η μελανίνη της 
επιδερμίδας, ενώ υπάρχει καταστροφή αυ-
τής του τριχικού θυλάκου

-  Μεγάλη διάρκεια παλμού χρησιμοποιείται 
σε σκούρες επιδερμίδες για τη προστασίας 
τους

-  Μικρή διάρκεια παλμού στις λεπτές τρίχες 
για τη καταστροφή τους  

Ενέργεια (J/cm2): είναι διαφορετική για κάθε 
τύπο και συσκευή Laser. Ο χειριστής θα πρέπει 
να είναι εξοικειωμένος με το εύρος των εντά-
σεων της συσκευής που χρησιμοποιεί και να 
εφαρμόζει τη καταλληλότερη, ανάλογα με το 
χρώμα και τον αριθμό των τριχών ανά περιοχή
-  Η άμεση αντίδραση είναι η εξάχνωση του 

στελέχους της τρίχας που είναι ορατό και η 
εμφάνιση ερυθήματος και περιθυλακικού 
οιδήματος (δέρμα χήνας) στην περιοχή

-  Τα φαινόμενα αυτά θα πρέπει να λυθούν ε-
ντός λίγων ωρών. Έντονο ερύθημα (γκριζο-
κόκκινο) και οίδημα μπορεί να σημαίνουν 
καταστροφή της επιδερμίδας και επομένως 
η μείωση της έντασης είναι απαραίτητη

-  Η επιθετικότητα του Laser αυξάνει όταν για 
συγκεκριμένη ενέργεια μειώσουμε τη διάρ-
κεια παλμού

Μέγεθος spot (mm): καθορίζει το μέγεθος 
της δέσμης του φωτός που διεισδύει στην ε-
πιδερμίδα 

-  Μεγαλύτερο μέγεθος δέσμης σημαίνει με-
γαλύτερη διεισδυτικότητα, ταχύτητα στον 
χρόνο θεραπείας και μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα λόγω της πρόσβασης βαθύτε-
ρων τρυχικών θυλάκων 

Σύστημα ψύξης: Η ψύξη του δέρματος βο-
ηθά στην ελάττωση της θερμότητας στην ε-
πιδερμίδα χωρίς να επηρεάζει τους θύλακες 
που βρίσκονται σε βαθύτερα επίπεδα 
-  Επιλεκτική ψύξη της επιδερμίδας είναι ση-

μαντική για τον περιορισμό ανεπιθύμητων 
ενεργειών

-  Επιτρέπει τη χρησιμοποίηση μεγαλύτερων 
ενεργειών αφού δρα και σαν αναισθητικό

-  Επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας πάγο, ψυκτικό 
gel, ψυχρό παράθυρο ζαφυρίου, κρυογόvο 
σπρέι και ψυχρό αέρα 

Τύποι laser που χρησιμοποιούνται 
στην αποτρίχωση

Laser Μήκος 
κύματος 
(nm)

Ένταση 
(j/cm2)

Διάρκεια 
παλμού 
(msec)

Alexandrite 755 15-25 5-20

Diode 800-810 5-15 5-30

Nd-YAG 1064 30-50 20-30

IPL 590-1200 εξαρτάται από 
τον φωτότυπο

εξαρτάται από 
τον φωτότυπο

Στις προτεινόμενες παραμέτρους υπάρχουν 
αποκλίσεις από συσκευή σε συσκευή της ί-
διας κατηγορίας 

Το Ruby Laser σήμερα βρίσκει μειωμένη ε-
φαρμογή λόγω επικράτησης του Alexandrite 
και του Diode νέας τεχνολογίας (4ης γενιάς) 

Παθολογικές καταστάσεις – 
ενδείξεις αποτρίχωσης με Laser
-  Δασυτριχισμός (ΣΠΩ, ΣΥΕ, ιδιοπαθής κ.α.)
-  Υπερτρίχωση (φάρμακα, πορφυρίες, νευρι-

κή ανορεξία κ.α)
-  Δερματικά μοσχεύματα που προορίζονται 

για αποκατάσταση κυρίως στο πρόσωπο
-  Αλλαγές φύλου κυρίως ανδρός προς γυ-

ναίκα
-  Θυλακίτιδα
-  Κύστη κόκκυγγος
-  Ψευδοθυλακίτιδα του γενείου
-  Τριχόσταση (εγκλωβισμός της τρίχας κάτω 

από την επιδερμίδα)
-  Κοσμητικοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί λόγοι 

σε άτομα με φυσιολογική τριχοφυΐα τόσο 
στην κατανομή όσο και στην πυκνότητα 

Τύπος δέρματος 
κατά Fitzpatrick 

I II III IV V VI 

Laser  -  Μήκος κύματος (nm)       
Ruby 694       
Alex 755       
Diode 800, 810       
Nd YAG 1064       
IPL 590-1200       
 

Φωτότυπος vs. μήκος κύματος

Μεγαλύτερα μήκη κύματος παρέχουν αυξημένη προστασία στην επιδερμίδα



DIODE LASER

αποτελεσματική αποτρίχωση 
•για κάθε τύπο δέρματος
•για οποιοδήποτε είδος τρίχας
•σε κάθε ασθενή
•σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, 

• Laser bars γερμανικής κατασκευής υψηλής απόδοσης
• Διάρκεια ζωής  της κεφαλής 100.000.000 χτυπήματα
• Μεγάλο μέγεθος κεφαλής 12*16mm
• Ισχυρό σύστημα ψύξης
• Πλήρως παραμετροποιήσιμο 
• Προκαθορισμένοι παράμετροι για περιοχή και τύπο δέρματος
• Ελάχιστο κόστος θεραπείας
• Εργονομική κεφαλή για ξεκούραστες θεραπείες 

755nm, 808nm, 1064nm
Ανώδυνη, γρήγορη, ασφαλής και μόνιμη αποτρίχωση!

Special Manufactured 
από το τεχνικό και εκπαιδευτικό 
τμήμα της Apalis biomedical για μια 
συσκευή υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας.

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 10679, Αθήνα, 2103808296 
info@apalis.gr, www.apalis.gr
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Αντενδείξεις αποτρίχωσης με Laser
•  Απόλυτες
- Επιληψία
-  Λήψη αλάτων χρυσού για ρευματοειδή αρ-

θρίτιδα - κίνδυνος χρυσίασης (μόνιμη υπερ-
μελάγχρωση)

- Δυσπλαστικοί σπίλοι
• Σχετικές
-  Ενεργή δερματική φλεγμονή
-  Λοίμωξη
-  Ιστορικό χηλοειδών ή υπερτροφικών ουλών
-  Ιστορικό έρπητα (προφυλακτική θεραπεία)
-  Λεύκη
-  Ψωρίαση
-  ΣΕΛ
-  Ομαλός λειχήνας
-  Κρυοσφαιριναιμία (λόγω του συστήματος 

ψύξης)
-  Εγκυμοσύνη (ηθικοί λόγοι)
-  Φάρμακα: ισοτρετινοΐνη, ασπιρίνη, αντι-

θρομβωτικά (εκχυμώσεις)
-  Γνωστή φωτοευαισθησία
-  Ηλικία μικρότερη από αυτή της εμμηναρχής
-  Πρόσφατα μαυρισμένο δέρμα από έκθεση 

στον ήλιο, καμπίνες solarium ή κρέμες μαυ-
ρίσματος

Πριν από την έναρξη θεραπείας με Laser
-  Λαμβάνουμε πάντα πλήρες ιστορικό.
-  Διαταραχές του κύκλου θα πρέπει να διε-

ρευνώνται και να υποστηρίζονται φαρμα-
κευτικά

-  Υπερτρίχωση αιφνίδιας έναρξης πρέπει να 
διερευνάται για παρανεοπλασματικά σύν-
δρομα

-  Φυσική εξέταση: εκτίμηση του φωτότυπου, 
του χρώματος, της διαμέτρου και της πυ-
κνότητας της τριχοφυΐας
-  Ιδανικός είναι ο ασθενής που έχει ανοιχτό-

χρωμο δέρμα και σκουρόχρωμη τριχοφυ-
ΐα 

-  Ενημερώνουμε τους ασθενείς να έχουν ρεα-
λιστικές προσδοκίες, καθώς το επίπεδο μεί-
ωσης της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας διαφέ-
ρει από άτομο σε άτομο και από ανατομι-
κή περιοχή σε περιοχή και ίσως χρειασθούν 
αρκετές συνεδρίες

-  Να ικανοποιούμε τις ερωτήσεις του ασθενούς
-  Να εξηγούμε το κόστος της θεραπείας
-  Να λαμβάνουμε φωτογραφίες
-  Να υπογράφουν το έντυπο συγκατάθεσης

Εξαερισμός
-  Το δωμάτιο αποτρίχωσης θα πρέπει να είναι 

καλά αεριζόμενο και να διαθέτει συσκευή ε-
ξαερισμού

-  Τα τμήματα των τριχών που καταστρέφονται 
δημιουργούν οσμές πλούσιες σε θείο όπου 
σε μεγάλες ποσότητες είναι επιβλαβείς για 
το αναπνευστικό

Πόνος
-  Η θεραπεία με το Laser δεν είναι ανώδυνη 

διαδικασία
-  Ο τριχικός θύλακας είναι πλούσιος σε νευ-

ρικές απολήξεις που μεταφέρουν την έντα-
ση του ερεθίσματος ανάλογα με τις παραμέ-
τρους που επιλέγησαν και την ιδιοσυγκρα-
σία του κάθε ασθενούς 

-  Υψηλότερες εντάσεις, μεγαλύτερη και η ενό-
χληση του ασθενούς. Ο πόνος αποτελεί δεί-
κτη ασφαλείας πρόληψης ανεπιθύμητων ε-
νεργειών

-  Περιοχές όπως το άνω χείλος και η περι-
γεννητική περιοχή σχετίζονται με εντονότε-
ρη ενόχληση κυρίως τις δύσκολες ημέρες 
του κύκλου 

-  Μπορεί να μειωθεί με:
-  λήψη παυσίπονου, 1 ώρα πριν τη θεραπεία 
-  τοπική εφαρμογή αναισθητικής κρέμας (Emla)

EMLA (lidocaine 2,5% + prilocaine 2,5%)
-  Θα πρέπει να εφαρμόζεται σε καθαρό δέρ-

μα χωρίς αμυχές ή ερεθισμούς (συστηματι-
κή απορρόφηση) 

-  Όταν πρόκειται για μεγάλες περιοχές πάντα 
να εφαρμόζεται στο ιατρείο λόγω του κιν-
δύνου τοξικότητας στη λιδοκαίνη (επιληψί-
α, υποτασικό επεισόδιο, δυσκολία στην α-
ναπνοή, καρδιακές αρρυθμίες) 

-  Συνήθως παρουσιάζει  ήπιες αντιδράσεις  όπως:
- ερύθημα 21-30% 
- αίσθημα καύσου στη γεννητική περιοχή 17%
- ωχρότητα 37% 

-  δόση: 2,5gr/10cm2 & 1gr/10cm2 στην περι-
γεννητική περιοχή

Οδηγίες πριν από τη θεραπεία με Laser
-  Αποφυγή μαυρίσματος 4-6 εβδομάδες πριν 

από τη θεραπεία 
-  Κάλυψη με αντηλιακό ευρέου φάσματος και 

υψηλό δείκτη προστασίας 
-  Αποφυγή άλλων αποτριχωτικών μεθόδων  

1 μήνα πριν από τη θεραπεία για το συγ-
χρονισμό της τριχοφυΐας στην αναγενή  φά-
ση του κύκλου

-  Σε ιστορικό έρπητα χορηγούμε προφυλα-
κτική αγωγή

-  Οι τρίχες ξυρίζονται, ιδανικά 1 έως 3 ημέ-
ρες πριν τη θεραπεία. Στο πρόσωπο συνή-
θως ψαλιδίζονται. Έτσι διατηρούμε τη χρω-
μοφόρο ουσία στον θύλακο της τρίχας (το 
στέλεχος της τρίχας λειτουργεί σαν αγωγός 
θερμότητας). Ταυτόχρονα προλαμβάνουμε 
τη διασπορά ενέργειας στην εξωτερική επι-
φάνεια. Τα θερμαινόμενα τμήματα του εξω-
τερικού στελέχους της τρίχας επιπλέον προ-
σκολλούνται στην επιδερμίδα προκαλώ-
ντας εγκαύματα και πόνο (εκδορές) 

-  Εφαρμόζουμε test σε μία λιγότερο εμφανή 
περιοχή. Επανεκτιμούμε σε 2-3 ημέρες. Αν 
παρουσιαστούν επιπλοκές, τότε προσαρμό-
ζουμε τις παραμέτρους σε κατώτερα επίπεδα 

Διαδικασία
-  Καθαρίζουμε πάντα τη περιοχή από Make 

up, Roll on, ή γαλακτώματα. Μπορεί να πε-
ριέχουν χρωστικές και να προκληθούν ε-
γκαύματα. Αφαιρούμε την αναισθητική κρέ-
μα με φυσιολογικό ορό 

-  Ελέγχουμε τη συσκευή καθώς και το σύστη-
μα ψύξης για τη σωστή λειτουργία του 

-  Επιφάνειες όπως τα πόδια, η πλάτη, το στή-
θος χωρίζονται σε τετράγωνα με λευκό μο-
λύβι για μεγαλύτερη ευκολία αλλά και τα-
χύτητα στη θεραπεία. Επίσης με λευκό μο-
λύβι εξαιρούμε τις περιοχές που δεν πρέπει 
να έρθουν σε επαφή με τη φωτεινή δέσμη 
του Laser (σπίλοι, τατουάζ) 

-  Όσοι βρίσκονται στο δωμάτιο αποτρίχωσης 
φοράνε ειδικά γυαλιά που καλύπτουν το 
συγκεκριμένο μήκος κύματος της συσκευ-
ής του Laser

-  Σε εφαρμογές στο πρόσωπο είναι ασφα-
λέστερο ο ασθενής να φορά μεταλλικές ε-

Έντυπο συγκατάθεσης



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

Πρωτοποριακό σύστηµα αποτρίχωσης που συνδυάζει ταυτόχρονα 
τα πιο αποτελεσµατικά µήκη κύµατος laser (Alex 755nm, 

Diode 810nm, Nd:YAG 1064nm) σε µία κεφαλή θεραπείας

Hair Removal, Reinvented.

 Εξαιρετικά Μεγάλο Μέγεθος Spot Size 4cm2 –οι θεραπείες πραγµατοποιούνται 
40% ταχύτερα!   ICE Plus - Συνεχόµενη Ψύξη καθ’ όλη τη διάρκεια θεραπείας 

 ∆ύο Υποδοχές Κεφαλών - Μεγαλύτερη Ευελιξία
 Smart Clinic: Cloud-based πλατφόρµα διαχείρισης δεδοµένων του συστήµατος  

 Μεγάλη οθόνη 15’ µε λειτουργικό Android   Και για µαυρισµένο από τον ήλιο δέρµα
 Για όλους τους τύπους δέρµατος

Titanium

Μάθετε περισσότερα για το Soprano Titanium: www.alma-soprano.com
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ξωτερικές καλύπτρες. Προσοχή στη περιο-
φθαλμική περιοχή για τον κίνδυνο τραυμα-
τισμού της ίριδας 

-  Σάρωση της επιφάνειας με αλληλοκάλυψη 
(overlap) έως 20% σε κάθε παλμό ώστε να 
καλυφθεί κάθε σημείο 

-  Σε σχετικές αντενδείξεις όπως λήψη ισοτρε-
τινοΐνης, χηλοειδή κ.α., χρησιμοποιούμε λι-
γότερο επιθετικές παραμέτρους 

-  Κρατούμε πάντοτε αρχείο με τα στοιχεία του 
ασθενούς, τις παραμέτρους που χρησιμοποι-
ήθηκαν και τις επιπλοκές που εμφανίστηκαν   

Οδηγίες μετά τη θεραπεία με Laser
-  Εφαρμογή πάγου (προαιρετικά) μειώνει το 

περιθυλακικό οίδημα και την ερυθρότητα. 
Προσοχή στο έγκαυμα από πάγο

-  Εφαρμογή τοπικών κορτικοστεροειδών μέ-
τριας ισχύος συνδυαστικά με αντιβίωση. Α-
μέσως μετά αλλά και για 2-3 ημέρες ακό-
μα, αν επιμένει ο ερεθισμός της επιδερμίδας

-  Κάλυψη με αντηλιακά ευρέος φάσματος και 
υψηλό δείκτη προστασίας για την αποφυγή 
δυσχρωμιών κυρίως στο πρόσωπο 

-  Αποφυγή έντονης εφίδρωσης, τριβής, απο-
λέπισης και καυτού νερού για όσο διάστη-
μα υπάρχει ερεθισμός της επιδερμίδας (συ-
νήθως 2-3 ημέρες)

-  Ενυδάτωση καθώς εμφανίζεται ξηρότητα 
στη θεραπευθείσα περιοχή

-  Η μόνη αποδεκτή μέθοδος αποτρίχωσης 
κατά τη διάρκεια των θεραπειών με Laser εί-
ναι το ξύρισμα

Επανεξέταση-συμπληρωματική θεραπεία
-  Προγραμματίζουμε επανεξέταση του ασθε-

νούς 7-10 ημέρες μετά τη θεραπεία. Εκτι-
μούμε την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργει-
ών και ολοκληρώνουμε τη θεραπεία εντο-
πίζοντας τρίχες που δεν έχουν καταστραφεί

-  Στις αρχικές συνεδρίες σε σημεία με έντο-
νη και σκληρή τριχοφυΐα τα κατεστραμμέ-

να στελέχη των τριχών αποβάλλονται στα-
διακά τις επόμενες ημέρες έως και μερικές 
εβδομάδες μετά τη θεραπεία. Εξηγούμε το 
φαινόμενο στους ασθενείς ώστε αυτό να μην 
θεωρηθεί επανέκφυση ή κακή εφαρμογή

Σχόλια-παρατηρήσεις
-  Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν ικανοποιη-

τικά αποτελέσματα μετά από 5-10 συνεδρί-
ες αποτρίχωσης

-  Ένα μικρό ποσοστό απαλλάσσεται οριστικά 
από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα.

-  Ένα μικρότερο ποσοστό παρουσιάζει σχετι-
κά μικρή ή καθόλου βελτίωση. Αφορά κυ-
ρίως θεραπείες του προσώπου και ορμονο-
εξαρτώμενων περιοχών 

-  Περιοχές όπως το μπικίνι, μασχάλες, κνήμες 
ανταποκρίνονται με μεγαλύτερο βαθμό κά-
θαρσης (15-30%) ανά συνεδρία

-  Οι τρίχες που επανεκφύονται μετά από κά-
θε συνεδρία είναι λεπτότερες, μακραίνουν 
γρήγορα και έχουν πιο ανοιχτό χρώμα

Επιπλοκές
Παρατηρούνται συνήθως σε μαυρισμένα 

δέρματα, σκουρόχρωμες επιδερμίδες καθώς 
και σε φωτογηρασμένα δέρματα με πολλα-
πλές εφελίδες
-  Θερμικά εγκαύματα (φυσαλίδες ή διαβρώ-

σεις) από λάθος εκτίμηση του χειριστή του 
φωτότυπου και των παραμέτρων του Laser 

-  Οφθαλμικές (εγκαύματα αμφιβληστροει-
δούς, καταρράκτης, ιρίτιδα, ατροφία της ίρι-
δας, ραγοειδίτιδα, φωτοφοβία, διαταραχές 
οπτικού πεδίου). Παραπομπή σε οφθαλμί-
ατρο όταν συμβαίνουν καθώς αποτελούν 
σοβαρή επιπλοκή

-  Κνίδωση από φυσικά αίτια (σύστημα ψύξε-
ως, θερμότητα) 

-  Προσωρινή ή μόνιμη λευκοτριχία άγνωστης 
αιτιολογίας

-  Θυλακίτιδα λόγω απόφραξης του τριχο-
σμηγματογόνου πόρου από υπολείμματα 
κατεστραμμένων τριχών ή κερατινοκυττάρων    

-  Υπομελάγχρωση, συνήθως παροδική συν-
δέεται με την καταστροφή των μελανοκυτ-
τάρων της επιδερμίδας. Σταδιακή έκθεση 
στον ήλιο κατάλληλες ώρες αποκαθιστά το 
φαινόμενο 

-  Υπερμελάγχρωση, ως αποτέλεσμα φωτοο-
ξείδωσης της μελανίνης, όταν η πρόσφατα 
θεραπευθείσα περιοχή εκτεθεί στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Διαρκεί 3-4 εβδομάδες και υ-
ποχωρεί χωρίς συνέπειες. Μόνιμη υπερμε-
λάγχρωση συμβαίνει σπάνια και αφορά πε-
ριπτώσεις θερμικού εγκαύματος και πλημ-
μελούς προφύλαξης από τον ήλιο

-  Παράδοξο φαινόμενο, ενεργή ανάπτυξη τε-
λικών τριχών έξω από τα όρια της περιοχής 
που εφαρμόζουμε το Laser 
-  Συνήθως στο πρόσωπο και στο λαιμό 
-  Πιο συχνό με τον Αλεξανδρίτη
-  Αφορά το 5% των ασθενών με χνοώδη 

τριχοφυΐα 
-  Οφείλεται πιθανόν στο συγχρονισμό των 

τριχικών θυλάκων (που βρίσκονται σε 
λανθάνουσα κατάσταση), στην αναγενή 
φάση ανάπτυξης καθώς και σε υποθερα-
πεία με χαμηλές εντάσεις. Στις περιπτώσεις 
αυτές η θεραπεία με Laser αποτελεί μονό-
δρομο χωρίς σύντομο αποτέλεσμα

Το μέλλον
-  Η αποτρίχωση με Laser είναι η πιο διάση-

μη κοσμητική πράξη παγκοσμίως που διαρ-
κώς εξελίσσεται

-  Το ενδιαφέρον των κατασκευαστών διευρύ-
νεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό εισάγο-
ντας στην αγορά φορητές συσκευές για οικι-
ακή χρήση. Περισσότερες μελέτες πρέπει να 
διεξαχθούν για την ασφάλεια και την αποτε-
λεσματικότητα των συσκευών αυτών καθώς 
το γνωστικό υπόβαθρο του μηχανισμού 
δράσης των Laser είναι άγνωστο από τους 
υποψήφιους μη επαγγελματίες χειριστές

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματι-
κή θεραπεία για την ανοιχτόχρωμη (κόκκινες, 
ξανθές) και λευκή τριχοφυΐα. Η φωτοδυναμι-
κή θεραπεία (PDT) ίσως να αποτελεί μελλο-
ντική εναλλακτική προσέγγιση αφού οι φω-
τοευαισθητοποιητές τείνουν να συναθροίζο-
νται στο θυλακικό επιθήλιο ID
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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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ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

Πόσο εύκολη θα ήταν η ζωή του δερματολό-
γου εάν οι αισθητικές πράξεις  αφορούσαν μό-
νο την πρόληψη  

Η γήρανση όμως επέρχεται...

Οι βαθιές ρυτίδες - ή χαλάρωση

ΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΗ καθιστώντας 
επιτακτική την ανάγκη επιθετικής 
ανάπλασης του δέρματος

ΜΕΘΟΔΟΙ:
• Peelings
• Μηχανική δερμοαπόξεση
• Lasers 
• Εμφυτευματα
• ΒΤΧ
• Treads
• Radiofrequency
• Κ.α

LASER ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΥΠΟΙ LASERS  
που εφαρμόζονται  
στην ανάπλαση του δέρματος
• Τραυματικά laser (ablative)
• Mη τραυματικά laser (non ablative)
•  Laser κλασματικής φωτοθερμολύσεως 

(fractional laser) 

Τραυματικά laser (ablative) 
τραυματική ανάπλαση με laser  
(laser resurfacing)

•  Τα χρησιμοποιούμενα μέχρι τώρα lasers τραυ-
ματικής ανάπλασης:

- CO2 lasers (10.600-nm)
-  Erbium: YAG (2940-nm). Έχουν δώσει θεα-

ματικά αποτελέσματα στην βελτίωση των ρυ-
τίδων και στην ανανέωση του δέρματος, συ-
γκρινόμενα με τις άλλες μεθόδους ανάπλα-
σης του δέρματος

Τα αφαιρετικά CO2 LASER 
laser resurfacing  
(μηχανισμός δράσης)

•  0ι μηχανισμοί δράσης των τραυματικών lasers 
συστημάτων συνίστανται:

- Στην εξάχνωση της επιδερμίδας
-  Στην καταστροφή του παλαιού κολλαγόνου και 

εν συνεχεία επούλωση του δέρματος με ανα-
κατασκευή του κολλαγόνου

-  Θερμική συστολή. Μέσω απορρόφησης από  
το νερό (absorbing  chromophore) 

LASER RESURFACING   
(ανεπιθύμητες ενεργειες)

•  Τα θεαματικά όμως αποτελέσματα συνοδεύ-
ονται από μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης παρε-
νεργειών όπως:

•  Μεταθεραπευτικό ερύθημα
•  Διαταραχές στην μελάγχρωση
•  Ανάπτυξη φλεγμονής
•  Καθυστέρηση στην επούλωση, εμφάνιση ου-

λών, καθιστώντας τα τραυματικά συστήματα 
όχι ιδιαίτερα φιλικά τόσο για τον χρήστη όσο 
και για τον ασθενή.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  Γ. θΕΟχΑΡΗΣ1, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ-ΔΕΛΙΒΕΗΣ ΜΙχΑΗΛ1, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. θΕΟχΑΡΗΣ2

1Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, 2Ιατρός

Αφαιρετικά laser 
κλασματικής 

φωτοθερμόλυσης
ABLATIVE FRACTIONAL LASER
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POST LASER ERYTHEMA

•  Μετά από χρήση ablative laser

•  Eρύθημα μετά από CO2 laser resurfasing

Ουλές μετά από εφαρμογή  
CO2 Laser

•  Ουλές μετά CO2 laser resurfacing

Ablative Nonfractionated Lasers

Wavelength 
& Type

Manufacturer 
& Product Key Features

10,600 nm 
CO2 laser

Sandstone 
Medical, 
Technologies 
Matrix LS-40 

Up to 100-ms pulses; 40 
W; Ultrafine-FS fractional 
scanner available

Lumenis 
UltraPulse & 
AcuPulse

Can be used in either 
nonfractionated or 
fractionated modes (see 
Table 4)

2940-nm 
Er:YAG 
laser

Focus 
Medical 
NaturaLase 
ER

3J; includes “microhex” 
fractional handpiece

Quantel 
Derma GmbH 
BURAINE

350-µs pulses; up to 
2 J energy; fractional 
handpiece available

Sandstone 
Medical 
Technologies 
Whisper 3-G

300-µs pulses; 600 J/
cm2; 1-/3-/6-/9-mm spot 
sizes

Sciton 
Contour TRL

Up to 50-ms pulses; up to 
40 W; tunable resurfacing 
laser (TRL); computerized 
scanner

Syneron 
& Candela 
SmoothPeel

2-/4-/6-Hz pulses; up to 
750 mJ energy; 5- and 
9-mm spot sizes

Combined 
CO2 ER:YAG 
laser 10,600 
nm / 2940 
nm

Sandstone 
Medical 
Technologies 
Cortex 
Resurfacing 
Work Station

Up to 100-ms pulses; up 
to 40 W; CO2 portion is 
fractionated

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
•  Το πρωτο μου CO2 LASER SHARPLAN  

Mη τραυματικά laser  
(non ablative)  
Είσοδος το 1999-2000

•  ΒΑΣΙΚΗ ΑΡχΗ
-  Εάν το χοριακό τραύμα και ο σχηματισμός 

νέου κολλαγόνου είναι  βασικός μηχανισμός 
για τη βελτίωση μετά από τραυματική laser 
ανάπλαση, τότε η τεχνική που θα προκαλού-
σε χοριακό τραύμα χωρίς επιδερμιδική εξά-

χνωση οδηγεί σε αισθητική βελτίωση χωρίς 
τον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ανεπιθύ-
μητων ενεργειών

-  Ο βασικός μηχανισμός συνίσταται στη θερμι-
κή αποδόμηση του κολλαγόνου που συντε-
λείται μέσω της αποσύνθεσης της δομής της 
τριπλής έλικας του μορίου του κολλαγόνου

-  Αυτό μπορεί να συντελεστεί είτε μέσω απορρό-
φησης από το νερό του χορίου (1064 - 1540 
nm) είτε μέσω απευθείας δράσης στο χορια-
κό αγγειακό δίκτυο που οδηγεί σε εξαγγείω-
ση και δημιουργία τραύματος (585 - 595 nm)

Μη τραυματική ανάπλαση  
του δέρματος

Epide
rmis Damaged 

collagen
Dermis

Thermal 
injury to

Laser

Thermal 
injury

to upper 
Dermis

collage

New 

collagen

deposition

Nonablative Nonfractionated Lasers

Wavelength 
& Type

Manufacturer 
& Product Key Features

1319-nm 
Pulsed 
energy

Sciton 
Thermascan

5–200-ms pulses; 30 
J/cm2; 6-mm spot; 
nonsequential scanning 
to reduce heat buildup 
between laser pulses

1320-nm 
Nd:YAG

CoolTouch 
CT3Plus

450-µs pulses; 3–10-mm 
adjustable spot; burst & 
continuous modes

Alma 
Harmony XL

Long-pulse; 5–40 J/cm2; 
6-mm spot

1450-nm 
diode

Candela 
Smoothbeam

210-ms pulses; 8–25 J/
cm2; 4- or 6-mm spot

…όμως ηταν πολύ φιλικά για να  
είναι αληθινά

•  Laser κλασματικής φωτοθερμολύσεως 
(fractional laser)  
2004: non ablative - 2007: ablative

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
•  Manstein D, Herron GS, Sink RK, Tanner H, 

Anderson RR. Fractional photothermolysis: 
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a new concept for cutaneous remodeling 
using microscopic patterns of thermal injury.  
Lasers Surg Med. 2004;34(5):426-438

How to shorten Healing Time 
After Laser Treatment?

•  FrOM BULK DAMAgE TO FrACTIONAL 
DAMAgE

D.Manstein et al    

Laser κλασματικής 
φωτοθερμολύσεως (fractional laser) 

Δημιουργία microthermal zones (MTZ)  

The Concept of Micro  
Thermal Zone 
Ηοw Fractional Resurfacing works

Ταξινόμηση των Laser 
κλασματικής φωτοθερμολύσεως 
(fractional laser) 

Ταξινόμηση  τωνLaser
•  Ανάλογα με την εξάχνωση ή μη της επιδερμίδας
- Αφαιρετικά (ablative)
- Μη αφαιρετικά (non ablative)

Κύριο χαρακτηριστικό όλων των 
αφαιρετικών fractional laser είναι η 
απορρόφηση τους από το νερό, η οποία 
διαφέρει αναλογα με το μήκος κύματος 
target chromophore: water

Ποιες είναι οι πρωτογενείς 
βλάβες στο δέρμα των AFL  
• Ablation 
• Heating

Χαρακτηριστικά των AFL  
• Wavelength 
• Power
• Spot size or beam diameter
• Delivery mode stamping or rolling - scanning
• Density percentage of surface area treated
• Pulse duration

Αφαιρετικά fractional laser  
(μήκη κύματος)  
• Fractional CO2: 10,600-nm
• Fractional Er:YAG: 2940-nm
• Fractional Er:YSGG: 2790-nm

Αφαιρετικά Laser  
κλασματικής φωτοθερμολύσεως 
(βάθος δίεισδυσης)  
• Επιφανειακά
• Εν τω βαθει

Power
•  Οσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς τόσο μεγαλύ-

τερο είναι το βάθος διείσδυσης 

Comparison of Mean Lesion Depths and Widths 
for LDH and H&E Stained Samples at Selected 
Treatment Energies

Pulse energy (mJ) Lesion depth (µm) Lesion width (µm)

9.2 434 (+ - )64 193 (+-) 11

13.8 550 (+-)51 233 (+-)24

18.0 658 (+-)65 249 (+-)26

23.3 872 (+-)57 317 (+-)23

Ταξινόμηση των αφαιρετικών  
Laser κλασματικής 
φωτοθερμολύσεως ανάλογα:  
με την διάμετρο των microspots  
και το βάθος microcollums 
• MACROSPOT:  wounds>500 μm in diameter
• MICROSPOT:  wounds< 500μm in diameter
• SMALL DEPTH: <200μm  deep
•HIGHER DEPTH:> 200μm deep



 
 

 
 

 

 
 

 

 

Το xαµηλότερο 
λειτουργικό κόστος

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

Το καλύτερο
& 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

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

  Αφαίρεση τατουάζ

  Αναζωογόνηση του δέρµατος

  Επιδερµικές & δερµατικές µελαγχρωµατικές βλάβες 

  Ρυτίδες

  Ουλές ακµής

  Μέλασµα

Το πιο αξιόπιστο 
& διαχρονικό 
Q-Switched Laser 
στην αγορά
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Density:  
percentage of surface area treated  
• Πάντοτε <100% της επιφανείας
•  Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης καλύτερο 

αισθητικό αποτέλεσμα, αλλα μεγαλύτερο 
healing time

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ (SIMPLE PASS)
2.  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (Multiple 

Passes)
3. ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (Stacking of Pulses)

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΕΡΜΟΛΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Α. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ

Β. ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Fractional Laser Resurfacing  
The Effect of Multiple Passes  
• First Pass, 20% ablation, 30% thermal
• Second Pass, ~30% ablation, ~45% thermal
• Third Pass, ~40% ablation, ~60% thermal
• Fourth Pass, ~50% ablation, ~75% thermal

Stacking of Pulses 

50+75

100+150

150+225

200+300

Single Stack

Double Stack

Triple Stack

Quadruple Stack

Ablation + thermal 
zone depth 
(microns)

E
pi

de
rm

is
~

1,
00

0 
m

ic
ro

ns 250+375 Five Stack
300+450 Six Stack

# of Stacked 
Pulses

AFL and optimal shape

a
• Is a cylinder the best shape?
•  The surface-to-volume ratio plays important 

role the healing time
large ratio  rapid healing
less ratio  the wound healing is delayed.

• A narrow cylinder provides the best ratio.
S. Theocharis et al 

•  Ex vivo human abdominal tissue treated with 
the 30W, 10.6 mmCO2 laser at 9.2mJ(A), 
13.8 mJ (B), 18.0 mJ (C), and 23.3 mJ (D). 
Paraffin embedded, H&E stained sections 
show tapering thermal treatment voids 
that are lined by a thin layer of eschar 
formation and surrounded by a zone of 
thermal coagulation representing denatured 
collagen. The arrows  outline the extent of 
denatured collagen zones.

Ex Vivo Histological Characterization of a
Novel Ablative Fractional Resurfacing Device

Basil M. Hantash, MD, PhD,1,2 Vikramaditya P. 
Bedi, MS,2 Kin Foong Chan, PhD,2*

Lasers in Surgery and Medicine

Ιστολογικά ευρήματα μετά από 
εφαρμογή των αφαιρετικών 
Laser κλασματικής  
φωτοθερμολύσεως 

Α

Β

Γ

Α.  Thin layer of eschar formation
Β.  Tapering thermal treatment voids
Γ.  Surrounded by a zone of thermal coagulation 

representing denatured collagen

Ποιοτικές διαταραχές που έπονται: 

•  Μετά την εφαρμογή της αφαιρετικής κλα-
σματικής φωτοθερμόλυσης, υπάρχει μετα-
βλητός βαθμός παραγωγής σε:
- φλεγμονώδεις κυτοκίνες,          
- προκολλαγόνου τύπου Ι ,
- προκολλαγόνου τύπου III , 



Αποκλειστικός Συνδυασμός 2 Τεχνολογιών μαζί!
Το πρωτοποριακό μηχάνημα που συνδυάζει δύο τεχνολογίες σε μία: 

²  MARP – ενεργό, βαθύ, περιστροφικό μασάζ
²  RF – μονοπολική ραδιοσυχνότητα 
και προσφέρει άμεσα ορατά αποτελέσματα σμίλευσης, αναδιαμόρφωσης, 
τόνωσης, μείωσης της κυτταρίτιδας, μείωσης πόντων και χαλάρωσης. 
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- αυξητικούς παράγοντες, 
-  και μεταλλοπρωτεϊνών (ΜΜΡ) -1, -3, -9, 

και -13. 

Lasers in Surgery and Medicine

Aντενδείξεις των ΑFL 

•  Ενεργός λοίμωξη στην υπό θεραπεία περιοχή
•  Ιστορικό χηλοειδών
•  Λήψη ισοτρετινοίνης στο προηγούμενο εξάμηνο
•  Ανοσοκαταστολή 
•  Ιστορικό προηγηθείσης ακτινοβολίας στην 

υπό θεραπεία περιοχή
•  Σχετικές αντενδείξεις: λευκή-ψωρίαση (koe-

bnerization)

Προετοιμασία για ΑFL 

•  Ενημέρωση: 
-  (ρεαλιστικές προσδοκίες-αριθμός συνεδρι-

ών-χρόνος απόκατάστασης-μετεπεμβατική 
φροντίδα)

- Λήψη αντιικού σε ιστορικό ΗSV
-  Αναλγησία: (τοπική κρέμα, τοπική αναι-

σθησία, Nerve block, Zimmer)
-  Χρήση προστατευτικών ματιών (cor-

nealshields)

Ενδείξεις εφαρμογής ΑFL 

•  Φωτογήρανση
• Ουλές ακμής 

-  Με προσοχή σε: λευκές ραγάδες (co2), μέ-
λασμα (Er YAG), συριγγώματα, χειρουρ-
γικές ή μετεγχειρητικές ουλές, tatoo (in 
combination with Q/S laser)

- Drug delivery

Φωτογήρανση 4 sessions CO2 ΑFL 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Φωτογήρανση 5 sessions ΑFL 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Ice pick –box scars CO2 AFR 6 SESSIONS 

Q/S+AFR Er YAG 8 SESSIONS 

AFR Er YAG +PRP 5 SESSIONS 

πριν μετά

AFL Er YAG 6  SESIONS + ΒΤΧ  

πριν μετά

FRACTIONAL CO2 LASER COMPLICATIONS
Infection

•  The most common causes of infection include Staph-
ylococcus, Pseudomonas, Klebsiella, and Enterobac-
ter. Candidiasis may be quite subtle and present as 
prolonged erythema and pruritus. Herpes simplex 
virus may disseminate over the entire face without 
prophylaxis (Atypical mycobacterial infection has also 
been reported and may present as papules or nodules.

Alam M, Pantanowitz L, Harton A M, Arndt K A, Dover 
J S. A prospective trial of fungal colonization after laser 

resurfacing of the face: correlation between culture pos-
itivity and symptoms of pruritus. Dermatol Surg. 2009;

Scarring and Ectropion 
•  The most dreaded side effect, of course, is scarring. 

Manuskiatti documented a 3.8% incidence of 
scarring.

caused by excessive fluence with secondary infection
Manuskiatti W, Fitzpatrick R E, Goldman M P. Long-
term effectiveness and side effects of carbon dioxide 

laser resurfacing for photoaged facial skin. J Am 
Acad Dermatol.

Prolonged erythema 

•  It can be caused by inappropriate laser settings, infec-
tion, and contact dermatitis. Over time, post resurfac-
ing erythema fades gradually. Optionally, the usage of 
a pulsed dye laser or intense pulsed light device may 
be helpful in reducing the redness more quickly or PRP 
Rapid Healing and Reduced Erythema after Ablative 

Fractional. Carbon Dioxide Laser Resurfacing 
Combined with the Application of Autologous 

Platelet-Rich Plasma
JUNG-IM NA, MD, JEE-WOONG CHOI, MD, HYE-

RYUNG CHOI, PHD, JEONG-BOK JEONG, MSC,
KYOUNG-CHAN PARK, MD, PHD, SANG-WOONG 

YOUN, MD, PHD, AND CHANG-HUN HUH, MD, PHD 
Dermatol Surg 2011;37:463–468

Koebnerization 
•  Any dermatosis that Koebnerizes may be initiat-

ed by laser-induced trauma. This includes diseases 
such as vitiligo and psoriasis
Dyschromia

•  PIH is very common in a patient with Fitzpatrick 
type 4 skin
Acne and milia are common minor side effects.Spon-
taneous resolution can be expected.

Graber EM, Tanzi EL, Alster TS. Side effects and 
complications of fractional laser photothermolysis: 

experience with 961 treatments. Dermatol Surg. 
2008;34(3

NEW TRENDS 
•  FP= Normalization

D. Manstein IMCAS  2015
Normalization of blood vesseles 

•  FP for hyper and hypovascularity
• Point welding of vasculature
• Neovascularization /wound healing 

Normalization of pigmentation
• FP for hyper and hypopigmentation
• Removal of excess pigmentation
• Lateral migration of melanin and melanocytes
• Wound healing & resetting of epidermis 

Wavelength and type Manufacturer & Product Key Features

10,600-nm fractional
CO2 

Alma Lasers, Inc. Harmony Platform Pixel CO2 Short/medium/long pulses; 300-2,500 mJ /p; multiple “pixel” tips  
Cynosure, Inc. SmartSkin 150-20,000-µs pulses; up to 30 W power; multiple scanning patterns 
DEKA SmartXide DOT 30 W/50 W 0.2-µs-80-µs pulse; 150 W to tissue; multiple scanning modes
Ellman International, Inc. Elluminé Fractional CO2 laser system 2-7-ms pulse; up to 105 mJ 
Focus Medical NaturaLase CO2 Up to 10-ms pulse; 50 W
Hironio Co., Ltd. MIXEL Up to 5000-µs pulse; 60 mJ; 2-×2-to 20-×20- mm scan size
ILOODA CO., Ltd. Fraxis 0.1-5 ms pulse; up to 30 W
Lasering USA Slim Evolution II MiX to Pro 2.5-16-ms CW chopped pulse; 0.5-30 W; 180-µm or 300-µm spot size 
Lumenis Ultrapulse Encore  (Active FX/Deep FX/ Total FX) <1-ms pulse; 240 W to tissue; Active FX mode with 1.3-mm spot size; 

Deep FX with 0.12-mm spot size; Total FX combining Active FX and Deep FX
Lumenis Acu Pulse Multi Mode CW scanning robot-assisted laser; 0.01-1.00-s pulse; 30 W and 40 W 

models available; 1.3-mm and 0.12-mm spot sizes in one handpiece 
Lutronic eCO2 2-240 mJ; “controlled chaos technology” promotes heat dissipation
Solta Fraxel re:pair Up to 70 mJ/MTZ; “intelligent optical tracking system”
Syneron & Candela CO2RE 60 W; 7 different treatment modes

294 0-nm Fractional  Er:YAG

2790-nm Fractional Er:YSGG

Alma Lasers, Inc. Harmony Platform Pixel 2940 Short/medium/long pulses; 300-2,500 mJ/p; 11 mm2 pixel tips 

INDUSTRA Technologies 2940 DualMode 300 µs to 5 milliseconds pulses; up to 60 mJ/mtz; provides both ablative and coagulative effects
Palomar Icon Aesthetic System 2940 Fractional laser handpiece 0.25-5-ms pulses; 2-5.5 mJ / 0.1 mm
Sciton ProFractional (XC) Variable pulse; up to 400 J/cm2
Cutera Xeo Platform Pearl Fractional 600 µs; 60-320 mJ per microspot; greater than 1-mm ablation depth

Fotona, Dynamis Platform 0,1 – 250 msec – up to 310 J/cm2 – Different spot size up to 40mm2 – Cold ablation also available 

ID
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΤΗΣ SADENT

Hαποτελεσματική, σε βάθος χρόνου, αποτρίχωση 
απαιτεί την επιλεκτική καταστροφή του ίδιου του 
τριχοθυλακίου, όπως και των τριχοειδών αγγείων 

του. Εφ' όσον οι δομές αυτές βρίσκονται σε βάθος η α-
κτινοβολία πρέπει να μπορεί να διεισδύει βαθιά στους 
ιστούς. Γιά τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται πηγές που 
εκπέμπουν στο υπέρυθρο φάσμα.

Ο στόχος της ακτινοβολίας είναι η μελανίνη που είναι 
συγκεντρωμένη στην βάση του στελέχους και στο τρι-
χοθυλάκιο. Γιά μία σωστή αποτρίχωση πολύ σημαντι-
κοί  παράγοντες είναι  ο δερματικός φωτότυπος και η υ-
φή και το χρώμα της τρίχας, γιατί καθορίζουν την επιλο-
γή του κατάλληλου μήκους κύματος της ακτινοβολίας. 
Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διαδοχικές φάσεις της τρίχας, 
κατά τις οποίες παρουσιάζεται λέπτυνση και αποχρωμα-
τισμός, είναι αναγκαία η τροποποίηση των παραμέτρων 

εκπομπής. Γιά την επίτευξη της επιλεκτικής φωτοθερμό-
λυσης ο παλμός πρέπει να μεταβάλλεται γιά να παρα-
μένει αποτελεσματικός στις λεπτότερες και με μειωμένη 
περιεκτικότητα χρωμοφόρων τρίχες, μειώνοντας την δι-
αρκειά του αλλά αυξάνοντας τo peak power.

Το laser Nd:YAG στα 1064 nm είναι το σύστημα με 
την μεγαλύτερη διείσδυση στους ιστούς και προσφέρει 
μία ασφαλή και εύχρηστη λύση στην αποτρίχωση των 
σκούρων φωτότυπων.

Τα συστήματα διοδικού laser παρέχουν θεραπείες α-
ποτρίχωσης με ταχύτητα και ευκολία με μία τεχνική “in 
motion” εκπέμποντας παλμούς χαμηλής ενέργειας και 
μεγάλης συχνότητας. Στην πορεία των θεραπειών συχνά 
παρατηρείται παραμονή των ανοικτόχτωμων και λεπτών 
τριχών που απαιτούν μεγαλύτερες ενέργειες παλμού σε 
μικρότερους χρόνους. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΤΗΣ SADENT

Τα συστήματα 
αποτρίχωσης 

χρησιμοποιούν 
πηγές laser με σκοπό 

να πετύχουν ένα 
μόνιμο αποτέλεσμα 
χωρίς να επιφέρουν 

βλάβες (δυσχρωμίες 
ή ουλές), μειώνοντας 

μεσοπρόθεσμα 
τον αριθμό και 

την διάρκεια των 
απαιτούμενων 

θεραπειών.

Κεφαλή Moveo.
Το σύστημα λέιζερ που εκπέμπουν στο ορατό 

και υπέρυθρο φάσμα παρουσιάζουν μεγάλη ανάκλαση 
δέσμης στην επιδερμίδα. 

Το Moveo σχεδιάστηκε για να λύσει αυτό το πρόβλημα. 
Η DΕΚΑ ανέπτυξε τεχνολογία για την βελτιστοποίηση 

του συστήματος κεφαλή-δέρμα που διπλασιάζει 
την απορροφούμενη από το δέρμα ενέργεια. 

Η άκρη από ζαφείρι που έρχεται σε συνεχή επαφή 
με το δέρμα χαμηλώνει τον δείκτη ανάκλασης, 

πετυχαίνοντας μείωση των απωλειών ενέργειας.

Ν έ έ ς  Μ έ θ ο δ ο ι
Αποτρίχωσης
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Το ίδιο ισχύει και γιά τα συστήματα IPL τα οποία επι-
πλέον θέλουν μεγάλη προσοχή στους σκούρους φω-
τότυπους. Το laser Αλεξανδρίτη στα 755 nm, που θεω-
ρείται το “gold standard” στην αποτρίχωση, παρουσι-
άζει μία ικανοποιητική διεισδυτικότητα στούς ιστούς και 
μία σαφώς μεγαλύτερη απορροφητικότητα από την με-
λανίνη σε σχέση με το Nd:YAG, προσφέροντας γρήγο-
ρες και αποτελεσματικές θεραπείες. Βέβαια οι θεραπεί-
ες των σκούρων φωτότυπων χρήζουν ιδιαίτερης προσο-
χής, αν και οι πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες επι-
τρέπουν στους θεραπευτές να χρησιμοποιούν αυτή την 
πηγή με μία τεχνική “in motion”, παρέχοντας την δυ-
νατότητα θεραπείας και στους σκούρους φωτότυπους 
με ασφάλεια.

Στην αποτρίχωση, όπου το ζητούμενο είναι η αποτε-
λεσματική θεραπεία  να εναρμονίζεται με τον φωτότυπο 
του ασθενούς, η πρώτη επιλογή είναι τα laser Nd:YAG 
1064nm και Αλεξανδίτη 755 nm, καθόσον είναι τα μό-
να που προσφέρουν μεγάλη ευελιξία και ευχρηστία 
στο θέμα των παραμέτρων λειτουργίας (χρόνος παλ-
μού-peak power). 

Σ' αυτόν τον τομέα η σημαντική καινοτομία της DEKA 
είναι η παρουσίαση της τεχνολογίας Moveo στις πλατ-
φόρμες Motus AX και Motus AY. Πρόκειται γιά laser Α-
λεξανδρίτη εξοπλισμένα με μία ειδική χειρολαβή η οποία  
σαρώνει την περιοχή θεραπείας με κυκλικές ή γραμμικές 
κινήσεις περνώντας αρκετές φορές πάνω από το ίδιο ση-
μείο (ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλες επιφάνειες όπως ο 
κορμός, τα άκρα, η βουβωνική χώρα και οι μασχάλες) 

Τα επαναλαμβανόμενα περάσματα επιτυγχάνουν την 
σταδιακή παροχή της απαιτούμενης ενέργειας γιά την κα-
ταστροφή του τριχοθυλακίου (όπως ιστολογικά αποδει-
κνύεται) χωρίς να διακινδυνεύει η ακεραιότητα του δέρ-
ματος. Η εμπειρία μας έδειξε ότι αυτή η τεχνική είναι α-
ποτελεσματική και ασφαλής. Επίσης αποδείχθηκε πο-

λύ δημοφιλής στους ασθενείς μας, ιδιαίτερα γιατί ήταν 
ανώδυνη (ένα πρόβλημα που είχαμε μέ άλλα συστή-
ματα αποτρίχωσης, ιδιαίτερα με τα laser Αλεξανδρίτη).

Πράγματι η τεχνική πολλαπλών περασμάτων αυτής 
της χειρολαβής αρκείται σε  ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα 
ενέργειας, περί τα 6 με 7 J/cm2. Γι' αυτό τον λόγο είναι 
τόσο καλά ανεκτή από τους ασθενείς και επιτυγχάνει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα (ελαφρό ερύθημα-περιθυλακικό 
οίδημα) ανώδυνα. 

Τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας σημαίνουν ότι μπορού-
με να επεμβαίνουμε με ασφάλεια ακόμα και στις εποχές 
του χρόνου που ο ασθενής εκτίθεται στην έντονη ηλια-
κή ακτινοβολία. Ο ακριβής καθορισμός του φωτότυπου 
και η προσεκτική παρακολούθηση του δέρματος  κατά 
την διάρκεια της θεραπείας πρέπει πάντα να τηρούνται 
από τον θεραπευτή.

Εαν εφαρμοστεί σωστά η τεχνική των επαναλαμβανό-
μενων περασμάτων με την Moveo, μειώνει τον χρόνο 
θεραπείας και καθιστά δυνατή την διαχείριση ιδιαίτερα 
δύσκολων περιοχών γρήγορα και με ασφάλεια. Το ευ-
ανάγνωστο και λειτουργικό interface επιτρέπει την επι-
λογή των παραμέτρων θεραπείας γρήγορα και αποτελε-
σματικά, καθιστώντας το σύστημα ευέλικτο και ευπρο-
σάρμοστο σε κάθε θεραπευτική ανάγκη. 

Η χειρολαβή Moveo, με την ενσωματωμένη ψύξη, μας 
επιτρέπει να κάνουμε ομαλές συνεχείς κινήσεις πάνω α-
πό την περιοχή θεραπείας, πραγματοποιώντας πολλα-
πλά περάσματα μέχρι να χορηγηθεί στην περιοχή η ε-
παρκής θεραπευτική δόση ενέργειας. Δεν πρέπει να υ-
ποτιμούμε το γεγονός ότι τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας 
που απαιτεί η Moveo κρατούν χαμηλά τα κόστη συντή-
ρησης,  αυξάνοντας κατά πολύ περισσότερο τον χρό-
νο ζωής των αναλωσίμων του laser και των οπτικών ε-
ξαρτημάτων σε σύγκριση με τα κλασικά συστήματα Α-
λεξανδρίτη.

Ιστορικά δερματολογικά παρασκευάσματα με αιματοξυλίνη και εοσίνη (Η&Ε). (Α): θετικό δείγμα. Η τρίχα έχει φολιδωτή δομή, τα μελανοκύτταρα και τα βασικά 
κύτταρα του βολβού είναι φυσιολογικά, όπως επίσης και οι παρακείμενοι αδένες. (Β): Ιστορική εικόνα κατόπιν κλασικής θεραπείας αποτρίχωσης (μόνο πέρασμα) 
με λέιζερ 755 nm της DEKA. Παρατηρείται πηκτική νέκρωση με μερική αποκόλληση του περιτριχίου και μέρος του φλοιού της τρίχας. (C): Ιστολογική εικόνα κα-
τόπιν θεραπείας με κεφαλή Moveo (πολλαπλά περάσματα) με λέιζερ 755 nm της DEKA. Και εδώ παρατηρείται πηκτική νέκρωση, αλλά αυτήν την φορά σε ολό-
κληρη τη δομή της τρίχας (μυελός, φλοιός και περιτριχίο). 
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F-Hydralix
Ο ρόλος των ακουαπορινών στην αντιμετώπιση της ξηρότητας του δέρματος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΣΟΥΡΑΣ
Γενικός διευθυντής και υπεύθυνος εκπαίδευσης της Apalis biomedical
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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.

Το F-Hydralix είναι ένα μοναδικό στο είδος του 
προϊόν μεσοθεραπείας το οποίο αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά την ξηρότητα στο δέρμα ενι-

σχύοντας 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 γενι-
κότερα επηρεάζει τη συνολική εικόνα και 
υγεία του δέρματος.

Το νερό είναι βασικό στοιχείο για τη σω-
στή λειτουργία της επιδερμίδας και ιδιαίτε-
ρα της κεράτινης στοιβάδας (SC). Η SC είναι 
επιλεκτικά διαπερατή, ομοιογενής και προ-
στατεύει το δέρμα από την ξηρότητα και το 
εξωτερικό περιβάλλον. Παρόλο που η SC 
είναι εξαιρετικά λεπτή (15 μm), είναι αποτε-
λεσματική ως  αδιάβροχος φραγμός. Η έλ-
λειψη υγρασίας της SC είναι ο βασικός παρά-
γοντας δημιουργίας ξηρότητας και των προ-
βλημάτων που τη συνοδεύουν.

Η ενυδάτωση της επιδερμίδας βασίζεται στο 
συνδυασμό του υδροφοβικού περιβάλλοντος  του 
εξωκυττάριου χώρου που αποτρέπει την απώλεια 
της υγρασίας και της υδροφιλικής φύσης των κυτ-
τάρων στην SC που διατηρεί την υγρασία.  Ο εξω-
κυττάριος χώρος είναι πλούσιος σε λιπίδια και έν-
ζυμα και τα κύτταρα της SC είναι γεμάτα κερατίνη 
και στοιχεία του φυσικού ενυδατικού παράγοντα 
(NMF). Αν και ο ακριβής μηχανισμός διάχυσης της 
υγρασίας δεν έχει πλήρως κατανοηθεί είναι φανε-
ρό ότι υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή νερού με-
ταξύ της SC, των υποκείμενων ζωντανών κυττάρων 
και της ατμόσφαιρας.

Οι ακουαπορίνες είναι βασικός μηχανισμός διά-
χυσης της υγρασίας στην επιδερμίδα. Πρόκειται για 
μια οικογένεια μικρών υδροφοβικών πρωτεϊνικών 
δομών στις μεμβράνες των κυττάρων που δρουν 
ως κανάλια νερού, βοηθώντας τη μεταφορά νερού 
μέσα στα κύτταρα μέσω της όσμωσης. 

Στα θηλαστικά η οικογένεια των ακουαπορινών 
αποτελείται από 13 ομόλογες πρωτεΐνες. Ένας τύ-
πος αυτών των πρωτεϊνών δρουν ως κανάλια νε-

ρού, οδηγώντας μόρια νερού μέσα και έξω από 
τα κύτταρα. 

Ένας άλλος τύπος ακουαπορινών, γνωστές ως 
ακουαγλυκεροπορίνες, μεταφέρουν εκτός από 
μόρια νερού και γλυκερόλη. Η 
γλυκερόλη συμβάλλει στην 
ενυδάτωση, χάρη στις 
ομάδες υδροξυλίων, 
οι οποίες προσαρ-
τούν και διατη-
ρούν νερό. 

Η 
ακου-

αγλυκε-
ροπορίνη 

3 (AQP3) εί-
ναι πιο συχνή 

στην ανθρώπινη 
επιδερμίδα η οποία 

συμβάλλει στην μετα-
φορά νερού, γλυκερόλης και άλλων 

μικρών ουσιών, όπως η ουρία, μέσα στα κύτταρα 
και μέσω αυτών στη διάχυσή τους σε όλη την επι-
δερμίδα. Με αυτόn τον τρόπο ενυδατώνεται η κερά-
τινη στοιβάδα προστατεύοντάς την από την ξηρότητα. 

Τα επίπεδα υγρασίας διαφοροποιούνται στα διά-
φορα επίπεδα της επιδερμίδας ξεκινώντας από 75% 
στα κύτταρα της βασικής  στοιβάδας και μειώνο-
νται στα 10-15% στην SC. Παρομοίως, το pH είναι 
περίπου 5 στην επιφάνεια του δέρματος και αυξά-
νεται στο 7 κάτω από την SC. Η απότομη μείωση 
των ακουαπορινών στα κερατινοκύτταρα πριν την 
SC και η μείωση της λειτουργίας των καναλιών νε-
ρού τους στο όξινο pH συμφωνεί με τη λειτουργία 
αποτροπής απώλειας νερού της SC. Οι AQP3 εξα-
σφαλίζουν ένα δίκτυο καναλιών μεταξύ της βασι-
κής στοιβάδας και της SC για την παροχή της απα-
ραίτητης υγρασίας στην επιδερμίδα. Έχει αποδειχτεί 
ότι στην επιδερμίδα υπάρχει μείωση της έκφρασης 
των  AQP3 λόγω της γήρανσης και της έκθεσης του 
δέρματος στην UV ακτινοβολία. Επιπλέον η UV ακτι-

νοβολία συμβάλλει στη μειορρύθμιση της έκφρα-
σης των  AQP3 στα κερατινοκύτταρα, στοιχείο που 
εξηγεί την ξηρότητα στα φωτογηρασμένα δέρματα.

ACETYL HEXAPEPTIDE-37
Σημαντικό όπλο στην αντιμετώπιση της 

ξηρότητας του δέρματος έχει αποδειχτεί 
ότι είναι το Acetyl Hexapeptide-37 από 
φυσικά αμινοξέα. Το συγκεκριμένο εξα-
πεπτίδιο αυξάνει το mRNA των AQP3 και 
έτσι την έκφραση των AQP3 στο δέρμα. 
Η λειτουργία των AQP3 δεν περιορίζεται 

μόνο στη διατήρηση και διάχυση της υγρα-
σίας αλλά έχει και προστατευτική και αντιγη-

ραντική δράση. Οι δράσεις των  AQP3 στο δέρ-
μα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

•  Ενεργοποιούν τον υποκινητή της AQP3 και αποτε-
λεσματικά διεγείρουν τη μεταγραφή του ανθρώ-
πινου AQP3  βοηθώντας στη ροή του νερού από 
τη βασική στοιβάδα στην επιδερμίδα.

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

•  Βοηθούν τα κερατινοκύτταρα να ανακάμψουν μετά 
από περίοδο αφυδάτωσης, αυξάνοντας την κυτ-
ταρική ζωτικότητα.

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

•  Ενεργοποιούν τη σύνθεση του κολλαγόνου Ι ενι-
σχύοντας 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 γα-
λακτικές ενώσεις, γνωστές για τις υγροσκοπικές τους 
ιδιότητες, στοιχεία του φυσικού ενυδατικού παρά-
γοντα (NMF). To F-Hydralix είναι ένα παγκοσμίως 
πρώτο προϊόν το όποιο αντιμετωπίζει με αποτελε-
σματικότητα την ξηρότητα, δίνει όγκο και συμβάλ-
λει στη γενικότερη αντιμετώπιση της γήρανσης, ιδι-
αίτερα 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 μεσοδιάστημα 
2 εβδομάδων. 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο



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
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έφαρΜογή 

ως θέραπέια αντιγήρανσης
Yαλουρονικού οξέος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ χΑΤΖΗΣΑΒΒΑ 
Md, Dds, MSc, Πλαστικός χειρουργός

Το Pearl ως μη συνδεδεμένο 
υαλουρονικό (non cross-
linked), αποτελεί υλικό επι-

λογής για την ενέσιμη μεσοθε-
ραπεία. Στοχεύει στην ενυδάτω-
ση και τη μερική αναστροφή της 
γήρανσης του δέρματος. 

Οι περιοχές εφαρμογής αφο-
ρούν το πρόσωπο, το λαιμό και 
το ντεκολτέ καθώς και την ραχι-
αία επιφάνεια των χεριών. 

Η έγχυση πραγματοποιείται στο 
ανώτερο χόριο κατά προτίμηση 
γραμμικά. 

Συστήνονται 2 θεραπείες σε δι-
άστημα ενός μήνα και η όλη δι-
αδικασία επαναλαμβάνεται με-
τά από 6 μήνες.

Το συνδεδεμένο υαλουρο-
νικό (cross linked) ανάλογα με 
τον βαθμό διασταύρωσης χρη-
σιμοποιείται για την πλήρωση 

ρυτίδων που προέρχονται από 
απώλεια όγκου ως αποτέλεσμα 
της χαλάρωσης του συνδετικού 
ιστού.

Το Inline Soft συνιστά υλικό 
εκλογής για το γέμισμα επιφα-
νειακών ρυτίδων, κυρίως στην 
περιοχή των ματιών, του μετώ-
που και του μεσόφρυου. 

Στην υποκόγχια περιοχή προ-
σφέρει ομοιόμορφη κάλυψη 
της δακρυϊκής αύλακας (tear 
through) με διάρκεια που μπο-
ρεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες. 

Οι σειρές Inline και Maxface 
εφαρμόζονται κυρίως στις ρινο-
χειλικές αύλακες και στις γραμμές 
της μαριονέτας. Το κάθε σκεύα-
σμα χρησιμοποιείται ανάλογα με 
την απώλεια όγκου και το βαθ-
μό χαλάρωσης. 

Επίσης είναι δυνατό να εφαρ-

μοστεί αρχικά το Maxface για 
την πλήρωση περιοχών μεγά-
λης απώλειας όγκου και να ακο-
λουθήσει η χρήση του Ιnline ως 
θεραπεία διατήρησης εντός 8-12 
μηνών.

Στα χείλη καθώς και στη ραχι-
αία επιφάνεια της ρινός, για την 
διόρθωση του ρινικού ύβου, υλι-
κό εκλογής είναι το Maxface Soft.

Τέλος, σε περιπτώσεις μεγά-
λης απώλειας όγκου η εφαρμο-
γή του Restore υπερπεριοστικά, 
κυρίως στην περιοχή των ζυγω-
ματικών και στον κλάδο της κά-
τω γνάθου, προσφέρει ανόρθω-
ση στο μέσο και κάτω τριμόριο 
του προσώπου.

Η διάρκεια του αποτελέσμα-
τος ποικίλει ανάλογα με την πε-
ριοχή, αλλά συνήθως κυμαίνε-
ται στους 10-12 μήνες. ID

Η εφαρμογή υαλουρονικού 
οξέος αποτελεί μια από 

τις συχνότερες θεραπείες 
αντιγήρανσης. 

Η σειρά Naturelize 
Facial Arts αναπτύχθηκε 

ώστε τα προϊόντα της 
να μιμούνται τις ιδιότητες 

του ενδογενούς υαλουρονικού 
οξέος με στόχο 

τόσο την εύκολη εφαρμογή 
όσο και την επίτευξη 

ενός φυσικού αποτελέσματος. 
Το είδος του σκευάσματος 

που θα χρησιμοποιηθεί 
σε κάθε περίπτωση συνιστά 

σημαντική παράμετρο 
για την βέλτιστη έκβαση 

της θεραπείας.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Υποκόγχια αύλακα με inline soft - ΠΡΙΝ Υποκόγχια αύλακα με inline soft - ΜΕΤΑ
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Η πατενταρισμένη τεχνολογία του Observ® 
520 είναι βασισμένη στον φωτισμό και 
τον φθορισμό διαφορετικών ειδών φω-

τός του δέρματος του προσώπου. Εντός 3 λε-
πτών έχουμε μία πολύ καθαρή εικόνα της κα-
τάστασης του δέρματος και μπορούμε πλέον να 
λάβουμε την ενδεδειγμένη φροντίδα για τις συ-
γκεκριμένες ανάγκες που τελικά παρουσιάζει το 
δέρμα, με τον πιο εμπεριστατωμένο, αντικειμε-
νικό και πειστικό τρόπο.

Το διαγνωστικό σύστημα απεικόνισης Observ® 
520 στηρίζεται στην αρχή του φθορισμού 
(fluorescence technology). Διαθέτει αποκλειστι-
κή τεχνολογία που αποκαλύπτει τον φθορισμό 
του δέρματος με τη βοήθεια μιας χαμηλής δό-
σης ακτίνων UV. Η ένταση της UV ακτινοβολίας 

Περίπου το 80% των γυναικών δεν έχουν σωστή και ρεαλιστική άποψη για τον τύπο 
και την κατάσταση του δέρματός τους. Το δέρμα μας αποτελείται από διαφορετικές 
στιβάδες (στρώματα). Το μόνο στρώμα που μπορούμε να δούμε με το ανθρώπινο 
μάτι είναι το εξωτερικό (Επιδερμίδα). Πολύ συχνά το κλειδί για ένα υγιές δέρμα 
προστατευμένο από τα σημάδια του χρόνου βρίσκεται στα πιο βαθιά στρώματα του 
δερματικού ιστού. Το επαναστατικό σύστημα Observ® 520 της Ολλανδικής εταιρείας 
SYLTON® diagnostic systems, είναι ένα διαγνωστικό απεικονιστικό σύστημα το 
οποίο αναδεικνύει τη γενικότερη κατάσταση του δέρματος και πιο συγκεκριμένα 
την κατάσταση των βαθύτερων δερματικών στρωμάτων, που είναι αόρατα με το 
γυμνό μάτι. Με τη βοήθεια iPad, σας υποστηρίζει στο να διαγιγνώσκετε με ακρίβεια 
τους διαφόρους τύπους δέρματος, καθώς και τα δερματικά προβλήματα είτε αυτά 
βρίσκονται στην επιφάνεια του δέρματος είτε κρύβονται στα βαθύτερα στρώματα του 
δερματικού ιστού. 

ς υ ς τ ή Μ α  δ ι α γ Ν ω ς ή ς  &  α Ν α λ υ ς ή ς  δ έ ρ Μ α τ ο ς

είναι τόσο μικρή που είναι απόλυτα ασφαλής και 
ακίνδυνη και αναλογεί μόνο σε ένα μικρό μέρος 
του φυσικού ηλιακού φωτός στο οποίο ούτως ή 
άλλως εκτίθεστε καθημερινά.

Το σύστημα Observ® 520 έχει τη δυνατότητα 6 
διαφορετικών φίλτρων δερματικής ανάλυσης 
/ απεικόνισης για την αξιολόγηση των δερματι-
κών βλαβών του προσώπου ως εξής:
• Φως ημέρας - Daylight mode
•  Φωτισμός Woods - Simulated Wood’s light mode
• Υπεριώδες Φως (UV) - True UV mode
•  Παράλληλο Πολωμένο Φως – Parallel 

polarization mode
•  Διασταυρούμενο Πολωμένο Φως - Cross-

polarization mode
• Σύνθετη Ανάλυση - Complexion analysis

Ακμή, Μέλασμα κ.ά.) με τη βοήθεια του ειδι-
κού οδηγού (εγχειρίδιο ανάλυσης και διάγνωσης 
δέρματος) που παρέχεται μαζί με το σύστημα.

•  να αυξήσετε τον αριθμό των θεραπειών που 
παρέχετε

• να προσελκύσετε περισσότερους πελάτες
•  να απεικονίσετε με σαφήνεια το δέρμα τους και 

να τους δείξετε την πρόοδο που παρουσιάζουν
•  να διαφοροποιηθείτε υποστηρίζοντας περαιτέ-

ρω την εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό σας
•  να αναπτύξετε πιο αποτελεσματικά πρωτόκολ-

λα θεραπείας, στηριζόμενοι στην εκάστοτε δερ-
ματική ανάλυση

συγκριτικές αναφορές

απεικόνιση full face

ασύρματη εκτύπωση

ασύρματος έλεγχος του συστήματος Observ ενσωματωμένη βάση δεδομένων των ασθενών

σημειώσεις της 
εκάστοτε συνεδρίας

κοινοποίηση 
φωτογραφιών

συνεδρία αυτοματοποιημένης 
φωτογράφισης

Το Observ® 520: α) συνδέεται ασύρματα με 
iPad, β) κρατάει πλήρες database των πελατών 
σας και γ) σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνε-
τε τα πριν + μετά αποτελέσματα των θεραπειών 
και να τα αποστείλετε απευθείας στο email των 
ασθενών σας. 

Το διαγνωστικό σύστημα δερματικής απεικό-
νισης Observ® 520 σας επιτρέπει:
•  να διαγνώσετε ακόμη πιο σωστά ποικίλες δερ-

ματικές καταστάσεις  (Ξηροδερμία, Μελαγχρω-
ματικές Βλάβες & Δυσχρωμίες, Φραγμένους πό-
ρους, Δερματικούς Ερεθισμούς & Φλεγμονές, 
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Το Pigmerise® MD είναι ένα ια-
τροτεχνολογικό προϊόν κατηγορί-
ας Ι που ενδείκνυται συνεπικου-
ρικά στη θεραπεία δυσχρωμίας 
δέρματος, ιδίως στις περιπτώσεις 
διαταραχών υπομελάγχρωσης 
όπως της λεύκης. Το Pigmerise® 
MD περιέχει ένα φυτοσύμπλοκο 
μαύρου πιπεριού (Piper nigrum 
phytocomplex) σε υψηλή συγκέ-
ντρωση, το οποίο αποτελεί ένα 
ισχυρό μίγμα με αντιοξειδωτική 
δράση. Το Pigmerise® MD δρα 
μειώνοντας τα επίπεδα του οξει-
δωτικού στρες στην επιδερμίδα 
και βοηθά στην αποκατάσταση 
των φυσιολογικών συνθηκών 
για τον πολλαπλασιασμό των με-
λανοκυττάρων, τα οποία ευθύ-
νονται για τη χρώση του δέρμα-
τος. Το Pigmerise® MD είναι ένα 
καινοτόμο σκεύασμα λιποσωμι-
κής φόρμουλας προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ταχεία και σωστή α-
πορρόφηση του. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για τη θεραπεί-
α της λεύκης, μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Pigmerise® MD
Καινοτόμο ιατροτεχνολογικό προϊόν για τη θεραπεία 
της υπομελάγχρωσης

Η σειρά φυσικών προϊόντων 
Fagron Neogen™ δημιουρ-
γήθηκε για τον καθαρισμό 
και την περιποίηση του τρι-
χωτού της κεφαλής και των 
μαλλιών, διαθέτοντας την 
πατενταρισμένη τεχνολογία 
TrichoTech™. Η τεχνολογί-
α TrichoTech™ στηρίζεται σε 
ένα καινοτόμο 100% φυτικό 
εκχύλισμα 7 αιθέριων ελαί-
ων που ενισχύει την ανάπτυ-
ξη των νεογενών τριχών (την 
αναγέννηση του τριχοθυλα-
κίου) και προστατεύει όλο το 
τριχοειδές σύστημα (βολβός-
τριχωτό της κεφαλής-τρίχα).
Η επιλογή της κατάλληλης 
εξατομικευμένης θεραπεί-
ας, κατόπιν αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης, σε συνδυασμό με τα προ-
ϊόντα 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 επιστημονικές 
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 προσταγλαν-
δίνης F2 (PGF2a). Η Latanoprost Fagron είναι το καινοτόμο προϊόν της Fagron που 
ρυθμίζει τη φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διεγείρει και παρατείνει την α-
ναγεννητική φάση του κύκλου ζωής της τρίχας κατά την οποία παρατηρείται εν-
δυνάμωση και ανάπτυξή της. 
Η Latanoprost Fagron σε συνδυασμό με τη μινοξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υ-
γιές και ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Η Latanoprost Fagron περιέ-
χεται 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 σκευ-
άσματος σε μορφή αφρού, 1 συριγγα 5 ml με ακροφύσιο, δύο τελικούς φαρμα-
κευτικούς περιέκτες που διατίθεται σε πελάτη και οδηγίες παρασκευής 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσε-
τε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Latanoprost™ Fagron
Καινοτομία στη θεραπεία 
της αλωπεκίας

Fagron NeogenΤΜ

Η φυσική σειρά προϊόντων για την περιποίηση, 
ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μαλλιών 

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 

φλεγμονώδεις αντιδράσεις και μπορεί να συνυπάρχουν ευρυαγγείες, φλύκταινες, πομφοί και κνησμός. 
Το F-Venostim είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για τη μείωση της ερυθρό-

τητας του προσώπου και των ευρυαγγειών που προκαλούνται από την υπερβολική φλεγμο-
νώδη αντίδραση. 

Τα αποτελέσματα της φλεγμονής: ερυθρότητα, διευρυμένα αγγεία και υπερμελάγχρω-
ση, μειώνονται 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

F-VENOSTIM για ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΑΚΜΗ - Από την FUSION MESO
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Το σύστημα Accent Prime της εταιρείας Alma 
Lasers είναι το μοναδικό σύστημα που δύνα-
ται να συνδυάσει τους 2 τύπους Ραδιοσυχνο-
τήτων: Μονοπολική και Διπολική (Dual RF) 
με την συνέργεια ζεστού και ψυχρού υπερή-
χου για την 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).
• ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ/ΔΙΠΟΛΙΚΗ RF
• RF + MASSAGE
• FRACTIONAL RF (MicroplasmaTM)
• TRANS EPIDERMAL DELIVERY (IMPACTTM)
• ΛΙΠΟΛΥΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ULTRASPEED 

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

ULTRAFORMER III by ClaSSyS  (lIDS MEDICal) 
σύστημα για θεραπείες αντιγήρανσης προσώπου και σύσφιγξης σώματος

Το νέο σύστημα ULTRAFORMER ΙΙΙ είναι το πρώτο σύστημα για θεραπείες αντιγήρανσης προσώπου και σύσφιγξης σώματος βα-
σιζόμενο στην μελετημένη και δοκιμασμένη τεχνολογία ‘Macro and Micro Focused Ultrasound’ (MMFU) ή τεχνολογία Μίκρο 
και Μάκρο-Εστιασμένων Υπερήχων που αποτελεί την εξέλιξη της ‘High Intensity Focused Ultrasound’ (HIFU) ή τεχνολογία Εστι-
ασμένων Υπερήχων Υψηλής Έντασης. 

Το ULTRAFORMER ΙΙΙ, επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην τόνωση των ζυγωματικών, το λίφτινγκ του διπλοσάγονου, τη μεί-
ωση των ρινοπαρειακών και περικογχικών ρυτίδων και μετώπου, βελτίωση του τόνου του δέρματος καθώς και στη γενικότερη σύ-
σφιγξη και ανάπλαση στοχευμένων περιοχών του δέρματος του προσώπου. 

Αντίστοιχα εξαιρετικά αποτελέσματα επιφέρει επίσης και σε όλες τις περιοχές του σώματος με στόχο τη σύσφιγξη αλλά και τη γε-
νικότερη βελτίωση του περιγράμματος. 

Η μέθοδος MMFU είναι ανώδυνη, απόλυτα μη-επεμβατική, έχει μηδενικό χρόνο αποθεραπείας και επιτρέπει στους ασθενείς να 
επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες αμέσως.

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

ACCENT PRIME by alMa laSErS (lIDS MEDICal)
Η πιο προηγμένη πλατφόρμα σμίλευσης/σύσφιγξης σώματος 
και αντιγήρανσης προσώπου

Με την αναβαθμισμένη και πρωτοποριακή 
σφαιρική μέθοδο ψύξης 360ο της πατεντα-
ρισμένης τεχνολογίας CLATUU™ η μείωση λί-
πους μετατρέπεται σε μια εύκολη διαδικασία.
•  πολλαπλές κεφαλές για οποιαδήποτε μορφο-

λογία και για διαφορετικούς σωματότυπους.
•  άνετη, ανώδυνη, γρήγορη θεραπεία (μόλις 

1 ώρα) 
•  εφαρμόζεται σε ποικίλες περιοχές του σώμα-

τος, όπως: χέρια, πλάτη, μέση, κοιλιά, γλου-
τούς, μηρούς και για πρώτη φορά στο διπλο-
σάγονο.

•  με μηδενικό χρόνο αποθεραπείας, ο/η ασθενής 
επιστρέφει στις καθημερινές του/της δραστη-
ριότητες αμέσως μετά το πέρας της θεραπείας.

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

CLATUU Alpha by ClaSSyS  (lIDS MEDICal)
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΡΥΟΓΛΥΠΤΙΚΗ 360ο για  
που δεν περνούν απαρατήρητα 

To SIMETRO είναι ένα δερματικό εμφύτευμα Υδρο-
ξυαπατίτη Ασβεστίου από την Γαλλική εταιρία JUVES. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο υλικό τόσο ως προς 
την δράση του όσο και ως προς την μεγάλη διάρ-
κεια των αποτελεσμάτων του. 

Ο Υδροξυαπατίτης είναι φυσικό συστατικό του 
σώματος μας, ιδιαίτερα των οστών, και ως εκ τού-
του πολύ φιλικό. 

Ως ενέσιμος βιοδιεγέρτης, το Simetro, δημιουργεί 
νέο ιστό στο σημείο έγχυσης, πληρώνοντας την περιο-
χή ενώ παράλληλα αναζωογονεί σημαντικά το δέρμα.

 
APALIS biomedical: 
Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα, Τηλ. 2103808296
info@apalis.gr, www.apalis.gr

SIMETRO 
Εμφύτευμα Υδροξυαπατίτη Ασβεστίου

Η CALADERM ACNE LOTION είναι ιδιαίτερα δραστι-
κή και αποτελεσματική για τα προβλήματα του λιπαρού 
δέρματος, με τάση ακμής. Καταπραϋντική, Αντιμικροβια-
κή, Αντιφλεγμονώδης και Αντιοξειδωτική Σμηγματορυθ-
μιστική δράση. Ακολουθεί μετά τον καθαρισμό, ικανή να 
«μειώνει» έκκριση, λιπαρότητα και μαύρα στίγματα κα-
θώς σφίγγει του πόρους με φυσική διαδικασία. Ενυδατώ-
νει, επουλώνει και ταυτόχρονα δρα αποτελεσματικά το σα-
λικυλικό οξύ. Χρήση: Ακριβώς μετά τον καθαρισμό, τοπο-
θετούμε μικρή ποσότητα σε βαμβάκι και ταμπονάρουμε την 
πάσχουσα περιοχή, καθημερινά έως 3 φορές τη μέρα. Το 
προϊόν παραμένει στο δέρμα και δεν ξεπλένεται. Είναι κα-
τάλληλη από 10 ετών και άνω με εφαρμογή σε πρόσωπο, στήθος και πλάτη.
Evdermia Ltd 
Iωνίας 25 Περαία 25, 57019 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 23920 20270, Fax: 23920 20632, email: info@evdermia.gr

CALADERM ACNE LOTION 
Γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακμής
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Το Florasil® προσφέρει στον οργα-
νισμό μας οργανικό πυρίτιο, στη μορ-
φή του ορθοπυριτικού οξέος, που εί-
ναι βασικό δομικό συστατικό του κολ-
λαγόνου. Είναι ζωτικό για την υγεία 
των μαλλιών, νυχιών, επιδερμί-
δας, οστών, δοντιών, χόνδρων, 
τενόντων και αρθρώσεων, ενώ το 
βρίσκουμε σπανίως στις τροφές.  

Προέρχεται από υδατική εκχύλιση 
του φυτού Εquisetum Arvense, ανοι-
ξιάτικης συγκομιδής ώστε να περιέ-
χει όλα τα φυσικά φλαβονοειδή που 
συντελούν στη βιοδιαθεσιμότητά του 
(προσεγγίζει το 100%) και άλλα 30 και 
πλέον φυσικώς ευρισκόμενα μέταλλα. 
Απαραίτητο για την απορρόφηση και 
διατήρηση του ασβεστίου. Απόλυτα 
ασφαλές και για μακροχρόνια χρήση.
Παρασκευάζεται στον Καναδά από 
τη Flora για τη MedMelon
Προϊόν ΕΟΦ
Τηλ.: 2310 449441
www.medmelon.gr

FLORASIL® 
Συμπλήρωμα πυριτίου από καθαρό υδατικό εκχύλισμα 
Equisetum arvense (Spring Horsetail) 
Για υγιή μαλλιά, νύχια, επιδερμίδα, οστά, αρθρώσεις

•  Alexandrite 755
•  Diode 808
•  Nd Yag 1040
•  Ισχύς ακτίνας Laser 800 watts
•  Μέγεθος spot 15x15 mm
•  Διάρκεια ζωής κεφαλής 15.000.000 

flashes
•  Εγγύηση συσκευής 2 χρόνια.  

Η εγγύηση περιλαμβάνει άμεση  
αντικατάσταση συσκευής  
σε περίπτωση βλάβης.

NIKOS TSATSOS MEDICAL
Αθήνα 
Καββαθά 54 Γουδή 210 7775389

Θεσσαλονίκη 
Θεαγένους Χαρίση 8
Τηλ.: 2310 810891

email: info@tsatsos.gr
www.tsatsos.gr

Η καινοτόμα σειρά Premium Beauty Fillers & Boosters στοχεύει στους δι-
άφορους τύπους γήρανσης, ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες και μοναδικές ανά-
γκες κάθε δέρματος.

Προσφέρει την πιο αποτελεσματική λύση για τη βελτίωση της ποιότητας 
του δέρματος τόσο επιφανειακά όσο και σε βάθος χαρίζοντας άμεση λάμψη 
στην επιδερμίδα.

Οι μεταξένιες, ελαφριές φόρμουλες που απορροφώνται εύκολα προσφέ-
ρουν μοναδική εμπειρία ομορφιάς και βέλτιστη αποτελεσματικότητα για κάθε 
τύπο δέρματος & σε κάθε ηλικία.
UltraLift Filler: Premium Filler βαθιών ρυτίδων και των γραμμών έκφρασης 
- Άμεσο αποτέλεσμα lifting
Hyaluronic C Filler: Premium Filler βαθιών ρυτίδων και των γραμμών έκφρα-
σης – Λάμψη & Επαναφορά όγκου

UltraLift Eye Booster: Pre-
mium Booster Ολικής αντιγη-
ραντικής φροντίδας γύρω από 
τα μάτια
Hyaluronic C Booster: Premi-
um Booster ενίσχυσης Λάμψης 
& Φωτεινότητας της επιδερμί-
δας - βελτίωση της κυτταρικής 
επικοινωνίας
ANTI-SPOT Booster: Premium 
Booster διόρθωσης κηλίδων & 
δυσχρωμιών

FROIKA
Μητρομάρα 77
Αχαρνές, 136 78
Τηλ.: +30 210 2444018
Fax.: +30 210 2440973
Email.: info@froika.com

RAINbOw 
MEDICAL ESThETICS 
Νέο τριφασματικό laser 
αποτρίχωσης και ανάπλασης με:

PREMIUM FILLERS & bOOSTERS 
Ιδιαίτερα συμπυκνωμένη σε πολύτιμα αντιγηραντικά συστατικά

Το νέο Laviten System είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό αντιφθειρι-
κό σύστημα 3 σταδίων: 
•  1ο στάδιο: Χρήση αντιφθειρικής λοσιόν Laviten Anti Lice Solution που εξα-

λείφει σε 15 λεπτά, εύκολα και αποτελεσματικά, ψείρες και κόνιδες με φυ-
σικό μηχανισμό δράσης και χωρίς τη χρήση εντομοκτόνων και τοξι-
κών ουσιών. Αποτελεσματικό από την 1η εφαρμογή!

•  2ο στάδιο: Χρήση σαμπουάν Laviten shampoo που αποκολλά υπολείμ-
ματα από κόνιδες από την τρίχα και βοηθάει στην απομάκρυνσή τους. 

Με συστατικά που λειαίνουν 
και ξεμπερδεύουν τα μαλλιά, 
ενώ παράλληλα περιποιούνται 
και καταπραΰνουν το τριχωτό 
της κεφαλής. 
•  3ο στάδιο: Σχολαστικό χτέ-

νισμα με το ανοξείδωτο χτε-
νάκι Laviten  που βοηθάει 
να απομακρυνθούν εύ-
κολα και αποτελεσματι-
κά υπολείμματα από ψείρες 
και κόνιδες. Περιλαμβάνε-
ται στη συσκευασία Laviten 
Solution. 

ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Μάθε περισσότερα στο 
www.laviten.com

LAVITEN…
& ψείρες ΔεΝ!   
aσφαλές και αποτελεσματικό 
αντιφθειρικό σύστημα
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Eλαστομερές Gel Σιλικόνης
Προσφέρει Tαχεία & Oμαλή Eπούλωση

*Mηχανισμός Δράσης:
Περιέχουν εκχύλισμα του Hypericum perforatum
Tα συστατικά του Hypericum ενισχύουν την Eπουλωτική Διαδικασία
Δρουν Aντιβακτηριακά κατά των Staph. aureus & Gram(+)

Προσφέρει Tαχεία & Oμαλή Eπούλωση

Πρόληψη & Aντιμετώπιση
• Yπερτροφικών Oυλών • Xηλοειδών

από Tραύματα, Eγκαύματα, Xειρουργικές επεμβάσεις

Eπεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής

Iκανοποιητικό "Aποτέλεσμα σε Παλιές & Nέες Oυλές"

Medical Device

Made in U.S.A.
F.D.A. APPROVAL

Kυκλοφορεί σε σωληνάριο:

15g & 4g

ScarEase® Gel

ScarEase®
Sheets

Iδανικό για εφαρμογή: στο Πρόσωπο

• Eφαρμόζεται εύκολα • Mπορεί να καλύπτεται από Make up

• Eίναι Διαφανές, Aδιάβροχο & Aεροδιαπερατό

Mεμβράνες Σιλικόνης
Διαστάσεις: 12x14cm & 3,5x30cm

Προϊόντα
Pillar Surgical, Inc. CA USA

Tηλ.: 210 7628700

CPI MbM Solution  SPRAY 30ml

• Aντιβακτηριακή Δράση
• Kαταπραϋντική Φροντίδα
Eνδείκνυεται σε:
• Eπεμβάσεις που προκαλούν

λύση της συνέχειας του δέρματος

• Kρυοπηξία • Mικροδερμοαπόξεση • Peeling
• Hλεκτροπηξία • Eφαρμογές Laser κ.ά.

Eπίσης σε:
• Eπιφανειακά Tραύματα • Έγκαυμα 1ου βαθμού
• Eρεθισμένο Δέρμα • Παράτριμμα

Σε:
• Σοβαρές Δερματικές Bλάβες • Έλκη • Oυλές
• Eγκαύματα 1ου & 2ου βαθμού (μερικού πάχους)

CPI HYPERICUM GEL
CPI MbM Solution
ASAC pharma S.A. - SPAIN Tηλ: 210 7628700

info@intramed-pharma.gr

CPI Hypericum Gel 50ml
*

*

1 KATAXORISI ScarEase 22 x 16:������ 1  12-10-17  14:41  ������ 1
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Το MOTUS AY έρχεται να συμπληρώσει τα μονα-
δικά πλεονεκτήματα της σειράς Motus AX, που είναι 
ο μόνος Αλεξανδρίτης ο οποίος χάρις ειδική κεφαλή 
Moveo αποτριχώνει ανώδυνα, γρήγορα και αποτελε-
σματικά όλους τους φωτότυπους όλες τις εποχές χω-
ρίς αναλώσιμα ψύξης. Με την προσθήκη μίας ισχυ-
ρής πηγής Nd:YAG διευρύνεται το φάσμα των δυνα-
τών θεραπειών (αγγειακές βλάβες, ονυ-
χομυκητίαση, μη επεμβατική ανα-
ζωογόνηση δέρματος, ακμή), ικα-
νοποιώντας μεγάλο μέρος των θε-
ραπευτικών αναγκών του ιατρείου, 
με μία compact πλατφόρμα με ελά-
χιστα κόστη συντήρησης.                                                     
MOTUS AY με Moveo 
και 10 κλασικές κεφαλές: 
η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της 
DEKA γιά τις ανάγκες του σύγχρο-
νου δερμο-ιατρικου κέντρου. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ: 
SADENT A.E. 
1ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία
e-mail: info@sadent.com
Ν.Ελλάδα 6936748103-6932474399, Β.Ελλάδα 6937044771

DEKA MOTUS AΥ
Τεχνολογία Moveo με Αλεξανδίτη και Nd:yaG.
Η Επαναστατική Λύση στην Αποτρίχωση 
και στις Αγγειακές Βλάβες.

Η παράδοση της DEKA στην εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών στον χώρο της αισθητικής ιατρι-
κής συνεχίζεται με την παρουσίαση του Onda. 

Το Onda χρησιμοποιεί μικροκύματα, μία πηγή 
ενέργειας που έχει αποδείξει την ασφάλεια και 
αποτελεσματικοτητά της στις ιατρικές εφαρμογές, 
ειδικής συχνότητας των 2,45 GHz που απορρο-
φόνται επιλεκτικά από τα λιποκύτταρα και κα-
τορθώνουν με μικρά πακέτα ενέργειας, χωρις 
θερμική επιβάρυνση του δέρματος και σε συ-
νεδρίες διάρκειας δέκα λεπτών, να αντιμετωπί-
σουν αποτελεσματικά την χαλάρωση, την κυττα-
ρίτιδα και το τοπικό πάχος. Οι ειδικές ψυχόμενες 
κεφαλές στοχεύουν ακριβώς, με ασφάλεια και 
άνεση γιά τον ασθενή, την περιοχή θεραπείας. 
Onda με Coolwaves: 
Η πρωτοποριακή μέθοδος διαδερμικής λιπόλυ-
σης, απόλυτα ασφαλής και εύκολη στην χρήση, 
που ικανοποιεί 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

DEKA ONDA
Νέα Τεχνολογία 
Μικροκυμάτων Coolwaves 
στην Λιπογλυπτική Σώματος
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TARGET PHARMA:
Μενάνδρου 54, 10431, Αθήνα, Τηλ.: 210 52 24 830 Fax: +30 210 52 24 838

Πρωτομαγιάς 17, 543 52, Κωνσταντινοπολίτικα Θεσ/κη, Τηλ.: & Fax: 2310942896
E-mail: info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr

Βήμα 1ο
Σωστός καθαρισμός με HYDROVIT Anti-Acne Wash: 

Το κατάλληλο καθαριστικό προσώπου είναι καθοριστικής 
σημασίας για το δέρμα με τάση ακμής ή με ακμή καθώς συντε-
λεί στην ρύθμιση της λιπαρότητας και της έκκρισης σμήγματος.

Η πλούσια και ενισχυμένη σύνθεσή του HYDROVIT Anti-
Acne Wash το καθιστά ένα ιδανικό προϊόν για τη ρύθμιση της 
υπερέκκρισης σμήγματος για άτομα με τάση ακμής ή ακμή. 

Περιέχει μεταξύ άλλων σαλικυλικό οξύ, σουλφοπεπτί-
δια, D-Panthenol, Biotin, πρεβιοτικό, Cinnamonum Casia 
και Tea Tree Oil. 

Παράλληλα, αναστέλλει τη δράση του ανθεκτικού στελέχους 
P. Acnes  προλαμβάνοντας τη φλεγμονή. Αφαιρεί το υπερβο-
λικό σμήγμα, το μακιγιάζ, τους ρύπους και τα νεκρά κύτταρα, 
αφήνοντας την επιδερμίδα σας αναζωογονημένη και καθαρή. 

Η τακτική χρήση βοηθά στην πρόληψη των ατελειών της 
ακμής.

Βήμα 2ο
Αίσθηση δροσιάς με HYDROVIT Anti-Acne Lotion: 

Μετά τον καθαρισμό του προσώπου η εφαρμογή μιας μη 
λιπαρής λοσιόν συντελεί στο περιορισμό των διεσταλμένων 
πόρων βελτιώνοντας την εμφάνισή του δέρματος και προετοι-
μάζοντάς το, ώστε να δεχτεί την ενυδάτωση που του χρειάζεται. 

Η HYDROVIT Anti-Acne Lotion περιέχει Tea Tree Oil, 
αζελαϊκό οξύ, σαλικυλικό οξύ, αμινοξέα, σουλφοπεπτίδια. 

Έχει καταπραϋντικές ιδιότητες ανακουφίζοντας το συχνά ερε-
θισμένο ακνεϊκό δέρμα. 

Εφαρμόζετε πρωί και βράδυ με ένα βαμβάκι, σε στεγνό δέρ-
μα, μετά τον καθαρισμό του προσώπου χωρίς να ξεβγάζετε.

Βήμα 3ο
Απαραίτητη ενυδάτωση με HYDROVIT Anti-Acne Cream: 

Συνήθως το λιπαρό δέρμα με τάση ακμής ή με ακμή χρειάζεται 
ενυδάτωση. Μόνο, όμως, με την κατάλληλη κρέμα προσώπου. 

Η HYDROVIT Anti-Acne Cream είναι μια ultra-light κρέμα 
για την καθημερινή αντιμετώπιση της ακμής και της λιπαρότη-
τας, ιδανική για περιστατικά εφηβικής και μεταεφηβικής ακμής 
και ακμής που οφείλεται σε χρήση φαρμάκων ή καλλυντικών. 

Περιέχει μικροσύμπλοκο Tea Tree Oil και Κυκλοδεξτρίνης, εκ-
χύλισμα αγγουριού, Jojoba Esters. 

Εφαρμόζεται τοπικά 2-3 φορές την ημέρα μετά από καθαρι-
σμό του δέρματος ενώ είναι συμβατή με οποιαδήποτε φαρμα-
κευτική αγωγή και δεν προκαλεί φωτοευαισθησία Ενυδατώνει 
αποτελεσματικά δίνει ματ αποτέλεσμα

Βήμα 4ο
Περιποίηση σε βάθος με HYDROVIT Anti-Acne Mask: 

Μια μάσκα που απευθύνεται στις ανάγκες του δέρματος με 
λιπαρότητα ή ακμή μπορεί να εξασφαλίσει καθαρισμό και ενυ-
δάτωση χωρίς να προκαλέσει ερεθισμούς. Αντίθετα μπορεί να 
δράσει καταπραϋντικά και θεραπευτικά. Καθαρίζει σε βάθος, 
αφαιρώντας τη περίσσεια λιπαρότητας και σμήγματος, διατη-
ρεί τους πόρους ανοικτούς, ενώ παράλληλα ενυδατώνει κα-
θώς στα συστατικά της περιλαμβάνονται το Tea Tree Oil, σαλι-
κυλικό οξύ, λευκή άργιλος, σουλφοπεπτίδια, αμινοξέα, εκχύ-
λισμα καλέντουλας κ.ά. 

Μπορεί να εφαρμοστεί σε καθαρό δέρμα κάνοντας απαλό μα-
σάζ, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια. Αφήστε να 
δράσει 10-15 λεπτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Χρησιμο-
ποιήστε την, τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα.

hYDROVIT ANTI-ACNE LINE CARE  
Ο τρόπος για να πάψεις ν’ αγχώνεσαι με την ακμή

Lait Nettoyant Démaquillant  
Γαλάκτωμα καθαρισμού με πλούσια ενυδάτωση από τη SENSIal 

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιάζει το SENSIAL Lait Nettoyant Démaquillant, γαλάκτωμα καθαρι-
σμού και ντεμακιγιάζ προσώπου και ματιών, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Δεν περιέχει άρωμα, χρησιμοποιείται πρω-
ί και βράδυ και δεν απαιτεί πλύσιμο με νερό μετά την εφαρμογή.

Το SENSIAL Lait Nettoyant Démaquillant είναι ιδανικό για ευαίσθητες, μη ανεκτικές επιδερμίδες, που εκτίθενται καθημερινά 
σε παράγοντες που προκαλούν ερεθισμό. Οι παράγοντες αυτοί είναι εξωγενείς,  όπως το κρύο, η ζέστη, η ρύπανση, το σκλη-
ρό νερό, τα ακατάλληλα καλλυντικά, καθώς και ενδογενείς, όπως οι ορμονικές μεταβολές, η κούραση, το στρες και η δια-
τροφή. Το SENSIAL Lait Nettoyant Démaquillant καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα και αφαιρεί το μακιγιάζ από το πρόσωπο 
και την ευαίσθητη περιοχή των ματιών χαρίζοντας, παράλληλα, πλούσια ενυδάτωση. 

Το SENSIAL Lait Nettoyant Démaquillant ανήκει στην ενυδατική σειρά SENSIAL της Castalia, τα προϊόντα της οποίας 
συμβάλλουν στη διατήρηση μιας όμορφης, ενυδατωμένης και ισορροπημένης επιδερμίδας.

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται στην Ομορφιά και βασίζεται στην 
Επιστήμη. Με Πάνω από 20 Χρόνια Τεχνογνωσίας στη Βιολογία της Επιδερμίδας, αποτελείται από σειρές προ-
ϊόντων υψηλής ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης της επιδερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα προϊόντα της είναι υ-
ποαλλεργικά, μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.
Επισκεφθείτε σήμερα το www.castalia-derm.com και αποκτήστε υγιή και όμορφη επιδερμίδα με τα 
δερμοκαλλυντικά προϊόντα της CASTALIA.
Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται στα φαρμακεία.

Υπ. Κυκλοφορίας: 
Lavipharm A.E.: Oδός Αγίας Μαρίνας, 19002 Παιανία Αττικής, Τηλ.: 210 6691000
Μάθε περισσότερα www.lavipharm.com



Πανελλήνιο Συνέδριο 
Δερματοχειρουργικής,  
Αισθητικής  
Δερματολογίας  
και Laser

16 -18
Ιανουαρίου 2020

Μέγαρο Διεθνές 
Συνεδριακό  
Κέντρο Αθηνών 
(MAICC)

Γραμματεία Συνεδρίου: ERA ΕΠΕ 
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3634 944 
Fax: 210 3631 690 
E-mail: info@era.gr 
Web: www.era.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
LASER & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
11-13 Οκτωβρίου 2019
Hotel Galini, Καμένα Βούρλα
www.thermalmedicineacademy.gr

72nd ANNUAL CONGRESS 
OF FEMTEC
October 16-20, 2019
Miraggio Thermal Spa Resort - 
Halkidiki, www.femteconline.org

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, 
Θεσσαλονίκη
www.dermatology2019.gr

19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 2ΗΜΕΡΙΔΑ 
13-14 Δεκεμβρίου 2019 
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών
Επιστημονική Οργάνωση
Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ 
Νοσ. «Α. Συγγρός», 
Γραμματεία Διημερίδας: ERA 
Τηλ: 2103634944
Δαμπολιά Δήμητρα, 
Νοσ. «Α. Συγγρός»
Τηλ: 2107265191

ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ 
ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV), 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ 2019
21 Δεκεμβρίου 2019, 
Ξενοδοχείο Athens Hilton
Αθήνα
www.mdcongress.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ LASER
15-18 Ιανουαρίου 2020
Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
www.derma-surgerycosmetics.gr

IMCAS YOUTH & AGE IN PLASTIC 
SURGERY, DERMATOLOGY AND 
AESTHETIC SCIENCE IN 2020
January 30 – February 1, 2020
Paris, France, www.imcas.com

2020 ANNUAL MEETING OF 
AMERICAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY
March 20-24, 2020
Denver, Colorado
www.aad.org 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON SKIN CARE & AGING
March 25-26, 2020
Montreal, Canada
www. dermatology-aging.
conferenceseries.com

2nd GLOBAL SUMMIT ON 
SKINCARE AND PLASTIC 
AESTHETIC
March 25-26, 2020, Madrid, 
Spain
www. dermatology-aging.
conferenceseries.com

22nd WORLD DERMATOLOGY 
AND AESTHETIC CONGRESS
March 26-27, 2020
Abu Dhabi, UAE
www. aesthetic.
dermatologymeeting.com

ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
10-11 Απριλίου 2020
Θεσσαλονίκη
www.edae.gr

16th EADV SYMPOSIUM
April 30 – May 2, 2020
Porto, Portugal 
eadvporto2020.org

15th WORLD CONGRESS 
OF THE INTERNATIONAL 
ACADEMY OF COSMETIC 
DERMATOLOGY
June 18-20, 2020, Dresden, 
Germany
www.iacd2020.com

IMCAS ASIA 2020
June 19-21, 2020
The Athenee Hotel, Bangkok
www.imcas.com 

CONGRESS OF THE EUROPEAN 
SOCIETY OF PATHOLOGY AND 
INTERNATIONAL CONGRESS 
OF THE INTERNATIONAL 
ACADEMY OF PATHOLOGY
August 29 – September 2, 2020
Glasgow, UK
esp-congress.org

29th EADV CONGRESS
September 23-27, 2020
Vienna, Austria
www.eadv.org

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
5-8 Νοεμβρίου 2020
Αθήνα, www.edae.gr

October 16-20, 2019


