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Ψωριασική Αρθρίτιδα:
Η άποψη του Δερματολόγου
Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος
Αν. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, ΕΚΠΑ
Ιατρείο Αυτοανόσων Δερματοπαθειών, Ανοσοδερματολογικό
Εργαστήριο, Α' Πανεπιστημιακή Κλινική "Α. Συγγρός"

Δέρμα και άρθρωση: παθοφυσιολογία

Nograles K, et al. Nature Clinical Practice Rheumatology. 2009;5:83–91

Σημαντικό ποσοστό ασθενών με ψωρίαση
αναπτύσσουν ψωριασική αρθρίτιδα
• Στους ασθενείς με Pso, ο επιπολασμός της PsA εκτιμάται στο 11-24%
(εύρος στις μελέτες: 6,25-48%)1,5
• 30% των ασθενών με ψωρίαση στα δερματολογικά κέντρα είχαν PsA2
Στο 41% αυτών των ασθενών η PsA δεν είχε διαγνωστεί2
- 10% των ασθενών στα δερματολογικά κέντρα μπορεί να έχουν μη διεγνωσμένη PsA2
• PsA μπορεί να είναι μια εξελισσόμενη αρθροπάθεια που οδηγεί σε μη
αναστρέψιμη αρθρική βλάβη3,4
- Η έγκαιρη (πρώιμη) διάγνωση και αντιμετώπιση της PsA με τροποποιητικά της νόσου φάρμακα είναι, συνεπώς, εξαιρετικά σημαντικές4
1. Prey S et al. JEADV 2010;24(Suppl 2):31-35.
2. M
 ease PJ et al. Presented at the 3rd WPPAC; 27 June–1 July 2012; Stockholm,
Sweden. Poster P007.
3. G
 ladman DD et al. Ann Rheum Dis. 2005;64(Suppl II): ii14–ii17.
4. R
 itchlin CT et al. Ann Rheum Dis. 2009;68:1387–1394.
5. G
 ladman DD. J Rheumatol. 2009;36 Suppl 83:4–8.
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Μορφές ψωρίασης σχετιζόμενες με σημαντικά υψηλότερο
κίνδυνο για ΨΑ

Δυστροφία Ονύχων

Προσβολή
τριχωτού
Κεφαλής

Τα δερματικά συμπτώματα εμφανίζονται
συνήθως πριν τα συμπτώματα από τις αρθρώσεις
• Κατά μέσο όρο, τα δερματικά συμπτώματα προηγούνται των αρθρικών κατά 10 έτη
Τα αρθρικά συμπτώματα ξεκινούν πρώτα ή ταυτόχρονα με τα δερματικά συμπτώματα

HR 3.89
95% CI (2.186.94)

Βλάβες δέρματος στη
μεσογλουτιαία ή
περιπρωκτική περιοχή

HR 2.35
95% CI (1.324.19)

HR 2.93
95% CI (1.685.12)

CI, confidence interval; HR, hazard ratio
Wilson FC, et al. Arthritis Rheum. 2009;61(2);233-239

Σημαντικοί κλινικοί δείκτες πρόβλεψης
εμφάνισης PsA σε ασθενείς με Pso
(population-based study)

Τα δερματικά συμπτώματα προηγούνται
Ο Δερματολόγος βρίσκεται σε ιδανική
θέση για την έγκαιρη ανίχνευση της PsA

Ψωρίαση τριχωτού
κεφαλής

Helliwell, Coates, Burden. Screening for PsA: A guide to the Dermatologist.
2011 Springer Healthcare, pp 3-4. Helliwell PS, Wright V. En: Klippel JH, Dieppe
PA (eds), Rheumatology 2a ed. 1998. Stern RS. J Rheumatol 1985;12:315–
20. Menter A, et al. JAAD 2011;65:137–74

Ψωρίαση κατά
πλάκας

Ο επιπολασμός της PsA αυξάνεται
με τη διάρκεια της Pso

Περιεδρική
ψωρίαση

Προγνωστικοί
κλινικοί
δείκτες για
PsA

Σμηγματορροϊκή
ψωρίαση

Ψωρίαση
μεσογλουτιαίας
πτυχής

Ποσοστό ασθενών με Pso που εκδηλώνουν PsA ανά έτος
Αθροιστικό ποσοστό ασθενών με Pso που εκδηλώνουν PsA ανά έτος
>3
προσβεβλημένες
περιοχές

Patients with psoriasis
who develop PsA (%)

25

20

Άρρεν φύλο

Συμμετοχή των
νυχιών

15

1. Wilson FC, et al. Arthritis Rheum 2009;61:233–9.

10
5

Σύγκριση του επιπολασμού
των συννοσηροτήτων μεταξύ ασθενών με PsA
και ασθενών με Pso χωρίς PsA

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Duration of psoriasis (years)
1. Christophers E, et al. J Eur Acad Dermatol Venerol 2010;24:548–55.

Επιπολασμός της PsA και σοβαρότητα της PsO
• Η έκταση και η εντόπιση των δερματικών βλαβών φαίνεται να σχετίζεται με την εκδήλωση PsA (αυξημένο BSA σχετίζεται με αυξημένο επιπολασμό PsA)
• Tα ακόλουθα έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για PsA:
- Σοβαρότητα δερματικής νόσου
- Συμμετοχή ονύχων
- Συμμετοχή τριχωτού κεφαλής
- Ψωρίαση μεσογλουτιαίας πτυχής και περιεδρική ψωρίαση
• Ωστόσο, η σοβαρότητα της δερματικής συμμετοχής δεν συσχετίζεται με τη βαρύτητα της αρθρικής προσβολής
Gelfand JM et al, J Am Acad Dermatol 2005;53:573. Wittkowski KM et
al. PLoS ONE 2011;6:e20279. Winchester R. In: Freedberg IM, et al (eds).
Fitzpatrick‘s Dermatology in General Medicine. 2003;1:427–36. Wilson FC,
et al. Arthritis Rheum. 2009;61:233–9.

Κλινικοί δείκτες πρόβλεψης Ψωριασικής
Αρθρίτιδας
Μορφές ψωρίασης σχετιζόμενες με σημαντικά υψηλότερο
κίνδυνο για ΨΑ

Προσβολή
τριχωτού
Κεφαλής

Δυστροφία Ονύχων

Βλάβες δέρματος στη
μεσογλουτιαία ή
περιπρωκτική περιοχή

Husted J, et al. Arthritis Care Res 2011;63(12):1729-1735

Οι ασθενείς με PsA εμφάνιζαν συχνότερα παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (υπέρταση, παχυσαρκία, υπερλιπιδαιμία, ΣΔ τύπου
ΙΙ και ιστορικό καρδιαγγειακού επεισοδίου) συγκρινόμενοι με τους
ασθενείς μόνο με Pso

Αυξημένη θνησιμότητα στους ασθενείς με PsA
• Οι ασθενείς με PsA έχουν υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε
σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (RR: 1,37)1-3
• Τα καρδιαγγειακά αίτια θανάτου είναι τα συχνότερα4
• Οι ακτινολογικές αλλοιώσεις κατά την προσέλευση σχετίζονται με
αυξημένη θνησιμότητα3
ΣΕΛΙΔΑ 4

HR 3.89

HR 2.93

HR 2.35
95% CI (1.32-

Μείωση του
προσδόκιμου
επιβίωσης σε
ασθενείς με
PsA:5

1. Mease P, Goffe B. J Am Acad Dermatol 2005;52:1–19.
2. Wong K, et al. Arthritis Rheum 1997;40:1868–72.
3. Gladman D, et al. Arthritis Rheum1998;41:1103–10.
4. Gladman DD, et al. Ann Rheum Dis 2005;64(Suppl.
II):ii,14–17.
5. Ali Y, et al. Arthritis Rheum 2007;56:2708–14.6.

3 έτη

Σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της PsA
• Σε αρκετούς ασθενείς, η αρθρική συμμετοχή και οι δομικές βλάβες λαμβάνουν χώρα πρώιμα κατά την πορεία της νόσου1
• Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου επιτρέπει την έγκαιρη θεραπεία
με στόχο την τροποποίηση της πορείας της νόσου1
• Για παράδειγμα, οι αντι-TNFs έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να μειώσουν τα σημεία και τα συμπτώματα της νόσου, να βελτιώσουν την
QoL και τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς, καθώς και να αναστείλουν την εξέλιξη της δομικής βλάβης στις περιφερικές αρθρώσεις1
• Η καθυστέρηση στη διάγνωση και τη θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε:2
- Διαβρωτική αρθροπάθειεα
- Σωματική αναπηρία και παραμορφώσεις
• Όλοι οι ασθενείς με ψωρίαση πρέπει να ελέγχονται για PsA ώστε
να αποτραπεί, κατά το εφικτό, η μη αναστρέψιμη αρθρική βλάβη2
• Απαιτείται υψηλός βαθμός υποψίας της νόσου και έγκαιρη συνεργασία Δερματολόγου με τον Ρευματολόγο

σουν σε βράχυνση των δακτύλων7
Η έγκαιρη διάγνωση και η συνεργασία
Δερματολόγου – Ρευματολόγου είναι το κλειδί
1. Fitzgerald O. In: Kelley's Textbook of Rheumatology 8th Ed.
2009;10:1201–16 2. Mease P, Goffe B. J Am Acad Dermatol 2005;52:1–
19. 3. Wong K, et al. Arthritis Rheum 1997;40:1868–72.
4. Gladman D, et al. Arthritis Rheum1998;41:1103–10. 5. Zink A, et al.
J Rheumatol.2006;33:86–90. 6.Gottlieb A, et al. J Am Acad Dermatol
2008;58:851–64. 7.Gladman DD, et al. Ann Rheum Dis 2005;64(Suppl.
II):ii,14–17.

Το οπλοστάσιο του Δερματολόγου
για τη θεραπεία της ψωρίασης
Προσοχή: Αφορά αποκλειστικά την κατά πλάκας ψωρίαση!

“Dermatologists are in an excellent position to make the
early diagnosis of and treat PsA appropriately, and thus
should elicit signs and symptoms of PsA at every visit”3
1. Olivieri I, et al. J Rheumatol 2008;35:3–5.
2. Qureshi AA, et al. J Rheumatol 2008;35:1423–5.
3. Menter A et al, J Am Acad Dermatol 2011;

Nast A, et al. JDDG. 2012.

Ερωτήσεις “screening” για την PsA
• Πονούν κάποιες από τις αρθρώσεις σας;
- Καρποί, δάκτυλα, αστράγαλοι, αγκώνες, ισχία κ.λπ.
• Πρήζονται κάποιες από τις αρθρώσεις σας;
• Έχετε δυσκαμψία σε κάποιες από τις αρθρώσεις όταν ξυπνάτε το πρωί;
- Εάν ναι, αυτό διαρκεί πάνω από 60 λεπτά;
• Έχετε πόνο στην πλάτη ή τη μέση;
• Έχετε δυσκαμψία στην πλάτη ή τη μέση όταν ξυπνάτε το πρωί;
- Εάν ναι, αυτό διαρκεί πάνω από 60 λεπτά;
• Τα νύχια σας παρουσιάζουν αλλοιώσεις;
• Έχετε πάρει κάποιο αναλγητικό / αντιφλεγμονώδες για πόνο στις αρθρώσεις τους τελευταίους 3 μήνες (τουλάχιστον 2 μέρες/ εβδομάδα);
• Πάσχει κάποιος άλλος στην οικογένειά σας από αρθρίτιδα?

Αλγόριθμος AAD για ασθενείς με ψωρίαση
(>5% BSA) και PsA

ΠρώτηςΠρώτης
γραμμής*
(αλφαβητικά):
γραμμής*
(αλφαβητικά):

Seminars in Arthritis and Rheumatism 2004;34(3):575–84. Arthritis and
Rheumatism 2006;54(8):2665–73.
Seminars in Arthritis and Rheumatism 1973;3(1):55–78. Tinazzi I, et al.
Rheumatology (Oxford) 2012;51(11):2058-63

•
•
•
•
•
•

Η κλινική σημασία
• Γνωρίζουμε πλέον ότι η PsA είναι μια δυνητικά καταστρεπτική διαβρωτική αρθροπάθεια1
• Η PsA σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας και
μειωμένης λειτουργικής ικανότητας2-4
• Η PsA μπορεί να οδηγήσει σε επίπεδα αναπηρίας και μειωμένης
ποιότητας ζωής παρόμοια με εκείνα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας5
• Οι ασθενείς με PsA που δεν υποβάλλονται σε θεραπεία μπορεί να
έχουν εμμένουσα φλεγμονή και προϊούσα καταστροφή της άρθρωσης6
• Κάθε ενεργά φλεγμαίνουσα άρθρωση σχετίζεται με 4% κίνδυνο
αυξημένης βλάβης εντός 6 μηνών7
• Οι παραμορφώσεις που σχετίζονται με την PsA μπορεί να οδηγή-

•
Adalimumab
Adalimumab
•
Etanercept
Etanercept
•
Golimumab (έγκριση μόνο για PsA)
Golimumab
(έγκριση μόνο για PsA)
•
Infliximab
Infliximab
•
Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ)
•
Αναστολέας
TNF + ΜΤΧ
Μεθοτρεξάτη
(ΜΤΧ)
Αναστολέας TNF + ΜΤΧ

Δεύτερης γραμμής:
• Ustekinumab (δεν έχει λάβει έγκριση) + ΜΤΧ

Δεύτερης γραμμής:

*Η ήπια PsA μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλα ΜΣΑΦ. Τα
ΜΣΑΦ
+ χαμηλή δόση
πρεδνιζόνης
mg/ημέρα)
• Ustekinumab
(δεν
έχει λάβει (<10
έγκριση)
+ ΜΤΧ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως επικουρική θεραπεία
Menter A, et al. J Am Acad Dermatol 2011;65:137–74.
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Διαγνωστική προσέγγιση αυτοανόσων
πομφολυγωδών δερματοπαθειών
Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Ιατρείο Αυτοανόσων Δερματοπαθειών
Ανοσοδερματολογικό Εργαστήριο, Α' Πανεπιστημιακή Δερμ. Κλινική "Α. Συγγρός"

Αυτοάνοσες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες

Διαγνωστική προσέγγιση ΑΠΔ-2014

Ενδοεπιδερμιδική
πομφόλυγα
(Ομάδα πεμφιγας

• Παρανεοπλασματική
• Κοινή
• Ουδετεροφιλική (IgA)
• Βλαστική
• Ερπητόμορφη
• Φυλλώδης
• Ερυθηματώδης
• Ενδημική
• Φαρμακοεπαγώμενη

Υποεπιδερμιδική
πομφόλυγα
(Ομάδα πεμφιγοειδούς)

• Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
• Πεμφιγοειδές κύησης
• Πεμφιγοειδές βλεννογόνων
• Πεμφιγοειδής ομαλός λειχήνας
• IgA πομφολυγώδης δερματοπάθεια
• Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση
• Πομφολυγώδης συστ. ερυθ. Λύκος

• Ιστολογική εξέταση
• Ανοσοφθορισμός (Άμεσος-Έμμεσος-παραλλαγές)
• Ανοσοενζυμική (ELISA)
• Ανοσοαποτύπωση (Immunoblot, Western blot)
• Χαρτογράφηση (mapping) αντιγόνων
• Ηλεκτρονική-ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία

Ιστολογική εξέταση

• Ερπητοειδής δερματίτις

Αμεσος ανοσοφθορισμός

Άμεσος Ανοσοφθορισμός

Έμμεσος Ανοσοφθορισμός

• Ιστολογική τεχνική.

• Ορολογική τεχνική

• Μη δυνατότητα καθορισμού
τίτλου αντισωμάτων

• Καθορίζεται ο τίτλος
αντισωμάτων

ΣΕΛΙΔΑ 8

• Πιθανό λάθος: κακή παρασκευή
τομής, τεχνικά προβλήματα μηέμπειρος/η μικροσκοπιστής/ τρια.

• Δεν υπεισέρχεται
υποκειμενικός παράγοντας

ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΑ
• Δερματοπάθειες-ομάδας - «Υγιές» δέρμα δίπλα
Πέμφιγας
σε πομφόλυγα
• Δερματοπάθειες-ομάδας - Ερυθηματώδες ή «υγιές» δέρμα
Π.Πεμφιγοειδούς
δίπλα σε πομφόλυγα
• Ε πίκτητη πομφολυγώδης
επιδερμόλυση

«Υγιές» δέρμα δίπλα
σε πομφόλυγα

• Πεμφιγοειδές
των βλεννογόνων

«Υγιής» βλεννογόνος
δίπλα σε διάβρωση

• Ερπητοειδής δερματίτιδα

«Φυσιολογικό» δέρμα
(αντιβράχιο)

Ανοσοενζυμική μέθοδος (elisa)
• Δεσμογλεΐνη 1 (φυλλώδης-ερυθηματώδης πέμφιγα)
• Δεσμογλεΐνη 3 (κοινή-βλαστική-ερπητόμορφη πέμφιγα)
• Αντιγόνο π.πεμφιγοειδούς τύπου 1
• Αντιγόνο π.πεμφιγοειδούς τύπου 2

Ανοσοαποτύπωση

Έμμεσος Ανοσοφθορισμός
Χαρτογράφηση αντιγόνων

Ανοσοηλεκτρονική μικροσκόπηση

Τεχνική διαχωρισμού δέρματος

ID

Στη Σκιά του Δασκάλου μου (μας) Καθηγητή Αντώνη Βαρελτζίδη
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Π ρακτικά θέματα στη Δερματολογία

Πώς προσεγγίζεται ο ασθενής
με ελκώσεις γεννητικών οργάνων
Β. Παπαρίζος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Δ/ντής μονάδας HIV, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΙΝΑΙ;
• Eτήσια επίπτωση Genital Ulcer Disease (GUD): άνω των 20.000.000
• Συχνότερα αίτια (παγκόσμια): HSV-2, HSV-1, σπειροχαίτη, H.ducreyi
• Στην Αγγλία (GU Clinics): περίπου το 90% των ελκώσεων =
απλός έρπης
Κ.K.Holmes, Sexually Transmitted Diseases, 2nd Edition

ΕΛΚΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΙΤΙΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
• Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)
• Δερματοπάθειες της περιοχής
• Δερματοπάθειες με εντόπιση και στην περιοχή
• Νεοπλασίες
• Συστηματικά νοσήματα

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΥΧΝΑ

• ΣΜΝ (Έρπης, Σύφιλη)

• Φαρμακευτική αντίδραση

• Άφθωση

• Queyrat -SCC

• Τραύμα

• Πολύμορφο ερύθημα

• Δερματίτις εξ επαφής
(Imiquimod, ποδοφυλλίνη,
Betadine,προφυλακτικά)

• Φθειρίαση-Ψώρα
• Λεϊσμανίαση
• Behcet, Reiter

• Ε ντ. νευροδερματίτις (όσχεο,
αιδοίο)

• Αυτοάνοσα πομφολυγώδη
• Λειχήνας-Ψωρίαση

Fitzpatrick’s “Dermatology in General Medicine”, 8th Edition
Box 77-2, Differential diagnosis of male genital dermatoses

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
• Ιστορικό
• Κλινική εικόνα
• Εργαστηριακός έλεγχος

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ: TB, Λέπρα, Crohn, Pyoderma Gangrenosum, Linear
IgA Disease, Γονόρροια, Εν τω βάθει μυκητίαση, SLE, Wegener,
Εξωμαστική Paget, Διαπυητ. Ιδρωσαδενίτις κλπ

• Αποκλεισμός ΣΜΝ
• Αποκλεισμός νεοπλασίας

Ιστορικό
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΗ:
• Φύλο, ηλικία, επάγγελμα, οικογ. κατάσταση
• Άλλα νοσήματα (σακχ. διαβήτης), αλκοόλ, ναρκωτικά, φάρμακα, συμπληρώματα – «εναλλακτικά»
• Σεξουαλικός προσανατολισμός και συνήθειες
• Ιστορικό ΣΜΝ, έμμηνος ρύση, Παπ-τεστ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ:
• Διάρκεια, μορφή αρχικής εμφάνισης, υποτροπές ή εξάρσεις –
υφέσεις, σύνδεση με σεξ. δραστηριότητα, σύνδεση με σαπούνια, προφυλακτικά, με άγχος κλπ.
• Συνύπαρξη με βλάβες στόματος ή δέρματος, συστηματική συμπτωματολογία.

Κλινική εικόνα
Fitzpatrick’s “Dermatology in General Medicine”, 7th Edition
Box 75-2, Differential diagnosis of male genital dermatoses

• Αριθμός βλαβών, εντόπιση, βάθος, όρια, πυθμένας
• Διήθηση, φλεγμονή πέριξ της βλάβης, διαπύηση
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• Συνοδά σημεία – άλλες βλάβες σε δέρμα ή βλεννογόνους (βλατίδες, φυσαλίδες, δρυφάδες κλπ)
• Λεμφαδενίτιδα (σύστοιχη, αμφοτερόπλευρη, γενικευμένη, καθόλου)
• Υποκειμενική συμπτωματολογία (πόνος, κνησμός, καυσαλγία,
νυγμώδες άλγος κλπ)
• Συστηματικά συμπτώματα (πυρετός, αρθραλγίες κλπ)
Εργαστήριο
• Αναλόγως ιστορικού – κλινικής εξέτασης

ΕΡΠΗΣ

• Ανώδυνη
• Επιχώριος λεμφαδενίτιδα

Μορφές πρωτοπαθούς έλκους
• Γιγάντειο (>1cm)
• Νάνο (< φακή)
“Ηunterian” chancre: 60%
• Ελκωτικό
(Hunter 1786)
• Διφθεροειδές			
• Εκθυματοειδές
• Υπερτροφικό
• Φαγαιδενικό
• Φιλούμενο
• «Δίκην φύλλων βιβλίου»
• «Έλκος προφυλακτικού (condom chancre)»
• Βαλανίτιδα του Follmann
• Στο έσω πέταλο της ακροποσθίας
οίδημα
παραφίμωση
πέος «σαν πλήκτρο τυμπάνου»

ΑΡΑ:

• Συνήθως, πολλαπλές βλάβες
• Συρρέουν σε ερυθηματώδη βάση
• Μπορεί να σχηματίζουν πολυκυκλική βλάβη
• Λίγο ή πολύ επώδυνες
• Διαρκούν λίγο
• Υποτροπιάζουν
• Σχετίζονται με κόπωση, άγχος, ηλιακή ακτινοβολία κλπ

• Συχνά, απαραίτητη η αναζήτηση εργαστηριακής συνδρομής
• Δεν υπάρχει «μαγική εξέταση»
• Οι εξετάσεις που θα ζητηθούν εξαρτώνται από την κλινική υποψία και την επιβεβαιώνουν ή απομακρύνουν από αυτήν

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEH²ET

• Συνήθως, πολλαπλά έλκη
• Αδρά όρια, 1-3 cm
• Επώδυνα ή πολύ επώδυνα
• Ομαλό έδαφος με κιτρινωπή χροιά
• Διάρκεια: 4 ημέρες έως > 1 μήνας
• Έλκη και σε στόμα, διαταραχές από οφθαλμούς, ΚΝΣ, αρθρώσεις, αγγεία κλπ

Υποψία απλού έρπητα:
• Κυτταρολογική κατά Janck: χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα,
απαρχαιωμένη: δεν συνιστάται πλέον
• PCR: Σχετικά υψηλή ευαισθησία (σε πολύ πρόσφατες βλάβες), αλλά και υψηλό κόστος. Κυρίως, σε λοίμωξη ΚΝΣ ή νεογνικό έρπητα
• Άμεσος ανοσοφθορισμός: σχετικά υψηλή ευαισθησία
• Αντισώματα: κυρίως, για δ.δ. μεταξύ πρωτολοίμωξης και επεισοδίου
Υποψία πρωτοπαθούς έλκους σύφιλης:
• Άμεση μικροσκόπηση σε σκοτεινό πεδίο
• Άμεσος ανοσοφθορισμός
• Μικροσκόπηση με ειδικές χρώσεις
• Ορολογικός έλεγχος: σχετικά χαμηλή ευαισθησία
Ορολογικός έλεγχος μετά 2-4 εβδομάδες, υπό προϋποθέσεις

ΣΥΦΙΛΗ

ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ:
• Χρήσιμη στη δ.δ. σύφιλης, ψώρας, μυκητίασης, λεϊσμανίασης
• Το αρνητικό αποτέλεσμα, όπως και στις περισσότερες εργαστηριακές εξετάσεις, δεν αποκλείει τίποτε
• Διάβρωση, όχι έλκωση
• Συνήθως μονήρης, <1 cm
• Σαφή όρια
• Μικρή διήθηση - σκληρό έδαφος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:
• Χρήσιμη για τη διάγνωση του μαλακού έλκους (σπανιώτατο πλέον στις δυτικές χώρες – ευαισθησία <80%)
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• Χρήσιμη για τη διάγνωση επιμόλυνσης – άρα: επανεκτίμηση μετά τη θεραπεία της επιμόλυνσης

ΒΙΟΨΙΑ:
• Χρήσιμη για τον αποκλεισμό νεοπλασίας ή προκαρκινικής βλάβης (Queyrat κλπ)
• Χρήσιμη σε δ.δ. πέμφιγας, σκληροατροφικού λειχήνα, ή σπανιώτερων καταστάσεων (Paget, αγγειίτιδων όπως p. gagrenosum,
εξελκωμένων κοκκιωμάτων όπως λεϊσμάνια, λέπρα, εν τω βάθει μυκητίαση κλπ)
• Ακατάλληλη για δ.δ. «κοινών» παθήσεων, όπως τραύμα, άφθωση, δερματίτις εξ επαφής, πολύμορφο ερύθημα κλπ

ΕΛΚΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
• Τι να κάνουμε;
• Υπάρχει κάποιος αλγόριθμος;

World Health Organization
(WHO) 2003
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Σύφιλη
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

+
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

• Καθαρισμός με ήπιο σαπούνι
• Τοπικές κομπρέσσες με φυσιολογικό ορό
• Τοπικό αντιφλεγμονώδες (χωρίς κορτιζόνη) – επουλωτικό
• Επανεκτίμηση

Άμεση μικροσκόπηση
Ορολ. έλεγχος (αργότερα)

Έρπης

Ανοσοφθορισμός

Νεοπλασία

Βιοψία

• Επί προφανούς επιμόλυνσης: τοπικό αντισηπτικό ± τοπικό αντιμικροβιακό

Τραύμα

Τοπική αγωγή, παρακολούθηση

Άφθωση

Τοπική αγωγή, παρακολούθηση

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Eάν δεν υπάρχει έντονη υπόνοια ΣΜΝ ή νεοπλασίας / επί
μη προφανούς διάγνωσης

• Αν χρειασθεί συστηματική αντιβίωση: φάρμακα που δεν δρουν στη
σπειροχαίτη (πχ TMSP, Ciprofloxacin)

Επί υποψίας ΣΜΝ,
δεν πρέπει να παραλείπονται:
• Έλεγχος σεξουαλικών συντρόφων
• Απoφυγή σεξουαλικής δραστηριότητας μέχρι την τελική διάγνωση ή θεραπεία
ID
• Απαγόρευση αιμοδοσίας!

KATAXΩ

Set Active
Συνεργική δράση Bιταµίνης C

Bιταµίνης E & α-Λιποϊκού Oξέως
• Tο πρώτο σκεύασµα Bιταµίνης C
στην Eυρώπη - 1998
• 15 χρόνια σταθερά 1ο προϊόν στη
∆ερµατολογική - Aντιγηραντική Φροντίδα
• Kυκλοφορεί στις H.Π.A.
F.D.A. Approval - Οκτώβριος 2008

√

Kορυφαία Aντιγηραντική &
Aντιοξειδωτική φροντίδα

√

Πρόληψη & Aντιµετώπιση δυσχρωµίας

Eφαρµογή: 1 φορά/ηµέρα (3 δόσεις Fluid + 2 δόσεις Serum)
Μετά την 1η θεραπεία, επανάληψη όποτε απαιτείται

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
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Κακόηθες μελάνωμα

Σπίλοι - Πρόληψη μελανώματος - Η σημασία της αυτοεξέτασης
Πετρίδης Αθανάσιος1, Ζησίμου Χρύσα2
Διευθυντής Γ΄ Δερματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Α. Συγγρός, 2Ειδικευόμενη Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

1

Κακόηθες μελάνωμα

Κακοήθης εξεργασία του δέρματος, των βλεννογόνων και
των μελαγχρωματικών περιοχών του αμφιβληστροειδούς, προερχόμενη από μελανοκύτταρα

• Φύλο: γυναίκες > άνδρες
• Ανοσοκαταστολή
• Ορμονικοί

Παράγοντες κινδύνου - εξωγενείς
Σημαντική η πρόληψη και η ενημέρωση του πληθυσμού

Επιδημιολογία
• 130.000 νέα κρούσματα παγκοσμίως
• Αύξηση της επίπτωσης 3-4% ετησίως
• 4% όλων των καρκίνων
• 4ο σε σειρά συχνότητας μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, εντέρου
και ουροδόχου κύστεως
• Υπεύθυνο για το 79% όλων των θανάτων από καρκίνο του δέρματος
• Το 50% μεταξύ 20-59 ετών

• Ηλιακή ακτινοβολία
• Ηλιακό έγκαυμα κυρίως στην παιδική ηλικία
• Χρόνιος ερεθισμός σπίλων (στηθόδεσμος, ζώνη)
• Τεχνητή υπεριώδης ακτινοβολία

Περιστατικά μελανώματος
Νοσ. «Α. Συγγρός» (1996-2011)
Αριθμός μελανωμάτων ανά έτος & ηλικιακή ομάδα

Solarium

Mean age: 58.9

I. Panoutsopoulou, K. Antonopoulou

Παράγοντες κινδύνου - ενδογενείς
• Οικογενής χαρακτήρας μελανώματος
• Παρουσία μελαγχρωματικών σπίλων
• Φυλή – φωτότυπος

Η χρήση μεθόδων τεχνητού μαυρίσματος με UVA (Solarium) πριν
την ηλικία των 30 ετών, αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης KM 75%
ΣΕΛΙΔΑ 18

Κακόηθες μελάνωμα

Έγκαιρη διάγνωση: 83-98% 5ετούς επιβίωσης

“Το μελάνωμα έχει επιθετική βιολογική συμπεριφορά, που μπορεί
να αποβεί μοιραία για τη ζωή, εάν δεν διαγνωστεί έγκαιρα”

Ο ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης
Πρόληψη μελανώματος
Πρωτογενής - Αντιηλιακή προστασία
Δευτερογενής - Πρώιμη διάγνωση
• Εκπαίδευση ασθενών στην αυτοεξέταση και την αναγνώριση ύποπτων αλλαγών σε μελαγχρωματικές αλλοιώσεις
• Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) του γενικού πληθυσμού
• Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) του πληθυσμού με φαινοτυπικά χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου που προδιαθέτουν
στην εκδήλωση ΚΜ
• Εκπαίδευση των γενικών ιατρών στην κλινική αναγνώριση του ΚΜ
• Δημιουργία εξειδικευμένων ιατρείων σπίλων και μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος

NOVOXIDYL caps & lotion
Η ΠΛΕΟΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

2 ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ της 5α ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ
(Serenoa Repens 160mg + ZING GLUCONATE 40mg)

+ 95% ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ
√ ΙΣΧΥΡΗ Παρέµβαση στην Ενζυµατική ∆ράση
της 5α Αναγωγάσης
√ Σταµατάει την Τριχόπτωση
√ Αυξάνει τον κύκλο ζωής της τρίχας
√ ∆ηµιουργεί τοπική Υπεραιµία
√ Παρέχει ισχυρή Αντιοξειδωτική ∆ράση

}
30 caps

LOTION
ΦΙΑΛΗ 150 ml
100ml Lotion
για Άµεση Ανάµειξη
2 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

NOVOXIDYL caps: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ και ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΑ & ∆ΕΡΜΑ

• Δερματοσκόπηση
• Ψηφιακή ανάλυση εικόνας
• Τηλε-δερματολογία

Πρωτογενής πρόληψη
• Προτιμήστε τη σκιά

• Περιορισμός έκθεσης στον ήλιο
τις ώρες 10:00 – 16:00
Η αυτοεξέταση δέρματος έχει συσχετιστεί
με μειωμένη θνησιμότητα κατά 67%
Berwick et al. J Nat Caucor Inst 1996

Δευτερογενής πρόληψη
• Μέθοδος αυτοεξέτασης

Πρωτογενής πρόληψη
• Χρήση καπέλου, προστατευτικού ρουχισμού, γυαλιών ηλίου

Population-based skin cancer screening in
Schleswig-Holstein, Germany
Πρωτογενής πρόληψη
• Εφαρμογή αντιηλιακών με ευρύ φάσμα προστασίας (UVB + UVA)
και υψηλό δείκτη προστασίας (SPF > 30)

The SCREEN project
• P reparation time period, 1989-2003
(physicians΄ training- skin cancer
awareness campaigns)
• Actual screening period: July 1, 2003 –
June 30, 2004
• 360,000 people screened

Choudhury et al,
Br J Dermatol 2012

ΣΜΣ / Μελάνωμα
Δευτερογενής πρόληψη
• Αυτοεξέταση

• Η πιθανότητα εξαλλαγής μικρού και μεσαίου μεγέθους ΣΜΣ είναι < 1%
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• Η πιθανότητα εξαλλαγής ΓΣΜΣ (>20cm) είναι 5-20%
Harper N et al. Clinics in Dermatology 2010; 28:293-302

στο χρόνο, είτε υποστρέφουν
• Η προφυλακτική αφαίρεση όλων των ΔΣ δεν εξαλείφει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΚΜ

Σύνδρομο δυσπλαστικού σπίλου
• ≥1 συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού έχουν ιστορικό ΚΜ
• Παρουσία μεγάλου αριθμού μελανοκυτταρικών σπίλων, συχνά >50
• Μελανοκυτταρικοί σπίλοι που επιδεικνύουν συγκεκριμένα ιστολογικά χαρακτηριστικά
• Κίνδυνος ανάπτυξης ΚΜ
- Σχετικός: 184 φορές μεγαλύτερος
- Αθροιστικός: 48% (50έτη) έως 100% (διά βίου)

Δυσπλαστικός σπίλος (Άτυπος, Clark)
• Επίκτητος σπιλοκυτταρικός σπίλος με άτυπη κλινική και δερματοσκοπική εικόνα (άτυπος) και ιστολογικά με αρχιτεκτονικές ανωμαλίες ή/και κυτταρικές ατυπίες (δυσπλαστικός)

Σύνδρομο δυσπλαστικού σπίλου Παρακολούθηση
• Χαρτογράφηση και δερματοσκόπηση αρχικά στους 3 μήνες και
εν συνεχεία κάθε 6 μήνες
• Αυτοεξέταση κάθε μήνα

• Αν και ορισμένοι εξελίσσονται σε μελάνωμα, στην πλειοψηφία
τους παραμένουν καλοήθεις και είτε εμφανίζονται αμετάβλητοι

Vitacrecil
ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ
Vitacrecil
50 caps
350mg L-Cystine
1 έως 2 την Ηµέρα

Vitacrecil
sachets
Κουτί µε 15
1 Ηµερησίως

3µηνη
ΑΓΩΓΗ
Μοναδική Φόρµουλα για Μαλλιά - Νύχια - ∆έρµα
Ιδανικό για: Ανδρογενετική Αλωπεκία - ∆ιάχυτη Αλωπεκία
Defluvio Telogeno - Defluvio Anageno
∆υστροφία της τρίχας
www.medimar.gr, email: info@medimar.gr

Βιβλιογραφία στη διάθεση των ∆ερµατολόγων

: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΑ & ∆ΕΡΜΑ

Κακόηθες μελάνωμα
Το 70% των ΜΜ
εμφανίζονται de novo
(χωρίς πρόδρομη
βλάβη)

Κανόνας A B C D E

Το 30% των ΜΜ
αναπτύσσονται σε έδαφος
προϋπάρχοντος
μελανοκυτταρικού σπίλου
(συγγενούς ή δυσπλαστικού)

• B - Ακανόνιστα όρια

Κακόηθες μελάνωμα

Κανόνας A B C D E

Γενικά κλινικά γνωρίσματα

• C - Ποικιλοχρωμία

• Νέος σπίλος με ανώμαλη όψη ή/και αυξανόμενο μέγεθος

Κανόνας A B C D E
• D - Διάμετρος > 6mm

Σημείο “ασχημόπαπου”
• Σπίλος που “διαφέρει” στα χαρακτηριστικά του από τους άλλους
σπίλους, χωρίς ιστορικό αλλαγής

Κανόνας A B C D E
• E - Αύξηση μεγέθους / Εξέλιξη

Πότε ένας σπίλος θεωρείται ύποπτος;
Κλινική εικόνα

Μνημονικός κανόνας A B C D E F
• Asymmetry
• Border
• Color
• Diameter > 6mm
• Elevation
• Family History

Κανόνας A B C D E
• Α - Ασυμμετρία
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4 κλινικοί τύποι

Μελάνωμα των άκρων / βλεννογόνων (ALM)

• Επιφανειακώς επεκτεινόμενο (SSM) 70%
• Οζώδες (ΝΜ) 10-20%
• Κακοήθης φακή Hutchinson (LMM) 5-10%
• Μελάνωμα των άκρων/βλεννογόνων (ALM) 2-8%
1. Μελάνωμα παλαμών/πελμάτων
2. Υπονύχιο ΚΜ
3. Μελάνωμα βλεννογόνων

Επιφανειακώς επεκτεινόμενο (SSM)
Κλινικές παραλλαγές

Οζώδες μελάνωμα (NM)

• Αμελανωτικό
• Δεσμοπλαστικό
• Μυρμηκιώδες
• Πολυποειδές
• ΚΜ σε συνένωση με άλλη
μελαγχρωματική βλάβη - Collision tumors
Μελάνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας
Οφθαλμικό
Animal type
Μεταστατικό

Κλινική διάγνωση

Μελάνωμα επί κακοήθους φακής (LMM)

• Κλινική εξέταση
• Δερματοσκόπηση
• Ψηφιακή ανάλυση εικόνας (αρχείο σπίλων)
• Ευαισθητοποίηση πληθυσμού, εκπαίδευση ιατρών
• Ιατρεία σπίλων για άτομα υψηλού κινδύνου

Αντιμετωπίζοντας το ΚΜ
• Εκτομή - ιστολογική εξέταση βλάβης
• Σταδιοποίηση
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Ν Ε Ο CELL-Q Carbo (Carboxy therapy)
Αποτελέσµατα
Μειώνει την κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος
Αποµακρύνει ραβδώσεις, ουλές ακµής, µαύρους κύκλους
Προσδίδει όγκο και σφριγηλότητα σε λεπτά πρόσωπα
Σταµατά τη χαλάρωση του δέρµατος και τις ρυτίδες
Βελτιώνει τον τόνο και την ελαστικότητα του δέρµατος

Πλεονεκτήµατα του Carbo
∆ιαθέτει 4 διαφορετικές γραµµές έγχυσης
Ανεξάρτητη ρύθµιση της κάθε γραµµής έγχυσης
Ρύθµιση θερµοκρασίας έγχυσης: εξαλείφει τον πόνο µε θερµοκρασίες από 25ο–35ο C
Ρυθµιζόµενη ένταση εξόδου
Εύκολη ρύθµιση του όγκου έγχυσης
Ακριβές σύστηµα ελέγχου αερίου (AGS Accurate Gas Control System)
Αυτόµατη έγχυση (χωρίς πολλαπλά τσιµπήµατα!!)
Οικονοµικό µε ελάχιστο λειτουργικό κόστος

Ν Ε Ο VENUS LEGACY
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
LIFT FX & SCUPLT FX για πρόσωπο και σώµα. Νέα τεχνολογία

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

Θεραπεία ΚΜ

Θεραπεία ΚΜ

• Συνεργασία ειδικοτήτων (δερματολόγος, χειρουργός, παθολογοανατόμος, παθολόγος / ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής), πρώϊμη
αναγνώριση, έγκαιρη σωστή αντιμετώπιση
• Χειρουργική αφαίρεση όγκου

• Λεμφαδενικός καθαρισμός
• Συμπληρωματική χημειοθεραπεία
• Συμπληρωματική ακτινοθεραπεία
• Ανοσοθεραπεία

Συμπεράσματα
• Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία αποτελεί τον κυριώτερο
αιτιολογικό παράγοντα
• Το 95% των περιπτώσεων αποτελούν ιάσιμο πρόβλημα
• Η έγκαιρη αναγνώριση και διάγνωση συνιστούν αποφασιστικό
ID
παράγοντα πρόγνωσης

Anti-Acne® line

Nέα ολοκληρωμένη φροντίδα για την καθημερινή
αντιμετώπιση της ακμής και της λιπαρότητας

HYDROVIT ANTI-ACNE WASH | 150ml

HYDROVIT ANTI-ACNE LOTION | 200ml

Kαθημερινό καθαριστικό για λιπαρά με τάση
ακμής και ακνεϊκά δέρματα.
Ιδιότητες:
Ρύθμιση υπερέκκρισης σμήγματος
Μείωση πόρων (μαύρα στίγματα)
Αναστολή της δράσης του P. acnes
Αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδης και
αντιοξειδωτική δράση
Ενυδατικές, επουλωτικές
και καταπραϋντικές ιδιότητες
Χρησιμοποιείται σε θυλακίτιδες, ιδρώες,
ιδρωταδενίτιδες

Kαθημερινή, δροσερή, μη λιπαρή λοσιόν, ιδανική
για λιπαρά με τάση ακμής και ακνεϊκά δέρματα.
Ιδιότητες:
Ρύθμιση υπερέκκρισης σμήγματος
Μείωση πόρων (μαύρα στίγματα)
Αναστολή της δράσης του P. acnes
Αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδης και
αντιοξειδωτική δράση
Ενυδατικές, επουλωτικές και καταπραϋντικές
ιδιότητες
Χρησιμοποιείται σε θυλακίτιδες, ιδρώες,
ιδρωταδενίτιδες

Η HYDROVIT Anti-Acne® Line:
Είναι κατάλληλη για παιδιά και ενήλικες
Είναι συμβατή με φαρμακευτική αγωγή
Δεν ξηραίνει και δεν ερεθίζει
την επιδερμίδα
Δεν προκαλεί φωτοευαισθησία

Δερματολογικά ελεγμένα

Διατίθενται μόνο στα φαρμακεία

Έδρα: Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα, τηλ.: 210 5224830, fax: 210 5224838
Υποκατάστημα: Πρωτομαγιάς 17, 543 52 Κωνσταντινοπολίτικα Θεσ/νίκη, τηλ. & fax: 2310 942896
e-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr
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HYDROVIT ANTI-ACNE CREAM | 50ml
Κρέμα για την καθημερινή αντιμετώπιση της
ακμής και της λιπαρότητας.
Ιδιότητες:
Ρύθμιση υπερέκκρισης σμήγματος
Μείωση πόρων (μαύρα στίγματα)
Αντιφλεγμονώδης και αντιβακτηριακή δράση
Αναστολή της δράσης του P. acnes
Ενυδατικές και καταπραϋντικές ιδιότητες
Χρησιμοποιείται σε θυλακίτιδες, ιδρώες,
ιδρωταδενίτιδες
Yψηλή
Ποιότητα
Ελέγχου

Παιδιατρική Δερματολογία
ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κυριακού Σταυρούλα1, Στεφανάκη Χριστίνα2
Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσ. "Α. Συγγρός"
2
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσ. "Α. Συγγρός"
1

ζουν σοβαρότερο και πιο επίμονο έκζεμα, περισσότερες δερματικές
επιμολύνσεις και αναπτύσσουν πιο συχνά αλλεργίες (enviromental)
• Μεταλλάξεις σε γονίδια που προκαλούν λιγότερο σοβαρή διαταραχή στο φραγμό πχ. Καλλικρεΐνης 7 και Κυστατίνης Α οδηγούν
σε ηπιότερο φαινότυπο
• Claudin-1
• Γονίδια σχετιζόμενα με κυτταροκίνες και τους υποδοχείς αυτών,
καθώς και γονίδια που εμπλέκονται στην Β- και Τ - ανοσολογική
απάντηση, και στη φυσική ανοσία

Δερματίτιδα εξ επαφής (νέες μορφές)
Αλλεργική Δερματίτιδα εξ επαφής - Νεότερα δεδομενα

• Ατοπική Δερματίτιδα (παθογένεια)
• Δερματίτιδα εξ επαφής (νέες μορφές)
• PWS (mimickers) και βρεφικό αιμαγγείωμα (συσχετίσεις)
• RASopathies
• Διαταραχές μωσαϊκισμού
• Κυστική ίνωση και ρυτίδωση παλαμών εξ ύδατος
• Πομφολυγώδης επιδερμόλυση (νέες μορφές)
• Έλκη γεννητικών οργάνων σε μη-σεξουαλικά ενεργά έφηβα κορίτσια

Ατοπική Δερματίτιδα (παθογένεια)
Νεότερα δεδομένα στην παθογένεια της ΑΔ
• Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο της Φιλαγγρίνης ευθύνονται για το
50% της ΑΔ των λευκών Ευρωπαίων, πιθανά όμως να ευθύνονται και άλλα γονίδια που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία του
φραγμού και του ανοσοποιητικού συστήματος
• Οι ακόλουθοι παράγοντες δεν φαίνεται τελικά να επιδρούν στην
ανάπτυξη της ΑΔ:
Ο θηλασμός
Η έναρξη στεραιής τροφής
Η έκθεση στα ζώα
Η λήψη προβιοτικών(?)
Η λήψη ω-3,ω-4 λ.ο.(ψάρια) Η αποφυγή συγκεκριμένων τροφών
•Η
 διαταραχή υπερκινητικότητας και ελλειμματικής προσοχής συσχετίζεται με την ΑΔ
 ο FLG (χρωμ. 1q21) κωδικοποιεί την προφιλαγγρίνη,κύριο συΤ
στατικό των κοκκίων κερατουαλίνης στην κοκκιώδη στιβάδα.
Προφιλαγγρίνη
Φιλαγγρίνη:
• Συνδέεται με τις κερατίνες 1,10 και άλλες πρωτεΐνες
επιπέδωση κυττάρων και σχηματισμό του πρωτεϊνο-λιπιδικού φακέλου
•Δ
 ιασπάται σε αμινοξέα,σημαντικά για την ενυδάτωση και τη λειτουργία του φραγμού
• Διάσπαση
Οργανικά οξέα
χαμηλό pH
• Οι ασθενείς με ΑΔ και μεταλλάξεις στο γονίδιο της FLG, παρουσιά-

• Ίδια συχνότητα σε παιδιά και ενήλικες
- Συνήθη αλλεργιογόνα: Νικέλιο, Κοβάλτιο, fragrance mix, wool
alcohols, thimerosal, Νεομυκίνη, Χρυσός
• Πρόσφατα αναγνωρισμένες πηγές αντιγονικής έκθεσης είναι:
- καθίσματα αυτοκινήτου (νάυλον)
- καθισματάκια τουαλέτας (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένη)
- βρεφικές ολόσωμες φόρμες (νικέλιο)
- στηθόδεσμοι

PWS (mimickers) και βρεφικό αιμαγγείωμα (συσχετίσεις)
Αγγειακές βλάβες - Νεότερα δεδομένα
• Ο εκτεταμένος απλός σπίλος (NS) και η εντοπισμένη σκληροδερμία στα πρώιμα σταδιά της δύνανται να ομοιάζουν με αγγειακή
δυσπλασία (PWS).
• Η φάση ταχείας ανάπτυξης του βρεφικού αιμαγγειώματος παρατηρείται νωρίτερα από ότι εθεωρείτο (8 εβδομάδες ζωής).
• Τα αιμαγγειώματα ελάχιστης ή καθόλου ανάπτυξης (IH-MAGs)
συνήθως εντοπίζονται στα κάτω άκρα, γλουτούς και βουβωνική
χώρα σε αντίθεση με τα τυπικά αιμαγγειώματα.
• Τα τμηματικά αιμαγγειώματα πιθανά να συσχετίζονται με το σύνδρομο LUMBAR όταν εντοπίζονται στην οσφυοϊερά χώρα, με αιμορραγία ΓΕΣ όταν έχουν προσωπική κατανομή, με εξέλκωση
όταν παρουσιάζουν πρώιμα λευκό αποχρωματισμό.
• Ο εκτεταμένος απλός σπίλος (NS) και η εντοπισμένη σκληροδερμία στα πρώιμα στάδια της δύνανται να ομοιάζουν με αγγειακή

δυσπλασία (PWS)
Δύσκολη η διάγνωση όταν ο NS εντοπίζεται στο τριχωτό της κεφαλής, μύτη, άνω και κάτω χείλος, ράχη, οσφυϊκή χώρα
• Ο εκτεταμένος απλός σπίλος (NS) και η εντοπισμένη σκληροδερμία στα πρώιμα σταδιά της δύνανται να ομοιάζουν με αγγειακή
δυσπλασία (PWS).
• Η φάση ταχείας ανάπτυξης του βρεφικού αιμαγγειώματος παρα-
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τηρείται νωρίτερα από ότι εθεωρείτο (8 εβδομάδες ζωής).
• Τα αιμαγγειώματα ελάχιστης ή καθόλου ανάπτυξης (IH-MAGs)
συνήθως εντοπίζονται στα κάτω άκρα, γλουτούς και βουβωνική
χώρα σε αντίθεση με τα τυπικά αιμαγγειώματα.
• Τα τμηματικά αιμαγγειώματα όταν εντοπίζονται:
οσφυοϊερά χώρα
σύνδρομο LUMBAR
προσωπική κατανομή
αιμορραγία ΓΕΣ
πρώιμα λευκό αποχρωματισμό
εξέλκωση
L ower body segmental IH
U rogenital anomalies –
U lceration
M yelopathy
B one deformities
A norectal malformations –
A rterial anomalies
R enal anomalies

RASopathies
Νεότερα δεδομένα των Ras-οπαθειών
• RASopathies: γενετικά σύνδρομα που επηρεάζουν το μονοπάτι Ras- MAP κινάσης που ελέγχει την ογκογένεση και την κυτταρική ανάπτυξη
• Νέοι ΧΘΠ παράγοντες που στοχεύουν στο Ras μονοπάτι, πιθανά να ενδείκνυνται για τη θεραπεία των Ras-οπαθειών (sirolimus,
lovastatin)

Διαταραχές μωσαϊκισμού
Διαταραχές μωσαϊκισμού - Νεότερα δεδομένα
• Δύο τουλάχιστον γενετικά διαφορετικές κυτταρικές σειρές
• Επιδερμιδικό σπίλο. Μεταλλάξεις στο γονίδιο της κερατίνης 1 και

10. Μεταλλάξεις στον FGF receptor-3, γονίδιο PIK3CA, HRAS και
KRAS
• Σμηγματογόνο σπίλο. Μεταλλάξεις HRAS και KRAS
• Σύνδρομο Proteus
Μεταλλάξεις στο γονίδιο PTEN(?)
Μεταλλάξεις στο γονίδιο AKT1
• Σύνδρομα υπερανάπτυξης
(σ. μακροκεφαλίας- τριχοειδικής
δυσπλασίας, σ. μακροκεφαλίαςπολυμικρογηρίας-πολυδακτυλίας
-υδροκεφάλου)
Μεταλλάξεις στα γονίδια AKT3,
Ασυμμετρία άκρων
Εγκεφαλοειδή επιφάνεια
PIK3R2 και PIK3CA
παλαμών-πελμάτων
• Revertant μωσαϊκισμός είναι η
αυθόρμητη διόρθωση
παθογόνου μετάλλαξης σε κάποια κληρονομούμενη γενετική διαταραχή και παρατηρείται σε κάποιες μορφές πομφολυγώδους
επιδερμόλυσης και επιδερμολυτικής υπερκεράτωσης

Κυστική ίνωση και ρυτίδωση παλαμών εξ ύδατος
Ρυτίδωση παλαμών εξ ύδατος - Νεότερα δεδομένα
• Οιδηματώδεις λευκές βλατίδες και έντονη ρυτίδωση δέρματος
έπειτα από απορρόφηση ύδατος. Πιθανός κνησμός, άλγος.

(κυτταρική διαφοροποίηση, ανάπτυξη, γήρας)

• Σύνδρομο Leopard
• Σύνδρομο Noonan
• NF-1
• Σύνδρομο Costello

Characteristic facies
(hypertelorism), Sort
structure, Lymphedema,
Dystrophic nails, Short
curly hair

• Έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση όπου παρουσιάζουν ρυτίδωση παλαμών εντός 2 λεπτών (7 λεπτά οι φορείς της
νόσου), αντί για 11,5 λεπτά που είναι το φυσιολογικό.

Πομφολυγώδης επιδερμόλυση (νέες μορφές)
εβ: Διάγνωση και ταξινόμηση – Νεότερα δεδομένα
• Mapping Ανοσοφθορισμός: εύκολο και αξιόπιστο εργαλείο διάγνωσης

Hydrocephalus
Growth retardation
Ventricular dilation

Café-au-lait macules, Neurofibromas Lentigines, ECG, Ocular
Axillary/inguinal freckling, Lisch
Hypertelorism, Pulmonary stenosis,
nodules, Optic glioma
Abnormal genitalia, Retardation of
growth, Deafness
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ID

Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα
που σχεδιάζει & κατασκευάζει
ιατρικά µηχανήµατα & laser
επί 35 χρόνια
CYNOSURE
ELITE+ LASER

ΝΕΟ

∆ιπλό Laser Alexandrite
και Nd:YAG

τερο
Το ταχύ
νότερο
και φθη
service

Το καλύτερο και
αποδοτικότερο laser
παγκοσµίως
Καλύπτει το 90%
των απαιτήσεων
ενός ιατρείου ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ

Η πρώτη εταιρεία
που κατασκεύασε
laser alexandrite
στον κόσµο, συνεχίζει
να είναι πρωτοπόρος.

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

ι ECOPEEL
Ν ΕιαΟ
µάντ

δ
& µε

Σύστηµα ανάπλασης µε µικροκρυστάλλους
∆εν είναι microdermabration
Τετραπλή δράση

Μηχανικός ερεθισµός
των ινοβλαστών
Θερµικός ερεθισµός
των ινοβλαστών
Ισχυρό vacuum
(υπεραιµία)
Ελαφριά απόξεση

ΝΕΟ

LIPOLASER

∆ιοδικό laser 650nm
Λιπόλυση
Μείωση κυτταρίτιδας
Επιτάχυνση του µεταβολισµού
Εξοµάλυνση του
λιπώδους ιστού
Χωρίς παραµονή στο σπίτι
Εντελώς ανώδυνο-χωρίς

(χωρίς ερεθισµό)

παρενέργειες

Άµεσο αποτέλεσµα

Χωρίς σηµάδια µετά τη θεραπεία

Χωρίς παραµονή
στο σπίτι
Τώρα και µε κεφαλές διαµαντιών

Χωρίς αναλώσιµα
Εργονοµικό-ευέλικτο
∆ιαθέτει 10 pads µε 66 laser ισχύος 120mW το κάθε ένα
8W συνολική ισχύς εξόδου

Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως

Προσπαθούν αλλά ακόµη δεν µας φθάσαν
Τεχνολογία ecomed
Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι
Εφαρµογή προσώπου 5min

CO2 LASER +
FRACTIONAL SCANNER II

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.

Fractional scanner κατασκευής ecomed
Ταχύτητα σάρωσης 500Hz
Full face resurfacing 5-6 λεπτά
∆ιάµετρος spot 80µm
6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης
10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα
∆ιάρκεια παλµού 100-800µs
Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power
Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2
και Erbium
∆εν χρειάζεται αναισθησία
Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Άλλες εφαρµογές:
Μυρµηκίες
Θηλώµατα
Κονδυλώµατα
Ξανθελάσµατα
Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις
Τοµές
Χωρίς θερµική καταστροφή
και καρβούνιασµα των ιστών

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

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ν Ε Ο ECOSCAN II
Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων
Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα
Φωτογραφικό αρχείο ασθενών
∆ύο κάµερες (για δερµατοσκοπική
και κανονική φωτογράφηση)
Ευέλικτο σύστηµα σχεδιασµένο από
την εταιρεία ecomed
Το πλέον εύχρηστο software (πολύ απλό
αλλά και πλήρες)
Συνεχείς αναβαθµίσεις
Ανταγωνιστικότατη τιµή

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

Έλκη γεννητικών οργάνων
ΣΕ ΜΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΑ ΕΦΗΒΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Mapping IF
Ανίχνευση δομικών πρωτεϊνών των κερατινοκυττάρων ή της
δερμο-επιδερμικής σύνδεσης, με τη χρήση αντισωμάτων
• Νέες μορφές ΕΒ (σπάνιες): Δεσμοπλακίνη, Πλακοσφαιρίνη, Πλακοφυλλίνη-1 και Πλεκτίνη
• Θανατηφόρος ακανθολυτική ΕΒ: DSP gene (εκτεταμένη απόπτωση δέρματος-βλεννογόνων, ολική αλωπεκία, ανωνυχία, καρδιομυοπάθεια).
• Παρόμοιος φαινότυπος σε άτομο με μετάλλαξη του JUP γονιδίου για την πλακοσφαιρίνη.
• σ. εξωδερματικής δυσπλασίας - ευθραυστότητα δέρματος PKP1
gene (τραυματικές/αυθόρμητες διαβρώσεις, χρόνια χειλίτιδα,
περιστοματική απολέπιση, ονυχοδυστροφία, διαταραχή τριχών).
• τρεις περιπτώσεις νεογνών με διαταραχή στην ιντεγκρίνη α-3 (ήπια
ευθραυστότητα δέρματος, θανατηφόρο διάμεση πνευμονική νόσο, νεφρωσικό σ., ονυχοδυστροφία).
• ΕΒ-like s.: γονίδιο Τρανσγλουταμινάσης - 5 (απολέπιση άκρων, πομφόλυγες στα άκρα με αυτόματη ύφεση χωρίς ουλές και κέγχρια).
• Συνδεσμική ΕΒ συσχετιζόμενη με πυλωρική ατρησία: α-6, β-4
ιντεγκρίνες.
• Απλή ΕΒ με πυλωρική ατρησία: μετάλλαξη στο γονίδιο της πλεκτίνης

• Είναι πιθανή η απότομη εμφάνιση επώδυνων ελκών στα γεννητικά όργανα μη-σεξουαλικά ενεργών θηλέων
• Πολλές λοιμώξεις συσχετίζονται με την ανάπτυξη αυτών των ελκών, τα οποία πιθανά να αποτελούν ποικιλία της comlpex aphthosis
• Θεραπεία : αναλγητικά, τοπικά κορτικοστεροειδη, p.o. πρεδνιζόνη
- Πρέπει να αποκλειστούν: HSV, νόσος Crohn και ν. Αδαμαντιάδη -Behcet
- Συνήθως δεν ανευρίσκεται η αιτία, αλλά η ιογενής γαστρεντερίτιδα και οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συχνά προηγούνται της εμφάνισης των ελκών αυτών
- Άλλες λοιμώξεις:, EBV, CMV, Μυκόπλασμα, H. Influenza A,
Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, Παρωτίτιδα

ID
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Τι νεότερο στη θεραπεία
στην παιδοδερματολογία
ΔΑΜΗΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ1, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΗ1, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2,
Ειδικευόμενες Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσ. "Α. Συγγρός",
2
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Noσοκομείο ''Α. Συγγρός"
1

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
• Μπάνιο σε χλωριούχο διάλυμα
Διάλυση 1/4 κούπας χλωρίνη σε 1/2 μπανιέρα νερό
+/- ενδορρινική χρήση mupirocin
Μείωση αποικισμού με staphylococcus aureus
• Οι υγροί επίδεσμοι (wet dressing) έχουν για χρόνια χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στη σοβαρή ΑΔ.
Αποτελέσματα κλινικής εμπειρίας (Mayo Clinic) ανέδειξαν:
45% pt με 75-100% βελτίωση
38% pt με 50-75% βελτίωση
6% pt με 25-50% βελτίωση
• Είναι γνωστό ότι η θεραπεία με Tacrolymus 2φ/εβδ ως πρόληψη
των υποτροπών-κατασταλτική θεραπεία
• Νέο: τα κορτικοστεροειδή 2φ/εβδ ως πρόληψη των υποτροπώνκατασταλτική θεραπεία

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
1. Αιμαγγειώματα
• Προπρανολόλη αποτελεσματική σε :
α. αιμαγγειώματα σε φάση ανάπτυξης και σε φάση υποστροφής
β. εξελκωμένα αιμαγγειώματα ως θεραπεία εκλογής με βελτίωση του πόνου σε 14 ημέρες και επούλωση σε 4 εβδομάδες
γ. Ηπατικά αιμαγγειώματα
δ. υπογλωττιδικά
ε. σ.PHACE (δεν προκαλεί υποξία του εγκεφάλου)
Απαραίτητη η MRI εγκεφάλου πριν την έναρξη προπρανολόλης
- Δόση προπρανολόλης: αρχικά χαμηλή δόση με προοδευτική αύξηση με στόχο τα 2mg/kg/ημέρα σε 3 διαιρεμένες δόσεις
- Όσον αφορά τη δοσολογία, υπάρχει ομοφωνία στα νέα guidelines

- προσοχή: στο σ.PHACE, σε καρδιακές ανωμαλίες και άσθμα
- Παρενέργειες: Συμπτωματική υπογλυκαιμία, υπόταση, έξαρση άσθματος και πιο συχνά κρύα άκρα και νυχτερινοί εφιάλτες
- υπάρχουν αναφορές ότι η προπρανολόλη δεν είναι τόσο αποτελεσματική στα Kaposiform hemangioendotheliomas, στο θυσανοειδές αιμαγγείωμα και στα συγγενή αιμαγγειώματα
- Rebound φαινόμενο έως 20% που ανταποκρίνονται σε εκ νέου λήψη προπρανολόλης

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ
Άλλοι β-blockers
• ατενολόλη
- Μικρότερη συχνότητα διαταραχών ύπνου και ασθματικών προσβολών
• Ναδολόλη
- καλύτερη αποτελεσματικότητα
- λιγότερες διαταραχές ύπνου
- Καταστολή μυοκαρδίου
- Μικρότερη πιθανότητα rebound
- Μακρύτερος χρόνος ζωής
- Ευκολότερος τρόπος χορήγησης

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ
• Τοπική χρήση Timolol
• Μικρά αιμαγγειώματα επιφανειακά
• Καλά ανεκτή
• Μικρή απορρόφηση
• η τοπική χρήση των β-blockers μπορεί να έχει παρενέργειες αντίστοιχες της από του στόματος αγωγής όταν χρησιμοποιείται σε
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βλεννογόνους και εξελκωμένες επιφάνειες λόγω της αυξημένης
απορροφήσεως

Rapamycin συστηματικά

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ
• Τοπικά αγώγη με Rapamycin σε: αγγειοϊνώματα προσώπου οζώδης σκλήρυνση και συμπληρωματικά σε θεραπείες με laser και
χειρουργικές εκτομές
• Συστηματική αγωγή με Rapamycin σε: blue rabber bled nevus
syndrome, kaposiform αιμαγγειοενδοθηλίωμα, kasabach-merritt
φαινόμενο, μικροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες
• Συστηματική θεραπεία μα Sildenafil σε σύνθετες λεμφικές δυσπλασίες
• Imiquimod τοπικά συμπληρωματικά σε PWS με pulsed dye laser

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ
Beta-blockers
Αγωγή από του στόματος

Proliferative cutaneus,
postproliferative airway,
οφθαλμικά και περιοφθαλμικά,
ελκωτικά και ηπατικά παιδικά
αιμαγγειώματα

Beta-blockers
τοπικά

Μικρά επιφανειακά αιμαγγειώματα που δεν χρήζουν συστηματικής αγωγής

Rapamycin τοπικά

Αιμαγγειοϊνώματα προσώπου,
συμπληρωματικά σε θεραπεία
με pulsed dye laser σε PWS

Μικροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες και στα Kaposiform
αιμαγγειοενδοθηλιώματα με
Kasabach-Merritt phenomenon

Συστηματική αγωγή με Sidenafyl Λεμφικές δυσπλασίες
Imiquimod
τοπικά

Συμπληρωματικά σε θεραπεία
με PWS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• ETANERCEPT
Αποτελεσματικό στη θεραπεία της ψωρίασης σε παιδιά ηλικίας 4
ετών μετά από μελέτη που διενεργήθηκε το 2008.
ETANERCEPT δόσεις από Ο.8mgr/kgr/δόση με max 50 mgr/
εβδομάδα.
- άλλοι TNF-A χρησιμοποιούνται στις φλεγμονώδεις παθήσεις
του εντέρου, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα με ψωριασικές βλάβες.
- άλλοι βιολογικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της παιδικής πομφολυγώδους επιδερμόλυσης, στην πέμφιγα, στο πομφολυγώδες πεμφιγοειδές και στη δερματομυοσίτιδα.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
• Συγκριτική μελέτη που έγινε σε παιδιά <3 ετών που έχουν λάβει
γενική αναισθησία πάνω από μια φόρα σε αντίθεση με συνομήλικα που δεν έχουν λάβει αναισθησία ανέδειξε αυξημένο κίνδυνο για σύνδρομο ελλειματικής προσοχής, σύνδρομο υπερκινητι-

κότητας και μαθησιακές δυσκολίες με hazard ratio 1,6.
• Σε μελέτη που έλαβε χώρα σε μεγάλο αριθμό πληθυσμού (παιδιά έως 19 ετών) παρατηρήθηκαν τα παραπάνω σύνδρομα σε
ποσοστό 7,6 % το οποίο διπλασιάζεται σε παιδιά που έχουν λάβει αναισθησία σε ηλικία <2 ετών.
• Στις μελέτες αυτές χρησιμοποιούσαν Χαλοθάνιο ώς αναισθητικό
το οποίο δεν χρησιμοποιείται πια, όμως και οι νέες ουσίες έχουν
την ίδια νευροτοξικότητα.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΤΡΕΤΙΝΟΪΝΗΣ
• Η περίοδος ακριβώς πριν κατά τη διάρκεια και ακριβώς αμέσως
μετά από κάθε κύκλο με ισοτρετινοΐνη είναι υψηλότερου κινδύνου για κατάθλιψη, και αυτοκτονίες πιθανόν λόγω της ακμής,λόγω της ισοτρετινοΐνης ή και των δύο.
- Πρόσφατη μελέτη έδειξε δοσοεξαρτώμενη αλλαγή διάθεσης στο 7,1%.
- Άλλη μελέτη έδειξε ο,τι 9 στους 10 ασθενείς με διπολική διαταραχή είχαν σαφή επιδείνωση της διάθεσης και οι 8 από
αυτούς λόγω διακοπής της θεραπείας είχαν αντιστροφή συμπτωματολογία.
- Σε μεγάλη σουηδική μελέτη σε ασθενείς με ακμή που έλαβαν
θεραπεία με ισοτρετινοΐνη παρατηρήθηκαν αυτοκτονίες 3 χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια και 15 χρόνια μετά τη θεραπεία. Το
μεγαλύτερο ποσοστό ήταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και
6 μήνες μετά. Αξίζει να σημειωθεί ότι προϋπήρχε αύξηση του
ποσοστού προ της θεραπείας (1 έτος).
•Υ
 πάρχει μία συσχέτιση της λήψεως ισοτρετινοΐνης με την ελκώδη
κολίτιδα η οποία όμως δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρως.

- Παρά τις αμφιβολίες, μελέτη το 2010 έδειξε εμφάνιση ελκώδους κολίτιδας σε ποσοστο 4,36 σε ασθενείς με θεραπεία ισοτρετινοΐνης σε αντίθεση με τη νόσο Crohn.

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΕΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ (TINEACAPITIS)
• Η Γκριζεοφουλβίνη παραμένει η θεραπεία εκλογής για τα μικροσπόρια, τα οποία είναι πιο συχνά στην Ελλάδα.
• Η Τερμπιναφίνη προσφέρει τα υψηλότερα θεραπευτικά αποτελέσματα με τη συντομότερη διάρκεια θεραπείας όσον αφορά το
trichophyton tonsurans.

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
• Συστηματική αγωγή με ασυκλοβίρη μπορεί πρώιμα να δωθεί σε
νοσηλευόμενους ασθενείς με ανεμευλογοειδές εξάνθημα του
Kaposi (eczema herpeticum), ώστε να μειώσει τη διάρκεια νοσηλείας του.
• Εμπειρική έναρξη συστηματικής αγωγής Ασυκλοβίρης σε νεογέννητα, στα οποία υπάρχει η υποψία να έχουν μολυνθεί με τον νεογνικό έρπητα, μειώνει τη θνησιμότητα.
• Ανοσοθεραπεία (ενδοβλαβικά) με Candida μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε θεραπεία απλών μυρμηκιών και μολυσματικής τερμίνθου.
• Μελέτη έδειξε πως σε απλές μυρμηκιές είχε πλήρη ανταπόκριση
σε ποσοστο 50% και σε μολυσματική τέρμινθο σε 29 ασθενείς
είχε 55% πλήρη ίαση και σε ένα 38% μερική βελτίωση.
• Σε λίγα case reports ανεδείχθη η αποτελεσματικότητα της Cidofovir
ID
τοπικά για τη θεραπεία των απλών μυρμηκιών.

Διαγνωστική προσέγγιση επιπολής
μυκητιασικών λοιμώξεων ιι
ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ1, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ2, ΣΓΟΝΤΖΟΥ ΘΕΜΙΣ3
Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Νοσ. «Α.Συγγρός», 2Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσ. Δράμας,
3
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Νοσ. «Α.Συγγρός»

1

ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΕΙΣ
• Είναι λοιμώξεις του δέρματος, των νυχιών και των βλεννογόνων
από διάφορα είδη ζυμομυκήτων του γένους Candida
• Ευκαιριακά παθογόνοι μικροοργανισμοί
Η Candida αποτελεί τμήμα
της φυσιολογικής χλωρίδας
του κατώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, της στοματικής
κοιλότητας και του κόλπου
• Διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ του μύκητα, της μικροβιακής χλωρίδας και των αμυντικών παραγόντων του ξενιστή
ΛΟΙΜΩΞΗ

ρογεννητικών, μεσοδακτυλικών)
• Candida albicans
• Προδιαθεσικοί παράγοντες:
Παχυσαρκία, Σ.Δ, ζέστη, υπεριδρωσία, διαβροχή, χρήση τοπικών
ή συστηματικών κορτικοστεροειδών, κατάκλιση, ανοσοκαταστολή, στενά εσώρουχα, επιπλοκή προϋπάρχουσων δερματοπαθειών (ψωρίαση, νόσος Darier)

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΤΥΧΩΝ
(CANDIDAL INTERTRIGO) - ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

KANTINTIAΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Βιολογικοί - κύηση, μικρές ή μεγάλες ηλικίες
• Παθολογικοί - Σ.Δ., AIDS, νεοπλασίες, ορμονικές διαταραχές
• Φάρμακα - κορτικοστεροειδή, αντιβιοτικά, χημειοθεραπευτικά
• Θεραπευτικοί χειρισμοί - καθετηριασμοί, χειρουργικές επεμβάσεις, ακτινοβολίες
• Παράγοντες θρέψης - σιδηροπενία, υποσιτισμός, παχυσαρκία, έλλειψη ψευδαργύρου
• Μηχανικοί - τραύματα,εγκαύματα, υγρασία, διαβροχή δέρματος,
τοπική περίδεση

• Αρχικά μικρές βλατίδες και φλυκταινίδια
υγρές, ερυθρές
πλάκες με διαβρώσεις, φυσαλίδες, φλυκταινίδια ή λέπια
• Περιφέρεια των βλαβών ανώμαλη πολυκυκλική με λεπτό, υπόλευκο περιτραχήλιο
• Δορυφόρες βλατίδες ή φλυκταινίδια
• +/- αίσθημα καύσους, κνησμός, άλγος (σε βακτηριακές επιμολύνσεις)

ΕΠΙΠΟΛΗΣ KANTINTIAΣΕΙΣ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
• Καντιντίαση των μεγάλων πτυχών
• Καντιντίαση των μεσοδακτυλίων διαστημάτων
• Καντιντιασική δερματίτιδα εκ
σπαργάνων
Β. ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ
• Στοματοφαρυγγική καντιντίαση
• Καντιντίαση των γεννητικών οργάνων
Γ. ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΟΝΥΧΙΑ
• Παρωνυχία
• Ονυχόλυση του περιφερικού άκρου
• Ονυχία σε σύνδρομο χρόνιας δερματοβλεννογόνιας καντιντίασης
Δ. ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (CUTANEOUS CANDIDIASIS)
• Συχνή επιπολής λοίμωξη πτυχών (υπομαζικών, μασχαλιαίων, μη-

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΤΥΧΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Μη ειδικό παράτριμμα
• Δερματοφυτία
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ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
ΕΚ ΣΠΑΡΓΑΝΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Ανάστροφη ψωρίαση
• Ερύθρασμα

• Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής εκ σπαργάνων
• Ανάστροφη ψωρίαση
• Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
• Ατοπική δερματίτιδα
• Βακτηριακή λοίμωξη
• Ανεπάρκεια ψευδαργύρου

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΜΕΣΟΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
(Ή ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
ΜΕΣΟΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)(EROSIO
INTERDIGITALE BLASTOMYCETICA)
Συχνότερη στις γυναίκες – επαγγελματική νόσος
• Μάγειρες, ζαχαροπλάστες, οικιακές βοηθοί, νοικοκυρές
Κλινική εικόνα
• Ερύθημα
• Διαβροχή
• Επιφανειακή διάβρωση και κατά τόπους αποκόλληση της επιδερμίδας με χαρακτηριστική λευκή (μαργαριταροειδή) χροιά
• Στο βάθος της πτυχής επώδυνη διάβρωση ή ραγάδα
• Μεσοδακτύλια διαστήματα μεταξύ μέσου δακτύλου και παράμεσου άκρων χειρών και στο τελευταίο μεσοδακτύλιο διάστημα των ποδών
Διαφορική διάγνωση
• Παράτριμμα
• Δερματίτιδα εξ επαφής
• Δερματοφυτία
• Ψώρα

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ - ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ
ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
1. Οξεία Ψευδομεμβρανώδης 2. Οξεία Ερυθηματώδης
3. Χρόνια Ψευδομεμβρανώδης 4. Χρόνια Ερυθηματώδης
5. Χρόνια Υπερπλαστική 6. Χρόνια Οζώδης
7. Γωνιακή Χειλίτιδα 8. Μέση Ρομβοειδής Γλωσσίτιδα

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
ΟΞΕΙΑ ΨΕΥΔΟΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ KANTINTIAΣΗ
(ACUTE PSEUDOMEMBRANOUS CANDIDIASIS)
• Ενήλικες με Σ.Δ, ανοσοκαταστολή, ΑΙDS, εξασθενημένοι ηλικιωμένοι
• Κλινική εικόνα
- Βλάβες ανώδυνες, λευκωπές με ψευδομεμβράνη, σαφώς αφοριζόμενες συρρέουσες σχηματίζοντας πλάκες
- Απομάκρυνση της ψευδομεμβράνης καταλείπει διαβρωμένη,
επώδυνη, αιμάσσουσα βλάβη (διαγνωστικό σημείο)
- Παρειές, γλώσσα, ούλα, υπερώα

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΚ ΣΠΑΡΓΑΝΩΝ
• Δερματίτιδα εξ επαφής επιμολυνθείσα
από C. Albicans και Gram+ κόκκους
• Παθογένεια
- Συνθήκες κλειστής περίδεσης + μακρά παραμονή ούρων και κοπράνων ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων
τα εντεροβακτηρίδια των κοπράνων μετατρέπουν την
ουρία ούρων σε αμμωνία που έχει ερεθιστική δράση στον φραγμό
επιμόλυνση από C. Albicans και Gram+ κόκκους
• Κλινική εικόνα
- Συρρέουσες φυσαλίδες και φλύκταινες
ακανόνιστες ερυθηματώδεις, υγρές συρρέουσες πλάκες με περιφερική απολέπιση και αποκόλληση επιδερμίδας
- Χαρακτηριστικά δορυφόρα φλυκταινίδια
- Αρχικά στην περιπρωκτική χώρα με επέκταση στους γλουτούς
και τους μηρούς
- Κνησμός ή καύσος

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΨΕΥΔΟΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
(CHRONIC PSEUDOMEMBRANOUS CANDIDIASIS)
• Κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους, AIDS
• Κλινική εικόνα παρόμοια με της οξείας ψευδομεμβρανώδους
• Πολύ επίμονες βλάβες
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ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
ΟΞΕΙΑ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
(ACUTE ATROPHIC CANDIDIASIS)

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
ΓΩΝΙΑΚΗ ΧΕΙΛΙΤΙΔΑ(ANGULAR CHEILITIS)

• Γλωσσοδυνία μετά από μακροχρόνια λήψη αντιβιοτικών, εισπνεόμενων ή τοπικών κορτικοστεροειδών, σε AIDS ασθενείς
• Βλάβες συμμετρικές, ερυθηματώδεις
• Απώλεια θηλών, οίδημα (περιορισμός στην κινητικότητα της
γλώσσας)
• Αυξημένη ευαισθησία σε κρύο-ζεστό
• Μεσότητα ραχιαίας επιφανείας γλώσσας

• Ερυθρότητα και σχηματισμός επώδυνων εξελκώσεων στις γωνίες
του στόματος που αργότερα καλύπτονται από εφελκίδες
• Επιβαρυντικοί παράγοντες: προχωρημένη ηλικία, παλιές φθαρμένες οδοντοστοιχίες και η λείξις των χειλέων
• Συχνά ταυτόχρονη βακτηριακή λοίμωξη

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
ΜΕΣΗ ΡΟΜΒΟΕΙΔΗΣ ΓΛΩΣΣΙΤΙΔΑ
(MEDIAN RHOMBOID GLOSSITIS)
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ KANTINTIAΣΗ
(CHRONIC ATROPHIC CANDIDIASIS)
• >
• Ενήλικες (>60%) με τεχνητές οδοντοστοιχίες και παιδιά με ορθοδοντικές προθέσεις
• Παθογένεση:
- Χρόνιος μηχανικός ερεθισμός + επιλοίμωξη από βακτηρίδια
• Κλινικά
- Οίδημα και ερύθημα της σκληράς υπερώας, βλάβες στα ούλα στα
σημεία επαφής με την οδοντοστοιχία, συχνά γωνιώδης χειλίτιδα

• Κλινική μορφή καντιντίασης
• Πλάκα ομαλή, με σαφή όρια, ελαφρά εμβυθισμένη ή εξέρυθρη
επηρμένη πλάκα με πολλούς όζους
• Ατροφία τοπικά θηλών χωρίς λοιπή συμπτωματολογία
• Ραχιαία επιφάνεια (οπίσθια 2/3) γλώσσας

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Άμεση αναζήτηση
• Καλλιέργεια επιχρίσματος – ταυτοποίηση
• Ιστολογική εξέταση σε περιπτώσεις λευκοπλακίας

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
(CHRONIC HYPERPLASTIC CANDIDIASIS)
• Άνδρες >30 ετών
• Καπνιστές
• Βλάβες ασυμπτωματικές που προσκολλώνται στέρεα στον βλεννογόνο
• Μεγάλες αδιαφανείς λευκές ή μικρές ημιδιαφανείς λευκωπές με
ανώμαλη επιφάνεια
• Εντόπιση: γλώσσα, βλεννογόνος παρειών και υπερώα
• 15-20% πιθανότητα ανάπτυξης SCC

• Κύριο αίτιο C. albicans (85-90%) ακολουθούμενη από C. glabrata,
C. tropicalis κ.λ.π
• Λοίμωξη από πολλαπλασιασμό και μετάπτωση από σαπροφυτική σε παρασιτική φάση της C. albicans των βλεννογόνων, αιδοίου, κόλπου, βαλάνου, ακροποσθίας
• 75% των γυναικών έχει ένα επεισόδιο, και
• 45% έχει περισσότερα επεισόδια κολπικής καντιντίασης
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ/ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Αιδοιοκολπίτιδα
Μεταβολή χλωρίδας του κόλπου από: ηλικία, stress, αντισυλληπτικά, εγκυμοσύνη, αντιβιοτικά, Σ.Δ., ανοσοκαταστολή, κορτικοστεροειδή, στενά ενδύματα
• Βαλανοποσθίτιδα
Σ.Δ., μόνιμος ουροκαθετήρας, χωρίς περιτομή, διαβροχή, κακές
συνθήκες υγιεινής

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΙΔΟΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Οίδημα
• Ερύθημα χειλέων-κόλπου
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DUOTECHNOLOGY System
Monopolar rF / Multipolar rF & Cavitation

aΠΑΛΕΙΦΗ ΜΑΥΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
ΛΕΙΑΝΣΗ ΛΕΠΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ
MΕΙΩΣΗ ΔΙΠΛΟΣΑΓΟΝΟΥ
liFtinG ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ

ΣΥΣΦΙΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΕΡΙΑ,
ΚΟΙΛΙΑ , ΜΗΡΟΥΣ & ΓΛΟΥΤΟΥΣ

aΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

ΣΥΣΦΙΞΗ ΑΝΩ ΓΟΝΑtoY & ΕΣΩ ΜΗΡΩΝ

COOLtech System for Lipolysis
Μ Η Ε Π Ε Μ Β Α Τ Ι Κ Η Λ Ι Π Ο ΓΛ Υ Π Τ Ι Κ Η Σ Ε 3 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ε Σ

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 63-71, nέα Ιωνία, 142 31
Αθήνα, tηλ. 210 2750535
Υποκ/μα: Ανδριανουπόλεως 14, Καλαμαριά, 551 33
Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310 544699

www.innova.gr

ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
KΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

• Περιφερικά βλατιδοφλυκταινίδια
• ΄Εκκριμα λευκωπό, άοσμο, παχύρευστο
• Κνησμός
• Καύσος
• Δυσπαρευνία

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΤΙΔΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Διάχυτο ερύθημα βαλάνου
• Κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες
• Πολλαπλά μεμονωμένα φλυκταινίδια
• Ήπιος κνησμός
• Έντονο οίδημα (διαβητικοί)
• Λευκωπό επίχρισμα
• Κρεμώδες έκκριμα
• Επώδυνες διαβρώσεις πόσθης
• Ραγάδες ακροποσθίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΕΩΝ
• Συλλογή δείγματος
• Μικροσκοπική εξέταση νωπών παρασκευασμάτων με KOH 10-20%
- Κύτταρα που φέρουν εκβλαστήσεις
- Βλαστοσπόρια
- Ψευδοϋφές
- Πραγματικές υφές
• Xρώση παρασκευασμάτων κατά Gram: (+)

ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
(CHRONIC MUCOCUTANEOUS CANDIDIASIS)
• Ετερογενής ομάδα συνδρόμων που χαρακτηρίζονται από χρόνιες,
επίμονες, υποτροπιάζουσες καντιντιασικές (κυρίως από Candida
albicans) λοιμώξεις του δέρματος, των βλεννογόνων και των ονύχων.
• Κληρονομούνται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο ή αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα.
• Σχετίζονται με διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας και κυρίως των
Τ- λεμφοκυττάρων.
• Παρατηρούνται στη βρεφική και παιδική ηλικία (~ 3-6 ετών).
• Συνδέονται με ενδοκρινοπάθειες (υποπαραθυρεοειδισμο, Σ.Δ.,
νόσο Addison).
• Εμφάνιση μετά την 3η δεκαετία:
Συσχέτιση με θύμωμα, μυασθένεια gravis, μυοσίτιδα, απλαστική αναιμία

ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ
KΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Κλινικές εκδηλώσεις από το δέρμα, τους βλεννογόνους, το τριχωτό κεφαλής και τους όνυχες
• Εμφανίζεται σαν δερματίτιδα εκ σπαργάνων ή σαν διάσπαρτες
βλάβες με καφεοειδή απολέπιση σε ερυθηματώδη βάση στον
κορμό και τα άκρα (σπάνια υπερκερατωσικές ή κοκκιωματώδεις)
• Στοματικός βλεννογόνος:
Φλεγμονή με επώδυνες διαβρώσεις
Γωνιώδης χειλίτιδα (πρόδρομο σημείο), ραγάδες χειλέων
• Τριχωτό κεφαλής:
Υπερκερατωσικές βλάβες (σαν άχωρας)
αλωπεκία
• Όνυχες:
Χρόνια παρωνυχία, προσβολή ονυχαίας πλάκας με υπερκεράτωση
ολική ονυχοδυστροφία

• Καλλιέργεια
- Σε άγαρ Sabouraud γλυκόζης (στρογγυλές, λευκές, κρεμμώδεις αποικίες)
απομόνωση του μύκητα
- CHROMagar
ταυτοποίηση του είδους της Candida

ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
• Προσβολή των ονύχων από Δερματόφυτα, μη Δερματόφυτα,
Ζυμομύκητες
• Αποτελούν το 15-40% όλων των ονύχων
• 30% όλων των μυκητιάσεων του δέρματος
• Ζυμομύκητες: Είδη του γένους Candida (C. albicans), Σε όνυχες
χειρών και γυναίκες
• Παιδιά: προσβάλλονται δυσκολότερα (ταχύτερη ανάπτυξη των
ονύχων
μηχανική απομάκρυνση του μύκητα)

ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
• Ανάλογα με τον αιτιολογικό παράγοντα διακρίνονται σε:
- ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΕΣ ΟΝΥΧΩΝ
- ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΕΣ ΟΝΥΧΙΕΣ
- ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΚΟΥΣ- ΣΑΠΡΟID
ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ
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Οι ασθενείς με ψωρίαση ελέγχονται για καρδιαγγειακούς παράγοντες
κινδύνου; Mελέτη πρακτικών ελέγχου και ευαισθητοποίησης γιατρών
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και καρδιολόγων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ιωάννα Τσέτσιλα, Ειδικευόμενη Νοσοκ. "Α. Συγγρός"
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: JAAD
Are patients with psoriasis being screened for cardiovascular risk factors? A study of screening practices and awareness among primary care physicians and cardiologist
Kory K. Parsi, BS,a,d Elizabeth A. Brezinski, BA,a Tzu-Chun Lin, MS,b Chin-Shang Li, PhD,c and April W. Armstrong, MD, MPHa Sacramento, California, and Mesa, Arizona

September 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
• Η ψωρίαση είναι χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος με σημαντικά συνοδά συμπτώματα και η συχνότητα της κυμαίνεται μεταξύ
1-4% του παγκόσμιου πληθυσμού.
• Συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς με ψωρίαση παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο παρουσίας καρδιαγγειακών παραγόντων
και καρδιαγγειακών συμβάντων.
• Ειδικότερα, αναπτύσσουν συχνότερα υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία και δυσλιπιδαιμία σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
• Ασθενείς με ψωρίαση και σοβαρή έκταση αυτής βρίσκονται σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό σε αυξημένο κίνδυνο για:
1) ΣΝ
2) Έμφραγμα του Μυοκαρδίου
3) ΑΕΕ
• Σε συγκριτικό έλεγχο η ύπαρξη ψωρίασης προσδίδει μεγαλύτερο ή
ίσο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα, σε σχέση με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως ο διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και η υπέρταση.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ SCREENING
• Επειδή η μελέτη των παραγόντων κινδύνου των ασθενών με ψωρίαση βρίσκεται υπό ενεργό έρευνα
- το National Psoriasis Foundation (NPF) και
- το American Journal of Cardiology (AJC)
προτείνουν να ισχύσουν μέτρα screening του γενικού
πληθυσμού.
• Η American Heart Association (AHA) προτείνει ο πληθυσμιακός έλεγχος παραγόντων κινδύνου να ξεκινά από τα 20 έτη.
• Το American Journal of Cardiology προτείνει οι ασθενείς με μέτρια
έως σοβαρή ψωρίαση να υποβάλλονται σε έλεγχο παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα από τον παθολόγο τους σε πρωτοβάθμια περίθαλψη.

θολόγους - καρδιολόγους και ανταποκρίθηκαν 251 παθολόγοι καρδιολόγοι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Από τους 251 γιατρούς που συμμετείχαν και ανταποκρίθηκαν:
α) οι 108 (43%) ήλεγξαν για υπέρταση
β) οι 26 (11%) ήλεγξαν για δυσλιπιδαιμία
γ) οι 75 (30%) ήλεγξαν για παχυσαρκία
δ) οι 67 (27%) ήλεγξαν για ΣΔ
• Οι γιατροί που ασχολούνταν με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με ψωρίαση, ήταν πιο πιθανό να ελέγξουν για καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου.
• Συγκριτικά με τους παθολόγους, οι καρδιολόγοι ήταν 3,5 φορές πιο
«υποψιασμένοι», ώστε να ελέγξουν τη δυσλιπιδαιμία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Οι περισσότεροι παθολόγοι και καρδιολόγοι ΔΕΝ ελέγχουν σε προληπτική βάση τους ασθενείς με ψωρίαση για την πιθανή ύπαρξη καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου.
• Θα οδηγούμασταν σε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα σ’ αυτή τη μερίδα ασθενών, εάν εκπαιδεύονταν οι γιατροί της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης αναφορικά με τον αυξημένο κίνδυνο
καρδιαγγειακών συμβάντων που διατρέχουν οι ασθενείς με ψωρίαση
και υιοθετούσαν μια πολύπλευρη προσέγγιση αυτών των ασθενών.

Συνιστώμενες κατευθυντήριες οδηγίες ελέγχου
των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου
σε ασθενείς με ψωρίαση

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
• Να δούμε πόσο ενήμεροι είναι οι παθολόγοι - καρδιολόγοι στην αναζήτηση παραγόντων κινδύνου των ασθενών τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
• Διανεμήθηκαν διαδικτυακά (online) 1200 ερωτηματολόγια σε πα-

Κίνδυνοι για την ανάπτυξη ψυχιατρικών διαταραχών
σε παιδιατρικούς ασθενείς με ψωρίαση
Risks of developing psychiatric disorders in pediatric patients with psoriasis

Alexa B. Kimball, MD,a Eric Q. Wu, PhD,b Annie Guerin, MSc,b Andrew P. Yu, PhD,b Magda Tsaneva, BA,b Shiraz R. Gupta, PharmD,c Yanjun Bao, PhD,c and Parvez M. Mulani, PhDc
Boston, Massachusetts, and Abbott Park, Illinois

October 2012

• Η ψωρίαση εκτός από τα σωματικά συμπτώματα που δημιουργεί,
μπορεί να προκαλέσει:
α) αισθητικές διαταραχές του δέρματος,

β) δυσλειτουργία στην καθημερινότητα του πάσχοντος,
γ) αμηχανία και άγχος
που οδηγούν σε ψυχιατρικές διαταραχές.
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• Τα παιδιά και οι έφηβοι με ψωρίαση αποτελούν μια ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού. Λόγω των ορμονικών αλλαγών και την έτσι κι
αλλιώς εντατικοποίηση του άγχους, είναι πιο πιθανό να αποξενωθούν ή να γίνουν αντικείμενο πειραγμάτων από τους συνομήλικούς
τους, πράγμα που οδηγεί σε μείωση της αυτοεκτίμησής τους και την
παρουσία αγχωδών καταστάσεων στην ενήλικη ζωή.

ΣΚΟΠΟΣ
• Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να συγκρίνει τις πιθανότητες εμφάνισης ψυχιατρικών διαταραχών ανάμεσα σε παιδιατρικούς ασθενείς με ψωρίαση και παιδιά χωρίς ψωρίαση.

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
• Τα στοιχεία για την έρευνα ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων της
Thomson Reuters Market Scan από 1 Ιανουαρίου 2000 έως 30 Ιουνίου 2006.

ΨΩΡΙΑΣΗ
• Μετά από προσαρμογή των συγχυτικών παραγόντων στην έρευνα
φάνηκε πως η ψωρίαση σχετίστηκε με:
- 23% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης Κατάθλιψης
- 32% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης Αγχώδους Διαταραχής
- 55% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης Διπολικής Διαταραχής
- Μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης προβλημάτων από χρήση αλκοόλ σε
σχέση με την ομάδα ελέγχου
- 47% αυξημένο κίνδυνο λήψης ψυχοτρόπων
• Όσον αφορά τη χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων, οι τιμές ήταν σημαντικά υψηλότερες στους ασθενείς με ψωρίαση σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου (8,2% έναντι 5,3%), ιδιαίτερα για τα αντικαταθλιπτικά (3,4%
έναντι 2,8%) και τα αγχολυτικά (4,1% έναντι 1,5%).
• Σε προσαρμοσμένη βάση οι ασθενείς με ψωρίαση είχαν 47% περισσότερες πιθανότητες να λάβουν ψυχοτρόπα φάρμακα και ειδικά αντικαταθλιπτικά π.χ. τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά.

ΜΕΘΟΔΟΣ
• Η μελέτη περιελάμβανε δύο ομάδες ατόμων (< 18 ετών):
Α) Τ ην ομάδα ψωρίασης με 7.404 παιδιατρικούς ασθενείς με νεοδιαγνωσμένη ψωρίαση (μέτρια έως και σοβαρή)
Β) Την ομάδα ελέγχου που περιελάμβανε 37.020 παιδιά ίδιας ηλικίας
και φύλου χωρίς ψωρίαση
• Πέντε άτομα της ομάδας ελέγχου αντιστοιχήθηκαν σε κάθε ασθενή
με ψωρίαση με βάση:
α) την ημερομηνία γέννησης
β) το φύλο

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
• Η μελέτη περιελάμβανε μεγάλη βάση δεδομένων.
• Οι ασθενείς με ψωρίαση είχαν στατιστικά σημαντική επικράτηση στην
παχυσαρκία.
• Οι παιδιατρικοί ασθενείς με ψωρίαση είχαν μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης προβλημάτων από χρήση αλκοόλ.
• Όταν έγινε η μελέτη χρησιμοποιώντας παιδιατρικούς ασθενείς με
ψωρίαση βασισμένη σε ένα δείγμα 3.227 και 16.135 ταιριαστών
μαρτύρων με ακμή (ηλικία, φύλο) βρέθηκε ότι οι επιπτώσεις των
ψυχιατρικών διαταραχών ήταν παρόμοιες. Και εδώ φαίνεται πως
οι παθήσεις του δέρματος σχετίζονται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψυχιατρικών νόσων. Ακόμα η μελέτη έδειξε πως
οι ασθενείς με ψωρίαση είχαν 78% αυξημένο κίνδυνο λήψης αγχολυτικών φαρμάκων για το πρόβλημά τους σε σχέση με τους ασθενείς με ακμή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α) Η ποιότητα και η ολοκληρωμένη λήψη των δεδομένων εξαρτάται
από τις παροχές υπηρεσιών που αφορούν την κωδικοποίηση των
διαγνώσεων και των διαδικασιών.
Β) Παρέχονται πολύ λίγες έως καθόλου πληροφορίες σχετικά με τους
παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης της νόσου π.χ. οικογενειακό ιστορικό, κλινικά δεδομένα της σοβαρότητας της νόσου και λοιπή γενική κατάσταση υγείας.
Γ) Επίσης, στη μελέτη δεν συνυπολογίστηκαν ψυχοκοινωνικοί ή διαπροσωπικοί παράγοντες, εφόσον αυτοί δεν υπήρχαν στη βάση δεδομένων που ελέγχθηκε (π.χ. οικογενειακά ζητήματα, προβλήματα
με σχολείο, φίλους, ψυχικά τραύματα).
Δ) Τέλος οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ ασθενών με ψωρίαση και χωρίς ψωρίαση (1:5) μπορεί να είναι
αποτέλεσμα της μεγάλης διαφοράς του δείγματος.

Ψυχιατρικές διαταραχές
και χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων
Παιδιατρικοί ασθενείς
με ψωρίαση

Ομάδα ελέγχου

Ψυχιατρική νόσος

5,1%

4,1%

Κατάθλιψη

3,1%

2,4%

Αγχώδης διαταραχή

1,8%

1,4%

Διπολική διαταραχή

0,35%

0,23%

Λήψη ψυχοτρόπων φαρμάκων

8,2%

5,3%

Αντικαταθλιπτικά

3,4%

2,8%

Αγχολυτικά

4,1%

1,5%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Οι παιδιατρικοί ασθενείς με ψωρίαση έχουν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις και αυξημένους κινδύνους εκδήλωσης ψυχιατρικών διαταραχών κυρίως κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
• Ασθενείς με ψωρίαση είναι επίσης πιθανότερο να λαμβάνουν ψυχοτρόπα φάρμακα όπως αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά.
• Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει ότι η ψωρίαση αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης ψυχιατρικής νόσου σε παιδιά και ενήλικες. ID
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Εφαρμογή αυτόλογων θεραπειών
για ανόρθωση και σύσφιξη σε
πρόσωπο και σώμα
Δρ. Καλοκασίδης Κωνσταντίνος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Θεσσαλονίκη

Η εφαρμογή αυτόλογων θεραπειών,
μέσω των βιο-απορροφήσιμων νημάτων, σε πρόσωπο και σώμα
είναι μια καινοτόμος και ασφαλής μέθοδος για τη καταπολέμηση
της χαλάρωσης και για την ανόρθωση περιοχών του σώματος,
χωρίς χειρουργική επέμβαση. Η θεραπεία δεν αντικαθιστά
το χειρουργικό lifting, αποτελεί όμως μια πολύ καλή εναλλακτική λύση
για τα άτομα που έχουν ήπια ή σημαντική χαλάρωση - πτωτικότητα
αλλά δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση

H

αυτόλογη θεραπεία βασίζεται στα
νήματα PDO, που είναι 100% βιοαπορροφήσιμα από πολυπροπυλένιο (όπως και τα αντίστοιχα απορροφήσιμα
ράμματα). Διαθέτουμε διάφορα είδη PDO
νημάτων, τα οποία είτε σχηματίζουν ένα ενισχυμένο εσωτερικό υποστηρικτικό πλέγμα,
που υποστηρίζει τους ιστούς του σώματος
με απολύτως ασφαλή τρόπο, είτε ενεργούν
με άμεση έλξη για ανόρθωση. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα μονόκλωνα PDO
auto (monofilament PDO) και τα σπειροειδή (PDO screw). Στη δεύτερη κατηγορία
ανήκουν τα αγκυστροειδή (PDO COG). Η
θεραπεία διαρκεί από 30 έως 45 λεπτά και
γίνεται με τοπική αναισθησία, συνήθως με
εφαρμογή αναισθητικής κρέμας λιδοκαΐνης
ή με την εφαρμογή «μπλοκ» αναισθησίας
με χρήση ενέσιμης λιδοκαΐνης.
H αυτόλογη δράση με νήματα, βασίζεται
στα εξής: Μετά την εισαγωγή των νημάτων,
ενεργοποιούμε, γύρω από αυτά, το φυσικό
μηχανισμό για νέες ελαστικές και κολλαγόνες ίνες (foreign body reaction). Αυτό εξηγεί το σταδιακά αυξανόμενο αποτέλεσμα της
θεραπείας (το μέγιστο αποτέλεσμα παρατηρείται μετά τους έξι μήνες από την εφαρμογή) καθώς και το ότι τα αποτελέσματα της
θεραπείας διαρκούν μακροχρόνια, ανάλογα και με τον τύπο νημάτων που θα χρησι-

μοποιηθούν για την εφαρμογή. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της θεραπείας, διαρκούν πολύ περισσότερο από τον χρόνο
βιο-διάσπασης των νημάτων που εισαγάγουμε, εξαιτίας της σύνθεσης αυτής της «θήκης» κολλαγόνων και ελαστικών ινών που
περιβάλλουν το PDO νήμα. Ταυτόχρονα, η
αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP (Platelet Rich
Plasma) έρχεται να ενισχύσει και να ολοκληρώσει τη θεραπεία με τα PDO νήματα. Οι
αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες που παρέχει η θεραπεία PRP ενισχύουν αυτή την ενδογενή αντίδραση παραγωγής κολλαγόνου
με το αποτέλεσμα να ενισχύεται και ποσοτικά-ποιοτικά και όσον αφορά τη χρονική του
διάρκεια. Η εφαρμογή του PRP γίνεται ταυτόχρονα με τα PDO νήματα, με την έγχυση
να γίνεται μέσω του οδηγού του νήματος.
Οι 3 τύποι νημάτων PDO μπορούν να
συνδυαστούν, στην ίδια εφαρμογή, ανάλοΣΕΛΙΔΑ 44

γα με την εμπειρία του ιατρού και της ανάγκες της κάθε θεραπείας, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ειδικά σε εφαρμογές σώματος (εφαρμογή σε
γλουτούς, στήθος) τα COQ’s τα οποία προσφέρουν άμεση έλξη, θα πρέπει να είναι
μια επιλογή που θα σκεφτεί σοβαρά ο ιατρός. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί
με εισαγωγή επιπλέον νημάτων στην ίδια
περιοχή για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα
ή τοποθέτηση νημάτων σε άλλη περιοχή
του σώματος οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν ο ιατρός και ο ασθενής χωρίς κανένα
χρονικό περιορισμό.
Η θεραπεία είναι εξαιρετικά ασφαλής με
ελάχιστες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Αμέσως μετά τη θεραπεία υπάρχει ήπιος
ερεθισμός στα σημεία εισόδου των νημάτων. Κατά την εφαρμογή μπορεί να γίνουν
κάποια αιματώματα-εκχυμώσεις οι οποίες
θα υποχωρήσουν σε λίγες ημέρες.
Με μια ικανοποιητική εκπαίδευση που θα
παρέχει στον ιατρό ασφαλή και αποτελεσματικά θεραπευτικά πρωτόκολλα εφαρμογής και
την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, η εφαρμογή νημάτων δίνει στον σύγχρονο δερματολόγο που ασχολείται με εφαρμογές της αισθητικής δερματολογίας-δερματοχειρουργικής
ID
νέες θεραπευτικές διαστάσεις.

Περιοχές κατάλληλες για αισθητική θεραπεία

Δερματικές βλάβες λόγω έκθεσης στον ήλιο ή γήρανση
Χαλάρωση του δέρματος του λαιμού
Μάγουλα και μέσο πρόσωπο
Ρινοχειλικές πτυχώσεις
Περιοχές γύρω απο τα μάτια
Γραμμή σαγονιού

Ντεκολτέ
Σημάδια ακμής
Περιοχή πίσω απο τα χέρια
Ραγάδες
Απώλεια μαλλιών
Άλλα σημεία του σώματος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ
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Γενετική ποικιλομορφία - Ανθρώπινη μοναδικότητα
Δρ. Καλοκασίδης Κωνσταντίνος1, Δρ. Κατσαρού Μάρθα-Σπυριδούλα2, Δρ. Δρακούλης Νικόλαος3
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, 2Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, 3Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας,Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

1

Έχοντας πλέον αποκρυπτογραφήσει τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου γονιδιώματος, μας δίνεται
η ευκαιρία να επανεξετάσουμε άλυτα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα κάθε ατόμου να αντιδρά
μοναδικά σε διάφορα ερεθίσματα. Έτσι λοιπόν, τα τελαυταία χρόνια η γενετική ενώθηκε με διάφορες άλλες
βιολογικές επιστήμες (φαρμακολογία, δερματολογία κ.α) ώστε να δώσει απάντηση στο μυστήριο
της διαφορετικότητας που μέχρι τώρα καλούταν «ιδιοπάθεια».

Σ

τις μέρες μας η επιστημονική κοινότητα όλο και περισσότερο ασχολείται με το γενετικό μας υπόβαθρο και πως μας επηρεάζει. Η πληροφορία που μας δίδεται είναι πολυπλευρη και σημαντική για τη ζωή μας. Συνεχώς αποδεικνύεται ότι το γονιδίωμα
μας είναι αυτό που καθορίζει τη ζωή
μας. Μας δίνει πληροφορίες για το αν
έχουμε προδιάθεση για ασθένειες όπως
φλεβική θρόμβωση, αν θα αναπτύξουμε αλωπεκία, τι πρέπει να τρώμε, μέχρι και ποια καλλυντική κρέμα ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πρωτοποριακά γονιαδιακά τεστ που δίνουν

τη δυνατότητα στον κάθε ένα χωριστά
να γνωρίσει τη μοναδικότητα του με
σκοπό πάντα να προστατευτεί και να
έχει μία καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα
από τη γνώση.

Φαρμακογενετική
Γιατί το ίδιο φάρμακο μπορεί για κάποιον
να είναι τοξικό ενώ για κάποιον άλλο όχι;
Παρόλο που εξωγενείς παράγοντες μπορεί
να επηρεάσουν την απάντηση, η πραγματική απάντηση βρίσκεται στη γενετική μας ποικιλομορφία. Ανεπιθύμητες ενέργειες, φαρμακευτική τοξικότητα και άλλα παράπλευρα ευρήματα τώρα πια μπορούν να αποφευχθούν
χάρη στη Φαρμακογενετική. Μία επιστήμη
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που προβλέπεται να αποτελεί μέρος της ιατρικής πράξης μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Ένα παράδειγμα φαρμακευτικής κυτταροτοξικότητας που πλέον έχει λυθεί είναι
οι περιπτώσεις αιμολυτικής αναιμίας λόγω της πριμακουίνης. Τελικά, βρέθηκε ότι
οι ασθενείς που εμφάνιζαν τέτοια συμπτώματα είχαν μεταλλαγμενο το γονίδιο G6PD.
Μία σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο έχει
σαν αποτέλεσμα την αλλαγη ενός αμινοξέος που οδηγεί τελικά στην ανεπαρκή λειτουργία του ενζύμου.
Τα ένζυμα του κυτοχρώματος P450 παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στον μεταβολισμό
πληθώρας φαρμάκων. Γενετικοί πολυμορφισμοί που εμφανίζονται στα ένζυμα αυτά

έχουν σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη ή και
μηδενική ικανότητα του ατόμου να μεταβολίσει συγκεκριμένα φάρμακα.

Ιατρική φροντίδα
Στα πλαίσια της δερματολογίας, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι μεταλλάξεις στον
υποδοχέα Fcγ σχετίζονται με την απόκριση
ασθενών με ψωρίαση στην αντι-TNF θεραπεία, ενώ μία ομάδα γενετικών πολυμορφισμών του γονιδίου BRAF επηρεάζει την
απόκριση ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα στη βεμουραφενίμπη.
Τα γονίδια APOE και GALP σχετίζονται με
προδιάθεση για τη νόσο Alzheimer ενώ τα
γονίδια TOMM40 και APOC1 σχετίζονται
με προδιάθεση για νόσο Alzheimer σε μεγάλες ηλικίες. Ο κίνδυνος δεν είναι υψηλός
όταν αυτοί οι παράγοντες εξετάζονται μεμονωμένα. Αυξάνεται όμως σημαντικά όταν
συνυπάρχουν οι αρνητικοί πολυμορφισμοί
του γονιδίου APOE.
Το γονίδιο MTHFR σχετίζεται με τον μεταβολισμό του φυλικού οξέως, τον μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης και τη σύνθεση
& επιδιόρθωση του DNA. Mειωμένη λειτουργικότητα του MTHFR έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη προδιάθεση για υψηλά
επίπεδα Ομοκυστεΐνης στο αίμα. Τα άτομα
που ακολουθούν διατροφή φτωχή σε Βιταμίνες του συμπλέγματος Β (φολικό οξύ,
B6, B12) αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο
για θρόμβωση. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν
συνυπάρχουν μεταλλάξεις σε γονίδια που
εμπλέκονται στην πήξη του αίματος όπως
Factor II, V, VII.
Το γονίδιο AGT σχετίζεται με ρύθμιση της
πίεσης του αίματος και της ισορροπίας των
ηλεκτρολυτών. Σε παθολογικό γονότυπο
έχουμε αυξημένη πίεση του αίματος, κυρίως µε την πρόσληψη άλατος.

Ευεξία και αντιγήρανση
Η προληπτική ιατρική και οι εξελίξεις στη
Γενετική έθεσαν τις βάσεις για έναν νέο τρόπο ζωής (lifestyle), µε στόχο την ευεξία, τη
νεότητα και φυσικά την υγεία προσαρμοσμένο στις πληροφορίες που βασίζονται
στο γενετικό προφίλ του κάθε ανθρώπου.
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα
για την εφαρμογή εξατομικευμένων παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής, που περιλαμβάνουν: αντιγηραντική προστασία µε χρήση
εξειδικευμένων καλλυντικών σκευασμάτων, κατάλληλα προσαρμοσμένη διατροφή, άσκηση κ.α

Από διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές είναι γνωστό ότι στη δερματογενετική παίζουν
σημαντικό ρόλο πολυμορφισμοί σε γονίδια
όπως το VDR που επηρεάζει τη χρήση της βιταμίνης D από τον οργανισμό και την απορρόφηση ασβεστίου. Σε διαταραχή στη χρήση της βιταμίνης D και μειωμένη απορρόφηση ασβεστίου το δέρμα είναι περισσότερο ευαίσθητο σε δομικές βλάβες με αποτέλεσμα την πρόωρη γήρανση.
Tα γονίδια COL1A1, COL5A1 σχετίζονται
με τη σύνθεση κολλαγόνου σε οστά, χόνδρους και δέρμα. Δηλώνουν την προδιάθεση για μειωμένη προστασία των δερματικών κυττάρων από δομικές βλάβες κυ-

«Είναι σημαντικότερο
να γνωρίζει κανείς
τι είδους άνθρωπος
πάσχει από μια ασθένεια
παρά από τι είδους ασθένεια
πάσχει κάποιος άνθρωπος»
Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.)

Η δειγματοληψία γίνεται πολύ εύκολα με
λήψη ξύσματος επιθηλίου από τον βλεννογόνο της παρειάς με βαμβακοφόρο στυλεό
(μπατονέτα).
Στη συνέχεια τα δείγματα μεταφέρονται στο
εργαστήριο γενετικής και αναλύονται ως προς
τους ζητούμενους πολυμορφισμούς. Ανάλογα με το πλήθος των πολυμορφισμών η διεξαγωγή της εξέτασης γίνεται σε πέντε έως
εικοσιπέντε εργάσιμες ημέρες.
Ο γονιδιακός έλεγχος επιτρέπει τον προσδιορισµό της πιθανής αυξημένης προδιάθεσης, σε σχέση µε τον γενικό πληθυσμό, για
την εκδήλωση πολυπαραγοντικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την υγεία, την ευεξία καθώς και την εµφάνιση του ατόµου.
Η γνώση της προδιάθεσης δεν σημαίνει σε
καμία περίπτωση ότι θα εμφανίσουμε μία
ασθένεια. Αντίθετα, γνωρίζοντας τα γονίδιά
μας, μπορούμε από το να καθυστερήσουμε μέχρι και να αποφύγουμε παντελώς την
εμφάνιση κάποιας ασθένεια.
Είναι λοιπόν αναμενώμενο στην εποχή της
εξατομικευμένης θεραπείας, να στοχεύουμε στη γνώση της γονιδιακής προδιάθεσης
και πρόγνωσης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
ρίως όταν τα άτομα υπερεκτίθενται στην
ηλιακή ακτινοβολία και σε περιβαλλοντικούς ρύπους.
Το γονίδιο CAT σχετίζεται με αντιοξειδωτική προστασία και εξουδετέρωση ελευθέρων ριζών. Σε αυξημένη ενζυμική δραστηριότητα του γονιδίου υπάρχει μειωμένος
κίνδυνος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό
για την ανάπτυξη νεοπλασίας, ενώ σε συνδυασμό με κατανάλωση φρούτων ο κίνδυνος μειώνεται.
Το γονίδιο SOD3 σχετίζεται επίσης με αντιοξειδωτική προστασία των κυττάρων του
δέρματος. Το γονίδιο AR (πολυμορφισμός
A639/G) σχετίζεται με την ανάπτυξη ανδρικών φυλογενετικών χαρακτηριστικών, την τριχοφυία (άνδρες & γυναίκες) και την ερωτική
επιθυµία (άνδρες & γυναίκες). Μπορούμε με
αυτόν τον τρόπο να εκτιμήσουμε τη γενετική
προδιάθεση για ανδρογενετική αλωπεκία.

Κατακλείδα
Τα παραπάνω είναι μόνο κάποιες ενδεικτικές πληροφορίες που κάποιος μπορεί να
πάρει από ένα τέστ γονιδιακής προδιάθεσης. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι ένα τέτοιο τεστ και πως διεξάγεται;
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Η ιστοσελίδα F1000Posters είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης που προσφέρει ένα μόνιμο περιβάλλον για την εναπόθεση των poster και παρουσιάσεων, καθώς και μια αξιόπιστη επιλογή για συζήτηση και ανάπτυξη των πληροφοριών που παρουσιάζονται.
Οι πρώιμες επιστημονικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια χάνονται δυστυχώς σχεδόν μόλις το συ-

νέδριο τελειώσει. Ως αποτέλεσμα, οι πληροφορίες αυτές προβάλλονται μόνο σε μια
χούφτα ανθρώπων πριν εξαφανιστούν, είτε για πάντα ή μέχρι η έρευνα να δημοσιευτεί αργότερα ως άρθρο. Συχνά σημαντικές μελέτες δεν δημοσιεύονται ποτέ, ιδιαίτερα αν αφορούν αρνητικά αποτελέσματα
ή μελέτες μεμονωμένων κλινικών περιστατικών, γεγονός που αποτελεί μια τεράστια απώλεια μοναδικών και δυνητικά πολύ-

τιμων πληροφοριών για την επιστημονική
κοινότητα. Η F1000Posters επιτρέπει στους
ερευνητές να μεγιστοποιήσουν την αξία της
παρουσίασης του έργου τους με την κατακόρυφη αύξηση της πρόσβασης.
Η άνοδος της κοινωνικής δικτύωσης ως
δίαυλος επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα
στην επιστημονική κοινότητα να ενημερωθεί για τις παρουσιάσεις συνεδρίων και να
επεκτείνει την πρόσβαση στα στοιχεία που
παρουσιάζονται σε συνέδρια για την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων.
Ακολουθούν πρόσφατες παρουσιάσεις
της ιστοσελίδας F1000Posters

Ένα κλινικά αόρατο Μελάνωμα (A clinically invisible melanoma)
Eshini Perera, Nicholas Mellick, Paul Teng, Graeme Beardmore
Dermatology, Queensland Institute of Dermatology, Queensland, Australia
th
46 Australasian College of Dermatologists’ Annual Scientific Meeting 2013
19 - 22 May 2013, P000
Ιστορικό-Σκοπός: Παρουσιάζουμε
μια περίπτωση κακοήθους φακίδας
(amelanotic lentigo maligna)
χωρίς κλινικά ορατά ή ψηλαφητά
χαρακτηριστικά.
Κύριο Συμπέρασμα: Πιστεύουμε
πως η περίπτωσή μας αντιπροσωπεύει
τα πρώτα στάδια ενός απόκρυφου
δερματικού μελανώματος. Η υπόθεση
αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για υψηλό
βαθμό κλινικής υποψίας κατά την
εκτέλεση μιας πλήρους δερματολογικής
εξέτασης.
Επόμενα βήματα: Μέχρι να τεθούν σε
εφαρμογή σαφώς καθορισμένα κριτήρια
για την ακριβή εκτίμηση του κινδύνου
σε κλινικά φυσιολογικό δέρμα, η βιοψία
ρουτίνας δεν συνιστάται.
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Βελτιστοποιώντας τη χημειοθεραπευτική προσέγγιση για τη θεραπεία του έλκους
Buruli: πιθανές επιλογές και ανάγκες έρευνας (Optimizing the chemotherapeutic approach for
the treatment of Buruli Ulcer: possible options and research needs)
Martina Casenghi, Charitha Gowda, Julien Potet, Eric Comte, Jennifer Cohn
Médecins Sans Frontières Access Campaign, Médecins Sans Frontières , Geneva, Switzerland
Médecins Sans Frontières (MSF) Scientific Day 2014, 23 May 2014, P000
Optimizing the chemotherapeutic approach
for the treatment of Buruli Ulcer:
possible options and research needs
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INTRODUCTION
Buruli ulcer disease, a cutaneous infection caused
by Mycobacterium ulcerans, is associated with
significant
morbidity
and
functional
disability
worldwide.
Mainstay of treatment was surgical excision until
2004 when the WHO recommended 8 weeks of
rifampicin + streptomycin as a first-line antimicrobial
treatment regimen.
Limitations
to
the
current
treatment
recommendations include: need for intramuscular drug
administration, significant drug toxicities, and drugdrug interactions with antiretrovirals.

IDEAL END-USER REQUIREMENTS
Criteria

AIM

 Define gaps in the R&D pipeline

METHODS
We searched the following databases to identify
articles focusing on Buruli ulcer chemotherapy:
• PubMed, EMBASE, Scopus, WHO Global Health
Library, CAB Abstracts and Cochrane Library
Relevant clinical trials were identified using the
ClinicalTrials.gov registry.
Articles published or available as of December 31,
2012 were accessed
 We included in vitro, in vivo and clinical studies
assessing the activity of single drugs and combination
regimens against M. ulcerans and their efficacy for the
treatment of Buruli Ulcer disease

Acceptable for:
•Pediatric patients
•Immunocompromised
patients

Efficacy*

•For all lesions: Relapsefree cure rate w/o excision
surgery >90%
•For lesions with crosssectional diameter >10cm:
Reduction in need for
surgery.

•For all lesions: Relapsefree cure rate w/o excision
surgery >95%
•For lesions with crosssectional diameter >10cm:
Reduction in need for
surgery.

Drug-drug No drug-drug interactions
interaction with ARVs

Some drug-drug
interactions, but can be
used with dose
adjustments.
Formulatio •Oral administration
•Oral administration
n
•Small-sized or dispersible •Small-sized or dispersible
tablets
tablets
•Different fixed dosages
•Possible scoring for
•FDC or blister-packs
weight-based dosing

Dosing

•Once daily
•Duration < 8 weeks

Safety/Tole •Well-tolerated
rability
•Minimal dosing
instructions
•No laboratory monitoring
Stability
•No cold chain requirement
•Minimum 4-year shelf life
at room temperature in
tropical settings
Price

Articles were excluded that did not establish
microbiological diagnosis of M. ulcerans as the
causative agent or specifically focus on antimicrobial
interventions.
49 clinical studies including 6 RCTs, 14 observational
cohorts, 11 case series and 18 case reports were
identified. Data were extracted by two reviewers (C.G.
and M.C.).

Acceptable

Target
Acceptable for:
Population •Pregnant and lactating
women
•Pediatric patients
•Immunocompromised
patients

Thus, identification of alternative antimicrobials or
novel agents with simplified delivery of care for Buruli
ulcer treatment is a high priority.

 Assess the currently available evidence on
treatment options for BU, including compounds
under developments;

Ideal

•Once daily
•Duration ≤ 8 weeks
•Well-tolerated
•No laboratory monitoring

•No cold chain requirement
•Minimum 2-year shelf life
at room temperature in
tropical settings

Equal to or less than the
Half the current price of
current price of
antimicrobial treatment
(including syringes) or less: antimicrobial treatment
(including syringes): <
< US$50 for an adult
US$100 for an adult patient
patient

Abbreviations: FDC, fixed-dose combination; US$, U.S. dollars
*Rigorous evaluation of treatment efficacy is currently challenging due to lack of reliable biomarkers for treatment response. Thus, efficacy has been
described using the same criteria applied in recently completed and ongoing clinical trials on Buruli ulcer treatment.

RESULTS
Antibiotics with clinical application for Buruli
ulcer
•Individual antibiotics
•Rifampicin has well-established in vitro, in vivo, and
clinical efficacy
•Fluoroquinolones, in particular moxifloxacin and
levofloxacin, have bacteriostatic activity in vivo.
•Clarithromycin may have stronger anti-mycobacterial
activity than the fluoroquinolones, while azithromycin
appears to have activity comparable to moxifloxacin in
animal studies.

Antibiotics that are or could be suitable for
Buruli ulcer
•Other rifamycins
•Rifapentine has a longer half-life and may allow for
intermittent dosing schedules
•Rifabutin may have more preferable drug-drug interaction
profile compared to rifampicin
•Dapsone
•Activity against M. ulcerans has been demonstrated in
vitro and
in vivo.
•Oral administration, good safety/tolerability profile

•Combination antibiotic regimens
•Epiroprim
•Animal studies suggest that the combinations of
•In vitro activity against M. ulcerans demonstrated, and
rifampicin + clarithromycin and rifampicin +
synergistic activity seen when used in combination with
dapsone
moxifloxacin have bactericidal activity comparable to
rifampicin-streptomycin.
•Diarylquinolone (TMC207)
•The BURULICO trial demonstrated that rifampicin•New drug class that works by inhibiting mycobacterial
streptomycin followed by rifampicin-clarithromycin for 4
ATP synthase
weeks each was non-inferior to the standard of care.
•Significant in vitro activity against M. ulcerans
•Several case reports have documented successful use of
•Given its potent activity against tuberculosis, the
rifampicin-clarithromycin for treatment of Buruli ulcer
prioritization and responsible use of TMC207 for treatment
disease.
of mycobacterial infections needs to be established.
•A pilot study showed successful treatment of 30 patients
with 8 weeks of rifampicin-clarithromycin.
•Observational studies have demonstrated successful use
of rifampicin + fluoroquinolones

CONCLUSIONS &
RESEARCH PRIORITIES
CONCLUSIONS

Using new and repurposed medicines, research on
Buruli ulcer treatment must be rapidly accelerated
towards an all-oral, effective and well-tolerated therapy.
However, researchers, health organizations and
local/country partners must prioritize these goals.
Researchers and pharmaceutical companies must:
•Evaluate new drugs for efficacy against M. ulcerans
and support clinical trials to identify new treatment
regimens.
WHO must:
•Rapidly evaluate changing clinical evidence base
and create up-to-date evidence-based guidelines
Endemic countries must
•Invest in educational programs for early diagnosis
and treatment

SHORT-TERM OBJECTIVES:

Systematically identify all existing, orally administered
drugs with activity against M. ulcerans and their relative
potencies.
Develop an all-oral combination regimen for Buruli
ulcer using existing drugs.
Explore the use of multi-drug combination therapy to
shorten treatment duration.
Establish the role of and timing for surgical
intervention in Buruli ulcer treatments.

CLINICAL
STUDIES

IN VITRO &
IN VIVO STUDIES
TOP PRIORITY:
•Compare the activity of single
drugs and the additive effect of
drug combinations under
standardized conditions:
•Clarithromycin
•Azithromycin
•Fluoroquinolone (moxifloxacin,
levofloxacin)
•Rifampicin + (One of the
above)
•Assess and compare antimycobacterial activity under
standardized conditions:
•Rifampicin-Clarithromycin
•Rifampicin-Azithromycin
•Rifampicin-Fluoroquinolone

•Clinical trials to assess
all-oral regimens that are
alternatives to rifampicinclarithromycin
•Clinical trial to study
early versus delayed
surgical intervention in
conjunction with
antibiotic therapy

MEDIUM PRIORITY:
•Compare the activity of single
drugs and the additive effect of
drug combinations under
standardized conditions:
•Dapsone
•Amoxicillin-clavulanate
•Co-trimoxazole
•Rifampicin + (One of the
above)
•In vivo studies of dapsone,
amoxicillin-clavulanate or cotrimoxazole

Ιστορικό-Σκοπός:
To έλκος Buruli, μια δερματική λοίμωξη που προκαλείται από το
Mycobacterium ulcerans, συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και λειτουργική
ανικανότητα σε όλο τον κόσμο.
Ο εντοπισμός των εναλλακτικών αντιμικροβιακών ή νέων παραγόντων με
απλοποιημένη παροχή περίθαλψης για τη θεραπεία του έλκους Buruli είναι μια
υψηλή προτεραιότητα.
Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε τα επί του παρόντος διαθέσιμα στοιχεία
σχετικά με τις θεραπευτικές αυτής της ασθένειας, συμπεριλαμβανομένων των
νέων παραγόντων υπό έρευνα.
Κύριο συμπέρασμα:
Με τη χρήση νέων φαρμάκων, η έρευνα για τη θεραπεία του έλκους Buruli
πρέπει να επιταχυνθεί προς μία από του στόματος, αποτελεσματική και καλά
ανεκτή επιλογή. Οι ερευνητές και οι οργανώσεις υγείας πρέπει να δώσουν
προτεραιότητα σε αυτούς τους στόχους.

LOW PRIORITY:
•In vivo studies of multi-drug
regimens (e.g. rifampicinmacrolide-fluoroquinolone) and
their potential to shorten treatment
duration

LONG-TERM OBJECTIVE:

Identify the full anti-mycobacterial activity profiles of
newly developed drugs, establish their safety and
tolerability, and develop guidelines for the responsible
use of these drugs:
•New TB drug candidates, such as TMC207, PNU10048, and AZD-5847
•Dihydrofolate reductase inhibitors (e.g. epiroprim)

Η τριχόπτωση ως έκφραση του άγχους – ψυχοσωματικές έννοιες στην τριχολογία
Hair loss as an expression of stress – psychosomatic concepts applied to trichology
Ademir Carvalho Leite Junior, Fabiana Padovez, Laura Bovcon*, Marcos Terra, Miguel Cisterna,
Rita de Cassia Alves Santos, Shaila Barnabe
Presented at: World Congress for Hair Research 2013, 2 - 4 May 2013, P182

Ιστορικό-Σκοπός:
Ανεξάρτητα από το αν είναι σωματικής, ψυχολογικής ή κοινωνικής φύσης, το
άγχος είναι ένας όρος που περιλαμβάνει μια σειρά από φυσιολογικές αποκρίσεις,
αλλά αν διαρκέσει πολύ καταλήγει να προκαλεί ανισορροπίες του σώματος,
συχνά με καταστροφικές συνέπειες. Οι περισσότεροι άνθρωποι με κάποιο τρόπο
σωματοποιούν το στρες, προκαλώντας ψυχοσωματικές εκδηλώσεις.
Κύριο συμπέρασμα:
Μέσα από την κατανόηση των μηχανισμών που προκαλούν τις ασθένειες, και χάρη
στην καλύτερη κατανόηση που παρέχεται από την έρευνα στις νευροεπιστήμες και
στους τομείς της ψυχονευροενδοκρινικής ανοσολογίας, οι επιστήμες υγείας μπορούν
να εξηγήσουν τα φαινόμενα που προϋποθέτουν την παρουσία του στρες στην
καθημερινότητα, με την εμφάνιση ψυχοσωματικών εκδηλώσεων.
Μια ψυχοσωματική προοπτική φαίνεται να είναι μια πραγματικότητα που εξηγεί
αυτά τα φαινόμενα στις περισσότερες των περιπτώσεων, ιδιαίτερα εκείνων
της τελογενούς ροής και της γυροειδούς αλωπεκίας.
Επόμενα βήματα:
Οι ψυχοσωματικές εκδηλώσεις απαιτούν μια πολυεπιστημονική προσέγγιση ομαδικής εργασίας,
τηρώντας τους περιορισμούς και την ευελιξία του κάθε ατόμου. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μας,
με στόχο το κάθε ξεχωριστό άτομο στο παρόν και προσφέροντάς του μια γεύση από το μέλλον του,
έτσι ώστε να μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο του, αφού κι εμείς είμαστε απλά και μόνο διαμεσολαβητές, διότι,
κατά βάθος, το κάθε άτομο είναι μοναδικό. Αρκετά όργανα υπόκεινται ισχυρό σοκ που προκαλείται από το σωματοποιημένο
άγχος, με το δέρμα να είναι σίγουρα ένα από αυτά, το οποίο υποφέρει με πολλούς τρόπους κάτω από τέτοιες συνθήκες.
ID
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Εξατομικευμένη αντιμετώπιση
δερματολογικών παθήσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΣ
Clinical Pharmacist, GMP auditor, Bpharm, MSc, MRpharmS

Η Δερματολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής που είναι στενά συνδεδεμένος με τον όρο
compounding. Είναι εμφανές ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δερματολογικών παθήσεων
η εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών κρίνεται απαραίτητη και η παρασκευή
γαληνικών φαρμάκων δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς να παρέχουν μία πιο εξειδικευμένη
(tailor made) λύση αναλόγως των αναγκών των ασθενών τους.
Τι θα πρέπει να προσέξει
ο ιατρός Δερματολόγος
κατά τη συνταγογράφηση
ενός γαληνικού
φαρμάκου;
Το γαληνικό φάρμακο που παρασκευάζεται σύμφωνα με ιατρική συνταγή προορισμένη για συγκεκριμένο ασθενή θα πρέπει να
παρασκευάζεται από δραστικά συστατικά και έκδοχα που συμμορφώνονται με τα σχετικά κεφάλαια
και μονογραφίες της ευρωπαϊκής
φαρμακοποιίας ή σε περίπτωση
απουσίας με εθνικές φαρμακοποιίες των κρατών μελών.
Στην περίπτωση που ένα γαληνικό παρασκεύασμα είναι απαραίτητο να παρασκευαστεί από
τον φαρμακοποιό, μία συγκεκριμένη συνταγή θα πρέπει να αναζητείται στην εθνική
ή ευρωπαϊκή φαρμακοποιία ή στην φαρμακοποιία άλλου κράτους μέλους, όπως επίσης και στα αντίστοιχα εγχειρίδια (formularium) της κάθε χώρας. Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω μονογραφιών και στοιχείων η χημική, φαρμακευτική και μικροβιολογική ποιότητα των πρώτων υλών θα
πρέπει να είναι κατάλληλη για φαρμακευτική χρήση και να αποδεικνύεται με διακριβωμένες μεθόδους.

λυντικά ή η ανάμειξη καλλυντικών με πρώτες ύλες είναι εφικτή μέχρι ενός ορίου. Συγκεκριμένα, η τροποποίηση του pH, μπορεί
να συνεπάγεται και αρνητικά αποτελέσματα
για τη δραστικότητα του ενεργού συστατικού. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός δύο καλλυντικών μορφών μπορεί να είναι ασύμβατος με αποτέλεσμα να δημιουργείται τελικό προϊόν το οποίο να μην είναι φαρμακοτεχνικά σταθερό. Το ζητούμενο είναι η μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος με τη συνδυασμένη δράση δύο ή περισσοτέρων προϊόντων, με ένα φαρμακοτεχνικά ορθό τρόπο.

Ποιοι παράγοντες μπορούν
να επηρεάσουν τη δραστικότητα
του γαληνικού φαρμάκου;

Υπάρχει φαρμακοτεχνικά
σταθερή λύση;

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν τη δραστικότητα της
φαρμακολογικά ενεργούς ουσίας ενός φαρμάκου (API). Οι αναμείξεις φαρμάκων με καλ-

Το Fagron Advanced Derma Concept είναι
ένα επαναστατικό πρότυπο μοντέλο εξατομικευμένης δερματολογικής θεραπείας και
φροντίδας βασισμένο στις τελευταίες εξελίΣΕΛΙΔΑ 50

ξεις στον τομέα των προηγμένων
επιστημονικών γνώσεων του compounding στον τομέα της Δερματολογίας.
Η Fagron ως παγκόσμιος ηγέτης
της αγοράς στον τομέα του compounding είναι σε συνεχή συνεργασία με πάνω από 200 ιατρούς
και φαρμακοποιούς σε όλο τον
κόσμο αφοσιωμένους στη συνεχή καινοτομία, για να προσφέρει
λύσεις εξατομικευμένης φαρμακευτικής θεραπείας που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες φροντίδας του δέρματος των
ασθενών.
Έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις
και εξειδίκευση, επενδύοντας σε
συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, η
Fagron δημιούργησε μια σειρά από φαρμακευτικές βάσεις στηριζόμενες σε μοναδικές φόρμουλες πλήρως ασφαλών συστατικών για χρήση ακόμη και από ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες ασθενών (π.χ. νεογνά),
εξαιρετικά συμβατές με διαφορετικούς τύπους δέρματος που εγγυώνται φαρμακοτεχνική σταθερότητα του γαληνικού
φαρμάκου με εγγυημένη διάρκεια ζωής για ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών κατόπιν ελέγχου σταθερότητας.
Επίσης, η Fagron παρέχει μία δωρεάν βάση δεδομένων γαληνικών συνταγών αναλόγως της θεραπευτικής ένδειξης για τη θεραπεία βασικών ασθενειών
δερματολογικής φύσης εξασφαλίζοντας
προηγμένη εξατομικευμένη δερματολοID
γική θεραπεία.
Βιβλιογραφικές αναφορές
κατόπιν αίτησης του συγγραφέα

Fagron Advanced Derma
Εξατομικευμένη αντιμετώπιση δερματολογικών παθήσεων

Το Fagron Advanced Derma είναι το επαναστατικό πρότυπο μοντέλο εξατομικευμένης
αντιμετώπισης δερματολογικών παθήσεων. Το «δερματολογικό εργαλείο» περιλαμβάνει μια
σειρά καινοτόμων φαρμακευτικών βάσεων εξαιρετικά συμβατές με κάθε τύπο δέρματος, με
αποδεδειγμένη φυσική και χημική σταθερότητα για ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών (APIs)
και δερματολογικών συστατικών που βελτιώνουν την κατάσταση του δέρματος (DCIs).

Μοναδικά Πλεονεκτήματα

Ζητήστε τον πίνακα
συμβατότητας

Τύποι δέρματος
Λιπαρό δέρμα

Εξατομικευμένη Θεραπεία
Λύσεις γαληνικών φαρμάκων με βάση τον
τύπο του δέρματος.

Μέγιστη Συμβατότητα
Φαρμακοτεχνική σταθερότητα και εγγυημένη
διάρκεια ζωής για ένα ευρύ φάσμα δραστικών
ουσιών κατόπιν ελέγχου σταθερότητας.

Ασφάλεια
Μοναδικές φόρμουλες βάσεων με ασφαλή
συστατικά.

Αποτελεσματικότητα
Παρέχουν λύσεις εξοικονόμησης χρόνου.

Μέγιστη Ποιότητα
Η διαδικασία σύνθεσης, ελέγχου και
παρασκευής γίνεται υπό προδιαγραφές ορθής
παρασκευαστικής πρακτικής GMP.

Συνεχής Έρευνα και Ανάπτυξη
Βασίζονται στις τελευταίες επιστημονικές
εξελίξεις της δερματολογίας και της
παρασκευής γαληνικών φαρμάκων.

Βέλτιστη Άνεση για τον Ασθενή
Βάσεις γαληνικών ημιστέρεων
φαρμακοτεχνικών μορφών (κρεμών) με τη
βέλτιστη υφή.

Συνεχής Συνεργασία με Επαγγελματίες Υγείας
Συνδυάζουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν
με σκοπό την ενίσχυση μεγιστοποίησης του
θεραπευτικού αποτελέσματος.

Κανονικό δέρμα
Ξηρό δέρμα
Πολύ ξηρό δέρμα
Προσβεβλημένο δέρμα

fagron.gr

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

Ευαίσθητο δέρμα
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HIFU – Η Νέα Τεχνολογική Εποχή

Η Αποτελεσματικότητα
του Ultraformer

στο Μη-Επεμβατικό Λίφτινγκ, τη Σύσφιγξη και Λεύκανση Προσώπου
Πηγή: THE European Aesthetic Guide, Άνοιξη 2014, (www.miinews.com)
Συντάκτης: Ilya Petrou, M.D.
Επιμέλεια: Ισαάκ Σακής, M. Sc. Biomedical Engineer, Ben Gurion University of the Negev, Israel

Από την πρώτη στιγμή που το σύστημα Ultraformer του κατασκευαστικού οίκου Classys εισήχθη
στην αγορά της αισθητικής ιατρικής μέχρι και σήμερα εντυπωσιάζει γιατρούς και ασθενείς με τα εξαιρετικά
του αποτελέσματα στις θεραπείες αντιγήρανσης προσώπου και λαιμού. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα
παρέχει στους ασθενείς μια ουσιαστικά εναλλακτική προσέγγιση έναντι των πιο παραδοσιακών θεραπειών
επεμβατικού λίφτινγκ και σύσφιγξης προσώπου.
Klaus Fritz
M.D., Διευθυντής
Dermatology and Laser
Centers,
Λαντάου, Γερμανία,
Λέκτωρ
Πανεπιστήμιο Osnabrueck,
Γερμανία

Prof. Beom-Joon Kim
M.D., Ph.D
Τμήμα Δερματολογίας,
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Chung-Ang
Σεούλ, Κορέα
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Franco Lauro
M.D.
Πλαστικός Χειρουργός,
Μπολόνια, Ιταλία

High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)
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LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ. Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681 · Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr · www.lidsmedical.gr · www.facebook.com/lidsmedical
www.classys.com · www.facebook.com/classys.inc

Μη επεμβατικό λίφτινγκ και σύσφιγξη προσώπου
Μονοθεραπεία σύσφιγξης
επιφανειακών και εν τω
βάθει ιστών σε βάθος
1,5 mm, 3 mm και 4,5 mm
χωρίς επιφανειακές βλάβες
λόγω της προηγμένης
τεχνολογίας HIFU
(High Intensity Focused
Ultrasound).

Πριν

Μετά

Be the want to be!
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«Κατά τη γνώμη μου, το σύστημα
Ultraformer πρόκειται να έχει εξαιρετικά
σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία της
αισθητικής ιατρικής» δηλώνει ο Klaus Fritz,
M.D., διευθυντής στο Dermatology and Laser
Centers στη Λαντάου της Γερμανίας, λέκτωρ
στο Πανεπιστήμιο Osnabrueck (Γερμανία) και
πρώην Πρόεδρος του European Society of
Laser Dermatology. Και συνεχίζει ο γιατρός
«τα αποτελέσματα δερματικής σύσφιγξης
και λίφτινγκ προσώπου, που επιτυγχάνονται
με αυτό το σύστημα είναι πραγματικά
αξιοσημείωτα».
Βασισμένο στη μελετημένη και
δοκιμασμένη για μεγάλη χρονική περίοδο
τεχνολογία High Intensity Focused
Ultrasound (HIFU) ή τεχνολογία Εστιασμένων
Υπερήχων Υψηλής Έντασης, το Ultraformer
δρα αποτελεσματικά στην επιφανειακή και
βαθύτερη δερμίδα, αλλά και στο επίπεδο
του Επιφανειακού Μυοαπονευρωτικού
Συστήματος (SMAS), επιφέροντας, έτσι,
το αποτέλεσμα του λίφτινγκ και στις
τρεις στιβάδες του δερματικού ιστού.
Θερμαίνοντας την περιοχή θεραπείας
μεταξύ 65οC και 75οC, η υψηλής έντασης
εστιασμένη δέσμη υπερήχων προκαλεί
ζώνες θερμικής συρρίκνωσης σε βάθος
1.5 mm, 3 mm και 4.5 mm, εισβάλλοντας
ιδανικά στο δέρμα με γεωμετρική ακρίβεια,
ενώ παράλληλα αφήνει εντελώς ανέπαφη
την επιδερμίδα.
«Η θεραπεία HIFU επιδρά και στις τρεις
στιβάδες του δέρματος, επιφανειακά, στο
μεσόδερμα, καθώς και στο Επιφανειακό
Μυοαπονευρωτικό Σύστημα (SMAS), και ως
εκ τούτου είναι ακόμη πιο αποτελεσματική από
τις υπόλοιπες μονοθεραπείες σύσφιγξης»,
λέει ο Beom-Joon Kim, M.D., Ph.D.,
καθηγητής στο τμήμα δερματολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ChungAng της Σεούλ, Κορέα.
Πιστοποιημένο από τον Οργανισμό
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) της Κορέας
για λίφτινγκ άνω βλεφάρου και εγκεκριμένο
με πιστοποιητικό CE, το σύστημα Ultraformer
δύναται, επίσης, να επιφέρει εξαιρετικά
αποτελέσματα στην τόνωση των ζυγωματικών,
το λίφτινγκ του διπλοσάγονου, τη μείωση των
ρινοπαρειακών και περικογχικών ρυτίδων,
καθώς και στη γενικότερη σύσφιγξη και
ανάπλαση στοχευμένων περιοχών του
δέρματος.
«Βάσει της εμπειρίας μου, η ταχύτητα και

Tρία επίπεδα θεραπείας

η απλότητα της θεραπείας σε συνδυασμό
με τα έξοχα κλινικά αποτελέσματα κάνουν
το Ultraformer να ξεχωρίζει από τις
υπόλοιπες θεραπείες με laser», επισημαίνει
ο Dr. Fritz.
Το κολλαγόνο, η βασική πρωτεΐνη της
δερμίδας, μαζί με τη δομή του υποδόριου
λίπους και το Επιφανειακό Μυοαπονευρωτικό
Σύστημα (SMAS) είναι υπεύθυνα για τη δύναμη
και την ανθεκτικότητα του δέρματος, αλλά
και άλλων ιστών. Η ενέργεια των υπερήχων
υψηλής συχνότητας (HIFU) θερμαίνει τις ίνες
του κολλαγόνου, προκαλώντας, έτσι, το
φαινόμενο της μετουσίωσης (αλλαγή στη δομή
του πρωτεϊνικού μορίου). Αυτή η διαδικασία
με τη σειρά της, λόγω της ελαστικής ιδιότητας
του κολλαγόνου, προκαλεί πάχυνση και
συρρίκνωση των ινών κολλαγόνου και, ως
εκ τούτου, την πολυπόθητη σύσφιγξη του
ιστού μέσω της ελαστικοποίησής του.
Σύντομα μετά το πέρας της θεραπευτικής
συνεδρίας με το Ultraformer, οι ασθενείς θα
αισθανθούν το δέρμα τους πιο σφριγηλό και
τις λεπτές γραμμές έκφρασης πιο λείες. Παρ’
ό,τι αυτό το άμεσο αποτέλεσμα ανανέωσης
είναι παροδικό, σηματοδοτεί την έναρξη του
μηχανισμού κολλαγονογένεσης.
«Σε συνέχεια του πρώτου άμεσου
αποτελέσματος, ξεκινάει η διαδικασία
του φυσικού μηχανισμού επούλωσης της
βλάβης, που διεγείρει τη σύσταση νέων
ινών κολλαγόνου, υπεύθυνων για καλύτερα
και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
δερματικής σύσφιγξης. Μετά από τέσσερις
εβδομάδες θεραπειών, οι λεπτές γραμμές και
ΣΕΛΙΔΑ 54

Πριν τη θεραπεία

Μετά τη θεραπεία με το Ultraformer
Φωτογραφία από το αρχείο της Classys

το περίγραμμα του προσώπου των ασθενών
παρουσιάζονται εμφανώς βελτιωμένα. Στους
επόμενους δύο με τρεις μήνες, δε, μετά το
τέλος της θεραπείας παρουσιάζεται επιπλέον
αύξηση στη σφριγηλότητα και την πυκνότητα
του δέρματος», υπογραμμίζει ο Dr. Kim.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΚΡΥΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
• Μη επεµβατική κρυολιπόλυση
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας
• Μόνιµη µείωση τοπικού πάχους
• Προκαλεί απόπτωση των λιποκυττάρων
• Ενισχυµένος ψυκτικός µηχανισµός
• ∆ιπλές κεφαλές για ταυτόχρονες θεραπείες
• Τρεις διαφορετικοί τύποι κεφαλών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
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Κύπρου 61, Αγ. Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
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Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CLASSYS
Αυτή η μη-επεμβατική μέθοδος έχει
μηδενικό χρόνο αποθεραπείας και επιτρέπει
στους ασθενείς να επιστρέψουν στην
καθημερινότητά τους αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας. Σημαντικά
αποτελέσματα με βελτιώσεις στη σύσφιγξη
και την αντιγήρανση του δέρματος του
προσώπου, μπορεί να παρουσιαστούν έως και
έξι μήνες μετά. Έτσι, οι συνεδρίες συντήρησης
μπορούν να ξεκινήσουν μετά το πέρας και
αυτής της περιόδου με μεσοδιαστήματα τριών
ή έξι μηνών, ανάλογα με τις ανάγκες του/
της ασθενούς.
«Κατά την προσωπική μου εμπειρία,
το Ultraformer είναι το καλύτερο
σύστημα δερματικής σύσφιγξης, που έχω
χρησιμοποιήσει ποτέ για μαλακούς ιστούς»,
λέει ο Franco Lauro, M.D., πλαστικός
χειρουργός που ιδιωτεύει στην Μπολόνια της
Ιταλίας και συνεχίζει «η θεραπεία είναι πάρα
πολύ γρήγορη, με μία τυπική θεραπευτική
συνεδρία σύσφιγξης προσώπου και λαιμού
να διαρκεί 20 με 25 λεπτά, επιτρέποντας
στους ασθενείς να γυρίσουν άμεσα στην
καθημερινή τους ρουτίνα».
Σύμφωνα με τον Dr. Lauro, δεν υπάρχει
καθόλου χρόνος αποθεραπείας και μέχρι και
σήμερα δεν έχει συναντήσει καμία επιπλοκή
που να σχετίζεται με τη θεραπεία του
Ultraformer, τονίζοντας, έτσι, την ασφάλεια
του συστήματος. «Χρησιμοποιώντας το
Ultraformer, μπορώ εύκολα και με απόλυτη
ασφάλεια να εφαρμόσω τη θεραπεία σε
οποιοδήποτε μέρος του σώματος και σε
όλους τους φωτότυπους Fitzpatrick χωρίς
κανέναν ενδοιασμό», λέει και προσθέτει
«μπορούμε μέχρι και κατά τη διάρκεια
της ίδιας της συνεδρίας με το Ultraformer

Κεφαλές μικρής εστίασης

να συνδυάσουμε και συμπληρωματικές
αισθητικές εφαρμογές».
Το σύστημα Ultraformer δίνει 0.1 J - 1 J
ενέργεια, διαθέτει δύο κεφαλές με 3 διαφορετικά αποσπώμενα τμήματα η κάθε μία
(κατάλληλες για τη θεραπευτική προσέγγιση
HIFU σε τρία διαφορετικά επίπεδα) ως εξής:
α) L7-3: 7 MHz (3 mm), β) L4-4.5: 4 MHz
(4.5 mm) και γ) L7-1.5: 7 MHz (1.5 mm).
Πέρα από την αποτελεσματικότητά του
στη σύσφιγξη δέρματος και το λίφτινγκ
προσώπου και λαιμού, το σύστημα
Ultraformer, εφαρμόζεται με επιτυχία και
στη δερματική λεύκανση, επιδεικνύοντας,
έτσι, την πολλαπλή του χρησιμότητα σε
εφαρμογές αισθητικής ιατρικής. Ο Dr. Kim,
που, εκτός των άλλων, είναι και καθηγητής
στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της
Πανεπιστημιακής Κλινικής Chung-Ang
-διορισμένος από το Υπουργείο Παιδείας
της Κορέας στο πρόγραμμα «Brain Korea

21 Plus» (2013-2020) για τον τομέα της
επιστήμης της δερματολογίας- έχει εκτενώς
ερευνήσει την αποτελεσματικότητα του
Ultraformer για την εφαρμογή της δερματικής
λεύκανσης.
«Διεξήγαγα εξετάσεις NB-UVB για τη
θεραπεία των μελαγχρωματικών βλαβών σε
ινδικά χοιρίδια. Από την έρευνα αυτή η ομάδα
μου και εγώ παρατηρήσαμε σημαντικές
αλλαγές στη χρωστική του δερματικού
ιστού και είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω
την αποτελεσματικότητα του συστήματος
Ultraformer στη λεύκανση του δέρματος
των ζώων αυτών. Για τις ανάγκες της έρευνας
θέσαμε τις ρυθμίσεις του συστήματος στα
0.1 J και 0.2 J ενέργεια με την αποσπώμενη
κεφαλή L7-1.5. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν,
αυτές τις παραμέτρους, το αποτέλεσμα της
λεύκανσης παρατηρήθηκε τρεις εβδομάδες
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας»,
τελειώνει, λέγοντας ο Dr. Kim.
ID

Πριν & Μετά τη θεραπεία με το Ultraformer
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Προηγμένη Τεχνολογία Micro-Channeling

Διείσδυση ουσιών
με ενεργά συστατικά
στο δέρμα μέσω
χιλιάδων μικροκαναλιών χωρίς
πόνο και χρόνο
αποθεραπείας.

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ:
LIDS Medical E.Π.Ε.
Κύπρου 61, 15343, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6815681, Fax: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr•www.lidsmedical.gr
www.facebook.com/lidsmedical
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Fagron Hellas - Kertus ABEE - 12o χλμ.
Ε.Ο.Hellas
Τρικάλων-Λάρισας
- 42100 Τρίκαλα
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λογικό εργαλείο» που περιλαμβάνει μια σειρά καινοτόπο δέρματος, πλήρως συμβατές και με αποδεδειγμένη
κών συστατικών (APIs) και δερματολογικών συστατικών
υν υποστεί μικροβιολογικούς ελέγχους, patch tests, in
τικής ικανότητας των δραστικών ουσιών, formulation
αναλυτικό πίνακα συμβατότητας και για περισσότερες
ncept μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Fagron Hellas
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Harmony® Lite

Νέα Πατενταρισμένη

Τεχνολογία UNIPOLAR PRO
Μέσω της νέας πατενταρισμένης τεχνολογίας Unipolar Pro, το σύστημα Accent Elite PRO ελέγχει με ακρίβεια το βάθος διείσδυσης την ενέργειας RF. Πλέον, με τη βοήθεια της αλλαγής φάσης της ραδιοσυχνότητας, τεχνολογία Phase Shifter ή Dynamic Phase Control (DPC),
μπορούμε να μεταβάλλουμε τη φάση της Ραδιοσυχνότητας RF και να ελέγξουμε το βάθος θέρμανσης ή βάθος αφαίρεσης του ιστού. Ως εκ τούτου, η Μονοπολική Ραδιοσυχνότητα
παύει να είναι ανεξέλεγκτη!
Η κλινική δράση του Dynamic Phase
Control (DPC) λόγω του απόλυτου ελέγχου του ηλεκτρομαγνητικού κύματος παρέχει:
α) επιφανειακή θέρμανση της επιδερμίδας και άνω χορίου για αντιμετώπιση της δερματικής χαλάρωσης και
των ρυτίδων,
β) μεσαία θέρμανση της δερμίδας για
την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και
γ) ε ν τω βάθει θέρμανση της υποδερμίδας για την καταπολέμηση του
συσσωρευμένου λίπους.
Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και
Κύπρο από την εταιρεία
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-681 5 681
e-mail: info@lidsmedical.gr

To σύστημα Harmony Lite της
Alma Lasers προσφέρει μοναδικό συνδυασμό υψηλής ταχύτητας θεραπείας (έως 3Hz-3
παλμούς/δευτερόλεπτο), μεγάλου spot size (5 cm2) και
υψηλής αποτελεσματικότητας
σε θεραπείες για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας, μελαγχρωματικές και επιφανειακές
αγγειακές βλάβες, εν τω βάθει σύσφιγξη προσώπου και
ενεργό ακμή. Το Harmony®
Lite με τη νέα μέθοδο θεραπείας Super Hair Removal
(SHR) παρέχει γρήγορη, ανώδυνη, άνετη, αποτελεσματική, εύκολη (οθόνη αφής, έτοιμα προγράμματα θεραπείας) και με το χαμηλότερο αναλώσιμο από ποτέ αποτρίχωση (μεγάλη διάρκεια ζωής των κεφαλών: 1.000.000
παλμούς). Το σύστημα λειτουργεί είτε με τη συμβατική μέθοδο αποτρίχωσης είτε με παλμό-παλμό.
Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-681 5 681
e-mail: info@lidsmedical.gr

ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ LPG
Παγκόσμια επικεφαλής στο αδυνάτισμα και την καταπολέμηση των σημαδιών της γήρανσης
μέσω της κυτταρικής διέγερσης που προσφέρουν τα συστήματα Cellu M6® και η τεχνολογία Endermologie®, η LPG® έχει αναπτύξει τη ΝΕΑ σειρά καλλυντικών Soins Techniques LPG
με φόρμουλες υψηλής απόδοσης για ένα όμορφο πρόσωπο και σώμα. Είναι πολύ σημαντικό για όσους λαμβάνουν τις θεραπείες της LPG να συνεχίσουν να φροντίζουν σωστά το πρόσωπο και το σώμα τους και μετά από την αποχώρησή τους από τον χώρο της θεραπείας.
Όλα τα προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος της LPG® περιέχουν μία αποκλειστική φόρμουλα δραστικών συστατικών, η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για να ενεργοποιήσει
τη φυσική κυτταρική δράση των λειτουργιών αδυνατίσματος και αντιγήρανσης.
Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-681 5 681
e-mail: info@lidsmedical.gr
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Espumil™

Η καινοτόμα αντιοξειδωτική
υδρόφιλη βάση κρέμας
Η Nourivan™ Antiox είναι υδρόφιλη (oil
in water) φαρμακευτική βάση κρέμας για
δερματική χρήση με αντιοξειδωτικά. Έχει
θρεπτική και απαλή σύνθεση και περιέχει
φυσικά αντιοξειδωτικά, που προστατεύει
τόσο τις δραστικές ουσίες οι οποίες
ενσωματώνονται, όσο και το ίδιο το δέρμα στο οποίο εφαρμόζεται.
Ενδείκνυται η χρήση της λοιπόν για ενσωμάτωση με ένα ευρύ φάσμα
δραστικών ουσιών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στο να υποστούν
οξείδωση, χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετων αντιοξειδωτικών.
Είναι ιδανική για κανονική/ξηρή/πολύ ξηρή επιδερμίδα παρέχοντας
κατάλληλη ενυδάτωση και έχοντας εξαιρετικές ιδιότητες για τη
διατήρηση και προστασία της ισορροπίας και ενυδάτωσης του
δέρματος. Διατίθεται από την Fagron Hellas –Kertus ABEE σε ειδική
συσκευασία των 500g. Για να προμηθευτείτε τον πίνακα συμβατότητας
των δραστικών συστατικών και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Fagron Hellas-Kertus ABEE,
Τηλ:8011142100, 2431083635, 24310836353 Fax:2431083615,
email:info@fagron.gr, www.fagron.gr

Το Espumil™ είναι μία καινοτόμος, λιπόφιλη
βάση αφρού με χρήση του κατάλληλου
τελικού περιέκτη. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά
σύνθεσης του Espumil™ εξασφαλίζουν την
ευκολία και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής
των δραστικών φαρμακευτικών συστατικών
(APIs) και δερματολογικών συστατικών (DCIs)
σε κατάλληλες περιοχές του δέρματος και
της κεφαλής. Το Espumil ™ έχει αποδειχθεί
με μελέτη δημοσιευμένη στην επιστημονική
εφημερίδα (IJPC) ότι είναι ένα ιδανικό και σταθερό μέσο για την
ενσωμάτωση της μινοξιδίλης. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πρόσφατες
επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά με την ασφάλεια των μέσων που
χρησιμοποιούνται για ενσωμάτωση λιπόφιλων δραστικών ουσιών (APIs)
και δερματολογικών συστατικών (DCIS). Για να προμηθευτείτε τον πίνακα
συμβατότητας των δραστικών συστατικών και για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία για το προϊόν και τη μελέτη σταθερότητας μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την Fagron Hellas-Kertus ABEE, Τηλ:8011142100,
2431083635, 24310836353 Fax:2431083615, email: info@fagron.
gr, www.fagron.gr
Βιβλιογραφία: C.M. Geiger, Stability of Minoxidil in Espumil Foam Base,
International Journal of Pharmaceutical Compounding:17(2), March/June 2013

ΝΟVΟΧΙDYL LOTION

Λοσιόν για την τριχόπτωση - Ισχυρή σύνθεση & πρωτότυπη συσκευασία
ΣΥΝΘΕΣΗ
• Lauric Acid - Ισχυρός αναστολέας της 5α αναγωγάσης
• Cysteine • Melatonine • Biotine
• Methionine - Ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγων
H NOVOXIDYL LOTION βασίζεται σε κλινικές μελέτες
100 πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
• 100ml lotion σε φιάλη των 150 ml, 50ml
για γαληνικά
• 2 ψεκαστήρες (για άνδρες και για γυναίκες)
• 1 πλαστικό καπέλο για δημιουργία υπεραιμίας

Κηφισίας 17, Θεσσαλονίκη, www.medimar.gr, email:info@medimar.gr
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Nourivan™ Antiox
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
5-7 Σεπτεμβρίου 2014
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
Τηλ: 210 6827405, Fax: 210 6827409
www.tmg.gr/SPEDPTH
87th ANNUAL MEETING OF THE
NORTH GERMAN DERMATOLOGICAL
SOCIETY IN COOPERATION WITH THE
BVDD 2014
5-7 September 2014
Göttingen, Germany
www.norddeutsche-dermatologen.de/
3rd ANNUAL CONGRESS OF THE
DERMATOLOGIC & AESTHETIC
SURGERY INTERNATIONAL
LEAGUE (DASIL)
7-10 September 2014
Sun City, South Africa
Email: info@theDASIL.org
www.thedasil.org/
welcome_2014/3445.htm
XXXV SYMPOSIUM OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY OF
DERMATOPATHOLOGY (ISDP)
10-12 September 2014
Jerusalem, Israel
Email: pnina@ofakim.co.il
www.isd2014.com/

44th ANNUAL EUROPEAN
SOCIETY FOR DERMATOLOGICAL
RESEARCH (ESDR) MEETING
10-13 September 2014
København, Denmark
www.esdr2014.org/
1st EURO-ASIAN MELANOMA
CONGRESS
18-21 September 2014
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
Email: dr.hana_helppikangas@yahoo.com
www.melanoma.ba/congress/
PERSPECTIVES IN MELANOMA
XVIII
19-20 September 2014
Dublin, Ireland
Email: registration@imedex.com
www.imedex.com/perspectivesmelanoma-conference/

www.isdsworld.com/en/upcomingcongresses/51-35th-annual-meetingjerusalemisrael
11th INTERNATIONAL CONGRESS
OF THE SOCIETY FOR MELANOMA
RESEARCH
13-16 November 2014
Zurich, Switzerland
www.melanomacongress.com/
IMCAS INDIA 2014
14-16 November 2014-06-02
Goa, India
www.imcas.com/en/india2014/
congress
2η επιστημονική εκδήλωση
«πέρα από το μελάνωμα»
22-23 Νοεμβρίου 2014
Ιωάννινα, www.csm.gr
MESOTHERAPY
4 December 2014
Dubai, United Arab Emirates
www.ibcme.com/aaam/courses/
mesotherapy2014.htm

23rd EADV CONGRESS
8-12 October 2014
Amsterdam, The Netherlands
www.eadvamsterdam2014.org/
INTERNATIONAL SOCIETY FOR
DERMATOLOGIC SURGERY
35th ANNUAL MEETING IN
COOPERATION WITH THE ISRAEL
SOCIETY OF DERMATOLOGY AND
VENEREOLOGY 2014
22-24 October 2014, Jerusalem, Israel

39th ANNUAL MEETING 2014 (JSID
2014) - JAPANESE SOCIETY OF
INVESTIGATIVE DERMATOLOGY
12-14 December 2014
Osaka Prefecture
www.jsid.org/english/index.html

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
13 Δεκεμβρίου 2014
Αθήνα, Ξενοδοχείο Ledra Marriott
Τηλ: 210 3634944
TOXINS 2015: BASIC SCIENCE
AND CLINICAL ASPECTS
OF BOTULINUM AND OTHER
NEUROTOXINS
14-17 January 2015, Lisbon, Portugal
www.neurotoxins.org/index.php/
toxins-2015
IMCAS ANNUAL WORLD
CONGRESS 2015
29 January - 1 February 2015
Paris, France
www.imcas.com/en/imcas2015/
congress
IMCAS CHINA 2015
10-12 April 2015
Shanghai, China
http://www.imcas.com/en/china2015/
congress
4th WORLD CONGRESS OF
DERMOSCOPY 2015
16-18 April 2015
Hofburg Vienna, Austria
Tel: +49 (0)30 / 20 45 90
Fax: +49 (0)30 / 20 45 950
Email: dermoscopy2015@mci-group.com
www.dermoscopy-congress2015.com/
7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON THE DIABETIC FOOT
20-23 May 2015
The Hague, Netherlands
Email: isdf@congressbydesign.com
www.diabeticfoot.nl/

Πωλείται
Laser
Cynosure Elite
Αλεξανδρίτης
(alex) + nd-yag

23rd WORLD CONGRESS OF
DERMATOLOGY
8-13 June 2015, Vancouver, Canada
Email: scientific@derm2015.org
www.derm2015.org/

Πληροφορίες:
κα Καρανικόλα Έβελυν
Tηλ.: 6948-202000

11th WORLD CONGRESS OF
COSMETIC DERMATOLOGY
5-8 November 2015, Singapore
www.wcocd2015.com/

Χειμερινή
Ημερίδα ΕΔΑΕ
13 Δεκεμβρίου 2014
Αθήνα
Ξενοδοχείο Ledra Marriott
Τηλ. 210 3634944
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