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

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

Ερπητοειδής δερματίτις
και εντεροπάθεια
από γλουτένη:
Αμφίδρομη σχέση
και στοματικές βλάβες
Γιώργος Χ. Λάσκαρης
Στοματολόγος Ιατρός – Οδοντίατρος
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου

Η ερπητοειδής δερματίτις και η εντεροπάθεια από
γλουτένη ή κοιλιοκάκη είναι δύο χρόνια αυτοάνοσα
νοσήματα με εκδηλώσεις από το δέρμα και το έντερο
αντίστοιχα. Εντούτοις, παρά τη διαφορετική κλινική
έκφραση υπάρχει στενή σχέση στην αφετηρία και τον
παθογενετικό μηχανισμό αφού κοινό σημείο είναι η
ευαισθησία στη γλουτένη.

Η

γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που υπάρχει στο σιτάρι, τη σίκαλη,
το κριθάρι και τη βρώμη. Και στα δύο νοσήματα υπάρχει κοινό
γενετικό υπόβαθρο αφού συνδέονται με τον HLA-DQ2 (95%) και
τον DQ8 (5%) γενότυπο. Η γλουτένη πυροδοτεί την παραγωγή αντι-IgA
ενδομύιων αυτοαντισωμάτων (IgA anti-endomysial antibodies) και αντι-Α
ιστικών τρανσγλουταμινικών αντισωμάτων στην εντεροπάθεια από γλουτένη, και την παραγωγή αντι-ΙgΑ επιδερμιδικών τρανσγλουταμινικών αντισωμάτων στην ερπητοειδή δερματίτιδα.
Είναι πράγματι συναρπαστική η διαδρομή στην παθογένεια και των δύο
νόσων καθώς και η πρόοδος που έχει επιτελεσθεί τα τελευταία χρόνια σε
γενετικό, ανοσολογικό και μοριακό επίπεδο. Τόσο η ερπητοειδής δερματίτις όσο και η εντεροπάθεια από γλουτένη εμφανίζουν εκδηλώσεις και
στο βλεννογόνο του στόματος σε ποσοστό 5-10% και 20-30% αντίστοιχα. Έτσι, χωρίς αμφιβολία, η γνώση της δραστηριότητας και των δύο νόσων έχει μεγάλη σημασία για τον Στοματολόγο, τον Οδοντίατρο, τον Δερματολόγο και τον Γαστρεντερολόγο. Ειδικότερα για τον Στοματολόγο, η
συμβολή του στη διάγνωση και θεραπεία επιβεβαιώνει το ρόλο του στο
χώρο της εσωτερικής παθολογίας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ανάλογη ιατρική εκπαίδευση και εμπειρία.
Η ερπητοειδής δερματίτις ή νόσος του Duhring περιγράφηκε για πρώτη
φορά από τον Αμερικανό Δερματολόγο Louis Duhring το 1884 και στη
συνέχεια από τον Γάλλο Δερματολόγο Jean Brocq. Πρόκειται για χρόνιο
αυτοάνοσο νόσημα του δέρματος.
Η εντεροπάθεια από γλουτένη ή κοιλιοκάκη είναι χρόνιο αυτοάνοσο
νόσημα του εντέρου. Παρά τη φαινομενικά διαφορετική κλινική έκφραση
και τα δύο νοσήματα έχουν κοινό παρονομαστή τη μη-ανοχή ή ευαισθησία στη γλουτένη. Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται κυρίως
στο σιτάρι, στη σίκαλη, στο κριθάρι, στη βρώμη και στον λυκίσκο (βασικό συστατικό για ορισμένα είδη μπύρας και ουίσκι).
Η ερπητοειδής δερματίτις είναι πιο συχνή σε λαούς της Βόρειας Ευρώπης, όπου υπολογίζεται ότι αναλογούν 10-11 περιπτώσεις ανά 100.000
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Πίνακας Ι. Κλινικά και Εργαστηριακά Χαρακτηριστικά Ερπητοειδούς Δερματίτιδος και Εντεροπάθειας από Γλουτένη
Νόσος

Κλινικά Ευρήματα %

Ιστολογικά

Ανοσολογικά
Αυτοαντίσωμα

Δέρμα

Στόμα

Έντερο

Ερπητοειδής
Δερματίτις

100% Βλατίδες, πλάκες, φυσαλίδες. Συμμετρική «ερπητοειδής» διάταξη στις
εκτατικές επιφάνειες, αγκώνες, γόνατα, γλουτούς, ράχη
κορμού.

5-10% Βλατίδες,
φυσαλίδες, επιφανειακές ελκώσεις,
σε κυκλική ή ημικυκλική διάταξη.

20% με κλινικά σημεία και συμπτώματα. 70%
υποκλινικά.

Εντεροπάθεια
από γλουτένη

90%

20-30% Άφθες,
συνήθως μικρές,
συχνές υποτροπές.

100% Διαταραχές
κένωσης, ανορεξία, τυμπανισμός
κοιλίας και πόνος,
μειωμένη σωματική ανάπτυξη,
ευερεθιστότητα,
οστεοπενία, δερματικές και στοματικές βλάβες κ.ά.

Συνύπαρξη
με άλλα νοσήματα

Αντιγόνο

Καθηλωμένο

Κυκλοφορόν

Ουδετερόφιλα
μικροαποστήματα στις θηλές του
χορίου, υποεπιθηλιακή φυσαλίδα.

Επιδερμιδική
τρανσγλουταμινάση
(TG3)

IgA στις θηλές του χορίου και στη βασική μεμβράνη σε κοκκιώδη
μορφή.

Ανοσοσύμπλεγμα IgA/επιδερμική τρανσγλουταμινάση και
IgA/αντι- ενδομύια.

• Εντεροπάθεια
γλουτένης (90%)
• Θυρεοειδίτις
Hashimoto (3540%)
• Σακχαρώδης
διαβήτης (Τύπος Ι)
• Μεγαλοβλαστική αναιμία
• Νόσος Addison
• Συστηματικό
σκληρόδερμα
• Σύνδρομο
Sjögren
• Συστηματικός
ερυθηματώδης
λύκος
• Μη-Hodgkin
λέμφωμα

Ατροφία εντερικού επιθηλίου,
επιπέδωση λαχνών, υπερπλασία κρυπτών.

Γλιαδίνη, ενδομύιο, ιστική τρανσγλουταμινάση (TG2)

Αντι-γλιαδίνη,
αντίσωμα IgA,
IgG. Αντιενδομύιο αντίσωμα IgA.
Αντι-ιστική
τρανσγλουταμινάση, αντίσωμα IgA, IgG.

Ανοσοσύμπλεγμα IgA με τα
αντιγόνα της νόσου.

• Ερπητοειδής
δερματίτις
• Θυρεοειδίτις
Hashimoto
• Σακχαρώδης
διαβήτης (Τύπος Ι)
• Σύνδρομο
Down
• Σύνδρομο
Turner
• Μη-Hodgkin
λέμφωμα

πληθυσμού. Σε ποσοστό πάνω από 90% η νόσος συνυπάρχει με
κλινικά ή/και υποκλινικά σημεία και συμπτώματα εντεροπάθειας
από γλουτένη. Η εντεροπάθεια από γλουτένη είναι πιο συχνή αφού
υπολογίζεται ότι, σε Ευρώπη και ΗΠΑ, στα 100-200 άτομα αντιστοιχεί 1 άτομο με κλινική ή υποκλινική νόσο. Ο παθογενετικός μηχανισμός σε γενετικά στοχοποιημένα άτομα, που έχουν τον HLA-DQ2
(95%) και το DQ8 (5%) γενότυπο, πυροδοτείται από τη λήψη τροφών που περιέχουν γλουτένη έναντι της οποίας παρουσιάζουν δυσανεξία που κινητοποιεί αυτοάνοσο μηχανισμό.
Η γλουτένη των τροφών διασπάται στο έντερο στο πεπτίδιο γλιαδίνη, που στη συνέχεια τροποποιεί αυτοαντιγόνα των λείων μυϊκών ινών του εντέρου, ενδομύια αντιγόνα (endomysial) και ιστικά
αντιγόνα τρανσγλουταμινάσης (TG2-ιστικά), καθώς και αντιγόνα επιδερμιδικής τρανσγλουταμινάσης (TG3-επιδερμιδικά). Στη συνέχεια
κινητοποιείται αυτοάνοσος μηχανισμός με παραγωγή αυτοαντισω-

μάτων IgA που στρέφονται εναντίον των αυτοαντιγόνων του εντέρου και της επιδερμίδος, με αποτέλεσμα τις βλάβες στο έντερο και
το δέρμα αντίστοιχα.
Η ερπητοειδής δερματίτις προσβάλλει συνήθως άτομα ηλικίας
40-55 ετών αλλά και παιδιά. Οι βλάβες του δέρματος χαρακτηρίζονται από κλινική πολυμορφία όπως βλατίδες, πλάκες και φυσαλίδες που συνοδεύονται με κνησμό.
Στη συνέχεια οι φυσαλίδες σπάνε αφήνοντας επιφανειακές ελκώσεις που καλύπτονται από εφελκίδες. Χαρακτηριστικό κλινικό διαγνωστικό σημείο είναι ότι οι βλάβες συρρέουν κατά ομάδες, έχοντας «ερπητόμορφη» συμμετρική διάταξη στις εκτατικές επιφάνειες των άκρων, στους αγκώνες, στα γόνατα, στους γλουτούς και στη
ράχη του κορμού (Εικ. 1).
Ο βλεννογόνος του στόματος προσβάλλεται σε ποσοστό 5-10%,
συνήθως μετά το δέρμα και πολύ σπάνια πριν από αυτό. Παρατη-

Εικ. 1. Ερπητοειδής δερματίτις, βλάβες στο δέρμα

Εικ. 2. Ερπητοειδής δερματίτις, βλάβες στο στόμα
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Εικ. 3. Ερπητοειδής δερματίτις, ιστολογική εικόνα

Εικ. 4. Ερπητοειδής δερματίτις, άμεσος ανοσοφθορισμός

ρούνται κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες και μικρές φυσαλίδες, σε ερυθρά βάση, που διατάσσονται κυκλικά ή ημικυκλικά και στη συνέχεια οι φυσαλίδες σπάζουν αφήνοντας πολύ επώδυνες διαβρώσεις ή ελκώσεις (Εικ. 2).
Η διάγνωση της νόσου εκτός από τα κλινικά κριτήρια στηρίζεται στα
ιστολογικά και ανοσολογικά ευρήματα. Ιστολογικά, χαρακτηριστικό
εύρημα είναι ο σχηματισμός μικροαποστηματίων κυρίως από ουδετερόφιλα και λιγότερο από ηωσινόφιλα στις κορυφές των θηλών
του χορίου (Εικ. 3) και η δημιουργία υποεπιθηλιακής φυσαλίδος.
Χαρακτηριστικό, επίσης, εύρημα είναι η καθήλωση αυτοαντισωμάτων IgA σε κοκκιώδη μορφή στις θηλές του χορίου και λιγότερο
συχνά κατά μήκος της βασικής μεμβράνης με την τεχνική του άμεσου ανοσοφθορισμού (Εικ. 4).
Τέλος, πολύ πρόσφατα, ανιχνεύθηκαν κυκλοφορούντα στο αίμα
ανοσοσυμπλέγματα αυτοαντισωμάτων IgA και επιδερμιδικής τρανσγλουταμινάσης που πιστεύεται ότι παίζουν κεντρικό ρόλο στην
ανοσοπαθογένεση της νόσου. Σημαντικό, εξάλλου, πρόσφατο εύρημα είναι ότι η επιδερμιδική τρανσγλουταμινάση είναι το υπεύθυνο αυτοαντιγόνο για την εμφάνιση της ερπητοειδούς δερματίτιδας.
Στον Πίνακα Ι βρίσκονται ταξινομημένα τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα της ερπητοειδούς δερματίτιδας και των εντεροπα-

θειών από γλουτένη.
Η εντεροπάθεια από γλουτένη ή κοιλιοκάκη είναι χρόνια, αυτοάνοσος, γενετικά καθορισμένη νόσος του εντέρου που ενεργοποιείται όταν οι ασθενείς λάβουν τροφές που περιέχουν γλουτένη η
οποία πυροδοτεί ανοσολογική αντίδραση με παραγωγή αυτοαντισωμάτων ΙgA και IgG που στρέφονται εναντίον συγκεκριμένων
αντιγονικών στόχων, όπως τα ενδομύια αντιγόνα και η ιστική τρανσγλουταμινάση. Ο μηχανισμός αυτός προκαλεί βλάβες στην εσωτερική επιφάνεια του λεπτού εντέρου και στη συνέχεια παρεμποδίζει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Κλινικά, αυτό εκδηλώνεται με διαταραχές στην κένωση
(χρόνια διάρροια ή δυσκοιλιότητα, ή και τα δύο), ανορεξία, τυμπανισμό, κοιλιακό πόνο, μειωμένη σωματική ανάπτυξη, ευερεθιστότητα, οστεοπενία, σιδηροπενική αναιμία, ερπητοειδή δερματίτιδα,
μη-Hodgkin λέμφωμα κ.ά.
Στο στόμα οι ασθενείς εμφανίζουν σε ποσοστό 20-30% άφθες,
συνήθως μικρές, που έχουν σαν χαρακτηριστικό σημείο τις συχνές
υποτροπές (Εικ. 5). Επιπλέον, μπορεί να συνυπάρχουν δυσπλαστικές αλλοιώσεις της αδαμαντίνης των δοντιών. Υπολογίζεται ότι σε
κάθε συμπτωματικό ασθενή με εντεροπάθεια από γλουτένη αναλογούν 50-60 ασυμπτωματικοί που παραμένουν αδιάγνωστοι.
Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στη βιοψία και ιστολογική εξέταση του εντέρου, όπου χαρακτηριστικά παρατηρείται έντονη ατροφία με επιπέδωση των λαχνών και υπερπλασία των κρυπτών. Ανοσολογικά, ανιχνεύονται στο αίμα αυτοαντισώματα IgA έναντι του ενδομύιου αντιγόνου και της ιστικής τρανσγλουταμινάσης, που έχουν
υψηλή διαγνωστική αξία (ειδικότητα και ευαισθησία).
Η θεραπεία της ερπητοειδούς δερματίτιδος στηρίζεται στην αποφυγή προϊόντων που περιέχουν γλουτένη και στη λήψη δαψόνης
σε δοσολογία 50-100 mg την ημέρα με καλό αποτέλεσμα για 1-2
χρόνια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η δαψόνη δεν είναι αποτελεσματική στην εντεροπάθεια. Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί η
σουλφοπυριδίνη. Η εντεροπάθεια από γλουτένη αντιμετωπίζεται
μόνο με δίαιτα ελεύθερη γλουτένης εφ’ όρου ζωής.
Η θεραπεία των βλαβών του στόματος στηρίζεται στην αντιμετώπιση της βασικής νόσου, καθώς και στη συμπτωματική αντιμετώπιση.
Συμπερασματικά, πρέπει να τονισθεί ο ρόλος του Στοματολόγου
στη διάγνωση και των δύο νόσων και ιδιαίτερα εκείνων των περιπτώσεων όπου οι στοματικές εκδηλώσεις προηγούνται ή είναι και
μοναδικές, καθώς επίσης και η συμβολή του στη θεραπεία.
ID

Εικ. 5. Εντεροπάθεια από γλουτένη, άφθα
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Προηγμένη Τεχνολογία Micro-Channeling

Διείσδυση ουσιών
με ενεργά συστατικά
στο δέρμα μέσω
χιλιάδων μικροκαναλιών χωρίς
πόνο και χρόνο
αποθεραπείας.
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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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Ροδόχρους νόσος
Αιτιοπαθολογία – Κλινική Εικόνα
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΗ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Τι γνωρίζουμε σήμερα… Ορισμός;
• Μη πλήρη δεδομένα επίπτωσης της νόσου
• Μη σαφή ταξινόμηση της νόσου
• Παθογένεση;
• Ίαση;
• Κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας;
• Έλλειψη φαρμάκου για την αγγειακή δυσλειτουργία

Τι γνωρίζουμε σήμερα…
• Χρόνια φλεγμονώδης νόσος με υφέσεις-εξάρσεις
• Εντόπιση στο κέντρο του προσώπου
- Καύσος/αίσθημα νηγμών
- Ερύθημα
- Βλατίδες/Φλυκταινίδια
- Τηλαγγειεκτασίες
• Επηρεάζει ψυχισμό-κοινωνική ζωή
• Άγνωστης αιτιολογίας
Η ροδόχρους νόσος δεν είναι ποικιλία της ακμής

Επιδημιολογία
• Επίπτωση από 2-10%
• Ηλικία έναρξης 30-50
• 2-3 : 1 (γυναίκες-άνδρες)
• Τυπικά σε ανοικτούς φωτότυπους, Βορειοευρωπαίους
•Π
 ολλοί ασθενείς παραμένουν
αδιάγνωστοι, χωρίς αγωγή

• Βλατίδες και φλυκταινίδια

• Ξηρότης

• Τηλαγγειεκτασίες

• Οίδημα
• Οφθαλμικές Εκδηλώσεις
• Περιφερική Εντόπιση
• Φύματα

Ταξινόμηση - National Rosacea Society
Classification
Υπότυποι

Κλινικά σημεία / συμπτώματα

I. Αγγειακός ερυθηματοτηλαγγειεκτατικός

- flushing
- ερύθημα
- τηλαγγειεκτασίες

II. Φλεγμονώδης
Βλατιδοφλυκταινώδης

- ερύθημα
- βλατίδες
- φλυκταινίδια

III. Φυματώδης

- πάχυνση δέρματος
- ανώμαλη επιφάνεια
- ρινόφυμα

Δευτερεύοντα

• Παροδικό ερύθημα (flushing) • Καύσος, «τσούξιμο»
• Μόνιμο ερύθημα

• Πλάκες

25-40%

5%

IV. Oφθαλμική

- κ αύσος, αίσθηση ξένου σώματος,
νηγμών
-φ
 ωτοευαισθησία,
3-50%
ξηρότητα,κνησμός
- θόλωση όρασης

V. Κοκκιωματώδης
ροδ. νόσος

-μ
 η φλεγμονώδεις σκληρές
ομοιόμορφες ερυθρές,
σπάνια
ερυθρόφαιες βλατίδες

J.Am Acad Dermatol 2004; 50(6):907-12

Διαγνωστικά Κριτήρια
Κύρια χαρακτηριστικά

55-70%

Υπότυπος Ι Ερυθηματοτηλαγγειεκτατικός (ETR)
• Το flushing διαρκεί περισσότερο από 10’
• Κέντρο προσώπου (αλλά και περιφέρεια: αυτιά, λαιμό, ντεκολτέ)
• Καύσος ή και τσούξιμο
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• Όχι περιοφθαλμικά
• Δυσανεξία σε τοπικά σκευάσματα
• Εκλυτικοί παράγοντες: άγχος, αλκοόλ, ζεστά ροφήματα, καυτερά
φαγητά, άσκηση, κρύο, ζέστη, ζεστά μπάνια

• Μπορεί να προηγείται των δερματικών εκδηλώσεων κατά πολλά χρόνια
• Η όραση δεν επηρεάζεται
• Σπάνια κερατίτις, ιρίτις, σκληρίτις
• 25% ασθενών με Ροδ. Νόσο έχουν οφθαλμική προσβολή

Κοκκιωματώδης Ροδόχρους Νόσος
• Φυματίδη (rosacea-like tuberculid of Lewandowsky) – κεχροειδής λύκος (Lupoid miliaris)

Υπότυπος ΙΙ - Βλατιδοφλυκταινώδης (PPR)
• Μικρές βλατίδες με μικροφλυκταινίδιο
• Οίδημα (ήπιο)
• Όχι περιοφθαλμικά
• Ιστορικό flushing
• Τηλαγγειεκτασίες
• Μεσήλικες γυναίκες

Πυόδερμα του προσώπου (Pyoderma faciale,
Rosacea fulminans)

Υπότυπος ΙΙΙ - Φυματώδης
• Μύτη (rhinophyma)
• Πηγούνι (gnathophyma)
• Μέτωπο (metophyma)
• Αυτιά (otophyma)
• Βλέφαρα (blepharophyma)
• Ρινόφυμα
- ινώδες
- ινοαγγειωματώδες
- αδενοειδές
- ακτινικό

Morhiban Disease
• Chronic persistent erythema and edema of the face.

(Roberts and Ward), Rhinophyma JRSOS
Med 1985, 78 (8): 678-81

Περιγράφηκε το 1957 από τον Degos

Άλλες εκδηλώσεις - Βλάβες εκτός προσώπου

Υπότυπος ΙV - Οφθαλμική
• Βλεφαρίτις
• Χαλάζιο, φλεγμονή των αδένων του Meiboman
• Υπεραιμία επιπεφυκότων, ξηρότητα, ερεθισμός, δακρύρροια

• Αυτιά, λαιμός, ντεκολτέ, τριχωτό κεφαλής, πλάγια προσώπου
(κηλιδώδες ερύθημα)
• Ακμοειδείς βλάβες
στήθος, τριχωτό κεφαλής, λαιμός, άκρα
• Σύνδρομο ερυθρού οσχέου; (red scrotum)
χρόνιος ερεθισμός, χρήση κορτικοστεροειδών, ΑΔ

Αίτια παροδικού ερυθήματος (ΠΕ)
• Καλόηθες ΠΕ
• Κλιμακτήριος
• Καρκινοειδές σύνδρομο
• Φαιοχρωμοκύτωμα
• Μαστοκυττάρωση
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Παθοφυσιολογία (1) - Αγγειακό δίκτυο

• Μυελοειδές Ca θυρεοειδούς (MCT)
• Όγκος από παγκρεατικά κύτταρα (vipoma)
• Καρκίνωμα νεφρού
• Αναφυλαξία

Ερυθρό πρόσωπο (Red face)
διαφορική διάγνωση
• Ερεθιστική εξ επαφής δερματίτις
• Ηλιοδερματίτις
• ΑΔ προσώπου, λαιμού
• ΣΔ
• Δερματομυοσίτις, ΣΕΛ
• Πολυκυθαιμία
• Σύνδρομο Haber

Βλατιδοφλυκταινώδης ροδόχρους νόσος
διαφορική διάγνωση
• Κοινή ακμή
• Περιστοματική δερματίτις
• Demodecidosis
• Κεχροειδής λύκος (lupus miliaris)
• Σαρκοείδωση
• N. Bourneville
• Mycobacterium avium
• Pyoderma faciale
• Ακμή από στεροειδή

Φυματώδης ροδόχρους νόσος
διαφορική διάγνωση
• Αγγειοσάρκωμα
• Κοκκίωμα του Lever
• Σαρκοείδωση
• Λ. Λέπρα
• Βλατιδώδης βλεννίνωση
• Μεταστάσεις

Ροδόχρους νόσος - διαφορική διάγνωση
από Lupus rosacea

• Δυσλειτουργία θερμικών μηχανισμών σαν αίτιο της αγγειοδιαστολής στην Ροδ. Νόσο.
• Για να διευκολυνθεί η θερμορρύθμιση του εγκεφάλου, σαν φυσιολογική απάντηση σε υπερθερμία, έχουμε αυξημένη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο.
• Η απάντηση αυτή λείπει σε ασθενείς με Ροδ. Νόσο (μέτρηση στις
γωνιακές φλέβες του οφθαλμικού κόγχου)

Παθοφυσιολογία (2) - Κλιματικοί παράγοντες
• Επαγγελματική έκθεση σε ζέστη
• Ρόλος του ηλιακού φωτός
• Φωτότυπος, έξαρση την άνοιξη, επίπτωση σε μεγαλύτερες ηλικίες
• Ιστολογικά
ακτινική ελάστωση

Παθοφυσιολογία (3)
• Ιστολογικά
εκφύλιση ενδοθηλίου αγγείων και στρώματος του
χορίου
• Η καταστροφή των αγγείων μπορεί να προηγείται
• Το αντίθετο υποστηρίζεται από άλλους ερευνητές
• Διαταραχή των αιμοφόρων αγγείων και λεμφαγγείων από την ηλιακή ακτινοβολία μέσω καταστροφής των ελαστικών και κολλαγόνων ινών που δημιουργούν το δίκτυο που υποστηρίζει τα αγγεία

Παθοφυσιολογία (4)
χημικοί, διατροφικοί παράγοντες
• Ελκύουν flushing
- αλκοόλ
- καυτερά φαγητά
- ζεστά ροφήματα
• Φάρμακα
- αμιοδαρόνη (ροδ.νόσο, χαλάζια)
- τοπικά στεροειδή (και εισπνεόμενα!)
- νικοτινικό οξύ
- ακμοειδή εξανθήματα από Β6, Β12 (υψηλές δόσεις)

Παθοφυσιολογία (5)
Mικροοργανισμοί Demodex folliculorum
• Αμφιλεγόμενος ρόλος
• Εντόπιση σε θέσης προσβολής (μύτη, παρειές)
• Αποικισμός του δέρματος αυξάνει με την ηλικία
• Εχουν διαπιστωθεί ανοσολογικοί μηχανισμοί (σε πάσχοντες από
Ροδ. Νόσο) εναντίον του Demodex
• Bacillus oleronius Gram - βακτηρίδιο
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Eκείνη θελεί γρηγορα αποτελεσματα/ εσείσ εχετε αναγκη να δίαρκεσουν

Λ.Τ. 20,63€
Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Epiduo 02/2014

Παθοφυσιολογία (6)
Μικρόβια, Helicobacter pylori
• Αμφιλεγόμενος ρόλος
• Ανευρίσκεται και στον γενικό πληθυσμό
• Λοίμωξη από H.pylori αυξάνει αγγειοκινητικές ουσίες όπως η ισταμίνη, προσταγλαδίνες, λευκοτριένια
• Η θεραπεία για την εξάλειψή του μπορεί να βελτιώσει την Ροδ. Νόσο

Παθοφυσιολογία (7) Ρινόφυμα
• Κυτοκίνη TGFb
• Ίνωση χορίου

Η φλεγμονή του δέρματος στην Ροδόχροα Νόσο
• Αναρρύθμιση των προφλεγμονωδών κυτοκινών TNF-a, IL-1 και
IL-6 που προωθούν την χημειοταξία, ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων
• Χρόνια αγγειοδιαστολή και συνεχής καταστροφή (αποδόμηση)
του στρώματος του χορίου προκαλούνται:
- compound nitric oxide (NO) που εκφράζονται από τα ουδετερόφιλα «λευκοκύτταρα»
- ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (ROS)
- μεταλλοπρωτεϊνάσες του στρώματος
- αυξημένη ενδογενή ανοσολογική απάντηση μέσω αναρρύθμισης πρωτεασών σερίνης όπως η κατελισιδίνη (catelicidin)
Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Ιστότοποι
• Rosacea Net-from the AAD
• National Rosacea Society –
USA
• Rosacea-Medscape Reference
• Rosacea-British Association
of Dermatologists
• Rosacea Research and
Development Institute

Π α θ ή σ ε ω ν

Εξαρτηµάτων ∆έρµατος
Πρόληψη & Θεραπεία

2014

5-7

Σεπτεµβρίου

Αθήνα

Τοπική θεραπεία ροδοχρόου νόσου
Μια πρόκληση για το Δερματολόγο
Ρηγόπουλος Δημήτρης
Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών
Διευθ. Β' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γεν. Πανεπιστ. Νοσοκομείο «Αττικόν»

Ιστορική αναδρομή

• Επίσης διάφοροι καλλιτέχνες διαμέσου των αιώνων έχουν απεικονίσει τη ροδόχροη νόσο σε πίνακες μέσω ερυθρών προσώπων
και προσώπων με ρινόφυμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας πίνακας στο Λούβρο με τίτλο «Ο ηλικιωμένος και ο εγγονός του», από τον Girandaio γύρω στα 1480.

• Ανεξάρτητα από την ονομασία ή την πάθηση ήταν αρκετά γνωστή και συχνά συσχετιζόταν με την υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
• Αναφορές για τη ροδόχροη νόσο εμφανίζονται και στη λογοτεχνία. Στις «Ιστορίες του Canterbury» του Chaucer και στον «Ερρίκο V» του Shakespeare, περιλαμβάνονται περιγραφές για άνδρες με ερυθρά πρόσωπα και διογκωμένες μύτες.

Domenico Girantaio
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Rembrandt

Πίνακας 1. Incidence rates of rosacea diagnosed in the UK between 1995 and
2008. py, person-years. (Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608)

1. Artemisia Gentileschi, self portrait, ca. 1615
2. Jean-Baptiste Greuze, Girl, 1765-1780
3. Elisabeth Bender Greenough, Gilbert Stuart, ca. 1820
4. Jaques-Louis David (1748-1825) - Portrait Woman
5. Doly Madison, 1804, Gilbert Stuart
6. Rembrandt Peale, Rosalba Peale, 1820
7. Aleksei Antropov (1716-1795) Countess Αnna Vorontsova
8. Frans Hals, Portrait of a man, ca 1637
9. Diego Velasquez, La Gallega, 1645-50
10. 1565 Bronzino, I. de Medicci

Υπότυποι – Στάδια
Υπότυποι
Ερυθηματο-τηλαγγειεκτασικός
Βλατιδο-φλυκταινώδης
Φυματώδης
Οφθαλμικός
Παραλλαγές
α) Κοκκιωματώδης μορφή (Granulomatus)
Μη φλεγμονώδεις σκληρίες (καφέ-κίτρινες βλατίδες ή οζίδια κυρίως πέριξ των οπών του προσώπου).
β) Κεραυνοβόλος μορφή (Fulminans)
Κυρίως σε νέες γυναίκες, μοιάζει με την κεραυνοβόλο ακμή, συχνά προηγείται έξαρση σμηγματόρροιας ή υπάρχει ιστορικό χρόνιας ακμής. Η αιτιοπαθογένεια είναι άγνωστη, ενώ έχει συνδεθεί
με φλεγμονώδεις παθήσεις εντέρου, εγκυμοσύνη ή με τη χρήση αντισυλληπτικών.
Σταδιοποίηση
- Στάδιο Ι: Ερύθημα το οποίο διαρκεί από λίγες ώρες έως ημέρες
και τηλαγγειεκτασίες
- Στάδιο ΙΙ: Επίμονο ερύθημα, πολλαπλές Τ/Α και πολυάριθμες
βλατίδες και φλύκταινες
- Στάδιο ΙΙΙ: Μεγάλα φλεγμονώδη οζίδια, διηθήσεις τύπου δοθιήνωσης και υπερτροφία συνδετικού ιστού
-

Ροδόχρους νόσος
• Η ροδόχρους νόσος είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια. Χαρακτηρίζεται από την
εμφάνιση:
- Ερυθήματος
- Τηλαγγειεκτασιών
- Φλεγμονωδών αλλοιώσεων
- Οιδήματος
Με εναλασσόμενα διαστήματα εξάρσεων και υφέσεων.
• Συνήθως το εξάνθημα εντοπίζεται στο πρόσωπο, κυρίως στις παρειές, το μέτωπο, τη μύτη και τον πώγωνα.
• Σε αντίθεση με την ακμή δεν υπάρχουν φαγέσωρες. Αρχικά οι
μεταβολές είναι ήπιες, αλλά αργότερα ενδέχεται να γίνουν πολύ εμφανείς.
• Άλλα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται αργότερα είναι η ανάπτυξη οιδήματος με συνοδό σκλήρυνση.
• Συχνά εμπλέκονται και οι οφθαλμοί με εκδηλώσεις αίσθησης ξένου σώματος, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από επιπεφυκίτιδα, βλεφαρίτιδα, επισκληρίτιδα, χαλάζιο, ιρίτιδα και σε κάποιες
περιπτώσεις σοβαρή κερατίτιδα.
• Η νόσος έχει υψηλό επιπολασμό. Υπολογίζεται ότι προσβάλει
τουλάχιστον 16 εκατομμύρια στις ΗΠΑ και περίπου 45 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Συνήθως εμφανίζεται σε ενήλικες (μεταξύ 30 και 50 ετών) και «προτιμά» όσους έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα, ξανθά μαλλιά, γαλανά
μάτια και είναι κελτικής ή σκανδιναβικής καταγωγής.
• Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν σοβαρότερης μορφής νόσο.

Αιτιολογία
• Η ακριβής αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη, αλλά έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι πιθανοί παράγοντες όπως:
- Γαστρεντερικές διαταραχές
- Δραστηριότητα μικροοργανισμών
- Αγγειακές διαταραχές (ανωμαλία αγγειοκινητικής αντίδρασης)
- Ανωμαλία της τριχο-σμηγματογόνου μονάδας
- Βλάβη στο εν τω βάθει χόριο και στους υποκείμενους ιστούς
• Άλλα πιθανά αίτια περιλαμβάνουν
- Γενετική προδιάθεση
- Συνδυασμό γενετικής προδιάθεσης & έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία
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Aντιμετώπιση

- Φαρμακευτικές αγωγές που προκαλούν αγγειοδιαστολή

Αιτιολογία
• Demodex Folliculorun?
• Helicobacter pylori?

• Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από το στάδιο και την ένταση της νόσου.
• Στα αρχικά στάδια συνιστάται η αποφυγή των εκλυτικών παραγόντων και η τοπική εφαρμογή αγγειοσυσπαστικών καλλυντικών
σκευασμάτων
• Η ροδόχρους νόσος δεν θεραπεύεται. Ωστόσο με την επιλογή της
κατάλληλης αγωγής αρκετοί ασθενείς μπορούν να επιτύχουν μακροχρόνια διαστήματα με ύφεση που διαρκεί από μήνες έως και έτη.
• Οι σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της
ροδοχρόου νόσου στοχεύουν στη μείωση του αριθμού και της
σοβαρότητας των φλεγμονωδών βλαβών και του ερυθήματος
και περιλαμβάνουν τη χρήση και τοπικών και συστηματικών παραγόντων.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
• Μετρονιδαζόλη γέλη ή κρέμα
• Αζελαϊκό οξύ 15% (20%)
• Αναστολείς Καλσινευρίνης
• Τοπικά αντιβιοτικά (κλινταμυκίνη – ερυθρομυκίνη)
• Υπεροξείδιο βενζολίου μόνο του ή σε συνδυασμό
• Ρετινοείδη (ισοτρενοΐνη, αδαπαλένη)
• Αντιπαρασιτικά (permethrin)
• α2 – αδρενεργείς αναστολείς
• Sulfacetamide 10% Sulfur 5%
• Ενυδατικά (με σκοπό την αποκατάσταση του φραγμού)
• Αντιηλιακά φίλτρα

Μοναδική και ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ σύνθεση
«ταξιδεύει» σε 17 χώρες
Κρέµα

Η Aquaderm περιέχει 400000 IU Vit A, Panthenole, Allantoin και 2% Aquaderm.

ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε:
Ξηροδερµίες, Φλογώσεις,
Παρατρίµµατα, Εγκαύµατα

Ointment

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΒΑΣΗ για ΓΑΛΗΝΙΚΑ

: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ

• Φλαβονοειδή (chrysanthellum, συλιμαρίνη)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

συστηματικη θεραπεια
• Αντιβιοτικά (τετρακυλίνες-μακρολίδες πρώτης γενιάς / ερυθρομυκίνη 250-1000mg – μακρολίδες δεύτερης γενιάς / κλαριθρομυκίνη / αζιθρομυκίνη 500mg x 3 φορές την εβδομάδα – μετρονιδαζόλη 200mg x 12 εβδομάδες)
• Ρετινοειδή (0,2-1,0 mg/kg)
• Β-αναστολείς (χαμηλές δόσεις)
• Θειικός ψευδάργυρος (200mg x 3)
• Αντισυλληπτικά

• Η τοπική της μορφή χρησιμοποιήθηκε το 1989 πρώτα σαν 0,75%
γέλη, έπειτα σαν 0,75% λοσιόν και κρέμα και στη συνέχεια σαν
1% κρέμα και γέλη. Ο μηχανισμός δράσης της πιστεύεται ότι σχετίζεται τουλάχιστον μερικά σε αντιφλεγμονώδη δράση μέσω μειωμένης απελευθέρωσης ελευθέρων ριζών οξυγόνου από τα ουδετερόφιλα.
• Η χορήγησή της μειώνει τις φλεγμονώδεις αλλοιώσεις και το ερύθημα γύρω από τις αλλοιώσεις στη βλατιδοφλυκταινώδη ροδόχρου νόσο και μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση του γενικού
ερυθήματος.
• Η μετρονιδαζόλη είναι γενικά καλά ανεκτή με λίγες τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες και αποτελεί τη συνιστώμενη τοπική επιλογή για την αντιμετώπιση της ροδόχρου νόσου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
• Στα γενικά μέτρα πρόληψης και θεραπείας περιλαμβάνεται η αποφυγή:
- Αλκοόλ
- Νιασίνης
- Τοπικών στεροειδών
- Έκθεσης στον ήλιο
- Ακραίων κλιματικών αλλαγών
- Καυτερών και πικάντικων φαγητών
- Αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων
• Όπως και η εκπαίδευση των ασθενών για τη σωστή χρήση αντηλιακού όλο το χρόνο και για την επιλογή μη ερεθιστικών καλλυντικών και καλυπτικών προϊόντων.

Πίνακας 5. Treatment algorithm for rosaccea subtypes. Goldgar C, et al. Am
Fam Phys;2009;80(5):461-468

Αζελαϊκό οξύ
• Το αζελαϊκό οξύ (azelaic acid) είναι μία οργανική ένωση με χημικό τύπο (CH2)7(CO2H)2. Aνήκει στα δικαρβοξυλικά οξέα και
ανευρίσκεται στο κριθάρι, στο σιτάρι και στη σίκαλη.
Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τη ήπιας έχως μέτριας ακμής. Είναι βακτηριοκτόνο έναντι των κοινών βακτηριδίων της ακμής
όπως εναντίον των Propionibacterium acnes και Staphylococcus
epidermidis.

• Το αζελαϊκό οξύ μειώνει την παραγωγή κερατίνης, αναστέλλει
τον πολλαπλασιασμό και επηρεάζει τη διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων και επαναφέρει στο φυσιολογικό τις διαδικασίες διαφοροποίησης της επιδερμίδας, οι οποίες έχουν διαταραχθεί λόγω της ακμής.
• Ο μηχανισμός δράσης στο ροδόχρου νόσο θεωρείται ότι είναι
αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτικός με μείωση της απελευθέρωσης ελευθέρων ριζών οξυγόνου από τα ουδετερόφιλα.
• Αν και η συγκέντρωση στη γέλη (15%) είναι 5% χαμηλότερη από
την αντίστοιχη στην κρέμα, αυτή θεωρείται ιδανικότερη για την
απόδοση του φαρμάκου στο δέρμα.

Αντιμετώπιση

Μετρονιδαζόλη
• Η μετρονιδαζόλη ανήκει στην ομάδα των νιτροϊμιδαζολών. Είναι
ένα προφάρμακο, που ενεργοποιείται ενδοκυτταρίως και στη συνέχεια συνδέεται με το DNA, διαταράσσει την ελικοειδή δομή του
και αναστέλλει τη σύνθεση νουκλεϊνικών οξέων με αποτέλεσμα
το θάνατο των βακτηριδιακών κυττάρων.

• Το αζελαϊκό οξύ είναι κλινικά ανώτερο της μετρονιδαζόλης στη
βελτίωση των φλεγμονωδών αλλοιώσεων και του ερυθήματος
που σχετίζονται με τη ροδόχρου νόσο σύμφωνα με τα αποτελέσματα από μια τυχαιοποιημένη μελέτη που συνέκρινε μία γέλη
αζελαϊκού οξέος 15% με μια γέλη μετρονιδαζόλης 0,75%.
• Elewski BE, Fleischer AB Jr, Pariser DM.A comparison of 15%
azelaic acid gel and 0.75& metronidazole gel in the topical
treatment of papulopustular rosaccea: esults of a randomized
trial. ArchDermatol.2003;139(11):1444-1450.
• Όμως άλλες μελέτες καταγράφουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης τοπικού ερεθισμού με τη γέλη αζελαϊκού οξέος 15% από
ό,τι με τη γέλη μετρονιδαζόλης 0,75% ή 1%.

ΣΕΛΙΔΑ 18

Berardesca E, Cameli N, Cavallotti C, Levy JL, Piérard GE, de Paoli
Ambrosi G. Combined effects of silymarin and methylsulfonylmethane
in the management of rosacea: clinical and instrumental evaluation.
J Cosmet Dermatol. 2008;7(1):8–14.

Zelogent
Δραστική ουσία:
Potassium Azeloyl Diglynate,
Hydroxypropyl Chotosan, Vitamin E,
Φίλτρα UV ακτινοβολίας
Φαρμακοτεχνική μορφή:
Κρέμα
Συσκευασία:
Σωληνάρια των 30ml

Studies have shown that silymarin combined with methyl-sulfonylmethane improves papules, erythema, hydration, and itching,
but not pustule number, making it an option for patients with
erythemato-telangiectatic rosacea.

Potassium Azeloyl Diglycinate (PAD)
• Το αζελαϊκό οξύ είναι παχύ, ελαιώδες και παρουσιάζει δυσκολία στην επάλειψη
• Το PAD είναι ένα μόριο που καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

και προέρχεται από τη συμπύκνωση αζελαϊκού οξέος και γλυκίνης

• Το PAD αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη από πλευράς φαρμακοτεχνικής
• Διαθέτει εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας, βελτιωμένη σταθερότητα, υψηλότερη διαλυτότητα στο νερό και ισοδύναμη δραστικότητα με το ΑΟ, σε χαμηλότερη όμως συγκέντρωση (5% αντί 20%
στο Skinoren!)
• Το PAD επαναφέρει το λευκό χρώμα και την φωτεινότητα του
δέρματος, βελτιώνει την ελαστικότητα, ρυθμίζει την παραγωγή
σμήγματος και εξασφαλίζει την ενυδάτωση των βαθύτερων στιβάδων της επιδερμίδας

• Ο συνδυασμός των κλινικά αποδεδειγμένων αντιφλεγμονωδών
και ενυδατικών ιδιοτήτων του PAD και των προστατευτικών ιδιοτήτων του HPCH επιτρέπουν στο Zelogent να αποτελεί μια αξιόπιστη αγωγή για τον έλεγχο της ροδόχρου νόσου
Η χρήση ενυδατικού βοηθάει
τη μείωση των συμπτωμάτων.

Hydroxypropyl Chitosan (HPCH)
• Το Zelogent περιέχει 1% HPCH. To HPCH είναι ένας αμινοπολυσακχαρίτης, υδατοδιαλυτός, ημισυνθετικό παράγωγο της χιτίνης,
ο οποίος λαμβάνεται από κελύφη καβουριών και δρα σχηματίζοντας μια αόρατη ελαστική μεμβράνη.
• Η σχηματιζόμενη μεμβράνη έχει υψηλή ελαστικότητα που εμποδίζει την ενοχλητική αίσθηση του «λιπαρού δέρματος». Επίσης
αυξάνει τη διασπορά των άλλων συστατικών, είναι διαπερατή
στον αέρα, είναι ένας εξαιρετικός μεταφορέας και διαθέτει ιδανικό προφίλ ασφάλειας.
• Το HPCH διαθέτει συνδετικές ιδιότητες με τους βιολογικούς ιστούς
λόγω της θετικής τους φόρτισης. Οι ελεύθερες ομάδες του HPCH
αλληλεπιδρούν με την κερατίνη και συνεισφέρουν στη μεταφορά και απελευθέρωση του PAD.

Del Rosso J, Baum E. J Clin Aesth Dermatol 2008;1(1):20-25Η

Κλινική αποτελεσματικότητα
• Clinical and instrumental assessment of the effects of a new
product based on hydroypropyl chitosan and potassium azeloyl
diglycinate in the management of rosaccea

Συνοπτικά το HPCH:
• Μεταφέρει δραστικά συστατικά μέσω των στιβάδων του δέρματος
• Είναι μη τοξικό και μη ερεθιστικό
• Είναι διαπερατό στον αέρα
• Προστατεύει από τις μεταβολές της θερμοκρασίας

Enzo Berardesca, MD,1 Matilde Iorizzo, MD, PhD2, Elva Abril,
MD,1 Giancarlo Guglielmini, PhD,3 Maurizio Caserini, MD,4 Renata
Palmieri, Pharm.D, 4 &Gerald E Pierard, MD, PhD5
San Gallicano Dermatological Institute, Rome, Italy
Private Practice, Dermatology, Lugano, Switzerland
3
Scientific/Regulatory Affairs Department, Sinerga S.p.A., Milan, Italy
4
Scientific Department, Polichem SA, Lugano, Switzerland
5
Department of Dermatopathology, University Hospital of Liege, Liege, Belgium
1
2

Ζelogent - Mηχανισμός δράσης
• Τα δύο συστατικά δρουν συνεργικά σχηματίζοντας μια «παχιά»
μεμβράνη
• Το PAD διαθέτει ισχυρές ενυδατικές ιδιότητες στο δέρμα λόγω της
ομοιότητας του με τα υδατο-λιπιδικά συστατικά της επιδερμίδας
• Το PAD εγκλωβίζεται και μεταφέρεται στην επιδερμίδα μέσω του
HPCH

Η μελέτη αυτή ήταν τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλή-τυφλή,
ελεγχόμενη με placebo και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα
και την ασφάλεια του Zelogent. Έλαβαν μέρος 42 ασθενείς με ροδόχροη νόσο (σταδίου Ι & ΙΙ) (28 Zelogent και 14 Placebo). Αυτοί
χρησιμοποίησαν κρέμα δύο φορές ημερησίως για 4 εβδομάδες.
Τα κριτήρια της αξιολόγησης ήταν η καταγραφή της μεταβολής του
ερυθήματος και της ενυδάτωσης μέσω των συσκευών mexameter
και corneometer αντίστοιχα. Η αξιολόγηση έγινε με κλίμακα 4 σημείων (0-4).
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J Cosmet Dermatol 2011;11:37-41

Αποτελέσματα
Το Zelogent ήταν αποτελεσματικό στην προστασία του δέρματος
μειώνοντας το ερύθημα σύμφωνα με την κλινική εκτίμηση και με τα
εργαστηριακά μέσα. Επιπλέον βελτίωσε και τα υπόλοιπα συμπτώματα (ερυθρότητα, αίσθημα νυγμών, καύσο).

Συμπέρασμα
Ο συνδυασμός των αντιφλεγμονωδών και ενυδατικών ιδιοτήτων του
PAD και των προστατευτικών του HPCH επιτρέπουν στο Zalogent
να αποτελεί μια αξιόπιστη αγωγή για τον έλεγχο των σημείων και
των συμπτωμάτων της ροδόχρου νόσου.
Sparavigna A, et al. Controlled study on the effect of P-3075
on the microcirculation flow in patients with rosaccea.
Poster at Summer Academy meeting of ADD-Boston 1519/8/2012
Περιγραφή: Αξιολογήθηκε σε δύο στάδια με laser Doppler flowmetry
η επίδραση του Zelogent στη μικροκυκλοφορική ροή σε ασθενείς
με ροδόχρου νόσο (σταδίου Ι & ΙΙ).
Στο πρώτο στάδιο έλαβαν μέρος 8 γυναίκες εθελοντές και στο δεύτερο 20. Σαν προϊόντα σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν γέλη αζελαϊκού οξέος 15% στο άλλο μάγουλο.
Στο δεύτερο στάδιο οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και
χρησιμοποίησαν τα εξής δοσολογικά σχήματα (με ενδιάμεση περίοδο κάθαρσης μία εβδομάδα)
Ομάδα 1: 1η βδομάδα Zalogent στο ένα μάγουλο και telmesteine
στο άλλο, 2η εβδομάδα Zelogent στο ένα μάγουλο & gel αζελαϊκού οξέος 15% στο άλλο
Ομάδα 2: 1η εβδομάδα Zelogent στο ένα μάγουλο & αζελαϊκό οξύ
στο άλλο, 2η εβδομάδα Zelogent στο ένα μάγουλο & telmesteine
στο άλλο
Σε όλες τις ομάδες οι μετρήσεις της μικροκυκλοφορικής ροής έγιΣΕΛΙΔΑ 21

ναν ακριβώς πριν από την εφαρμογή των προϊόντων όπως και 20
λεπτά και 3 ώρες μετά.

Αποτελέσματα

με φωτότυπο Ι έως ΙΙΙ.
• Σε αυτούς επιλέχθηκαν 3 περιοχές (2cm x 4cm) στην παλαμιαία
επιφάνεια του αντιβράχιου. Μετά την επαγωγή μέτριου ηλιακού
ερυθήματος με Multiport® solar simulator στη μία περιοχή εφαρμόστηκε Zelogent στη δεύτερη γέλη αζελαϊκού οξέος 15% και η
Τρίτη ήταν περιοχή ελέγχου.
• Ο ερεθισμός αξιολογήθηκε με το Chromameter CR-200, 24 ώρες
μετά την επαγωγή του ερυθήματος με σκοπό να ληφθεί η τιμή
αναφοράς και στη συνέχεια 4, 24 και 48 ώρες έπειτα από την
εφαρμογή των προϊόντων.

Αποτελέσματα
PERCENTAGE (%) VARIATIONS: Δ versus baseline

To evaluate the decrease in the intensity of the erythema on
the 3 test sites, the colorimetric measurement was repeated
4, 24 and 48 hours after the application of the investigational
products.

Αποτελέσματα

Τοπική ανεκτικότητα

• Το Zelogent είναι ικανό να μειώσει τη μικροκυκλοφορική ροή και
στα 20΄ και στις 3 ώρες έπειτα από την εφαρμογή του.
• Το προϊόν είναι σημαντικά ανώτερο από το αζελαϊκό οξύ 15% και
την telmesteine, δύο συχνά χρησιμοποιούμενα προϊόντα για την
ανακούφιση των σημείων και των συμπτωμάτων της ροδοχρόου
νόσου, όπως το ερύθημα.
Instrumental assessment of the soothing effect of a new
product based on hydroxypropyl chitosan and potassium
azeloyl diglycinate.

P-3075 (Zelogent) Azelaic Acid 15%
No clinical sign was
described on the
sites of application.
No sensation of
discomfort due to
the product was
noted.

Leonardo Celleno1, Carolina Bussoletti1, Maurizio Caserini2, Renata Palmieri2

Summary:

Slight dryness
was noted in 3
volunteers.
Slight stinging
was recorded in 2
volunteers while
slight burning was
described in 3
volunteers.

Control (NaCl)
No clinical sign was
described on the
untreated sites.
No sensation of
discomfort was
noted.

Αποτελέσματα

Instrumental assessment of the soothing effect of a new product
based on hydroxypropyl chitosan and potassium azeloyl diglycinate
Journal of Plastic Dermatology, 2012; 8:231-240

Περιγραφή
• O σκοπός της απλής-τυφλής αυτής μελέτης ήταν να αξιολογήσει
την καταπραϋντική δράση του Zelogent στην αντιμετώπιση του
επαγόμενου ηλιακού ερυθήματος. Έλαβαν μέρος 10 εθελοντές

• Η μέιωση της ερυθρότητας του δέρματος ήταν εμφανής και για
τα δύο προϊόντα 24 ώρες μετά την εφαρμογή και έγινε πιο προφανής 48 ώρες μετά.
• Τα αποτελέσματα ήταν στατιστικώς σημαντικά και για τα δύο προϊόντα σε σύγκριση με την περιοχή ελέγχου σε όλες τις μετρήσεις.
• Η τοπική ανοχή ήταν εξαιρετική για το Zelogent ενώ αντίθετα με
την εφαρμογή του Αζελαϊκού 15% σε ορισμένους ασθενείς παρατηρήθηκε ήπια ξηρότητα, καύσος και νυγμός.
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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 φαρμακευτικών ουσιών,
όπως οι δραστικές ουσίες (APIs) και τα δερματολογικά συστατικά που βελτιώνουν την κατάσταση
του δέρματος (DCIs).

Μοναδικά Πλεονεκτήματα
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.

fagron.gr

Ζητήστε τον πίνακα
συμβατότητας

Τύποι δέρματος
Λιπαρό δέρμα
Κανονικό δέρμα
Ξηρό δέρμα
Πολύ ξηρό δέρμα

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

Προσβεβλημένο δέρμα
Ευαίσθητο δέρμα
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Πρόληψη & Θεραπεία
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Σεπτεµβρίου

Αθήνα

Ροδόχρους Νόσος. Τι νεότερο

«Συστηματική θεραπευτική αντιμετώπιση.
Σύγχρονα δεδομένα»
Ρηγόπουλος Δημήτρης
Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών
Διευθ. Β' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γεν. Πανεπιστ. Νοσοκομείο «Αττικόν»

Διαχείριση των Ψυχοκοινωνικών Πλευρών
της Ροδόχρου Ακμής

Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608

• Η εμφανής ερυθρότητα, οι κηλίδες και το οίδημα που προκαλεί η ροδόχρους νόσος, μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά την συναισθηματική υγεία
του ατόμου
- Η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση πλήττονται ως αποτέλεσμα της εξωτερικής εμφάνισης
• Ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα ώστε
να θέσει τα συμπτώματα υπό
έλεγχο

Αναγνώριση Μεμονωμένων
Εκλυτικών Παραγόντων
• Οι εκλυτικοί παράγοντες της ροδοχρόου νόσου ενδέχεται να οδηγήσουν τους πάσχοντες να βιώσουν έξαρση:
- με πιο έντονη εκδήλωση ερυθρότητας, πιο πολλές βλατίδες
ή βλατιδοφλυκταινίδια
• Αν και ο κατάλογος των εν δυνάμει εκλυτικών παραγόντων κυμαίνεται από τις καιρικές συνθήκες, τα συναισθήματα, τα τρόφιμα κ.α., σχεδόν όλα σχετίζονται
με το ερύθημα.

Διαχείριση του Τρόπου Ζωής
• Εκτός από τη συμμόρφωση με
την ιατρική θεραπεία, σημαντικό βήμα στον έλεγχο της έξαρσης αποτελεί και:
- η αναγνώριση και η αποφυγή του τρόπου ζωής και των
περιβαλλοντικών παραγόντων
που εκλύουν ή επιδεινώνουν
την πάθηση

Ροδόχρους Νόσος - Θεραπευτικές Επιλογές
• Γενικά Μέτρα
• Τοπική Θεραπεία
• Συστηματική Θεραπεία

Ροδόχρους Νόσος - Γενικά Μέτρα
• Αποφυγή Εκλυτικών Παραγόντων
• Ήπια καθαριστικά
• Ενυδατικά
• Αντιηλιακά

Γενικά Μέτρα - Τοπική Θεραπεία
• Μετρονιδαζόλη 0,75%
• Αζελαικό οξύ 15%
• Sulfacetamide 10% Sulfur 5%
• α2- αδρενεργείς αναστολείς (brimonidine 0,33%)
• Φλαβονοειδή
• Αναστολείς καλσινευρίνης
• Τοπικά αντιβιοτικά (κλινταμυκίνη-ερυθρομυκίνη)
• Υπεροξείδιο βενζολίου μόνο του ή σε συνδυασμό
• Ρετινοειδή (ισοτρετινοίνη, αδαπαλένη, ρετιναλδεύδη)
• Αντιπαρασιτικά (permethrin)

Ροδόχρους Νόσος - Συστηματική Θεραπεία
• Αντιβιοτικά (τετρακυκλίνες-μακρολίδες πρώτης γενιάς /ερυθρομυκίνη 250-1000mg- μακρολίδες δεύτερης γενιάς/ κλαριθρομυΣΕΛΙΔΑ 24

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

κίνη/ αζιθρομυκίνη 500mg x3 φορές την εβδομάδα- μετρονιδαζόλη 200mg x2 x12 εβδομάδες)
• Ρετινοειδή (0,2-1,0mg/Kg)
• Β-αναστολείς (χαμηλές δόσεις)
• Θειϊκός Ψευδάργυρος (200mg x3)
• Αντισυλληπτικά

- 87 ενήλικες εγγράφηκαν ενώ τυχαιοποιήθηκαν τελικά 70 αξιολογήσιμοι ασθενείς ως εξής:
- 36 ασθενείς που ελάμβαναν αποτρύγωση και ριζική απόξεση
(SRP) + καψάκια εικονικού φαρμάκου τέσσερις φορές/ημέρα
- 34 ασθενείς που ελάμβαναν SRP + αντιφλεγμονώδη δόση δοξυκυκλίνης τέσσερις φορές/ημέρα
• Μικροβιακή αξιολόγηση
- ποσοστό χλωρίδας ανθεκτικής στην δοξυκυκλίνη
- παρουσία ή απουσία πολυανθεκτικότητας στις αντιβιώσεις
Data on file, Galderma

Αποτελέσματα – ποσοστιαία αλλαγή
στους ανθιστάμενους στην δοξυκυκλίνη
οργανισμούς
• Ποσοστό ανακτηθείσας χλωρίδας ανθεκτικής στην δοξυκυκλίνη
(4μg/mL) για κάθε θεραπεία

Goldgar C, et al. Am Fam Phys;2009;80(5):461-468

Αντιφλεγμονώδης Δόση Δοξυκυκλίνης

Oracea

®

• Σκληρά καψάκια δοξυκυκλίνης τροποποιημένης αποδέσμευσης
40 mg

Επισκόπηση του Oracea®
• Το Oracea® είναι:
- Ειδικά σχεδιασμένο για τον ασθενή με ροδόχροη Νόσο-Ακμή
- Διαμορφωμένο να είναι αντιφλεγμονώδες και όχι να θεραπεύει λοιμώξεις
- Ένα καψάκιο δοξυκυκλίνης 40mg μία φορά την ημέρα (τροποποιημένης αποδέσμευσης)
- Η μόνη θεραπεία από του στόματος που στοχεύει ειδικά την
φλεγμονή και που έχει λάβει έγκριση για την ροδόχροη ακμή
τόσο από τον FDA όσο και από την EMEA*
• Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες εχουν δείξει ότι το Oracea®:
- Μειώνει αποτελεσματικά τις φλεγμονώδεις βλάβες της ροδοχρόου νόσου-ακμής.
• Μηχανισμοί δράσης του Oracea®:
- Καταστέλλει φλεγμονώδεις μεσολαβητές που συμβάλλουν στην
παθοφυσιολογία της ροδοχρόου νόσου- ακμής
*Το Oracea® ενδείκνυται για την θεραπεία των φλεγμονωδών βλαβών (βλατίδων
και φλυκταινών) της ροδοχρόου ακμής σε ενήλικες ασθενείς

Επίδραση της αντιφλεγμονώδους ημερήσιας
δόσης δοξυκυκλίνης για 9 μήνες
στην βακτηριακή χλωρίδα
(σε πληθυσμό ενηλίκων με περιοδοντική νόσο)

Μέθοδοι
• Πολυκεντρική, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο,
τυχαιοποιημένη μελέτη
• Πληθυσμός μελέτης

Αντιφλεγμονώδης
δόση δοξυκυκλίνης (40mg)

Εικονικό
φάρμακο

Μέση
τιμή

Τυπική
απόκλιση

Μέση
τιμή

Τυπική
απόκλιση

Τιμή βάσης

12.69

23.16

3.95

7.39

9 μήνες

17.79

20.85

9.33

20.64

Αλλαγή από την τιμή βάσης μέχρι
τους 9 μήνες

5.09

31.17

5.38

22.02

Η ποσοστιαία αλλαγή από την τιμή της βάσης έως τους 9 μήνες
ήταν ισοδύναμη μεταξύ των ομάδων ενεργού και εικονικού φαρμάκου (5.09% και 5.38%)

Τετρακυκλίνες: αντιφλεγμονώδης δράση
«Πράγματι, οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των τετρακυκλινών
είναι εντελώς ανεξάρτητες από την αντιμικροβιακή τους δράση
και διατηρούνται σε υπό-αντιμικροβιακές δόσεις».
Mackley, M., Thiboutot, D. Cutis. 2005;75 (suppl 4): 25-29

• Μείωση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών (TNF-α, IL-1β)1,2
• Μείωση των πρωτεασών σερίνης2
• Αναστολή χημειοταξίας ουδετεροφίλων3
• Αναστολή των μεταλλοπρωτεϊνασών της μεσοκυττάριας ουσίας
που προέρχονται από τα λευκοκύτταρα, περιλαμβανομένων των
κολλαγενασών (MMP-8, -13), ζελατινασών (MMP-2, -9), ελαστασών (MMP-12)1-3
• Μείωση μεταβολιτών αραχιδονικού οξέως μέσω της αναστολής
της φωσφολιπάσης Α22,3
• Αναστολή της δράσης του νιτρικού οξειδίου (ΝΟ)1
• Καταστολή παραγωγής ενεργών μορφών οξυγόνου (ROS)2,4 που
απορρέουν από ουδετερόφιλα
1. Attur MG MD, Mahnadas N, et al., regulation of inflammatory mediators
of tetracycline, in tetracyclines in Biology, Chemistry and Medicine,
H.W.G.R. Nelson M, Editor. 2001, Birhauser: Switzerland. p. 295-310
2. Golub LM, Lee HM, Ryan ME, et al. Tetracyclines inhibit connective tissue
breakdown by multiple non-antimicrobial mechanisms. Adv Dent Res.
1998; 12(2): 12-26.
3. Sapadin AN and Fleischmajer R. Tetracyclines: nonantibiotic properties and
their clinical implications. J Am Acad Dermatol. 2006; 54(2): 258-65
4. Jones D. Reactive oxygen species and rosacea. Cutis. 2004; 74 (3 Suppl): :
17-20, 32-4.
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Στοχεύοντας ειδικά την φλεγμονή

Berman B and Zell D.
Subantimicrobial dose doxycycline:
a unique treatment for rosacea.
Cutis. 2005; 75(4 Suppl): 19-24

• Προστατεύει από την «διαρροή»
των τριχοειδών
• Μειώνει την ευαισθησία σε αγγειοδιασταλτικά ερεθίσματα
• Βελτιώνει την ακεραιότητα του
συνδετικού ιστού
• Μειώνει τις κυτοκίνες που βοηθούν στην ανάπτυξη του ερυθήματος και της φλεγμονής της
νόσου
• Αναστέλλει τις MMP2,8,9, TNF-α,
IL 1,6

Δοξυκυκλίνη Αντιφλεγμονώδους Δόσης
• Δόση και σκεύασμα σχεδιασμένα να απομονώνουν τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες από τις αντιμικροβιακές ιδιότητες1
- οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα διατηρούνται εντός ενός καθορισμένου θεραπευτικού παραθύρου1
- αρκετά υψηλές ώστε να υπάρχει αντιφλεγμονώδης δράση1
- αρκετά χαμηλές ώστε να αποδίδουν ισχυρό προφίλ ανθεκτικότητας2
• Άμεση δράση κατά της φλεγμονώδους παθοφυσιολογίας της
ροδόχρου ακμής3
1. Bikowski JB. Demystifying Anti-inflammatory Dose Antibiotics for
Management of Rosacea. Practical Dermatology. 2007; (April): 22-24
2. Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomised phase
III clinical trials evaluating anti-inflammatory dose doxycycline (40mg
doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of
rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007; 56(5): 791-802
3. Bikowski JB. What you should know about Subantimicrobial Dose
Doxycycline. Practical Dermatology. 2005; (September): 38-43

Oracea®- φαρμακοκινητική

- το Oracea® ενδείκνυται για τη μείωση των φλεγμονωδών βλαβών (βλατίδες και φλύκταινες) της ροδόχρου ακμής στο πρόσωπο σε ενήλικες ασθενείς

• Περιγραφή
- μοναδικό σκεύασμα με 30mg σφαιρίδια δοξυκυκλίνης άμεσης αποδέσμευσης και 10mg καθυστερημένης αποδέσμευσης.
- κάθε καψάκιο παρέχει συνολική δόση 40mg άνυδρης δοξυκυκλίνης
Oracea (prescribing information). Newtown, Pa: CollaGenex
Pharmaceuticals, Inc; 2006

Oracea®- φαρμακολογία
• Μικροβιολογία
- Τα σκληρά καψάκια Oracea® δεν είναι βιο-ισοδύναμα με άλλα
προϊόντα δοξυκυκλίνης.
- Οι συγκεντρώσεις Oracea® στο πλάσμα σε σταθερή κατάσταση
παραμένουν κάτω από την αντιμικροβιακή ουδό των μικροοργανισμών που είναι ευαίσθητοι στην δοξυκυκλίνη
- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για:
- βακτηριακές λοιμώξεις
- αντιβακτηριακή προφύλαξη
- μείωση του αριθμού των βακτηριδίων ώστε να αντιμετωπισθούν βακτηριοεπαγόμενα νοσήματα
Oracea (prescribing information). Newtown, Pa: CollaGenex
Pharmaceuticals, Inc; 2006

• Μικροβιολογία
- Οι συγκεντρώσεις Oracea® στο πλάσμα παραμένουν πολύ πιο
κάτω από την αντιμικροβιακή ουδό, ενώ εκείνες της συμβατικής
δόσης 50mg δοξυκυκλίνης όχι.

J Am Acad Dermatol. 2007 May;56(5):791-802

Oracea®: Δοκιμές Φάσης ΙΙΙ

Data in file, Galderma

* 16 υγιείς ενήλικες στον βραχίονα Oracea που μετρήθηκαν στις
7 ημέρες, μέσο βάρος 75Kg
®

Εισαγωγή στην αντιφλεγμονώδη Δόση
Δοξυκυκλίνης
• Ένδειξη

• Δύο ταυτόχρονες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο, διπλές τυφλές, πολυκεντρικές μελέτες 16 εβδομάδων (301 & 302)
• Εισαγωγή: 537 άτομα στις μελέτες 301 & 302
• Περίληψη Μεθόδων:
- Κριτήρια εισαγωγής:
- υγιείς ενήλικες > 18 ετών
- μέτρια ως βαριά ροδόχρους ακμή (10 ως 40 βλατίδες/φλύκταινες, ≤ 2 οζίδια)
- συνολική βαθμολογία ερευνητή ( investigator’s global assessmentIGA) > 2 (κλίμακα 0 ως 4 )
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- μέτριο ως σοβαρό ερύθημα
- αξιολόγηση ερυθήματος από κλινικό ιατρό ( clinician’s erythema
assessment – CEA) ≥ 5 (κλίμακα 0 ως 20)
- Kριτήρια αποκλεισμού
- έναρξη / αλλαγή ορμονικής αντισύλληψης εντός 4 μηνών από
την μελέτη
- χρήση ερευνητικού φαρμάκου εντός 90 ημερών από την μελέτη
- υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες
- χρήση φαρμάκων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση (π.χ.
ΜΣΑΦ ή άλλα αντιφλεγμονώδη, κορτικοστεροειδή, αγγειοδραστικοί παράγοντες )
- οφθαλμική ροδόχρους ακμή ή/και βλεφαρίτιδα / φλεγμονή των
μεϊβομιανών αδένων που απαιτούν θεραπεία από οφθαλμίατρο

Oracea®: αποτελέσματα κλινικής δοκιμής
• ROSE 301: μέση ποσοστιαία αλλαγή από την τιμή βάσης στον
συνολικό αριθμό φλεγμονωδών βλαβών* μεχρι την εβδομάδα 16

Del Rosso J, Webster G, et al. J Am Acad Dermatol.
2007 May;56(5):791-802

Oracea®: Δοκιμές Φάσης ΙΙΙ
• Κύριο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας
- μέση αλλαγή από την τιμή βάσης στον συνολικό αριθμό των
φλεγμονωδών βλαβών (βλατίδες + φλύκταινες + οζίδια ) κατά την εβδομάδα 16
• Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία αποτελεσματικότητας
- μέση αλλαγή από την τιμή βάσης στην βαθμολογία IGA την
εβδομάδα 16
- αριθμός ασθενών που πέτυχαν βαθμολογία IGA 0 ή 1 (καθαρή
επιδερμίδα ή σχεδόν καθαρή ) κατά την εβδομάδα 16
- μέση αλλαγή από την τιμή βάσης στην CEA την εβδομάδα 16
• Παράμετροι ασφαλείας που αξιολογούνται
- ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρουν οι ασθενείς ή που παρατηρούν οι ερευνητές
- ζωτικά σημεία, ύψος/ βάρος
- Συνήθεις τιμές εργαστηριακών εξετάσεων (αιματολογικός και
χημικός έλεγχος )
• Ανάλυση πληθυσμού: Ανάλυση με πρόθεση για θεραπεία
(intention to treat- ITT)

*Σύνολο φλεγμονωδών βλαβών = βλατίδες + φλύκταινες + οζίδια
Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomised phase
III clinical trials evaluating anti-inflammatory dose doxycycline (40mg
doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of
rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007;56(5):791-802

Oracea® κλινικά δεδομένα:
αποτελεσματικότητα
• ROSE 302: μέση ποσοστιαία αλλαγή από την τιμή βάσης στον
συνολικό αριθμό φλεγμονωδών βλαβών* μεχρι την εβδομάδα 16

Del Rosso J, Webster G, et al. J Am Acad Dermatol.
2007 May;56(5):791-802

Oracea®: Δοκιμές Φάσης ΙΙΙ

*Σύνολο φλεγμονωδών βλαβών = βλατίδες + φλύκταινες + οζίδια

• Κατανομή των Συμμετεχόντων

Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomised phase
III clinical trials evaluating anti-inflammatory dose doxycycline (40mg
doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of
rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007;56(5):791-802

Oracea®: μελέτες φάσης ΙΙΙ
θεραπευτική απόκριση βάσει αριθμού βλαβών

Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomised phase
III clinical trials evaluating anti-inflammatory dose doxycycline (40mg
doxycycline, USP capsules) administered once daily for treatment of
rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007;56(5):791-802
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Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα
που σχεδιάζει & κατασκευάζει
ιατρικά µηχανήµατα & laser
επί 35 χρόνια
τερο
Το ταχύ
νότερο
και φθη
service

CYNOSURE
ELITE+ LASER

ΝΕΟ

∆ιπλό Laser Alexandrite
και Nd:YAG

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

Α
Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ
ITE
LASER ALEXANDR
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,
Ι
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

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

• Μελέτη 1: μέση ποσοστιαία αλλαγή από την τιμή βλάβης στον
συνολικό αριθμό φλεγμονωδών βλαβών.* Αποτελέσματα σε
συμφωνία σε μία ευρεία γκάμα βαρύτητας της πάθησης
*Σύνολο φλεγμονωδών βλαβών = βλατίδες + φλύκταινες + οζίδια

Oracea® Κλινικά Αποτελέσματα (Mονοθεραπεία)

Data on file, Galderma

Oracea® μελέτες φάσης ΙΙΙ
θεραπευτική απόκριση βάσει αριθμού βλαβών
• Μελέτη 2: μέση ποσοστιαία αλλαγή από την τιμή βλάβης στον
συνολικό αριθμό φλεγμονωδών βλαβών.* Αποτελέσματα σε
συμφωνία σε μία ευρεία γκάμα βαρύτητας της πάθησης

Εβδομάδα 0

Εβδομάδα 16

*Σύνολο φλεγμονωδών βλαβών = βλατίδες + φλύκταινες + οζίδια

Oracea® κλινικά δεδομένα:
Ανεπιθύμητες Ενέργειες

J Drugs Dermatol. 2008; 7(6):573-6

• Προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο1,2
Δεδομένα συγκεντρωμένα για τις ΑΕ που εμφανίστηκαν λόγω
της θεραπείας και που αναφέρθηκαν στις μελέτες 301 & 302

AST, ασπαρτική αμινοτρανσφεράση. # οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχει καθοριστεί αν ίσως ή πιθανά σχετίζονται
με το υπό μελέτη φάρμακο. § δεν υπήρξαν περιστατικά κολπίτιδας ή φωτοευαισθησίας στον βραχίονα ενεργού θεραπείας. *το
Oracea® θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με
ιστορικό προδιάθεσης στην υπερανάπτυξη καντιντίασης
1. Fowler JF, Jr. anti-inflammatory dose doxycycline for treatment of
rosacea. Expert Rev. Dermatol. 2007; 2 (5): 523-31.
2. Del Rosso JQ, Webster GF, Jackson M, et al. Two randomised phase III
clinical trials (Rose 301, Rose 302) evaluating anti-inflammatory dose
doxycycline (40mg doxycycline, USP capsules) administered once daily
for treatment of rosacea. J Am Acad Dermatol. 2007;56(5):791-802

μελέτες Oracea® vs Δοξυκυκλίνης 100mg
• Σχεδιασμός:
- ημερήσια χορήγηση είτε 100mg δοξυκυκλίνης και τοπικής γέλης μετρονιδαζόλης 1% ή Oracea® σε συνδυασμό με τοπική
γέλη μετρονιδαζόλης 1%
- προοπτικά τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, πολυκεντρική μελέτη 16 εβδομάδων με εξωτερικούς ασθενείς με ενεργό φάρμακο – μάρτυρες
- εισαγωγή: 91 άτομα
• Περίληψη Μεθόδων:
κριτήρια εισαγωγής:
- υγιείς ενήλικες ≥ 18 ετών
- φλεγμονώδης (βλατιδοφλυκταινώδης) ροδόχρους ακμή (8 ως
40 βλατίδες, ≤ 2 οζίδια)
- συνολική αξιολόγηση ερευνητή (IGA) μεταξύ 2 και 5
- αξιολόγηση ερυθήματος από τον κλινικό ιατρό (CEA): συνολική βαθμολογία για το ερύθημα ≥ 5 με 1 τουλάχιστον πέντάδα (1 από 5 περιοχές του προσώπου) ειδική βαθμολογία ≥ 2
κριτήρια αποκλεισμού:
-α
 λλαγές στις ορμονικές μεθόδους αντισύλληψης εντός 4 μηνών
από την περίοδο βάσης
- χ ρήση οποιασδήποτε θεραπείας για την ροδόχρου ακμή εντός
2 εβδομάδων από την περίοδο βάσης
- υπερευαισθησία στην τετρακυκλίνη
- χ ρήση φαρμάκων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση (π.χ.
κορτικοστεροειδή, αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες)
Del Rosso JQ, Schlessinger J and Werschler P. J Drugs Dermatol.
2008; 7(6): 573-6
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μελέτες Oracea® vs Δοξυκυκλίνης 100mg

*συνδυασμένη τοπική θεραπεία με δοξυκυκλίνη/μετρονιδαζόλη

• Κύριο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας:
- αλλαγή στον συνολικό αριθμό βλαβών (βλατίδες, φλύκταινες
και οζίδια ) από την τιμή βάσης στην εβδομάδα 16
• Δευτερεύον καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας:
- αλλαγές στην IGA από την τιμή βάσης
- αλλαγές στην CEA από την τιμή βάσης
- αλλαγές στον συνολικό αριθμό βλαβών σε κάθε χρονικό σημείο που περιλαμβάνει τις εβδομάδες 4, 8, 12 και 16
• Παράμετρος ασφαλείας που αξιολογήθηκε:
- οι ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) παρακολουθούνταν κατά τη διάρκεια της μελέτης.
Del Rosso JQ, Schlessinger J and Werschler P. J Drugs Dermatol.
2008; 7(6): 573-6

Εξίσου αποτελεσματικό
με την Δοξυκυκλίνη 100mg*
Αλλαγή στον συνολικό αριθμό φλεγμονωδών βλαβών από την τιμή βάσης

*συνδυασμένη τοπική θεραπεία με δοξυκυκλίνη/μετρονιδαζόλη
Del Rosso JQ, Schlessinger J and Werschler P. J Drugs Dermatol.
2008; 7(6): 573-6

Ανεκτικότητα vs Δοξυκυκλίνης 100mg*
† πρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από ασθενείς που παίρνουν Oracea® 40mg περιελάμβαναν διαταραχές στη
γλώσσα (2%), οίδημα στην γλώσσα (2%) και ουλίτιδα (2%).

Del Rosso JQ, Schlessinger J and Werschler P. J Drugs Dermatol.
2008; 7(6): 573-6

Oracea® - πληροφορίες συνταγογράφησης
• Αντενδείξεις
- υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, σε άλλη τετρακυκλίνη ή
σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα
- βρέφη και παιδιά μέχρι 12 ετών
- δεύτερο και τρίτο τρίμηνο εγκυμοσύνης
- απαγορεύεται η συνταγογράφηση δοξυκυκλίνης σε ασθενείς
που είναι γνωστό ή υπάρχουν υποψίες ότι έχουν αχλωρυδρία
ή που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση παράκαμψης
ή αποκλεισμού του δωδεκαδακτύλου
• Προειδοποιήσεις
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση λοιμώξεων που προκαλούνται από οργανισμούς επιρρεπείς (ή για τους
οποίους υπάρχει υποψία ότι είναι επιρρεπείς ) στην δοξυκυκλίνη
- ενδέχεται να προκαλέσει οισοφαγικό ερεθισμό και εξέλκωση
- θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό υπερανάπτυξης καντιντίασης*
- θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική βλάβη ή σε όσους λαμβάνουν ηπατοτοξικά φαρμακευτικά προϊόντα
- φωτοευαισθησία*
- κίνδυνος μόνιμου αποχρωματισμού των δοντιών
- η καταβολική δράση ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση στις τιμές αζώτου ουρίας αίματος (BUN)
- κίνδυνος ανάπτυξης ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας
- δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με οφθαλμικές
εκδηλώσεις της ροδόχρου ακμής
- σε περίπτωση οξείας αντίδρασης υπερευαισθησίας, η θεραπεία
πρέπει να διακόπτεται και να λαμβάνονται τα συνήθη επείγοντα μέτρα
- θα πρέπει να δίδεται προσοχή στην θεραπεία ασθενών με Βαριά Μυασθένεια (Μyasthenia Gravis)
- ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στην
φρουκτόζη, δυσαπορρόφηση γλυκόζης, γαλακτόζης ή ανεπάρκεια σουκράσης – ισομαλτάσης δεν πρέπει να λαμβάνουν το
φαρμακευτικό αυτό προϊόν.
* Σχετικά με την κατηγορία τετρακυκλινών, δεν έχει βρεθεί στις κλινικές μελέτες Oracea®

Oracea® - πληροφορίες συνταγογράφησης
• Δόση και χορήγηση
- ένα καψάκιο 40mg, μία φορά την ημέρα, το πρωί
- μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δόση
- χορήγηση μαζί με επαρκείς ποσότητες υγρών
• Διάρκεια θεραπείας
- οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται έπειτα από 6 εβδομάδες
- το Oracea® έχει μελετηθεί σε κλινικές μελέτες ροδόχρου ακμής
για συνεχή θεραπεία διάρκειας μέχρι 16 εβδομάδες
• Ειδικοί πληθυσμοί
- δεν απαιτείται νεφρική δοσολογία
- ηπατική ανεπάρκεια: το Oracea® πρέπει να χορηγείται με προσοχή
- παιδιά κάτω των 12 ετών: η χρήση του Oracea® δεν ενδείκνυται.
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Λουτράκι Αριδαίας (Πόζαρ).

Λίμνη Βουλιαγμένης.

Εισαγωγή Α
Τα τελευταία χρόνια οι συντελούµενες δηµογραφικές αλλαγές και η αύξηση του προσδόκιµου ζωής στον ανεπτυγµένο κόσµο πυροδότησαν την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µεταξύ των οποίων και
αυτής του Τουρισµού Υγείας. Ο τοµέας του Τουρισµού Υγείας έχει υποστεί
µια δυναµική αναγέννηση φτάνοντας στις µέρες µας να έχει καθιερωθεί ως
µία από τις δυναµικότερα αναπτυσσόµενες οικονοµικές δραστηριότητες παγκοσµίως µεγάλης προστιθέµενης αξίας προσφέροντας τεράστιες ευκαιρίες
σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και επιχειρηµατικούς κλάδους.
Η τάση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης, η
οποία εγγυάται την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών
και ανθρώπων, µε τους πολίτες της να µπορούν σήµερα να ζουν και να εργάζονται στη χώρα επιλογής τους, έχοντας το δικαίωµα να επιλέγουν ελεύθερα αγαθά και υπηρεσίες.
Από καταβολής κόσµου, η υγεία, η ευεξία, η δύναµη και η οµορφιά συγκαταλέγονται, µεταξύ των πολυτιµότερων αγαθών της ζωής. Ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, η φροντίδα της υγείας, όχι µόνο του σώµατος αλλά και της
ψυχής και του πνεύµατος, αποτέλεσε σηµαντικό τµήµα του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Χωρίς αµφιβολία, ένας υγιεινός τρόπος ζωής µε τη βοήθεια και της προληπτικής ιατρικής µπορεί να αποτρέψει πλήθος προβληµάτων που αφορούν όχι µόνο στην υγεία του ατόµου που νοσεί, αλλά και
στην οικονοµία της χώρας του που επιβαρύνεται µε τη δαπάνη για την αποκατάσταση της υγείας του.
Έχει αποδειχθεί ότι οι θεραπείες πρόληψης, αποκατάστασης και ευεξίας, που
παρέχονται στα θέρετρα υγείας και ευεξίας συµβάλλουν σηµαντικά στη διατήρηση της φυσικής υγείας, ενώ παράλληλα προστατεύουν έµµεσα και την
οικονοµία. Στα συγκεκριμένα κέντρα υγείας, µέσω της αρµονικής συνεργασίας µε τη φύση, προσφέρονται όλα τα µοναδικά οφέλη από τους θησαυρούς της, όπως είναι τα µεταλλικά νερά, ο πηλός, το θαλασσινό νερό, το
κλίµα κ.ά.
Μεταλλικά νερά ιαµατικών πηγών και διάφορα είδη θεραπευτικών πηλών
χρησιµοποιούνται µε µεγάλη επιτυχία στους τοµείς της προληπτικής ιατρικής, της αποκατάστασης και της ευεξίας, ενώ στα κέντρα αυτά συγκαταλέγονται επίσης αναρίθµητα κέντρα θαλασσοθεραπείας, τα οποία αξιοποιούν το
θαλάσσιο κλίµα και τα ευεργετικά συστατικά του θαλασσινού νερού.
O Ιαµατικός Τουρισµός – Θερµαλισµός, ως κυρίαρχη µορφή του εναλλακτικού τουρισµού υγείας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός όχι µόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της υγείας, αλλά και για την αντιµετώπιση διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συµπληρωµατικά στην ιατρική καθώς και
στις θεραπείες µε φάρµακα.
Επιπλέον, η ύπαρξη σηµαντικών ιαµατικών πηγών στον ελλαδικό χώρο µαζί µε το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίµα, παρέχει µεγάλες δυνατότητες ώστε, µε την αξιοποίησή τους, να εξελιχτούν από θεραπευτικά κέντρα
που είναι σήµερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των µεγάλων κέντρων τουρισµού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κέντρα
υποδοχής λουοµένων όλων των ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή.

Πλατύστομο.
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Εισαγωγή Β
Ως Τουρισµός Υγείας, µε την ευρεία έννοια του όρου, ορίζεται η συµµετοχή
τουριστών σε προγράµµατα ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας ή σε προγράµµατα που σχετίζονται µε την υγεία και την υγιεινή, σε συµφέρουσες τιµές και σε
συνεργασία µε την τουριστική βιοµηχανία. Ο Τουρισµός Υγείας αφορά στην
πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία, ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας µε
σύγχρονες ιατρικές µεθόδους ή µε φυσικές µεθόδους, συνδυάζοντας παράλληλα την ξεκούραση, τη χαλάρωση και τη διασκέδαση. Η βασική ιδέα είναι
η πνευµατική, ψυχική και συναισθηµατική αναζωογόνηση του ατόµου µακριά από την καθηµερινή ρουτίνα σε ένα όµορφο χαλαρωτικό περιβάλλον.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ασθενείς µε
χρόνιες παθήσεις, όπως νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς κ.ά., να
ταξιδεύουν απρόσκοπτα σε τουριστικούς προορισµούς που επιθυµούν.
Οι κύριες εκφάνσεις του Τουρισµού Υγείας µπορούν να διακριθούν
σε δύο βασικούς τοµείς:
Α) Τον Ιαµατικό Τουρισµό – Θερµαλισµό, ο οποίος περιλαµβάνει τον παραδοσιακό Ιαµατικό Τουρισµό, τον Ιαµατικό Τουρισµό ή Θερµαλισµό,
τη Θαλασσοθεραπεία και τα Spa (Τουρισµός Οµορφιάς και Ευεξίας). Ο
Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός, ο οποίος αναµφίβολα υπήρξε ένας από τους προγόνους όλων των σύγχρονων µορφών τουρισµού, απευθύνεται όχι µόνο σε ασθενείς-τουρίστες αλλά και στους συνοδούς
τους, καθώς και σε άτοµα υγιή που επιθυµούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους µε υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους, µέσω προγραµµάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωµατικό, πνευµατικό και συναισθηµατικό επίπεδο. Σε ένα ποικίλο και υγιεινό φυσικό περιβάλλον, αισθητικά ωραίο και ασφαλές, ο επισκέπτης φροντίζει για την προσωπική του υγεία, ενώ παράλληλα, διοχετεύει τον ελεύθερο χρόνο του σε άλλες υγιεινές συνήθειες και ευχάριστες δραστηριότητες.
Ο Ιαµατικός Τουρισµός – Θερµαλισµός περιλαµβάνει ακόµη την ενεργειακή αξιοποίηση των θερµοµεταλλικών νερών, τη γενικότερη χρήση της γεωθερµικής ενέργειας και τη χρήση των µεταλλικών νερών. Από την άποψη
του τουρισµού οι έννοιες του ιαµατικού τουρισµού και του θερµαλισµού
χρησιµοποιούνται αδιακρίτως. Σήµερα ο ρόλος των ιαµατικών νερών επαναπροσδιορίζεται εκτός από την ιατρική και στην κοσµετολογία για την παρασκευή καλλυντικών και δερµατολογικών προϊόντων, για την ενυδάτωση
του δέρµατος, την αντιµετώπιση της λιπαρότητας και της ακµής, της ατοπικής δερµατίτιδας, των εκζεµάτων, της ψωρίασης, των εγκαυµάτων κ.ά. Παρά
την αντίληψη που επικρατεί στο ευρύ κοινό, σήµερα ο Ιαµατικός Τουρισµός
- Θερµαλισµός απευθύνεται και στο µέσο καταναλωτή και όχι µόνο σε πελάτες υψηλής οικονοµικής επιφάνειας, λόγω της παροχής υπηρεσιών διαµονής και ευεξίας σε πολύ χαµηλότερο κόστος. Πλήθος υπερπολυτελών
κέντρων-θέρετρων υγείας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη που διαθέτουν όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό, ειδικευµένους ιατρούς, κλινικές, κέντρα θεραπείας, ελεγχόµενη δίαιτα, τεράστιους χώρους πρασίνου µε κήπους, λίµνες και ποταµούς, αθλητικά κέντρα κ.ά., συνδυάζοντας έντεχνα ιατρικές υπηρεσίες ήπιας µορφής µε αναψυχή, προσφέροντας ένα συνολικό
πακέτο υπηρεσιών υγείας – χαλάρωσης - διακοπών.
Β) Τον Ιατρικό Τουρισµό (Medical Tourism), ο οποίος ορίζεται ευρέως ως η παροχή οικονοµικά ανταγωνιστικής ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας σε συνεργασία µε την τουριστική βιοµηχανία σε ασθενείς που έχουν ανάγκη χειρουργικών επεµβάσεων καθώς και άλλων εξειδικευµένων µορφών θεραπείας εκτός της χώρας προέλευσής τους. Ο Ιατρικός Τουρισµός περιλαµβάνει όπως
και τα άλλα τουριστικά προϊόντα, πέραν της ιατρικής περίθαλψης στα καλύτερα νοσοκοµεία, υπηρεσίες µεταφοράς, ενηµέρωσης, ξενάγησης, εστίασης
και διαµονής σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό την παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας σε αντίθεση µε τον Ιαµατικό
Τουρισµό – Θερµαλισµό, ο οποίος εµπερικλείει και τη διάσταση της ευεξίας και άρα διαφορετικές µορφές τουρισµού όπως ο Ιαµατικός Τουρισµός, ο
Τουρισµός Οµορφιάς και Ευεξίας (spa), κέντρα αδυνατίσµατος κ.ά.
Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες του Ιατρικού Τουρισµού:
1) Η Διαχείριση Ιατρικών Αναγκών, που απευθύνεται σε επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται σε ξένη χώρα για ταξίδι διακοπών, ή για επαγγελµατικό ταξίδι, ή για προσωρινή εγκατάσταση. Περιλαµβάνει επείγοντα περιστατικά

υγείας (π.χ. καρδιακό επεισόδιο) ή τακτικές υγειονοµικές ανάγκες για χρόνια νοσήµατα (π.χ. αιµοκάθαρση νεφροπαθών).
2) Ο Ιατρικός Τουρισµός Επιλογής (Εlective Μedical Τourism), που απευθύνεται στους ασθενείς εκείνους που επιλέγουν να µεταβούν εκτός των συνόρων της χώρας τους για να λάβουν µια συγκεκριµένη ιατρική υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως το κόστος της υπηρεσίας, την
ποιότητα της ιατρικής υπηρεσίας και συνολικά της υγειονοµικής περίθαλψης, το χρόνο αναµονής στη χώρα προέλευσής τους για την παροχή παρόµοιας υπηρεσίας και από την ανάγκη να συνδυάσουν την ιατρική φροντίδα µε την εµπειρία της ψυχαγωγίας και το ταξίδι.
Για τον ιατρικό τουρισµό επιλογής, σήµερα οι πιο διαδεδοµένες υπηρεσίες
είναι: πλαστική / αισθητική χειρουργική, οδοντιατρική, οφθαλµολογία, τεχνητή γονιµοποίηση, καρδιολογία / καρδιοχειρουργική, ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση, θεραπεία καρκίνου και µεταµοσχεύσεις οργάνων.

Κρηνίδες.

Στις χώρες µε παράδοση στον Ιατρικό Τουρισµό έχουν για χρόνια διαµορφωθεί και παρέχονται διάφορα «πακέτα» για οφθαλµολογικές επεµβάσεις,
ορθοπεδικές επεµβάσεις, αντιµετώπιση καρδιοπαθειών, όπως καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις και µετεγχειρητική αποκατάσταση, εξωσωµατική γονιµοποίηση, µεταµοσχεύσεις οργάνων κ.ά.
Σήµερα, οι σύγχρονες τάσεις περιλαµβάνουν και τη στροφή του τουρισµού
σε ειδικούς πληθυσµούς, όπως οι χρόνια πάσχοντες π.χ. ασθενείς µε διαβήτη, αιµατολογικά νοσήµατα, διατροφικά νοσήµατα κ.ά. και τα άτοµα της
τρίτης ηλικίας, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ),µε τη διαµόρφωση
κατάλληλων και επαρκών συνθηκών ώστε η χώρα να υποδέχεται συγκεκριµένους τουριστικούς πληθυσµούς µε συγκεκριµένες ανάγκες έναντι των
οποίων καλείται να ανταποκριθεί µέσω σύµπραξης των τουριστικών δοµών
µε τις αντίστοιχες υγειονοµικές.
Με βάση, λοιπόν, αφ’ ενός τις νέες καταναλωτικές προτιµήσεις αλλά και τις
συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη για άνεση και
ποιότητα που αφορούν, πρωτίστως, και στα θέµατα υγείας και, αφ ετέρου
τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η Ελλάδα, όπως, ποικίλο φυσικό
περιβάλλον εξαιρετικής οµορφιάς, πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά, ιδανικό κλίµα, µοναδική βιοποικιλότητα, την φηµισµένη υγιεινή µεσογειακή διατροφή και το καταξιωµένο διεθνώς ιατρικό προσωπικό, καθίσταται επιτακτική πλέον η ανάγκη για οργάνωση και ανάπτυξη εκ µέρους της
πολιτείας µη εποχικών, εναλλακτικών και ειδικών µορφών τουρισµού, όπως του Τουρισµού Υγείας. Η βαθιά οικονοµική κρίση και ύφεση που µαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασµού.
Πολύ σηµαντική εξέλιξη αποτελούν ο Νόµος 4238/2014 που εντάσσει την υδροθεραπεία στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και ο Νόµος 4123/2013 που
διέπει την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στον τοµέα της διασυνοριακής
περίθαλψης. Σύµφωνα µε την Οδηγία τα 24 εκατοµµύρια Ευρωπαίων που διακινούνται κάθε χρόνο για λόγους σωµατικής και ψυχικής υγείας στις χώρες της
Ε.Ε., είτε µέσω των ασφαλιστικών τους ταµείων, είτε µεµονωµένα, από τον
Οκτώβριο του 2013, ευρίσκονται στο επίκεντρο έντονου ανταγωνισµού, καθώς ανοίγουν τα σύνορα για τον Τουρισµό Υγείας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
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Ιαµατικοί Φυσικοί Πόροι
Προέλευση Ιαµατικών Φυσικών Πόρων
Ιαµατική Πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαµατικού φυσικού πόρου α) νερού µε
υδροληψία όπως από γεώτρηση, φρέαρ, τάφρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή), β) αερίου
και γ) η φυσική δηµιουργία ιαµατικού πηλού.
Ιαµατικά Νερά και Ιαµατικά Αέρια ονοµάζονται τα υπόγεια ή πηγαία νερά ή και τα αέρια των φυσικών ιαµατικών πηγών, τα οποία λόγω των φυσικών ή χηµικών ή φυσικοχηµικών
τους χαρακτηριστικών έχουν ιαµατικές ιδιότητες.
Στη χώρα µας αναγνωρίζουµε σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία τον φυσικό πόρο σε νερό,
πηλό και υδρατµούς.
Θεραπευτικός πηλός ονοµάζεται το υπέρθερµο ή υπερθερµαινόµενο µείγµα ενός στερεού συστατικού, κυρίως αργιλικού, µε φυσικό
θερµό νερό, που προέρχεται από πρωτογενή ή
συχνότερα δευτερογενή ανάµειξη και χρησιµοποιείται ως µέσο θεραπευτικής αγωγής.
Θερµοµεταλλική πηγή θεωρείται η πηγή εκείνη που το νερό της χαρακτηρίζεται ή από υψηλή θερµοκρασία ή από διαλυµένα άλατα ή
από αέρια, ή τέλος γιατί περιέχει, έστω και σε
µικρά ποσά, ενώσεις ή στοιχεία που δεν απαντώνται στα νερά των συνήθων πηγών, όπως
θείο, υδρόθειο, ιώδιο, αρσενικό, ραδιενεργές
ουσίες κ.ά.
Θαλασσοθεραπεία είναι ένα σύστηµα θεραπείας, υπό ιατρική παρακολούθηση, σε ατοµικούς λουτήρες ή δεξαµενές, όπου η χρήση όλων των ευεργετικών συστατικών, οργανικών ή ανόργανων, του ζεστού θαλασσινού νερού, µε την ανταλλαγή διαφόρων στοιχείων και
τοξινών ανάµεσα στο νερό και το αίµα, προκαλεί την ανανέωση και αναζωογόνηση των κυττάρων, µε σκοπό τη χαλάρωση και ευεξία της
ψυχής και του σώµατος.
Θερµαλιστική Θεραπεία είναι ένα σύνολο
ενεργειών και σχέσεων µε το ιαµατικό νερό, τον
πηλό, τους υδρατµούς και το περιβάλλον σε ένα θερµαλιστικό κέντρο, για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια, που συγκροτούν ένα ιδιαίτερο
µοντέλο ζωής, το οποίο βασίζεται σε µία γενικότερη στρατηγική προώθησης της υγείας και
ευεξίας του ατόµου.
Ιαµατικοί Φυσικοί Πόροι είναι τα γήινα φυσικά υλικά, που συνδέονται µε συγκεκριµένο
γεωγραφικό χώρο και εµφανίζουν µέσα από την
πρακτική εµπειρία του παρελθόντος ή την αποδεδειγµένη σύγχρονη επιστηµονική εµπειρία ότι έχουν ιαµατικές ιδιότητες, οι οποίες και αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζει η πολιτεία. Οι ιαµατικοί φυσικοί πόροι που
αξιοποιούνται σήµερα, τόσο στην Ελλάδα όσο
και σε διεθνές επίπεδο, ανήκουν στην συντριπτική πλειοψηφία τους σε φυσικούς πόρους που
εντοπίζονται κυρίως στο υπέδαφος και είναι ανανεώσιµοι µε την έννοια της φυσικής αναπλήρωσης, εφόσον η χρήση τους γίνεται µε τέτοιο
ρυθµό και χωρίς υπέρβαση των ορίων του συστήµατος. Οι ιαµατικοί φυσικοί πόροι πρέπει να
παραµένουν στην αυθεντική τους µορφή χωρίς

αλλαγές ή µετατροπές στις φυσικοχηµικές τους
ιδιότητες. Οι κατηγορίες των ιαµατικών φυσικών
πόρων είναι α) υγρά (θερµά ή ψυχρά µεταλλικά
νερά αυτοφυών πηγών ή γεωτρήσεων), β) στερεά δηλαδή πηλοειδή ανόργανα, οργανικά ή
µικτά, γ) αεριούχα (εκποµπές αερίων, εκποµπές
υδρατµών, σπήλαια υδρατµών, ξηρά σπήλαια) και δ) σύνθετα. Σύνθετος δε ιαµατικός φυσικός πόρος θεωρείται το κλίµα και το µικροκλίµα
τόσο στον τοµέα του θερµαλισµού όσο και της
θαλασσοθεραπείας.
Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη
δηµιουργία ενός συστήµατος ιαµατικών πηγών
είναι α) η παρουσία ενός υδροφόρου, β) η παρουσία αδιαπέραστου καλύµµατος στην οροφή
του υδροφόρου, γ) κατάλληλα ρήγµατα που
να διευκολύνουν τη µεταφορά του νερού στο
στερεό φλοιό της γης σε βάθη που να µπορεί
να αποκτήσει κάποια θερµοκρασία ή παρουσία θερµικής µαγµατικής εστίας που να αποδίδει
στο νερό θερµότητα και δ) οι κατάλληλες γεωλογικές, τεκτονικές και υδρογεωλογικές συνθήκες για την τροφοδοσία του υδροφόρου και
την ανοδική κίνηση των θερµών ρευστών προς
την επιφάνεια. Οι θερµές πηγές, σε σχέση µε
την προέλευσή τους, µπορούν να συνοψιστούν
σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: την µετεωρική ή εξωγενή, τη µαγµατική ή ενδογενή και τη µικτή.
Στην κατηγορία της µετεωρικής ή εξωγενής
προέλευσης τα νερά προέρχονται από τον υδρολογικό κύκλο. Δηλαδή, τα επιφανειακά ύδατα (θάλασσα, βροχή, χιόνι), τα οποία καθώς
διαπερνούν το έδαφος και τα πετρώµατα που έχουν ρωγµές ή πόρους, όταν φτάσουν σε κάποιο βάθος, σχηµατίζουν µεγάλες δεξαµενές,
τους λεγόµενους υπόγειους ταµιευτήρες. Αυτοί τροφοδοτούνται από την υπερχείλιση τους ή
µέσα από ρωγµές της γης. Το νερό, κατά τη διαδροµή του προς την επιφάνεια, περνάει ή παραµένει µέσα σε πετρώµατα και διαλύει ένα µέρος από τα συστατικά τους συσσωρεύοντας µεταλλικά ιόντα. Έτσι, τα περισσότερα πηγαία ύδατα µπορούν να χαρακτηριστούν µεταλλικά,
καθώς εµπλουτίζονται µε διάφορα συστατικά,
το είδος των οποίων εξαρτάται από την χηµική σύσταση των πετρωµάτων µε τα οποία ήρθε το νερό σε επαφή κατά την κυκλοφορία του
στο υπέδαφος.
Στην µαγµατική ή ενδογενή κατηγορία ανήκουν τα νερά εκείνα που συνδέονται µε την κρυστάλλωση πλουτωνιτών και ηφαιστιτών και χαρακτηρίζονται από υψηλή θερµοκρασία και µεγάλη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα.
Η µικτή κατηγορία περιλαµβάνει νερά που προέρχονται από ανάµειξη των δύο προηγούµενων. Στη χώρα µας, που κατά το µεγαλύτερο
τµήµα της περικλείεται από θάλασσα, τα νερά
που τροφοδοτούν τις θερµές µεταλλικές πηγές
προέρχονται κυρίως από µετεωρικά νερά και
θαλασσινό νερό. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν θαλασσινά νερά εγκλωβισµένα
σε µεγάλο βάθος και τα οποία είναι δυνατόν να
τροφοδοτήσουν ένα µεταλλικό υδροφόρο σύστηµα. Για το λόγο αυτό, σε πολλές θερµές πηΣΕΛΙΔΑ 36

γές της χώρας µας το νερό είναι περισσότερο
ή λιγότερο αλµυρό, ανάλογα µε την απόσταση της πηγής από την ακτή, ενώ «γλυκά» είναι
τα νερά του µεγαλύτερου αριθµού των θερµών
πηγών µας.
Βασικά χαρακτηριστικά των θερµοµεταλλικών νερών είναι η θερµοκρασία, η µεταλλικότητα, η δυνατότητα παροχής του υδροφόρου
συστήµατος και η ιδιότητά του ως ιαµατικό. Όσον αφορά τη θερµοκρασία, αυτή προσδιορίζεται σε σχέση µε τη θερµοκρασία που έχει το
νερό στο σηµείο ανάβλυσης και προέρχεται από την φυσική ραδιενέργεια των πετρωµάτων
και/ή την ύπαρξη µιας θερµικής εστίας (µαγµατικό σώµα). Η µεταλλικότητα έχει να κάνει µε την
ποσοτική και ποιοτική παρουσία χηµικών στοιχείων ή και το σύνολο του στερεού υπολείµµατος στους 180ο C και εξαρτάται από το βάθος
συγκέντρωσης, τη θερµοκρασία και τα διαλυµένα αέρια που επιτρέπουν στο νερό να διαλύει τα πετρώµατα που το φιλοξενούν ή το περιβάλλουν και από τη σύσταση των πετρωµάτων
αυτών. Η δυνατότητα παροχής του υδροφόρου
συστήµατος εξαρτάται από τις γεωλογικές, τεκτονικές και υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ενώ η ιδιότητά του ως ιαµατικό εξαρτάται από την πολιτεία και το νοµοθετικό πλαίσιο που αυτή έχει θέσει αναφορικά
µε τη χρήση του νερού σε τοµείς της ανθρώπινης υγείας για την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού.

Φυσικές Ιδιότητες των Ιαµατικών
Μεταλλικών Νερών
Τα µεταλλικά νερά κυκλοφορώντας στο υπέδαφος έρχονται σε επαφή µε διάφορα πετρώµατα αλλά και θερµικές εστίες που τους
προσδίδουν χαρακτηριστικές ιδιότητες όπως
θερµοκρασία, ηλεκτρική αγωγιµότητα, ραδιενέργεια, χρώµα, οσµή, γεύση, ιξώδες, πυκνότητα, ταπείνωση σηµείου πήξης, σχετική και απόλυτη υγρασία, pH, ολική σκληρότητα, αλκαλικότητα και στερεόν υπόλειµµα (Μ) και σύνολο διαλυµένων αλάτων (TDS).
Θερµοκρασία: είναι µια από τις σηµαντικότερες φυσικές ιδιότητες των µεταλλικών νερών,
καθώς από αυτήν εξαρτάται η φυσική και υδροδυναµική δράση του νερού και η διαλυτική του
ικανότητα. Επίσης, αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας του νερού συναρτώνται µε αυξοµειώσεις στην παροχή του νερού, έτσι ώστε υψηλή
θερµοκρασία των νερών µιας πηγής µπορεί να
προκαλέσει µικρή ή και ασυνεχή παροχή ιαµατικού νερού.
Θερµά χαρακτηρίζονται τα µεταλλικά νερά
των οποίων η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη
από τη µέση θερµοκρασία του περιβάλλοντος
στο οποίο αναβλύζουν, εποµένως η εναλλαγή
της θερµοκρασίας ανάλογα µε τις εποχές µεταβάλλει και τη θερµοκρασία αλλά και την παροχή του νερού µιας πηγής. Ακόµη, η θερµοκρασία των µεταλλικών νερών είναι δυνατόν
να επηρεαστεί από τον προσανατολισµό τους,
το υψόµετρο, το γεωγραφικό πλάτος, τη βλά-

στηση, τις βροχοπτώσεις και το βάθος προέλευσης του νερού επειδή θερµαίνονται τα υπόγεια µεταλλικά νερά, καθώς κάθε 30 µέτρα
βάθος η θερµοκρασία της γης αυξάνεται κατά
1o C περίπου. Αν µια ποσότητα νερού συγκεντρωθεί σε 1000 µέτρα βάθος, η θερµοκρασία του θα είναι τουλάχιστον 30 βαθµούς υψηλότερη από ότι αν ήταν στην επιφάνεια. Όταν
το νερό στις υπόγειες δεξαµενές ζεσταθεί, λόγω µικρότερης πυκνότητας βρίσκει πιο εύκολα
το δρόµο για την επιφάνεια.
Όσο µεγαλύτερη θερµοκρασία έχει το νερό
στη δεξαµενή, τόσο πιο εύκολα διαλύει τα µεταλλικά άλατα πετρωµάτων που συναντάει και
εποµένως γίνεται πλουσιότερο σε µεταλλικά ιόντα. Μεγαλύτερη συγκέντρωση θερµών πηγών σηµειώνεται είτε σε περιοχές της γης όπου
η υπόγεια θερµοκρασία αυξάνεται ταχύτερα, όπως είναι οι περιοχές κοντά ή πάνω σε ενεργά
ηφαίστεια, όπου η θερµοκρασία της γης µπορεί
να φτάσει και τους 600o C στα 1000 µέτρα βάθος, είτε σε περιοχές όπου υπάρχουν µεγάλα
ρήγµατα και είναι εύκολο το νερό να κατέλθει
σε βάθος και να ανέλθει µε µεγάλη ταχύτητα.
Η θερµοκρασία των θερµών πηγών παραµένει ίδια όλες τις εποχές του χρόνου, καθώς οι εποχιακές διακυµάνσεις της θερµοκρασίας δεν επηρεάζουν παρά τα πρώτα 10 µε 20 µέτρα του
γήινου φλοιού. Από εκεί και κάτω η θερµοκρασία της γης παραµένει ίδια όλες τις εποχές του
χρόνου. Γι’ αυτό τα υπόγεια νερά που συνήθως έρχονται από µεγάλο βάθος έχουν σταθερή θερµοκρασία. Όσο πιο βαθύς και µεγάλος είναι ο υπόγειος ταµιευτήρας, τόσο πιο σταθερή
θα είναι και η θερµοκρασία του νερού στην ανάβλυση. Μόνο στην περίπτωση που η υπόγεια
δεξαµενή είναι σε µικρό βάθος και η τροφοδοσία
της αυξηµένη, παρατηρούνται µικρές αυξοµειώσεις στην θερµοκρασία της πηγής. Στη θερµότητα, επίσης, οφείλεται και το γεγονός ότι στα νησιά
οι περισσότερες θερµοπηγές βρίσκονται δίπλα ή
µέσα στη θάλασσα, καθώς, επειδή το θερµό νερό είναι ελαφρύτερο από το κρύο θαλασσινό νερό το θερµό νερό επιπλέει πάνω στο θαλασσινό. Έτσι όσο νερό συγκεντρώνεται κάτω από τα
πετρώµατα των νησιών ακολουθεί συνήθως την
ευκολότερη οδό και αναβλύζει στις ακτές, επιπλέοντας πάνω στο θαλασσινό νερό.
Η θερµοκρασία µαζί µε την αυξηµένη συγκέντρωση των ιόντων αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των θερµοµεταλλικών νερών. Στην επιφάνεια εκδηλώνονται γεωθερµικά ρευστά µε θερµοκρασίες
που κυµαίνονται από λίγους βαθµούς oC πάνω από τη µέση ετήσια θερµοκρασία του αέρα στο συγκεκριµένο τόπο εκδήλωσης, µέχρι
πάνω από 100οC. Πολλές φορές ενώ ένα γεωθερµικό ρευστό ανέρχεται µε µια σχετικά υψηλή θερµοκρασία, κατά την άνοδο του, αυτή µειώνεται. Έτσι µε βάση τη θερµοκρασία εκδήλωσης ενός µεταλλικού νερού στην επιφάνεια µπορούµε να διακρίνουµε τις πηγές σε:
α) ψυχρές πηγές, όπου η θερµοκρασία φτάνει
µέχρι τους 20οC β) υπόθερµες πηγές, µε θερµο-
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κρασίες που κυµαίνονται µεταξύ 20-35οC γ) µεσόθερµες πηγές, µε θερµοκρασίες µεταξύ 3550οC δ) υπέρθερµες πηγές, µε θερµοκρασίες
µεγαλύτερες από 50οC
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ψυχρές µεταλλικές πηγές ή ακρατοπηγές, που χαρακτηρίζονται ως φυσικά µεταλλικά νερά και χρησιµοποιούνται κυρίως για εµφιάλωση. Η αυξηµένη µεταλλικότητα και ποσότητα αερίων οφείλεται στην παρουσία κοντά σ’ αυτές τις πηγές ενός γεωθερµικού πεδίου, πολλές φορές µη εκδηλωµένου στην επιφάνεια, απ’ όπου τροφοδοτείται ένας ψυχρός, όχι βαθύς υδροφορέας,
σε ιόντα και σε αέρια. Σ’ αυτήν την περίπτωση
ο ψυχρός υδροφορέας τροφοδοτείται πάντα µε
σταθερές ποσότητες αερίων και ιόντων από το
θερµό υδροφορέα. Οι τυχόν ετήσιες διακυµάνσεις που παρουσιάζονται στις παροχές του και
στη θερµοκρασία του οφείλονται κατά κύριο λόγο στον τρόπο τροφοδοσίας του και στην
ποιότητά του.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι υπόθερµες πηγές µε θερµοκρασίες που κυµαίνονται από 20-35οC. Πρόκειται για πηγές που οφείλουν τη δηµιουργία τους στην άνοδο γεωθερµικού ρευστού διαµέσου ρηγµάτων µέχρι
την επιφάνεια. Η ταπείνωση της αρχικά υψηλής θερµοκρασίας του γεωθερµικού ρευστού
στην κλίµακα των 20-35οC, οφείλεται αφενός
στην παρουσία ενδιάµεσα ψυχρών υδροφόρων
στρωµάτων µε µεγάλη διαπερατότητα και υδατοκινητικότητα, αφετέρου στο µικρό σχετικά πιεζοµετρικό φορτίο του γεωθερµικού ρευστού.
Στην περίπτωση αυτή, οι υπόθερµες πηγές παρουσιάζουν χηµική σύσταση που σχετίζεται τόσο µε την ποιότητα των κατώτερων υποκειµένων µητρικών πετρωµάτων, όσο και µ’ αυτήν
των υπερκειµένων χαλαρών πετρωµάτων. Η ανάµειξη νερών µπορεί στην περίπτωση αυτή να
αποτραπεί αν εντοπιστεί µε ακρίβεια ο ψυχρός
υδροφόρος ορίζοντας. Στην περίπτωση αυτή είτε µε την τοποθέτηση περιφραγµατικών σωλήνων στο σώµα των ψυχρών υδροφορέων είτε
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µε κατάλληλη τοποθέτηση αδρανών φίλτρων
σ’ αυτούς, µπορούµε να τους αποµονώσουµε
και να αποτρέψουµε την ανάµειξη των νερών
τους µε τα θερµά νερά.
Στην κλίµακα των θερµοκρασιών 25-50οC
κατατάσσονται οι µεσόθερµες πηγές. Πρόκειται για πηγές της παραπάνω κατηγορίας, όπου
όµως είτε τα γεωθερµικά ρευστά έχουν αυξηµένη δυναµικότητα, είτε οι ενδιάµεσα παρεµβαλλόµενοι ψυχροί υδροφορείς έχουν µικρότερη
διαπερατότητα και υδατοκινητικότητα. Σ’ αυτήν
την περίπτωση τα θερµά νερά επηρεάζονται λιγότερο από την παρουσία των ψυχρών υδροφόρων στρωµάτων και οι ετήσιες διακυµάνσεις
των παροχών τους και των φυσικοχηµικών τους
σταθερών, είναι µικρότερες.
Στην κατηγορία των υπέρθερµων πηγών µε
θερµοκρασίες >50οC το ανερχόµενο υπέρθερµο νερό δεν έρχεται ή έρχεται σε πολύ µικρή επικοινωνία µε ψυχρούς υπερκείµενους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι ώστε δεν µεταβάλλεται η θερµοκρασία του και ο χηµισµός του
που συνδέεται άµεσα µε τα µητρικά πετρώµατα ταµιευτήρες.
Ιδιαίτερη περίπτωση θερµών αναβλύσεων,
αποτελεί η ανάβλυση θερµών ή υπέρθερµων
αερίων, τα οποία εξέρχονται από θέσεις ατµοποίησης των γεωθερµικών ρευστών µε θέσεις
ρηγµάτων ή από θέσεις συµπύκνωσης αυτών
µε θέσεις ρηγµάτων, όπου όµως το πιεζοµετρικό φορτίο του γεωθερµικού ρευστού είναι
χαµηλότερο από το τοπικό απόλυτο υψόµετρο
της περιοχής ανάβλυσης των αερίων»
Όταν η θερµοκρασία του νερού µιας πηγής
είναι σταθερή σε όλες τις εποχές του έτους τότε η πηγή ονοµάζεται οµοιόθερµος, ενώ όταν η
θερµοκρασία δεν είναι σταθερά ονοµάζεται ποικιλόθερµος.
Ηλεκτρική Αγωγιµότητα: αποτελεί δείκτη
της συνολικής περιεκτικότητας σε διαλυµένα
συστατικά των ιαµατικών νερών, όταν δε αυτά
είναι αυξηµένα τότε παρατηρούµε µεγάλες τιµές
ηλεκτρικής αγωγιµότητας και στα νερά. Επίσης,

Κυλλήνη.

αυξηµένες τιµές ηλεκτρικής αγωγιµότητας παρατηρούµε και στα νερά ιαµατικών πηγών που
βρίσκονται κοντά στη θάλασσα ή σε νησιά, των
οποίων το θερµό υδάτινο σύστηµα τροφοδοτείται από τη θάλασσα. Γενικά, οι µετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιµότητας και θερµοκρασίας είναι
σκόπιµο να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για να εντοπίζονται έγκαιρα οι τυχόν µεταβολές που συµβαίνουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των µεταλλικών νερών.
Ραδιενέργεια: η περιεκτικότητα του νερού
σε ραδιενέργεια επιτυγχάνεται από την κυκλοφορία του στο υπέδαφος και την επαφή του µε
πετρώµατα, τα οποία σχεδόν στο σύνολό τους
περιέχουν κάποιες ποσότητες ραδιενέργειας, µε
πλουσιότερα τα πυριγενή και τα ηφαιστειακά. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η χηµική σύσταση
των νερών µπορεί να έχει επίδραση στην ικανότητά του να εµπλουτιστεί µε ραδιενεργά στοιχεία, τα σπουδαιότερα από τα οποία είναι το ράδιο και το ραδόνιο. Η ραδιενέργεια των µεταλλικών νερών µπορεί να είναι εποχιακή ή µόνιµη.
Η µόνιµη οφείλεται κυρίως σε διαλυµένα άλατα
ραδίου, ενώ η εποχιακή σε αεριούχες εκποµπές
ραδιενεργών στοιχείων, κυρίως ραδονίου, µε
µικρή διάρκεια ζωής.
Μία µεταλλική πηγή χαρακτηρίζεται ραδιενεργός όταν η περιεκτικότητά της σε ραδιενέργεια ξεπερνά τις 10 µονάδες Mache σε ένα λίτρο νερού
(1 Mache = 13,3 Bq/l) και ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε ραδιενέργεια κατατάσσονται σε
ασθενείς όταν περιέχουν από 3,5 µέχρι 20 µονάδες Mache, µέτριες όταν παρουσιάζουν ραδιενέργεια µεταξύ 20 και 100 µονάδων Mache και
ισχυρές όταν η περιεκτικότητά τους σε ραδιενέργεια ξεπερνά τις 100 µονάδες Mache σε ένα λίτρο νερού. Αντίστοιχα σε µονάδες µέτρησης σε
Becquerel ανά λίτρο νερού οι τιµές για τις τρεις
πιο πάνω κατηγορίες κυµαίνονται για τις ασθενείς από 46,6 µέχρι 266,6 Bq/l, για τις µέτριες α-

πό 266,6 µέχρι 1333 Bq/l και για τις ισχυρές από
1333 Bq/l και πάνω.
Χρώµα, Οσµή, Γεύση: αποτελούν φυσικές
ιδιότητες των µεταλλικών νερών οι οποίες εξαρτώνται από τις διαλυµένες ουσίες και τα αέρια
που υπάρχουν στο νερό. Τα µεταλλικά νερά είναι συνήθως άχρωµα και διαυγή, εκτός από κάποιες περιπτώσεις νερών µε παρουσία ιόντων
σιδήρου, που µπορεί προσωρινά να εµφανίζονται θολά κυρίως στο στόµιο εξόδου τους από
την πηγή. Όσον αφορά τη γεύση το νερό µπορεί να είναι αλµυρό, υφάλµυρο ή γλυκό, ενώ
σε πολλές ιαµατικές πηγές υπάρχει έντονη χαρακτηριστική οσµή που οφείλεται στην ύπαρξη
υδρόθειου. Το νερό εµπλουτίζεται µε υδρόθειο
είτε όταν περνάει από πετρώµατα µε γύψο, τον
οποίο τον διαλύει και τον µετατρέπει σε υδρόθειο ελευθερώνοντας και θερµότητα, είτε παράγεται από τα ηφαίστεια.
Ιξώδες: εκφράζει την εσωτερική τριβή των
µορίων και αποδίδεται σε dyn•sec/cm2 ή poise
και συνηθέστερα σε centipoicises. Το νερό
στους 20οC έχει ιξώδες 1cp ενώ η τιµή αυτού
στους 0οC είναι 1,7921 και στους 100οC είναι
0,2838.
Πυκνότητα: ορίζεται το βάρος ανά µονάδα
όγκου. Για καθαρό νερό θερµοκρασίας 4οC η
πυκνότητα είναι 1gr/l. Η τιµή της πυκνότητας επηρεάζεται από τα συστατικά που είναι διαλυµένα στο νερό και τη θερµοκρασία. Για καθαρό νερό, η πυκνότητα στους -10οC είναι 0,99815 και
στους 100οC είναι 0,95838.
Ταπείνωση του σηµείου πήξης και ανύψωση του σηµείου ζέσης: είναι αποτέλεσµα
της διάλυσης διαφόρων ουσιών µέσα στα υγρά
και εξαρτώνται από την ποσότητα των διαλυµένων ουσιών µέσα στο διάλυµα.
Απόλυτη υγρασία του αέρα είναι το πηλίκο της µάζας m των υδρατµών που περιέχονται
µέσα σε ένα όγκο V αέρα, δια του όγκου αυΣΕΛΙΔΑ 38

τού (AY=m/V) και εκφράζει τη µονάδα των υδρατµών που περιέχονται στη µονάδα του όγκου.
Σχετική υγρασία: είναι ο λόγος της µάζας m
των υδρατµών που υπάρχουν µέσα σε ένα όγκο V αέρα, προς τη µάζα mk των υδρατµών
που θα υπήρχαν στον ίδιο όγκο αέρα, αν ο αέρας ήταν κορεσµένος στην ίδια θερµοκρασία
(Δ=m/mk). Η mk εξαρτάται από τη θερµοκρασία και την πίεση.
Ενεργός οξύτητα (pΗ): ορίζεται ότι είναι ο
αρνητικός λογάριθµος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου. Το καθαρό νερό (ελεύθερο
αλάτων) έχει pH=7. Όταν υπερισχύουν τα όξινα
συστατικά τότε το pH είναι όξινο και η τιµή του
µικρότερη από το 7 και όταν υπερισχύουν τα
βασικά συστατικά τότε το pH είναι αλκαλικό και
η τιµή του είναι µεγαλύτερη του 7. Τα πιο αλκαλικά νερά είναι τα θειούχα και µάλιστα εκείνα που περιέχουν πυριτικό οξύ που εκφράζεται
όπως και τα πυριτικά άλατα σε SiO2 και τα πιο
όξινα νερά είναι τα ανθρακικά νερά, λόγω της
παρουσίας του CO2.
Σύνολο Διαλυµένων αλάτων (TDS): το οποίο εκφράζει τη συνολική συγκέντρωση των
διαλυµένων αλάτων στο νερό χωρίς να περιλαµβάνονται τα κολλοειδή, τα αιωρούµενα ιζήµατα και τα διαλυµένα αέρια, αποτελεί δηλαδή ένα δείκτη µεταλλικότητας (αλατότητας)
που συνδέεται µε την ηλεκτρική αγωγιµότητα.
Οι τιµές του TDS κυµαίνονται από 0-1.000 mg/l,
οπότε το νερό είναι γλυκό, από 1.000-10.000
mg/l οπότε το νερό θεωρείται υφάλµυρο, από
10.000-100.000 mg/l οπότε το νερό είναι αλµυρό και τέλος σε τιµές µεγαλύτερες των 100.000
mg/l καθιστώντας το νερό υπεραλµυρό.
Αλκαλικότητα: είναι ένα µέτρο της ικανότητας των νερών να εξουδετερώνουν ορισµένη
ποσότητα υδρογονοκατιόντων. Η εξουδετέρωση αυτή οφείλεται στην παρουσία ιόντων OH-,
CO32- και HCO3-, ενώ συγχρόνως ενεργούν και
ως συζυγείς βάσεις του φωσφορικού και πυριτικού οξέος. Η παρουσία οργανικής ύλης µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στον καθαρισµό
της αλκαλικότητας των υπόγειων νερών, ενώ τα
χλωριούχα και θειικά ιόντα δεν συµβάλλουν
στην αλκαλικότητα.
Σκληρότητα: η οποία προέρχεται από την
παρουσία δισθενών µεταλλικών κατιόντων, µε
πιο συνηθισµένα το Ca+ και το Mg+2. Η σκληρότητα διακρίνεται α) σε παροδική ή ανθρακική, που προέρχεται από την παρουσία όξινων
ανθρακικών αλάτων του Ca+ και Mg+2, δηλαδή
Ca(HCO3)2 και Mg(HCO3)2, β) σε µόνιµη σκληρότητα ή µη ανθρακική που προέρχεται από την
παρουσία αλκαλικών γαιών, ενωµένων µε το
θειικό ιόν, το ιόν χλωρίου και το νιτρικό ιόν και
γ) σε ολική που είναι το άθροισµα της ανθρακικής και της µόνιµης σκληρότητας.

Χηµικά Στοιχεία των Ιαµατικών
Μεταλλικών Νερών
Οι χηµικές ιδιότητες των µεταλλικών νερών
προσδιορίζονται από τις συγκεντρώσεις των δι-
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κλασµατικής φωτοθερµόλυσης (FRACTIONAL )
µε έγκριση απο το FDA Αµερικής,
για την θεραπεία

των ραβδώσεων

Η εταιρεία Palomar Medical USA και ο επίσηµος αντιπρόσωπός της
στην Ελλάδα Innova Medical , παρουσιάζουν
το µοναδικό σύστηµα κλασµατικής φωτοθερµόλυσης

(Fractional laser),

εγκεκριµένο απο τον οργανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων Αµερικής (FDA)
για την αντιµετώπιση:

κόκκινων ή λευκών ραγάδων (striae rubra and striae alba)
σε οποιοδήποτε ανατοµικό σηµειο
ή οποιοδήποτε τύπο επιδερµίδας

Τώρα µπορείτε µε την επιστηµονική τεκµηρίωση της Palomar
και του οργανισµού FDA Αµερικής να προτείνετε
υπεύθυνη λύση για την αντιµετώπιση ενος προβλήµατος
που απασχολεί γυναίκες και άνδρες σε κάθε ηλικία.
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Ενσωµατωµένη ψύξη εξ επαφής
Πρωτοποριακός τροπος µετάδοσης µέσω σειράς µικροϊνών µεταβλητής πυκνότητας, µε µέγιστη
πυκνότητα 420 microbeam /cm 2. Ο νέος τρόπος µεταφοράς ενέργειας, σε αντίθεση µε όλα τα άλλα
συστήµατα fractional που χρησιµοποιούν τεχνική σάρωσης (SCANNER), είναι πολύ ασφαλής, γιατί
δεν έχουµε τοπική συσσώρευση θερµότητας που αυξάνει την πιθανότητα µεταφλεγµονώδους
υπέρχρωσης.
Τεχνολογία πίεσης της επιδερµίδας που διευκολύνει την διεισδυτικότητα της δέσµης laser σε
µεγαλύτερο βάθος >1mm, σε αντίθεση µε άλλες τεχνολογίες που η ενέργεια απορροφάται πολύ
γρήγορα απο την επιδερµίδα και το θηλώδες χόριο.
∆εν χρειάζεται η χρήση αναισθητικών κρεµών ή άλλων βοηθηµάτων. Η τεχνολογία της ταυτόχρονης
εκποµπής όλων των µικροδεσµών, είναι ουσιαστικά ανώδυνη ακόµη και για ενέργειες άνω των 50
mjoule/microbeam.
∆υνατότητα αναβάθµισης του συστήµατος µε επιπλέον κεφαλές και αλλα µήκη κύµατος όπως,
2940nm, 1440nm, 1064nm κ.ο.κ.
Επιπλέον εφαρµογές εγκεκριµένες απο τον οργανισµό FDA Αµερικής
Ατροφικές ουλές ακµής
Ρυτίδες
Ανάπλαση φωτογηρασµένου δέρµατος (πρόσωπο, λαιµός, χέρια, ντεκολτέ, κ.ο.κ.)
Mετεγχειρητικές ουλές - Εγκαυµατικές ουλές
Μέλασµα

Αθήνα: Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία, Αθήνα, τηλ: 210 2750535, fax: 210 2750356
Θεσ/νίκη: Ανδριανουπόλεως 14, 551 33 Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310 544699, fax: 2310 544696
Λεµεσός: Αγίας Φυλάξεως 88, Λεµεσός, Κύπρος, τηλ.: +35 725733007

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

ΜΕΤΑ

Καμένα Βούρλα.

αλυµένων αλάτων και αερίων που αυτά περιέχουν, γεγονός που, σύµφωνα µε στατιστικά
στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, εξαρτάται, κυρίως, από τη θερµοκρασία και την πίεση
του νερού. Δηλαδή, η ελάττωση της θερµοκρασίας έχει συνήθως σαν αποτέλεσµα τη µείωση
του ποσοστού της περιεκτικότητας των αλάτων,
ενώ η αύξησή της αυξάνει τα άλατα. Σε ό,τι αφορά την πίεση του νερού συµβαίνει το αντίθετο, δηλαδή αύξησή της σηµαίνει µείωση της περιεκτικότητας σε άλατα.Γενικά, η µεταλλικότητα
των νερών µιας πηγής, εκτός από τη θερµοκρασία και την πίεση του νερού, εξαρτάται και από
το βαθµό διαλυτότητας των πετρωµάτων, από
το χρόνο επαφής των υπόγειων νερών µε τα πετρώµατα, των αερίων, των οξέων κ.ά. Ανάλογα δε µε το πιο συστατικό υπερισχύει περισσότερο από τ’ άλλα καθορίζεται και ο βαθµός οξύτητας των νερών (όξινα, αλκαλικά ή ουδέτερα) και χαρακτηρίζεται αντίστοιχα και η πηγή,
ως θειούχος αλκαλική, χλωρονατριούχος, οξυπηγή, ραδιούχος κ.ά.
Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα
σηµαντικότερα κύρια χηµικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία των µεταλλικών νερών που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο.
Χλώριο (Cl-): υπερέχει στα µεταλλικά νερά
της χώρας µας που τροφοδοτούνται από θαλασσινό νερό. Επίσης, µπορεί να προέρχεται από ανάµειξη µετεωρικού νερού µε απολιθωµένο (θαλασσινό) ή ακόµη να έχει µαγµατική ή ηφαιστειακή προέλευση. Τα χλωριούχα είναι απαραίτητα στον ανθρώπινο οργανισµό για την
παρασκευή υδροχλωρικού οξέος στο στοµάχι.
Θειϊκή ρίζα (SO42-): περιέχεται σε πολλές ιαµατικές πηγές και προέρχεται από θειϊκά άλατα, κυρίως του γύψου (Ca(SO4)2H2O) και από οξείδωση θειούχων µεταλλικών αλάτων (FeS2,
FeSO4). Τα θειϊκά σε µεγάλες συγκεντρώσεις έχουν καθαρτική δράση.

Όξινη ανθρακική ρίζα (HCO3-): υπάρχει εν
αφθονία στα µεταλλικά νερά της χώρας µας µε
µορφή υδροανθρακικού νατρίου (NaHCO3) ή
υδρανθρακικού ασβεστίου Ca(HCO3)2. Τα όξινα ανθρακικά αντιδρούν µε τη βοήθεια των γαστρικών οξέων και ρυθµίζουν το pΗ του στοµάχου για την διαδικασία της πέψης.
Θείο (S): τα µόρια του θείου προσδίδουν
χαρακτηριστική δυσάρεστη οσµή στα νερά ακόµη και σε χαµηλές συγκεντρώσεις, ενώ σε
µεγαλύτερες είναι τοξικά. Δεν πρέπει επίσης
κατά τη χρήση των θειούχων ιαµατικών νερών
να συνυπάρχουν ενώσεις θειικού οξέος ή διοξειδίου του άνθρακα, εκτός µόνο ιόντα υδροθείου (HS) µε υπεροχή θείου (S). Τα υποτονικά
θειούχα ιαµατικά νερά χρησιµοποιούνται κυρίως στην εισπνοθεραπεία, τις πλύσεις και την
ποσιθεραπεία.
Νάτριο (Na+): περιέχεται σε όλα σχεδόν τα ιαµατικά νερά της χώρας µας υπερέχοντας ποσοτικά µαζί µε το χλώριο έναντι όλων των υπολοίπων χηµικών στοιχείων. Μαζί µε το κάλιο βοηθά τον οργανισµό µας στη µεταφορά αµινοξέων και υδατανθράκων, σε µεγάλες συγκεντρώσεις, όµως προκαλεί διαταραχές ορέξεως,
επηρεάζει την δίψα και δρα ως διουρητικό.
Κάλιο (Κ+): υπάρχει πάντα µαζί µε το νάτριο,
όµως ποσοτικά έως και 40 φορές λιγότερο από
αυτό. Παρ’ ότι το κάλιο αποτελεί βασικό στοιχείο των κυττάρων, οι ανάγκες του οργανισµού
καλύπτονται κυρίως από τις τροφές, οπότε η
χρησιµότητα του νερού είναι ελάχιστη.
Ασβέστιο (Ca+2): προέρχεται συνήθως από
ανθρακικά πετρώµατα, µε τα οποία έρχεται σε
επαφή κατά την κυκλοφορία του στο υπέδαφος, ενώ υπερέχει ποσοτικά σε αρκετές µεταλλικές πηγές µε ψυχρά νερά. Ασκεί αντιαλλεργική δράση στον ανθρώπινο οργανισµό, είναι διουρητικό, έχει αντιυπερτασική δράση, επιδρά
στην πήξη του αίµατος και ρυθµίζει το περιφεριΣΕΛΙΔΑ 40

κό και κεντρικό νευρικό σύστηµα. Μεγαλύτερη
η συνεισφορά του όµως όταν προσλαµβάνεται
µέσω της διατροφής παρά µέσω του νερού.
Μαγνήσιο (Mg+2): απαντάται συχνά στα µεταλλικά νερά, συνήθως µαζί µε το ασβέστιο. Σε
µικρές ποσότητες είναι απαραίτητο για τις λειτουργίες του νευροµυϊκού συστήµατος, ενώ σε
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις δρα ανταγωνιστικά
στις καρδιοτοξικές καταστάσεις και το κρύο και
σε ακόµη µεγαλύτερες ποσότητες είναι καθαρτικό µε αρνητικές επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και στο νευροµυικό σύστηµα.
Σίδηρος (Fe+2 και Fe+3): προέρχεται από οξείδωση ορυκτών του σιδήρου τα οποία και δίνουν στο νερό τη χαρακτηριστική µεταλλική
γεύση και χρώµα. Απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισµό, καθώς συµµετέχει στη σύσταση
του αίµατος (αιµοσφαιρίνη) και των κυττάρων.
Χαµηλά επίπεδα σιδήρου προκαλούν αναιµία
και συχνά συνδέονται µε καρδιαγγειακές παθήσεις, ενώ οι πλεονάζουσες ποσότητες σιδήρου
προκαλούν βλάβη στους ιστούς.
Χαλκός (Cu): συνεισφέρει στη γλυκόλυση
και στο σχηµατισµό της αιµοσφαιρίνης. Η απουσία του στον ανθρώπινο οργανισµό επιφέρει διακοπή της ανάπτυξής του, που εκδηλώνεται µε
ανορεξία, τριχόπτωση, κ.ά.
Κοβάλτιο (Co): βρίσκεται στο πάγκρεας και
το ήπαρ και λιγότερο στα νεφρά, στον εγκέφαλο, στους µυς και στο αίµα. Επηρεάζει το µεταβολισµό των γλυκιδίων καθώς και το γενικό µεταβολισµό του οργανισµού. Η µείωσή του στον
οργανισµό προκαλεί αναιµίες και διαταραχές
στο ήπαρ, στη σπλήνα και στα νεφρά.
Ψευδάργυρος (Zn): αποθηκεύεται στο πάγκρεας και βοηθάει στην κανονική ανάπτυξη
του οργανισµού, ρυθµίζει το ποσοστό γλυκόζης
στο αίµα και διευκολύνει την αναπνοή από τους
δερµατικούς πόρους και τους πνεύµονες. Η µείωσή του στον οργανισµό προκαλεί δύσπνοιες
και καθυστέρηση στην ανάπτυξή του.
Βρώµιο (Br-): λειτουργεί ως καταπραϋντικό
του νευρικού συτήµατος και προέρχεται από τα
άλατα KBr, NaBr και MgBr.
Νικέλιο (Ni): βρίσκεται στο ήπαρ και στο πάγκρεας και έχει ρόλο καταλύτη και οξειδωτικού
στις βιοχηµικές αντιδράσεις του οργανισµού.
Ιώδιο (I): παίζει σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και χρησιµεύει
στη σύνθεση των θυρεοειδών ορµονών. Η µείωση του ή η απουσία του στον ανθρώπινο οργανισµό προκαλεί φλεγµονές του θυρεοειδούς,
βρογχοκήλη και πιθανόν διανοητικές διαταραχές. Το ιώδιο προέρχεται κυρίως από τη θάλασσα ενώ µπορεί να έχει και οργανική προέλευση.
Φθόριο (F-): συνεισφέρει στην αναπνοή από τους δερµατικούς πόρους και στη γλυκόλυση, ενώ εµποδίζει και το σχηµατισµό βακτηριδιακής πλάκας στα δόντια και προστατεύει το
σµάλτο των δοντιών. Σε µεγάλες όµως συγκεντώσεις προκαλεί κηλίδες στα δόντια και σε µεγαλύτερες πυκνότητες στο νερό προκαλεί σκελετικές ανωµαλίες.
Μαγγάνιο (Mn): επηρεάζει την εναπόθεση
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λιπών στο ήπαρ, αυξάνει την χρησιµοποίησή
τους από τον οργανισµό, µειώνει το ποσοστό
λιπών στα οστά και διευκολύνει την αιµατοποίηση. Η µείωσή του προκαλεί νευρικότητα και
καθυστέρηση στην ανάπτυξη του οργανισµού.
Αµµωνία (NH3): Προσδίδει στο νερό δυσάρεστη γεύση χωρίς παρενέργειες, η παρουσία
της όµως στα επιφανειακά νερά συνήθως καταδεικνύει ρύπανση, ενώ στα θερµά µεταλλικά
νερά µε συνήθη ενδογενή προέλευση δεν αποτελεί ένδειξη ρύπανσης καθώς ενώσεις αζώτου
δηµιουργούνται κατά την αποσύνθεση οργανικών του εδάφους λόγω των αναγωγικών συνθηκών.
Νιτρικά, Νιτρώδη (NO3-, NO2-): Τα ανιόντα
αυτά προέρχονται από την ατµόσφαιρα ή από
την αποσύνθεση φυτικών κυρίως οργανισµών
και αποτελούν ένδειξη ρύπανσης.
Φωσφορικά (PO43-, HPO42-, H2PO4-): Τα
φωσφορικά ιόντα ανευρίσκονται στο νερό µαζί µε τα νιτρικά ιόντα προκαλώντας ευτροφισµό.
Λίθιο (Li+): Ανευρίσκεται σε αρκετά µεταλλικά κυρίως πόσιµα νερά έχοντας θετική επίδραση στη λειτουργία της καρδιάς ενώ καταπολεµά
το άγχος, την υπέρταση και ενεργοποιεί τις αντλίες Na/Κ και Ca/Mg.
Αργίλιο (Al): Προκαλεί προγεροντική εγκεφαλική σκλήρυνση που εκδηλώνεται ως θεραπευτική άνοια (ασθένεια Alzheimer) ενώ δεν έχει καµµία ευεργετική δράση στις διάφορες λειτουργίες του οργανισµού.
Αρσενικό (As): Βρίσκεται στο νερό υπό µορφήν AsO2, AsO3 και AsO4 αλλά και υπό µορφήν
οργανικών ενώσεων, οι οποίες απορροφώνται
εύκολα από το γαστρεντερικό σύστηµα παρόλο
που το µεγαλύτερο µέρος αποβάλλεται µε τα
ούρα σε 48 ώρες. Μεγάλες όµως δόσεις προκαλούν προβλήµατα στο γαστρεντερικό, νευρικό, αναπνευστικό σύστηµα καθώς και νέκρωση µυοκαρδίου, ενώ δρα και ως καρκινογόνο.
Βόριο (Β): Η προέλευσή του είναι ενδογενής,
ηφαιστειακή ή µαγµατική µε µικρές συγκεντρώσεις στα πόσιµα νερά απορροφάται δε και α-

ποβάλλεται γρήγορα από τον ανθρώπινο οργανισµό. Η παρουσία του υπό µορφή βορικού
οξέος ή βόρακα σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστηµα
και είναι γενικά τοξικό για τον ανθρώπινο οργανισµό.
Βάριο (Ba): Ανευρίσκεται σε πολύ µικρές
ποσότητες, τα δε άλατά του είναι διεγερτικά για
τους µυς και τον µυ της καρδιάς προκαλώντας
σε µεγάλες συγκεντρώσεις µυικές και καρδιαγγειακές βλάβες όπως και νευρικές βλάβες και
γαστρεντερικές διαταραχές.
Στρόντιο (Sr+2): Ανευρίσκεται στα οστά και
είναι καταπραϋντικό και αντιεπιληπτικό ενώ λειτουργεί όπως και το ασβέστιο.
Μόλυβδος (Pb): Βρίσκεται µε τη µορφή
Pb, PbHCO3 καθώς και µε τη µορφή αλάτων
(PbCO3) και άλλων ενώσεων. Επιδρά δυσµενώς στον ανθρώπινο οργανισµό προκαλώντας
διάφορες σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες
όπως την εγκεφαλοπάθεια. Ειδικότερα, προκαλεί εγκεφαλικές βλάβες στα παιδιά, ο εγκέφαλος των οποίων απορροφά µεγαλύτερες ποσότητες µολύβδου από των ενηλίκων και επηρεάζει δυσµενώς το δείκτη νοηµοσύνης και την ικανότητα εκµάθησης. Επίσης, προκαλεί αναιµία,
νεφρικές και ηπατικές βλάβες, καθώς και καρδιαγγειακά προβλήµατα. Ακόµη, σε συνεργασία
µε κάποιες ενώσεις όπως το βενζοπυρένιο προκαλεί καρκίνο στο στοµάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο.
Σελήνιο (Se): είναι ιχνοστοιχείο απαραίτητο στη βιολογική ισορροπία του ανθρώπου.
Συµµετέχει κυρίως στην ενεργό θέση της υπεροξειδάσης του γλουταθείου. Η συνολική ποσότητα του σεληνίου που περιέχεται στον ανθρώπινο οργανισµό είναι 15mg κατά µέσο όρο.
Μετρήσεις έδειξαν το ποσό να κυµαίνεται από
13 έως 21mg. Tο συνολικό ποσό του σεληνίου στον ανθρώπινο οργανισµό εξαρτάται και από την περιεκτικότητα των εδαφών. Η κατανοµή
στο σώµα, εξαρτάται από τους ιστούς. Είναι αυξηµένη στους σκελετικούς µυς, στα οστά, στη
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φλοιώδη µοίρα του νεφρού. Αντιθέτως το πάγκρεας περιέχει πολύ µικρή περιεκτικότητα σε
σελήνιο. Στο πλάσµα η µέση συγκέντρωση είναι µεταξύ 100 µε 200 µg/l µε σηµαντικές διακυµάνσεις, σε σχέση µε τη συγκέντρωση που υπάρχει στο έδαφος. Επίσης τονίζεται, ότι οι καθηµερινές ανάγκες του οργανισµού σε σελήνιο είναι µεταξύ 50 µε 100 µg. Το σελήνιο απορροφάται υπό οργανική µορφή (σαν σεληνοκυστεϊνη ή σεληνοµεθειονίνη ) και σαν µεταλλική
µορφή (σεληνίτης και σεληνάτης ). Η οργανική
µορφή αποτελεί τη µορφή που αποθηκεύεται
στους ιστούς και συµµετέχει στη σύνθεση της υπεροξειδάσης του γλουταθείου.
Η απορρόφηση γίνεται από το γαστρεντερικό
σωλήνα, µε ενεργητική µεταφορά, και µέσω της
κυκλοφορίας δεσµεύεται γρήγορα σε κυτταρικό
επίπεδο, για να χρησιµοποιηθεί σε επίπεδο µεταλλοενζύµων κυρίως σαν υπεροξειδάση του
γλουταθείου ή να αποθηκευτεί. Επίσης είναι
δυνατόν να απορροφηθεί από το δέρµα και τον
υποδόριο ιστό ή και από σηµεία τραυµατισµών.
Οι σεληνοπρωτεϊνες βρίσκονται στην κερατίνη
στοιβάδα. Αυτό είναι ωφέλιµο για τη θεραπεία των παθήσεων του δέρµατος, όπως ψωρίαση, ακµή, ατοπική δερµατίτιδα, έκζεµα, ροδόχρους ακµή, ιχθυάσεις, κερατοδερµατοπάθειες,
ξηρό δέρµα και κνησµό. Στο σηµείο αυτό έχει
ρόλο µια πρωτεϊνη, η λαµινίνη-5, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία ανάµεσα στις στιβάδες
του δέρµατος. Για να δράσει τοξικά το σελήνιο
και να υπάρξουν παρενέργειες από τη χορήγησή του, πρέπει να λαµβάνεται σε δόσεις 5001000 µgr/ηµέρα. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σπάνιο και σχετίζεται µόνο µε βιοµηχανικά ατυχήµατα ή απόπειρες δηλητηρίασης. Το σελήνιο επεισέρχεται στον οργανισµό στη σύνθεση πολλών
ενζύµων και πρωτεϊνών και κατέχει ένα βασικό ρόλο κυρίως στο ένζυµο υπεροξειδάση του
γλουταθείου.
Με το ένζυµο αυτό επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών, ιόντων και των
υπεροξειδίων που δηµιουργούνται στον οργανισµό, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ιστική
γήρανση. Η εξουδετέρωση των ελευθέρων ιόντων, ριζών και υπεροξειδίων επιτυγχάνεται µε
τη δράση της υπεροξειδάσης του γλουταθείου, καθώς και µε τη δράση των βιταµινών Α, Ε
και C. Εκτός από αυτή τη δράση, το ένζυµο αυτό εµπλέκεται στο µεταβολισµό του αραχιδονικού οξέος, το οποίο συµµετέχει στην επιθηλιοποίηση των κυττάρων.Διαταραχή της ποσότητας σε σελήνιο, διαταράσσει την υπεροξειδάση
του γλουταθείου, που µε τη σειρά της διαταράσσει το ένζυµο λιποξυγενάση, και αυτό µε τη
σειρά του διαταράσσει το µεταβολισµό του αραχιδονικού οξέος. Σαν αποτέλεσµα οι µεταβολίτες του αραχιδονικού αναστέλλουν τη σύνθεση της προστακυκλίνης, η οποία µειώνει την αγγειοδιαστολή και αυξάνει τη συγκόλληση των
επιθηλιακών κυττάρων.
Άλλες δράσεις ενζύµων που είναι συνδεδεµένες µε το σελήνιο είναι στο κυττόχρωµα
G5, στα διάφορα ένζυµα στην αλυσίδα µετα-

φοράς ηλεκτρολυτών και στο ένζυµο µεταφοράς σέληνο-ΑΤΡ. Άλλες βιολογικές δράσεις του
σεληνίου είναι η συµµετοχή στη σύνθεση της ύλης και της καρδιακής συµπικινύνης, αλληλεπίδραση µε τη βιταµίνη Ε, εµπλοκή στον κύκλο
του Krebs και άσκηση προστατευτικής δράσης
από τα βαρέα µέταλλα ( υδράργυρο, ψευδάργυρο).
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): είναι ένα αέριο που περιέχεται στα περισσότερα µεταλλικά νερά και τα τελευταία χρόνια βρίσκει όλο
και µεγαλύτερη εφαρµογή στον τοµέα της υδροθεραπείας σε πολλά θερµαλιστικά κέντρα.
Προέρχεται είτε από την ατµόσφαιρα, όπου παρασύρεται από τη βροχή (εξωγενής προέλευση), είτε κατά τη στερεοποίηση του µάγµατος,
όπου απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα (ενδογενής προέλευση). Παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς, αφενός βοηθάει στην ανοδική κίνηση του νερού προς την επιφάνεια, αφετέρου συµβάλλει, σε συνδυασµό µε αυξηµένη
θερµοκρασία, στη διαλυτική του ικανότητα. Όσον αφορά τον ανθρώπινο οργανισµό διευκολύνει την κυκλοφορία του αίµατος και προκαλεί
ευφορία. Στο εµπόριο υπάρχει στα φυσικά ανθρακούχα µεταλλικά νερά, καθώς και στα κοινά
νερά µε την ονοµασία «σόδα» ως προσθήκη.
Οξυγόνο (Ο2): Προέρχεται κυρίως από την
ατµόσφαιρα ενώ στα µεταλλικά νερά βρίσκεται
σε ελάχιστες ποσότητες λόγω του ότι σε µεγάλα βάθη δηµιουργεί ενώσεις και εξαφανίζεται.
Άζωτο (Ν2): Βρίσκεται πολύ συχνά στα µεταλλικά νερά προερχόµενο από την ατµόσφαιρα ή από δευτερογενείς ηφαιστειακές δραστηριότητες.
Υδρογόνο (Η2): Είναι αέριο µε ενδογενή
προέλευση.
Ραδόνιο (Rn): είναι ευγενές, αδρανές αέριο, άχρουν, άοσµο και άγευστο το οποίο προέρχεται από το ράδιο που υπάρχει στο έδαφος
και τα πετρώµατα της γης και είναι ραδιοϊσότοπο, µέλος της ραδιενεργούς σειράς του U-238.
To ραδόνιο και τα θυγατρικά του ισότοπα εισέρχονται στον οργανισµό κυρίως µε την αναπνοή και οι επιπτώσεις στους πνεύµονες οφείλονται
περισσότερο στα θυγατρικά του ραδονίου παρά στο ίδιο το ραδόνιο καθώς ο χρόνος ηµιζωής του είναι 3,8 ηµέρες.
Μεθάνιο (CH4): Η ύπαρξή του συνδέεται µε
κοιτάσµατα πετρελαίου και αρκετά συχνά βρίσκεται αναµεµιγµένο µε προπάνιο, βουτάνιο
και άλλα αέρια, ενώ συνήθως υπάρχει µέσα σε
παλιούς εγκλωβισµένους θαλάσσιους σχηµατισµούς.
Σπάνια αέρια: Πρόκειται για το ήλιο (He), το
νέο (Ne), το αργό (Ar), το κρυπτό (Kr) κ.ά. ίχνη
των οποίων µπορεί να ανευρίσκονται και στα
µεταλλικά νερά.

Κατηγορίες Ιαµατικών Μεταλλικών Νερών
Παρόλο ότι κάθε µεταλλική πηγή αποτελεί
ξεχωριστή περίπτωση σε ό,τι αφορά τα φυσικοχηµικά της χαρακτηριστικά, τη θερµοκρασία,
την προέλευση των χηµικών στοιχείων κ.ά., ό-
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ταν πρόκειται τα µεταλλικά νερά να χρησιµοποιηθούν σε ιαµατικές εφαρµογές ή θερµαλιστικές
γενικότερα ενέργειες, οφείλουµε να τις µελετήσουµε προσεκτικά, να προσδιορίσουµε τις ιδιότητές τους και εν τέλει να χαρακτηρίσουµε το νερό τους, δηλαδή να τις ταυτοποιήσουµε. Μέσω
της ταυτοποίησης µας δίνεται και η δυνατότητα
της ταξινόµησής τους σε κατηγορίες. Οι κυριότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν το είδος
µιας ιαµατικής πηγής είναι η προέλευση του νερού, η θερµοκρασία του, η χηµική του σύσταση και το ραδιενεργό του περιεχόµενο. Οι ιαµατικές πηγές ταξινοµούνται ανάλογα µε τις παρακάτω παραµέτρους:
Α) Ανάλογα µε τη θερµοκρασία τους, τα µεταλλικά νερά, αλλά και οι πηγές, ταξινοµούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
•Ψ
 υχρά, µε θερµοκρασία µικρότερη
των 20ο C
• Υπόθερµα, µε θερµοκρασία µεταξύ
20ο και 35ο C
• Μεσόθερµα, µε θερµοκρασία µεταξύ
35ο και 50ο C και
• Υπέρθερµα, µε θερµοκρασία
µεγαλύτερη των 50ο C.
Β) Ανάλογα µε την προέλευσή τους τα ιαµατικά νερά ταξινοµούνται σε:
• Μετεωρικά νερά: είναι αυτά που προέρχονται από τις ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις
(βροχή, χιόνι, κ.ά.) και εισδύουν σε βάθη που
µπορεί να φθάσουν και τα 12 χιλιόµετρα.
Στο βάθος αυτό, όπου η θερµοκρασία φθάνει τους 365° C, το νερό µετατρέπεται σε υδρατµούς και λόγω της πίεσης κινείται ανοδικά. Αποτελεί την πλειοψηφία των περιπτώσεων θερµοµεταλλικών νερών.
• Νεαρά νερά: είναι αυτά που έχουν ενδογενή προέλευση και απελευθερώνονται κατά την κρυστάλλωση του µάγµατος σε σχετικά µικρά βάθη, ή κατά τη διάρκεια ηφαιστειακών και µεταηφαιστειακών δράσεων. Αποτελούν µάλλον σπάνιες περιπτώσεις και γίνεται
περισσότερο παραδεκτή η ύπαρξη τους σαν
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κατάλοιπο ηφαιστειακής δράσης.
• Μικτά νερά: είναι αυτά που έχουν µικτή προέλευση, τόσο µετεωρική όσο και ενδογενή. Η
ανάµιξή τους γίνεται σε κάποιο βάθος µε αναλογία µετεωρικά / νεαρά = 9/1, ενώ συνήθως
περιέχουν και διοξείδιο του άνθρακα.
• Αναγεννηµένα νερά: είναι αυτά που προέρχονται από χηµικές αντιδράσεις, µε τις οποίες
το νερό εισέρχεται στη σύνθεση των ορυκτών
ως νερό κρυστάλλωσης ή νερό ενυδάτωσης,
το οποίο απελευθερώνεται λόγω υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας στη ζώνη µεταµορφισµού. Αποτελούν σπανιότατες περιπτώσεις
θερµοµεταλλικών νερών.
• Εγκλωβισµένα νερά: είναι αυτά που προέρχονται από εγκλωβισµό τους στους πόρους θαλάσσιων ιζηµάτων, κατά την διάρκεια εναπόθεσης νέων ιζηµάτων. Τα νερά αυτά ονοµάζονται και απολιθωµένα νερά, είναι
πλούσια σε νάτριο και χλώριο, ουσιαστικά είναι θαλασσινό νερό µε υψηλή αγωγιµότητα
και συνοδεύουν συνήθως κοιτάσµατα πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
Γ) Ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε στερεό
υπόλειµµα (Σ.Υ) διακρίνονται σε:
• Ολιγοµεταλλικά: νερά που παρουσιάζουν
στερεό υπόλειµµα (σε 180οC ξήρανση) µικρότερο από 0,2g/l.
• Μεσοµεταλλικά: νερά που παρουσιάζουν
στερεό υπόλειµµα (σε 180οC ξήρανση) µεταξύ 0,2g/l και 1g/l.
•Μ
 εταλλικά: νερά που παρουσιάζουν στερεό υπόλειµµα (σε 180οC ξήρανση), µεγαλύτερο από 1g/l.
• Πολυµεταλλικά: νερά που έχουν στερεό υπόλειµµα(σε 180οC ξήρανση), µεγαλύτερο
των 10gr/l.
Δ) Ανάλογα µε τη µοριακή συγκέντρωση ή
το κρυοσκοπικό σηµείο Δ του νερού σε αντιστοιχία µε τις σχετικές τιµές πήξης του ανθρωπίνου αίµατος για το οποίο ισχύουν τα
όρια τιµών 300-315 mmol/l (που αντιστοιχούν σε Δ των 0,55-0,58οC), τα ιαµατικά νε-

ρά ταξινοµούνται σε:
• Υποτονικά: Είναι αυτά που έχουν κρυοσκοπικό σηµείο Δ ≤ 0,55°C και περιεκτικότητα
σε διαλυµένα άλατα 1-8 g/l νερού ή ≤ 300
mmol/l.
• Ισοτονικά: Είναι αυτά που έχουν κρυοσκοπικό σηµείο περίπου Δ 0,56°- 0,58οC και περιεκτικότητα σε διαλυµένα άλατα 8-10 g/l νερού
ή 301-315 mmol/l.
• Υπερτονικά: Είναι αυτά που έχουν κρυοσκοπικό σηµείο Δ ≥ 0,59° C και περιεκτικότητα σε
διαλυµένα άλατα µεγαλύτερη από 10 g/l νερού ή µεγαλύτερη των 315 mmol/l.
Ε) Ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε ραδιενέργεια, δηλαδή διαλυµένα ραδιενεργά
ορυκτά όπως ράδιο, θόριο, ουράνιο και ακτίνιο, τα µεταλλικά νερά ταξινοµούνται σε:
• Ασθενή µε συγκέντρωση µέχρι 266,6 Βq/l
• Μέτρια µε συγκέντρωση 266,6-1333 Βq/l
• Ισχυρά µε συγκέντρωση µεγαλύτερη από
1333 Βq/l.
ΣΤ) Ανάλογα µε τη χηµική σύσταση: κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τύποι ταξινόµησης των υπογείων νερών που στηρίζονται στην ποσότητα των διαλυµένων αλάτων µέσα σ’ αυτά. Οι Davis & Wiest διακρίνουν τέσσερις κατηγορίες υπόγειων νερών µε βάση την ολική συγκέντρωση των
διαλυµένων συστατικών χωρίς να διαχωρίζουν και να χαρακτηρίζουν αυτά τα νερά ως
µεταλλικά, αλλά σαν γλυκά (0-1000mg/l),
υφάλµυρα (1000-10000 mg/l), αλµυρά (10000-100000 mg/l), πολύ αλµυρά
(100000mg/l).
Οι Alekin και Quentin στην ταξινόµησή τους,
στηρίζονται αντίστοιχα στα υπερισχύοντα ανιόντα και στην εκατοστιαία αναλογία των διαλυµένων στερεών συστατικών, δηλαδή πώς συµµετέχουν τα κατιόντα και ανιόντα που παρουσιάζουν αναλογία τουλάχιστον 20mval% του αθροίσµατος των κατιόντων ή των ανιόντων. Επειδή η ταξινόµηση κατά Quentin παρουσιάζει
την ακριβέστερη εικόνα των σχέσεων των ανιόντων και κατιόντων που βρίσκονται µέσα σε µια υδατική διάλυση, η ταξινόµηση των θερµοµεταλλικών εµφανίσεων γίνεται µε βάση τη µέθοδο αυτή.
Στην Ελλάδα, οι περισσότερες µεταλλικές πηγές παρουσιάζουν ηλεκτρική αγωγιµότητα να
ξεπερνά τα 10.000 µS/cm (32%), ενώ µεγάλο
ποσοστό (20%) έχουν αυτές που η αγωγιµότητά
τους κυµαίνεται ανάµεσα στις τιµές 2000-5000
µS/cm. Από την ταξινόµηση των 142 γνωστών
θερµοµεταλλικών εµφανίσεων προκύπτει ότι
οι περισσότερες πηγές στην Ελλάδα (ποσοστό
47,18%) χαρακτηρίζονται ως χλωρονατριούχες πηγές, ενώ µεγάλα ποσοστά παρουσιάζονται και στους τύπους Na-Cl-HCO3 (26,7%) και
Ca-Mg-HCO3 (14,8%). Το παραπάνω γεγονός
δείχνει ότι οι περισσότερες από τις θερµοµεταλλικές εµφανίσεις τροφοδοτούνται µε νερά υπόγεια (είτε θαλασσινά είτε µετεωρικά ), τα οποία όµως µέχρι την επιφάνεια παρουσιάζουν µικρή ή καθόλου ανάµειξη µε επιφανειακά µετε-

ωρικά νερά που αλλοιώνουν τον αρχικό υδροχηµικό τους χαρακτήρα. Και αυτό γιατί η θερµοκρασία τους, το βάρος τους, τα αέρια που εµπεριέχουν και το µεγάλο πιεζοµετρικό τους φορτίο, προκαλούν φραγµό στην είσοδο και ανάµειξη υπερκειµένων ψυχρότερων υπόγειων νερών,
παρόλο που συνήθως διατηρούν δυναµικούς,
τέτοιους ψυχρούς υδροφόρους ορίζοντες.
1) Χλωριονατριούχα µεταλλικά νερά καλούνται τα µεταλλικά νερά που περιέχουν
ποσότητα NaCl µεγαλύτερη από 1g/l ύδατος.
Αν το ποσό του είναι µικρότερο από 15 g ή
260 mEq τότε η πηγή καλείται απλή χλωριονατριούχος. Όταν η περιεκτικότητα είναι µεγαλύτερη από 15 g τότε χαρακτηρίζεται ως
αλιπηγή. Αν η αλιπηγή περιέχει και θειούχα
στοιχεία καλείται θειούχος αλιπηγή. Αν περιέχει ραδιενέργεια καλείται ραδιενεργός αλιπηγή. Αν περιέχει αλκαλικές γαίες καλείται αλατούχος αλκαλική.
Τα χλωριονατριούχα νερά χρησιµοποιούνται
για λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία και εισπνεοθεραπεία σε παθήσεις του µυοσκελετικού και
γαστρεντερικού συστήµατος και σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.
2) Θειϊκά µεταλλικά νερά καλούνται τα νερά
που περιέχουν πολλά ιόντα και από τα ανιόντα υπερισχύει πάντοτε η SO42- ενώ από τα
κατιόντα άλλοτε το Ca+2 ή το Na+ ή το Mg+2
ανάλογα µε το είδος της πηγής. Εάν επικρατεί
το Na+, η πηγή καλείται θειονατριούχος, εάν
το Ca+2 θειοασβεστιούχος ή γυψοπηγή και εάν το Mg+2 θειοµαγνησιούχος ή πικροπηγή.
Τα θειϊκά µεταλλικά νερά χρησιµοποιούνται
κυρίως σε ποσιθεραπεία.
3) Θ
 ειούχα µεταλλικά νερά καλούνται τα µεταλλικά νερά τα οποία έχουν θειούχα στοιχεία σε ποσότητα µεγαλύτερη από 0,001
g/l, αποτελούµενα από ελεύθερο υδρόθειο (H2S), υδροθειοϊόν (HS) και θειοθειοικόν οξύ (S2O3).Οι θειούχες πηγές διακρίνονται σε:
α)απλές θειούχες πηγές β) θειούχες αλιπηγές
(περιέχουν και NaCl) γ) θειούχες πικροπηγές
(περιέχουν και Mg++) δ)ασβεστούχες θειοπηγές (περιέχουν και Ca+2) ε)αλκαλικές θειοπηγές (περιέχουν και αλκαλικά στοιχεία) στ) υδροθειούχες (περιέχουν ελεύθερο H2S) και
ζ) θειονατριούχες (περιέχουν HS ενωµένο µε
Na ως υδροθειούχο νάτριο)
Επίσης ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε υδρόθειο (H2S) ταξινοµούνται οι ιαµατικές πηγές
σε ασθενείς θειούχες µε περιεκτικότητα υδροθείου 0-1 mg/l, µέτριες 1-10 mg/l και ισχυρές
µε περιεκτικότητα υδροθείου ίση ή µεγαλύτερη των 10 mg/l.
4) Ανθρακούχα µεταλλικά νερά ονοµάζονται τα µεταλλικά νερά που έχουν σύνολο
στερεών συστατικών µεγαλύτερο από 1 g/l
και το ποσό του CO2 είναι µεγαλύτερο των
300 ml. Διακρίνονται σε ασθενώς όξινα µε
περιεκτικότητα 300-500 ml ελευθέρου CO2
ανά λίτρο, σε µέτρια όξινα 501-1000 ml και
σε ισχυρά όξινα µε περιεκτικότητα ίση ή µεγαλύτερη των 1000 ml ανά λίτρο. Εάν το ποΣΕΛΙΔΑ 44

σό του CO2 είναι µεγαλύτερο της µονάδας
και το σύνολο των στερεών συστατικών είναι
µικρότερο τότε η πηγή χαρακτηρίζεται απλή
οξυπηγή (ολιγοµεταλλική).
Τα νερά των οξυανθρακούχων µεταλλικών
νερών χρησιµοποιούνται στη λουτροθεραπεία ενώ των απλών οξυπηγών στη ποσιθεραπεία µε κύριο δραστικό συστατικό των οξυανθρακούχων νερών είναι το CO2. Η καλύτερη
θερµοκρασία στην οποία το CO2 παρουσιάζει
τη µεγαλύτερη διαλυτότητα είναι 33-34 οC.
5) Σ
 ιδηρούχα µεταλλικά νερά καλούνται τα
νερά που περιέχουν σε ένα χιλιόγραµµο νερού ποσότητα ιόντων δισθενούς σιδήρου
(Fe+2) µεγαλύτερη από 1mg/l και διακρίνονται σε ασθενείς µε περιεκτικότητα 1-10mg/l
και σε ισχυρά µε περιεκτικόητα µεγαλύτερη των 10mg/l. Εάν σε µια σιδηρούχο πηγή βρεθεί και CO2 τότε η πηγή καλείται σιδηρούχος οξυπηγή. Τα σιδηρούχα µεταλλικά νερά χρησιµοποιούνται όταν είναι θερµά
και µε πολλά άλατα στην λουτροθεραπεία ενώ στην ποσιθεραπεία όταν είναι ψυχρά και
ολιγοµεταλλικά.
6) Αλκαλικά-Οξυανθρακικά-Διττανθρακικά
µεταλλικά νερά καλούνται τα νερά που έχουν στη σύστασή τους αλκαλικές ουσίες παρουσιάζοντας αλκαλική αντίδραση.Οι αλκαλικές πηγές διακρίνονται σε:
• Κυρίως αλκαλικές πηγές που περιέχουν
Na2CO3 και τα ιόντα του, οι οποίες όταν περιέχουν και θειοστοιχεία καλούνται αλκαλικές
θειοπηγές.
• Αλκαλικές οξυπηγές είναι οι πηγές που περιέχουν κατιόντα Na+ και ανιόντα HCO3- αλλά και ποσότητα CO2 µεγαλύτερη του 1g/l.
Οι πηγές αυτές διακρίνονται σε α) αλκαλικές
β) οξυπηγές αλκαλικών γαιών (περιέχουν αλκαλικές γαίες Mg, Ca κ.ά) γ) αλκαλικές αλατούχες οξυπηγές (περιέχουν και NaCl) και δ)
αλκαλικές θειούχες οξυπηγές (περιέχουν και
θειοενώσεις).
7) Ραδιενεργά µεταλλικά νερά χαρακτηρίζονται τα νερά που περιέχουν Ra226 σε συγκέντρωση µεγαλύτερη από 0,037 Bg/l νερού
(1 pci/l).
Οι δράσεις των ραδιενεργών νερών οφείλονται σε µικροποσότητες ραδίου που περιέχουν
στη σύσταση τους και η θεραπευτική τους ιδιότητα αποδίδεται στην ακτινοβολία του ραδονίου.Οι δράσεις δηλαδή οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες σε αντίθεση µε τα µεταλλικά
νερά των οποίων δράση οφείλεται σε χηµικούς
παράγοντες.Τα ραδιενεργά νερά χρησιµοποιούνται σε λουτροθεραπεία, σε ποσιθεραπεία, σε
εισπευσιοθεραπεία, σε λασπόλουτρα και σε επιθέµατα.
8) Φ
 υσικά µεταλλικά νερά αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία µεταλλικών νερών τα οποία, είναι αναγνωρισµένα ως ιαµατικά σύµφωνα µε το Π.Δ. 433/83 και το νερά είναι κατάλληλα για εµφιάλωση και εµπορία.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ερυθηματώδης Λύκος
Ν έα ερευνητικά δεδομένα
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.1, Γελέκη Σταματίνα2
Αν. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. “A. Συγγρός”
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Ειδικευόμενη Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Νοσ. Α. Συγγρός
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EIKONEΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ
Images in clinical medicine: Neonatal lupus

• Πλήρης ρευματολογικός έλεγχος => Sjögren’s syndrome
N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):958. doi: 10.1056/NEJMicm1307809

Συμπέρασμα:
• Αντισώματα της μητέρας (anti-Ro και anti-La) περνούν μέσω του
πλακούντα στο έμβρυο και οδηγούν σε κλινική εκδήλωση νεογνικού λύκου.
• Μητέρες οι οποίες πριν την εγκυμοσύνη εμφάνιζαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα αυτοάνοσου νοσήματος, κατά την εγκυμοσύνη έχουν αυξημένο κίνδυνο έξαρσης συμπτωματολογίας για το
σύνδρομο Sjögren και για το ΣΕΛ.
• Τα παιδιά αυτών των ασθενών είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν
νεογνικό λύκο και σοβαρές ανωμαλίες στην καρδιακή αγωγιμότητα που οδηγεί σε συγγενή καρδιακό αποκλεισμό.

• Νεογέννητο αγόρι εμφανίζει μέσα σε 24h από τη γέννηση κηλιδοβλατιδώδες, ερυθηματώδες,
εξάνθημα στο πρόσωπο
• Γονείς φαινομενικά υγιείς
• Καρυότυπος: τρισωμία 21
• Ε ργαστηριακός έλεγχος: Hb=14,
PLT =24.000
N Engl J Med. 2014 Mar
6;370(10):958. doi: 10.1056/
NEJMicm1307809.

N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):958. doi: 10.1056/NEJMicm1307809

• Σε 4 εβδομάδες: βελτίωση εξανθήματος, ΗΚΓ:κ.φ., WBC=4500,
Hb=8.5, PLT=79.000, SGOT=
108, SGPT= 115
•Α
 ντισώματα Anti-Ro (SSA), AntiLa (SSB) ισχυρά θετικά => Διάγνωση νεογνικού λύκου.

Συμπέρασμα:
• Congenital heart block: είναι μια σπάνια διαταραχή (1:22.000
νεογέννητα). Εμφανίζει υψηλή θνητότητα και νοσηρότητα. Ο νεογνικός λύκος μεταδίδεται παθητικά από τη μητέρα στο έμβρυο
και είναι από τις σημαντικότερες αιτίες Συγγενούς Καρδιακού Αποκλεισμού (paedriatic cardiology)
• Γυναίκες (+) για Anti-Ro και Anti-La εμφανίζουν 3% κίνδυνο γέννησης παιδιού με νεογνικό λύκο. Παιδιά με νεογνικό λύκο ανέρχονται πλέον σε 18%.

N Engl J Med. 2014 Mar
6;370(10):958. doi: 10.1056/
NEJMicm1307809.

N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):958. doi: 10.1056/NEJMicm1307809

λεναλιδομιδη στη θεραπεια -λανθανων
ερυθηματωδησ λυκοσ: αποτελεσματικότητα
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Lenalidomide in treatment-refractory cutaneous
lupus erythematosus: Efficacy and safety
in a 52-week trial

• 6 μηνών: πλήρης αποδρομή
εξανθήματος χωρίς λήψη Φ.Α.
• Hb, PLT, Ηπατικά ένζυμα: ομαλοποίηση
N Engl J Med. 2014 Mar
6;370(10):958. doi: 10.1056/
NEJMicm1307809.

• Μητέρα: δεν αναφέρει ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος, όμως
παραπονιέται για επιδείνωση ξηροφθαλμίας και χρήση τεχνητών
δακρύων από 1 έτους.

• Οι ασθενείς με CLE (Cutaneous Lupus Erythematosus) συχνά δεν
ανέχονται ή δεν ανταποκρίνονται στην 1ης γραμμής θεραπεία με
ανθελονοσιακά και 10% από αυτούς δεν ανέχονται Φ.Α με άλλα ανοσοκατασταλτικά ή τη θαλιδομίδη
• Η χρήση της θαλιδομίδης έχει περιοριστεί λόγω των παρενεργειών της, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι:
- Περιφερική νευροπάθεια
- Τερατογένεση
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J Am Acad Dermatol. 2014 Mar;70(3):583-4. doi: 10.1016/j.
jaad.2013.11.007.

• Η Λεναλιδομίδη είναι ανάλογο της θαλιδομίδης
• Σε αυτήν τη μελέτη μελετήθηκαν 5 ασθενείς με σοβαρό CLE επί
52 εβδομάδες θεραπείας με λεναλιδομίδη
• Η δοσολογία ήταν 5mg/ημ κάθε μέρα επί 6 εβδομάδες
• Μετά τις 6 εβδομάδες ήταν 5mg/ημ κάθε 2η μέρα
• Αύξηση σε 10mg/ημ εάν δεν υπήρχε ανταπόκριση στην αγωγή
J Am Acad Dermatol. 2014 Mar;70(3):583-4. doi: 10.1016/j.

• Δρα μπλοκάροντας τη δράση του TNF-alpha
J Am Acad Dermatol. 2013 Dec;69(6):e303-5. doi: 10.1016/j.
jaad.2013.07.036.

• Πολλές αναφορές για ανάπτυξη anti-DNA, ANA αντισωμάτων σε
ασθενείς υπό Φ.Α. με etanercept (δεν αξιολογείται κλινικά και
υποχωρεί λίγους μήνες μετά τη διακοπή του φαρμάκου)

jaad.2013.11.007.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
• 4/5 ασθενείς είχαν καλή ανταπόκριση
• Ο μόνος ασθενής που δεν ανταποκρίθηκε εμφάνιζε αρθραλγία
από την αρχή, οπότε είχε προδιάθεση για την ανάπτυξη ΣΕΛ (SLE)
• ΗΜΓ πριν και μετά τη θεραπεία => καμία περιφερική νευροπάθεια
Am Acad Dermatol. 2014 Mar;70(3):583-4. doi: 10.1016/j.
jaad.2013.11.007.

• Λίγες αναφορές για την ανάπτυξη κλινικής συμπτωματολογίας
DLE, SCLE, SLE
J Am Acad Dermatol. 2013 Dec;69(6):e303-5. doi: 10.1016/j.
jaad.2013.07.036.

• Αναφορά σε 3 περιστατικά, όπου Οξύς Δερμ. Ερυθ. Λύκος (με
εμφάνιση τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης), ανταποκρίθηκε άριστα με μία μόνο δόση Etanercept.
J Am Acad Dermatol. 2013 Dec;69(6):e303-5. doi: 10.1016/j.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
• Η λεναλιδομίδη έχει πιο ισχυρή Anti-TNF δράση από τη θαλιδομίδη, χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης της περιφερικής νευροπάθειας
•Δ
 εν ενδείκνυται σε ασθενείς με ΣΕΛ αλλά ενδείκνυται σε CLE με
ανθεκτικότητα στα ανθελονοσιακά.

jaad.2013.07.036.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ
ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ
Clues for differentiating discoid lupus
erythematosus from actinic keratosis

J Am Acad Dermatol. 2014 Mar;70(3):583-4. doi: 10.1016/j.
jaad.2013.11.007.

ΕΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΠΟΞΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ
ερυθηματωδησ λυκοσ: ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΕΡΜΠΙΝΑΦΙΝΗ
Drug-induced subacute cutaneous lupus
erythematosus: Repeated occurrence following
treatment with terbinafine

• 2 ασθενείς εμφανίζουν μονήρη, σταδιακά επεκτεινόμενη, ερυθηματώδη πλάκα σε (αρ) ζυγωματικό
• Ο πρώτος είναι άνδρας 50 ετών και την εμφανίζει από 6 μηνών
• Ο δεύτερος είναι άνδρας 52 ετών και την εμφανίζει από 8μήνου
J Am Acad Dermatol. 2013 Jul;69(1):e5-6. doi: 10.1016/jjaad.2013.01.041.

• Γυναίκα εμφάνισε Υποξύ Δερμ. Ερυθ. Λύκο το 1995 και το 2013, και
τις δύο φορές 6 εβδομάδες μετά από έναρξη Φ.Α. με τερμπιναφίνη.
Hautarzt. 2014 Jan 24. [Epub ahead of print]

• Στην κλινική εξέταση: και οι 2 πλάκες είναι ερυθηματώδεις, ήπια
διηθημένες, χωρίς απολέπιση

• Η τερμπιναφίνη παραμένει η πιο συχνή αιτία από τα φάρμακα που
μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση SCLE
• Η παθογένεση είναι άγνωστη
• Πιθανώς συντελούν κυτταροτοξικοί και ανοσολογικοί μηχανισμοί
Hautarzt. 2014 Jan 24. [Epub ahead of print]

• Η αντιμετώπιση έγκειται σε διακοπή του φαρμάκου και Φ.Α. με
κορτικοστεροειδή μόνο ή σε συνδυασμό με χλωροκίνη/υδροξυχλωροκίνη.
Hautarzt. 2014 Jan 24. [Epub ahead of print]

ΟΞΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ερυθηματωδησ λυκοσ
ΤΥΠΟΥ ΤΟΞΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΚΡΟΛΥΣΗΣ ΠΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΜΙΑ ΔΟΣΗ etanercept:
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Toxic epidermal necrolysis-like acute cutaneous
lupus erythematosus successfully treated with
a single dose of etanercept: report of three cases
• Anti-TNF: Enbrel
• Δ/το μίγμα από μια πρωτεΐνη TNF-alpha type ΙΙ + υποδοχέα IgG

J Am Acad Dermatol. 2013 Jul;69(1):e5-6. doi: 10.1016/j.jaad.2013.01.041.

• Στη δερματοσκόπηση:
Η πρώτη εμφανίζει δίκτυο «δίκην φράουλας» (“strawberry
pattern”) δηλαδή λευκά «δίκην στόχου» θυλακικά στόμια σε
έντονα ερυθηματώδη/ερυθρή βάση
Η δεύτερη εμφανίζει ερυθηματώδη, ποικίλων διαστάσεων, θυλακικά στόμια, που περιβάλλονται από λευκή άλω, σε ήπια ερυθηματώδη βάση (λευκό-ροζ).
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βάδας, διάταση θυλακικών στομίων, δυσπλαστικά κερατινοκύτταρα,
εστιακή ακανθόλυση και ήπια ελάστωση με φλεγμονώδη διήθηση.
Διάγνωση: Ακτινική Υπερκεράτωση
- Δεύτερη βλάβη: θυλακικά βύσματα, περιαγγειακή και περιεξαρτηματική φλεγμονώδη διήθηση, περιθυλακική και χοριακή ίνωση.
Διάγνωση: DLE
J Am Acad Dermatol. 2013 Jul;69(1):e5-6. doi: 10.1016/j.jaad.2013.01.041.

Συμπέρασμα
• Είναι σημαντική η ΔΔ μεταξύ ΑΚ και DLE γιατί αυτές οι βλάβες
έχουν διαφορετική πρόγνωση και αντιμετώπιση.

J Am Acad Dermatol. 2013 Jul;69(1):e5-6. doi: 10.1016/j.jaad.2013.01.041.

• Η διάγνωση καθορίζεται φυσικά με τη βιοψία.

• Η δερματοσκόπηση διευκολύνει τη ΔΔ
- ερυθρά θυλακικά βύσματα με λευκή άλω => DLE
- το αντίστροφο, δηλ. λευκά θυλακικά στόμια σε έντονα ερυθρή
βάση => ΑΚ
J Am Acad Dermatol. 2013 Jul;69(1):e5-6. doi: 10.1016/j.jaad.2013.01.041.

• Φυσικά το δίκτυο «δίκην φράουλας» (“strawberry pattern”)
μπορεί να υπάρχει και σε SCC (πρώιμη βλάβη), ενώ η δερματοσκοπική εικόνα του DLE υπάρχει και στο “granuloma faciale”
• Συνεπώς στη ΔΔ εντάσσονται και οι 4 διαγνώσεις:
- ΑΚ
- DLE
- SCC
- Granuloma faciale
J Am Acad Dermatol. 2013 Jul;69(1):e5-6. doi: 10.1016/
j.jaad.2013.01.041.

- Πρώτη βλάβη: εστιακή παρακεράτωση, απουσία της κοκκώδους στι-

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Κλινικές Μορφές, Παθογένεια, Εργαστηριακή Διάγνωση και Θεραπεία
Γεωργία Αυγερινού, Αναπλ. Καθ. Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος, Επ. Καθ. Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ανδρέας Κατσάμπας, Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Η

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

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr
www.kafkas-publications.com
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ GMV HELLENIC

Plexr-Vibrance-Off
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTOPALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (9/11/14) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-WORKSHOP

Oι καινοτόμες τεχνικές στην αισθητική ιατρική έχουν όνομα:
«GMV HELLENIC»
Πλούσια θεματολογία και ένα workshop με ποικίλα και ενδιαφέροντα live περιστατικά καθήλωσε στο
Ξενοδοχείο “Porto Palace” το ιατρικό κοινό που στην πλειοψηφία του ανταποκρίθηκε
στο κάλεσμα της GMV και που πάνω από έξι ώρες «ζέστανε» με την δυναμική του συμμετοχή
το κατάμεστο συνεδριακό χώρο.

Βλεφαροπλαστική με Plexr
(πατενταρισμένη φόρμα ενέργειας του μικροπλάσματος, αναίμακτη βλεφαροπλαστική
χωρίς τομές και ράμματα)

Επίσης έγιναν εφαρμογές
Plexr σε ουλές προσώπου
και περιστοματικές ρυτίδες
με εξίσου εντυπωσιακό
αποτέλεσμα

ΠΡΙΝ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΤΑ

Vibrance με τεχνική needle shaping
Ρινοπαρειακές & ανόρθωση ζυγωματικού
χωρίς υλικό

Πάρεση προσωπικού/ανόρθωση οφρύος
χωρίς υλικό

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ
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Στην παρουσίαση η εταιρεία
έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι
η φόρμα ενέργειας του μικροπλάσματος
είναι πατενταρισμένη με δίπλωμα
ευρωπαϊκής ευρεσιτεχνίας και υπάρχει
αποκλειστικά και μόνο στο μηχάνημα
της GMV, το PLEXR.
Οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει
άλλη εμπορική ονομασία,
αλλά επικοινωνείται ως Plexr, ουδεμία
σχέση έχει με την κατά αποκλειστικότητα
φόρμα ενέργειας του μικροπλάσματος
της GMV.
Εξευγενισμένες διαθερμίες
ή ραδιοσυχνότητες επιφέρουν καταστροφή
των ιστών και ουδεμία σχέση
έχουν με την συρρίκνωση
που προκαλεί το Plexr στην περιοχή
της εφαρμογής.
Είναι μείζωνος σημασίας
για τους ιατρούς και το κοινό να
εξακριβώνουν ότι το μηχάνημα και
η τεχνική που τους επικοινωνείται
είναι το Plexr της εταρείας GMV,
αφού οποιοδήποτε άλλο αποτελεί
επικίνδυνη απομίμηση και δεν μπορεί
να πραγματοποιήσει τις εφαρμογές με τα
αποτελέσματα και τη δέουσα ασφάλεια
που παρέχει το Plexr.

συνεντεύξεις ιατρών
και αποκλειστικής
αντιπροσώπου

Το επιστημονικό κοινό
στο συνεδριακό χώρο

Το γεγονός καλύφθηκε τηλεοπτικά
από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με
τις καινοτόμες μεθόδους
και για δηλώσεις συμμετοχών στα courses
που πραγματοποιούνται,
μπορείτε να επικοινωνείτε με την
Αποκλειστική Αντιπρόσωπο
της Εταιρείας:
Τσόλη Έλενα
Αποκλειστική Αντιπρόσωπος G.M.V
Τηλ: 2155550159, 2109848108
Κιν: 6947182892
email: elenagmv@hotmail.gr
www.gmv.gr
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CRYOLIPO II
Eπιμέλεια: ΙΣΑΑΚ ΣΑΚΗς
Μ.Sc. Biomedical Engineer, Ben Gurion University of the Negev, Israel

Το νέο σύστημα CRYOLIPO II είναι ένα προηγμένο σύστημα επιλεκτικής
κρυογλυπτικής, που βασίζεται στη μέθοδο της κρυολιπόλυσης και
προκαλεί μόνιμη μείωση του τοπικού λίπους κατά τρόπο απόλυτα
ασφαλές. Πρόκειται για μία μη επεμβατική μέθοδο, εγκεκριμένη από
τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής (FDA), που έχει
βασιστεί στην εκτεταμένη έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για τις
μη επεμβατικές μεθόδους λιπογλυπτικής.
Πώς, όμως, το CRYOLIPO II αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά και άμεσα την τοπική συσσώρευση του λίπους; Μελέτες που έχουν
διεξαχθεί αναφέρουν ότι εάν το κύτταρο
του λιπώδους ιστού (λιποκύτταρο) υποβληθεί σε ισχυρή ψύξη για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα επέρχεται ο ελεγχόμενος βιολογικός του θάνατος (απόπτωση).
Εν συνεχεία, το σύνολο των κατεστραμμένων λιποκυττάρων αποβάλλεται με απόλυτα φυσιολογική διαδικασία μέσω του λεμφικού συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα διαθέτει
δύο πολύ άνετες κεφαλές θεραπείας με ενσωματωμένη LCD οθόνη χειρισμού, που
εφαρμόζονται τοπικά στον λιπώδη ιστό και
με υποπίεση τον φέρνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του ψυχρού θαλάμου θεραπείας (Φάση 1).
Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται ισχυρότατη
ψύξη (έως -9 βαθμούς Κελσίου) (Φάση 2),
υπεύθυνη για τη μετέπειτα αποδόμηση των
λιποκυττάρων (Φάση 3). Είναι πολύ σημα-

Φάση 1
Εισρόφηση του λιπώδους ιστού
με χρήση δύο ειδικών κεφαλών
θεραπείας και μείωση της αιματικής ροής εξαιτίας της υποπίεσης.

Φάση 2
Το λίπος υποβάλλεται σε ισχυρή ψύξη, χωρίς να καταστρέφονται οι γύρω ιστοί.

Φάση 3
Τα λιποκύτταρα καταστρέφονται
μέσω της φυσιολογικής διαδικασίας της απόπτωσης (το λίπος
μειώνεται εντός 60-90 ημερών).
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ντικό, όμως, να αναφέρουμε ότι η γύρω
περιοχή παραμένει ανέπαφη, καθώς ο λιπώδης ιστός είναι πιο ευαίσθητος στις επιπτώσεις του ψύχους, συγκριτικά με τους περιβάλλοντες ιστούς, που παραμένουν ανεπηρέαστοι.
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, η περιοχή του συσσωρευμένου λίπους
μειώνεται από τις πρώτες κιόλας 20 ημέρες
με το θεραπευτικό αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται σε διάστημα τριών μηνών. Αναλόγως με το μέγεθος του προβλήματος του/
της εκάστοτε ασθενούς, η θεραπεία με το
CRYOLIPO II μπορεί να εφαρμοστεί ως μονοθεραπεία ή εφόσον κριθεί απαραίτητο να
γίνουν και επιπλέον θεραπείες.
Η εν λόγω θεραπεία είναι άνετη, γρήγορη (διάρκεια μίας ώρας) και μπορεί να
εφαρμοστεί σε ποικίλες περιοχές του σώματος, όπως: χέρια, πλάτη, μέση, κοιλιά,
γλουτούς και μηρούς. Με μηδενικό χρόνο αποθεραπείας, ο/η ασθενής μπορεί να
επιστρέψει στις καθημερινές του/της δραστηριότητες αμέσως μετά το πέρας της θεραπείας.

High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ. Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681 · Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr · www.lidsmedical.gr · www.facebook.com/lidsmedical
www.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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Ιστολογική Εξέταση H&E (Αντιπροσωπευτικό δείγμα ιστού χρωματισμένο με αιματοξυλίνη και ηωσίνη)
Πριν τη θεραπεία

15 ημέρες
μετά τη θεραπεία

30 ημέρες
μετά τη θεραπεία

60 ημέρες
μετά τη θεραπεία

90 ημέρες
μετά τη θεραπεία

Η ιστολογική εξέταση H&E (χρώση του κυττάρου με αιματοξυλίνη και ηωσίνη) πριν τη θεραπεία και 15, 30, 60 και 90 ημέρες μετά τη θεραπεία με
το CRYOLIPO II αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των λιποκυττάρων μειώνεται σημαντικά 30 ημέρες μετά τη θεραπεία. Δεν σημειώθηκε παρακεράτωση της
επιδερμίδας, φλεγμονές σε επίπεδο δερμίδας ή νεκρωμένο παρέγχυμα (νέκρωση του λιπώδους ιστού).

Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά και τα
πλεονεκτήματα της θεραπείας με το CRYOLIPO
II, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:
Πριν

Μετά

•Μ
 η-επεμβατική και αναίμακτη μέθοδος
χωρίς χρήση αναισθησίας
•Α
 σφαλής, άμεσα αποτελεσματική και
γρήγορη θεραπεία
•Π
 ροκαλεί απόπτωση των λιποκυττάρων
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας
•Ά
 νετη και εύκολη θεραπεία για ασθενή
και χειριστή
• Ε νισχυμένος ψυκτικός μηχανισμός (έως
– 9οC)
• Ισχυρή υποπίεση (έως 50 kilopascal)
• Διπλές κεφαλές για ταυτόχρονες θεραπείες
• Τρεις διαφορετικοί τύποι κεφαλών
• L CD ενσωματωμένη οθόνη χειρισμού στην
κεφαλή

Χέρια

Πλάτη

Μέση
Κοιλιά
Γλουτός

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Energy Type

Cooling Therapy
System

Classification

CRYOLIPO II

Display

LCD 10,4 inch touch
screen (main body
LCD 4,3 inch touch
screen (Hand-piece)

Electrical Requirement

100-230 VAC,
50/60Hz

Electric power
consumption

1250 VA

Classification of
Applied Parts

Type BF

Dimensions

490(D)x715(W)
x1140(H)mm

Weight

92kg

ΣΕΛΙΔΑ 54

Μηρός

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

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

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής
Κ.Χ. Μπασιούκας

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 424 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-6650-07-3

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

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 362 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-86966-3-1

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος
Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη
Γ. Χαϊδεµένος

Α. Παναγιωτόπουλος – Π. Σταυρόπουλος

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 430 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-47-5

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

Σχήµα: 14χ21 • Σελίδες: 100 • Τιµή: 15 €
ISBN: 960-88640-8-9

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Επιπολής Μυκητιάσεις - Εργαστηριακή διάγνωση
Ε. Φραγκούλη

Νοµική υπόσταση του τραύµατος (Σωµατικές βλάβες)
Δ. Λίτης

Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 142 • Τιµή: 60 €
ISBN: 978-760-6650-06-2

Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 292 • Τιµή: 85 €
ISBN: 978-960-6650-30-7

Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 160 • Τιµή: 20 €
ISBN: 978-960-6650-37-6

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ
Eπιθυµώ να αγοράσω:
Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής

Kρυoχειρουργική Θεραπεία δερµατικών παθήσεων

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
για την Ψωρίαση

&

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα

210 67 77 590

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος

Επιπολής Μυκητιάσεις Εργαστηριακή διάγνωση

Νοµική υπόσταση του τραύµατος
(Σωµατικές βλάβες)

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Αντικαταβολή

(εξαιρούνται η DINERS και η AMERICAN EXPRESS
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CW2: ................................... Ηµ/νία:
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Χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας
MASTERCARD

EUROLINE
Υπογραφή

/

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα αποστολής 7€

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com
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Συνταγολόγια εξατομικευμένης
δερματολογικής θεραπείας
από τη Fagron - Νέο
H Fagron, παγκόσμιος ηγέτης στoν τομέα του φαρμακευτικού compounding, δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς δερματολόγους να διευρύνουν τις θεραπευτικές επιλογές τους και να εξατομικεύσουν την
φαρμακοθεραπεία των ασθενών τους. Η Fagron παρέχει συνταγολόγια με καινοτόμες φαρμακευτικές βάσεις αναλόγως του τύπου δέρματος, πλήρως κατάλληλες και για παιδιά, δίνοντας τη δυνατότητα
ενσωμάτωσης δοσολογίας δραστικών ουσιών αναλόγως της θεραπευτικής ένδειξης και παρέχοντας ασφάλεια σταθερότητας του τελικού γαληνικού σκευάσματος. Τα συνταγολόγια είναι αποτέλεσμα ελέγχων σταθερότητας που έχουν πραγματοποιήσει περισσότεροι από 200 ιατροί και φαρμακοποιοί του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης σε
20 χώρες του κόσμου. Προμηθευτείτε δωρεάν τα συνταγολόγια για ασθένειες όπως είναι η ατοπική δερματίτιδα, ψωρίαση, ακμή, αλωπεκία και υπέρχρωση, επικοινωνώντας με τη Fagron Hellas στο 8011142100, 24310 83633-5, email: info@fagron.gr, www.fagron.gr

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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Nourivan™ Antiox

H Versatile™ είναι νέα, υδρόφιλη (oil in
water) βάση κρέμας για δερματική χρήση. Διαθέτει μία Εκλεπτυσμένη, κομψού
τύπου σύνθεση που προσφέρει μία ευχάριστη και απαλή υφή χωρίς να αφήνει
λιπαρή αίσθηση στο δέρμα. Οι εξαιρετικές ενυδατικές ιδιότητες της την καθιστούν ιδανικη για διατήρηση της ισορροπίας του κανονικού και ξηρού δέρματος.
Απορροφάται αμέσως από το δέρμα, είναι υποαλλεργικό και μη φαγεσωρογόνο προϊόν. Χαρακτηριστική είναι μοναδική ευελιξία της καθώς είναι
συμβατή με ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών ουσιών όπως είναι οι
δραστικές ουσίες (APIs) και τα δερματολογικά συστατικά (DCIs). Διατίθεται από τη Fagron Hellas σε ειδική συσκευασία των 500g. Για
να προμηθευτείτε τον πίνακα συμβατότητας των δραστικών συστατικών και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και
τις μελέτες σταθερότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron
Hellas, Τηλ:8011142100, 2431083633-5, Fax:2431083615, email:
info@fagron.gr, www.fagron.gr

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 τη Fagron Hellas σε ειδική συσκευασία των 500g. Για να προμηθευτείτε τον πίνακα συμβατότητας των δραστικών συστατικών και για
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη
Fagron Hellas, Τηλ:8011142100, 2431083633-5, Fax:2431083615,
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr

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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προσεχή δερματολογικά συνέδρια
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2014
13 Δεκεμβρίου 2014
Αθήνα, Ξενοδοχείο Ledra Marriot
Tηλ.: 2103634944
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
3rd EUROPEAN SCHOOL OF DERMATOONCOLOGY: UPDATE ON CUTANEOUS
ONCOLOGY
29-31 January 2015, Berlin, Germany
NH BERLIN FRIEDRICHSTRASSE
www.dermato-oncology2015.org
IMCAS ANNUAL WORLD CONGRESS 2015
29 January – 1 February 2015, Paris, France
www.imcas.com/en/imcas2015/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.org/
15η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
διάΓΝΩΣΗ
29 Μαΐου-01 Ιουνίου 2015, Δράμα
www.3dermasyggros.gr
23rd WORLD CONGRESS OF DERMATOLOGY
8-13 June 2015, Vancouver, Canada

ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2015
4 Απριλίου 2015
Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace
http://www.edae.gr/
IMCAS CHINA 2015
10-12 April 2015
Shanghai, China
www.imcas.com/en/china2015/congress

Χειμερινή
Ημερίδα
ΕΔΑΕ
13 Δεκεμβρίου 2014
Αθήνα
Ξενοδοχείο Ledra Marriott
Τηλ. 210 3634944
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Email: scientific@derm2015.org
www.derm2015.org/
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΑΕ
25-28 Ιουνίου 2015
Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Hyatt Regency
www.edae.gr/
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2015
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
26 Σεπτεμβρίου 2015, Aθήνα, www.edae.gr/
11th WORLD CONGRESS
OF COSMETIC DERMATOLOGY
5-8 November 2015, Singapore
www.wcocd2015.com/
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2015
ΕΚΛΟΓΕΣ
19 Δεκεμβρίου 2015, Aθήνα, Ξενοδοχείο
Caravel, www.edae.gr/

