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Cleansing Gel 200 ml

Cleansing Mousse 150ml

Rebalancing Emulsion 60 ml

Purifying Facial Μask 75 ml

Urgent Correction Gel 15 ml

Γιατί το καθαρό δέρμα
               έχει όνομα

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

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

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

Η καινοτόμος, 
δραστική  

    και ασφαλής λύση  
κατά της λιπαρότητας  

        και της ακμής
Το καινοτόμο συστατικό PhycOSaccharIdE® ac 

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

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



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

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες α-
πόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερματoλoγίας. • 
Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώ-
σεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις 
σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. • Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνι-
κών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία.  
• Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ια-
τρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέ-
ματα. • 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 δέ-
χεται 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 ε-
πιστρέφονται.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότη-
τα 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 αλ-
λοιώνεται 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.
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Ερπητοειδής δερματίτις 
και εντεροπάθεια 
από γλουτένη: 

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣχΕΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
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 γλου-
τένη, και την παραγωγή αντι-ΙgΑ επιδερμιδικών τρανσγλουταμινικών αντι-
σωμάτων 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 δερμα-
τίτις όσο και η εντεροπάθεια από γλουτένη εμφανίζουν εκδηλώσεις και 
στο βλεννογόνο του στόματος σε ποσοστό 5-10% και 20-30% αντίστοι-
χα. Έτσι, χωρίς αμφιβολία, η γνώση της δραστηριότητας και των δύο νό-
σων έχει μεγάλη σημασία για τον Στοματολόγο, τον Οδοντίατρο, τον Δερ-
ματολόγο 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 εί-
ναι. 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 ευαισθη-
σία στη γλουτένη. Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται κυρίως 
στο σιτάρι, στη σίκαλη, στο κριθάρι, στη βρώμη και στον λυκίσκο (βασι-
κό συστατικό για ορισμένα είδη μπύρας και ουίσκι). 

Η ερπητοειδής δερματίτις είναι πιο συχνή σε λαούς της Βόρειας Ευρώ-
πης, όπου υπολογίζεται ότι αναλογούν 10-11 περιπτώσεις ανά 100.000 
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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 αντιστοι-
χεί 1 άτομο με κλινική ή υποκλινική νόσο. Ο παθογενετικός μηχα-
νισμός σε γενετικά στοχοποιημένα άτομα, που έχουν τον HLA-DQ2 
(95%) και το DQ8 (5%) γενότυπο, πυροδοτείται από τη λήψη τρο-
φών που περιέχουν γλουτένη έναντι της οποίας παρουσιάζουν δυ-
σανεξία που κινητοποιεί αυτοάνοσο μηχανισμό. 

Η γλουτένη των τροφών διασπάται στο έντερο στο πεπτίδιο γλι-
αδίνη, που στη συνέχεια τροποποιεί αυτοαντιγόνα των λείων μυϊ-
κών ινών του εντέρου, ενδομύια αντιγόνα (endomysial) και ιστικά 
αντιγόνα τρανσγλουταμινάσης (TG2-ιστικά), καθώς και αντιγόνα επι-
δερμιδικής τρανσγλουταμινάσης (TG3-επιδερμιδικά). Στη συνέχεια 
κινητοποιείται αυτοάνοσος μηχανισμός με παραγωγή αυτοαντισω-

μάτων IgA που στρέφονται εναντίον των αυτοαντιγόνων του εντέ-
ρου 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 χαρακτηρί-
ζονται από κλινική πολυμορφία όπως βλατίδες, πλάκες και φυσα-
λίδες που συνοδεύονται με κνησμό. 

Στη συνέχεια οι φυσαλίδες σπάνε αφήνοντας επιφανειακές ελκώ-
σεις που καλύπτονται από εφελκίδες. χαρακτηριστικό κλινικό δια-
γνωστικό σημείο είναι ότι οι βλάβες συρρέουν κατά ομάδες, έχο-
ντας «ερπητόμορφη» συμμετρική διάταξη στις εκτατικές επιφάνει-
ες 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-

Πίνακας Ι. Κλινικά και Εργαστηριακά Χαρακτηριστικά Ερπητοειδούς Δερματίτιδος και Εντεροπάθειας από Γλουτένη

Νόσος Κλινικά Ευρήματα % Ιστολογικά Ανοσολογικά Συνύπαρξη
με άλλα νοσή-

ματαΑυτοαντίσωμα

Δέρμα Στόμα Έντερο Αντιγόνο Καθηλωμένο Κυκλοφορόν

Ερπητοειδής 
Δερματίτις 

100% Βλατίδες, πλά-
κες, φυσαλίδες. Συμ-
μετρική «ερπητοει-
δής» διάταξη στις 
εκτατικές επιφάνει-
ες, αγκώνες, γόνα-
τα, γλουτούς, ράχη 
κορμού.

5-10% Βλατίδες, 
φυσαλίδες, επιφα-
νειακές ελκώσεις, 
σε κυκλική ή ημι-
κυκλική διάταξη.

20% με κλινι-
κά σημεία και συ-
μπτώματα. 70% 
υποκλινικά.

Ουδετερόφιλα 
μικροαποστήμα-
τα στις θηλές του 
χορίου, υποεπι-
θηλιακή φυσα-
λίδα.

Επιδερμιδική 
τρανσγλου-
ταμινάση 
(TG3)

IgA στις θη-
λές του χορί-
ου και στη βα-
σική μεμβρά-
νη σε κοκκιώδη 
μορφή.

Ανοσοσύμπλεγ-
μα IgA/επιδερ-
μική τρανσγλου-
ταμινάση και 
IgA/αντι- ενδο-
μύια.

• Εντεροπάθεια 
γλουτένης (90%) 
• Θυρεοειδίτις 
Hashimoto (35-
40%) 
• Σακχαρώδης 
διαβήτης (Τύπος Ι) 
• Μεγαλοβλαστι-
κή αναιμία 
• Νόσος Addison 
• Συστηματικό 
σκληρόδερμα 
• Σύνδρομο 
Sjögren 
• Συστηματικός 
ερυθηματώδης 
λύκος 
• Μη-Hodgkin 
λέμφωμα

Εντεροπάθεια 
από γλουτένη

90% 20-30% Άφθες, 
συνήθως μικρές, 
συχνές υποτροπές.

100% Διαταραχές 
κένωσης, ανορε-
ξία, τυμπανισμός 
κοιλίας και πόνος, 
μειωμένη σωμα-
τική ανάπτυξη, 
ευερεθιστότητα, 
οστεοπενία, δερ-
ματικές και στομα-
τικές βλάβες κ.ά.

Ατροφία εντερι-
κού επιθηλίου, 
επιπέδωση λα-
χνών, υπερπλα-
σία κρυπτών.

Γλιαδίνη, εν-
δομύιο, ιστι-
κή τραν-
σγλουταμι-
νάση (TG2)

Αντι-γλιαδίνη, 
αντίσωμα IgA, 
IgG. Αντι-
ενδομύιο αντί-
σωμα IgA. 
Αντι-ιστική 
τρανσγλουταμι-
νάση, αντίσω-
μα IgA, IgG.

Ανοσοσύμπλεγ-
μα IgA με τα 
αντιγόνα της νό-
σου.

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

Εικ. 1. Ερπητοειδής δερματίτις, βλάβες στο δέρμα Εικ. 2. Ερπητοειδής δερματίτις, βλάβες στο στόμα
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ρούνται κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες και μικρές φυσαλίδες, σε ερυ-
θρά βάση, που διατάσσονται κυκλικά ή ημικυκλικά και στη συνέ-
χεια οι φυσαλίδες σπάζουν αφήνοντας πολύ επώδυνες διαβρώ-
σεις 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 ουδε-
τερόφιλα και λιγότερο από ηωσινόφιλα στις κορυφές των θηλών 
του χορίου (Εικ. 3) και η δημιουργία υποεπιθηλιακής φυσαλίδος. 

χαρακτηριστικό, επίσης, εύρημα είναι η καθήλωση αυτοαντισω-
μάτων IgA σε κοκκιώδη μορφή στις θηλές του χορίου και λιγότερο 
συχνά κατά μήκος της βασικής μεμβράνης με την τεχνική του άμε-
σου ανοσοφθορισμού (Εικ. 4). 

Τέλος, πολύ πρόσφατα, ανιχνεύθηκαν κυκλοφορούντα στο αίμα 
ανοσοσυμπλέγματα αυτοαντισωμάτων IgA και επιδερμιδικής τραν-
σγλουταμινάσης που πιστεύεται ότι παίζουν κεντρικό ρόλο στην 
ανοσοπαθογένεση της νόσου. Σημαντικό, εξάλλου, πρόσφατο εύ-
ρημα είναι ότι η επιδερμιδική τρανσγλουταμινάση είναι το υπεύθυ-
νο αυτοαντιγόνο για την εμφάνιση της ερπητοειδούς δερματίτιδας. 

Στον Πίνακα Ι βρίσκονται ταξινομημένα τα κλινικά και εργαστη-
ριακά ευρήματα της ερπητοειδούς δερματίτιδας και των εντεροπα-

θειών από γλουτένη. 
Η εντεροπάθεια από γλουτένη ή κοιλιοκάκη είναι χρόνια, αυτο-

άνοσος, γενετικά καθορισμένη νόσος του εντέρου που ενεργοποι-
είται όταν οι ασθενείς λάβουν τροφές που περιέχουν γλουτένη η 
οποία πυροδοτεί ανοσολογική αντίδραση με παραγωγή αυτοα-
ντισωμάτων ΙgA και IgG που στρέφονται εναντίον συγκεκριμένων 
αντιγονικών στόχων, όπως τα ενδομύια αντιγόνα και η ιστική τραν-
σγλουταμινάση. Ο μηχανισμός αυτός προκαλεί βλάβες στην εσω-
τερική επιφάνεια του λεπτού εντέρου και στη συνέχεια παρεμπο-
δίζει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, βιταμινών και ιχνο-
στοιχείων. Κλινικά, αυτό εκδηλώνεται με διαταραχές στην κένωση 
(χρόνια διάρροια ή δυσκοιλιότητα, ή και τα δύο), ανορεξία, τυμπα-
νισμό, κοιλιακό πόνο, μειωμένη σωματική ανάπτυξη, ευερεθιστό-
τητα, 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 δυσπλαστι-
κές αλλοιώσεις της αδαμαντίνης των δοντιών. Υπολογίζεται ότι σε 
κάθε συμπτωματικό ασθενή με εντεροπάθεια από γλουτένη αναλο-
γούν 50-60 ασυμπτωματικοί που παραμένουν αδιάγνωστοι. 

Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στη βιοψία και ιστολογική εξέ-
ταση του εντέρου, όπου χαρακτηριστικά παρατηρείται έντονη ατρο-
φία με επιπέδωση των λαχνών και υπερπλασία των κρυπτών. Ανο-
σολογικά, ανιχνεύονται στο αίμα αυτοαντισώματα IgA έναντι του εν-
δομύιου αντιγόνου και της ιστικής τρανσγλουταμινάσης, που έχουν 
υψηλή διαγνωστική αξία (ειδικότητα και ευαισθησία). 

Η θεραπεία της ερπητοειδούς δερματίτιδος στηρίζεται στην απο-
φυγή 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 αποτελε-
σματική 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 αντιμετώπι-
ση 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 περι-
πτώσεων όπου οι στοματικές εκδηλώσεις προηγούνται ή είναι και 
μοναδικές, καθώς επίσης και η συμβολή του στη θεραπεία. 

ID

Εικ. 3. Ερπητοειδής δερματίτις, ιστολογική εικόνα

Εικ. 5. Εντεροπάθεια από γλουτένη, άφθα

Εικ. 4. Ερπητοειδής δερματίτις, άμεσος ανοσοφθορισμός



Προηγμένη Τεχνολογία Micro-Channeling

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ:
LIDS Medical E.Π.Ε.
Κύπρου 61, 15343, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6815681, Fax: 210 6815693

 Τηλ. Κύπρου: +357 99239487 
 info@lidsmedical.gr•www.lidsmedical.gr
 www.facebook.com/lidsmedical

Διείσδυση ουσιών  

με ενεργά συστατικά  

στο δέρμα μέσω  

χιλιάδων μικρο- 

καναλιών χωρίς  

πόνο και χρόνο  

αποθεραπείας.

www.dermafrac.com

�ddDermafrac.indd   1 17/12/2013   3:18:26 µµ



ΣΕΛΙΔΑ 8

Ροδόχρους νόσος
Αιτιοπαθολογία – Κλινική Εικόνα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΗ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο 

Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν 

Ε ξ Α Ρ Τ Η Μ ΑΤΩ Ν  Δ Ε Ρ Μ ΑΤ Ο Σ

Π Ρ Ο Λ Η ψ Η 

&  Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α 

Τι γνωριζουμε σήμερα… ορισμοσ;

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

Τι γνωριζουμε 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

επιδήμιολογια 

• Επίπτωση από 2-10%
• Ηλικία έναρξης 30-50
• 2-3 : 1 (γυναίκες-άνδρες)
•  Τυπικά σε ανοικτούς φωτότυ-

πους, Βορειοευρωπαίους
•  Πολλοί ασθενείς παραμένουν 

αδιάγνωστοι, χωρίς αγωγή

διαγνωσΤικα κριΤήρια

Κύρια χαρακτηριστικά Δευτερεύοντα

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

• Μόνιμο ερύθημα • Πλάκες

• Βλατίδες και φλυκταινίδια • ξηρότης

• Τηλαγγειεκτασίες • Οίδημα

• Οφθαλμικές Εκδηλώσεις

• Περιφερική Εντόπιση

• Φύματα

Ταξινομήσή - NatioNal Rosacea society 
classificatioN

Υπότυποι Κλινικά σημεία / συμπτώματα

I.  Αγγειακός ερυθηματοτη-
λαγγειεκτατικός

- flushing
- ερύθημα                          55-70%
- τηλαγγειεκτασίες

II.  Φλεγμονώδης  
Βλατιδοφλυκταινώδης

- ερύθημα
- βλατίδες                       25-40%
- φλυκταινίδια

III. Φυματώδης - πάχυνση δέρματος
- ανώμαλη επιφάνεια          5%
- ρινόφυμα

IV. Oφθαλμική -  καύσος, αίσθηση ξένου σώματος, 
νηγμών

-  φωτοευαισθησία,         3-50%
ξηρότητα,κνησμός

- θόλωση όρασης

V.  Κοκκιωματώδης  
ροδ. νόσος

-  μη φλεγμονώδεις σκληρές  
ομοιόμορφες ερυθρές,      σπάνια
ερυθρόφαιες βλατίδες  

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

υποΤυποσ ι ερυθήμαΤοΤήλαγγειεκΤαΤικοσ (etR)

• Το flushing διαρκεί περισσότερο από 10’
•  Κέντρο προσώπου (αλλά και περιφέρεια: αυτιά, λαιμό, ντεκολτέ)
• Καύσος ή και τσούξιμο

5-7
Σεπτεµβρίου

Αθήνα

20
14

Εξαρτηµάτων ∆έρµατος
Πρόληψη & Θεραπεία

Σ υ ν έ δ ρ ι ο  Π α θ ή σ ε ω ν
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• Όχι περιοφθαλμικά
• Δυσανεξία σε τοπικά σκευάσματα
•  Εκλυτικοί παράγοντες: άγχος, αλκοόλ, ζεστά ροφήματα, καυτερά 

φαγητά, άσκηση, κρύο, ζέστη, ζεστά μπάνια

υποΤυποσ ιι - ΒλαΤιδοφλυκΤαινωδήσ (PPR)

• Μικρές βλατίδες με μικροφλυκταινίδιο
• Οίδημα (ήπιο)
• Όχι περιοφθαλμικά
• Ιστορικό flushing
• Τηλαγγειεκτασίες
• Μεσήλικες γυναίκες

υποΤυποσ ιιι - φυμαΤωδήσ 

• Μύτη (rhinophyma)
• Πηγούνι (gnathophyma)
• Μέτωπο (metophyma)
• Αυτιά (otophyma)
• Βλέφαρα (blepharophyma)
• Ρινόφυμα 

- ινώδες
- ινοαγγειωματώδες
- αδενοειδές
- ακτινικό

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

υποΤυποσ ιV - οφθαλμική 

• Βλεφαρίτις
• χαλάζιο, φλεγμονή των αδένων του Meiboman
• Υπεραιμία επιπεφυκότων, ξηρότητα, ερεθισμός, δακρύρροια

•  Μπορεί να προηγείται των δερματικών εκδηλώσεων κατά πολ-
λά χρόνια

• Η όραση δεν επηρεάζεται
• Σπάνια κερατίτις, ιρίτις, σκληρίτις
• 25% ασθενών με Ροδ. Νόσο έχουν οφθαλμική προσβολή

κοκκιωμαΤωδήσ ροδοχρουσ νοσοσ

•  Φυματίδη (rosacea-like tuberculid of Lewandowsky) – κεχροει-
δής λύκος (Lupoid miliaris) 

πυοδερμα Του προσωπου (PyodeRma faciale, 
Rosacea fulmiNaNs)

moRhibaN disease

• Chronic persistent erythema and edema of the face.

Περιγράφηκε το 1957 από τον Degos 

αλλεσ εκδήλωσεισ - ΒλαΒεσ εκΤοσ προσωπου

•  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

αιΤια παροδικου ερυθήμαΤοσ (πε)

• Καλόηθες ΠΕ
• Κλιμακτήριος
• Καρκινοειδές σύνδρομο
• Φαιοχρωμοκύτωμα
• Μαστοκυττάρωση
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• Μυελοειδές Ca θυρεοειδούς (MCT)
• Όγκος από παγκρεατικά κύτταρα (vipoma)
• Καρκίνωμα νεφρού 
• Αναφυλαξία 

ερυθρο προσωπο (Red face) 
διαφορική διαγνωσή

• Ερεθιστική εξ επαφής δερματίτις
• Ηλιοδερματίτις
• ΑΔ προσώπου, λαιμού
• ΣΔ
• Δερματομυοσίτις, ΣΕΛ
• Πολυκυθαιμία
• Σύνδρομο Haber

ΒλαΤιδοφλυκΤαινωδήσ ροδοχρουσ νοσοσ 
διαφορική διαγνωσή 

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

φυμαΤωδήσ ροδοχρουσ νοσοσ 
διαφορική διαγνωσή

• Αγγειοσάρκωμα
• Κοκκίωμα του Lever
• Σαρκοείδωση
• Λ. Λέπρα
• Βλατιδώδης βλεννίνωση
• Μεταστάσεις

ροδοχρουσ νοσοσ - διαφορική διαγνωσή  
απο luPus Rosacea

παθοφυσιολογια (1) - αγγειακο δικΤυο

•  Δυσλειτουργία θερμικών μηχανισμών σαν αίτιο της αγγειοδια-
στολής στην Ροδ. Νόσο.

•  Για να διευκολυνθεί η θερμορρύθμιση του εγκεφάλου, σαν φυ-
σιολογική απάντηση σε υπερθερμία, έχουμε αυξημένη ροή αί-
ματος προς τον εγκέφαλο.

•  Η απάντηση αυτή λείπει σε ασθενείς με Ροδ. Νόσο (μέτρηση στις 
γωνιακές φλέβες του οφθαλμικού κόγχου) 

παθοφυσιολογια (2) - κλιμαΤικοι παραγονΤεσ

•  Επαγγελματική έκθεση σε ζέστη
• Ρόλος του ηλιακού φωτός
• Φωτότυπος, έξαρση την άνοιξη, επίπτωση σε μεγαλύτερες ηλικίες
• Ιστολογικά  ακτινική ελάστωση

παθοφυσιολογια (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 ηλι-

ακή ακτινοβολία μέσω καταστροφής των ελαστικών και κολλαγό-
νων ινών που δημιουργούν το δίκτυο που υποστηρίζει τα αγγεία 

παθοφυσιολογια (4) 
χήμικοι, διαΤροφικοι παραγονΤεσ

•  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)

παθοφυσιολογια (5)  
mικροοργανισμοι 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



Eκείνη θελεί γρηγορα αποτελεσματα/ εσείσ εχετε αναγκη να δίαρκεσουν

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

Epiduo 02/2014
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παθοφυσιολογια (6) 
μικροΒια, helicobacteR PyloRi

•  Αμφιλεγόμενος ρόλος
• Ανευρίσκεται και στον γενικό πληθυσμό
•  Λοίμωξη από H.pylori αυξάνει αγγειοκινητικές ουσίες όπως η ιστα-

μίνη, προσταγλαδίνες, λευκοτριένια
• Η θεραπεία για την εξάλειψή του μπορεί να βελτιώσει την Ροδ. Νόσο 

παθοφυσιολογια (7) ρινοφυμα

•  Κυτοκίνη TGFb
• Ίνωση χορίου

ή φλεγμονή Του δερμαΤοσ σΤήν ροδοχροα νοσο

•  Αναρρύθμιση των προφλεγμονωδών κυτοκινών TNF-a, IL-1 και 
IL-6 που προωθούν την χημειοταξία, ενεργοποίηση των λευκο-
κυττάρων

•  χρόνια αγγειοδιαστολή και συνεχής καταστροφή (αποδόμηση) 
του στρώματος του χορίου προκαλούνται:
-  compound nitric oxide (NO) που εκφράζονται από τα ουδετε-

ρόφιλα «λευκοκύτταρα»
- ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (ROS)
- μεταλλοπρωτεϊνάσες του στρώματος
-  αυξημένη ενδογενή ανοσολογική απάντηση μέσω αναρρύθμι-

σης πρωτεασών σερίνης όπως η κατελισιδίνη (catelicidin)

ισΤοΤοποι

• Rosacea Net-from the AAD

•  National Rosacea Society – 
USA

•  Rosacea-Medscape Reference

•  Rosacea-British Association 
of Dermatologists

•  Rosacea Research and 
Development Institute

ισΤορική αναδρομή

•  Ανεξάρτητα από την ονομασία ή την πάθηση ήταν αρκετά γνω-
στή και συχνά συσχετιζόταν με την υπερβολική κατανάλωση αλ-
κοολούχων ποτών.

•  Αναφορές για τη ροδόχροη νόσο εμφανίζονται και στη λογοτε-
χνία. Στις «Ιστορίες του Canterbury» του Chaucer και στον «Ερ-
ρίκο V» του Shakespeare, περιλαμβάνονται περιγραφές για άν-
δρες με ερυθρά πρόσωπα και διογκωμένες μύτες.

•  Επίσης διάφοροι καλλιτέχνες διαμέσου των αιώνων έχουν απει-
κονίσει τη ροδόχροη νόσο σε πίνακες μέσω ερυθρών προσώπων 
και προσώπων με ρινόφυμα. χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτε-
λεί ένας πίνακας στο Λούβρο με τίτλο «Ο ηλικιωμένος και ο εγ-
γονός του», από τον Girandaio γύρω στα 1480.

Domenico Girantaio Rembrandt

 Τοπική θεραπεία ροδοχρόου νόσου
 Μια πρόκληση για το Δερματολόγο

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών

Διευθ. Β' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γεν. Πανεπιστ. Νοσοκομείο «Αττικόν»

5-7
Σεπτεµβρίου

Αθήνα

20
14

Εξαρτηµάτων ∆έρµατος
Πρόληψη & Θεραπεία

Σ υ ν έ δ ρ ι ο  Π α θ ή σ ε ω ν
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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

ροδοχρουσ νοσοσ

•  Η ροδόχρους νόσος είναι μια χρόνια φλεγμο-
νώδης δερματοπάθεια. χαρακτηρίζεται από την 
εμφάνιση:
- Ερυθήματος
- Τηλαγγειεκτασιών
- Φλεγμονωδών αλλοιώσεων
- Οιδήματος

Με εναλασσόμενα διαστήματα εξάρσεων και υφέσεων.
•  Συνήθως το εξάνθημα εντοπίζεται στο πρόσωπο, κυρίως στις πα-

ρειές, 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 πο-
λύ εμφανείς.

•  Άλλα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται αργότερα είναι η ανά-
πτυξη οιδήματος με συνοδό σκλήρυνση.

•  Συχνά εμπλέκονται και οι οφθαλμοί με εκδηλώσεις αίσθησης ξέ-
νου σώματος, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από επιπεφυκίτι-
δα, 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 εκατομ-
μύρια σε παγκόσμιο επίπεδο.

•  Συνήθως εμφανίζεται σε ενήλικες (μεταξύ 30 και 50 ετών) και «προ-
τιμά» όσους έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα, ξανθά μαλλιά, γαλανά 
μάτια και είναι κελτικής ή σκανδιναβικής καταγωγής.

•  Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες, αλλά εί-
ναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν σοβαρότερης μορφής νόσο.

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)

υποΤυποι – σΤαδια

Υπότυποι
-  Ερυθηματο-τηλαγγειεκτασικός
-  Βλατιδο-φλυκταινώδης
-  Φυματώδης
-  Οφθαλμικός

Παραλλαγές
α)  Κοκκιωματώδης μορφή (Granulomatus)

Μη φλεγμονώδεις σκληρίες (καφέ-κίτρινες βλατίδες ή οζίδια κυ-
ρίως πέριξ των οπών του προσώπου).

β) Κεραυνοβόλος μορφή (Fulminans)
Κυρίως σε νέες γυναίκες, μοιάζει με την κεραυνοβόλο ακμή, συ-
χνά προηγείται έξαρση σμηγματόρροιας ή υπάρχει ιστορικό χρό-
νιας ακμής. Η αιτιοπαθογένεια είναι άγνωστη, ενώ έχει συνδεθεί 
με φλεγμονώδεις παθήσεις εντέρου, εγκυμοσύνη ή με τη χρή-
ση 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 δοθιή-
νωσης και υπερτροφία συνδετικού ιστού

αιΤιολογια

•  Η ακριβής αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη, αλλά έχουν ενο-
χοποιηθεί 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 ακτι-

νοβολία



- Φαρμακευτικές αγωγές που προκαλούν αγγειοδιαστολή

αιΤιολογια

• Demodex Folliculorun?
• Helicobacter pylori?

aνΤιμεΤωπισή

•  Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από το στάδιο και την έντα-
ση της νόσου.

•  Στα αρχικά στάδια συνιστάται η αποφυγή των εκλυτικών παρα-
γόντων και η τοπική εφαρμογή αγγειοσυσπαστικών καλλυντικών 
σκευασμάτων

•  Η ροδόχρους νόσος δεν θεραπεύεται. Ωστόσο με την επιλογή της 
κατάλληλης αγωγής αρκετοί ασθενείς μπορούν να επιτύχουν μα-
κροχρόνια 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 πα-
ραγόντων.

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

: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ

ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε: 
Ξηροδερµίες, Φλογώσεις, 
Παρατρίµµατα, Εγκαύµατα

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΒΑΣΗ για ΓΑΛΗΝΙΚΑ 

Μοναδική και ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ σύνθεση 
«ταξιδεύει» σε 17 χώρες

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

Κρέµα

Ointment
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• Φλαβονοειδή (chrysanthellum, συλιμαρίνη)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

συσΤήμαΤική θεραπεια

•  Αντιβιοτικά (τετρακυλίνες-μακρολίδες πρώτης γενιάς / ερυθρομυ-
κίνη 250-1000mg – μακρολίδες δεύτερης γενιάς / κλαριθρομυ-
κίνη / αζιθρομυκίνη 500mg x 3 φορές την εβδομάδα – μετρονι-
δαζόλη 200mg x 12 εβδομάδες)

•  Ρετινοειδή (0,2-1,0 mg/kg)
•  Β-αναστολείς (χαμηλές δόσεις)
•  Θειικός ψευδάργυρος (200mg x 3)
•  Αντισυλληπτικά

ανΤιμεΤωπισή

•  Στα γενικά μέτρα πρόληψης και θεραπείας περιλαμβάνεται η απο-
φυγή:
- 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 αντη-
λιακού όλο το χρόνο και για την επιλογή μη ερεθιστικών καλλυ-
ντικών και καλυπτικών προϊόντων.

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

μεΤρονιδαζολή

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

•  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 σχε-
τίζεται τουλάχιστον μερικά  σε αντιφλεγμονώδη δράση μέσω μει-
ωμένης απελευθέρωσης ελευθέρων ριζών οξυγόνου από τα ου-
δετερόφιλα.

•  Η χορήγησή της μειώνει τις φλεγμονώδεις αλλοιώσεις και το ερύ-
θημα γύρω από τις αλλοιώσεις στη βλατιδοφλυκταινώδη ροδό-
χρου νόσο και μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση του γενικού 
ερυθήματος.

•  Η μετρονιδαζόλη είναι γενικά καλά ανεκτή με λίγες τοπικές ανε-
πιθύμητες ενέργειες και αποτελεί τη συνιστώμενη τοπική επιλο-
γή για την αντιμετώπιση της ροδόχρου νόσου.

αζελαϊκο οξυ

•  Το αζελαϊκό οξύ (azelaic acid) είναι μία οργανική ένωση με χη-
μικό 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 ακ-
μής. 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 κε-
ρατινοκυττάρων και επαναφέρει στο φυσιολογικό τις διαδικασί-
ες διαφοροποίησης της επιδερμίδας, οι οποίες έχουν διαταρα-
χθεί λόγω της ακμής.

•  Ο μηχανισμός δράσης στο ροδόχρου νόσο θεωρείται ότι είναι 
αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτικός με μείωση της απελευθέ-
ρωσης 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.

ανΤιμεΤωπισή

•  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 αποτελέ-
σματα 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 εμφά-
νισης τοπικού ερεθισμού με τη γέλη αζελαϊκού οξέος 15% από 
ό,τι με τη γέλη μετρονιδαζόλης 0,75% ή 1%.



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

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

Potassium aZeloyl diglyciNate (Pad)

•  Το αζελαϊκό οξύ είναι παχύ, ελαιώδες και παρουσιάζει δυσκο-
λία στην επάλειψη

•  Το PAD είναι ένα μόριο που καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
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και προέρχεται από τη συμπύκνωση αζελαϊκού οξέος και γλυκίνης

•  Το PAD αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη από πλευράς φαρμακο-
τεχνικής

•  Διαθέτει εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας, βελτιωμένη σταθερότη-
τα, υψηλότερη διαλυτότητα στο νερό και ισοδύναμη δραστικότη-
τα 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 στι-
βάδων της επιδερμίδας

hydRoxyPRoPyl chitosaN (hPch)

•  Το Zelogent περιέχει 1% HPCH. To HPCH είναι ένας αμινοπολυ-
σακχαρίτης, υδατοδιαλυτός, ημισυνθετικό παράγωγο της χιτίνης, 
ο οποίος λαμβάνεται από κελύφη καβουριών και δρα σχηματί-
ζοντας μια αόρατη ελαστική μεμβράνη.

•  Η σχηματιζόμενη μεμβράνη έχει υψηλή ελαστικότητα που εμπο-
δίζει την ενοχλητική αίσθηση του «λιπαρού δέρματος». Επίσης 
αυξάνει τη διασπορά των άλλων συστατικών, είναι διαπερατή 
στον αέρα, είναι ένας εξαιρετικός μεταφορέας και διαθέτει ιδανι-
κό 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 μεταφο-
ρά και απελευθέρωση του PAD.

Συνοπτικά το HPCH:
•  Μεταφέρει δραστικά συστατικά μέσω των στι-

βάδων του δέρματος
• Είναι μη τοξικό και μη ερεθιστικό
• Είναι διαπερατό στον αέρα
•  Προστατεύει από τις μεταβολές της θερμοκρα-

σίας

ζelogeNt - mήχανισμοσ δρασήσ

•  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

•  Ο συνδυασμός των κλινικά αποδεδειγμένων αντιφλεγμονωδών 
και ενυδατικών ιδιοτήτων του PAD και των προστατευτικών ιδιο-
τήτων του HPCH επιτρέπουν στο Zelogent να αποτελεί μια αξιό-
πιστη αγωγή για τον έλεγχο της ροδόχρου νόσου

Η χρήση ενυδατικού βοηθάει 
τη μείωση των συμπτωμάτων.

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

κλινική αποΤελεσμαΤικοΤήΤα

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

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

1San Gallicano Dermatological Institute, Rome, Italy
2Private Practice, Dermatology, Lugano, Switzerland
3Scientific/Regulatory Affairs Department, Sinerga S.p.A., Milan, Italy
4Scientific Department, Polichem SA, Lugano, Switzerland
5Department of Dermatopathology, University Hospital of Liege, Liege, Belgium

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 ρο-
δόχροη 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 ση-
μείων (0-4).

J Cosmet Dermatol 2011;11:37-41
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αποΤελεσμαΤα

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 συμπτώ-
ματα (ερυθρότητα, αίσθημα νυγμών, καύσο).

συμπερασμα

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 15-
19/8/2012
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 δεύ-
τερο 20. Σαν προϊόντα σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν γέλη αζελα-
ϊκού οξέος 15% στο άλλο μάγουλο.
Στο δεύτερο στάδιο οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και 
χρησιμοποίησαν τα εξής δοσολογικά σχήματα (με ενδιάμεση περί-
οδο κάθαρσης μία εβδομάδα)
Ομάδα 1: 1η βδομάδα Zalogent στο ένα μάγουλο και telmesteine 
στο άλλο, 2η εβδομάδα Zelogent στο ένα μάγουλο & gel αζελαϊ-
κού 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 έγι-
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ναν ακριβώς πριν από την εφαρμογή των προϊόντων όπως και 20 
λεπτά και 3 ώρες μετά.

αποΤελεσμαΤα

αποΤελεσμαΤα

•  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.

Leonardo Celleno1, Carolina Bussoletti1, Maurizio Caserini2, Renata Palmieri2

Summary:

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 

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 εφαρ-
μόστηκε 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.

αποΤελεσμαΤα

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.

Τοπική ανεκΤικοΤήΤα

P-3075 (Zelogent) Azelaic Acid 15% Control (NaCl)

No clinical sign was 
described on the 
sites of application.
No sensation of 
discomfort due to 
the product was 
noted.

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

No clinical sign was 
described on the 
untreated sites.
No sensation of 
discomfort was 
noted.

αποΤελεσμαΤα

•  Η μέιωση της ερυθρότητας του δέρματος ήταν εμφανής και για 
τα δύο προϊόντα 24 ώρες μετά την εφαρμογή και έγινε πιο προ-
φανής 48 ώρες μετά.

•  Τα αποτελέσματα ήταν στατιστικώς σημαντικά και για τα δύο προ-
ϊόντα 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 πα-
ρατηρήθηκε ήπια ξηρότητα, καύσος και νυγμός.
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Μοναδικά Πλεονεκτήματα
Εξατομικευμένη Θεραπεία
Λύσεις γαληνικών φαρμάκων με βάση τον 
τύπο του δέρματος.

Ασφάλεια
Μοναδικές φόρμουλες βάσεων με ασφαλή 
συστατικά. 

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

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

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

Αποτελεσματικότητα
Παρέχουν λύσεις εξοικονόμησης χρόνου.

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

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

Λιπαρό δέρμα

Κανονικό δέρμα

Ξηρό δέρμα

Πολύ ξηρό δέρμα

Προσβεβλημένο δέρμα

Ευαίσθητο δέρμα

Τύποι δέρματος

Ζητήστε τον πίνακα 
συμβατότητας

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

αναγνωρισή μεμονωμενων  
εκλυΤικων παραγονΤων

•  Οι εκλυτικοί παράγοντες της ρο-
δοχρόου νόσου ενδέχεται να οδη-
γήσουν τους πάσχοντες να βιώ-
σουν έξαρση: 
-  με πιο έντονη εκδήλωση ερυ-

θρότητας, πιο πολλές βλατίδες 
ή βλατιδοφλυκταινίδια

•  Αν και ο κατάλογος των εν δυ-
νάμει εκλυτικών παραγόντων κυ-
μαίνεται από τις καιρικές συνθή-
κες, τα συναισθήματα, τα τρόφι-
μα κ.α., σχεδόν όλα σχετίζονται 
με το ερύθημα.

διαχειρισή Του Τροπου ζωήσ 

•  Εκτός από τη συμμόρφωση με 
την ιατρική θεραπεία, σημαντι-
κό βήμα στον έλεγχο της έξαρ-
σης αποτελεί και:
-  η αναγνώριση και η αποφυ-

γή του τρόπου ζωής και των 
περιβαλλοντικών παραγόντων 
που εκλύουν ή επιδεινώνουν 
την πάθηση

διαχειρισή Των Ψυχοκοινωνικων πλευρων  
Τήσ ροδοχρου ακμήσ

•  Η εμφανής ερυθρότητα, οι κη-
λίδες και το οίδημα που προ-
καλεί η ροδόχρους νόσος, μπο-
ρεί να επιβαρύνουν σημαντι-
κά την συναισθηματική υγεία 
του ατόμου
-  Η αυτοπεποίθηση και η αυτο-

εκτίμηση πλήττονται ως απο-
τέλεσμα της εξωτερικής εμ-
φάνισης

•  Ο ασθενής μπορεί να αντιμε-
τωπίσει την κατάσταση λαμβά-
νοντας κατάλληλα μέτρα ώστε 
να θέσει τα συμπτώματα υπό 
έλεγχο

ροδοχρουσ νοσοσ - θεραπευΤικεσ επιλογεσ

• Γενικά Μέτρα
• Τοπική Θεραπεία
• Συστηματική Θεραπεία

ροδοχρουσ νοσοσ - γενικα μεΤρα

• Αποφυγή Εκλυτικών Παραγόντων
• Ήπια καθαριστικά
• Ενυδατικά 
• Αντιηλιακά 

γενικα μεΤρα - Τοπική θεραπεια

• 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)

ροδοχρουσ νοσοσ - συσΤήμαΤική θεραπεια

•  Αντιβιοτικά (τετρακυκλίνες-μακρολίδες πρώτης γενιάς /ερυθρο-
μυκίνη 250-1000mg- μακρολίδες δεύτερης γενιάς/ κλαριθρομυ-

Ροδόχρους Νόσος. Τι νεότερο
«Συστηματική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Σύγχρονα δεδομένα»
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών
Διευθ. Β' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γεν. Πανεπιστ. Νοσοκομείο «Αττικόν»
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Εξαρτηµάτων ∆έρµατος
Πρόληψη & Θεραπεία
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ΝΕΟ

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 

CELL-Q Carbo (Carboxy therapy)

 

 
 

 

 

ΝΕΟ

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
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κίνη/ αζιθρομυκίνη 500mg x3 φορές την εβδομάδα- μετρονιδα-
ζόλη 200mg x2 x12 εβδομάδες)

• Ρετινοειδή (0,2-1,0mg/Kg)
• Β-αναστολείς (χαμηλές δόσεις)
• Θειϊκός Ψευδάργυρος (200mg x3)
• Αντισυλληπτικά  

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

ανΤιφλεγμονωδήσ δοσή δοξυκυκλινήσ 
oRacea® 

•  Σκληρά καψάκια δοξυκυκλίνης τροποποιημένης αποδέσμευσης 
40 mg 

επισκοπήσή Του oRacea®

• Το Oracea® είναι:
- Ειδικά σχεδιασμένο για τον ασθενή με ροδόχροη Νόσο-Ακμή 
-  Διαμορφωμένο να είναι αντιφλεγμονώδες και όχι να θεραπεύ-

ει λοιμώξεις
-  Ένα καψάκιο δοξυκυκλίνης 40mg μία φορά την ημέρα (τροπο-

ποιημένης 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 ροδο-

χρόου 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

επιδρασή Τήσ ανΤιφλεγμονωδουσ ήμερήσιασ  
δοσήσ δοξυκυκλινήσ για 9 μήνεσ  

σΤήν ΒακΤήριακή χλωριδα 
(σε πληθυσμό ενηλίκων με περίόδόντίκη νόσό)

Μέθοδοι
•  Πολυκεντρική, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, 

τυχαιοποιημένη μελέτη
• Πληθυσμός μελέτης

-  87 ενήλικες εγγράφηκαν ενώ τυχαιοποιήθηκαν τελικά 70 αξιο-
λογήσιμοι 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 δο-
ξυκυκλίνης τέσσερις φορές/ημέρα

• Μικροβιακή αξιολόγηση
- ποσοστό χλωρίδας ανθεκτικής στην δοξυκυκλίνη
- παρουσία ή απουσία πολυανθεκτικότητας στις αντιβιώσεις

Data on file, Galderma

αποΤελεσμαΤα – ποσοσΤιαια αλλαγή 
σΤουσ ανθισΤαμενουσ σΤήν δοξυκυκλινή 

οργανισμουσ 
•  Ποσοστό ανακτηθείσας χλωρίδας ανθεκτικής στην δοξυκυκλίνη 

(4μg/mL) για κάθε θεραπεία  

Αντιφλεγμονώδης 
δόση δοξυκυκλί-
νης (40mg)

Εικονικό 
φάρμακο

Μέση 
τιμή

Τυπική 
απόκλι-
ση

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 τι-
μή 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 φαρ-
μάκου (5.09% και 5.38%)

ΤεΤρακυκλινεσ: ανΤιφλεγμονωδήσ δρασή

«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), ελα-
στασών (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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σΤοχευονΤασ ειδικα Τήν 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 αγγει-
οδιασταλτικά ερεθίσματα

•  Βελτιώνει την ακεραιότητα του 
συνδετικού ιστού 

•  Μειώνει τις κυτοκίνες που βο-
ηθούν στην ανάπτυξη του ερυ-
θήματος και της φλεγμονής της 
νόσου

•  Αναστέλλει τις MMP2,8,9, TNF-α, 
IL 1,6 

δοξυκυκλινή ανΤιφλεγμονωδουσ δοσήσ 
•  Δόση και σκεύασμα σχεδιασμένα να απομονώνουν τις αντι-

φλεγμονώδεις ιδιότητες από τις αντιμικροβιακές ιδιότητες1

-  οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα διατηρούνται εντός ενός καθορι-
σμένου 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®- φαρμακοκινήΤική

• Μικροβιολογία
-  Οι συγκεντρώσεις  Oracea® στο πλάσμα παραμένουν πολύ πιο 

κάτω από την αντιμικροβιακή ουδό, ενώ εκείνες της συμβατικής 
δόσης 50mg δοξυκυκλίνης όχι.

Data in file, Galderma

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

εισαγωγή σΤήν ανΤιφλεγμονωδή δοσή 
δοξυκυκλινήσ

•  Ένδειξη 

-  το Oracea® ενδείκνυται για τη μείωση των φλεγμονωδών βλα-
βών (βλατίδες και φλύκταινες) της ροδόχρου ακμής στο πρό-
σωπο σε ενήλικες ασθενείς

• Περιγραφή 
-  μοναδικό σκεύασμα με 30mg σφαιρίδια δοξυκυκλίνης άμε-

σης αποδέσμευσης και 10mg καθυστερημένης αποδέσμευσης.
-  κάθε καψάκιο παρέχει συνολική δόση 40mg άνυδρης δοξυ-

κυκλίνης 
Oracea (prescribing information). Newtown, Pa: CollaGenex 

Pharmaceuticals, Inc; 2006

oRacea®- φαρμακολογια 
•  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 μικροορ-
γανισμών που είναι ευαίσθητοι στην δοξυκυκλίνη

-  Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για:
- βακτηριακές λοιμώξεις
- αντιβακτηριακή προφύλαξη
-  μείωση του αριθμού των βακτηριδίων ώστε να αντιμετωπι-

σθούν βακτηριοεπαγόμενα νοσήματα
Oracea (prescribing information). Newtown, Pa: CollaGenex 

Pharmaceuticals, Inc; 2006

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

oRacea®: δοκιμεσ φασήσ ιιι

•  Δύο ταυτόχρονες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό 
φάρμακο, διπλές τυφλές, πολυκεντρικές μελέτες 16 εβδομά-
δων (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/φλύκται-

νες, ≤ 2 οζίδια)
-  συνολική βαθμολογία ερευνητή ( investigator’s global assessment- 

IGA) > 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, αγγειοδρα-
στικοί παράγοντες )

-  οφθαλμική ροδόχρους ακμή ή/και βλεφαρίτιδα / φλεγμονή των 
μεϊβομιανών αδένων που απαιτούν θεραπεία από οφθαλμίατρο

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

oRacea®: δοκιμεσ φασήσ ιιι

•  Κύριο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας
-  μέση αλλαγή από την τιμή βάσης στον συνολικό αριθμό των 

φλεγμονωδών βλαβών (βλατίδες + φλύκταινες + οζίδια ) κα-
τά 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 πα-

ρατηρούν 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)
Del Rosso J, Webster G, et al. J Am Acad Dermatol. 

2007 May;56(5):791-802

oRacea®: δοκιμεσ φασήσ ιιι

•  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®: αποΤελεσμαΤα κλινικήσ δοκιμήσ

•  ROSE 301: μέση ποσοστιαία αλλαγή από την τιμή βάσης στον 
συνολικό αριθμό φλεγμονωδών βλαβών* μεχρι την εβδο-
μάδα 16

*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® κλινικα δεδομενα: 
αποΤελεσμαΤικοΤήΤα

•  ROSE 302: μέση ποσοστιαία αλλαγή από την τιμή βάσης στον 
συνολικό αριθμό φλεγμονωδών βλαβών* μεχρι την εβδο-
μάδα 16

*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®: μελεΤεσ φασήσ ιιι
θεραπευΤική αποκρισή Βασει αριθμου ΒλαΒων





Σύστηµα ανάπλασης µε µικροκρυστάλλους

∆εν είναι microdermabration

Τετραπλή δράση

Μηχανικός ερεθισµός 

των ινοβλαστών

Θερµικός ερεθισµός 

των ινοβλαστών

 Ισχυρό vacuum 

(υπεραιµία)

Ελαφριά απόξεση  

(χωρίς ερεθισµό)

Άµεσο αποτέλεσµα

Χωρίς παραµονή 

Τώρα και µε κεφαλές διαµαντιών 

στο σπίτι

 ∆ιοδικό laser 650nm 

Λιπόλυση

Μείωση κυτταρίτιδας

Επιτάχυνση του µεταβολισµού

Εξοµάλυνση του 

λιπώδους ιστού

Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Εντελώς ανώδυνο-χωρίς 

παρενέργειες

Χωρίς σηµάδια µετά τη θεραπεία

Χωρίς αναλώσιµα

Εργονοµικό-ευέλικτο

∆ιαθέτει 10 pads µε 66 laser ισχύος 120mW το κάθε ένα

8W συνολική ισχύς εξόδου

 

 

 

 

 

  

  

∆ιπλό Laser Alexandrite 
και Nd:YAG

Το xαµηλότερο λειτουργικό κόστος

 
 Το καλύτερο και 
αποδοτικότερο laser 
παγκοσµίως 

Καλύπτει το 90% 
των απαιτήσεων 
ενός ιατρείου - 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ

Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος 

Mελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα, 

Aκµή

Oνυχοµυκητίαση

Aνάπλαση

CYNOSURE
ELITE+  LASER

ECOPEEL LIPOLASER ECOSCAN IIΝΕΟ

 

ΝΕΟ
& µε διαµάντι

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

   

Άλλες εφαρµογές:

Μυρµηκίες

Θηλώµατα

Κονδυλώµατα

Ξανθελάσµατα

Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις 

Τοµές

Χωρίς θερµική καταστροφή 

και καρβούνιασµα των ιστών

Fractional scanner κατασκευής ecomed

Ταχύτητα σάρωσης 500Hz

Full face resurfacing 5-6 λεπτά

∆ιάµετρος spot 80µm

6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης

10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα

∆ιάρκεια παλµού 100-800µs

Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power

 Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2   
και Erbium

∆εν χρειάζεται αναισθησία

Χωρίς παραµονή στο σπίτι

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

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

CO2 LASER + 
FRACTIONAL SCANNER II

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

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
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Τεχνολογία ecomed
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Εφαρµογή προσώπου 5min

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

  

 

 

 

 

 

ΝΕΟ

ΝΕΟ

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

Το ταχύτερο

και φθηνότερο

service

Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως
Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 

που σχεδιάζει & κατασκευάζει 
ιατρικά µηχανήµατα & laser 

επί 35 χρόνια

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

επί 35 χρόνια

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

επί 35 χρόνια

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ

LASER ALEXANDRITE 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ



ΣΕΛΙΔΑ 32

•  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 
Data on file, Galderma

oRacea® μελεΤεσ φασήσ ιιι
θεραπευΤική αποκρισή Βασει αριθμου ΒλαΒων

•  Μελέτη 2: 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® κλινικα δεδομενα: 
ανεπιθυμήΤεσ ενεργειεσ

•  Προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύγκριση με το εικονι-
κό φάρμακο1,2

Δεδομένα συγκεντρωμένα για τις ΑΕ που εμφανίστηκαν λόγω 
της θεραπείας και που αναφέρθηκαν στις μελέτες 301 & 302

AST, ασπαρτική αμινοτρανσφεράση. # οι αναφερθείσες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες δεν έχει καθοριστεί αν ίσως ή πιθανά σχετίζονται 
με το υπό μελέτη φάρμακο. § δεν υπήρξαν περιστατικά κολπίτι-
δας 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

oRacea® κλινικα αποΤελεσμαΤα (mονοθεραπεια)

Εβδομάδα 0

Εβδομάδα 16 

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

μελεΤεσ oRacea® Vs δοξυκυκλινήσ 100mg 

•  Σχεδιασμός: 
-  ημερήσια χορήγηση είτε 100mg δοξυκυκλίνης και τοπικής γέ-

λης μετρονιδαζόλης 1% ή Oracea® σε συνδυασμό με τοπική 
γέλη μετρονιδαζόλης 1% 

-  προοπτικά τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, πολυκεντρική μελέ-
τη 16 εβδομάδων με εξωτερικούς ασθενείς με ενεργό φάρμα-
κο – 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): συνολι-

κή βαθμολογία για το ερύθημα ≥ 5 με 1 τουλάχιστον πέντά-
δα (1 από 5 περιοχές του προσώπου) ειδική βαθμολογία ≥ 2

κριτήρια αποκλεισμού: 
-  αλλαγές στις ορμονικές μεθόδους αντισύλληψης εντός 4 μηνών 

από την περίοδο βάσης
-  χρήση οποιασδήποτε θεραπείας για την ροδόχρου ακμή εντός 

2 εβδομάδων από την περίοδο βάσης
- υπερευαισθησία στην τετρακυκλίνη
-  χρήση 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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μελεΤεσ oRacea® Vs δοξυκυκλινήσ 100mg 

•  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 ση-

μείο που περιλαμβάνει τις εβδομάδες 4, 8, 12 και 16
• Παράμετρος ασφαλείας που αξιολογήθηκε:

-  οι ανεπιθύμητες  ενέργειες (ΑΕ) παρακολουθούνταν κατά τη δι-
άρκεια της μελέτης.

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

εξισου αποΤελεσμαΤικο  
με Τήν δοξυκυκλινή 100mg* 

Αλλαγή στον συνολικό αριθμό φλεγμονωδών βλαβών από την τι-
μή βάσης

*συνδυασμένη τοπική θεραπεία με δοξυκυκλίνη/μετρονιδαζόλη
Del Rosso JQ, Schlessinger J and Werschler P. J Drugs Dermatol. 

2008; 7(6): 573-6

ανεκΤικοΤήΤα Vs δοξυκυκλινήσ 100mg* 

† πρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από ασθε-
νείς που παίρνουν Oracea® 40mg περιελάμβαναν διαταραχές στη 
γλώσσα (2%), οίδημα στην γλώσσα (2%) και ουλίτιδα (2%).

*συνδυασμένη τοπική θεραπεία με δοξυκυκλίνη/μετρονιδαζόλη
Del Rosso JQ, Schlessinger J and Werschler P. J Drugs Dermatol. 

2008; 7(6): 573-6

 oRacea® - πλήροφοριεσ συνΤαγογραφήσήσ 

• 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 λοιμώξε-

ων 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 ιστο-

ρικό υπερανάπτυξης καντιντίασης*
-  θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική βλά-

βη ή σε όσους λαμβάνουν ηπατοτοξικά φαρμακευτικά προϊόντα
- φωτοευαισθησία*
- κίνδυνος μόνιμου αποχρωματισμού των δοντιών
-  η καταβολική δράση ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση στις τι-

μές 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 επείγο-
ντα μέτρα

-  θα πρέπει να δίδεται προσοχή στην θεραπεία ασθενών με Βα-
ριά Μυασθένεια (Μyasthenia Gravis)

-  ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στην 
φρουκτόζη, δυσαπορρόφηση γλυκόζης, γαλακτόζης ή ανεπάρ-
κεια σουκράσης – ισομαλτάσης δεν πρέπει να λαμβάνουν το 
φαρμακευτικό αυτό προϊόν.

*  Σχετικά με την κατηγορία τετρακυκλινών, δεν έχει βρεθεί στις κλι-
νικές μελέτες Oracea®

 oRacea® - πλήροφοριεσ συνΤαγογραφήσήσ 

• 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. ID
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KΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής Δερματολογίας Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης - Noμικός

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ - ΙΑMATIΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εισαγωγή Α
Τα τελευταία χρόνια οι συντελούμενες δημογραφικές αλλαγές και η αύξη-
ση του προσδόκιμου ζωής στον ανεπτυγμένο κόσμο πυροδότησαν την α-
νάπτυξη 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 πα-
γκοσμίως 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 ερ-
γάζονται στη χώρα επιλογής τους, έχοντας το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύ-
θερα αγαθά και υπηρεσίες.
Από καταβολής κόσμου, η υγεία, η ευεξία, η δύναμη και η ομορφιά συγκα-
ταλέγονται, μεταξύ των πολυτιμότερων αγαθών της ζωής. Ειδικά στην αρ-
χαία Ελλάδα, η φροντίδα της υγείας, όχι μόνο του σώματος αλλά και της 
ψυχής και του πνεύματος, αποτέλεσε σημαντικό τμήμα του αρχαίου ελλη-
νικού πολιτισμού. Χωρίς αμφιβολία, ένας υγιεινός τρόπος ζωής με τη βοή-
θεια και της προληπτικής ιατρικής μπορεί να αποτρέψει πλήθος προβλημά-
των που αφορούν όχι μόνο στην υγεία του ατόμου που νοσεί, αλλά και 
στην οικονομία της χώρας του που επιβαρύνεται με τη δαπάνη για την απο-
κατάσταση της υγείας του. 
Έχει αποδειχθεί ότι οι θεραπείες πρόληψης, αποκατάστασης και ευεξίας, που 
παρέχονται στα θέρετρα υγείας και ευεξίας συμβάλλουν σημαντικά στη δια-
τήρηση της φυσικής υγείας, ενώ παράλληλα προστατεύουν έμμεσα και την 
οικονομία. Στα συγκεκριμένα κέντρα υγείας, μέσω της αρμονικής συνεργα-
σίας με τη φύση, προσφέρονται όλα τα μοναδικά οφέλη από τους θησαυ-
ρούς 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 ιατρι-
κής, της αποκατάστασης και της ευεξίας, ενώ στα κέντρα αυτά συγκαταλέγο-
νται 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 εναλλακτι-
κού τουρισμού υγείας, είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο για την πρόλη-
ψη, διατήρηση και βελτίωση της υγείας, αλλά και για την αντιμετώπιση δια-
φόρων παθήσεων, ενώ δρα και συμπληρωματικά στην ιατρική καθώς και 
στις θεραπείες με φάρμακα. 
Επιπλέον, η ύπαρξη σημαντικών ιαματικών πηγών στον ελλαδικό χώρο μα-
ζί με το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίμα, παρέχει μεγάλες δυνατό-
τητες ώστε, με την αξιοποίησή τους, να εξελιχτούν από θεραπευτικά κέντρα 
που είναι σήμερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των με-
γάλων κέντρων τουρισμού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κέντρα 
υποδοχής λουομένων όλων των ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκού-
ραση και αναψυχή. 

Λουτράκι Αριδαίας (Πόζαρ).

Πλατύστομο.

Λίμνη Βουλιαγμένης.
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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 προγράμμα-
τα 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 παράλ-
ληλα την ξεκούραση, τη χαλάρωση και τη διασκέδαση. Η βασική ιδέα είναι 
η πνευματική, ψυχική και συναισθηματική αναζωογόνηση του ατόμου μα-
κριά 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 πα-

ραδοσιακό Ιαματικό Τουρισμό, τον Ιαματικό Τουρισμό ή Θερμαλισμό, 
τη Θαλασσοθεραπεία και τα Spa (Τουρισμός Ομορφιάς και Ευεξίας). Ο 
Ιαματικός Τουρισμός - Θερμαλισμός, ο οποίος αναμφίβολα υπήρξε έ-
νας από τους προγόνους όλων των σύγχρονων μορφών τουρισμού, α-
πευθύνεται όχι μόνο σε ασθενείς-τουρίστες αλλά και στους συνοδούς 
τους, καθώς και σε άτομα υγιή που επιθυμούν να συνδυάσουν τις δι-
ακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υ-
γείας τους, μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρω-
σης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Σε ένα ποι-
κίλο και υγιεινό φυσικό περιβάλλον, αισθητικά ωραίο και ασφαλές, ο ε-
πισκέπτης φροντίζει για την προσωπική του υγεία, ενώ παράλληλα, δι-
οχετεύει τον ελεύθερο χρόνο του σε άλλες υγιεινές συνήθειες και ευχά-
ριστες δραστηριότητες. 

Ο Ιαματικός Τουρισμός – Θερμαλισμός περιλαμβάνει ακόμη την ενεργεια-
κή αξιοποίηση των θερμομεταλλικών νερών, τη γενικότερη χρήση της γε-
ωθερμικής 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 επα-
ναπροσδιορίζεται εκτός από την ιατρική και στην κοσμετολογία για την πα-
ρασκευή καλλυντικών και δερματολογικών προϊόντων, για την ενυδάτωση 
του δέρματος, την αντιμετώπιση της λιπαρότητας και της ακμής, της ατοπι-
κής 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 πε-
λάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, λόγω της παροχής υπηρεσιών δι-
αμονής και ευεξίας σε πολύ χαμηλότερο κόστος. Πλήθος υπερπολυτελών 
κέντρων-θέρετρων υγείας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη που δια-
θέτουν όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό, ειδικευμένους ιατρούς, κλινικές, κέ-
ντρα θεραπείας, ελεγχόμενη δίαιτα, τεράστιους χώρους πρασίνου με κή-
πους, λίμνες και ποταμούς, αθλητικά κέντρα κ.ά., συνδυάζοντας έντεχνα ι-
ατρικές 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 πα-

ροχή οικονομικά ανταγωνιστικής ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας σε συνεργασί-
α με την τουριστική βιομηχανία σε ασθενείς που έχουν ανάγκη χειρουργι-
κών επεμβάσεων καθώς και άλλων εξειδικευμένων μορφών θεραπείας ε-
κτός της χώρας προέλευσής τους. Ο Ιατρικός Τουρισμός περιλαμβάνει όπως 
και τα άλλα τουριστικά προϊόντα, πέραν της ιατρικής περίθαλψης στα καλύ-
τερα νοσοκομεία, υπηρεσίες μεταφοράς, ενημέρωσης, ξενάγησης, εστίασης 
και διαμονής σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Έχει ως βασικό του χαρακτηρι-
στικό την παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας σε αντίθεση με τον Ιαματικό 
Τουρισμό – Θερμαλισμό, ο οποίος εμπερικλείει και τη διάσταση της ευεξί-
ας 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 οποί-

οι βρίσκονται σε ξένη χώρα για ταξίδι διακοπών, ή για επαγγελματικό τα-
ξίδι, ή για προσωρινή εγκατάσταση. Περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά 

υγείας (π.χ. καρδιακό επεισόδιο) ή τακτικές υγειονομικές ανάγκες για χρό-
νια νοσήματα (π.χ. αιμοκάθαρση νεφροπαθών).

2)  Ο Ιατρικός Τουρισμός Επιλογής (Εlective Μedical Τourism), που απευθύ-
νεται στους ασθενείς εκείνους που επιλέγουν να μεταβούν εκτός των συ-
νόρων της χώρας τους για να λάβουν μια συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσί-
α, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως το κόστος της υπηρεσίας, την 
ποιότητα της ιατρικής υπηρεσίας και συνολικά της υγειονομικής περίθαλ-
ψης, το χρόνο αναμονής στη χώρα προέλευσής τους για την παροχή πα-
ρόμοιας υπηρεσίας και από την ανάγκη να συνδυάσουν την ιατρική φρο-
ντίδα με την εμπειρία της ψυχαγωγίας και το ταξίδι. 

Για τον ιατρικό τουρισμό επιλογής, σήμερα οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες 
είναι: πλαστική / αισθητική χειρουργική, οδοντιατρική, οφθαλμολογία, τε-
χνητή γονιμοποίηση, καρδιολογία / καρδιοχειρουργική, ορθοπεδική θερα-
πεία και αποκατάσταση, θεραπεία καρκίνου και μεταμοσχεύσεις οργάνων. 

Στις χώρες με παράδοση στον Ιατρικό Τουρισμό έχουν για χρόνια διαμορ-
φωθεί και παρέχονται διάφορα «πακέτα» για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, 
ορθοπεδικές επεμβάσεις, αντιμετώπιση καρδιοπαθειών, όπως καρδιοχει-
ρουργικές επεμβάσεις και μετεγχειρητική αποκατάσταση, εξωσωματική γο-
νιμοποίηση, 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 δια-
βήτη, 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 συγκε-
κριμένους 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 κληρο-
νομιά, ιδανικό κλίμα, μοναδική βιοποικιλότητα, την φημισμένη υγιεινή με-
σογειακή διατροφή και το καταξιωμένο διεθνώς ιατρικό προσωπικό, καθί-
σταται επιτακτική πλέον η ανάγκη για οργάνωση και ανάπτυξη εκ μέρους της 
πολιτείας μη εποχικών, εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, ό-
πως του Τουρισμού Υγείας. Η βαθιά οικονομική κρίση και ύφεση που μαστί-
ζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. 
Πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελούν ο Νόμος 4238/2014 που εντάσσει την υ-
δροθεραπεία 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 δι-
ακινούνται 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, κα-
θώς ανοίγουν τα σύνορα για τον Τουρισμό Υγείας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Κρηνίδες.
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Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι
Προέλευση Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Ιαματική Πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή ά-
ντληση ιαματικού φυσικού πόρου α) νερού με 
υδροληψία όπως από γεώτρηση, φρέαρ, τά-
φρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή), β) αερίου 
και γ) η φυσική δημιουργία ιαματικού πηλού. 

Ιαματικά Νερά και Ιαματικά Αέρια ονομά-
ζονται τα υπόγεια ή πηγαία νερά ή και τα αέρι-
α των φυσικών ιαματικών πηγών, τα οποία λό-
γω 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 υπέρ-
θερμο ή υπερθερμαινόμενο μείγμα ενός στε-
ρεού συστατικού, κυρίως αργιλικού, με φυσικό 
θερμό νερό, που προέρχεται από πρωτογενή ή 
συχνότερα δευτερογενή ανάμειξη και χρησιμο-
ποιείται ως μέσο θεραπευτικής αγωγής.

Θερμομεταλλική πηγή θεωρείται η πηγή ε-
κείνη που το νερό της χαρακτηρίζεται ή από υ-
ψηλή θερμοκρασία ή από διαλυμένα άλατα ή 
από αέρια, ή τέλος γιατί περιέχει, έστω και σε 
μικρά ποσά, ενώσεις ή στοιχεία που δεν απα-
ντώνται στα νερά των συνήθων πηγών, όπως 
θείο, υδρόθειο, ιώδιο, αρσενικό, ραδιενεργές 
ουσίες κ.ά.

Θαλασσοθεραπεία είναι ένα σύστημα θε-
ραπείας, υπό ιατρική παρακολούθηση, σε α-
τομικούς λουτήρες ή δεξαμενές, όπου η χρή-
ση όλων των ευεργετικών συστατικών, οργανι-
κών ή ανόργανων, του ζεστού θαλασσινού νε-
ρού, με την ανταλλαγή διαφόρων στοιχείων και 
τοξινών ανάμεσα στο νερό και το αίμα, προκα-
λεί την ανανέωση και αναζωογόνηση των κυτ-
τάρων, 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 έ-
να θερμαλιστικό κέντρο, για συγκεκριμένη χρο-
νική διάρκεια, που συγκροτούν ένα ιδιαίτερο 
μοντέλο ζωής, το οποίο βασίζεται σε μία γενι-
κότερη στρατηγική προώθησης της υγείας και 
ευεξίας του ατόμου.

Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι είναι τα γήινα φυ-
σικά υλικά, που συνδέονται με συγκεκριμένο 
γεωγραφικό χώρο και εμφανίζουν μέσα από την 
πρακτική εμπειρία του παρελθόντος ή την απο-
δεδειγμένη σύγχρονη επιστημονική εμπειρία ό-
τι έχουν ιαματικές ιδιότητες, οι οποίες και ανα-
γνωρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που ο-
ρίζει η πολιτεία. Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι που 
αξιοποιούνται σήμερα, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε διεθνές επίπεδο, ανήκουν στην συντριπτι-
κή πλειοψηφία τους σε φυσικούς πόρους που 
εντοπίζονται κυρίως στο υπέδαφος και είναι α-
νανεώσιμοι με την έννοια της φυσικής αναπλή-
ρωσης, εφόσον η χρήση τους γίνεται με τέτοιο 
ρυθμό και χωρίς υπέρβαση των ορίων του συ-
στήματος. 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) στε-
ρεά δηλαδή πηλοειδή ανόργανα, οργανικά ή 
μικτά, γ) αεριούχα (εκπομπές αερίων, εκπομπές 
υδρατμών, σπήλαια υδρατμών, ξηρά σπήλαι-
α) και δ) σύνθετα. Σύνθετος δε ιαματικός φυσι-
κός 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 πα-
ρουσία 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 παρουσί-
α θερμικής μαγματικής εστίας που να αποδίδει 
στο νερό θερμότητα και δ) οι κατάλληλες γε-
ωλογικές, τεκτονικές και υδρογεωλογικές συν-
θήκες 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 ε-
ξωγενή, τη μαγματική ή ενδογενή και τη μικτή. 

Στην κατηγορία της μετεωρικής ή εξωγενής 
προέλευσης τα νερά προέρχονται από τον υ-
δρολογικό κύκλο. Δηλαδή, τα επιφανειακά ύ-
δατα (θάλασσα, βροχή, χιόνι), τα οποία καθώς 
διαπερνούν το έδαφος και τα πετρώματα που έ-
χουν ρωγμές ή πόρους, όταν φτάσουν σε κά-
ποιο βάθος, σχηματίζουν μεγάλες δεξαμενές, 
τους λεγόμενους υπόγειους ταμιευτήρες. Αυ-
τοί τροφοδοτούνται από την υπερχείλιση τους ή 
μέσα από ρωγμές της γης. Το νερό, κατά τη δι-
αδρομή του προς την επιφάνεια, περνάει ή πα-
ραμένει μέσα σε πετρώματα και διαλύει ένα μέ-
ρος από τα συστατικά τους συσσωρεύοντας με-
ταλλικά ιόντα. Έτσι, τα περισσότερα πηγαία ύ-
δατα μπορούν να χαρακτηριστούν μεταλλικά, 
καθώς εμπλουτίζονται με διάφορα συστατικά, 
το είδος των οποίων εξαρτάται από την χημι-
κή σύσταση των πετρωμάτων με τα οποία ήρ-
θε το νερό σε επαφή κατά την κυκλοφορία του 
στο υπέδαφος.

Στην μαγματική ή ενδογενή κατηγορία ανή-
κουν τα νερά εκείνα που συνδέονται με την κρυ-
στάλλωση πλουτωνιτών και ηφαιστιτών και χα-
ρακτηρίζονται από υψηλή θερμοκρασία και με-
γάλη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα. 
Η μικτή κατηγορία περιλαμβάνει νερά που προ-
έρχονται από ανάμειξη των δύο προηγούμε-
νων. 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 περιπτώ-
σεις υπάρχουν θαλασσινά νερά εγκλωβισμένα 
σε μεγάλο βάθος και τα οποία είναι δυνατόν να 
τροφοδοτήσουν ένα μεταλλικό υδροφόρο σύ-
στημα. Για το λόγο αυτό, σε πολλές θερμές πη-

γές της χώρας μας το νερό είναι περισσότερο 
ή λιγότερο αλμυρό, ανάλογα με την απόστα-
ση της πηγής από την ακτή, ενώ «γλυκά» είναι 
τα νερά του μεγαλύτερου αριθμού των θερμών 
πηγών μας. 

Βασικά χαρακτηριστικά των θερμομεταλλι-
κών νερών είναι η θερμοκρασία, η μεταλλικό-
τητα, η δυνατότητα παροχής του υδροφόρου 
συστήματος και η ιδιότητά του ως ιαματικό. Ό-
σον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή προσδιορί-
ζεται σε σχέση με τη θερμοκρασία που έχει το 
νερό στο σημείο ανάβλυσης και προέρχεται α-
πό την φυσική ραδιενέργεια των πετρωμάτων 
και/ή την ύπαρξη μιας θερμικής εστίας (μαγματι-
κό σώμα). Η μεταλλικότητα έχει να κάνει με την 
ποσοτική και ποιοτική παρουσία χημικών στοι-
χείων ή και το σύνολο του στερεού υπολείμμα-
τος στους 180ο C και εξαρτάται από το βάθος 
συγκέντρωσης, τη θερμοκρασία και τα διαλυμέ-
να αέρια που επιτρέπουν στο νερό να διαλύ-
ει τα πετρώματα που το φιλοξενούν ή το περι-
βάλλουν και από τη σύσταση των πετρωμάτων 
αυτών. Η δυνατότητα παροχής του υδροφόρου 
συστήματος εξαρτάται από τις γεωλογικές, τε-
κτονικές και υδρογεωλογικές συνθήκες που επι-
κρατούν στην περιοχή ενώ η ιδιότητά του ως ι-
αματικό εξαρτάται από την πολιτεία και το νομο-
θετικό πλαίσιο που αυτή έχει θέσει αναφορικά 
με τη χρήση του νερού σε τομείς της ανθρώπι-
νης υγείας για την ανάπτυξη του ιαματικού του-
ρισμού – θερμαλισμού. 

Φυσικές Ιδιότητες των Ιαματικών 
Μεταλλικών Νερών

Τα μεταλλικά νερά κυκλοφορώντας στο υ-
πέδαφος έρχονται σε επαφή με διάφορα πε-
τρώματα αλλά και θερμικές εστίες που τους 
προσδίδουν χαρακτηριστικές ιδιότητες όπως 
θερμοκρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ραδιε-
νέργεια, χρώμα, οσμή, γεύση, ιξώδες, πυκνό-
τητα, ταπείνωση σημείου πήξης, σχετική και α-
πόλυτη υγρασία, pH, ολική σκληρότητα, αλκα-
λικότητα και στερεόν υπόλειμμα (Μ) και σύνο-
λο διαλυμένων αλάτων (TDS). 

Θερμοκρασία: είναι μια από τις σημαντικό-
τερες φυσικές ιδιότητες των μεταλλικών νερών, 
καθώς από αυτήν εξαρτάται η φυσική και υδρο-
δυναμική δράση του νερού και η διαλυτική του 
ικανότητα. Επίσης, αυξομειώσεις της θερμο-
κρασίας του νερού συναρτώνται με αυξομειώ-
σεις στην παροχή του νερού, έτσι ώστε υψηλή 
θερμοκρασία των νερών μιας πηγής μπορεί να 
προκαλέσει μικρή ή και ασυνεχή παροχή ιαμα-
τικού 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 μετα-
βάλλει και τη θερμοκρασία αλλά και την πα-
ροχή του νερού μιας πηγής. Ακόμη, η θερμο-
κρασία των μεταλλικών νερών είναι δυνατόν 
να επηρεαστεί από τον προσανατολισμό τους, 
το υψόμετρο, το γεωγραφικό πλάτος, τη βλά-



ΣΕΛΙΔΑ 37

στηση, τις βροχοπτώσεις και το βάθος προέ-
λευσης του νερού επειδή θερμαίνονται τα υ-
πόγεια μεταλλικά νερά, καθώς κάθε 30 μέτρα 
βάθος η θερμοκρασία της γης αυξάνεται κατά 
1o C περίπου. Αν μια ποσότητα νερού συγκε-
ντρωθεί σε 1000 μέτρα βάθος, η θερμοκρασί-
α του θα είναι τουλάχιστον 30 βαθμούς υψη-
λότερη από ότι αν ήταν στην επιφάνεια. Όταν 
το νερό στις υπόγειες δεξαμενές ζεσταθεί, λό-
γω μικρότερης πυκνότητας βρίσκει πιο εύκολα 
το δρόμο για την επιφάνεια. 

Όσο μεγαλύτερη θερμοκρασία έχει το νερό 
στη δεξαμενή, τόσο πιο εύκολα διαλύει τα με-
ταλλικά άλατα πετρωμάτων που συναντάει και 
επομένως γίνεται πλουσιότερο σε μεταλλικά ι-
όντα. Μεγαλύτερη συγκέντρωση θερμών πη-
γών σημειώνεται είτε σε περιοχές της γης όπου 
η υπόγεια θερμοκρασία αυξάνεται ταχύτερα, ό-
πως είναι οι περιοχές κοντά ή πάνω σε ενεργά 
ηφαίστεια, όπου η θερμοκρασία της γης μπορεί 
να φτάσει και τους 600o C στα 1000 μέτρα βά-
θος, 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 παραμέ-
νει ίδια όλες τις εποχές του χρόνου, καθώς οι ε-
ποχιακές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας δεν ε-
πηρεάζουν παρά τα πρώτα 10 με 20 μέτρα του 
γήινου φλοιού. Από εκεί και κάτω η θερμοκρα-
σία της γης παραμένει ίδια όλες τις εποχές του 
χρόνου. Γι’ αυτό τα υπόγεια νερά που συνή-
θως έρχονται από μεγάλο βάθος έχουν σταθε-
ρή θερμοκρασία. Όσο πιο βαθύς και μεγάλος εί-
ναι ο υπόγειος ταμιευτήρας, τόσο πιο σταθερή 
θα είναι και η θερμοκρασία του νερού στην α-
νάβλυση. Μόνο στην περίπτωση που η υπόγεια 
δεξαμενή είναι σε μικρό βάθος και η τροφοδοσία 
της αυξημένη, παρατηρούνται μικρές αυξομειώ-
σεις στην θερμοκρασία της πηγής. Στη θερμότη-
τα, επίσης, οφείλεται και το γεγονός ότι στα νησιά 
οι περισσότερες θερμοπηγές βρίσκονται δίπλα ή 
μέσα στη θάλασσα, καθώς, επειδή το θερμό νε-
ρό είναι ελαφρύτερο από το κρύο θαλασσινό νε-
ρό το θερμό νερό επιπλέει πάνω στο θαλασσι-
νό. Έτσι όσο νερό συγκεντρώνεται κάτω από τα 
πετρώματα των νησιών ακολουθεί συνήθως την 
ευκολότερη οδό και αναβλύζει στις ακτές, επι-
πλέοντας πάνω στο θαλασσινό νερό.

Η θερμοκρασία μαζί με την αυξημένη συ-
γκέντρωση των ιόντων αποτελούν τα κύρι-
α χαρακτηριστικά γνωρίσματα των θερμομε-
ταλλικών νερών. Στην επιφάνεια εκδηλώ-
νονται γεωθερμικά ρευστά με θερμοκρασίες 
που κυμαίνονται από λίγους βαθμούς oC πά-
νω από τη μέση ετήσια θερμοκρασία του αέ-
ρα στο συγκεκριμένο τόπο εκδήλωσης, μέχρι 
πάνω από 100οC. Πολλές φορές ενώ ένα γε-
ωθερμικό ρευστό ανέρχεται με μια σχετικά υ-
ψηλή θερμοκρασία, κατά την άνοδο του, αυ-
τή μειώνεται. Έτσι με βάση τη θερμοκρασία εκ-
δήλωσης ενός μεταλλικού νερού στην επιφά-
νεια μπορούμε να διακρίνουμε τις πηγές σε:  
α) ψυχρές πηγές, όπου η θερμοκρασία φτάνει 
μέχρι τους 20οC β) υπόθερμες πηγές, με θερμο-

κρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 20-35οC γ) με-
σόθερμες πηγές, με θερμοκρασίες μεταξύ 35-
50οC δ) υπέρθερμες πηγές, με θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες από 50οC

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ψυχρές με-
ταλλικές πηγές ή ακρατοπηγές, που χαρακτηρί-
ζονται ως φυσικά μεταλλικά νερά και χρησιμο-
ποιούνται κυρίως για εμφιάλωση. Η αυξημέ-
νη μεταλλικότητα και ποσότητα αερίων οφείλε-
ται στην παρουσία κοντά σ’ αυτές τις πηγές ε-
νός γεωθερμικού πεδίου, πολλές φορές μη εκ-
δηλωμένου στην επιφάνεια, απ’ όπου τροφο-
δοτείται 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 διακυμάν-
σεις που παρουσιάζονται στις παροχές του και 
στη θερμοκρασία του οφείλονται κατά κύρι-
ο λόγο στον τρόπο τροφοδοσίας του και στην 
ποιότητά του.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι υπό-
θερμες πηγές με θερμοκρασίες που κυμαίνο-
νται από 20-35οC. Πρόκειται για πηγές που ο-
φείλουν τη δημιουργία τους στην άνοδο γεω-
θερμικού ρευστού διαμέσου ρηγμάτων μέχρι 
την επιφάνεια. Η ταπείνωση της αρχικά υψη-
λής θερμοκρασίας του γεωθερμικού ρευστού 
στην κλίμακα των 20-35οC, οφείλεται αφενός 
στην παρουσία ενδιάμεσα ψυχρών υδροφόρων 
στρωμάτων με μεγάλη διαπερατότητα και υδα-
τοκινητικότητα, αφετέρου στο μικρό σχετικά πι-
εζομετρικό φορτίο του γεωθερμικού ρευστού. 
Στην περίπτωση αυτή, οι υπόθερμες πηγές πα-
ρουσιάζουν χημική σύσταση που σχετίζεται τό-
σο με την ποιότητα των κατώτερων υποκειμέ-
νων μητρικών πετρωμάτων, όσο και μ’ αυτήν 
των υπερκειμένων χαλαρών πετρωμάτων. Η α-
νάμειξη νερών μπορεί στην περίπτωση αυτή να 
αποτραπεί αν εντοπιστεί με ακρίβεια ο ψυχρός 
υδροφόρος ορίζοντας. Στην περίπτωση αυτή εί-
τε με την τοποθέτηση περιφραγματικών σωλή-
νων στο σώμα των ψυχρών υδροφορέων είτε 

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. Πρόκει-
ται για πηγές της παραπάνω κατηγορίας, όπου 
όμως είτε τα γεωθερμικά ρευστά έχουν αυξημέ-
νη δυναμικότητα, είτε οι ενδιάμεσα παρεμβαλ-
λόμενοι ψυχροί υδροφορείς έχουν μικρότερη 
διαπερατότητα και υδατοκινητικότητα. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση τα θερμά νερά επηρεάζονται λι-
γότερο από την παρουσία των ψυχρών υδρο-
φόρων 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 υπέρ-
θερμο νερό δεν έρχεται ή έρχεται σε πολύ μι-
κρή επικοινωνία με ψυχρούς υπερκείμενους υ-
δροφόρους ορίζοντες, έτσι ώστε δεν μεταβάλ-
λεται η θερμοκρασία του και ο χημισμός του 
που συνδέεται άμεσα με τα μητρικά πετρώμα-
τα ταμιευτήρες. 

Ιδιαίτερη περίπτωση θερμών αναβλύσεων, 
αποτελεί η ανάβλυση θερμών ή υπέρθερμων 
αερίων, τα οποία εξέρχονται από θέσεις ατμο-
ποίησης των γεωθερμικών ρευστών με θέσεις 
ρηγμάτων ή από θέσεις συμπύκνωσης αυτών 
με θέσεις ρηγμάτων, όπου όμως το πιεζομε-
τρικό 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 τό-
τε η πηγή ονομάζεται ομοιόθερμος, ενώ όταν η 
θερμοκρασία δεν είναι σταθερά ονομάζεται ποι-
κιλόθερμος.

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, 

Κάλυμνος.
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αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας πα-
ρατηρούμε και στα νερά ιαματικών πηγών που 
βρίσκονται κοντά στη θάλασσα ή σε νησιά, των 
οποίων το θερμό υδάτινο σύστημα τροφοδο-
τείται από τη θάλασσα. Γενικά, οι μετρήσεις η-
λεκτρικής αγωγιμότητας και θερμοκρασίας είναι 
σκόπιμο να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα για να εντοπίζονται έγκαιρα οι τυχόν μεταβο-
λές που συμβαίνουν στα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά των μεταλλικών νερών.

Ραδιενέργεια: η περιεκτικότητα του νερού 
σε ραδιενέργεια επιτυγχάνεται από την κυκλο-
φορία 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. Ε-
πίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η χημική σύσταση 
των νερών μπορεί να έχει επίδραση στην ικανό-
τητά του να εμπλουτιστεί με ραδιενεργά στοιχεί-
α, τα σπουδαιότερα από τα οποία είναι το ράδι-
ο και το ραδόνιο. Η ραδιενέργεια των μεταλλι-
κών 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 ραδιενερ-
γός όταν η περιεκτικότητά της σε ραδιενέργεια ξε-
περνά τις 10 μονάδες Mache σε ένα λίτρο νερού 
(1 Mache = 13,3 Bq/l) και ανάλογα με την περιε-
κτικότητά τους σε ραδιενέργεια κατατάσσονται σε 
ασθενείς όταν περιέχουν από 3,5 μέχρι 20 μο-
νάδες Mache, μέτριες όταν παρουσιάζουν ραδι-
ενέργεια μεταξύ 20 και 100 μονάδων Mache και 
ισχυρές όταν η περιεκτικότητά τους σε ραδιενέρ-
γεια ξεπερνά τις 100 μονάδες Mache σε ένα λί-
τρο νερού. Αντίστοιχα σε μονάδες μέτρησης σε 
Becquerel ανά λίτρο νερού οι τιμές για τις τρεις 
πιο πάνω κατηγορίες κυμαίνονται για τις ασθε-
νείς 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 εξαρ-
τώνται από τις διαλυμένες ουσίες και τα αέρια 
που υπάρχουν στο νερό. Τα μεταλλικά νερά εί-
ναι συνήθως άχρωμα και διαυγή, εκτός από κά-
ποιες περιπτώσεις νερών με παρουσία ιόντων 
σιδήρου, που μπορεί προσωρινά να εμφανίζο-
νται θολά κυρίως στο στόμιο εξόδου τους από 
την πηγή. Όσον αφορά τη γεύση το νερό μπο-
ρεί να είναι αλμυρό, υφάλμυρο ή γλυκό, ενώ 
σε πολλές ιαματικές πηγές υπάρχει έντονη χα-
ρακτηριστική 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 υδρό-
θειο ελευθερώνοντας και θερμότητα, είτε παρά-
γεται 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 ε-
πηρεάζεται από τα συστατικά που είναι διαλυμέ-
να στο νερό και τη θερμοκρασία. Για καθαρό νε-
ρό, η πυκνότητα στους -10οC είναι 0,99815 και 
στους 100οC είναι 0,95838.

Ταπείνωση του σημείου πήξης και ανύ-
ψωση του σημείου ζέσης: είναι αποτέλεσμα 
της διάλυσης διαφόρων ουσιών μέσα στα υγρά 
και εξαρτώνται από την ποσότητα των διαλυμέ-
νων ουσιών μέσα στο διάλυμα.

Απόλυτη υγρασία του αέρα είναι το πηλί-
κο της μάζας m των υδρατμών που περιέχονται 
μέσα σε ένα όγκο V αέρα, δια του όγκου αυ-

τού (AY=m/V) και εκφράζει τη μονάδα των υ-
δρατμών που περιέχονται στη μονάδα του ό-
γκου.

Σχετική υγρασία: είναι ο λόγος της μάζας m 
των υδρατμών που υπάρχουν μέσα σε ένα ό-
γκο V αέρα, προς τη μάζα mk των υδρατμών 
που θα υπήρχαν στον ίδιο όγκο αέρα, αν ο α-
έρας ήταν κορεσμένος στην ίδια θερμοκρασία 
(Δ=m/mk). Η mk εξαρτάται από τη θερμοκρα-
σία και την πίεση.

Ενεργός οξύτητα (pΗ): ορίζεται ότι είναι ο 
αρνητικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ι-
όντων 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 αλ-
καλικά νερά είναι τα θειούχα και μάλιστα εκεί-
να 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 ο-
ποίο εκφράζει τη συνολική συγκέντρωση των 
διαλυμένων αλάτων στο νερό χωρίς να περι-
λαμβάνονται τα κολλοειδή, τα αιωρούμενα ι-
ζήματα και τα διαλυμένα αέρια, αποτελεί δη-
λαδή 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 αλμυ-
ρό και τέλος σε τιμές μεγαλύτερες των 100.000 
mg/l καθιστώντας το νερό υπεραλμυρό.

Αλκαλικότητα: είναι ένα μέτρο της ικανό-
τητας των νερών να εξουδετερώνουν ορισμένη 
ποσότητα υδρογονοκατιόντων. Η εξουδετέρω-
ση αυτή οφείλεται στην παρουσία ιόντων OH-, 
CO3

2- και HCO3
-, ενώ συγχρόνως ενεργούν και 

ως συζυγείς βάσεις του φωσφορικού και πυρι-
τικού οξέος. Η παρουσία οργανικής ύλης μπο-
ρεί 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 σκλη-
ρότητα διακρίνεται α) σε παροδική ή ανθρακι-
κή, που προέρχεται από την παρουσία όξινων 
ανθρακικών αλάτων του Ca+ και Mg+2, δηλαδή 
Ca(HCO3)2 και Mg(HCO3)2, β) σε μόνιμη σκλη-
ρότητα 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 ανθρακι-
κής και της μόνιμης σκληρότητας. 

Χημικά Στοιχεία των Ιαματικών 
Μεταλλικών Νερών 

Οι χημικές ιδιότητες των μεταλλικών νερών 
προσδιορίζονται από τις συγκεντρώσεις των δι-

Κυλλήνη.
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Lux1540TM

Το µοναδικό  laser  
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.

 Μήκος Κύµατος 1540nm (Lux1540nm)

 Ενσωµατωµένη ψύξη εξ επαφής

  Πρωτοποριακός τροπος µετάδοσης µέσω σειράς µικροϊνών µεταβλητής πυκνότητας, µε µέγιστη 

πυκνότητα 420 microbeam /cm2. 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

 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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αλυμένων αλάτων και αερίων που αυτά περι-
έχουν, γεγονός που, σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, εξαρτά-
ται, κυρίως, από τη θερμοκρασία και την πίεση 
του νερού. Δηλαδή, η ελάττωση της θερμοκρα-
σίας έχει συνήθως σαν αποτέλεσμα τη μείωση 
του ποσοστού της περιεκτικότητας των αλάτων, 
ενώ η αύξησή της αυξάνει τα άλατα. Σε ό,τι α-
φορά την πίεση του νερού συμβαίνει το αντίθε-
το, δηλαδή αύξησή της σημαίνει μείωση της πε-
ριεκτικότητας σε άλατα.Γενικά, η μεταλλικότητα 
των νερών μιας πηγής, εκτός από τη θερμοκρα-
σία και την πίεση του νερού, εξαρτάται και από 
το βαθμό διαλυτότητας των πετρωμάτων, από 
το χρόνο επαφής των υπόγειων νερών με τα πε-
τρώματα, των αερίων, των οξέων κ.ά. Ανάλο-
γα δε με το πιο συστατικό υπερισχύει περισσό-
τερο από τ’ άλλα καθορίζεται και ο βαθμός ο-
ξύτητας των νερών (όξινα, αλκαλικά ή ουδέτε-
ρα) και χαρακτηρίζεται αντίστοιχα και η πηγή, 
ως θειούχος αλκαλική, χλωρονατριούχος, οξυ-
πηγή, ραδιούχος κ.ά. 

Παρακάτω γίνεται μια σύντομη αναφορά στα 
σημαντικότερα κύρια χημικά στοιχεία και ιχνο-
στοιχεία των μεταλλικών νερών που απαντώ-
νται στον Ελλαδικό χώρο.

Χλώριο (Cl-): υπερέχει στα μεταλλικά νερά 
της χώρας μας που τροφοδοτούνται από θα-
λασσινό νερό. Επίσης, μπορεί να προέρχεται α-
πό ανάμειξη μετεωρικού νερού με απολιθωμέ-
νο (θαλασσινό) ή ακόμη να έχει μαγματική ή η-
φαιστειακή προέλευση. Τα χλωριούχα είναι α-
παραίτητα στον ανθρώπινο οργανισμό για την 
παρασκευή υδροχλωρικού οξέος στο στομάχι.

Θειϊκή ρίζα (SO4
2-): περιέχεται σε πολλές ι-

αματικές πηγές και προέρχεται από θειϊκά άλα-
τα, κυρίως του γύψου (Ca(SO4)2H2O) και από ο-
ξείδωση θειούχων μεταλλικών αλάτων (FeS2, 
FeSO4). Τα θειϊκά σε μεγάλες συγκεντρώσεις έ-
χουν 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 όξι-
να ανθρακικά αντιδρούν με τη βοήθεια των γα-
στρικών οξέων και ρυθμίζουν το pΗ του στομά-
χου για την διαδικασία της πέψης.

Θείο (S): τα μόρια του θείου προσδίδουν 
χαρακτηριστική δυσάρεστη οσμή στα νερά α-
κόμη 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 διο-
ξειδίου του άνθρακα, εκτός μόνο ιόντα υδρο-
θείου (HS) με υπεροχή θείου (S). Τα υποτονικά 
θειούχα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται κυρί-
ως στην εισπνοθεραπεία, τις πλύσεις και την 
ποσιθεραπεία.

Νάτριο (Na+): περιέχεται σε όλα σχεδόν τα ι-
αματικά νερά της χώρας μας υπερέχοντας πο-
σοτικά μαζί με το χλώριο έναντι όλων των υ-
πολοίπων χημικών στοιχείων. Μαζί με το κάλι-
ο βοηθά τον οργανισμό μας στη μεταφορά αμι-
νοξέων και υδατανθράκων, σε μεγάλες συγκε-
ντρώσεις, 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 στοι-
χείο 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 υπέδα-
φος, ενώ υπερέχει ποσοτικά σε αρκετές μεταλ-
λικές πηγές με ψυχρά νερά. Ασκεί αντιαλλεργι-
κή δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι δι-
ουρητικό, έχει αντιυπερτασική δράση, επιδρά 
στην πήξη του αίματος και ρυθμίζει το περιφερι-

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 με-
ταλλικά νερά, συνήθως μαζί με το ασβέστιο. Σε 
μικρές ποσότητες είναι απαραίτητο για τις λει-
τουργίες του νευρομυϊκού συστήματος, ενώ σε 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις δρα ανταγωνιστικά 
στις καρδιοτοξικές καταστάσεις και το κρύο και 
σε ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες είναι καθαρ-
τικό με αρνητικές επιπτώσεις στο κεντρικό νευρι-
κό σύστημα και στο νευρομυικό σύστημα.

Σίδηρος (Fe+2 και Fe+3): προέρχεται από ο-
ξείδωση ορυκτών του σιδήρου τα οποία και δί-
νουν στο νερό τη χαρακτηριστική μεταλλική 
γεύση και χρώμα. Απαραίτητο για τον ανθρώπι-
νο οργανισμό, καθώς συμμετέχει στη σύσταση 
του αίματος (αιμοσφαιρίνη) και των κυττάρων. 
χαμηλά επίπεδα σιδήρου προκαλούν αναιμία 
και συχνά συνδέονται με καρδιαγγειακές παθή-
σεις, ενώ οι πλεονάζουσες ποσότητες σιδήρου 
προκαλούν βλάβη στους ιστούς.

Χαλκός (Cu): συνεισφέρει στη γλυκόλυση 
και στο σχηματισμό της αιμοσφαιρίνης. Η απου-
σία του στον ανθρώπινο οργανισμό επιφέρει δι-
ακοπή της ανάπτυξής του, που εκδηλώνεται με 
ανορεξία, τριχόπτωση, κ.ά.

Κοβάλτιο (Co): βρίσκεται στο πάγκρεας και 
το ήπαρ και λιγότερο στα νεφρά, στον εγκέφα-
λο, στους μυς και στο αίμα. Επηρεάζει το μετα-
βολισμό των γλυκιδίων καθώς και το γενικό με-
ταβολισμό του οργανισμού. Η μείωσή του στον 
οργανισμό προκαλεί αναιμίες και διαταραχές 
στο ήπαρ, στη σπλήνα και στα νεφρά.

Ψευδάργυρος (Zn): αποθηκεύεται στο πά-
γκρεας 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 μεί-
ωσή 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 πά-
γκρεας και έχει ρόλο καταλύτη και οξειδωτικού 
στις βιοχημικές αντιδράσεις του οργανισμού.

Ιώδιο (I): παίζει σημαντικό ρόλο στη λει-
τουργία του θυρεοειδούς αδένα και χρησιμεύει 
στη σύνθεση των θυρεοειδών ορμονών. Η μεί-
ωση του ή η απουσία του στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό προκαλεί φλεγμονές του θυρεοειδούς, 
βρογχοκήλη και πιθανόν διανοητικές διαταρα-
χές. Το ιώδιο προέρχεται κυρίως από τη θάλασ-
σα ενώ μπορεί να έχει και οργανική προέλευση.

Φθόριο (F-): συνεισφέρει στην αναπνοή α-
πό τους δερματικούς πόρους και στη γλυκόλυ-
ση, ενώ εμποδίζει και το σχηματισμό βακτηρι-
διακής πλάκας στα δόντια και προστατεύει το 
σμάλτο των δοντιών. Σε μεγάλες όμως συγκε-
ντώσεις προκαλεί κηλίδες στα δόντια και σε με-
γαλύτερες πυκνότητες στο νερό προκαλεί σκε-
λετικές ανωμαλίες.

Μαγγάνιο (Mn): επηρεάζει την εναπόθεση 

Καμένα Βούρλα.
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λιπών στο ήπαρ, αυξάνει την χρησιμοποίησή 
τους από τον οργανισμό, μειώνει το ποσοστό 
λιπών στα οστά και διευκολύνει την αιματοποί-
ηση. Η μείωσή του προκαλεί νευρικότητα και 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη του οργανισμού.

Αμμωνία (NH3): Προσδίδει στο νερό δυσά-
ρεστη γεύση χωρίς παρενέργειες, η παρουσία 
της όμως στα επιφανειακά νερά συνήθως κα-
ταδεικνύει ρύπανση, ενώ στα θερμά μεταλλικά 
νερά με συνήθη ενδογενή προέλευση δεν απο-
τελεί ένδειξη ρύπανσης καθώς ενώσεις αζώτου 
δημιουργούνται κατά την αποσύνθεση οργανι-
κών του εδάφους λόγω των αναγωγικών συν-
θηκών.

Νιτρικά, Νιτρώδη (NO3
-, NO2

-): Τα ανιόντα 
αυτά προέρχονται από την ατμόσφαιρα ή από 
την αποσύνθεση φυτικών κυρίως οργανισμών 
και αποτελούν ένδειξη ρύπανσης.

Φωσφορικά (PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-): Τα 

φωσφορικά ιόντα ανευρίσκονται στο νερό μα-
ζί με τα νιτρικά ιόντα προκαλώντας ευτροφισμό.

Λίθιο (Li+): Ανευρίσκεται σε αρκετά μεταλλι-
κά κυρίως πόσιμα νερά έχοντας θετική επίδρα-
ση στη λειτουργία της καρδιάς ενώ καταπολεμά 
το άγχος, την υπέρταση και ενεργοποιεί τις α-
ντλίες Na/Κ και Ca/Mg.

Αργίλιο (Al): Προκαλεί προγεροντική εγκε-
φαλική σκλήρυνση που εκδηλώνεται ως θερα-
πευτική άνοια (ασθένεια Alzheimer) ενώ δεν έ-
χει καμμία ευεργετική δράση στις διάφορες λει-
τουργίες του οργανισμού.

Αρσενικό (As): Βρίσκεται στο νερό υπό μορ-
φήν 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 προ-
καλούν προβλήματα στο γαστρεντερικό, νευρι-
κό, αναπνευστικό σύστημα καθώς και νέκρω-
ση μυοκαρδίου, ενώ δρα και ως καρκινογόνο.

Βόριο (Β): Η προέλευσή του είναι ενδογενής, 
ηφαιστειακή ή μαγματική με μικρές συγκεντρώ-
σεις στα πόσιμα νερά απορροφάται δε και α-

ποβάλλεται γρήγορα από τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό. Η παρουσία του υπό μορφή βορικού 
οξέος ή βόρακα σε μεγαλύτερες συγκεντρώ-
σεις προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα 
και είναι γενικά τοξικό για τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό.

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 καρδιαγ-
γειακές βλάβες όπως και νευρικές βλάβες και 
γαστρεντερικές διαταραχές.

Στρόντιο (Sr+2): Ανευρίσκεται στα οστά και 
είναι καταπραϋντικό και αντιεπιληπτικό ενώ λει-
τουργεί όπως και το ασβέστιο.

Μόλυβδος (Pb): Βρίσκεται με τη μορφή 
Pb, PbHCO3 καθώς και με τη μορφή αλάτων 
(PbCO3) και άλλων ενώσεων. Επιδρά δυσμε-
νώς στον ανθρώπινο οργανισμό προκαλώντας 
διάφορες σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες 
όπως την εγκεφαλοπάθεια. Ειδικότερα, προκα-
λεί εγκεφαλικές βλάβες στα παιδιά, ο εγκέφα-
λος των οποίων απορροφά μεγαλύτερες ποσό-
τητες μολύβδου από των ενηλίκων και επηρεά-
ζει δυσμενώς το δείκτη νοημοσύνης και την ικα-
νότητα εκμάθησης. Επίσης, προκαλεί αναιμία, 
νεφρικές και ηπατικές βλάβες, καθώς και καρδι-
αγγειακά προβλήματα. Ακόμη, σε συνεργασία 
με κάποιες ενώσεις όπως το βενζοπυρένιο προ-
καλεί καρκίνο στο στομάχι, το λεπτό και το πα-
χύ έντερο.

Σελήνιο (Se): είναι ιχνοστοιχείο απαραίτη-
το στη βιολογική ισορροπία του ανθρώπου. 
Συμμετέχει κυρίως στην ενεργό θέση της υπε-
ροξειδάσης του γλουταθείου. Η συνολική πο-
σότητα του σεληνίου που περιέχεται στον αν-
θρώπινο οργανισμό είναι 15mg κατά μέσο όρο. 
Μετρήσεις έδειξαν το ποσό να κυμαίνεται από 
13 έως 21mg. Tο συνολικό ποσό του σεληνί-
ου στον ανθρώπινο οργανισμό εξαρτάται και α-
πό την περιεκτικότητα των εδαφών. Η κατανομή 
στο σώμα, εξαρτάται από τους ιστούς. Είναι αυ-
ξημένη στους σκελετικούς μυς, στα οστά, στη 

φλοιώδη μοίρα του νεφρού. Αντιθέτως το πά-
γκρεας περιέχει πολύ μικρή περιεκτικότητα σε 
σελήνιο. Στο πλάσμα η μέση συγκέντρωση εί-
ναι μεταξύ 100 με 200 μg/l με σημαντικές δια-
κυμάνσεις, σε σχέση με τη συγκέντρωση που υ-
πάρχει στο έδαφος. Επίσης τονίζεται, ότι οι κα-
θημερινές ανάγκες του οργανισμού σε σελήνι-
ο είναι μεταξύ 50 με 100 μg. Το σελήνιο απορ-
ροφάται υπό οργανική μορφή (σαν σεληνοκυ-
στεϊνη ή σεληνομεθειονίνη ) και σαν μεταλλική 
μορφή (σεληνίτης και σεληνάτης ). Η οργανική 
μορφή αποτελεί τη μορφή που αποθηκεύεται 
στους ιστούς και συμμετέχει στη σύνθεση της υ-
περοξειδάσης 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 με-
ταλλοενζύμων 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 θεραπεί-
α των παθήσεων του δέρματος, όπως ψωρία-
ση, ακμή, ατοπική δερματίτιδα, έκζεμα, ροδό-
χρους ακμή, ιχθυάσεις, κερατοδερματοπάθειες, 
ξηρό δέρμα και κνησμό. Στο σημείο αυτό έχει 
ρόλο μια πρωτεϊνη, η λαμινίνη-5, η οποία ε-
πιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στις στιβάδες 
του δέρματος. Για να δράσει τοξικά το σελήνιο 
και να υπάρξουν παρενέργειες από τη χορήγη-
σή του, πρέπει να λαμβάνεται σε δόσεις 500-
1000 μgr/ημέρα. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σπάνι-
ο και σχετίζεται μόνο με βιομηχανικά ατυχήμα-
τα ή απόπειρες δηλητηρίασης. Το σελήνιο επει-
σέρχεται στον οργανισμό στη σύνθεση πολλών 
ενζύμων και πρωτεϊνών και κατέχει ένα βασι-
κό ρόλο κυρίως στο ένζυμο υπεροξειδάση του 
γλουταθείου.

Με το ένζυμο αυτό επιτυγχάνεται η εξουδε-
τέρωση των ελευθέρων ριζών, ιόντων και των 
υπεροξειδίων που δημιουργούνται στον οργα-
νισμό, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ιστική 
γήρανση. Η εξουδετέρωση των ελευθέρων ιό-
ντων, ριζών και υπεροξειδίων επιτυγχάνεται με 
τη δράση της υπεροξειδάσης του γλουταθεί-
ου, καθώς και με τη δράση των βιταμινών Α, Ε 
και C. Εκτός από αυτή τη δράση, το ένζυμο αυ-
τό εμπλέκεται στο μεταβολισμό του αραχιδονι-
κού οξέος, το οποίο συμμετέχει στην επιθηλι-
οποίηση των κυττάρων.Διαταραχή της ποσότη-
τας σε σελήνιο, διαταράσσει την υπεροξειδάση 
του γλουταθείου, που με τη σειρά της διατα-
ράσσει το ένζυμο λιποξυγενάση, και αυτό με τη 
σειρά του διαταράσσει το μεταβολισμό του α-
ραχιδονικού οξέος. Σαν αποτέλεσμα οι μεταβο-
λίτες του αραχιδονικού αναστέλλουν τη σύνθε-
ση της προστακυκλίνης, η οποία μειώνει την αγ-
γειοδιαστολή και αυξάνει τη συγκόλληση των 
επιθηλιακών κυττάρων.

Άλλες δράσεις ενζύμων που είναι συνδε-
δεμένες με το σελήνιο είναι στο κυττόχρωμα 
G5, στα διάφορα ένζυμα στην αλυσίδα μετα-
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φοράς ηλεκτρολυτών και στο ένζυμο μεταφο-
ράς σέληνο-ΑΤΡ. Άλλες βιολογικές δράσεις του 
σεληνίου είναι η συμμετοχή στη σύνθεση της ύ-
λης και της καρδιακής συμπικινύνης, αλληλεπί-
δραση με τη βιταμίνη Ε, εμπλοκή στον κύκλο 
του Krebs και άσκηση προστατευτικής δράσης 
από τα βαρέα μέταλλα ( υδράργυρο, ψευδάρ-
γυρο).

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): είναι ένα α-
έριο που περιέχεται στα περισσότερα μεταλλι-
κά νερά και τα τελευταία χρόνια βρίσκει όλο 
και μεγαλύτερη εφαρμογή στον τομέα της υ-
δροθεραπείας σε πολλά θερμαλιστικά κέντρα. 
Προέρχεται είτε από την ατμόσφαιρα, όπου πα-
ρασύρεται από τη βροχή (εξωγενής προέλευ-
ση), είτε κατά τη στερεοποίηση του μάγματος, 
όπου απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρα-
κα (ενδογενής προέλευση). Παίζει καθοριστι-
κό ρόλο, καθώς, αφενός βοηθάει στην ανοδι-
κή κίνηση του νερού προς την επιφάνεια, αφε-
τέρου συμβάλλει, σε συνδυασμό με αυξημένη 
θερμοκρασία, στη διαλυτική του ικανότητα. Ό-
σον αφορά τον ανθρώπινο οργανισμό διευκο-
λύνει την κυκλοφορία του αίματος και προκαλεί 
ευφορία. Στο εμπόριο υπάρχει στα φυσικά αν-
θρακούχα 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 μεγά-
λα βάθη δημιουργεί ενώσεις και εξαφανίζεται.

Άζωτο (Ν2): Βρίσκεται πολύ συχνά στα με-
ταλλικά νερά προερχόμενο από την ατμόσφαι-
ρα ή από δευτερογενείς ηφαιστειακές δραστη-
ριότητες.

Υδρογόνο (Η2): Είναι αέριο με ενδογενή 
προέλευση.

Ραδόνιο (rn): είναι ευγενές, αδρανές αέρι-
ο, άχρουν, άοσμο και άγευστο το οποίο προ-
έρχεται από το ράδιο που υπάρχει στο έδαφος 
και τα πετρώματα της γης και είναι ραδιοϊσότο-
πο, μέλος της ραδιενεργούς σειράς του U-238. 
To ραδόνιο και τα θυγατρικά του ισότοπα εισέρ-
χονται στον οργανισμό κυρίως με την αναπνο-
ή και οι επιπτώσεις στους πνεύμονες οφείλονται 
περισσότερο στα θυγατρικά του ραδονίου πα-
ρά στο ίδιο το ραδόνιο καθώς ο χρόνος ημιζω-
ής του είναι 3,8 ημέρες.

Μεθάνιο (CH4): Η ύπαρξή του συνδέεται με 
κοιτάσματα πετρελαίου και αρκετά συχνά βρί-
σκεται αναμεμιγμένο με προπάνιο, βουτάνιο 
και άλλα αέρια, ενώ συνήθως υπάρχει μέσα σε 
παλιούς εγκλωβισμένους θαλάσσιους σχημα-
τισμούς.

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 φυσι-
κοχημικά της χαρακτηριστικά, τη θερμοκρασία, 
την προέλευση των χημικών στοιχείων κ.ά., ό-

ταν πρόκειται τα μεταλλικά νερά να χρησιμοποι-
ηθούν σε ιαματικές εφαρμογές ή θερμαλιστικές 
γενικότερα ενέργειες, οφείλουμε να τις μελετή-
σουμε προσεκτικά, να προσδιορίσουμε τις ιδιό-
τητές τους και εν τέλει να χαρακτηρίσουμε το νε-
ρό τους, δηλαδή να τις ταυτοποιήσουμε. Μέσω 
της ταυτοποίησης μας δίνεται και η δυνατότητα 
της ταξινόμησής τους σε κατηγορίες. Οι κυριό-
τεροι παράγοντες που προσδιορίζουν το είδος 
μιας ιαματικής πηγής είναι η προέλευση του νε-
ρού, η θερμοκρασία του, η χημική του σύστα-
ση και το ραδιενεργό του περιεχόμενο. Οι ιαμα-
τικές πηγές ταξινομούνται ανάλογα με τις παρα-
κάτω παραμέτρους:
Α)  Ανάλογα με τη θερμοκρασία τους, τα με-

ταλλικά νερά, αλλά και οι πηγές, ταξινομού-
νται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

•  Ψυχρά, 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 ιαματι-
κά νερά ταξινομούνται σε:

•  Μετεωρικά νερά: είναι αυτά που προέρχο-
νται 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 φθά-
νει τους 365° C, το νερό μετατρέπεται σε υ-
δρατμούς και λόγω της πίεσης κινείται ανοδι-
κά. Αποτελεί την πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων θερμομεταλλικών νερών.

•  Νεαρά νερά: είναι αυτά που έχουν ενδογε-
νή προέλευση και απελευθερώνονται κα-
τά την κρυστάλλωση του μάγματος σε σχετι-
κά μικρά βάθη, ή κατά τη διάρκεια ηφαιστεια-
κών και μεταηφαιστειακών δράσεων. Αποτε-
λούν μάλλον σπάνιες περιπτώσεις και γίνεται 
περισσότερο παραδεκτή η ύπαρξη τους σαν 

κατάλοιπο ηφαιστειακής δράσης.
•  Μικτά νερά: είναι αυτά που έχουν μικτή προ-

έλευση, τόσο μετεωρική όσο και ενδογενή. Η 
ανάμιξή τους γίνεται σε κάποιο βάθος με ανα-
λογία μετεωρικά / νεαρά = 9/1, ενώ συνήθως 
περιέχουν και διοξείδιο του άνθρακα.

•  Αναγεννημένα νερά: είναι αυτά που προέρ-
χονται από χημικές αντιδράσεις, με τις οποίες 
το νερό εισέρχεται στη σύνθεση των ορυκτών 
ως νερό κρυστάλλωσης ή νερό ενυδάτωσης, 
το οποίο απελευθερώνεται λόγω υψηλής πί-
εσης και θερμοκρασίας στη ζώνη μεταμορ-
φισμού. Αποτελούν σπανιότατες περιπτώσεις 
θερμομεταλλικών νερών.

•  Εγκλωβισμένα νερά: είναι αυτά που προ-
έρχονται από εγκλωβισμό τους στους πό-
ρους θαλάσσιων ιζημάτων, κατά την διάρ-
κεια εναπόθεσης νέων ιζημάτων. Τα νερά αυ-
τά ονομάζονται και απολιθωμένα νερά, είναι 
πλούσια σε νάτριο και χλώριο, ουσιαστικά εί-
ναι θαλασσινό νερό με υψηλή αγωγιμότητα 
και συνοδεύουν συνήθως κοιτάσματα πετρε-
λαίου ή φυσικού αερίου.

Γ)  Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε στερεό 
υπόλειμμα (Σ.Υ) διακρίνονται σε:

•  Ολιγομεταλλικά: νερά που παρουσιάζουν 
στερεό υπόλειμμα (σε 180οC ξήρανση) μι-
κρότερο από 0,2g/l.

•  Μεσομεταλλικά: νερά που παρουσιάζουν 
στερεό υπόλειμμα (σε 180οC ξήρανση) μετα-
ξύ 0,2g/l και 1g/l.

•  Μεταλλικά: νερά που παρουσιάζουν στερε-
ό υπόλειμμα (σε 180οC ξήρανση), μεγαλύτε-
ρο από 1g/l.

•  Πολυμεταλλικά: νερά που έχουν στερεό υ-
πόλειμμα(σε 180οC ξήρανση), μεγαλύτερο 
των 10gr/l.

Δ)  Ανάλογα με τη μοριακή συγκέντρωση ή 
το κρυοσκοπικό σημείο Δ του νερού σε α-
ντιστοιχία με τις σχετικές τιμές πήξης του αν-
θρωπίνου αίματος για το οποίο ισχύουν τα 
όρια τιμών 300-315 mmol/l (που αντιστοι-
χούν σε Δ των 0,55-0,58οC), τα ιαματικά νε-

Σμόκοβο.
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ρά ταξινομούνται σε: 
•  Υποτονικά: Είναι αυτά που έχουν κρυοσκο-

πικό σημείο Δ ≤ 0,55°C και περιεκτικότητα 
σε διαλυμένα άλατα 1-8 g/l νερού ή ≤ 300 
mmol/l.

•  Ισοτονικά: Είναι αυτά που έχουν κρυοσκοπι-
κό σημείο περίπου Δ 0,56°- 0,58οC και περιε-
κτικότητα σε διαλυμένα άλατα 8-10 g/l νερού 
ή 301-315 mmol/l.

•  Υπερτονικά: Είναι αυτά που έχουν κρυοσκο-
πικό σημείο Δ ≥ 0,59° C και περιεκτικότητα σε 
διαλυμένα άλατα μεγαλύτερη από 10 g/l νε-
ρού ή μεγαλύτερη των 315 mmol/l.

Ε)  Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε ρα-
διενέργεια, δηλαδή διαλυμένα ραδιενεργά 
ορυκτά όπως ράδιο, θόριο, ουράνιο και α-
κτίνιο, 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 και-

ρούς έχουν προταθεί διάφοροι τύποι ταξι-
νόμησης των υπογείων νερών που στηρί-
ζονται στην ποσότητα των διαλυμένων α-
λάτων μέσα σ’ αυτά. Οι Davis & Wiest δι-
ακρίνουν τέσσερις κατηγορίες υπόγειων νε-
ρών με βάση την ολική συγκέντρωση των 
διαλυμένων συστατικών χωρίς να διαχωρί-
ζουν και να χαρακτηρίζουν αυτά τα νερά ως 
μεταλλικά, αλλά σαν γλυκά (0-1000mg/l), 
υφάλμυρα (1000-10000 mg/l), αλμυ-
ρά (10000-100000 mg/l), πολύ αλμυρά 
(100000mg/l).

Οι Alekin και Quentin στην ταξινόμησή τους, 
στηρίζονται αντίστοιχα στα υπερισχύοντα ανιό-
ντα και στην εκατοστιαία αναλογία των διαλυμέ-
νων στερεών συστατικών, δηλαδή πώς συμμε-
τέχουν τα κατιόντα και ανιόντα που παρουσι-
άζουν αναλογία τουλάχιστον 20mval% του α-
θροίσματος των κατιόντων ή των ανιόντων. Ε-
πειδή η ταξινόμηση κατά Quentin παρουσιάζει 
την ακριβέστερη εικόνα των σχέσεων των ανιό-
ντων και κατιόντων που βρίσκονται μέσα σε μι-
α υδατική διάλυση, η ταξινόμηση των θερμομε-
ταλλικών εμφανίσεων γίνεται με βάση τη μέθο-
δο αυτή.

Στην Ελλάδα, οι περισσότερες μεταλλικές πη-
γές 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 χλωρονατριού-
χες πηγές, ενώ μεγάλα ποσοστά παρουσιάζο-
νται και στους τύπους Na-Cl-HCO3 (26,7%) και 
Ca-Mg-HCO3 (14,8%). Το παραπάνω γεγονός 
δείχνει ότι οι περισσότερες από τις θερμομεταλ-
λικές εμφανίσεις τροφοδοτούνται με νερά υπό-
γεια (είτε θαλασσινά είτε μετεωρικά ), τα οποί-
α όμως μέχρι την επιφάνεια παρουσιάζουν μι-
κρή ή καθόλου ανάμειξη με επιφανειακά μετε-

ωρικά νερά που αλλοιώνουν τον αρχικό υδρο-
χημικό τους χαρακτήρα. Και αυτό γιατί η θερμο-
κρασία τους, το βάρος τους, τα αέρια που εμπε-
ριέχουν και το μεγάλο πιεζομετρικό τους φορτί-
ο, προκαλούν φραγμό στην είσοδο και ανάμει-
ξη υπερκειμένων ψυχρότερων υπόγειων νερών, 
παρόλο που συνήθως διατηρούν δυναμικούς, 
τέτοιους ψυχρούς υδροφόρους ορίζοντες.
1)  Χλωριονατριούχα μεταλλικά νερά κα-

λούνται 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 χλωρι-
ονατριούχος. Όταν η περιεκτικότητα είναι με-
γαλύτερη από 15 g τότε χαρακτηρίζεται ως 
αλιπηγή. Αν η αλιπηγή περιέχει και θειούχα 
στοιχεία καλείται θειούχος αλιπηγή. Αν περι-
έχει ραδιενέργεια καλείται ραδιενεργός αλι-
πηγή. Αν περιέχει αλκαλικές γαίες καλείται α-
λατούχος αλκαλική.
Τα χλωριονατριούχα νερά χρησιμοποιούνται 

για λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία και εισπνε-
οθεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού και 
γαστρεντερικού συστήματος και σε γυναικολο-
γικές και δερματολογικές παθήσεις.
2)  Θειϊκά μεταλλικά νερά καλούνται τα νερά 

που περιέχουν πολλά ιόντα και από τα ανι-
όντα υπερισχύει πάντοτε η SO4

2- 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 ε-
άν το Mg+2 θειομαγνησιούχος ή πικροπηγή. 
Τα θειϊκά μεταλλικά νερά χρησιμοποιούνται 
κυρίως σε ποσιθεραπεία.

3)  Θειούχα μεταλλικά νερά καλούνται τα με-
ταλλικά νερά τα οποία έχουν θειούχα στοι-
χεία σε ποσότητα μεγαλύτερη από 0,001 
g/l, αποτελούμενα από ελεύθερο υδρόθει-
ο (H2S), υδροθειοϊόν (HS) και θειοθειοικόν ο-
ξύ (S2O3).Οι θειούχες πηγές διακρίνονται σε: 
α)απλές θειούχες πηγές β) θειούχες αλιπηγές 
(περιέχουν και NaCl) γ) θειούχες πικροπηγές 
(περιέχουν και Mg++) δ)ασβεστούχες θειοπη-
γές (περιέχουν και Ca+2) ε)αλκαλικές θειοπη-
γές (περιέχουν και αλκαλικά στοιχεία) στ) υ-
δροθειούχες (περιέχουν ελεύθερο H2S) και 
ζ) θειονατριούχες (περιέχουν HS ενωμένο με 
Na ως υδροθειούχο νάτριο)
Επίσης ανάλογα με την περιεκτικότητα σε υ-

δρόθειο (H2S) ταξινομούνται οι ιαματικές πηγές 
σε ασθενείς θειούχες με περιεκτικότητα υδρο-
θείου 0-1 mg/l, μέτριες 1-10 mg/l και ισχυρές 
με περιεκτικότητα υδροθείου ίση ή μεγαλύτε-
ρη των 10 mg/l.
4)  Ανθρακούχα μεταλλικά νερά ονομάζο-

νται 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 με-
γαλύτερη των 1000 ml ανά λίτρο. Εάν το πο-

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 λουτροθεραπεί-
α ενώ των απλών οξυπηγών στη ποσιθερα-
πεία με κύριο δραστικό συστατικό των οξυαν-
θρακούχων νερών είναι το CO2. Η καλύτερη 
θερμοκρασία στην οποία το CO2 παρουσιάζει 
τη μεγαλύτερη διαλυτότητα είναι 33-34 οC.
5)  Σιδηρούχα μεταλλικά νερά καλούνται τα 

νερά που περιέχουν σε ένα χιλιόγραμμο νε-
ρού ποσότητα ιόντων δισθενούς σιδήρου 
(Fe+2) μεγαλύτερη από 1mg/l και διακρίνο-
νται σε ασθενείς με περιεκτικότητα 1-10mg/l 
και σε ισχυρά με περιεκτικόητα μεγαλύτε-
ρη των 10mg/l. Εάν σε μια σιδηρούχο πη-
γή βρεθεί και CO2 τότε η πηγή καλείται σι-
δηρούχος οξυπηγή. Τα σιδηρούχα μεταλλι-
κά νερά χρησιμοποιούνται όταν είναι θερμά 
και με πολλά άλατα στην λουτροθεραπεία ε-
νώ στην ποσιθεραπεία όταν είναι ψυχρά και 
ολιγομεταλλικά.

6)  Αλκαλικά-Οξυανθρακικά-Διττανθρακικά 
μεταλλικά νερά καλούνται τα νερά που έ-
χουν στη σύστασή τους αλκαλικές ουσίες πα-
ρουσιάζοντας αλκαλική αντίδραση.Οι αλκα-
λικές πηγές διακρίνονται σε:

•  Κυρίως αλκαλικές πηγές που περιέχουν 
Na2CO3 και τα ιόντα του, οι οποίες όταν πε-
ριέχουν και θειοστοιχεία καλούνται αλκαλικές 
θειοπηγές.

•  Αλκαλικές οξυπηγές είναι οι πηγές που πε-
ριέχουν κατιόντα Na+ και ανιόντα HCO3

- αλ-
λά και ποσότητα CO2 μεγαλύτερη του 1g/l. 
Οι πηγές αυτές διακρίνονται σε α) αλκαλικές 
β) οξυπηγές αλκαλικών γαιών (περιέχουν αλ-
καλικές γαίες Mg, Ca κ.ά) γ) αλκαλικές αλα-
τούχες οξυπηγές (περιέχουν και NaCl) και δ) 
αλκαλικές θειούχες οξυπηγές (περιέχουν και 
θειοενώσεις).

7)  Ραδιενεργά μεταλλικά νερά χαρακτηρίζο-
νται τα νερά που περιέχουν Ra226 σε συγκέ-
ντρωση μεγαλύτερη από 0,037 Bg/l νερού 
(1 pci/l). 
Οι δράσεις των ραδιενεργών νερών οφείλο-

νται σε μικροποσότητες ραδίου που περιέχουν 
στη σύσταση τους και η θεραπευτική τους ιδι-
ότητα αποδίδεται στην ακτινοβολία του ραδο-
νίου.Οι δράσεις δηλαδή οφείλονται σε φυσι-
κούς παράγοντες σε αντίθεση με τα μεταλλικά 
νερά των οποίων δράση οφείλεται σε χημικούς 
παράγοντες.Τα ραδιενεργά νερά χρησιμοποιού-
νται σε λουτροθεραπεία, σε ποσιθεραπεία, σε 
εισπευσιοθεραπεία, σε λασπόλουτρα και σε ε-
πιθέματα.
8)  Φυσικά μεταλλικά νερά αποτελούν ξεχω-

ριστή κατηγορία μεταλλικών νερών τα οποί-
α, είναι αναγνωρισμένα ως ιαματικά σύμφω-
να με το Π.Δ. 433/83 και το νερά είναι κατάλ-
ληλα για εμφιάλωση και εμπορία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ερυθηματώδης Λύκος
Ν Ε Α  Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α 

ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.1, ΓΕΛΕΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ2 
1Αν. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. “A. Συγγρός” 

2Ειδικευόμενη Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Νοσ. Α. Συγγρός

eiKoNeσ σΤήν κλινική ιαΤρική: νεογνικοσ λυκοσ 
Images In clInIcal medIcIne: neonatal lupus

•  Νεογέννητο αγόρι εμφανίζει μέ-
σα σε 24h από τη γέννηση κηλι-
δοβλατιδώδες, ερυθηματώδες, 
εξάνθημα στο πρόσωπο

• Γονείς φαινομενικά υγιείς
• Καρυότυπος: τρισωμία 21
•  Εργαστηριακός έλεγχος: Hb=14, 

PLT =24.000

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

NEJMicm1307809.

•  Σε 4 εβδομάδες: βελτίωση εξαν-
θήματος, ΗΚΓ:κ.φ., WBC=4500, 
Hb=8.5, PLT=79.000, SGOT= 
108, SGPT= 115

•  Αντισώματα Anti-Ro (SSA), Anti-
La (SSB) ισχυρά θετικά => Διά-
γνωση νεογνικού λύκου.

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

NEJMicm1307809.

•  6 μηνών: πλήρης αποδρομή 
εξανθήματος χωρίς λήψη Φ.Α.

•  Hb, PLT, Ηπατικά ένζυμα: ομα-
λοποίηση

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.

• 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 νεο-
γνικού λύκου.

•  Μητέρες οι οποίες πριν την εγκυμοσύνη εμφάνιζαν ήπια ή καθό-
λου συμπτώματα αυτοάνοσου νοσήματος, κατά την εγκυμοσύ-
νη 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 αγωγιμό-
τητα που οδηγεί σε συγγενή καρδιακό αποκλεισμό.
N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):958. doi: 10.1056/NEJMicm1307809

Συμπέρασμα:
•  Congenital heart block: είναι μια σπάνια διαταραχή  (1:22.000 

νεογέννητα). Εμφανίζει υψηλή θνητότητα και νοσηρότητα. Ο νε-
ογνικός λύκος μεταδίδεται παθητικά από τη μητέρα στο έμβρυο 
και είναι από τις σημαντικότερες αιτίες Συγγενούς Καρδιακού Απο-
κλεισμού (paedriatic cardiology)

•  Γυναίκες (+) για Anti-Ro και Anti-La εμφανίζουν 3% κίνδυνο γέν-
νησης παιδιού με νεογνικό λύκο. Παιδιά με νεογνικό λύκο ανέρ-
χονται πλέον σε 18%. 
N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):958. doi: 10.1056/NEJMicm1307809

λεναλιδομιδή σΤή θεραπεια -λανθανων  
ερυθήμαΤωδήσ λυκοσ: αποΤελεσμαΤικοΤήΤα 

& ασφαλεια σε μια μελεΤή 52 εΒδομαδων 
lenalIdomIde In treatment-refractory cutaneous 

lupus erythematosus: effIcacy and safety  
In a 52-week trIal

•  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 άλ-
λα ανοσοκατασταλτικά ή τη θαλιδομίδη

•  Η χρήση της θαλιδομίδης έχει περιοριστεί λόγω των παρενεργει-
ών της, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι:
- Περιφερική νευροπάθεια
- Τερατογένεση

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

Β Ι b Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
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• 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.

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.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
•  Η λεναλιδομίδη έχει πιο ισχυρή Anti-TNF δράση από τη θαλιδο-

μίδη, χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης της περιφερικής νευροπάθειας
•  Δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με ΣΕΛ αλλά ενδείκνυται σε CLE με 

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

jaad.2013.11.007.

επαγωμενοσ απο φαρμακα υποξυσ δερμαΤικοσ 
ερυθήμαΤωδήσ λυκοσ: επαναλαμΒανομενή 

εμφανισή μεΤα απο θεραπεια με Τερμπιναφινή 
drug-Induced subacute cutaneous lupus 

erythematosus: repeated occurrence followIng 
treatment wIth terbInafIne

•  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]

•  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/υδροξυ-
χλωροκίνη.

Hautarzt. 2014 Jan 24. [Epub ahead of print]

οξυσ δερμαΤικοσ ερυθήμαΤωδήσ λυκοσ 
Τυπου Τοξικήσ επιδερμικήσ νεκρολυσήσ που 

θεραπευΤήκε επιΤυχωσ με μια δοσή 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

• 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)

•  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 άρι-
στα με μία μόνο δόση Etanercept.

J Am Acad Dermatol. 2013 Dec;69(6):e303-5. doi: 10.1016/j.

jaad.2013.07.036.

σήμεια διαφοροδιαγνωσήσ  
δισκοειδουσ ερυθήμαΤωδουσ λυκου  

απο ακΤινική υπερκεραΤωσή  
clues for dIfferentIatIng dIscoId lupus 
erythematosus from actInIc keratosIs

•  2 ασθενείς εμφανίζουν μονήρη, σταδιακά επεκτεινόμενη, ερυθη-
ματώδη 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.

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

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, θυ-
λακικά στόμια, που περιβάλλονται από λευκή άλω, σε ήπια ερυ-
θηματώδη βάση (λευκό-ροζ).
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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.

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

βάδας, διάταση θυλακικών στομίων, δυσπλαστικά κερατινοκύτταρα, 
εστιακή ακανθόλυση και ήπια ελάστωση με φλεγμονώδη διήθηση.  

Διάγνωση: Ακτινική Υπερκεράτωση
-  Δεύτερη βλάβη: θυλακικά βύσματα, περιαγγειακή και περιεξαρ-

τηματική 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.

• 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 δερμα-
τοσκοπική 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.

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

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

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

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

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr
www.kafkas-publications.com 
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Plexr-Vibrance-Off
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ POrTOPALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (9/11/14) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-WOrKSHOP

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 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)

Vibrance με τεχνική needle shaping
Ρινοπαρειακές & ανόρθωση ζυγωματικού 
χωρίς υλικό

Πάρεση προσωπικού/ανόρθωση οφρύος 
χωρίς υλικό

ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Oι καινοτόμες τεχνικές στην αισθητική ιατρική έχουν όνομα: 
«GMV HELLENIC»

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

Συνεντεύξεις ιατρών 
και αποκλειστικής 
αντιπροσώπου

Το επιστημονικό κοινό 
στο συνεδριακό χώρο

Το γεγονός καλύφθηκε τηλεοπτικά 
από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CLASSYS

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.

CrYOLIPO II
Eπιμέλεια: ΙΣΑΑΚ ΣΑΚΗΣ
Μ.Sc. Biomedical Engineer, Ben gurion University of the Negev, Israel

Πώς, όμως, το CRYOLIPO II αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά και άμεσα την τοπική συσ-
σώρευση του λίπους; Μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί αναφέρουν ότι εάν το κύτταρο 
του λιπώδους ιστού (λιποκύτταρο) υπο-
βληθεί σε ισχυρή ψύξη για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα επέρχεται ο ελεγχόμε-
νος βιολογικός του θάνατος (απόπτωση). 
Εν συνεχεία, το σύνολο των κατεστραμμέ-
νων λιποκυττάρων αποβάλλεται με απόλυ-
τα φυσιολογική διαδικασία μέσω του λεμ-
φικού συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα διαθέτει 
δύο πολύ άνετες κεφαλές θεραπείας με εν-
σωματωμένη LCD οθόνη χειρισμού, που 
εφαρμόζονται τοπικά στον λιπώδη ιστό και 
με υποπίεση τον φέρνουν για συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα εντός του ψυχρού θα-
λάμου 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-

ντικό, όμως, να αναφέρουμε  ότι  η  γύρω   
περιοχή  παραμένει ανέπαφη, καθώς ο λι-
πώδης ιστός είναι πιο ευαίσθητος στις επι-
πτώσεις του ψύχους, συγκριτικά με τους πε-
ριβάλλοντες ιστούς, που παραμένουν ανε-
πηρέαστοι.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασί-
ας, η περιοχή του συσσωρευμένου λίπους 
μειώνεται από τις πρώτες κιόλας 20 ημέρες 
με το θεραπευτικό αποτέλεσμα να ολοκλη-
ρώνεται σε διάστημα τριών μηνών. Αναλό-
γως με το μέγεθος του προβλήματος του/
της εκάστοτε ασθενούς, η θεραπεία με το 
CRYOLIPO II μπορεί να εφαρμοστεί ως μο-
νοθεραπεία ή εφόσον κριθεί απαραίτητο να 
γίνουν και επιπλέον θεραπείες. 

Η εν λόγω θεραπεία είναι άνετη, γρή-
γορη (διάρκεια μίας ώρας) και μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ποικίλες περιοχές του σώ-
ματος, όπως: χέρια, πλάτη, μέση, κοιλιά, 
γλουτούς και μηρούς. Με μηδενικό χρό-
νο αποθεραπείας, ο/η ασθενής μπορεί να 
επιστρέψει στις καθημερινές του/της δρα-
στηριότητες αμέσως μετά το πέρας της θε-
ραπείας.

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

Φάση 2
Το λίπος υποβάλλεται σε ισχυ-
ρή ψύξη, χωρίς να καταστρέφο-
νται οι γύρω ιστοί.

Φάση 3
Τα λιποκύτταρα καταστρέφονται 
μέσω της φυσιολογικής διαδι-
κασίας της απόπτωσης (το λίπος 
μειώνεται εντός 60-90 ημερών).



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

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).

High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)

Μη επεμβατικό λίφτινγκ και σύσφιγξη προσώπου

Be the want to be!
Πριν Μετά
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Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά και τα 
πλεονεκτήματα της θεραπείας με το CRYOLIPO 
II, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:

•  Μη-επεμβατική και αναίμακτη μέθοδος 
χωρίς χρήση αναισθησίας

•  Ασφαλής, άμεσα αποτελεσματική και 
γρήγορη θεραπεία

•  Προκαλεί απόπτωση των λιποκυττάρων
• χωρίς χρόνο αποθεραπείας
•  Άνετη  και εύκολη θεραπεία για ασθενή 

και χειριστή
•  Ενισχυμένος ψυκτικός μηχανισμός (έως 

– 9οC)
• Ισχυρή υποπίεση (έως 50 kilopascal)
• Διπλές κεφαλές για ταυτόχρονες θεραπείες
• Τρεις διαφορετικοί τύποι κεφαλών 
•  LCD ενσωματωμένη οθόνη χειρισμού στην 

κεφαλή

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

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CLASSYS

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).

Χέρια

Πλάτη

Μέση

Κοιλιά

Γλουτός

Μηρός

Πριν τη θεραπεία 15 ημέρες 
μετά τη θεραπεία

30 ημέρες 
μετά τη θεραπεία

60 ημέρες 
μετά τη θεραπεία

90 ημέρες 
μετά τη θεραπεία

Ιστολογική Εξέταση H&E (Αντιπροσωπευτικό δείγμα ιστού χρωματισμένο με αιματοξυλίνη και ηωσίνη)

Πριν Μετά



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

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ

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



ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

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

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

Eπιθυµώ να αγοράσω:

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
για την Ψωρίαση

Νοµική υπόσταση του τραύµατος 
(Σωµατικές βλάβες)

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

Kρυoχειρουργική  Θεραπεία δερµατικών παθήσεων Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος

Επιπολής Μυκητιάσεις - Εργαστηριακή διάγνωση
Ε. Φραγκούλη

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

Επιπολής Μυκητιάσεις - 
Εργαστηριακή διάγνωση

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής
Κ.Χ. Μπασιούκας
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Μέσω της νέας πατενταρισμένης τεχνολογίας Unipolar Pro, το σύστη-
μα Accent Elite PRO ελέγχει με ακρίβεια το βάθος διείσδυσης την ε-
νέργειας RF. Πλέον, με τη βοήθεια της αλλαγής φάσης της ραδιοσυ-
χνότητας, τεχνολογία Phase Shifter ή Dynamic Phase Control (DPC), 

μπορούμε να μεταβάλλουμε τη φά-
ση της Ραδιοσυχνότητας RF και να ε-
λέγξουμε το βάθος θέρμανσης ή βά-
θος αφαίρεσης του ιστού. Ως εκ τού-
του, η Μονοπολική Ραδιοσυχνότητα 
παύει να είναι ανεξέλεγκτη!
Η κλινική δράση του Dynamic Phase 
Control (DPC) λόγω του απόλυτου ε-
λέγχου του ηλεκτρομαγνητικού κύμα-
τος παρέχει:
α)  επιφανειακή θέρμανση της επιδερ-

μίδας και άνω χορίου για αντιμετώ-
πιση της δερματικής χαλάρωσης και 
των ρυτίδων, 

β)  μεσαία θέρμανση της δερμίδας για 
την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και 

γ)  εν τω βάθει θέρμανση της υποδερ-
μίδας 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

H Fagron, παγκόσμιος ηγέτης στoν τομέα του φαρμακευτικού com-
pounding, δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς δερματολόγους να δι-
ευρύνουν τις θεραπευτικές επιλογές τους και να εξατομικεύσουν την 
φαρμακοθεραπεία των ασθενών τους. Η Fagron παρέχει συνταγολό-
για με καινοτόμες φαρμακευτικές βάσεις αναλόγως του τύπου δέρ-
ματος, πλήρως κατάλληλες και για παιδιά, δίνοντας τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης δοσολογίας δραστικών ουσιών αναλόγως της θερα-

πευτικής ένδειξης και παρέχοντας ασφάλεια σταθερότητας του τελικού γαληνικού σκευάσματος. Τα συνταγολόγια είναι αποτέλεσμα ελέγ-
χων 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, αλω-
πεκία και υπέρχρωση, επικοινωνώντας με τη Fagron Hellas στο 8011142100, 24310 83633-5, email: info@fagron.gr, www.fagron.gr 

Παγκόσμια επικεφαλής στο αδυνάτισμα και την καταπολέμηση των σημαδιών της γήρανσης 
μέσω της κυτταρικής διέγερσης που προσφέρουν τα συστήματα Cellu M6® και η τεχνολογί-
α Endermologie®, η LPG® έχει αναπτύξει τη ΝΕΑ σειρά καλλυντικών Soins Techniques LPg 
με φόρμουλες υψηλής απόδοσης για ένα όμορφο πρόσωπο και σώμα. Είναι πολύ σημαντι-
κό για όσους λαμβάνουν τις θεραπείες της LPG να συνεχίσουν να φροντίζουν σωστά το πρό-
σωπο 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 αποκλειστι-
κή 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

Νέα Πατενταρισμένη
Τεχνολογία UNIPOLAR PRO 

Συνταγολόγια εξατομικευμένης 
δερματολογικής θεραπείας 
από τη Fagron - Νέο

To σύστημα Harmony Lite της 
Alma Lasers προσφέρει μονα-
δικό συνδυασμό υψηλής τα-
χύτητας θεραπείας (έως 3Hz-3 
παλμούς/δευτερόλεπτο), με-
γάλου spot size (5 cm2) και 
υψηλής αποτελεσματικότητας 
σε θεραπείες για μόνιμη μεί-
ωση της τριχοφυΐας, μελαγ-
χρωματικές και επιφανειακές 
αγγειακές βλάβες, εν τω βά-
θει σύσφιγξη προσώπου και 
ενεργό ακμή. Το Harmony® 
Lite με τη νέα μέθοδο θερα-
πείας Super Hair Removal 
(SHR) παρέχει γρήγορη, α-
νώδυνη, άνετη, αποτελεσμα-
τική, εύκολη (οθόνη αφής, έ-
τοιμα προγράμματα θεραπεί-
ας) και με το χαμηλότερο α-
ναλώσιμο από ποτέ αποτρί-
χωση (μεγάλη διάρκεια ζω-
ής των κεφαλών: 1.000.000 
παλμούς). Το σύστημα λειτουργεί είτε με τη συμβατική μέθο-
δο 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

Harmony® Lite 
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H  Versatile™ είναι νέα, υδρόφιλη (oil in 
water) βάση κρέμας για δερματική χρή-
ση. Διαθέτει μία Εκλεπτυσμένη, κομψού 
τύπου σύνθεση που προσφέρει μία ευ-
χάριστη και απαλή υφή χωρίς να αφήνει 
λιπαρή αίσθηση στο δέρμα. Οι εξαιρε-
τικές ενυδατικές ιδιότητες της την καθι-
στούν ιδανικη για διατήρηση της ισορρο-
πίας του κανονικού και ξηρού δέρματος. 
Απορροφάται αμέσως από το δέρμα, εί-
ναι υποαλλεργικό και μη φαγεσωρογό-
νο 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). Δι-
ατίθεται από τη Fagron Hellas σε ειδική συσκευασία των 500g. Για 
να προμηθευτείτε τον πίνακα συμβατότητας των δραστικών συστα-
τικών 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  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 ενσω-
ματώνονται, όσο και το ίδιο το δέρμα στο 
οποίο εφαρμόζεται. Ενδείκνυται η χρήση 
της λοιπόν για ενσωμάτωση με ένα ευρύ 
φάσμα δραστικών ουσιών που είναι ιδιαί-
τερα ευαίσθητες στο να υποστούν οξείδω-
ση, χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετων αντιοξειδωτικών. Είναι ιδα-
νική για κανονική/ξηρή/πολύ ξηρή επιδερμίδα παρέχοντας κατάλλη-
λη 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 προμη-
θευτείτε 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 

Versatile™

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 υπε-

ραιμίας

ΝΟVΟΧΙDYL LOTION 
Λοσιόν για την τριχόπτωση - Ισχυρή σύνθεση & πρωτότυπη συσκευασία

Κηφισίας 17, Θεσσαλονίκη, www.medimar.gr, email:info@medimar.gr

Nourivan™ Antiox
Η καινοτόμα αντιοξειδωτική υδρόφιλη βάση κρέμας
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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 DErMATO-
ONCOLOgY: 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

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

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 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
29 Μαΐου-01 Ιουνίου 2015, Δράμα
www.3dermasyggros.gr

23rd WOrLD CONgrESS OF DErMATOLOgY
8-13 June 2015, Vancouver, Canada

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/

προσεχή δερματολογικά συνέδρια

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΑΕ
13 Δεκεμβρίου 2014

Αθήνα 
Ξενοδοχείο Ledra Marriott

Τηλ. 210 3634944






