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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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Νόσος του Crohn:  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΥ  

ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Στοματολόγος Ιατρός – Οδοντίατρος

Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών 
Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου

Η Νόσος του Crohn αποτελεί μία από τις τρεις κύριες 

χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, μαζί με την 

ελκώδη κολίτιδα και την εντεροπάθεια από γλουτένη, 

αυτοάνοσης αιτιολογίας. Προσβάλλει σε διαφορετική 

συχνότητα και βαρύτητα το γαστρεντερικό σύστημα, 

από το στόμα μέχρι τον πρωκτό, με αυξημένη επινέμηση 

του ειλεού και του κόλου, προκαλώντας ανάλογη 

συμπτωματολογία. Ο βλεννογόνος του στόματος 

προσβάλλεται συχνά σε ποσοστό 20-30%. Αρκετές 

φορές, οι βλάβες στο στόμα είναι οι πρώτες και οι 

μοναδικές για αρκετό χρόνο, γεγονός που δημιουργεί 

ευθύνες στον στοματολόγο για πρώιμη διάγνωση και 

θεραπεία, ώστε να προληφθούν σοβαρές επιπλοκές 

κυρίως από το γαστρεντερικό. Επιπλέον, η νόσος μπορεί 

να προκαλέσει και εξωγαστρεντερικές βλάβες από δέρμα, 

οφθαλμούς, αρθρώσεις κ.α. Ενδιαφέρον εξάλλου, είναι 

το εύρημα ότι το κάπνισμα εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση 

με την εμφάνιση, την αντίσταση στη θεραπεία, τις 

υποτροπές και επιπλοκές της νόσου. Η νόσος του Crohn 

αποτελεί τυπικό παράδειγμα συστηματικής νόσου όπου η 

αξιολόγηση των βλαβών στο στόμα είναι καθοριστική για 

τη διάγνωση και επιβεβαιώνει με τον πιο αξιόπιστο τρόπο 

την πεποίθηση του συγγραφέα ότι ο Στοματολόγος πρέπει 

να είναι και ιατρός με σοβαρές γνώσεις και εμπειρία 

εσωτερικής Παθολογίας. 

Η νόσος του Crohn είναι χρόνια υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης νό-
σος που προσβάλλει το τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου, τον 
γαστρεντερικό σωλήνα από το στόμα μέχρι τον πρωκτό και προ-

καλεί ίνωση και συμπτώματα στένωσης στο έντερο. 
Η νόσος σε ποσοστό 30-40% εντοπίζεται μόνο στον ειλεό, στο 20% στο 

κόλον, στο 5% στο ανώτερο τμήμα του εντέρου ενώ στο 30% υπάρχει πε-
ριπρωκτική νόσος (ραγάδες, αποστήματα, συρίγγια). Η αιτιολογία παρα-
μένει άγνωστη, αν και ορισμένα δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι 
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ανοσολογική αντίδραση έναντι μικροβιακών αντιγόνων παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου σε συνδυασμό με γενε-
τικούς, ψυχογενείς και διαιτητικούς παράγοντες. Η συχνότητα υπο-
λογίζεται σε 4-10 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμό. Η νόσος 
αρχίζει, συνήθως, μεταξύ των 15 και 30 ετών. Τα κύρια σημεία και 
συμπτώματα (Πίνακας 1) είναι κοιλιακός πόνος, διάρροια, αιμορ-
ραγίες από το ορθό, καταβολή δυνάμεων, απώλεια βάρους, έμε-
τοι, χαμηλός πυρετός. Πάνω από το 50% των ασθενών έχουν εξω-
εντερικές εντοπίσεις, όπως αρθρίτιδα, σπονδυλίτιδα, χοριοειδίτιδα, 
προσβολή ήπατος και νεφρών και εκδηλώσεις από το δέρμα και 
το στόμα. Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα εξαρτώνται από την 
τοπογραφική εντόπιση και τη δραστηριότητα της νόσου. Οι βλά-
βες του βλεννογόνου του στόματος (Εικ. 1, 2, 3), συχνά, προηγού-
νται των κλινικών εκδηλώσεων του γαστρεντερικού και απαντούν 
στο 20-30% των ασθενών. Κλινικά, παρατηρείται ένα ευρύ φάσμα 
βλαβών (Πίνακας 2) με πιο χαρακτηριστικές το οίδημα και κοκκιω-

ματώδεις διογκώσεις που μπορεί να ελκωθούν. Πολλαπλοί όζοι 
προσδίδουν λοβωτή όψη “cobblestone” στην παρειά. Κοκκιωμα-
τώδης διόγκωση των χειλέων, συγχειλίτις, διόγκωση των ούλων, 
ελκώσεις στην υπερώα και την ουλοπαρειακή αύλακα, ερύθημα 
και απολέπιση στην περιστοματική περιοχή, βλάβες τύπου άφθων 
και διαταραχές στη γεύση απαντούν συχνά στο στόμα. Τέλος, μπο-
ρεί να συνυπάρχει και βλαστική πυοστοματίτις με χαρακτηριστικές 
μικρές συρρέουσες φλύκταινες (Εικ. 4). Οι βλάβες του στόματος 

Πίνακας 1. Σημεία και συμπτώματα της νόσου του Crohn

Πρωτεύοντα Δευτερεύοντα

• Κοιλιακό άλγος 
•  Πόνος κατά την αφόδευση  

(τεινεσμός) 
• Επίμονη, υδαρής, διάρροια 
• Ελκώσεις στο έντερο 
• Πυρετός 
• Κόπωση 
• Απώλεια όρεξης 
• Απώλεια βάρους

• Δυσκοιλιότης 
• Εντερική αιμορραγία 
• Συρίγγια εντέρου 
• Περιπρωκτικά αποστήματα και συρίγγια 
• Επιπεφυκίτις-χοριοειδίτις 
• Αρθρίτις 
• Φλεγμονή ήπατος 
• Νεφρολιθίαση 
• Δερματικές βλάβες 
• Στοματικές βλάβες 

Πίνακας 2. Βλάβες στο στόμα της νόσου του Crohn

• Διόγκωση χειλέων 
• Συγχειλίτις 
• Κοκκιωματώδεις διογκώσεις και οίδημα βλεννογόνου 
• Οζίδια που προσδίδουν λοβωτή όψη στον βλεννογόνο της παρειάς 
• Ερύθημα και διόγκωση ούλων (κοκκιωματώδης ουλίτις) 
• Άτυπες ελκώσεις 
• Βλάβες τύπου άφθων 
• Περιστοματικό ερύθημα και απολέπιση 
• Διάχυτο ερύθημα βλεννογόνου 
• Βλαστική πυοστοματίτις 
• Διαταραχή γεύσης

Πίνακας 3. Διαφορική διάγνωση 

• Ελκώδης κολίτις 
• Εντεροπάθεια από γλουτένη 
• Στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση 
• Κοκκιωματώδης χειλίτις
• Σύνδρομο Melkersson-Rosenthal 
• Αδενική χειλίτις 
• Σαρκοείδωση 
• Φυματίωση 
• AIDS 

Εικ. 1. Κοκκιωματώδης χειλίτις Εικ. 2. Αρχόμενη διόγκωση ούλων και ερύθημα

Εικ. 3. Έντονη διόγκωση ούλων (κοκκιωματώδης ουλίτις) Εικ. 4. Βλαστική πυοστοματίτις, με πολλαπλές φλύκταινες στην παρειά
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συνήθως υποχωρούν όταν τα συμπτώματα από το έντερο βρίσκο-
νται σε ύφεση. Στο δέρμα παρατηρούνται οζώδες ερύθημα, γαγ-
γραινώδες πυόδερμα και σύνδρομο Sweet. Η κλινική διαφορική 
διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που υπάρχουν ταξινομημέ-
να στον Πίνακα 3. Εργαστηριακά, στο αίμα μπορεί να ανευρεθούν 
αναιμία, πτώση του σιδήρου, λευκοκυττάρωση, μείωση των λευ-
κωμάτων, αυξημένη ΤΚΕ και CRP που αποτελούν όμως μη ειδικά 
ευρήματα. Η κολονοσκόπηση, η ενδοσκόπηση εντέρου, η ιστολο-

γική εξέταση και ο απεικονιστικός έλεγχος του εντέρου (CT-scan, 
μαγνητική τομογραφία) είναι οι πιο αξιόπιστες εργαστηριακές εξετά-
σεις. Ιστολογικά παρατηρείται, αρχικά, φλεγμονώδης διήθηση γύ-
ρω από τις κρύπτες του εντέρου που ακολουθούνται από ελκώσεις 
του επιθηλίου. Σταδιακά η φλεγμονή διηθεί τις βαθύτερες στιβά-
δες του επιθηλίου σχηματίζοντας κοκκιώματα χωρίς τυροειδή νέ-
κρωση (Εικ. 5). Επιπλέον, σχηματίζονται ουδετεροφιλικά μικροα-
ποστημάτια μέσα στις κρύπτες που τελικά καταστρέφονται. Ο σχη-
ματισμός των κοκκιωμάτων θεωρείται παθογνωμονικός για τη νό-
σο του Crohn, ενώ η απουσία τους δεν αποκλείει τη νόσο. Τέλος, 
ο ανοσολογικός έλεγχος για αυτο-αντισώματα p-ANCA καθώς και 
εναντίον μικροβίων του εντέρου βοηθά στη διάγνωση. Η θεραπεία 
της νόσου είναι έργο του γαστρεντερολόγου. Το θεραπευτικό φά-
σμα περιλαμβάνει ειδική δίαιτα, συμπτωματική θεραπεία και ειδική 
θεραπεία της νόσου. Η τελευταία περιλαμβάνει τα κορτικοστεροει-
δή, ανοσοκατασταλτικά, αντιβιοτικά (μετρονιδαζόλη, σιπροφλοξα-
σίνη κ.α.), 5-αμινοσαλικυλικό οξύ (μεσαλαζίνη) και τελευταία αντι-
TNF θεραπεία (infliximab, adalimumab, certolizumab). Τέλος, με-
ρικές φορές απαιτείται χειρουργική θεραπεία των επιπλοκών. Συ-
μπερασματικά, η νόσος του Crohn αποτελεί ένα ακόμη τυπικό πα-
ράδειγμα συστηματικής νόσου όπου ο ρόλος του στοματολόγου 
είναι καθοριστικός για πρώιμη διάγνωση και θεραπεία με τεράστια 
σημασία για πρόληψη επιπλοκών και βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των ασθενών. Επιπλέον, αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασί-
ας μεταξύ στοματολόγου και γαστρεντερολόγου. ID

Εικ. 5. Ιστολογική εικόνα κοκκιωματώδους χειλίτιδος με δημιουργία κοκκιωμάτων 
χωρίς τυροειδή νέκρωση.
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Διαγνωστική προσέγγιση επιπολής 
μυκητιασικών λοιμώξεων ΙΙΙ

ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ1, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ2, ΣΓΟΝΤΖΟΥ ΘΕΜΙΣ3

1Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Νοσ. «Α.Συγγρός», 2Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσ. Δράμας, 
3Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Νοσ. «Α.Συγγρός»

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΕΣ ΟΝΥΧΩΝ

Ανάλογα με το σημείο εισόδου του μύκητα στην ονυχαία πλά-
κα ταξινομούνται σε 5 τύπους:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ (ΑΠΩ) – ΠΛΑΓΙΑ
2. ΕΓΓΥΣ ΥΠOΝΥΧΙΑ
3. ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
4. ΕΝΔΟΝΥΧΙΑ
5. ΟΛΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ – ΠΛΑΓΙΑ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ  
(DISTAL SUBUNGUAL ONYCHOMYCOSIS)

•  Η πιο συχνή
•  Λευκή ή κιτρινο-καφεοειδής απόχρωση στο ελεύθερο άκρο ή στην 

πλάγια ονυχαία πτυχή, που επεκτείνεται προς τη μήτρα (ανάπτυ-
ξη σηράγγων που περιέχουν υφές και αέρα)

•  Υπονύχια υπερκεράτωση/υπέγερση της ονυχαίας πλάκας και απο-
κόλληση (ονυχόλυση)

•  Παράλληλα με παλαμιαία/πελματιαία δερματοφυτία 
•  Οφείλεται σε όλα τα είδη δερματόφυτων και μη δερματόφυτων
•  Μελανοειδής μορφή: T. rubrum var nigricans

T. rubrum T. mentagrophytes var interdigitale

ΕΓΓΥΣ ΥΠΟΝΥΧΙΑ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ 
(PROXIMAL SUBUNGUAL ONYCHOMYCOSIS) 

•  Η πιο σπάνια κλινική εικόνα 
•  Όνυχες σε χέρια και πόδια

•  Προσβολή της κερατίνης στιβά-
δας στην εγγύς ονυχαία αύλακα 

 μήτρα
•  Λευκωπή κηλίδα κάτω από το μη-

νίσκο/η ονυχαία πλάκα παραμέ-
νει ομαλή και ανέπαφη

•  Ταχέως εξελισσόμενη
•  Επί AIDS: πρώιμο στοιχείο! Προσβάλλονται συγχρόνως πολλά 

νύχια (πόδια και χέρια)
•  Αιτιολογία: αποκλειστικά δερματόφυτα 
   T. rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans

ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ 
(SUPERFICIAL WHITE ONYCHOMYCOSIS) 

•  Μικρά λευκά, σαφώς αφοριζόμενα νησίδια ή ραβδώσεις στην 
ονυχαία πλάκα (αποικίες του μύκητα) 

•  Εξαφανίζονται με ελαφρά απόξεση – δυνατόν να καταλάβουν 
όλη την επιφάνεια

•  Τραχύς, εύθραυστος όνυχας
•  Σπάνια μορφή
•  Κυρίως στα πόδια

Η διάγνωση των επιπολής μυκητιασικών λοιμώξεων είναι σημαντική τόσο για τον δερματολόγο όσο και για τον ίδιο τον ασθενή. 
Για τον λόγο αυτό, ξεκινήσαμε να αναπτύσσουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της δερματολογίας σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού. 

Αρχικά, ασχοληθήκαμε με τις δερματοφυτίες όπου αναφέρθηκαν οι διάφοροι τύποι, η αιτιοπαθογένεια, η κλινική εμφάνιση 
και η εργαστηριακή τους διάγνωση και στη συνέχεια με τις καντιντιάσεις δέρματος και βλεννογόνων αναπτύσσοντας τους διάφορους 
τύπους, την κλινική εικόνα και την εργαστηριακή τους διάγνωση ενώ έγινε και μία εισαγωγή για τις ονυχομυκητιάσεις για τις οποίες 

θα αναφερθούμε εκτενώς στο τωρινό τεύχος. Σε αυτό το τεύχος, εκτός από τις ονυχομυκητιάσεις, θα αναφερθούμε επίσης 
στην καντιντιασική ονυχία, στις ονυχομυκητιάσεις από μη δερματικούς-σαπροφυτικούς μύκητες, στις πιτυροσπορώσεις 

και στις ασυνήθεις μυκητιάσεις προκαλούμενες από σπάνια είδη μυκήτων.
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•  T. mentagrophytes (var 
interdigitale)

•  Συνυπάρχει με δερματοφυτία 
ΜΔΠ/πελμάτων

•  Συχνά στο AIDS και μάλιστα ως 
πρόδρομο σημείο

 

ΕΝΔΟΝΥΧΙΑ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ  
(ENDONYX ONYCHOMYCOSIS) 

•  Άμεση προσβολή της ονυχαίας πλάκας μέσω του υπονυχίου
•  Ονυχαία πλάκα αποχρωματισμένη, γαλακτόχροη έως ωχροκίτρινη
•  Στέρεα προσκολλημένη στην κοίτη (χωρίς υπονύχια υπερκερά-

τωση και ονυχόλυση)
•  Παράλληλα με δερματοφυτία ποδών

Ενδονύχια ΟΜ από T. soudanense

ΟΛΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΚΗ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ 
(DYSTROPHIC ONYCHOMYCOSIS) 

•  Συνδυασμός των παραπάνω μορφών
•  Χρόνια, παραμελημένη μορφή (κυρίως της περιφερικής ονυχο-

μυκητίασης)

•  Εντελώς κατεστραμμένη ονυχαία πλάκα/υπερτροφική και ανώ-
μαλη κοίτη

•  Λευκά, υπονύχια δερματοφυτώματα = πυκνά διατεταγμένες υφές 
μυκήτων μέσα σε «ονυχολυτικές θήκες»

•  Προσβολή μεμονωμένων νυχιών
•  Ανθεκτική στη θεραπεία

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΟΝΥΧΙΑ 

•  Κύριο αίτιο η Candida albicans
•  :  3:1
•  Επαγγελματική επίπτωση (μάγειρες, ζαχαροπλάστες)
•  Προσβάλλονται συχνότερα τα νύχια χεριών (δείκτης και μέσος 

δάκτυλος)/Σπανιότερα νύχια άκρων ποδών

•  ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
1. Παρωνυχία–δευτεροπαθής ονυχία
2. Ονυχόλυση του περιφερικού άκρου
3. Ονυχία σε σύνδρομο χρόνιας δερματοβλεννογόνιας καντιντίασης
 

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΙΚΗ ΟΝΥΧΙΑ  
ΠΑΡΩΝΥΧΙΑ – ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΝΥΧΙΑ

•  Αρχικά προσβολή εγγύς ονυχαίας πτυχής ή εγγύς πλαγίου άκρου 
με βραδεία έναρξη

•  Βαθμιαία παρωνυχία εξέρυθρη, επώδυνη, με πυορροή αυτόμα-
τη ή μετά από πίεση

•  Επέκταση στην ονυχαία πλάκα (κιτρινόφαιο ή πρασινόφαιο χρώ-
μα) λόγω χρονιότητας

•  Οριζόντιες αύλακες (Beau), κυματοειδής επιφάνεια και περιφερι-
κή αποκόλληση ονυχαίας πλάκας (δευτεροπαθής ονυχόλυση)

•  Συχνή η επιμόλυνση από βακτηρίδια (Ψευδομονάδα και είδη 
Πρωτέα)

ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΚΟΥΣ- 
ΣΑΠΡΟΦΥΤΙΚΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ

α

γ

β
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•  Ομάδα ευκαιριακών κερατινόφιλων παθογόνων μυκήτων
•  Σαπροφυτούν στο έδαφος και στα φυτά
•  Προκαλούν λοιμώξεις των νυχιών των κάτω άκρων κυρίως και 

σπανιότερα του δέρματος
•  Αίτια - Κυριότερα είδη: 
Scopulariopsis brevicaulis, Acremonium sp. (Eικ. γ), Fusarium sp. (Eικ. β), 
Aspergillus sp. (Eικ. α,δ), Scytalidium dimiatum, Scytalidium hyalinum

ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Άμεση μικροσκόπηση νωπού παρασκευάσματος με ΚΟΗ 20%
• Καλλιέργεια 
• Ταυτοποίηση
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μη δερματοφυτικοί/σαπροφυτικοί μύκητες στα νύχια παθογόνοι όταν :
•  Στα άμεσα παρασκευάσματα υπάρχουν χαρακτηριστικά σπόρια 

ή και υφές ανάλογα με το είδος του μύκητα   
•  Δεν αναπτύσσεται παθογόνος μύκητας (δερματόφυτο) στην καλ-

λιέργεια
•  Ο ίδιος μύκητας αναπτύσσεται σε δύο διαδοχικές καλλιέργειες με-

τά από δύο διαδοχικές λήψεις κλινικού δείγματος
!!! Fusarium  Άμεσα έναρξη συστηματικής θεραπείας σε ανο-
σοκατασταλμένους ασθενείς, διότι τα νύχια μπορεί να αποτελέσουν 
πύλη εισόδου για συστηματική λοίμωξη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΜΕΣΗ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ
(+)

ΑΜΕΣΗ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ
(-)

Καλλιέργεια (+) Έναρξη  θεραπείας

Καλλιέργεια (-)
Επανάληψη
καλλιέργειας

Θετική

ΝFF

Έναρξη  
θεραπείας

Καλλιέργεια (-) Αρνητική διάγνωση

Καλλιέργεια (+)

Επανάληψη
άμεσης
μικροσκοπικής
εξέτασης

Θετική

Αρνητική

Έναρξη  
θεραπείας

ΝFF= Non Fungus Found
ΝFF= Non Fungus Found

ΠΙΤΥΡΟΣΠΟΡΩΣΕΙΣ

•  ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΟΥΣ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ
• ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ ΑΠO PITYROSPORUM OVALE

ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΟΥΣ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ  
(PITYRIASIS VERSICOLOR)

•  Χρόνια, υποτροπιάζουσα μη φλεγμονώδης επιπολής μυκητίαση 
• Συχνό, καλόηθες νόσημα, 
ενοχλητικό από αισθητικής άποψης

• Παγκόσμια κατανομή
• Τροπικές και εύκρατες περιοχές 
(κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες)

• Νεαροί ενήλικες, σπάνια σε παιδιά 
• Αίτιο: Pityrosporum ovale ή Malassezia furfur
•  Λιπόφιλος ζυμομύκητας της κερατίνης στιβάδας και των τριχικών 

θυλάκων ατόμων >15 ετών
• Αποτελεί μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος
•  Προδιαθεσικοί παράγοντες: υψηλή θερμοκρασία, υγρασία του 

περιβάλλοντος, υπεριδρωσία, αυξημένη παραγωγή σμήγματος, 
κληρονομικοί παράγοντες, εφαρμογή λιπαρών ουσιών, ΣΔ, λή-
ψη κορτικοστεροειδών, ανοσοκαταστολή

• Χαμηλής μεταδοτικότητας, όχι συχνή η μετάδοση σε άλλο άτομο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

•  Κηλίδες ή πλάκες ωοειδείς, στρογγυλές, διάσπαρτες, σαφώς 
αφοριζόμενες

• Λεπτή απολέπιση (σημείο ροκανιδίου)
• Χρώμα βλαβών 

-  Ποικίλης έντασης και απόχρωσης (λευκό, ρόδινο, καφεγαλα-
κτόχροο)

-  Οι υποχρωμικές κηλίδες μπορεί να επιμείνουν για μήνες μετά 
την θεραπεία, χωρίς όμως απολέπιση

•  Εντόπιση: Οι βλάβες εντοπίζονται σε περιοχές με άφθονους σμηγ-
ματογόνους αδένες 
-  Ανώτερος κορμός, ράχη, βραχίονες, τράχηλος, στερνική χώ-

ρα, κοιλιά
-  Σπανιότερα κάτω άκρα, εφήβαιο, πτυχές, γεννητικά όργανα, 

πρόσωπο
- Στα παιδιά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο

• +/- Ήπιος κνησμός

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

•  Άμεσο παρασκεύασμα λεπιών με ΚΟΗ ή με κυανούν του μεθυλενίου
  χαρακτηριστική εικόνα "spaghetti with meat-balls" (μακα-
ρόνια με κεφτέδες): αθροίσεις σπορίων ανάμεσα σε νηματο-
ειδείς υφές
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ

•  Λυχνία του Wood 
Κιτρινοπράσινος φθορισμός 
Όχι πρόσφατο λουτρό

• Βιοψία
Στελέχη του P. Ovale στις επιφανειακές στιβάδες της κερατίνης με 
PAS χρώση, υπερκεράτωση, παρακεράτωση, ελαφρά ακάνθω-
ση, ήπια φλεγμονώδης διήθηση του χορίου από λεμφοκύτταρα 

ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ PITYROSPORUM OVALE

•  Νεαροί ενήλικες
•  :   2:1
• Αιτιοπαθογένεια

- Pityrosporum Ovale
-  Διάσπαση 

των τριγλυκεριδίων
σε ελεύθερα λιπαρά οξέα
από τη δράση της λιπάσης  
του P. Ovale στον τριχικό θύλακο  απόφραξη

• Κλινική εικόνα
-  Μονόμορφο εξάνθημα  Ερυθηματώδεις θυλακικές 

βλατίδες και φλύκταινες
- Ανώτερο τμήμα του κορμού, αυχένας, ώμοι, άνω άκρα
- Συνοδός έντονος κνησμός

ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ  
ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΑ ΕΙΔΗ ΜΥΚΗΤΩΝ 

•  ΜΑΥΡΗ ΠΙΕΔΡΑ
• ΛΕΥΚΗ ΠΙΕΔΡΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΑΣΗ

ΜΑΥΡΗ ΠΙΕΔΡΑ (BLACK PIEDRA) 

•  Μύκητας Piedraia hortae
• Τροπικές περιοχές    
•  Σταθερά προσκολλημένα στο στέλεχος της τρίχας καφέ  

ή μαύρα οζίδια που παράγουν χαρακτηριστικό μεταλλικό ήχο 
στο χτένισμα

•  Απτικά δίνουν την αίσθηση χαλικιών ή άμμου (πιέδρα = πέ-
τρα)

ΜΑΥΡΗ ΠΙΕΔΡΑ (BLACK PIEDRA) 

•  Μύκητας Trichosporon 
beigelii

•  Σπάνια, ασυμπτωματι-
κή μυκητίαση των τρι-
χών του εφηβαίου, του 
γενιού, των μασχαλών 
και σπανιότερα στο τρι-
χωτό της κεφαλής

•  Εύκρατες περιοχές
•  Μαλακά, εύκολα απο-

σπώμενα οζίδια λευ-
κωπού χρώματος κατά 
μήκος των τριχών

•  Πιθανά σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενο νόσημα

ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΑΣΗ (TINEA NIGRA) 

•  Μύκητας Hortae werneckii 
• Τροπικές περιοχές
•  Επίπεδες, σαφώς αφοριζόμενες, ασυμπτωματικές κηλίδες καφέ 

μαύρου χρώματος με φυγόκεντρη ανάπτυξη, χωρίς απολέπιση
• Παλάμες και πέλματα
• Δ/Δ μελαγχρωματικές βλάβες  Βιοψία

ID
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ

1.  Σε γυναίκες που η συνήθης τοπική ή αντιβιοτική per os αγωγή 
έχει αποτύχει

2.  Όταν είναι επιθυμητή η αντισύλληψη, μαζί με την αντιμετώπι-
ση της ακμής

3.  Όταν η έλλειψη ισοτρετινοΐνης αντενδείκνυται ή δεν έχει αποτέ-
λεσμα

4. Σε υπερανδρογονισμό (ωοθηκικής ή επινεφριδικής αιτιολογίας)
5. Σε ύπαρξη κλινικών σημείων υπερανδρογονισμού

ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ

•  Χαμηλή δόση γλυκοκορτικοειδών
•  Ένδειξη: Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων με όψιμη εμφάνιση.
•  Prednisolone 2.5-5mg/ημέρα προ της κατάκλισης ή 2.5mg το πρωί 

5mg το βράδυ με ή χωρίς αντισυλληπτικά (όχι πέραν των 6 μηνών)

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΩΟΘΗΚΙΚΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ

•  Ανάλογα των εκλυτικών ορμονών του υποθαλάμου (GnRH αγω-
νιστές), (ανάλογα LHRH), αναστέλλουν παραγωγή γοναδοτροπι-
νών, ωορρηξία, διακόπτοντας την κυκλική απελευθέρωση

•  LH, FSH από την υπόφυση π.χ. βουσερελίνη, λευπρορελίνη
•  Δεν χρησιμοποιούνται λόγω ταυτόχρονης μείωσης οιστρογόνων
• Ορμονικά αντισυλληπτικά από του στόματος (ΟΑ)
•  Περιέχουν οιστρογόνα (συνήθως ethinyl estradiol 20-35μg) και 

προγεστερινοειδή (progestin)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ

•  Οιστρογόνα: αύξηση σύνθεσης SHBG  ελάττωση F τεστοστε-
ρόνης

•  Αναστολή ωορρηξίας μέσω αναστολής των ωοθηκικών ανδρο-
γόνων

• Μείωση κυκλοφορούντων ανδρογόνων

ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ 
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ + ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΙΝΟΕΙΔΗ  

(ΠΡΟΓΕΣΤΑΓΟΝΑ) (PROGESTINS)

•  1ης γενιάς ethinylestradiol + norethisterone 
•  2ης γενιάς ethinylestradiol + levonorgestrel, norgestimate (Postinor, 

Mirena – ενδομήτρια συσκευή)
•  3ης γενιάς ethinylestradiol + desogestrel (Laurina, Gracial, Mercilon, 

Trigynera), gestodene, cyproterone acetate (Gynofen 35)
•  4ης γενιάς ethinylestradiol + drospirenone (DRSP), (Jasmin, 

Jasminelle), chlormadinone acetate

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ 
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (PRAC) ΤΟΥ ΕΜΑ

•  Το Gynofen 35 (cyproterone acetate 2mg/ethinylestradiol 35mcg) 
ενδείκνυται για τη θεραπεία μέτριας – σοβαρής ακμής που σχετί-
ζεται με ευαισθησία στα ανδρογόνα (με ή χωρίς σμηγματόρροια) 
ή/και δασυτριχισμό, σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία

•  Χρησιμοποιείται μόνο αφού η τοπική θεραπεία ή οι συστηματι-
κές αντιβιοτικές θεραπείες έχουν αποτύχει

•  Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλα ορμονικά αντισυλληπτι-
κά (ΟΑ)

•  Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις για τον κίνδυνο θρομ-
βοεμβολής έχουν ενισχυθεί

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 
ΣΤΟ SPC

KΙΝΔΥΝΟΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗΣ (ΦΘΕ ΚΑΙ ΑΘΕ)

• Αυξημένος σε χρήστριες Gynofen 35
• Κίνδυνος για ΦΘΕ μεγαλύτερος τον 1ο χρόνο χρήσης
• Κατά την επανέναρξή του
•  Κατά την αλλαγή από άλλο (ΟΑ) στο Gynofen 35, μετά από χρονική 

περίοδο διακοπής της αγωγής διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός
Η ομάδα χρηστριών του Gynofen 35 πιθανόν να περιελάμβανε 
ασθενείς που έχουν (ενδεχομένως) εγγενή αυξημένο κίνδυνο 
καρδιαγγειακής νόσου (σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών).

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ

• ΦΘΕ (επιπολής, εν τω βάθει ΦΘ, πνευμονική εμβολή)
•  ΑΘΕ (έμφραγμα μυοκαρδίου) ή πρόδρομες καταστάσεις (στηθάγ-

χη, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο)
• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ)
• Παρουσία παραγόντων κινδύνου

- σακχαρώδης διαβήτης
- σοβαρή υπέρταση
- σοβαρή δυσλιποπρωτεϊναιμία

• Κληρονομική προδιάθεση για ΦΘΕ, ΑΘΕ:
- Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη c (APC)

ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕξΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΛΗψΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ορμονική θεραπεία της ακμής
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΗ

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

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

Ιατρική εστί πρόσθεσις και αφαίρεσις. 
Αφαίρεσις μεν των υπερβαλλόντων, πρόσθεσις δε των ελλειπόντων. 

Ο δε τούτο ποιείν, άριστος ιατρός.



- Ανεπάρκεια αντιθρομβίνης ΙΙΙ
- Ανεπάρκεια πρωτεΐνης c και s
- Υπερομοκυστεϊναιμία
-  Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (αντισώματα αντικαρδιολιπίνης, 

αντιπηκτικό του λύκου)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΘΕ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΜΕ:

• Ηλικία
• Κάπνισμα (γυναίκες άνω των 35)
• Θετικό οικογενειακό ιστορικό
•  Παρατεταμένη ακινητοποίηση, μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, 

οποιαδήποτε επέμβαση στα κάτω άκρα
•  Σοβαρό τραύμα – διακοπή λήψης!! Αλλιώς χορήγηση αντιθρομ-

βωτικής αγωγής
• Παχυσαρκία (ΒΜΙ >30kg/m2)
• Λοχεία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΘΕ Ή ΑΕΕ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΜΕ:

• Ηλικία
• Κάπνισμα
• Δυσλιποπρωτεϊναιμία
• Παχυσαρκία
• Υπέρταση
• Ημικρανία
• Βαλβιδοπάθεια
• Κολπική μαρμαρυγή

• Θετικό οικογενειακό ιστορικό
ΑΕ ΣΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 

(ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ:

• Σακχαρώδη διαβήτη
• ΣΕΛ
• Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο
• Χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
• Ωτοσκλήρυνση
• Ηπατικές νόσοι με χολόσταση, πορφυρίες
• Όγκοι υπόφυσης
• Μη καθορισμένες αιμορραγίες από γεννητικά όργανα
• Λοχεία, εγκυμοσύνη

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΠΑΝΙΕΣ(;) 
(≥1/10.000 ΕΩΣ <1/1000): 

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΑ ΣΕ:

• Καρκίνο μαστού
• Καρκίνο γεννητικών οργάνων
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ΥΠΕΡΑΝΔΡΟΓΟΝΙΣΜΟΣ:

• Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
•  Σύνδρομο HAIR-AN (Hyperandrogenism, Insulin-Resistance, 

Acanthosis Nigricans)
• Σύνδρομο SAHA (Seborrhea, Acne, Hirsutism, Alopecia)

ΑΚΜΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• Συνήθης
• Αρχίζει από την εφηβεία ή ενήλικη ζωή
• Συνεχίζει ακόμα και δεκαετίες
• Επηρεάζει την ποιότητα ζωής
• 1/3 των ασθενών που προσέρχονται στο ιατρείο είναι γυναίκες >25
•  Υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, 82% σε πολλούς κύκλους αντι-

βίωσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Γενική αίματος, χοληστερίνη, ηπατικός έλεγχος
•  Εξετάσεις θρομβοφιλίας: ινωδογόνο, παράγων leyden, παράγων 

C, παράγων S, ομοκυστεΐνη
• Γονιδιακός έλεγχος θρομβώσεως;
• Τεστ κύησης;
Δεν απαιτείται: Pap test, γυναικολογική εξέταση

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ

•  Κυπροτερόνη οξεική CPA + Αιθινυλοιστραδιόλη (Gynofen 35) 
(2mg+0.035mg)

•  + 10mg CPA (Androcur) επιπλέον από την 5η-14η ημέρα του κύκλου
• Σπιρονολακτόνη (aldactone)
• Φλουταμίδη (Flucinom, Elbat, Flutaplex)

CPA

• Androcur 10mg, 50mg
• Αντιανδρογόνο χρησιμεύον ως προγεσταγόνο στα αντισυλληπτικά
• Αναστολή παραγωγής σμήγματος από 30-67%
• Άμεση δράση στη φαγεσωρογένεση
• Μεγαλύτερος κίνδυνος θρομβώσεων;

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

•  Αναστολή FSH-LH, αναστολή λειτουργίας ωοθηκών και μείωση 
ανδρογόνων ορού

• Αναστολή σύνδεσης DHT με τον υποδοχέα της
•  Ελάττωση δραστηριότητας της 5α-αναγωγάσης που μετατρέπει 

την τεστοστερόνη σε DHT
• Αναστολή της ωορρηξίας (αντιγοναδοτροφινική δράση)

ΣΠΙΡΟΝΟΛΑΚΤΟΝΗ

• Αναστολέας υποδοχέων ανδρογόνων
• Αναστολέας 5α-αναγωγάσης
• Δοσοεξαρτώμενη δράση (50-100mg ημ)
• Ελάττωση έκκρισης σμήγματος κατά 30%-50%
•  Έλεγχος ηλεκτρολυτών σε μεγαλύτερες ηλικίες (κίνδυνος υπερ-

καλιαιμίας)
• ΑΕ: ανωμαλίες κύκλου
• Θηλεοποίηση άρρενος εμβρύου
• (+Αντισυλληπτικά)

ΦΛΟΥΤΑΜΙΔΗ

• Μη στεροειδές αντιανδρογόνο
• Ηπατοτοξικό

DROSPIRENONE

• Παράγωγο της 17-alpha spironolactone
• Δράση:  αντιανδρογόνο, αντι-αλατοκορτικοειδική (διουρητικές 

ιδιότητες)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Τα αντισυλληπτικά πρέπει να διακόπτονται αμέσως στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:
• Αιφνίδιο άλγος στο θώρακα
• Αιφνίδια δύσπνοια
• Σφοδρή και παρατεινόμενη κεφαλαλγία
• Εμφάνιση σημείων θρομβοφλεβίτιδας
• Αιφνίδιες διαταραχές της όρασης ή της ακοής
• Εμφάνιση ίκτερου ή κνησμού σε όλο το σώμα
• Αιμωδία στο ήμισυ του σώματος
• Λιποθυμίες, σφοδρό άλγος στο επιγάστριο
• Σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης
• Εκδήλωση βαριάς κατάθλιψης
• Αύξηση των επιληπτικών σπασμών
• Κύηση

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ;

Εάν η ακμή προέρχεται από ωοθηκικά ανδρογόνα minimum 6 μή-
νες και maximum όσο κρίνει ο θεράπων ιατρός.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ 
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ;

Αντισύλληψη δίδεται 1-2 χρόνια μετά την εμμηναρχή. Μετά τα 40 
ή δίδονται με προσοχή ή ειδικά αντισυλληπτικά όπως το CLAIRA 
(με φυσικά οιστρογόνα και πολύ ελαφρά προγεσταγόνα).

ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟ, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ  

ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ;

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΣΕ PATCHES  
Ή ΕΝΕΣΙΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΚΜΗΣ

• Ισοτρετινοΐνη: 85±10% βελτίωση από την αρχική κατάσταση
• Τετρακυλίνες: 54±3%
• CPA 65±4%
Larsen TH et al: Acne: comparing hormonal approaches to antibiotics and 
isotrenoin Expert Opin Pharmacother 2003, 4:1097-103.

ΟΙ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, 
ΤΟΠΙΚΕΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ

Ευχαριστίες στον κ. Κωστή Σαμαρά Γυναικολόγο - Ενδοκρινολόγο
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ

• Δεκαετία ΄60: συστηματικά αντιβιοτικά στη θεραπεία της ακμής
• Καθιερωμένη θεραπεία για τη μέτρια ως σοβαρή ακμή
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
• Μέτρια ως σοβαρή φλεγμονώδης ακμή
• Ακμή ανθεκτική στις τοπικές θεραπείες
• Φλεγμονώδης μορφή ακμής σε εκτεταμένη επιφάνεια σώματος
• Ακμή που προκαλεί δυσχρωμίες ή μόνιμες ουλές

Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al.
Semin Cutan Med Surg 27:183-187 2008

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡIΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ (αναστολή πολλαπλασιασμού p. acnes)
Αναστέλλουν: - τη σύνθεση των πρωτεϊνών του βακτηριδίου
 - το σχηματισμό φυλλικού οξέος στο p. acnes (TMP/SMZ)
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΣΗ
Αναστέλλουν:  - την παραγωγή λιπασών από το p. acnes
 - τη μίτωση των λεμφοκυττάρων
 - τη χημειοταξία των λευκοκυττάρων
 - την απελευθέρωση ελεύθερων ριζών Ο2 
 - τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (TNF-a, IL-1, IL-6)
 -  την ενεργοποίηση του συμπληρώματος (τετρακυ-

κλίνες)
     Αυξάνουν: - την έκκριση αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-10)

Systemic antibiotic therapy of acne vulgaris F. Ochsendorf 
JDDG; 2006 4:828–841

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ

ΧΑΜΗΛΗ-ΜΕΣΑΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΣΥΣΤΑΣΗ
ΦΑΓΕΣΩΡΙΚΗ ΑΚΜΗ

ΗΠΙΑ-ΜΕΤΡΙΑ 
ΒΛΑΤΙ∆ΟΦΛΥΚΤΑΙΝΩ∆ΗΣ  
ΑΚΜΗ

ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΤΙ∆Ο-
ΦΛΥΚΤΑΙΝΩ∆ΗΣ-ΜΕΤΡΙΑ  
ΚΥΣΤΙΚΗ ΑΚΜΗ

ΣΟΒΑΡΗ ΚΥΣΤΙΚΗ-
ΣΥΡΡΕΟΥΣΑ ΑΚΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ + 

ΒΡΟ
ή

ΤΟΠΙΚΑ    
ΡΕΤΙΝΟΕΙ∆Η

ή
ΑΖΕΛΑΪΚΟ ΟΞΥ

*περιπτώσεις µε εκτεταµένη µορφή νόσου
Evidence-based (S3) Guidelines for the Treatment of Acne

JEADV 2012, 26 (Suppl. 1), 1-29

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΣΥΣΤΑΣΗ

*ΜΕΣΑΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΣΥΣΤΑΣΗ

* εκτεταµένη µορφή νόσου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ - Οξυτετρακυκλίνη
 - Τετρακυκλίνη υδροχλωρική
 - Δοξυκυκλίνη
 - Μινοκυκλίνη         τετρακυκλίνες
 - Λυμεκυκλίνη           2ης γενιάς

ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ - Ερυθρομυκίνη
 - Αζιθρομυκίνη
 - Ροξιθρομυκίνη
ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ - Τριμεθοπρίμη/Σουλφαμεθοξαζόλη
ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ - Λεβοφλοξασίνη
ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ, ΔΑΨΟΝΗ  αναφορές στη βιβλιογραφία

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ

Τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά στην ακμή 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Βακτηριοστατικά – βακτηριοκτόνα (σε υψηλές δόσεις) 
Διαθέτουν διπλό μηχανισμό δράσης:
• ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: ενώνονται με την 30S υπομονάδα των ριβοσω-
μάτων 

Αναστέλλεται η πρωτεϊνική σύνθεση του p. acnes
• ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΣΗ

- Αναστέλλουν την χημειοταξία των ουδετερόφιλων
- Μειώνουν την παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου
- Μειώνουν το οξειδωτικό stress

Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al. 
Semin Cutan Med Surg27:183-187 2008

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
- Φωτοευαισθησία – φωτοτοξικές δερματικές αντιδράσεις
- Διαταραχές ΓΕΣ (ναυτία, έμετος, διάρροια)
- Λοιμώξεις από Candida περιπρωκτικής ή περιγεννητικής περιοχής
- Αύξηση ενδοκράνιας πίεσης, ίλιγγος (κυρίως με μινοκυκλίνη)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
-  Προσοχή σε: νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια (δοξυ-

κυκλίνη)
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Δε χορηγούνται σε κύηση, παιδιά <8 ετών

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ

• ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ υδροχλωρική
-  Δοσολογία: 500mg 2 φορές ημερησίως – 1h πριν ή 2h μετά 

από γεύμα (η λήψη με τροφή - ιδιαίτερα γαλακτοκομικά - μπο-
ρεί να εμποδίσει την απορρόφησή της στον εντερικό σωλήνα)

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
-  Συχνά γαστρεντερικές διαταραχές - σπάνια οισοφαγίτιδα, πα-

γκρεατίτιδα
-  Φωτοευαισθησία ή ψευδοπορφυρία – σπάνια επώδυνη φωτο-

ονυχόλυση 
• ΔΟΞΥΚΥΚΛΙΝΗ 2ης γενιάς τετρακυκλίνη

-  Δοσολογία: 50-100mg 2 φορές ημερησίως (μπορεί να λαμβά-

Ακμή – Συστηματική θεραπεία:
Αντιβιοτικά

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Πανεπιστημιακός υπότροφος, 

Β΄ Κλινική Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Αθήνας, ΠΓΝΑ «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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νεται μαζί με τα γεύματα)
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Φωτοτοξικές αντιδράσεις
Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al.

Semin Cutan Med Surg27:183-187 2008

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ

• ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ 2ης γενιάς τετρακυκλίνη
- Δοσολογία: 50-100mg 2 φορές ημερησίως

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
- Διαταραχές του αιθουσαίου (ζάλη, ίλιγγος, αταξία)
-  Εντοπισμένη ή γενικευμένη κυανόφαιη χρώση του δέρματος – 

βλεννογόνων (σε φλεγμονώδεις βλάβες ή ουλές ακμής, στο 
σκληρό των οφθαλμών, στην κοίτη των νυχιών, στα δόντια)

Σπανιότερα:
- Σύνδρομο τύπου λύκου
-  Σύνδρομο ορονοσίας (αρθραλγίες, κνίδωση, πυρετός, λεμφα-

δενοπάθεια) 
- Αυτοάνοσες αντιδράσεις (αγγειίτιδα, ηπατίτιδα)
- Καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση 

Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al. 
Semin Cutan Med Surg27:183-187 2008

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ

• ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ ER (Extended Release) ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Μινοκυκλίνη σε δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης:
45, 55, 65, 80, 90, 105, 115, 135mg – δυνατότητα προσαρ-
μογής στο ΒΣ

- Δοσολογία: 1 φορά την ημέρα για 12 εβδομάδες
Σε 2 πολυκεντρικές μελέτες φάσης ΙΙΙ, διάρκειας 12 εβδομάδων 
•  Ασφαλής και αποτελεσματική στη θεραπεία των φλεγμονωδών 

βλαβών σε μέτρια ως σοβαρή ακμή
• Οι ΑΕ ήταν παρόμοιες με εκείνες του εικονικού φαρμάκου

Extended-release Formulation of Minocycline in the Treatment of 
Moderate-to-severe Acne Vulgaris in Patients Over the Age of 12 Years

H.M. TOROKJ ClinAesthetDermatol. 2013;6(7):19–22.

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ

• ΛΥΜΕΚΥΚΛΙΝΗ 2ης γενιάς τετρακυκλίνη ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Δοσολογία: 150-300mg/ημέρα για 12 εβδομάδες
- Διαθέτει:  - καλύτερη απορρόφηση
                 - ενισχυμένη διείσδυση στους ιστούς 
                 - βραδεία απομάκρυνση

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
- Γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια, κολίτιδα, ναυτία, έμετο)
- Οισοφαγίτιδα (σε μακροχρόνια χορήγηση)
- Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
- Οπτικές διαταραχές 

A. Katsambas & C. Dessinioti New and emerging treatments in 
dermatology: acne Dermatologic Therapy, Vol. 21, 2008, 86–95.

H.M. TOROKJ ClinAesthetDermatol. 2013;6(7):19–22.

ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΝΚΟΖΑΜΙΝΕΣ

• Ερυθρομυκίνη
• Αζιθρομυκίνη
• Ροξιθρομυκίνη
• Κλινδαμυκίνη

ευρύ φάσμα δραστικότητας
καλά απορροφήσιμα με λήψη από το στόμα
λιποδιαλυτά φάρμακα – καλή διείσδυση στο 
δέρμα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
- Αντιβακτηριακή δράση
- Βακτηριοστατική δράση (κλινδαμυκίνη)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Συνδέονται με την 50S ριβοσωμική υπομονάδα

Αναστέλλουν την πρωτεϊνική σύνθεση των βακτηρίων

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια

ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ

• ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗ
- Δοσολογία: 250-500mg δύο έως τέσσερις φορές ημερησίως
- Συστήνεται λήψη με τροφή  μείωση γαστρεντερικών ΑΕ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Καλή θεραπευτική επιλογή σε : 
- Αντένδειξη λήψης τετρακυκλινών 
- Θεραπεία τους καλοκαιρινούς μήνες
- Περίπτωση εγκυμοσύνης

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Αυξημένη αντοχή στο p. acnes

ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ

• ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ
Καλό φαρμακοκινητικό προφίλ: 
- Ταχεία πρόσληψη στους ιστούς
- Συγκεντρώσεις x10 της ερυθρομυκίνης
- Χρόνος ημίσειας ζωής: ~ 68 ώρες
- Δοσολογία: 250-500mg/ημέρα για 3ημ/εβδ για 12 εβδομάδες
                       500mg 3-4 συνεχ. ημ/1 εβδ το μήνα για 3 μήνες κ.α.
- Λιγότερες γαστρεντερικές ΑΕ (από την ερυθρομυκίνη)
- Εξίσου αποτελεσματική – καλά ανεκτή (όπως οι τετρακυκλίνες)
- Βολικό δοσολογικό σχήμα  υψηλή συμμόρφωση
-  Κατάλληλη επιλογή για ασθενείς με δυσανεξία ή αντένδειξη 

στις τετρακυκλινες
A Review of Azithromycin for the Treatment of Acne Vulgaris C.C. 

Riddleet al , Cosmetic Dermatology VOL. 20 NO. 5 MAY 2007

ΛΙΝΚΟΖΑΜΙΝΕΣ

• ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗ
- Αποτελεσματική δράση στη θεραπεία της ακμής
- Δοσολογία: 150mg 3 φορές την ημέρα
-  Περιορισμένη χρήση λόγω του προφίλ ΑΕ (20-30% των ασθε-

νών παρουσιάζουν διάρροια από Cl. Difficile – ψευδομεμβρα-
νώδης κολίτιδα)

ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ

• ΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ ΣΟΥΛΦΑΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗ
- Δεν έχει επίσημη ένδειξη στη θεραπεία της ακμής
- Περιορισμένη χρήση: 

επιλεγμένες περιπτώσεις ανθεκτικής ακμής
Gram (-) θυλακίτιδα



-  Πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρών αντιδράσεων (ως 3% των ασθε-
νών πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens-Johnson, ΤΕΝ)

-  Αιματολογικές αντιδράσεις (ακοκκιοκυτταραιμία, θρομβοπενία, 
πανκυτταροπενία)

- Γαστρεντερικές διαταραχές (ναυτία, έμετοι, διάρροια)

B. Dréno et al , European recommendations on the use of oral 
antibiotics for acne Eur J Dermatol 2004; 14: 391-9

ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ

Δεν χρησιμοποιούνται στην ακμή εξαιτίας:
- Μικρού όγκου δεδομένων αποτελεσματικότητας
-  Των ανεπιθύμητων ενεργειών (3-6% των ασθενών) (διέγερση, κε-

φαλαλγία, παραισθήσεις, γαστρεντερικές διαταραχές, αρθραλγί-
ες, τενοντίτιδα και φωτοευαισθησία)

- Ανάπτυξης ανθεκτικότητας
- Υψηλού κόστους
-  Ακατάλληλες για εφήβους (λόγω των πιθανών επιπτώσεων στον 

αρθρικό χόνδρο)

B. Dréno et al , European recommendations on the use of oral 
antibiotics for acne Eur J Dermatol 2004; 14: 391-9

ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ

• ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ
- Παρουσιάζει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα
- Μακρύ χρόνο ημίσειας ζωής
- Καλή ανοχή

- Δοσολογία: 500mg άπαξ ημερησίως για 2 εβδομάδες

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Ανθεκτικά στελέχη του p. acnes στην LVFX

Clinical effectiveness of once-daily levofloxacin for inflammatory acne with 
high concentrations in the lesions. Kawada A et al , J Dermatol. 2012 

Jan;39(1):94-6.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

-  Συνδυασμός συστηματικών αντιβιοτικών + τοπικών θεραπειών 
υπερέχει της μονοθεραπείας – διαφορετικοί μηχανισμοί δράσης

• ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΒΕΝΖΟΫΛΙΟΥ
- Ερυθρομυκίνη + BPO 5%
-  Βελτίωση μετά από 4 εβδομάδες (41% έναντι μονοθεραπείας 

35%) και μετά από 6 εβδομάδες (63% έναντι μονοθεραπείας 53%)
 

• ΤΟΠΙΚΑ ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ
- Τετρακυκλίνη + τρετινοΐνη        
- Δοξυκυκλίνη + αδαπαλένη       
- Λυμεκυκλίνη + αδαπαλένη       

συγκριτικά με μονοθεραπεία
- ταχύτερη μείωση του p. acnes
- συντομότερη ανταπόκριση
- μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

F. Ochsendorf Systemic antibiotic therapy of acne vulgaris JDDG; 2006 
4:828–841

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• ΚΥΗΣΗ: θεραπεία 2ης γραμμής

DERMOCOSMETICS

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΣΕΛΙΔΑ 22

- Ερυθρομυκίνη κατ. Β κατά FDA
- Αζιθρομυκίνη κατ. Β κατά FDA 
- Κλινδαμυκίνη κατ. Β κατά FDA
- τετρακυκλίνες κατ. D κατά FDA

(2ο και 3ο τρίμηνο: δυσχρωμία οδόντων,  
υποπλασία αδαμαντίνης, ελαττωμένη ανάπτυξη οστών)

- Λεφοφλοξασίνη κατ. C κατά FDA
- Τριμεθοπρίμη – Σουλφομεθοξαζόλη κατ. C κατά FDA

• ΓΑΛΟΥΧΙΑ
-  Ερυθρομυκίνη: λήψη τις 2 πρώτες εβδομάδες της ζωής συνδέ-

εται με πυλωρική στένωση

Treatment of Acne Vulgaris During Pregnancy and Lactation 
Y. L. Kong , H. L. Tey Drugs, 2013 Jun;73(8):779-87

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ P. ACNES

•  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
-  Να μην γίνεται χρήση αντιβιοτικών, αν άλλη θεραπευτική επιλο-

γή μπορεί να επιφέρει το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα
-  Χρήση αντιβιοτικών ανάλογα με την κλινική ανάγκη
-  Να μην χορηγούνται τα αντιβιοτικά ως μονοθεραπεία
-  Συνδυασμός με ΒΡΟ για την αποφυγή ανάπτυξης αντίστασης
-  Να διακόπτεται η αντιβιοτική αγωγή όταν δεν υπάρχει βελτίω-

ση ή όταν αυτή είναι μικρή
-  Αποφυγή της χορήγησης αντιβιοτικών πέραν των έξι μηνών
-  Να μην γίνεται αλλαγή στα αντιβιοτικά χωρίς επαρκή αιτιολόγηση

B. Dréno et al , European recommendations on the use of oral 
antibiotics for acne Eur J Dermatol 2004; 14: 391-9 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ

•  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
-  Έναρξη αντιβιοτικής αγωγής (συνδυασμός με ΒΡΟ ή τοπικό ρε-

τινοειδές)
- Αρχική αξιολόγηση 6-8 εβδ από την έναρξη της θεραπείας
-  Σε μερική βελτίωση, συνέχιση της τρέχουσας θεραπείας για επι-

πλέον 6-8 εβδ και επανεκτίμηση – max θεραπείας ως 6 μήνες

 αλλαγή αντιβιοτικής αγωγής
-  Σε έλλειψη αποτελεσματικότητας
     άλλη θεραπευτική επιλογή

- Συντήρηση με συνέχιση της τοπικής αγωγής (ΒΡΟ, ρετινοειδές)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•  Τα συστηματικά αντιβιοτικά (τετρακυκλίνες 2ης γενιάς και τα 
μακρολίδια) αποτελούν ασφαλή και αποτελεσματική επιλο-
γή στην αντιμετώπιση της φλεγμονώδους μέτριας – σοβα-
ρής ακμής

•  Η κατάλληλη επιλογή φαρμάκου και θεραπευτικού σχήματος εξα-
σφαλίζει τη συμμόρφωση  αποτελεσματικότητα στη θεραπεία

•  Απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση του ασθενούς – κλινική 
αξιολόγηση/εργαστηριακός έλεγχος 

•  Απαραίτητη η συνδυαστική θεραπεία με τοπικά φάρμακα (ΒΡΟ, 
ρετινοειδή – ΟΧΙ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ) για την αποφυγή ανθε-
κτικότητας από το p. acnes και τη μεγιστοποίηση του θεραπευτι-
κού αποτελέσματος

• Συνέχιση της τοπικής αγωγής – συντήρηση μετά τη θεραπεία

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Η ψωρίαση νυχιών είναι πολύ κοινή νόσος και προκαλεί αξιοσημείωτη νο-
σηρότητα στους ασθενείς. Σε αυτό το βιβλίο, με τη βοήθεια επεξηγη-
ματικών εικόνων, παρουσιάζονται τα κλινικά σημεία που υποδηλώνουν 

ψωρίαση νυχιών και περιγράφεται η διαφορική διάγνωση των ανωμαλιών των 
νυχιών. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, νεότερες μέθοδοι διάγνωσης και παρέχο-
νται συμβουλές σχετικά με τη χρήση των ευρετηρίων αξιολόγησης της σοβα-
ρότητας. Επιπλέον, συζητούνται εκτενώς οι διαθέσιμες θεραπείες με πληροφο-
ρίες για τις νεώτερες επιλογές. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας μπορεί να 
αποτελέσει πρόκληση, γι’ αυτό παρέχονται οδηγίες σχετικά με όλους τους πα-
ράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σχετικά με την επιλογή της θε-
ραπείας για ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως παιδιά και εγκύους. Έχουν επι-
λεγεί συνεργάτες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια διεθνή προοπτική της 
κατάστασης. Το βιβλίο Nail Psoriasis είναι μια ανεκτίμητη ενημερωμένη πηγή 
πληροφόρησης για δερματολόγους ενώ ενδιαφέρει ρευματολόγους και παθο-
λόγους λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία των νυχιών μπορεί να οδηγήσουν σε 
πρώιμη διάγνωση αρθροπαθειών. 

Συνοπτικά το βιβλίο παρέχει:
• Λεπτομερείς οδηγίες για τις διαγνωστικές μεθόδους και τη διαφορική διάγνωση
•  Συμβουλές σε θέματα θεραπευτικής επιλογής, δίνοντας βάση σε νεότερες επι-

λογές και ειδικές κατηγορίες ασθενών
• Πολυάριθμες επεξηγηματικές εικόνες
• Συγγραφή από ειδικούς από όλο τον κόσμο

ISBN: 978-3-319-08810-5, Έκδοση: 2014 
Spinger International Publishing - Switzerland, Σελίδες: 159 

NAIL PSORIASIS - From A to Z
Rigopoulos Dimitris, Associate Professor of Dermatology, Athens 
University, “Attikon” University Hospital, Athens, Greece 
Tosti Antonella, Department of Dermatology and Cutaneous Surgery, 
University of Miami, Miller School of Medicine, Miami FL, USA 
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Fagron Advanced Derma
Εξατομικευμένη αντιμετώπιση δερματολογικών παθήσεων

Ως αποτέλεσμα προηγμένης έρευνας και 
γνώσης, οι βάσεις Fagron Advanced Derma 
θέλοντας να προστατέψουν τους ασθενείς 
από ερεθισμό του δέρματος, μακροχρόνιες 
δυσμενείς αντιδράσεις και αλλεργίες, περιέχουν 
μόνο ασφαλή συστατικά. Η προσεκτική επιλογή 

των συστατικών δίνει τη δυνατότητα στις 
βάσεις Fagron Advanced Derma να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από όλους τους 
ασθενείς, ακόμη και από μωρά, παιδιά, έγκυες 
γυναίκες και ηλικιωμένους.

ΑΣΦΑΛΕIΑ
Μοναδικές φόρμουλες βάσεων με ασφαλή συστατικά1. 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Επιστημονικά αποδεδειγμένη 
φαρμακοτεχνική σταθερότητα με ένα ευρύ 
φάσμα φαρμακευτικών ουσιών.

Ζητήστε τον πίνακα συμβατότητας

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΣΘΕΝΗ

∆ιαθέτουν βέλτιστη υφή για μέγιστη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών και 
συμμόρφωση του ασθενή με τη θεραπεία.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕYΝΑ ΚΑI 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βασίζονται στις τελευταίες επιστημονικές 
εξελίξεις της δερματολογίας και του 
compounding.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕYΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕIΑ

Λύσεις γαληνικών φαρμάκων 
εξατομικευμένης δερματολογικής θεραπείας 
με βάση τον τύπο του δέρματος.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟIΟΤΗΤΑ

Η διαδικασία σύνθεσης, ελέγχου και 
παρασκευής γίνεται υπό προδιαγραφές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής GMP 
διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΙΑΤΡΟYΣ ΚΑI ΦΑΡΜΑΚΟΠΟIΟYΣ

Συνδυάζουμε τις δυνατότητες, γνώσεις και 
εμπειρία με σκοπό τη μεγιστοποίηση του 
θεραπευτικού αποτελέσματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Παρέχουμε λύσεις εξοικονόμησης χρόνου 
για εύκολη συνταγογράφηση και παρασκευή 
γαληνικών φαρμάκων διαθέτοντας βάσεις 
έτοιμες προς χρήση.  

Μοναδικά πλεονεκτήματα

Η ολοκληρωμένη
λύση για 
εξατομικευμένη 
αντιμετώπιση 
δερματολογικών 
παθήσεων
Το Fagron Advanced Derma είναι το επαναστατι-
κό πρότυπο μοντέλο εξατομικευμένης αντιμετώ-
πισης δερματολογικών παθήσεων. Το «δερ-
ματολογικό εργαλείο» περιλαμβάνει μια σειρά 
καινοτόμων φαρμακευτικών βάσεων εξαιρετικά 
συμβατές με κάθε τύπο δέρματος, με αποδεδειγ-
μένη φυσική και χημική σταθερότητα για ένα 
ευρύ φάσμα φαρμακευτικών ουσιών.
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ΑΚΜΗ

•  ΟΡΙΣΜΟΣ: χρόνια φλεγμονώδης νόσος του τριχοσμηγματογό-
νου θυλάκου

• ΕΠΙΠΤΩΣΗ
Έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο δυτικό κόσμο.
Προσβάλλεται: - 85% των εφήβων
 - 64% ενηλίκων  μεταξύ 20-30 ετών
 - 3% ενηλίκων μεταξύ 35-45 ετών 

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

•  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ (λειτουργία σμηγματογόνων αδένων, 
ορμονικό προφίλ, ευαισθησία των ανδρογονικών υποδοχέων, 
κερατινοποίηση, φλεγμονή/ανοσολογική απάντηση)

• Αύξηση επίπτωσης ακμής  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ;
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:

-  Φάρμακα (αντιεπιληπτικά, λίθιο, κορτικοστεροειδή, ιωδιούχα, 
κυκλοσπορίνη, ισονιαζίδη)

- Στεροειδή αναβολικά
- Καλλυντικά
- Stress
- Διατροφή; 

• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
Κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων και γλυκών  
τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη
 γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλα, γιαούρτι, τυρί)
 ζωικών λιπαρών (κόκκινο κρέας, βούτυρο, κρέμα γάλακτος, τυ-

ποποιημένα fast food προϊόντα, snacks)   σε κορεσμένα λι-
παρά και  ω3 πολυακόρεστα οξέα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ

•  Μέχρι τη δεκαετία του ΄60 η διατροφή θεωρούνταν ότι έχει ση-
μαντικό ρόλο στην εκδήλωση ακμής

• Μετέπειτα και ως σήμερα η θεωρία αυτή είχε εγκαταλειφθεί
•  Την τελευταία δεκαετία με βάση επιδημιολογικά δεδομένα και 

παρατηρήσεις επανεξετάζεται ενδεχόμενη σχέση
•  Υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες μελέτες (προοπτικές, αναδρο-

μικές, επιδημιολογικές)

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

•  Από την ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας προκύπτει 
ότι οι κύριοι ενοχοποιητικοί παράγοντες είναι:
- τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη
- γαλακτοκομικά προϊόντα
-  συμπληρώματα διατροφής με πρωτεΐνη ορού γάλακτος που 

χρησιμοποιούνται από τους αθλητές
-  χαμηλή πρόσληψη ω3 λιπαρών οξέων και η αύξηση του λό-

γου ω6:ω3 λιπαρά οξέα 

•  Δεν έχει τεκμηριωθεί συσχέτιση με την κατανάλωση σοκολάτας 
και κακάο (μεθοδολογικά προβλήματα)
Μικρή μελέτη 14 άρρενες J Clin Aesthet Dermatol 2014 May 
δείχνει συσχέτιση

• Γάλα:
Όλα τα είδη γάλακτος
Η περιεκτικότητα σε λίπος δεν παίζει ρόλο

• Συσχέτιση με αυξημένο ΣΒ και αυξημένη πρόσληψη θερμίδων 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•  Diet and Acne Update: Carbohydrates Emerge as the Main 
Culprit (J Drugs Dermatol. 2014)

•  High incidence of acne vulgaris in young adult users of protein-
calorie supplements in the city of Joao Pessoa--PB (An Bras 
Dermatol. 2013)

•  Acne and whey protein supplementation among bodybuilders 
(Dermatology. 2012)

•  Clinical and histological effect of a low glycaemic load diet in 
treatment of acne vulgaris in Korean patients: a randomized, 
controlled trial (Acta Derm Venereol. 2012 May)

Αποτελέσματα ιστολογικής εξέτασης: μείωση του μεγέθους των 
σμηγματογόνων αδένων, μειωμένη φλεγμονή και ελαττωμένη έκ-
φραση της IL-8 (Acta Derm Venereol. 2012 May)
•  Relationships of self-reported dietary factors and perceived acne 

severity in a cohort of New York young adults (J Acad Nutr Diet. 
2014 Mar)

•  Ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη σε άρρενες 15-25 ετών για 
12 εβδομάδες: A low-glycemic-load diet improves symptoms in 
acne vulgaris patients: a randomized controlled trial (American 
Journal of Clinical Nutrition, 2007)

•  Milk consumption and acne in teenaged boys (J Am Acad Dermatol 
2008)

•  Υπάρχει βιοχημική βάση για τη συσχέτιση διατροφής και ακμής;

Ακμή
 & Διατροφή

Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

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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ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΚΑΙ ΑΚΜΗ 

1.  Στεροειδείς ορμόνες (φυσικές όχι ενέσιμες) όπως προγεστερό-
νη, 5-α πρεγνανεδιόνη, 5-α ανδροστανεδιόνη

τεστοστερόνη  DHT

Αύξηση του μεγέθους των σμηγματογόνων αδένων και αυξημέ-
νη παραγωγή σμήγματος

2.  IGF-1 (διαπερνά αναλλοίωτος τον εντερικό φραγμό)  παρα-
γωγή ανδρογόνων

3.  Πρωτεΐνες και απαραίτητα αμινοξέα όπως η λευκίνη, τα οποία 
διεγείρουν έκκριση ινσουλίνης από τα β-παγκρεατικά κύτταρα 
και την έκκριση IGF-1 από το ήπαρ 

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΚΜΗ

•  Γλυκαιμικός δείκτης: είναι η αύξηση της γλυκόζης αίματος που 
προκαλεί η λήψη 1gr του υπό μελέτη υδατάνθρακα σε σχέση με 
την αντίστοιχη αύξηση που προκαλεί 1gr γλυκόζης, η οποία έχει 
δείκτη 100 (τιμές μεταξύ 50-100)

•  Γλυκαιμικό φορτίο: σχετίζεται την ποσότητα σε γραμμάρια των 
υδατανθράκων που περιέχονται σε μια μερίδα
ΓΦ = (ΓΔ/100) X περιεκτικότητα τροφίμου σε υδατάνθρακες

•  Οι τροφές με υψηλό γλυκαιμικό φορτίο (λευκό ψωμί, λευκό ρύ-
ζι, πατάτες, δημητριακά, γλυκόζη)

Αύξηση γλυκόζης αίματος

Αυξημένη έκκριση ινσουλίνης
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1)

ΡΟΛΟΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/IGF-1 ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ  
ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Exp Dermatol. 2013 May; 22(5):311-5. doi: 10.1111/exd.12142 
Melnik BC1, Zouboulis CC έδειξαν ότι:

•  ινσουλίνης και IGF-1 έχουν ως αποτέλεσμα
-  Μείωση του ρυθμιστικού μεταγραφικού παράγοντα Fox01 

(Forkhead-Box) στον πυρήνα και έξοδό του στο κυτταρόπλα-
σμα και ταυτόχρονα 

-  Αύξηση της δραστηριότητας της κινάσης mTORC1 (mammalian 
target of rapamycin complex 1)

•  Fox01 συνεπάγεται
- Αύξηση της δραστηριότητας των υποδοχέων ανδρογόνων
- Αυξημένη λιπογένεση από τα σμηγματοπαραγωγά κύτταρα
- Αύξηση της κινάσης mTORC1

• H mTORC1
-  Κύριος ρυθμιστής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και δια-

φοροποίησης
- Προάγει την αυξημένη σύνθεση λιπιδίων και πρωτεϊνών
-  Προάγει την υπερπλασία των σμηγματογόνων αδένων και την 

παραγωγή σμήγματος
-  Συνεπώς, η υπερδραστηριότητα mTORC1 συνεπάγεται ανώμα-

λη κερατινοποίηση και υπερπαραγωγή σμήγματος

ΡΟΛΟΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ/IGF-1 ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ  
ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 ινσουλίνης και IGF-1

   
  παραγωγής ανδρο-
γόνων

Ενεργοποίηση κινάσης PI3K/Akt

 Fox01 
στον πυρήνα 
(μεταγρ. πα-
ράγοντας)

ενεργοποίηση 
υποδοχέα

ανδρογόνων 
 λιπογένεση/ παρα-
γωγή σμήγματος
 κυτταρικό πολλα-

πλασιασμό

 mTORC1 
(mammalian target of 
rapamycin complex 1)

Dermatoendocrinol. 2012 Jan 1;4(1):20-32. doi: 10.4161/
derm.19828 MelnikB 

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΑ

•  Μελέτες πληθυσμών έδειξαν ότι η ακμή είναι σπάνια σε αγροτι-
κούς πληθυσμούς και σε υποανάπτυκτες χώρες (διατροφή με λα-
χανικά, φρούτα, ψάρια)

Μη δυτικού τύπου διατροφή: πλούσια σε ω3 λιπαρά 
ω6:ω3 είναι 2:1 έως 3:1

Δυτική διατροφή 
ω6:ω3 είναι 10:1 έως 20:1

• Ω6 λιπαρά οξέα: λινολεϊκό και αραχιδονικό οξύ
-  Λαμβάνονται με την κατανάλωση ζωικών λιπών, χοιρινού κρέ-

ατος, κρόκων αυγών
-  Προάγουν προφλεγμονώδεις μεσολαβητές (προσταγλανδί-

νες, λευκοτριένια)  ανάπτυξη φλεγμονώδους ακμής και άλ-
λων φλεγμονωδών νόσων

• Ω3 λιπαρά: α-λινολενικό, εικοσιπεντανοϊκό οξύ
- Έχουν αντιφλεγμονώδη δράση
-  «Καλά» ω3 λιπαρά: τα ψάρια, τα θαλασσινά, το ελαιόλαδο και 

οι ξηροί καρποί
•  Η ανισορροπία στον λόγο ω6:ω3 στη δυτική διατροφή προήλθε 
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από την αντικατάσταση του ελαιόλαδου με άλλα φυτικά έλαια (δηλ. 
καλαμποκέλαιο, καρδαμέλαιο, ηλιέλαιο και λάδι βαμβακόσπορου) 
καθώς και από την αύξηση κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών 

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΡΜΙΔΩΝ

•  Διατροφικές συνήθειες του δυτικού κόσμου: αυξημένη ημερήσια 
πρόσληψη θερμίδων

• Παχυσαρκία: μάστιγα των αναπτυγμένων κοινωνιών
•  Σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας οδηγεί 

σε ινσουλινοαντοχή και υπερινσουλιναιμία
•  ινσουλίνης και  IGF-1                                   ακνεογόνος

 SHBG  κυκλοφορούντων ανδρογόνων               δράση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ  
ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΚΜΗ;

•  Πρέπει να επισημάνει τον παράγοντα διατροφή;

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ:

•  Τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη (όσπρια, ξηρούς καρπούς, 
φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης, φρουκτόζη, δημη-
τριακά βρώμης)

•  Μείωση τροφών με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη (λευκό ψωμί, 
λευκό ρύζι, επεξεργασμένα δημητριακά, πατάτες)

•  Περιορισμό της συνολικής κατανάλωσης γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων

• Διακοπή της χρήσης πρωτεΐνης ορού γάλακτος από αθλητές 

•  Μείωση των κορεσμένων λιπαρών ζωικής προέλευσης και πρό-
σληψη τροφών με ω3 λιπαρά, όπως ψάρια και ελαιόλαδο

•  Η ημερήσια πρόσληψη θερμίδων να μην υπερβαίνει την συνι-
στώμενη 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

•  Φαίνεται ότι υπάρχει τεκμηριωμένη σχέση ανάμεσα στη διατρο-
φή και την ακμή

•  Ο δερματολόγος πρέπει να συμπεριλάβει τον παράγοντα διατρο-
φή στην ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς 
με ακμή και να δώσει οδηγίες στα πλαίσια μιας υγιεινής και ισορ-
ροπημένης διατροφής

ΑΚΜΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

•  Η ακμή από καλλυντικά μπορεί να διαχωριστεί σε δύο τύπους:

 Φαγεσωρική ακμή  Ερεθιστική ακμή
 από καλλυντικά από καλλυντικά

ΦΑΓΕΣΩΡΙΚΗ ΑΚΜΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

•  Προκαλείται από απόφραξη του σμηγματογόνου πόρου με-
τά από χρήση καλλυντικών που περιέχουν φαγεσωρογόνα 
συστατικά

•  Έχει βραδύτερο χρόνο έναρξης σε σχέση με την φλυκταινώδη 
(ερεθιστική) ακμή από καλλυντικά

•  Μεσολαβεί διάστημα λίγων εβδομάδων με μήνες από την έναρ-
ξη χρήσης του υπεύθυνου καλλυντικού

•  Προσβάλλει κυρίως γυναίκες μετεφηβικής ηλικίας

•  Πιθανόν να υπάρχει 
ιστορικό ακμής στην 
εφηβική ηλικία

•  Χαρακτηρίζεται κυ-
ρίως από κλειστούς 
φαγέσωρες

•  Συνηθέστερες θέσεις 
προσβολής: παρει-
ές, ζυγωματικά, μέ-
τωπο, πώγωνας

•  Ο ασθενής συχνά δεν 
συσχετίζει την έναρξη 
με το καλλυντικό  συνεχίζει την χρήση  επιδείνωση

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ

•  Isopropyl myristate (συνθετικό έλαιο που χρησιμοποιείται ως ενυ-
δατικό, λιπαντικό σε προϊόντα για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά, 
έλαια μπάνιου)

•  Isopropyl palmitate (εστέρας ελαίων σε σαμπουάν και μαλακτικά)

Καλλυντικά
 & Aκμή
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΩ

Δερματολόγος Αφροδισιολόγος, Β΄ Παν/κη κλινική Ν. «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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• Βούτυρο καρύδας
• Έλαιο καρύδας
• Βούτυρο κακάο
•  Λανολίνη–παράγωγα  

(από μαλλί προβάτου)
• Σιτέλαιο
• Εκχύλισμα Algae
•  D&C Red 17,21,3,30,36  

(Χρωστικές στα ρουζ)
• Sodium Lauryl sulfate
• Prolyne glycolic monostereate
• Isocetyl Stearate

ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ Ή ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ ΑΚΜΗ 
ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

• Προκαλείται από οξεία ερεθιστική αντίδραση στο θύλακο της τρίχας
• Ονομάζεται και τοξική θυλακική αντίδραση
• Ταχύτερη έναρξη μετά από λίγες μέρες χρήσης
•  Χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία φλυκταινιδίων και ερυθή-

ματος στην περιοχή έκθεσης
•  Πιο ευάλωτα είναι τα άτομα με ξηρό ή ατοπικό δέρμα, με διατα-

ραχή του φραγμού δέρματος από όπου εισέρχονται πιο εύκολα 
τα ερεθιστικά συστατικά

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Ακετόνη (διαλυτικό σε αρώματα, σαμπουάν, κρέμες προσώπου, 
τονωτικές λοσιόν προσώπου)

• Sodium Lauryl Sulfate (detergent)
•  Caprylic Acid (Tag σε γάλα θηλαστικών – συνθετικά παράγεται 

από γάλα καρύδας, χρησιμοποιείται σε κρέμες προσώπου, κρα-
γιόν, σκιές, make-up foundation)

•  Algin (ανιονικό πολυσακχαρίτη το οποίο παράγεται από το κυτ-
ταρικό τοίχωμα είδους καφέ φυκιών – παχυντικός παράγοντας σε 
κρέμες για εγκαύματα, καλλυντικές κρέμες ενυδάτωσης)

• Colloidal sulfur (μάσκες ακμής)

TESTING OF SKIN CARE PRODUCTS 

-  1984 Δοκιμασία σε κουνέλια  τάση απαγόρευσης πειραμά-
των σε ζώα

- Σήμερα δοκιμασία patch στον άνθρωπο

Τοπική εφαρμογή κοσμητικού προϊόντος στην επιδερμίδα ράχης 
για 4 βδομάδες και διενέργεια βιοψιών.

- Φαγεσωρογόνο δράση + Ερεθιστική δράση = Ακνεογόνο καλλυντικό
-  Εταιρείες δερμοκαλλυντικών αναγράφουν στα καλλυντικά: oil free, 

μη φαγεσωρογόνα, paraben free, μη ερεθιστικό

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

• Non comedogenic
• Oil free
• Paraben free
But is it safe to use?  Εξαρτάται από τον τύπο δέρματος

ΤΥΠΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

•  Για τις ανάγκες των δερμοκαλλυντικών το δέρμα του προσώπου 
μπορεί να διαχωριστεί σε:
1. ξηρό ή λιπαρό
2. ευαίσθητο ή ανθεκτικό
3. με τάση υπερμελάγχρωσης ή όχι
4. με ρυτίδες ή όχι

•  Για τη σωστή περιποίηση του προσώπου πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψιν και οι 4 παράγοντες και να χρησιμοποιούνται καλλυντικά 
κατάλληλα για το συγκεκριμένο τύπο δέρματος.

•  Ο τύπος δέρματος δεν είναι στατικός και μπορεί να επηρεαστεί 
από ενδογενείς και εξωτερικούς παράγοντες (ορμονικά ερε-
θίσματα, περιβάλλον, γήρανση, δίαιτα)

ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ BAUMANN 

•  Baumann skin types determined by the Baumann Skin Type 
Indicator

Oily 
pigmented

Oily, non 
pigmented

Dry 
pigmented

Dry non 
pigmented

Sensitive or 
resistant

wrinkled OSPW OSWW DSPW DSNW sensitive

tight OSPT OSNT DSPT DSNT sensitive

wrinkled OSPW ORNW DRPW DRNW resistant

tight OSPW ORNT DRPT DRNT resistant

ΙΔΑΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 

1. Ακέραια κεράτινη στιβάδα
2. Επαρκή επίπεδα NMF (Natural Moisturizing Factor)
3. Φυσιολογικά επίπεδα Υ/Ο
4. Φυσιολογική έκφραση AQP3
5. Ισορροπημένη έκκριση σμήγματος

Τα δερμοκαλλυντικά πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε τύπου δέρματος.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

• Η διπλοστιβάδα λιπιδίων αποτελείται από 
- κεραμίδια
- ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA)
- χοληστερόλη
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
 FFA  ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΦΡΑΓΜΟΥ &  TEWL 
 ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ  

ΞΗΡΟ ΔΕΡΜΑ  Λόγω αδυναμίας συγκράτησης νερού
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ   Λόγω μειωμένης ανοχής σε εξωτερικούς ερε-

θιστικούς παράγοντες

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ 

•  ΣΜΗΓΜΑ: 
Εστέρες κηρών
Εστέρες στερόλης
Χοληστερόλη 
Τριγλυκερίδια
Σκουαλένιο

•  Προστατεύει το δέρμα από 
εξωτερικούς παράγοντες του 
περιβάλλοντος

 Σμήγμα  Λιπαρό ακνεϊκό
 Σμήγμα  Ξηρό

Στο φυσιολογικό δέρμα πριν τη μεταφορά στην επιφάνεια 
της επιδερμίδας
TAG  Γλυκερόλη
Επαναπλήρωση γλυκερόλης  Επιταχύνει την επαναφορά του 
φραγμού

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ
- Ηλικία
- Δίαιτα
- Stress
- Ορμονικές διαταραχές
- Γενετικούς παράγοντες

ΛΙΠΑΡΟ ΔΕΡΜΑ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

• ΛΙΠΑΡΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ:
- Μείωση σμήγματος: Ρετινοειδή
- Μείωση μικροβιακού φορτίου: Αντιβιοτικά, ΒΡΟ
- Μείωση φλεγμονής

• ΛΙΠΑΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ:
- Μείωση σμήγματος: Ρετινοειδή, Κετοκοναζόλη P.O

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
•  Ενδεχόμενο πρόκλησης ακμής από καλ-

λυντικά
•  Προϊόντα styling
•  Ποια προϊόντα περιποίησης να απoφύγω;
• Αντιηλιακά;
•  Να χρησιμοποιήσω make-up ή πούδρα;
• Ποια σαπούνια;

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΛΙΠΑΡΟΥ ΑΚΝΕΪΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
• Στα προϊόντα να αναγράφονται

- Μη φαγεσωρογόνα
- Μη λιπαρά
- Ελεύθερα Parabens

• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

-  Ήπια καθαριστικά απουσία απορρυπαντικών και άλλων ερεθι-
στικών παραγόντων. Διατήρηση λιπιδίων και πρόληψη TEWL

-  Να μη μεταβάλλεται το φυσιολογικό pH
-  ξέβγαλμα με νερό βρύσης, εμφιαλωμένο ή νερό πηγής

• MAKE UP
- Με βάση νερό και όχι έλαια
- Να αναγράφεται για ακμοειδή δέρματα, non comedogenic, oil free
- Να περιέχει ZnO, BiO2, TiO2: 

- μειώνουν βακτηριακό φορτίο
- αντιφλεγμονώδης δράση
- δεν προκαλούν την εμφάνιση φαγεσώρων
- καλύτερη κάλυψη

• ΠΟΥΔΡΑ
- Με μικροϊονισμένα πολυαμίδια
- Σχολαστικός καθαρισμός πινέλων εφαρμογής

• ΡΟΥΖ
- Χωρίς D&C red
- Καρμικό οξύ είναι ασφαλής χρωστική

ΚΡΕΜΕΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΑΚΜΗ 

• ΚΡΕΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ανάλογα της βιτ. Α, AHA, HA, PHA
• ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙΑΣ

- Ρετινοειδή, θειϊκός Zn
• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

- Σε μορφή Emulsion (χαμηλότερο O/W ratio)
-  Ελεύθερα φυτικών ελαίων, βούτυρο κακάο ή καρύδας, πετρε-

λαϊκά έλαια
-  Το καθαρό έλαιο μεταλλικών στοιχείων (mineral oils) δεν είναι 

φαγεσωρογόνα
- Μικρού μοριακού βάρους
-  Παρουσία γλυκερίνης και υαλουρονικού οξέος που βοηθούν 
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Ομάδα έρευνας αποτέλεσαν οι 4000 
εργαζόμενοι, οι οποίοι προσλή-
φθηκαν την περίοδο 2006-2012, 

με προϋπηρεσία στην συγκεκριμένη επιχεί-
ρηση πέντε ετών και χωρίς παρόμοια απα-
σχόληση στο παρελθόν. Από αυτούς επιλέ-
χτηκε τυχαίο δείγμα 200 εργαζομένων από 
κάθε επιχείρηση. Το ποσοστό ανταπόκρισης 
ήταν 100%. Όλοι οι εργαζόμενοι έδωσαν τη 
συγκατάθεση τους για να συγκεντρωθούν 
τα στοιχεία συλλογικά, ανώνυμα και να γί-
νουν οι απαραίτητες στατιστικές αναλύσεις. 
Η ακριβής εκτίμηση του βαθμού έκθεσης, το 
εύρος και η έκταση της επαφής με το δέρμα 
διαπιστώθηκαν από τους γιατρούς. Επίσης, 
παρατηρήθηκε εάν περίοδος ύφεσης ακο-
λουθείται μετά τη διακοπή της επαφής με το 
περιβάλλον εργασίας. Αξιολογήθηκε τόσο 
το εργασιακό περιβάλλον, η έκθεση σε χη-
μικές ουσίες και άλλους επαγγελματικούς 
κινδύνους όσο και η ορθή χρήση των μέ-
σων ατομικής προστασίας. Έγινε ποσοτικός 
και ποιοτικός προσδιορισμός των βλαπτι-
κών παραγόντων του εργασιακού περιβάλ-
λοντος που σε ορισμένες περιπτώσεις υπε-

ρέβαιναν τα όρια των φυσιολογικών τιμών. 
Στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι πηγές κινδύ-
νου στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και 
πιθανές δερματικές αντιδράσεις που προ-
κλήθηκαν από αυτές. Διερευνήθηκε αν αυ-
τές είχαν σχέση στην πρόκληση αερομετα-
φερόμενης δερματίτιδας εξ επαφής. Κατά τη 
διάρκεια της έρευνας, η διάγνωση έγινε από 
τους ιατρούς εργασίας.

Ορισμένες περιπτώσεις που δεν μπορού-
σαν να διαγνωστούν από αυτούς, όπως ερ-
γαζόμενοι με σοβαρή δερματίτιδα εξ επαφής 
ή άλλους τύπους δερματοπαθειών, παρα-
πέμφθηκαν σε ειδικούς δερματολόγους. Η 
διάγνωση τέθηκε με επιδερμιδικές δοκιμα-
σίες με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που 
σχετίζονται με τα αλλεργιογόνα σε κάθε επι-
χείρηση και/ή με δοκιμασίες νυγμού, καθώς 
και με άλλες εξετάσεις που πραγματοποιή-
θηκαν σε δερματολογικά εξωτερικά ιατρεία 
για τη διάγνωση της δερματίτιδας εξ επαφής 
και δερματοπαθειών.

Οι εργαζόμενοι με θετικές δοκιμασίες θεω-
ρήθηκαν ότι έχουν επαγγελματική αλλεργική 
δερματίτιδα εξ επαφής (λήφθηκαν υπ’ όψιν 

μόνο οι θετικές επιδερμικές δοκιμασίες εφό-
σον υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία ότι η ευ-
αισθητοποίηση συνέβη στην εργασία). Όλοι 
οι εργαζόμενοι με δερματίτιδα υποβλήθηκαν 
σε αιματολογικές εξετάσεις για ΤΚΕ (ταχύτη-
τα καθίζησης ερυθρών), ΑΝΑ (αντιπυρηνικά 
αντισώματα), CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη), 
ουρία, κρεατινίνη, γλυκόζη για να αποκλει-
στεί η συστηματική νόσος. Η εκτίμηση της 
ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE) και ειδικές δοκιμές 
(Rasts tests) επιβεβαίωσαν μόνο την ατοπι-
κή αντίδραση του ατόμου.

Οι επαγγελματικές παθήσεις του δέρμα-
τος που εντοπίστηκαν, περιλαμβάνονται 
στον επίσημο κατάλογο αποζημιώσιμων 
δερματοπαθειών που ορίζει ο νόμος στην 
Ελλάδα. Οι Ιατροί Εργασίας καταγράψανε 
τη διάγνωση, η οποία στη συνέχεια κωδι-
κοποιήθηκε σύμφωνα με τη διεθνή ταξι-
νόμηση των νόσων (τη 10η Αναθεώρηση 
(ICD-10) [97]). Οι εταιρείες που μελετήθη-
καν, ήταν γεωγραφικά κατανεμημένες σε 
όλη την Ελλάδα, σε διάφορες περιοχές. Γι’ 
αυτό το εργατικό δυναμικό τους, θεωρήθη-
κε ότι είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

Επαγγελματικές δερματοπάθειες 
ανά είδος εργασίας στην Ελλάδα

ΕΛΕΝΗ ΖΟΡΜΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ, ΣΑΜΟΥΗΛ ΖΟΡΜΠΑΣ 
ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Εκτενής Περίληψη συνταχθείσα από την Ελένη Ζορμπά, Ειδική Ιατρό Εργασίας

HEALTH AND SAFETY AT WORK
Σεπτέμβριος 2013; Τόμος: 4 Τεύχος: 3, Σελ. 142-148.

Διεξήγαμε επιδημιολογική μελέτη σε εργαζόμενους σε 20 είδη επιχειρήσεων σε 104 εταιρείες 
διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας με σκοπό να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ 

7 ειδών δερματοπαθειών που εμφανίστηκαν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων1. Εξετάστηκαν 4000 εργαζόμενοι, 
εκ των οποίων 2550 ήταν άνδρες και 1450 γυναίκες (200 υπάλληλοι γραφείου και 3800 εργάτες πλήρους 

απασχόλησης). Συμπληρώθηκε από τους ειδικούς ιατρούς εργασίας της κάθε επιχείρησης ένα ειδικό 
ερωτηματολόγιο που αφορούσε αφενός στην επαγγελματική έκθεση των εργαζομένων σε πιθανούς εκλυτικούς 
και αιτιολογικούς παράγοντες και αφετέρου στην παρουσία δερματοπάθειας κατά το χρόνο της συνέντευξης. 

Επίσης, αξιολογήθηκαν τα ατομικά δελτία υγείας των εργαζομένων, το προσωπικό ιστορικό (ατοπία, ευαισθησία 
σε διάφορα αλλεργιογόνα), το οικογενειακό ιστορικό, το επαγγελματικό ιστορικό, ο χρόνος που ο εργαζόμενος 
έρχονταν σε επαφή με ύποπτους εκλυτικούς παράγοντες, ο χρόνος έναρξης και η θέση της αρχικής βλάβης του 

δέρματος και η διαγνωσθείσα δευτεροβάθμια εξάπλωση. Εξετάστηκε και τεκμηριώθηκε η περιγραφή 
της διαδικασίας εργασίας, το είδος της εργασίας και η διάρκεια έκθεσης σε διάφορους παράγοντες2. 
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των ελληνικών βιομηχανιών του ίδιου τύ-
που, αναφορικά με το μέγεθος του εργατι-
κού δυναμικού και τα χρόνια λειτουργίας. 
Οι επιχειρήσεις ήταν διανεμημένες σε ένα 
μεγάλο μέρος της επικράτειας, όπου επικρα-
τούσαν διαφορετικές περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, 
ηλιοφάνεια) και ποικίλες πρακτικές σε κά-
θε τύπο επιχείρησης.

Υπάρχει μια στατιστικά σημαντική συσχέ-
τιση για κάθε τύπο επαγγελματικής ασθένει-
ας του δέρματος σε όλους τους τύπους των 
επιχειρήσεων που μελετήθηκαν (X2 value 
με p-value = 0,001). Διαγνώστηκαν επτά 
κατηγορίες επαγγελματικής δερματίτιδας, 
δηλαδή οξεία, χρόνια δερματίτιδα εξ επα-
φής, κνίδωση, μηχανική βλάβη, ακμή, χη-
μικά εγκαύματα και νεοπλάσματα. Διακόσια 
εξήντα έξι (266) περιπτώσεις οξείας δερματί-
τιδας εξ επαφής, τετρακόσια ογδόντα (480) 
περιπτώσεις χρόνιας δερματίτιδας εξ επα-
φής, πεντακόσιες ογδόντα (580) περιπτώ-
σεις κνίδωσης, τριακόσιες είκοσι τρεις (323) 
περιπτώσεις μηχανικής βλάβης, τετρακόσιες 
δεκατρείς (413) περιπτώσεις ακμής, διακό-
σιες (200) περιπτώσεις εγκαυμάτων και εξη-
ντατέσσερεις (64) περιπτώσεις όγκων είχαν 
διαγνωστεί μεταξύ των 4.000 εργαζομένων 
που μελετήθηκαν. 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι (81,4%), 
ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας τους, δεν 
εκδήλωσαν επαγγελματική δερματίτιδα εξ 
επαφής. Τα υψηλότερα ποσοστά επιπολα-
σμού παρατηρήθηκαν σε κομμωτές (30%), 
σε προσωπικό κουζίνας (29,5%) και σε εκτυ-
πωτές (29,5%). Μόνο το 6,7% των εργα-
ζομένων που μελετήθηκαν υπέφεραν από 
οξεία επαγγελματική δερματίτιδα εξ επαφής, 
με ποσοστό 15% στο προσωπικό κουζίνας. 
Μόνο 12% είχαν χρόνια δερματίτιδα εξ επα-
φής με τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των 
εκτυπωτών (24%).

 Από τους εργαζομένους που μελετήθη-
καν (14,5%) εμφάνισαν επαγγελματική κνί-
δωση εξ επαφής που παρατηρήθηκε ως επί 
το πλείστον σε εργάτες (29,5%). Το 8,1% 
των εργαζομένων ανέπτυξαν επαγγελματική 
δερματοπάθεια από μηχανική βλάβη, ιδιαί-
τερα οι εργαζόμενοι στις κατασκευές (15%) 
και οι εργαζόμενοι σε συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων (15%). Από όλους τους εργα-
ζόμενους, 10,9% είχε ακμή, ειδικά εργαζό-
μενοι στη βιομηχανία ασφάλτου (23,5%), τε-
χνίτες σε βιομηχανίες υποδημάτων (23,5%) 
και εργαζόμενοι στη μεταποιητική βιομηχα-
νία χρωμάτων (23,5%). Το 5,3% παρουσί-
ασε χημικά εγκαύματα, ειδικά οι εργαζόμε-

νοι στη βιομηχανία εμφιάλωσης ανθρακού-
χων ποτών (14%) και στον βιομηχανικό κα-
θαρισμό (13%). 

Το ποσοστό των εργαζομένων που εμφά-
νισαν καρκίνο του δέρματος ήταν 5%, με-
ταξύ των οποίων αγρότες (5,5%), εργαζό-
μενοι στη μεταποιητική βιομηχανία πλαστι-
κών (5%) και εργαζόμενοι στις κατασκευ-
ές (5%). Η κατανομή του επιπολασμού της 
επαγγελματικής δερματοπάθειας κατά φύ-
λο και τύπο της δερματοπάθειας αποκα-
λύπτει ότι υπήρξε μια στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, όσον 
αφορά στους άνδρες που υπερείχαν οι μη-
χανικοί τραυματισμοί [X2 (df: 1) = 13,4 και 
p-value = 0,001] και η επαγγελματική χρό-
νια δερματίτιδα εξ επαφής [X2 (df: 1) = 5.53 
και p-value = 0,019 ].

Πολύ λίγες περιπτώσεις δερματίτιδας απο-
ζημιώνονται ετησίως ως επαγγελματικές 
ασθένειες του δέρματος από το Εθνικό Σύ-
στημα Ασφάλισης Δημοσίου (ΙΚΑ) στην Ελ-
λάδα, που το 2005 ανέφερε μόνο δεκαε-
πτά περιπτώσεις αλλεργικής δερματίτιδας 
εξ επαφής. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθε-
ση με τις 124 περιπτώσεις αλλεργικής δερ-
ματίτιδας εξ επαφής που βρέθηκαν στη με-
λέτη μας και αυτό οφείλεται κατά πάσα πι-
θανότητα, στην έλλειψη διάγνωσης, κα-
ταγραφής και αναφοράς όλων των περι-
πτώσεων επαγγελματικών ασθενειών που 
έχουν εμφανιστεί στους χώρους εργασίας 
στην Ελλάδα. Μια λεπτομερής κατανόηση 
των σχετικών παραγόντων κινδύνου αποτε-
λεί προϋπόθεση για τη θέσπιση προγραμ-
μάτων πρόληψης, η οποία μπορεί να είναι 
είτε σε θεσμικό είτε σε ατομικό επίπεδο. 
Αυτή πρέπει να βασίζεται στον εξοπλισμό 

ατομικής προστασίας. Η αποτελεσματικό-
τητα των προγραμμάτων πρόληψης εξαρ-
τάται από τη στενή συνεργασία των εργα-
ζομένων και των εργοδοτών.

Υπάρχει ανάγκη να εισαχθεί ένα εθνικό σύ-
στημα εθελοντικής επιτήρησης για την κατα-
γραφή επαγγελματικών ασθενειών και να τη-
ρούνται τα μέτρα προστασίας του δέρματος 
κατά την εργασία. Περαιτέρω έρευνα, στην 
Ελλάδα, μπορεί να συμβάλλει στην ανα-
κάλυψη νέων παραγόντων κινδύνου που 
συντελούν στην εμφάνιση επαγγελματικών 
δερματοπαθειών. Είναι επίσης απαραίτητο 
να αξιολογηθεί εάν και σε ποιο βαθμό, οι 
παρεμβάσεις στο χώρο εργασίας μπορεί να 
μειώσουν τις δερματοπάθειες που σχετίζο-
νται με τις συνθήκες εργασίας. Οι ιατροί ερ-
γασίας σε συνεννόηση με τους δερματολό-
γους πρέπει να ενημερώνουν από κοινού 
τους εργαζόμενους σχετικά με τους κινδύ-
νους που σχετίζονται με την εργασία για τη 
διατήρηση της υγείας του δέρματος.

Βιβλιογραφία:
1.  Occupational Dermatoses by Type of Work 

in Greece, Eleni Zorba, Antony Karpouz-
is, Alexandros Zorbas, Theodore Bazas, 
Sam Zorbas, Elias Alexopoulos, Ilias Zor-
bas, Konstantinos Kouskoukis, Theodo-
ros Konstandinidis, Health and Safety at 
Work, Volume 4, Number 3, September 
2013; 142-148.

2.  Considerations Concerning the Epidemi-
ology of Occupational Dermatoses, Ele-
ni Zorba, Theodore Bazas, Antony Kar-
pouzis, Theodoros Konstandinidis, Health 
and Safety at Work, Volume: 5, Number 
1, March 2014; 40-41. ID



ΣΕΛΙΔΑ 34

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ

Οι πορφυρίες είναι μια ομάδα σπανίων μεταβολικών νοσημάτων 
που προκαλούνται από μερικές ενζυμικές ανεπάρκειες, κυρίως κλη-
ρονομικές, ενός από τα οκτώ ένζυμα που καταλύουν επιμέρους βι-
οχημικές αντιδράσεις κατά τη βιοσυνθετική οδό της αίμης.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ

•  Ο όρος πορφυρία προέρχεται από την ελληνική λέξη πορφύρα  
 που σημαίνει μωβ χρωστική ουσία

•  1811: King George III της Αγγλίας  κοιλιακό άλγος, εξανθή-
ματα, κοκκινωπά ούρα & ψυχωσικά επεισόδια

•  1874: O Dr. J.H. Schultz περιέγραψε έναν άντρα 33 ετών με ιστο-
ρικό φωτοευαισθησίας από τη βρεφική ηλικία και συνοδό εμφά-
νιση “wine-red” ούρων

•  1911: Ο Η. Gunther καθιέρωσε την πρώτη ταξινόμηση των πορ-
φυριών ως κληρονομικές μεταβολικές διαταραχές

Investigative Dermatology 124:1 Jan. 2005

•  1913: Ο Dr. Meyer-Betz απέδει-
ξε ότι οι πορφυρίνες είναι φω-
τοευαισθητοποιές ουσίες εγχύ-
οντας στον εαυτό του αιματο-
πορφυρίνη  εκδηλώνοντας 
αντιδράσεις φωτοευαισθησίας 
στα πλαίσια οξείας ερυθροποι-
ητικής πρωτοπορφυρίας

Photodermatology, 
Photoimmunology & Photomedicine 

2008; 24: 102-108

ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΗΣ

•  Η αίμη είναι μια τετραπυρρόλη 
 αρχικά σχηματίζεται από τη 

γλυκίνη (αμινοξύ) & το σουκκι-
νυλικό συνένζυμο Α

•  Περιέχει ένα ιόν σιδήρου δε-
σμευμένο στο κέντρο ενός ετε-
ροκυκλικού πορφυρινικού δα-
κτυλίου

•  Αποτελεί μια συνθετική ομάδα 
η οποία προσδένεται σε πρωτεΐνες εκδηλώνοντας ποικίλες δράσεις: 
- οξειδωτικές αντ/σεις  (κυτόχρωμα p450) 
- μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα
- πρόσδεση οξυγόνου στην αιμοσφαιρίνη 

•  Η αίμη συντίθεται από απλά πρόδρομα μόρια σε ένα μονοπά-
τι 8 σταδίων, κάθε ένα από τα οποία καταλύεται από ένα διαφο-

ρετικό ένζυμο
•  Στο 5ο στάδιο σχηματί-

ζεται η ένωση που φέρει 
4 πυρρολικούς δακτυλί-
ους ενωμένους με πορ 
φυρικές ομάδες και ονο-
μάζεται πορφίνη ενώ τα 
παράγωγα πορφυρίνες

•  Η συσσώρευση ή αυξη-
μένη αποδόμηση ενδι-
άμεσων μεταβολιτών, πορφυρινών ή πρόδρομων ουσιών, 
εξαιτίας κάποιας ενζυμικής ανεπάρκειας, καταλήγει στην εμ-
φάνιση των παθήσεων που καλούνται πορφυρίες

ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ

Ο πιο αγαπημένος μακροκυκλικός δακτύλιος της φύσης
Στον άνθρωπο υπάρχουν 
τρείς μορφές της πορφυ-
ρίνης
•  Πρωτοπορφυρίνη 

(Protoporphyrin)
•  Ουροπορφυρίνη 

(Uroporphyrin)
•  Κοπροπορφυρίνη 

(Coproporphyrin)

Πορφυρίες (Porphyrias)
ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΡΑΝΙΑ

Ειδικευόμενη Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Νοσoκoμείου “Α. Συγγρός”
 

Συντονισμός: ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Επιμελήτρια Β΄Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσoκoμείου “Α. Συγγρός”
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•  Οι πιο γνωστές πορφυρίνες είναι 
εκείνες που παράγουν την αίμη, 
τη χρωμοφόρο ομάδα της αιμο-
σφαιρίνης, της μυοσφαιρίνης , 
καθώς και των κυτοχρωμάτων, 
οξειδασών  και υπεροξειδασών

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ

Ανάλογα με: 
1. Πρωτοπαθή περιοχή παραγωγής των πορφυρινών 
(ήπαρ ή μυελός των οστών)
Α) Ερυθροποιητικές πορφυρίες

Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία
(congenital erythropoietic porphyria, CEP)
Ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία
(erythropoietic protoporphyria, EEP)

Β) Ηπατικές πορφυρίες 
Όψιμη δερματική πορφυρία (porphyria cutanea tarda, PCT)
Οξεία διαλείπουσα πορφυρία  (acute intermittent porphyria, AIP)
Πορφυρία από ανεπάρκεια της δεϋδρατάσης του ALA 
(ALA dehydratase, deficiency porphyria)
Kληρονομική κοπροπορφυρία (hereditary coproporphyria, HCP)
Επαλλάσουσα πορφυρία (variegate porphyria, VP)

Γ) Ηπατοερυθροκυτταρική πορφυρία 
(hepatoerythropoietic porphyria, HEP)

2. Bαρύτητα κλινικής συμπτωματολογίας σε:
Α) Οξείες (acute)

i) Οξεία διαλείπουσα πορφυρία
ii) Επαλλάσουσα πορφυρία
iii) Κληρονομική κοπροπορφυρία
iv) Ανεπάρκεια της ALA D

Β) Μη οξείες (non acute)
i) Όψιμη δερματική πορφυρία
ii) Ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία
iii) Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία
iv) Ηπατοερυθροκυτταρική πορφυρία

3. Εντόπιση κλινικής συμπτωματολογίας σε: 
Α) Δερματικές (cutaneous)
Β) Μη δερματικές (non cutaneous)
Γ) Μικτές (mixed)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ

•  Φωτοευαισθησία παρατηρείται λόγω απορρόφησης της υπεριώ-
δους ακτινοβολίας στο φάσμα Soret (400-410 nm) από τις αυξη-
μένες πορφυρίνες  ‘‘διεγείρονται’’ (ασταθείς) και μπορούν να 
μεταβιβάσουν την ενέργειά τους στο μοριακό οξυγόνο (σταθερές) 

 προκαλώντας άμεση και έμμεση ιστική καταστροφή (αλληλε-
πιδρούν κυρίως με το πλάσμα & τις λυσοσωματικές μεμβράνες)

Investigative dermatology 2005; 124:1

•  Δερματικές μορφές χαρακτηρίζονται από: 
- Οξεία φωτοευαισθησία  Πρωτοπορφυρίνης (υδρόφοβη)
Ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία

-  Χρόνιες πομφολυγώδεις διαβρωτικές εκδηλώσεις με ευθραυ-
στότητα του δέρματος  Ουρο- και κοπροπορφυρίνης, 7-καρ-
βοξυλοπορφυρίνης  (υδρόφιλες)
Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία
Όψιμη δερματική πορφυρία
Ηπατοερυθροποιητική πορφυρία

•  Μη Δερματικές μορφές χαρακτηρίζονται από νευρολογική συν-
δρομή και οξείες κρίσεις 

  Προδρόμων πορφυρίνης, d-ALA και πορφοχολινογόνου ή 
ανεπάρκειας της αίμης στους νευρώνες

Πορφυρία από ανεπάρκεια δεϋδρατάσης ALA
Oξεία διαλείπουσα πορφυρία

• Μικτές πορφυρίες
Επαλλάσουσα πορφυρία 
Κληρονομική κοπροπορφυρία

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΦΥΡΙΑ

•  Αυτοσωμική επικρατής ή υπολειπόμενη κληρονομ. διατ/χή δρα-
στηριότητας φερροχηλατάσης  άθροιση πρωτοπορφυρίνης 
στο δέρμα, RBC, στο πλάσμα & τα κόπρανα

• Εμφάνιση: παιδική ηλικία (2-5 ετών)
• Η 2η πιο συχνή μετά την PCT

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
•  Ειδικά Οξέα επεισόδια φωτο-

ευαισθησίας  
καύσoς, νυγμοί και κνησμός στις 
φωτοεκτεθειμένες περιοχές κατά 
τη διάρκεια εκθεσης στον ήλιο 

 ερύθημα, οίδημα, πετέχειες 
κνιδωτικές πλάκες  επί χρό-
νιας έκθεσης: γραμμικές & ελ-
λειπτικές ουλές, φωτογήραν-
ση, διάχυτη ρυτίδωση και κη-
ρώδης πάχυνση του δέρματος 
του προσώπου
«Δέρμα σαν ζώου εμπορίου»

• Χολόσταση  
λόγω συσσώρευσης πρωτοπορ-
φυρινών σε ήπαρ και χοληφό-
ρα  άμεσος  κίνδυνος ηπα-
τικής ανεπάρκειας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

• Εργαστηριακά Eυρήματα:
- RBC & Κόπρανα:  Πρωτοπορφυρίνης
-  Ούρα: Πρωτοπορφυρίνη κφ (λόγω μη υδατοδιαλυτότητας δεν 

περνά)
-  RBC: φθορισμός πρωτοπορφυρίνης σε μυελό ή αίμα (transient 
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fluorescence)
- Ανίχνευση  επιπέδων φερροχηλατάσης

• Ιστολογικά Ευρήματα:
-  Οξεία φάση: κενοτοπιώδης εκφύλιση επιδερμικών κυττάρων, 

διάμεσο οίδημα, λύση των ενδοθηλιακών κυττάρων των επι-
φανειακών αγγείων

-  Άνω τμήμα χόριου: κολλαγόνο τύπου ΙV, PAS(+), δίκην θολής 
υάλου

- Άμεσος ανοσοφθορισμός: ΙgG, C3 περιαγγειακά

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Κυρίως από
- Θερινή Ιδρώα
- Ηλιακή Κνίδωση
- PLE
- Μελαγχρωματική ξηροδερμία
-  Άλλες πορφυρίες (π.χ Συγ.Ερυθροποιητική Πορφυρία, Όψιμη 

Δερμ. Πορφυρία)
- DLE

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΦΥΡΙΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

1.  Φωτοπροστασία (αδιαφανή αντιηλιακά με οξείδιο του ψευδαρ-
γύρου ή διοξείδιο του τιτανίου) 

2.  β-Καροτένιο p.o. (60-300mg/ημ.) -Α.Ε. πορτοκαλο-κίτρινη χρώ-
ση του δέρματος -Ή κυστεϊνης p.o. 

3. Χρήση αντιοξειδωτικών: Βιταμίνη Ε και ουροδεσοξυχολικό οξύ 
4. Πλασμαφαίρεση ή αιμοδιάλυση 

  κυκλοφορούντωνΔιακοπή εντεροηπατικού κύκλου:         
 πρωτοπορφυρινών                           χολεστυραμίνη

5. Μεταμόσχευση ήπατος ή μυελού των οστών

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ  
ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ GUNTHER

•  Σπάνια αυτοσωμική υπολειπόμενη διατ/χή της συνθετάσης του 
ουροπορφυρογόνου ΙΙΙ (ομόζυγη)

• Εμφάνιση: αμέσως μετά τη γέννηση
• Κλινική Εικόνα: 

-  Έντονη φωτοευαισθησία  ερυθρότητα, οίδημα, φυσαλίδες 
 ουλές στο πρόσωπο, στη ραχιαία επιφάνεια των χεριών, 

στο τριχωτό της κεφαλής (επακόλουθη αλωπεκία)
- Ερυθρά ούρα
- Ερυθροδοντία (λυχνία Wood)
- Οστεοδυστροφία, σκελετικές ανωμαλίες
- Υπερτρίχωση -Υπερμελαγχρώσεις
- Αιμολυτική αναιμία, σπληνομεγαλία
- Χολόλιθοι από πορφυρίνες
- Εκτρόπιο
- Νοητική υστέρηση 

• Εργαστηριακά Eυρήματα:
- Ούρα:  ουροπορφυρίνης Ι & κοπροπορφυρίνης Ι
- Κόπρανα:  κοπροπορφυρίνης Ι
-  Ερυθροκύτταρα:  πορφυρινών και χαρακτηριστικός φθορισμός 

(stable fluorescence)
• Ιστολογικά Ευρήματα:

- Υποεπιδερμιδική πομφόλυγα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

• Αυστηρή αποφυγή ηλιακού φωτός
• Σπληνεκτομή
• Μεταγγίσεις συμπυκνωμένων RBC
• Χορήγηση ενεργού άνθρακα (  απορρόφησης πορφυρινών)
• Μεταμόσχευση μυελού των οστών

ΟΨΙΜΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ 
(PORPHYRIA CUTANEA TARDA - PCT) 

• Παγκοσμίως, ο συχνότερος τύπος (≈1/15000)
•  Διατ/χή της αποκαρβοξυλάσης του ουροπορφυρογόνου (5ο ένζυ-

μο στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της αίμης)
• Ηλικία εμφάνισης: 30-50 έτη
4 ΤΥΠΟΙ: 

Ι.  Σποραδική, μη οικογενής (80%)  ήπαρ
ΙΙ. Κληρονομική, ΑΕ  ήπαρ & RBC
ΙΙΙ. Μόνο το ηπατικό ένζυμο είναι προβληματικό
IV.  Επίκτητη τοξική (έκθεση σε ηπατοτοξικές ουσίες, π.χ. εξαχλω-

ρο-βενζένιο *)
*Dean G. 1987,‘The Turkish epidemic porphyria’

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

•  Φωτοευαισθησία & Ευθραυστότητα δερμ.: φυσαλίδες, πομφόλυ-
γες  διαβρώσεις  ατροφικές ουλές & κέγχρια

•  Συνήθης εντόπιση σε ηλιοεκτεθειμένα μέρη ή εμφάνιση βλαβών 
σε σημεία τραυματισμού

• Ουλωτική αλωπεκία
• Σκληροατροφικές αλλοιώσεις τύπου morphea 
•  Υπέρχρωση δέρματος (μεταφλεγμονώδης ιδίως σε περικογχι-

κή περιοχή)
• Υπερτρίχωση
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ΟΨΙΜΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ 

Συσχέτιση με :
• Αλκοόλ
•  Κληρονομικότητα συγκεκριμένων μεταλλάξεων (C282Y και H63D) 

στο HFE γονίδιο
• Ιογενείς λοιμώξεις 

(Ηπατίτιδα C και HIV)
• Λήψη οιστρογόνων
• ΣΔ
• Αιμοδιάλυση 

σε ασθενείς με ΝΑ
• Συμπληρώματα 

Σιδήρου
• ΣΕΛ
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

• Ούρα: 
-  ουροπορφυρίνη Ι-ΙΙΙ > κοπρορφυρίνη (δ/δ από επαλλάσουσα 

πορφυρία)
- Ούρα 24h>300μg πορφυρινών (κφ<100)
- Λυχνία Wood  πορτοκαλί-ερυθρός (του κοραλιού) φθορισμός

• Κόπρανα: 
- ισοκοπροποφυρίνη (τύπος ΙΙΙ) ,7-καρβοξυλ-πορφυρίνη
(δ/δ από επαλλάσουσα πορφυρία, όχι αυξημένη πρωτοπορφυρίνη)

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

• Βιοψία δέρματος:
- Πομφόλυγα υποεπιδερμιδική με κυματοειδή βάση
-  PAS χρώση θετική  πάχυνση αγγειακών τοιχωμάτων στο 

ανώτερο και μέσο χόριο
- Ένδεια φλεγμονώδους διήθησης

•  Άμεσος ανοσοφθορισμός: IgG και λιγότερο IgM, C3 και κολ-
λαγόνο ανιχνεύονται  στο χοριοεπιδερμιδικό όριο και στα τοιχώ-
ματα των αγγείων

•  Βιοψία ήπατος: ηπατοκυτταρική βλάβη, λιπώδης διήθηση & αι-
μοσιδήρωση

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

• Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία (ήπιες μορφές)
• Επαλλάσουσα πορφυρία 
• Κληρονομική κοπροπορφυρία
• Ψευδοπορφυρία
• Πομφολυγώδης επιδερμόλυση
• Πολύμορφο εκ φωτός
• Φωτοτοξικές και πομφολυγώδεις φαρμακευτικές αντιδράσεις
• Ευλογιοειδής ιδρώα 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

• Φωτοπροστασία

•  Αποφυγή εκλυτικών παραγόντων (αλκοόλ, κάπνισμα, σίδηρος, 
φάρμακα)

• Θεραπεία υποκείμενων νοσημάτων (HCV, HIV, ΣΔ)
• Αφαίμαξη (6-10 φορές)
•  Υδροξυχλωροκίνη ή χλωροκίνη 125-250mg 2φορές/εβδομά-

δα για 6-12μήνες
[Προσοχή: σε αναιμία όπου αντένδειξη οι αφαιμάξεις, παρακο-
λούθηση τρανσαμινασών  μπορεί να επιδεινώσει τη νόσο και 
σε υψηλές δόσεις να προκαλέσει ηπατική ανεπάρκεια]

• Δεσφεριοξαμίνη & Ερυθροποιητίνη (σε ΝΑ)

ΨΕΥΔΟΠΟΡΦΥΡΙΑ 

• Κλινικά & ιστολογικά χαρακτηριστικά όμοια ΟΔΠ
• Χωρίς υπερτρίχωση, αποχρωματισμό & δερμ. Σκλήρυνση
• Αιτιολογικοί παράγοντες:

-  Φάρμακα όπως ΜΣΑΦ (π.χ. ναπροξένη, κετοπροφένη), φου-
ροσεμίδη, αντιβιοτικά (π.χ. τετρακυκλίνη, ναλιδιξικό οξύ) και 
ρετινοειδή

- ΧΝΑ σε αιμοκάθαρση
- Χρήση κλίνης μαυρίσματος

• Θεραπεία: 
- Αντιηλιακή προστασία
- Αποφυγή ύποπτων φαρμάκων (ιβουπροφένη)
- Χορήγηση Ν-ακετυλοκυστεΐνη σε αιμοκαθαιρόμενους

ΗΠΑΤΟΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ 

•  Εξαιρετικά σπάνια Αυτοσωμική Υπολειπόμενη-ομόζυγη ή σύ-
μπλοκη ετερόζυγη μορφή ΟΔΠ

•  Διατ/χή αποκαρβοξυλάσης ουροπορφυρογόνου (10% λειτουρ-
γικότητα σε ήπαρ & RBC)

• Κλινικά όμοια με Συγγενή Ερυθροποιητική Πορφυρία
• Βρεφική ηλικία :

- Σκούρα ούρα
-  Φωτοευαισθησία  φυσαλίδες  ουλές, σκληροδερμικές 

αλλοιώσεις
- Υπερτρίχωση
- Κόκκινος φθορισμός δοντιών σε λυχνία Wood
- Nευρολογικές διατ/χές

• Εργαστηριακά ευρήματα όμοια με ΟΔΠ:
 ουροπορφυρινών σε ούρα
 πρωτοπορφυρίνες σε RBC
 κοπροπορφυρίνες σε κόπρανα

[Δ/Δ από Συγ. Ερυθροποιητική Πορφ.  οι ουροπορφυρίνες 
 στα RBC)

• Θεραπευτική αντιμετώπιση: Φωτοπροστασία

ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΠΟΡΦΥΡΙΑ 

•  Αυτοσωματική επικρατής  διατ/χή συνθετάσης ουροπορφυρο-
γόνου Ι ή απαμινάσης πορφοχολινογόνου (3ο στάδιο)

•  Χωρίς δερματικές εκδηλώσεις  Συσσώρευση πορφοχολινο-
γόνου & αμινολεβουλινικού οξέος –Μη φωτοδραστικές ουσίες

• 3η συχνότερη μορφή πορφυρίας
• Συμπτώματα μετά την εφηβεία:

- Οξέα κοιλιακά άλγη, γαστρεντερικές διατ/χές
- Ψυχιατρικά & εκ του ΚΝΣ (παραλύσεις) 

• Έκλυση μετά από λοιμώξεις, φάρμακα (στεροειδή)
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ID

• 10% θνησιμότητα ως αποτέλεσμα οξείας κρίσης
• Κίνδυνος ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος
• Εργαστηριακά ευρήματα:

- Ούρα: πορφοχολινογόνο, ALA (οξείες κρίσεις)
- Κόπρανα: κ.φ.
- Αίμα: κ.φ.

• Θεραπευτική αντιμετώπιση:
- Αποφυγή εκλυτικών παραγόντων (αλκοόλ, ορμόνες)
- Φόρτιση γλυκόζης ή χορήγηση αιματίνης
- Αναλγητικά (χλωροπρομαζίνη)

ΠΟΡΦΥΡΙΑ ΑΠO ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ALA-DEHYDRATASE 

•  Αυτοσωμική υπολειπόμενη  ανεπάρκεια της ALA-δεϋδρατάσης 
•  Ιδιαίτερα σπάνια (<10 περιπτώσεις έχουν ανακοινωθεί παγκοσμίως)
• Κλινική εικόνα:

- ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- Ίδια συμπτώματα με την οξεία διαλείπουσα πορφυρία

• Εργαστηριακά ευρήματα:   
- Ούρα: ALA

• Θεραπεία:
-  Αποφυγή εκλυτικών παραγόντων (stress, φάρμακα, αλκοόλ, μετάλ-

λων, όπως ο μόλυβδος που επηρεάζουν τη δράση του ενζύμου)
- Όπως σε οξεία διαλείπουσα πορφυρία

ΕΠΑΛΛΑΣΟΥΣΑ ΠΟΡΦΥΡΙA  
Variegate Porphyria (VP) South African Porphyria  

or Mixed Porphyria 

•  Αυτοσωμική επικρατής κληρονομική διαταραχή  ανεπάρκεια 
οξειδάσης του πρωτοπορφυρογόνου

• Κλινική εικόνα: ποικιλομορφία
-  Δερματική συμπτωματολογία (60% των ασθενών): όμοια με 

PCT  φωτοευαισθησία, φωτογήρανση, δερματική ευθραυ-
στότητα, σκληροατροφικού τυπου αλλοιώσεις, υπερτρίχωση 
και υπέρχρωση τοπική

-  Νευροψυχιατρικές και Γαστρεντερικές εκδηλώσεις: όμοιες με 
οξεία διαλείπουσα πορφυρία 

- Εμφανίζονται ξεχωριστά ή συνυπάρχουν
• Εργαστηριακά Ευρήματα:

-  κόπρανα:  πρωτοπορφυρίνης και κοπροπορφυρίνης - η πρώτη 
υπερτερεί της δεύτερης, η οποία διατηρείται και σε περιόδους ηρεμίας

- oύρα: στις κρίσεις   το ALA & το πορφοχολινογόνο

-  Αίμα: χαρακτηριστικός φθορισμός πλάσματος στα 626 nm, μό-
νο σε συμπτωματικούς ασθενείς

• Θεραπεία:
- Φωτοπροστασία
- Αποφυγή πιθανών εκλυτικών παραγόντων
- Αντιμετώπιση κρίσεων: ανακουφιστικά

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΠΡΟΠΟΡΦΥΡΙΑ  
HEREDITARY COPROPORPHYRIA (HCP) 

•  Σπάνια, Αυτοσωματική Επικρατής  έλλειψη οξειδάσης κοπρο-
πορφυρογόνου

• Κλινική Εικόνα:
- Δερματικές εκδηλώσεις (5%): όπως σε Eπαλλάσ. Πορφ.
-  Γαστρεντερολογικές διαταραχές και νευρολογικά συμπτώματα: 

όπως σε Επαλλάσ. Πορφ. Και Οξ. Διαλειπ. Πορφ. 
•  Αρδεροπορφυρία  ομόζυγη κατάσταση(10% λειτουργικότητα 

ενζύμου)  φωτοευαισθησία, υπερτρίχωση, αιμολυτική αναιμία
• Εργαστηριακά Ευρήματα:

- Ούρα: κοπροπορφυρίνη ΙΙΙ, ALA, πορφοχολινογόνο (σε κρίσεις)
-  Κόπρανα: κοπροπορφυρίνη ΙΙΙ (σε υψηλότερες συγκεντρώσεις 

από την πρωτοπορφυρίνη/ δ.δ με Eπαλλασ. Πορφ.)
- Αίμα: κ.φ.

• Θεραπεία:
- Αποφυγή εκλυτικών παραγόντων
- Φωτοπροστασία
- Αντιμετώπιση κρίσων 

O Ιαματικός Τουρισμός – Θερμαλισμός, ως κυρίαρχη μορφή του εναλλακτικού τουρισμού υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός όχι μόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της υγείας, αλλά και για την αντιμετώπιση 
διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συμπληρωματικά στην ιατρική καθώς και στις θεραπείες με φάρμακα.  H ύπαρξη 
σημαντικών ιαματικών πηγών στον ελλαδικό χώρο μαζί με το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίμα, παρέχει 
μεγάλες δυνατότητες ώστε, με την αξιοποίησή τους, να εξελιχτούν από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήμερα σε 
παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των μεγάλων κέντρων τουρισμού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, 
δηλαδή κέντρα υποδοχής λουομένων όλων των ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή.

Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 Αγ. Παρασκευή, Τηλ/Fax: 210 6777590
www.kafkas-publications.com, email: kafkas@otenet.gr 

Kουσκούκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - π. Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τουρισμοσ υγειασ

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ
Προοπτικές του Θερμαλισμού στην Ελλάδα
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KΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής Δερματολογίας Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης - Noμικός

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ - ΙΑMATIΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ιαματική Υδροθεραπεία
Αρχές Θεραπευτικής 
Ιαµατικών Φυσικών Πόρων

Η θεραπευτική χρήση των ιαματικών λου-
τρών είναι γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων και 
διέπεται από τις αρχές της λουτροθεραπείας ό-
πως περιγράφονται παρακάτω: 

1) Αρχή της αλληλεπίδρασης ενότητας. Η 
φύση δεν είναι τυχαία συσσώρευση αντικειμέ-
νων και φαινομένων αποσπασμένα το ένα από 
το άλλο μεταξύ τους. Είναι ενιαίο σύνολο και 
κάθε μέρος αλληλεπιδρά με τα άλλα. 

Υπάρχει η ενότητα του συνόλου των οργά-
νων, των ιστών και των κυττάρων. Ένας ιστός α-
ποτελεί ένα σύστημα κυττάρων. Ένα όργανο έ-
να σύστημα ιστών. Ο οργανισμός είναι ένα σύ-
στημα οργάνων. Τίποτε δεν είναι απομονωμέ-
νο. Όλα βρίσκονται σε μια συνεχή και αδιάκο-
πη αλληλεπίδραση. Δεν μπορούμε να ξεχω-
ρίσουμε τις λειτουργίες και τα όργανα μεταξύ 
τους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο για 
διδακτικούς λόγους ποτέ όμως για θεραπευτι-
κούς.

Υπάρχει η ενότητα ψυχής και σώματος. Μια 

αλλαγή σε μία βιολογική παράμετρο μπορεί να 
δημιουργήσει ψυχική συμπτωματολογία και ένα 
ψυχικό σύνδρομο επηρεάζει τις βιοχημικές λει-
τουργίες του οργανισμού. Πτώση του επιπέδου 
της γλυκόζης στο αίμα, για παράδειγμα, μπορεί 
να προκαλέσει ευερεθιστότητα και ανησυχία. Έ-
να άτομο που παρουσιάζει συχνά τάσεις άμυνας 
ή φυγής, παρουσιάζει αυξημένο τόνο συμπαθη-
τικού και αύξηση της εκκρίσεως του γλυκαγό-
νου και κατά συνέπεια υπογλυκαιμία. Είναι δύ-
σκολο να διαχωριστεί το σωματικό από το ψυχι-
κό. Σε κάθε νόσο υπάρχουν ταυτόχρονα και τα 
δύο αλλά απλά κάθε φορά το κέντρο εστίασης 
της διαταραχής είναι διαφορετικό. Η εστίαση της 
διαταραχής σχετίζεται με αυτό που αποκαλούμε 
στην ιατρική «διάγνωση». Η εστίαση της δια-
ταραχής μας περιγράφει μέρος του συνολικού 
φαινομένου και όχι το σύνολο του φαινομένου.

Έτσι, κατά τη λουτροθεραπευτική, δεν αντιμε-
τωπίζεται η πάθηση αλλά το σύνολο του οργα-
νισμού, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από το σύ-
νολο των συμπτωμάτων του. Ο ιατρός που θα 
θελήσει να εφαρμόσει λουτροθεραπευτική πρέ-
πει να καταγράψει το σύνολο των συμπτωμάτων 
του οργανισμού. Η λογική του «έχεις αυχεναλ-

γία; Πήγαινε στα τάδε ιαματικά λουτρά» απέχει 
πολύ από την ολιστική θεώρηση της λουτροθε-
ραπευτικής. Υπάρχουν πολλών τύπων αυχεναλ-
γίες. Η αυχεναλγία είναι ένα σύμπτωμα. Δεν αρ-
κεί μόνο αυτό για τη λουτροθεραπευτική. Εκεί-
νο που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η ιδιοσυ-
στασία του ασθενούς.

2) Αρχή της παγκόσμιας αλλαγής. Το 
σώμα μας βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση. Ά-
πειρες λειτουργίες και διακυμάνσεις του οργα-
νισμού γίνονται σε ημερήσια, μηνιαία, εποχια-
κή και ετήσια βάση όπως οι πυρηνοδιαιρέσεις, 
η αναπαραγωγή και ο θάνατος των κυττάρων.

Στην καθημερινή πρακτική ο λουτροθερα-
πευτής πρέπει να έχει κατά νου, ότι ποτέ ο α-
σθενής που εξετάζει, δεν είναι ο ίδιος με τον α-
σθενή που εξέτασε πριν από κάποιους μήνες. 
Μετά από μια επιτυχημένη σειρά λουτροθερα-
πείας έχουν συμβεί αλλαγές στον οργανισμό 
του ασθενούς. Αν μετά από καιρό παρουσιά-
σει κάποια άλλα προβλήματα και θελήσει να ε-
φαρμόσει ξανά λουτροθεραπευτική δεν σημαί-
νει απαραίτητα ότι θα βοηθηθεί από τα ίδια ι-
αματικά λουτρά.

3) Αρχή της πάλης των αντιθέτων. Ένα 
παράδειγμα είναι η αντιθετική συνεργασία του 
συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού. Το 
συμπαθητικό είναι επιφορτισμένο με τις αντι-
δράσεις του οργανισμού μας, σε έκτακτες κα-
ταστάσεις ανάγκης, όταν καλούμαστε να κατα-
βάλλουμε μεγάλη προσπάθεια στον ελάχιστο 
χρόνο και συνολικά με όλες μας τις δυνάμεις. 
Το παρασυμπαθητικό αποσκοπεί στο να δημι-
ουργήσει ενέργεια και να επανορθώσει όση έ-
χει απολεστεί. Έτσι, ενώ φαινομενικά φαίνονται 
αντίθετα, συνεργάζονται αρμονικά σε ένα άλλο 
επίπεδο. Αλλά και οι ορμόνες του οργανισμού 
και κάθε χημική ένωση ή ιχνοστοιχείο μπορεί 
να θεωρηθεί, ανάλογα με τη λειτουργία του, ό-
τι έχει συμπαθητικοτονική ή παρασυμπαθητικο-
τονική δράση. Έτσι μελετάται η φυσιολογία συ-
στημικά, με βάση την αρχή της αλληλεπίδρα-
σης και την αρχή της πάλης των αντιθέτων.

Στην πράξη, όταν αντιμετωπίζουμε έναν α-
σθενή, δεν αντιμετωπίζουμε απλώς κάποια 
συμπτώματά του, αλλά προσπαθούμε να κατα-
νοήσουμε και ποια ισορροπία εξυπηρετούν αυ-
τά για τον οργανισμό. Έτσι, για παράδειγμα, με-
τά από κάποια λουτροθεραπευτική αγωγή για Άγιοι Ανάργυροι, Μέθανα.

Β' ΜΕΡΟΣ
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την αντιμετώπιση ιδιοπαθούς υπέρτασης πε-
ριμένουμε να εμφανιστούν για κάποιο χρονι-
κό διάστημα κάποια παρασυμπαθητικοτονικά 
συμπτώματα. Γνωρίζοντας ότι με αυτά επιτυγχά-
νεται η ισορροπία δεν είμαστε επιθετικοί προς 
αυτά.

4) Αρχή της δράσης και της αντίδρασης. 
Όταν χορηγείται μια ουσία, αυτή προκαλεί μι-
α συγκεκριμένη δράση στον οργανισμό. Η δρά-
ση αυτή προκαλεί μια εκτροπή από την προη-
γούμενη κατάσταση ισορροπίας. Το αυτορυθμι-
στικό σύστημα του οργανισμού ενημερώνεται 
για αυτήν τη μεταβολή. Μετά το τέλος της δρά-
σης της ουσίας κινητοποιείται μια αντίθετη δρά-
ση από το αυτορυθμιστικό σύστημα του οργα-
νισμού. 

Η απάντηση στο ερέθισμα, η αντίδραση δη-
λαδή, εξαρτάται και από την «ποιότητα» του 
οργανισμού, στον οποίο εφαρμόζεται η πρωτο-
παθής δράση.

Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν τέσσερις βασι-
κές ιδιοσυστασιακές καταστάσεις. Έτσι, η παρα-
πάνω αντίδραση εμφανίζεται όταν το άτομο α-
νήκει στην κατάσταση Α, που θεωρείται η προ-
σαρμοστικά καλύτερη. Αν το άτομο ανήκει στην 
κατάσταση Β, η αντίδραση είναι προς την σω-
στή διεύθυνση αλλά η ένταση της είναι ελατ-
τωμένη. Αν το άτομο ανήκει στην κατάσταση Γ 
η αντίδραση είναι ασαφής, προς μη αναμενόμε-
νη κατεύθυνση και ασθενής. Αν το άτομο ανή-
κει στην κατάσταση Δ, τότε η αντίδραση είναι ι-
σχυρή αλλά προς μη αναμενόμενη κατεύθυν-
ση. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να δια-
κρίνουμε τεσσάρων ειδών αντιδράσεις και κατά 
τη λουτροθεραπευτική. Τα άτομα της κατάστα-
σης Α θα αντιδράσουν γρηγορότερα και με την 
αναμενόμενη αντίδραση. Τα άτομα της κατάστα-
σης Γ θα αντιδράσουν πιο αργά και με ασάφεια.

5) Αρχή της κυκλικής εξέλιξης των φαι-
νομένων. Όταν σε δύο αλληλεπιδρούσες δυ-
νάμεις αυξηθεί η μία πάρα πολύ, τότε αυτό ο-
δηγεί στην τελική αύξηση της αντίθετής της, 
φαινόμενο που διατυπώθηκε από τον Ιπποκρά-
τη στο νόμο των ομοίων. Πιο συγκεκριμένα ο 
νόμος του Ιπποκράτη (Περί τόπων των κατ’ Άν-
θρωπον) αναφέρεται στα «Δια τα όμοια νόσος 
γίγνεται και δια τα όμοια προσφερόμενα εκ νο-
σεόντων υγιαίνονται, οίον στραγγουρίην το αυ-
τό παύει ουκ εούσαν...και βηξ κατά το αυτό ώ-
σπερ και στραγγουρίη υπό των αυτών γίγνεται 
και παύεται... δια το εμέειν έμετος παύεται». Αν 
κάποιος ασθενής για παράδειγμα παρουσιάζει 
πυρετό, τότε η υπέρμετρη αύξηση του πυρετού, 
συνήθως δεν θα οδηγήσει σε θάνατο, αλλά σε 
ίαση του πυρετού. Στην ομοιοπαθητική, που 
βασίζεται στην παραπάνω αρχή, ο θεραπευτής 
θα δώσει φαρμακευτική ουσία στον ασθενή, η 
οποία όταν δόθηκε σε υγιή προκάλεσε τα ίδια 
συμπτώματα με τη νόσο του ασθενούς. 

Για να έχει επιτυχία η παραπάνω εφαρμογή, 
πρέπει να μην εστιαστεί η προσοχή του θερα-
πευτή σε ένα σύμπτωμα αλλά στο σύνολο των 
συμπτωμάτων. Αυτό το σύνολο των συμπτωμά-
των θεωρείται ότι είναι όχι η νόσος αλλά η προ-

σπάθεια του οργανισμού να ιαθεί. Το φαινόμε-
νο της νόσησης του οργανισμού δεν μελετάται 
με αιτιοκρατική αντίληψη αλλά στο σύνολό του. 
Δεν διερευνάται η αιτία, αλλά τα συμπτώματα 
θεωρείται ότι τείνουν να οδηγήσουν σε μια ι-
σορροπία. Τον θεραπευτή δεν τον ενδιαφέρει η 
ανεύρεση της πηγής του ποταμού αλλά απλά 
ακολουθεί το ρεύμα του. Ο οργανισμός θεω-
ρείται ως ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα, που 
έχει την τάση να επιτυγχάνει από μόνος του την 
ισορροπία του.

Στη λουτροθεραπεία, χρησιμοποιείται η ίδια 
αρχή, επίσης. Μια αύξηση κάποιων συμπτωμά-
των δεν ανησυχεί τον λουτροθεραπευτή γιατί 
ξέρει ότι μπορεί η αύξηση αυτή να είναι απα-
ραίτητη για την ολοκλήρωση κάποιου κύκλου. 
Αναφερόμαστε βέβαια σε κάποιον που δεν ε-
στιάζει στο σύμπτωμα αλλά στο σύνολο των 
συμπτωμάτων. Και πάντα, βέβαια, η παραπά-
νω αρχή εφαρμόζεται σε συμφωνία με τις άλ-
λες αρχές που περιγράφουμε.

6) Αρχή της ατομικότητας. Δεν υπάρχουν 
δύο απόλυτα όμοιοι ασθενείς και δεν υπάρ-
χουν ασθένειες αλλά ασθενείς. Κάθε άτομο α-
ποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο, έχει τη δικιά 
του, ξεχωριστή προσωπική ιστορία. Έτσι, κάθε 
είδους ταξινόμηση είναι ως ένα σημείο περιο-
ρισμένη. Η διάγνωση και η στατιστική μελετούν 
ένα μέρος μόνο του φαινομένου και σε μία συ-
γκεκριμένη στιγμή και δεν πρέπει να αντιμετω-
πίζονται από το θεραπευτή ως απόλυτες αλή-
θειες.

7) Αρχή της ιεραρχίας. Στο σώμα μας πα-
ρατηρούμε να υπάρχει μια ιεραρχία μεταξύ των 
οργάνων με βάση τη λειτουργία τους. Έτσι ο ε-
γκέφαλος μπορεί να θεωρηθεί ως ο κυβερνή-
της και το ιεραρχικά «ανώτερο» όργανο. Το 
δέρμα επίσης μπορεί να θεωρηθεί ως το «κα-
τώτερο» όργανο. Μια ίδιας έκτασης ουλή στον 
εγκέφαλο προκαλεί πολύ μεγαλύτερη δυσλει-
τουργία από ότι αν συμβεί στο δέρμα. Η ιεραρ-
χία δεν είναι κάθετη, το υπερσύστημα δεν υ-
ποτάσσει τα υποσυστήματα. Υπάρχει μια συ-
νεχής αμφίδρομη διαντίδραση μεταξύ υπερσυ-
στήματος και υποσυστήματος. Το υποσύστημα 
με την συνεχή ροή πληροφοριών προς το υ-
περσύστημα τροποποιεί τις εντολές του υπερ-
συστήματος.

Υπάρχει επίσης και ιεραρχία μεταξύ των νο-
σολογικών καταστάσεων. Οπωσδήποτε άλ-
λη βαρύτητα έχει για το άτομο ένα έκζεμα, έ-
να άσθμα, ή μία κατάθλιψη. Ο Ιπποκράτης θε-
ωρούσε ότι αν κάποιο άτομο με ψυχική πάθη-
ση εμφάνιζε δερματική πάθηση τότε η εξέλιξη 
της νόσου ήταν καλή. Το ίδιο πίστευε ότι ισχύει 
και για τις αρθρίτιδες που εμφανιζόταν σε καρ-
διοπαθείς. Η κατανόηση της ιεραρχίας των νο-
σολογικών οντοτήτων είναι πολύ σημαντική για 
την κατάστρωση του θεραπευτικού σχεδιασμού 
του ασθενούς. Έτσι, ο θεραπευτής έχει καθήκον 
όχι να παραπέμπει για κάθε νέα νοσολογική εκ-
δήλωση στον αντίστοιχο ειδικό, αλλά να προ-
σπαθεί κάθε φορά να εκτιμά την τελεολογική 
σημασία της. Η θεραπεία σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να εστιάζει στα τοπικά συμπτώματα 
αλλά στη συνολική εικόνα που εμφανίζει ο α-
σθενής.

8) Αρχή της μετατροπής της ποσότητας 
σε ποιότητα. Η διαδικασία της ανάπτυξης δεν 
είναι μια απλή πορεία αύξησης, όπου οι ποσο-
τικές αλλαγές δεν καταλήγουν σε ποιοτικές αλ-
λαγές, αλλά είναι μια συνεχής ανάπτυξη που 
περνά από ασήμαντες και λανθάνουσες πο-
σοτικές αλλαγές σε φανερές και ριζικές αλλα-
γές, δηλαδή σε ποιοτικές αλλαγές. Οι ποιοτι-
κές αλλαγές δεν είναι βαθμιαίες αλλά γρήγο-
ρες, απότομες και γίνονται με άλματα από τη 
μια κατάσταση στην άλλη. Αυτές οι αλλαγές 
δεν είναι τυχαίες αλλά αναγκαίες. Είναι το απο-
τέλεσμα της συσσώρευσης των ανεπαίσθητων 
και βαθμιαίων ποσοτικών αλλαγών. Για να ε-
φαρμοσθεί όμως αυτή η αρχή πρέπει οι ποσο-
τικές αλλαγές να ακολουθούν την αρχή της κυ-
κλικής εξέλιξης των φαινομένων.

Μηχανισµός Δράσης 
Ιαµατικών Φυσικών Πόρων

Με την πρόοδο της επιστήμης και με τη χημική 
ανάλυση των ιαματικών νερών οι ερευνητές κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι θεραπευτικές ιδι-
ότητες των λουτρών είναι δυνατόν να αποδοθούν 
α) στην παρουσία μεταλλικών αλάτων και στη δι-
άσπαση αυτών και β) στις ειδικές κολλοειδείς ου-
σίες και στα σπάνια αέρια. Άλλες έρευνες απέδω-
σαν τη θεραπευτική ιδιότητα των ιαματικών νε-
ρών στην ακτινοβολία την οποία αντλούν από τα 
βάθη της γης. Θέτοντας τις βάσεις της ακτινενέρ-
γειας ή ραδιενέργειας. Η ακτινενέργεια ή ραδιε-
νέργεια είναι η ιδιότητα των σωμάτων εκείνων τα 
οποία εκπέμπουν αυτομάτως και συνεχώς ακτι-
νοβολία, δηλ. ακτίνες α, β, γ. Μία πιο σύγχρονη 
αντίληψη όμως είναι ότι η λουτροθεραπεία περι-
έχει την έννοια μιας ερεθιστικής θεραπείας σε ο-
ρισμένα όργανα όπως το ιώδιο στον θυρεοειδή 
αδένα και το θείο στους αρθρικούς χόνδρους. Το 
σύνολο όλων αυτών των αντιλήψεων συνθέτουν 
την απάντηση στο ερώτημα πού οφείλεται η θε-
ραπευτική ιδιότητα των ιαματικών λουτρών.

Κατά τη διάρκεια μιας ιαματικής λουτροθερα-
πείας ο ανθρώπινος οργανισμός δέχεται διάφο-
ρα ερεθίσματα, δηλαδή βιολογικές δράσεις και 
αντιδράσεις, που διαφοροποιούνται ανάλογα 
με τον ιαματικό φυσικό πόρο που χρησιμοποι-
ούμε. Κατά την λουτροθεραπεία, τα ερεθίσματα 
διακρίνονται σε α) μηχανικά β) θερμικά γ) χημι-
κά, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και δ) το περι-
βάλλον. 

Α. Μηχανικά ερεθίσματα τα οποία οφείλο-
νται στις φυσικές ιδιότητες του νερού είναι η υ-
δροστατική και η άνωση του νερού. Η επίδρα-
ση της υδροστατικής πίεσης γίνεται καταφανής 
σε λουτρά αδιάφορης θερμοκρασίας, δηλαδή 
στα λουτρά που δεν έχουμε καθόλου θερμικό 
παράγοντα. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι σε αυτά 
τα λουτρά η πίεση στις περιφερειακές φλέβες 
ανέρχεται. 

Η σμίκρυνση του θώρακα και η άνοδος του 
διαφράγματος προκαλούν αύξηση της ενδοθω-
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ρακικής πίεσης η οποία βοηθά στην αποβολή 
μέρους του εφεδρικού αέρα και στην αύξηση 
της αναπνευστικής εφεδρείας. Η παραπάνω ε-
πίδραση βοηθά πολύ στο πνευμονικό εμφύ-
σημα. Η ελάττωση της περιμέτρου των κοιλια-
κών τοιχωμάτων συντελεί στην κένωση των με-
γάλων κοιλιακών φλεβών, αυξάνοντας τον ό-
γκο παλμού. 

Η υδροστατική πίεση προκαλείται από την πί-
εση του ιαματικού νερού στο σώμα του λου-
ομένου και είναι ισοδύναμη σε όλες τις επι-
φάνειες ενός βυθισμένου σώματος, αυξάνεται 
δε όσο αυξάνεται το βάθος και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο προκαλείται αύξηση της φλεβικής πίε-
σης. Αυτό το χαρακτηριστικό του νερού βοη-
θά την φλεβική επιστροφή και την λειτουργί-
α του λεμφικού συστήματος, κυρίως των κά-
τω άκρων, συμβάλλοντας στη μείωση των οι-
δημάτων και αιματωμάτων. Η υδροστατική πίε-
ση ασκεί, ακόμη, ευνοϊκή επίδραση και στη δι-
ούρηση λόγω ενίσχυσης της ροής του αίματος 
στα νεφρικά αγγεία. Στην αρχή κάθε λουτρού 
η ποσότητα των ούρων αυξάνει, ανεξάρτητα α-
πό την θερμοκρασία, αυξάνει δε τόσο περισσό-
τερο όσο μεγαλύτερη είναι η «στήλη» ύδατος 
που πιέζει την κοιλιά

Η άνωση αποτελεί επίσης μηχανικό ερέθισμα 
που σχετίζεται με την περιεκτικότητα του νερού 
σε μεταλλικές ουσίες και είναι ανάλογη με την 
ποσότητα των περιεχομένων μεταλλικών ουσι-
ών. Όταν το ύψος του νερού παραμένει κάτω α-
πό το ύψος της καρδιάς η αύξηση αυτής της πιέ-
σεως είναι μικρή, ενώ όταν το νερό ανέλθει πά-
νω από το ύψος της καρδιάς έχουμε μεγαλύτε-
ρη συμπίεση του θώρακα Η υδροστατική πίεση 
προκαλεί ελάττωση της περιμέτρου του θώρακα 
κατά 2-4 cm και ελάττωση της περιμέτρου των 
κοιλιακών τοιχωμάτων με αποτέλεσμα την άνο-
δο του διαφράγματος και τη διευκόλυνση της κέ-
νωσης των φλεβών της κοιλίας. Η υδροστατική 
πίεση προκαλεί επίσης αύξηση της φλεβικής πί-
εσης στα άκρα.

Η άνωση προκαλεί ελάττωση του σωματικού 

βάρους καθώς, σύμφωνα με την αρχή του Αρ-
χιμήδη, όταν ένα σώμα είναι πλήρως ή μερικώς 
βυθισμένο σε ένα ρευστό σε ηρεμία, υφίσταται 
μία ανοδική ώθηση ίση με το βάρος του ρευ-
στού που εκτοπίζεται. Με τη βοήθεια της άνω-
σης, οι κινήσεις των άνω και κάτω άκρων καθώς 
και της σπονδυλικής στήλης γίνονται πιο εύκο-
λα και χαλαρά γιατί δεν υπάρχει φόρτιση στις 
αρθρώσεις προάγοντας και διατηρώντας έτσι 
την μυοσκελετική λειτουργία σε παθήσεις που 
η φόρτιση δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή. 

Κατά την εμβύθιση ενός ασθενούς, το ποσό 
του βάρους του σώματος που υποστηρίζεται α-
πό τα κάτω άκρα είναι ανάλογο του βάθους του 
νερού, με αυτόν τον τρόπο όταν ένας ασθενής 
έχει βυθιστεί μέχρι το ύψος της λεκάνης το βά-
ρος που υποστηρίζεται από τα άκρα αντιστοιχεί 
στο 50% του κανονικού βάρους του ατόμου, ε-
νώ όταν ένας ασθενής βυθίζεται μέχρι τον θώ-
ρακα και τον αυχένα το βάρος που υποστηρίζε-
ται είναι 30% και 10% του κανονικού βάρους 
αντίστοιχα. 

Τα μηχανικά ερεθίσματα μπορεί να είναι δι-
αφορετικών μορφών όπως υδρομασάζ, μαλά-
ξεις, εντριβές. Επιπλέον, η αντίσταση του νερού 
όταν το σώμα κινείται δίνει τη δυνατότητα στον 
φυσιοθεραπευτή να εφαρμόσει την κινησιοθε-
ραπεία με αυστηρά προοδευτικό πρόγραμμα 
προσφέροντας γρηγορότερη και ασφαλέστερη 
ανάρρωση του ασθενούς. Η δύναμη της αντί-
στασης του νερού σε συνδυασμό με την άνωση 
βοηθά στην καλύτερη αποκατάσταση. 

Β. Θερμικά ερεθίσματα τα οποία οφείλονται 
στη θερμότητα του νερού και ενεργούν σύμφω-
να με την νευρογενή και την χημική θεωρία. 

Σύμφωνα με τη νευρογενή θεωρία, το ερέ-
θισμα διεγείρει τις αισθητικές απολήξεις του 
δέρματος. Για την αίσθηση του θερμού είναι υ-
πεύθυνα τα σωμάτια του Ruffini και για την αί-
σθηση ψυχρού τα σωμάτια Krause. Από αυτά 
τα ερεθίσματα φέρονται στα γάγγλια και στη συ-
νέχεια στο νωτιαίο μυελό, από όπου διαβιβάζο-
νται στην περιφέρεια προκαλώντας είτε αγγειο-

διαστολή είτε αγγειοσυστολή.
Σύμφωνα με τη χημική θεωρία, στο δέρμα 

παράγονται χημικές ουσίες οι οποίες μπορούν 
να δράσουν είτε τοπικά στα αγγεία είτε σε α-
πομακρυσμένα όργανα του σώματος τροποποι-
ώντας τις λειτουργίες τους μετά την είσοδό τους 
στην κυκλοφορία. Έτσι τα θερμά λουτρά θεω-
ρείται ότι αυξάνουν την παραγόμενη ακετυλο-
χολίνη η οποία προκαλεί τοπικά αγγειοδιαστο-
λή και ερυθρότητα. Τα ψυχρά λουτρά θεωρείται 
ότι αυξάνουν τα επίπεδα της ισταμίνης, η οποί-
α προκαλεί αγγειοσύσπαση και γενικά δρα αντί-
θετα από την ακετυλοχολίνη.

Αρχικά, θερμικό ερέθισμα έχουμε όταν η 
θερμοκρασία του ιαματικού νερού είναι ανώ-
τερη ή κατώτερη της θερμοκρασίας του σώμα-
τός μας, η οποία καλείται ουδέτερη ή αδιάφο-
ρος και είναι από 33° - 35° C. Έτσι, ένα λουτρό 
με θερμοκρασία από 21° - 25° C χαρακτηρίζε-
ται ως δροσερό, χλιαρό χαρακτηρίζεται αυτό με 
θερμοκρασία από 26° - 32° C, αδιάφορο αυτό 
με θερμοκρασία από 33° - 35° C και από 38° C 
και πάνω χαρακτηρίζεται υπέρθερμο.

Ο θερμικός παράγοντας δρα με πολλούς τρό-
πους, όπως είναι η διαστολή των αγγείων, η γε-
νική ή τοπική εφίδρωση, η χαλάρωση των μυ-
ών, η βελτίωση της τοπικής θρέψης και η αναλ-
γησία. Τα θερμά λουτρά, λοιπόν, ανοίγουν τους 
πόρους του δέρματος, με αποτέλεσμα να διευ-
κολύνεται η ανταλλαγή της ύλης ανάμεσα στον 
οργανισμό και στο νερό, διεργασία που αποκα-
λείται όσμωση. Απαραίτητο είναι όμως να τονί-
ζεται πως το άνοιγμα των πόρων συνεπάγεται 
μεγαλύτερη ευαισθησία σε κρυολογήματα και 
ψύξεις, γι αυτό και απαιτείται αυξημένη προφύ-
λαξη μετά από ζεστό εφιδρωτικό μπάνιο. 

Η διαστολή των αγγείων του δέρματος προ-
καλεί αύξηση του αίματος που κυκλοφορεί σε 
αυτά, όταν όμως το θερμικό ερέθισμα είναι με-
γάλης έντασης τότε η επίδραση του διαφορο-
ποιείται. Έτσι σε πολύ θερμό ερέθισμα παρατη-
ρείται ωχρότητα που οφείλεται σε αντανακλα-
στική αγγειοσύσπαση ενώ σε πολύ ψυχρά ερε-
θίσματα παρατηρείται κυάνωση του δέρματος 
που οφείλεται σε αγγειοδιαστολή. Πέραν της 
αγγειοδιαστολής του δέρματος, ταυτόχρονα ε-
λαττώνεται και το αίμα στα αγγεία των σπλά-
χνων, προκαλώντας περιφερειακή υπεραιμία 
και αποσυμφόρηση των εσωτερικών οργάνων, 
ενώ επιφέρει και μικρή μείωση της πίεσης του 
αίματος. Οι μεταβολές αυτές έχουν σαν απο-
τέλεσμα τη διέγερση της καρδιακής λειτουργί-
ας και την αύξηση του κυκλοφορούντος όγκου 
αίματος. Αυτό διευκολύνει την απορρόφηση δι-
ιδρωμάτων, εξιδρωμάτων και λανθανόντων οι-
δημάτων και αυξάνει τη διούρηση. 

Επίσης, τα θερμά λουτρά αυξάνουν τις καύ-
σεις και επιδρούν στην ανταλλαγή της ύλης 
στον οργανισμό, βοηθώντας στην αποβολή το-
ξινών, αλάτων και ανεπιθύμητων ουσιών μέ-
σω του ιδρώτα και των ούρων. Αυτή η τόνω-
ση της κυκλοφορίας του αίματος και του με-
ταβολισμού ασκούν ευεργετική επίδραση στο 
δέρμα, στην αναπνοή, καθώς επίσης και στο 
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νευρικό, κυκλοφορικό και πεπτικό σύστημα αλ-
λά και στο αίμα. Τα θερμά λουτρά σε ό,τι αφο-
ρά στο πεπτικό σύστημα, ελαττώνουν την έκ-
κριση υδροχλωρικού οξέος (HCl) στο στομάχι 
και ελαττώνουν τον περισταλτισμό του εντερι-
κού σωλήνα, ελαττώνοντας τον ερεθισμό των 
σπλαγχνικών νεύρων και την αιμάτωση των αγ-
γείων του μεσεντερίου. Συνεπώς, είναι χρήσιμα 
σε σπασμούς και κωλικό του εντέρου αλλά και 
σε χολολιθίαση και κωλικούς του ήπατος. 

Τα θερμά λουτρά χρησιμοποιούνται επίσης 
στη θεραπεία χρόνιων παθήσεων όπως αρ-
θρίτιδες και νευρίτιδες, καθώς σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες γίνεται απορρόφηση του υγρού 
των αρθρώσεων και διείσδυση μεταλλικών και 
ραδιενεργών στοιχείων. Επιπλέον, με την εμβύ-
θιση του ασθενούς σε ζεστό νερό, σε συνδυ-
ασμό με τα θερμά λουτρά μικρής διάρκειας αυ-
ξάνουν τη λειτουργική ικανότητα των μυών, με-
τριάζουν τη κόπωση και προκαλούν αίσθημα 
γενικής ευεξίας, ενώ αντίθετα παρατεταμένα ε-
φιδρωτικά λουτρά μπορεί να προκαλέσουν ε-
ξάντληση, νευρικότητα και αϋπνία. Για το λόγο 
αυτό οι λουόμενοι πρέπει να υπακούουν από-
λυτα στις οδηγίες του ιατρού που αφορούν στη 
διάρκεια του λουτρού και τη θερμοκρασία του.

Αντίθετα, όταν το σώμα εμβυθιστεί σε κρύ-
ο νερό, η πρώτη αντίδραση του οργανισμού εί-
ναι να αυξήσει την ένταση συστολής της καρ-
διάς και το εύρος των αναπνευστικών κινήσε-
ων. Τα ψυχρά λουτρά αυξάνουν επίσης τη συ-
στολική και διαστολική πίεση και γι' αυτό αντεν-
δείκνυνται σε υπερτασικούς. Επιπλέον, με την 
έκθεση στο ψυχρό νερό, τα αγγεία του δέρμα-
τος συστέλλονται και εντείνονται οι περισταλτι-
κές κινήσεις του εντέρου και του στομάχου. Αν 
όμως εφαρμοστεί πολύ ψυχρό ερέθισμα όπως 
πάγος, στην κοιλιακή χώρα τότε παρατηρείται ε-
λάττωση των περισταλτικών κινήσεων και μείω-
ση της έκκρισης HCl. Σε ό,τι αφορά στη λειτουρ-
γία του αναπνευστικού συστήματος, τα ψυχρά 
ερεθίσματα προκαλούν αύξηση του μεγέθους 
της αναπνοής, ενώ τα υπέρθερμα προκαλούν ε-
λάττωση αυτής και σπάνια μπορεί να προκαλέ-
σουν αναπνοή Cheyne-Stokes και θάνατο.

Στο νευρικό σύστημα, τα ψυχρά ερεθίσματα 
αυξάνουν τη διεγερσιμότητα του νευρικού συ-
στήματος με αποτέλεσμα να αυξάνουν την ε-
γρήγορση του ατόμου, ενώ τα θερμά ερεθίσμα-
τα έχουν αντίθετο αποτέλεσμα και γι’ αυτό χρη-
σιμοποιούνται για αναλγητική δράση σε διάφο-
ρα επώδυνα σύνδρομα. Τα θερμά ερεθίσμα-
τα επιδρούν και στο αίμα προκαλώντας αλκά-
λωση και αραίωση του αίματος, ενώ τα ψυχρά 
προκαλούν οξέωση και συμπύκνωση του αίμα-
τος με φαινομενική αύξηση του αριθμού των ε-
ρυθρών αιμοσφαιρίων. Τα ψυχρά λουτρά προ-
καλούν και αύξηση της γλυκόζης γι’ αυτό α-
ντενδείκνυνται σε διαβητικούς.

Γ. Χημικά ερεθίσματα όπου η απορρόφη-
ση των στοιχείων του θερμομεταλλικού νερού 
γίνεται α) με απλή διήθηση όπου το νερό και 
οι διαλυμένες ουσίες διέρχονται μέσω των πό-
ρων της κυτταρικής μεμβράνης με διάμετρο πό-

ρων 4-8 Αο Angstrom β) με διευκολυνόμενη 
διήθηση και γ) με ενεργό μεταφορά. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, λιποδιαλυτές ουσίες διέρχονται 
μέσω των κυτταρικών μεμβρανών και μεταφέ-
ρονται με ένζυμα στο εσωτερικό του κυττάρου 
όπου και συμμετέχουν σε αντιδράσεις.

Η είσοδος των διαφόρων ουσιών από το ε-
ξωτερικό περιβάλλον προς τον οργανισμό γί-
νεται μέσω της επιδερμίδας, του τριχοσμηγμα-
τικού θυλάκου και των ιδρωτοποιών αδένων. 
Το δέρμα αντιθέτως δρα και σαν φραγμός, που 
εμποδίζει την απώλεια ύδατος και ηλεκτρο-
λυτών προς το περιβάλλον. Η λειτουργία του 
φραγμού του δέρματος, σε μεγάλο βαθμό, ο-
φείλεται στη σύνθεση των κεραμιδίων, που α-
πελευθερώνονται στα μεσοκυττάρια διαστήμα-
τα της κερατίνης στοιβάδας, μετά τη διάσπαση 
των γλυκοκεραμιδίων. Αυτά παράγονται από τα 
κύτταρα της κοκκώδους στοιβάδας με τη βοή-
θεια της β-γλυκο-κερεβροσιδάσης. 

Υπάρχει βέβαια πάντα ο κίνδυνος να εισέλ-
θουν στον οργανισμό μέσω του δέρματος τοξι-
κές ουσίες π.χ. υδράργυρος, οργανοφωσφορι-
κά εντομοκτόνα (παραθείο), καθώς και φάρμα-
κα σε υπερβολικές ποσότητες π.χ. κορτιζόνη ή 
φάρμακα δρώντα στην καρδιακή λειτουργία, 
που μπορούν να χορηγηθούν και διαδερματι-
κά (με τη χρήση patch). Η ποσότητα της ουσί-
ας που εισχωρεί και εναποτίθεται στην κερατί-
νη στοιβάδα εξαρτάται από τη χημική τους συγ-
γένεια.

Η ορατή επιφάνεια του δέρματος, καλύπτεται 
από μια στιβάδα λιπιδίων, το πάχος της οποίας 
ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή, ενώ η ποσό-
τητα του λίπους κυμαίνεται από 5-150μg/cm2 
και αντιστοιχεί σε πάχος 0,05-1,5μm ( 1μm=10-

6m). 
Η πολλαπλή δομή των στιβάδων, από εναλ-

λασσόμενες λιπόφιλες και υδρόφιλες στιβάδες, 
συμβάλλει επίσης στη λειτουργία του φραγμού.
Κύριο εμπόδιο στη διέλευση αυτών των ουσι-
ών αποτελεί η ενυδατωμένη ενδοκυττάρια κε-
ρατίνη. Όταν ενυδατωθούν τα κερατινοκύτταρα 

και διογκωθούν, η κερατίνη στιβάδα εμφανίζει 
χαμηλή διαβατότητα.

Ο μεσοκυττάριος χώρος διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στα φαινόμενα της διαβατότητας και 
όπως έχει αποδειχθεί, αποτελείται κυρίως από 
λιπίδια, ενώ τα κερατινοκύτταρα δεν περιέχουν 
λιπίδια και αποτελούνται κυρίως από πρωτεΐ-
νες. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η ικανότητα 
των λιποδιαλυτών ουσιών να διέρχονται από 
την κερατίνη στοιβάδα, δια μέσου του μεσοκυτ-
ταρίου χώρου των κερατινοκυττάρων. 

Από το δέρμα απορροφώνται επίσης μι-
κρές ποσότητες οξυγόνου, νερού, υδατοδιαλυ-
τών και λιποδιαλυτών ουσιών. Η διάβαση του 
δέρματος από μια ουσία αρχίζει με την πρόσλη-
ψη των μορίων της ουσίας από την κερατίνη. 
Από την πρόσληψη της ουσίας στην επιφάνεια 
της κερατίνης, ακολουθεί η διάχυση αυτής μέ-
σω των απυρήνων κυττάρων της κερατίνης και 
των μεσοκυτταρίων διαστημάτων. 

Η δίοδος γίνεται κυρίως μέσω των μεσοκυτ-
ταρίων διαστημάτων καθώς και των κυττάρων, 
που αποτελούν τις στιβάδες αυτές. Αυτή γίνε-
ται ευκολότερη στο επίπεδο του δερματοεπι-
δερμικού συνδέσμου απ’όπου οι ουσίες αυτές 
διέρχονται στην κυκλοφορία. Από το δερματο-
επιδερμικό σύνδεσμο εισέρχονται στο ανώτερο 
τμήμα του χορίου όπου υπάρχουν απολήξεις 
τριχοειδών αγγείων και εν συνεχεία εισέρχονται 
στο κατώτερο τμήμα του χορίου και φθάνουν 
ως το εν τω βάθει αγγειακό δίκτυο του δέρμα-
τος. Mέσω δε αυτών των αγγείων είναι δυνατή 
η κυκλοφορία των ουσιών που έχουν εισέλθει 
σε όλον τον οργανισμό. 

Το νερό και οι υδατοδιαλυτές ουσίες δεν μπο-
ρούν να εισέλθουν στην κερατίνη στιβάδα λό-
γω του σμήγματος που υπάρχει στην επιφάνεια 
του δέρματος, το οποίο τείνει να την καταστήσει 
αδιάβροχη. Το σμήγμα λειτουργεί σαν ένα προ-
στατευτικό φιλμ του οργανισμού και εμποδίζει 
την επαφή των διαφόρων ουσιών με τον ορ-
γανισμό, γι’αυτό σύμφωνα με τις οδηγίες που 
λαμβάνουν οι λουόμενοι θα πρέπει προ της λή-
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ψεως του ιαματικού λουτρού να σαπουνίζουν 
το δέρμα τους. 

Στη πλειονότητα των περιπτώσεων, η αιματι-
κή ροή είναι επαρκής και η διαβατότητα στα τρι-
χοειδή αγγεία αρκετά υψηλή, έτσι ώστε οι δια-
βαίνουσες ουσίες να εισάγονται ταχέως στην κυ-
κλοφορία μόλις φθάσουν το χόριο. Η απορρό-
φηση των διαφόρων ουσιών είναι πολύ μεγα-
λύτερη και ταχύτερη μέσω των εξαρτημάτων 
του δέρματος, όπως των σμηγματογόνων και 
εκκρινών και αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων. 

Οι λιποδιαλυτές ουσίες επίσης απορροφώ-
νται εύκολα δια μέσου των μεμβρανών των 
κυττάρων ενώ οι πόροι των ιδρωτοποιών αδέ-
νων έχει διαπιστωθεί ότι διαπερνώνται εύκολα 
από τα αλογόνα, όπως το ιώδιο και το βρώμι-
ο. Η μεγάλη σημασία στην εφαρμογή βρωμι-
ούχων και ιωδιούχων λουτρών καθώς και σε 
λουτρά που περιέχουν άλλα αλογόνα π.χ. ιώ-
διο. Ιοντισμένα μόρια και ηλεκτρολύτες, μπο-
ρούν εύκολα να διέλθουν στον οργανισμό δια 
μέσου των ιδρωτοποιών αδένων. 

Ο πιθανότερος μηχανισμός δράσης φαίνεται 
ότι είναι οι ενζυματικές αντιδράσεις που λαμβά-
νουν χώρα σε κυτταρικό επίπεδο σε χρόνο που 
φθάνει τις 21 μέρες. Γι’αυτό και ενδείκνυται η δι-
άρκεια θεραπείας και παραμονής στα ιαματικά 
λουτρά να είναι 21 μέρες .

Από εργαστηριακές μελέτες που έχουν γίνει, 
έχει διαπιστωθεί ότι οι διάφορες χημικές ουσί-
ες, που είναι διαλυμένες σε ένα έκδοχο τοπικού 
σκευάσματος, δεν απορροφούνται ως μίγμα, 
αλλά η κάθε μια ξεχωριστά. Τα δραστικά συ-
στατικά εισέρχονται με διαφορετική ταχύτητα το 
καθένα. Η συγκριτική δε εκτίμηση της διαλυτό-
τητας εκφράζεται με το συντελεστή κατανομής 
(km) που αντιπροσωπεύει τον λόγο διαλυτότη-
τας του φαρμάκου στα λιποειδή προς τη διαλυ-
τότητά του στο νερό. Η διέλευση αυτή εξαρτά-
ται από τη σχετική διαλυτότητα των μορίων τό-

σο στο έκδοχο όσο και στην κερατίνη στιβάδα.
Μια ορισμένη ποσότητα δραστικού συστατι-

κού εισέρχεται στο ζώντα επιθηλιακό ιστό. Το 
ποσό της εισελθούσης ουσίας εκφράζεται με το 
συντελεστή διαπερατότητας (kp), δηλαδή τον 
λόγο της εισελθούσης ουσίας στο ζώντα επιθη-
λιακό ιστό, προς την ουσία που έχει εναποτεθεί 
στην κερατίνη.

Στην ποσιθεραπεία, η ευεργητική δράση των 
θερμομεταλλικών νερών οφείλεται στην πα-
ρουσία των ιχνοστοιχείων, τα οποία δρουν 
σε ενζυμικό ή κυτταρικό επίπεδο. Πιθανολο-
γούμενη δράση της θεραπείας με μεταλλικό 
νερό είναι επίσης η ισορροπία συμπαθητικού-
παρασυμπαθητικού συστήματος. Το διοξείδιο 
του άνθρακα απορροφάται από τον οργανισμό 
και προκαλεί αγγειοδιαστολή και κατά συνέπεια 
βελτίωση της κυκλοφορία του αίματος στα αγ-
γεία αλλά και πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Στη λουτροθεραπεία η ευεργετική δράση των 
ιχνοστοιχείων που περιέχονται σε αυτά στηρίζε-
ται στα ιχνοστοιχεία που περνάνε στο δέρμα κα-
θώς και στις φυσικές ιδιότητες του μεταλλικού 
νερού (άνωση, ωσμωτική πίεση και θερμοκρα-
σία). Κατά τη διάρκεια του λουτρού, μεταλλικά 
ιόντα που περιέχονται στα μεταλλικά νερά με-
τακινούνται από το νερό προς το δέρμα και είτε 
παραμένουν σε αυτό είτε διεισδύουν στον ορ-
γανισμό. Τα ιόντα Mg+2, Cl-, As+3, Na+, Ca+2 και 
S2- παραμένουν στο δέρμα ευκολότερα σε σχέ-
ση με τα ιόντα Fe+2, Cu+2, Mn+2, Br - και τα αέρια 
H2S, CO2, Rn που απορροφώνται καλύτερα, ε-
πειδή έχουν την ιδιότητα να διαλύονται στα λι-
ποειδή. 

Τα ιόντα που καθηλώνονται στο δέρμα ερε-
θίζουν τις νευρικές ίνες του χορίου και ο ερε-
θισμός μεταφέρεται σε όλο τον οργανισμό. Αυ-
τή είναι και η αντίδραση που προσδίδει τις ξε-
χωριστές ιδιότητες κάθε λουτρού. Ορισμένα 
λουτρά είναι τονωτικά, άλλα καταπραϋντικά, ε-

νώ άλλα καταβάλλουν τον οργανισμό, μεγάλη 
όμως σημασία έχει το ηλεκτρικό φορτίο των με-
ταλλικών νερών. 

Σε κυτταρικό επίπεδο τα θερμομεταλλικά νερά 
λειτουργούν με τους παρακάτω μηχανισμούς: α) 
τα θειούχα νερά αναστέλλουν τη λειτουργικότη-
τα των διεγερθέντων Τ-λεμφοκυττάρων, που είναι 
φορείς του μεμβρανικού αντιγόνου CD3 β) τα θει-
ώδη νερά αναστέλλουν την απελευθέρωση ιντερ-
λευκίνης-2 και ιντερφερόνης-γ από ενεργοποιημέ-
να Τ-λεμφοκύτταρα ρυθμίζοντας τη συμπεριφο-
ρά των «λεμφοκυττάρων μνήμης» γ) δρουν α-
νασταλτικά στην αποκοκκίωση των βασεόφιλων 
κυττάρων σε άτομα με ατοπία δ) ορισμένα μεταλ-
λικά νερά καταστέλλουν τη δράση των κυττάρων 
Langerhans της επιδερμίδας υπεύθυνα για τις αλ-
λεργικές αντιδράσεις· επίσης αναστέλλουν τη με-
τανάστευση των ευαισθητοποιημένων κυττάρων 
Langerhans ενώ μειώνουν και τη φλεγμονώδη α-
ντίδραση του δέρματος σε ατοπικά άτομα και ε) 
μειώνουν την παραγωγή κυτοκινών που συμμετέ-
χουν στη φλεγμονή. 

Το χλωριούχο νάτριο είναι ένα άλας το οποίο 
παρουσιάζει μεγάλη σημασία για τη ζωή. Απα-
ντάται σε όλους τους ιστούς και κυρίως στα υ-
γρά του οργανισμού όπως το εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό, το αίμα, η σίελος, τα δάκρυα, το γαστρι-
κό υγρό και είναι συνυφασμένο με βασικές λει-
τουργίες του οργανισμού όπως η ώσμωση, η α-
πέκκριση κ.ά. Το χλωριούχο νάτριο (NaCl) συ-
ναντάται σε διαλυτή μορφή στο θαλασσινό νε-
ρό, σε μεγάλες ποσότητες. Συναντάται σε μεγά-
λες ποσότητες σε όλες τις θαλασσινές τροφές, 
στο βοδινό, στα πουλερικά και επίσης σε αρκε-
τά λαχανικά, όπως τα καρότα, τα τεύτλα, το σέ-
λινο, η αγκινάρα. Τα φύκια και άλλα θαλάσσι-
α φυτά είναι αρκετά πλούσια σε νάτριο. Καμιά 
εξ’ ολοκλήρου φυτική τροφή δεν περιέχει υψη-
λά ποσοστά αλατιού.

Το χλωριούχο νάτριο υπάρχει μόνο στο 75% 
του θαλασσινού αλατιού, το οποίο επίσης περιέ-
χει χλωριούχο κάλιο (KCI), χλωριούχο ασβέστιο 
(CaCl) και φωσφορικό ασβέστιο [Ca3(PO4)], κα-
θώς και άλλα μεταλλικά άλατα.

Το NaCl εμφανίζεται στον οργανισμό με δύ-
ο μορφές, τη στατική και τη δυναμική. Η στα-
τική περιλαμβάνει την ποσότητα που βρίσκεται 
σταθερά στα υγρά του σώματος, κυρίως στον 
εξωκυττάριο χώρο. Το αίμα περιλαμβάνει πο-
σότητα 5,8-6,3g ‰. Το NaCl αυτό βρίσκεται 
σε αδιάσπαστη μορφή και διασπασμένη στα ι-
όντα του Na και Cl και στο πλάσμα και στα ερυ-
θρά. Η λέμφος και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό έ-
χουν μεγαλύτερη ποσότητα NaCl από αυτή του 
πλάσματος.

Η δυναμική μορφή περιλαμβάνει την κι-
νούμενη ποσότητα NaCl από το στόμα μέχρι το 
νεφρό. Έτσι στο στόμα γίνεται μικρή απέκκριση 
του ενώ στο στομάχι συμβαίνει και απορρόφη-
ση αλλά και απέκκριση σε σημαντικές ποσότη-
τες. Στο έντερο απορροφάται σχεδόν εξ’ ολο-
κλήρου εκτός από μια μικρή ποσότητα που α-
ποβάλλεται με τα κόπρανα. Στη χοληδόχο κύ-
στη παρατηρείται απορρόφηση αρκετής ποσό-
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τητας από το βλεννογόνο της. Η μεγαλύτερη κί-
νηση του NaCl παρατηρείται στους νεφρούς ό-
που αποβάλλεται ή απορροφάται ανάλογα ώ-
στε να διατηρείται σταθερή η ποσότητά του στο 
αίμα και στους ιστούς.

Το NaCl προσλαμβάνεται με το πεπτικό σύ-
στημα είτε αυτούσιο είτε με τις τροφές στις ο-
ποίες εμπεριέχεται. Όταν εισέρχεται στο στομάχι 
απορροφάται μικρή ποσότητα από τον πυλωρι-
κό βλεννογόνο ενώ το μεγαλύτερο μέρος κα-
τευθύνεται προς το έντερο όπου γίνεται η κύρια 
απορρόφηση αυτού. Εάν το διάλυμα του NaCl 
στο έντερο είναι υπότονο τότε η απορρόφηση 
γίνεται ταχύτατα ενώ αν είναι ισότονο απορρο-
φάται με βραδύτερο ρυθμό. Η απορρόφηση 
εξαρτάται από την περιεκτικότητα των ιστών 
σε νερό. Όταν υπάρχει σχετική έλλειψη νερού 
στους ιστούς η απορρόφηση γίνεται ταχύτερα 
παρά όταν δεν υπάρχει. Τα υπέρτονα διαλύμα-
τα δεν απορροφώνται πριν ο οργανισμός τα με-
τατρέψει ισότονα με απέκκριση ύδατος.

Αφού απορροφηθεί το NaCl φέρεται στην 
αιματική κυκλοφορία όπου μπορεί να παραμεί-
νει για πολύ και συντελεί στη σταθερή διατήρη-
ση της ωσμωτικής πίεσης του αίματος. Έτσι φέ-
ρεται προς τους ιστούς και προς τους νεφρούς 
όπου αποβάλλεται παρασύροντας και ανάλογη 
ποσότητα νερού. Έτσι προκαλείται η καλούμενη 
αλατούχος διούρηση. Με την κίνηση του NaCl 
στους ιστούς και τους νεφρούς κατορθώνει ο 
οργανισμός η ποσότητα στο αίμα να διατηρεί-
ται σταθερή. Διάφορα ιόντα όπως το Ca+2, Hg+2, 
Mg+2 κ.ά. έχουν την τάση να αυξάνουν την απο-
βολή του NaCl από τους νεφρούς.

Οι διαταραχές της ανταλλαγής της ύλης του 
NaCl χαρακτηρίζονται είτε από αυξημένη κατα-
κράτηση είτε από αυξημένη αποβολή. Αυξημέ-
νη κατακράτηση παρατηρείται σε διάφορες νε-
φροπάθειες στις οποίες υπάρχει παθολογοανα-
τομική βλάβη του νεφρώνος και δε γίνεται καλή 
αποβολή του άλατος ώστε να παραμένει στον 
οργανισμό σημαντική ποσότητα από αυτό. Όταν 
μετακινείται στους ιστούς κατακρατείται και νε-
ρό και σχηματίζονται τα οιδήματα. Κατακράτη-
ση NaCl συμβαίνει και σε υπολειτουργία του ο-
πίσθιου λοβού της υποφύσεως οπότε παρατη-
ρείται το σύνδρομο του άποιου διαβήτη. Αύξη-
ση της αποβολής του NaCl παρατηρείται σε α-
νεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων όπως 
συμβαίνει στη νόσο του Addisson.

Τα θειούχα άλατα απορροφώνται σε μεγα-
λύτερη ποσότητα από το δέρμα και τους βλεν-
νογόνους και αυξάνουν τους αμυντικούς μηχα-
νισμούς. Επίσης στις φλεγμονώδεις καταστάσεις 
αυξάνουν τη διάμετρο των τριχοειδών ενώ μει-
ώνουν τη δράση της υαλουρονιδάσης και τη δι-
αβατότητα των μεγαλομορίων. Αυτοί οι μηχα-
νισμοί δράσης ενισχύουν τη δράση του δικτυ-
οενδοθηλιακού συστήματος και κατά συνέπει-
α του ανοσοποιητικού συστήματος του οργα-
νισμού.

Το υδρόθειο των θειούχων πηγών είναι αέριο 
προσδίδοντας στα νερά την αηδιαστική μυρω-
διά του κλούβιου αυγού, η οποία συνηθίζεται 

σχετικά γρήγορα, εισπνεόμενο δε αυτό προκα-
λεί αύξηση του αναπνευστικού εύρους, αγγει-
οδιαστολή και κατά συνέπεια καλύτερη αιμά-
τωση του βλεννογόνου του αναπνευστικού συ-
στήματος. Το θείο είναι πολύ χρήσιμο στοιχείο 
για τη ζωή. Ο άνθρωπος προσλαμβάνει το θείο 
με την τροφή, από τις φυτικές και ζωικές τροφές 
και κατά την ποσιθεραπεία θειούχων και θειι-
κών υδάτων. Η πρόσληψη περιλαμβάνει ανόρ-
γανο και οργανικό θείο. Το ανόργανο θείο ανά-
γεται στην εντερική χλωρίδα σε H2S που μαζί με 
το NaHCO3 του παγκρεατικού υγρού σχηματί-
ζει Na2S και με τη μορφή αυτή απορροφάται. Οι 
οργανικές θειοενώσεις απορροφώνται αφού δι-
ασπαστούν στο έντερο σε μεθειονίνη και κυστε-
ΐνη που ανάγεται σε κυστίνη που είναι αμινοξέα 
που απορροφώνται εύκολα.

Όταν το θείο απορροφάται από το έντερο ή 
εισέρχεται στην κυκλοφορία από το αναπνευ-
στικό σύστημα, φέρεται στο ήπαρ όπου σχημα-
τίζονται οι διάφορες θειοενώσεις του οργα-
νισμού. Οι ενώσεις φέρονται στην κυκλοφορί-
α και φθάνουν στα διάφορα όργανα, όπως εί-
ναι το νευρικό σύστημα, το αναπνευστικό σύ-
στημα, το πάγκρεας, το αγγειακό, το μυϊκό σύ-
στημα, ο χόνδρινος ιστός, οι ενδοκρινείς αδέ-
νες, το δέρμα και οι βλεννογόνοι. Η ποσότητα 
του θείου που περισσεύει θα αποβληθεί από 
τους νεφρούς, τον πεπτικό σωλήνα, το δέρμα, 
τους βλεννογόνους και το αναπνευστικό σύ-
στημα. 

Επίσης, τα θειονατριούχα-θειοασβεστούχα-
μικτά χλωριοθειούχα, αρσενικούχα νερά ενι-
σχύουν την τοπική άμυνα επειδή αυξάνουν την 
ανοσοσφαιρίνη IgA16 ενώ το υδρόθειο ασκεί 
και αυτό βακτηριοστατική δράση. Οι κυριότε-
ρες λειτουργικές δράσεις του θείου στον οργα-
νισμό είναι: α) συμμετoχή στην πρωτεϊνοσύνθε-
ση και στις μιτωτικές διαδικασίες επιταχύνοντας 
τις επουλωτικές διαδικασίες και την ανάπλαση 

των υγιών ιστών β) συμβολή στην καλή λει-
τουργία του νευρικού συστήματος καθώς η βι-
ταμίνη θειαμίνη, η οποία είναι απαραίτητη για 
τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, περιέ-
χει θείο γ) αντιαλλεργική και αντιτοξική δράση 
καθώς μια τοξική ουσία εισέρχεται στον οργα-
νισμό ενώνεται με το θείο και μετατρέπεται σε α-
τοξική με μορφή θειϊκού άλατος και τέλος απο-
βάλλεται από τους νεφρούς δ) μικροβιοκτόνο 
και παρασιτοκτόνο δράση σε μεγάλες δόσεις.

Τα θειούχα μεταλλικά νερά χρησιμοποιού-
νται στη λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία και ει-
σπνευσιοθεραπεία. Στη λουτροθεραπεία δρουν 
με το H2S που περιέχουν το οποίο είναι λιπο-
διαλυτό και διέρχεται διαμέσου του δέρματος, 
στην εισπνευσιοθεραπεία η δράση οφείλεται ε-
πίσης στο H2S, ενώ στην ποσιθεραπεία δρουν 
τα θειούχα ιόντα και άλατα.

Τα βρωμιοιωδιούχα μεταλλικά νερά προκα-
λούν τοπική αντισηψία, αυξάνουν το μεταβο-
λισμό των κυττάρων και επιδρούν στη δρά-
ση του θυρεοειδούς αδένα αλλά και στη λει-
τουργία του συμπαθητικού συστήματος. Ομοί-
ως, νερά που περιέχουν βρωμιοιωδιούχα άλα-
τα έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και ε-
πιπλέον επιδρούν στην αναγεννητική ικανότη-
τα και στην αποκατάσταση της λειτουργίας των 
βλεννογόνων. Επίσης, κάθε μεταβολή του pΗ 
της επιδερμίδας προκαλεί διέγερση της έκκρι-
σης των ιδρωτοποιών και σμηγματογόνων αδέ-
νων για την αποκατάσταση του pΗ. Το διτταν-
θρακικό νάτριο Na2CO3 αλκαλοποιεί το δέρμα, 
το οποίο καλύπτεται από ελαφρώς όξινο μαν-
δύα, του οποίου το pΗ ποικίλλει από 4,5 με 5,5 
ανάλογα τη δερματική περιοχή.

Τα ραδιενεργά μεταλλικά νερά έχουν θερα-
πευτική δράση εξαιτίας της ραδιενέργειας που 
οφείλεται αφενός στο ραδόνιο που προέρχεται 
από τον μετασχηματισμό του ραδίου και αφε-
τέρου στα ραδιενεργά στοιχεία τα οποία περι-
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λαμβάνει το νερό από τα πετρώματα που περ-
νάει. Το ραδόνιο εισέρχεται στο σώμα είτε α-
πό την αναπνευστική οδό είτε από το δέρμα, 
όπου μικρή ποσότητά του παραμένει 1-2 ώ-
ρες μετά το λουτρό. Όταν το ραδόνιο εισέρχε-
ται στον οργανισμό μέσω της αναπνευστικής ο-
δού κατά τη διάρκεια του λουτρού, διαχέεται ε-
ντός 15 λεπτών στο αίμα και από εκεί στους ι-
στούς. Το ραδόνιο έχει πολλές επιδράσεις σε 
νευραλγίες, νευρίτιδες, στην αποβολή του ου-
ρικού οξέος, στα ηπατικά και αδενικά κύτταρα, 
στους πνεύμονες και τα επινεφρίδια, στην ισορ-
ροπία του συμπαθητικού και παρασυμπαθητι-
κού συστήματος.

Τα ραδιενεργά νερά περιέχουν μικροποσό-
τητες ραδίου, εκπέμπουν ακτινοβολία ραδονί-
ου και επιδρούν στις χρόνιες φλεγμονές. Το ίδιο 
το ραδόνιο μειώνει τη δράση της υαλουρονιδά-
σης και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Αυτό έχει 
σημασία στη χρόνια βρογχίτιδα και στο βρογχο-
σπασμό, όπου με το ραδόνιο και το υδρόθειο 
επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό ρευστοποίηση 
των πτυέλων και σαφής αύξηση της άμυνας των 
βρόγχων. Η παρουσία ραδονίου στο νερό θεω-
ρείται πως βοηθά στην απέκκριση του ουρικού 
οξέος από τον οργανισμό, γι’ αυτό τα ραδιού-
χα λουτρά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους πά-
σχοντες από ουρική αρθρίτιδα. Το ραδόνιο έχει 
την ιδιότητα να καθηλώνεται στον οστίτη ιστό 
και να προκαλεί αφαλάτωση του οστού, επειδή 
προκαλεί κινητοποίηση του ασβεστίου, για αυ-
τό προτείνονται τα ραδιενεργά νερά σε ρευμα-
τοπάθειες που χαρακτηρίζονται από σκλήρυνση 
των αρθρικών ιστών.

Τα ραδιενεργά νερά κυρίως το ραδόνιο βοη-
θά στην αντιμετώπιση της υπέρτασης που οφεί-
λεται σε αυξημένο τόνο των αγγείων ή είναι εν-
δοκρινικού τύπου, η δράση τους δε οφείλεται 
στο ότι επιφέρει καταστολή του συμπαθητικού 
και ρυθμίση των επινεφριδίων. Τα ραδιενεργά 
νερά βοηθούν τους ασθενείς να απευαισθητο-
ποιηθούν στα διάφορα αλλεργιογόνα, ρυθμίζο-
ντας τις διαταραχές των ενδοκρινών αδένων, ε-

νώ σε αλλεργικές καταστάσεις επηρεάζουν θετι-
κά τα επινεφρίδια, τους όρχεις, τις ωοθήκες, το 
θυρεοειδή και την υπόφυση.

Τα ολιγομεταλλικά νερά, με στερεό υπόλοι-
πο μικρότερο των 200 mg%, και άλλα βαρέ-
α μέταλλα έχουν pΗ συνήθως ελαφρώς όξινο 
προκαλώντας μια τοπική μυοχαλαρωτική δρά-
ση στις λείες μυϊκές ίνες. Παράλληλα, παρου-
σιάζουν και διουρητική δράση, λόγω αύξησης 
της νεφρικής αιμάτωσης, δράσης στο μεσοκυτ-
τάριο χώρο και αναστολής της έκκρισης της α-
ντιδιουρητικής ορμόνης. Ορισμένα δε από αυ-
τά, προκαλούν αύξηση του pΗ των ούρων, βο-
ηθώντας στη διάλυση ουρικών αλάτων.

Τα ανθρακικά ολιγομεταλλικά, που περιέχουν 
και αυξημένη ποσότητα CO2 εκτός των αλάτων 
και των ιχνοστοιχείων μετάλλων, παρουσιάζουν 
διουρητική δράση που αποδίδεται στην ταχεία 
και αθρόα απορρόφηση τους από το γαστρικό 
βλεννογόνο. Τα περισσότερα δρουν στο ηπατι-
κό κύτταρο εξαιτίας της χημικής τους σύστασης 
και της φαρμακοδυναμικής τους δράσης, ενώ 
άλλα ασκούν δράση χολεκκριτική, χολοκυστο-
κινητική του σφιγκτήρα του Oddi και ενδείκνυ-
νται στις παθήσεις των χοληφόρων οδών.

Τα αλκαλικά μεταλλικά νερά με σύσταση 
SO4

2-, HCO3
-, Ca+2, Mg+2, Na+ ασκούν ευνοϊκή 

επίδραση στα νοσήματα του ήπατος και των χο-
ληφόρων οδών ενώ η ρίζα SO4

2- έχει και δράση 
αντιστεατογόνο, αντινεκροβιωτική και γλυκογο-
νογενετική. Τα νερά με διττανθρακικό νάτριο δι-
εγείρουν την έκκριση της χολής και της παγκρε-
ατικής λιπάσης. Στην ποσιθεραπεία με σιδηρού-
χα μεταλλικά νερά, το κύριο δραστικό συστα-
τικό είναι ο Fe και σε δεύτερη μοίρα έρχονται 
το CO2 και το As που συνυπάρχουν συχνά στα 
σιδηρούχα νερά. Με την παρουσία Fe προάγε-
ται η αιμοποίηση και αυξάνεται ο αριθμός των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων και το ποσό της αιμο-
σφαιρίνης, ενώ αυξάνεται επίσης η όρεξη και 
το βάρος του σώματος. Το As δρα τονωτικά και 
συμβάλλει στην αιμοποίηση, το CO2 δρα στο 
γαστρεντερικό και διευκολύνει την απορρόφη-

ση σιδήρου. 
Κατά τη θαλασσοθεραπεία, στο θαλασσινό 

νερό, περιέχονται σταθερά ανόργανα συστατι-
κά (χλωριούχα, Na+,Mg+2,Ca+2,K+,I-) καθώς και 
οργανικά (προϊόντα φυκιών) προκαλώντας βελ-
τίωση και της μυϊκής ισχύος. Ο πιθανός μηχα-
νισμός δράσης είναι η απορρόφηση ιχνοστοι-
χείων από το δέρμα σε συνδυασμό με την κί-
νηση μέσα στο θαλασσινό νερό. Στον τομέ-
α της αισθητικής η θαλασσοθεραπεία προκα-
λεί απώλεια βάρους, ενεργοποιώντας τον μη-
χανισμό της λιποδιάλυσης, την τόνωση των μυ-
ών και του δέρματος ενώ βοηθά στην αντιμε-
τώπιση της κυτταρίτιδας και της φλεβίτιδας και 
στην επαναδόμηση της επιδερμίδας με την απο-
κατάσταση και απομάκρυνση των νεκρών κυτ-
τάρων δρώντας το κολλαγόνο ενάντια στο γή-
ρας των νεκρών κύτταρων. Επιπλέον, ενεργο-
ποιεί την κυκλοφορία των λεμφικών υγρών, ε-
νισχύει την απορρόφηση των διαφόρων ουσι-
ών μέσω του δέρματος, αποτοξινώνει και πα-
ρέχει απαραίτητα μέταλλα στον οργανισμό, α-
πομακρύνοντας τα οιδήματα και τις τοξίνες. 

Η θετική επίσης βιολογική δράση του κλίμα-
τος και του θαλάσσσιου περιβάλλοντος, ασκεί 
τονωτική επίδραση σε όλες τις λειτουργίες του 
ανθρώπινου οργανισμού μέσω της ηλιακής α-
κτινοβολίας, του όζοντος, του ιωδίου, του ιο-
νισμού της ατμόσφαιρας και των θαλάσσιων 
λουτρών. Επίσης, το θαλάσσιο κλίμα ασκεί και 
καταπραϋντική επίδραση που οφείλεται στη 
σχετική σταθερότητα της θερμοκρασίας, της υ-
γρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η θαλασσοθεραπεία αυ-
ξάνοντας την αναπνευστική ικανότητα, την διού-
ρηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά 10%, 
τον βασικό μεταβολισμό κατά 11-15%, την α-
πορρόφηση φωσφόρου και ασβεστίου στον 
οργανισμό, βελτίωση της ευεργετικής ανταλλα-
γής της ύλης, κυρίως των λευκωμάτων την α-
ποβολή ουρικού οξέος και την αρτηριακή πί-
εση στα υποτασικά άτομα, ενώ δεν επηρεάζει 
την αρτηριακή πίεση των ατόμων με φυσιολογι-
κή πίεση. Επίσης προκαλεί τόνωση του δέρμα-
τος, του μυικού τόνου και της αντίστασης των 
τριχοειδών αγγείων. Επιπλέον, επιδρά ευνοϊκά 
στους ενδοκρινείς αδένες, κυρίως στο θυρεοει-
δή, στους παραθυρεοειδείς και στους γεννητι-
κούς καθώς και στην ανάπτυξη, με αύξηση του 
βάρους και του αναστήματος.

Δ. Περιβάλλον του οποίου η αλλαγή καθώς 
και ο τρόπος διαβίωσης ενός ατόμου που κάνει 
λουτροθεραπεία, το γεγονός δηλαδή ότι είναι 
απαλλαγμένο από το άγχος της εργασίας, της 
οικογενειακής φροντίδας κ.ά., φέρνουν μια ψυ-
χική ηρεμία η οποία δρα ευεργετικά στο νευρο-
φυτικό σύστημα με αποτέλεσμα η λουτροθερα-
πεία να έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Ένα άλ-
λος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ο ψυχο-
λογικός, η πίστη δηλαδή που έχει ο ασθενής ό-
τι με τη λουτροθεραπεία θα αποκατασταθεί το 
πρόβλημα του. Αυτή η πίστη του ενισχύεται α-
κόμα περισσότερο όταν πληροφορείται ότι ά-
τομα με το ίδιο πρόβλημα έχουν θεραπευτεί.

Σαγιάδα.
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Με τη μηχανική διέγερση 
(mecano-stimulation) των μεθόδων 
Endermolift και New Endermolift 
η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης 
αναζωογονείται με 100% φυσικό τρόπο.                                        

Ανώδυνα. Εύκολα. Γρήγορα.

Endermolift™ 
& New Endermolift™

“Πριν από 24 χρόνια, η LPG δημιούργησε μια επαναστατική φυσική μη επεμβατική λύση, 
που είχε ως στόχο να μας βοηθήσει να ζούμε σε αρμονία με το σώμα μας. 
Με το πέρασμα του χρόνου οι πατενταρισμένες τεχνολογίες του συνδετικού ιστού της LPG 
συνεχίζουν να εξελίσσονται και να τελειοποιούνται. Αυτή η προσπάθεια απέδωσε εκπλη-
κτικά αποτελέσματα σε όφελος της υγείας και της ομορφιάς. Η αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας έχει αποδειχθεί διεξοδικά με περισσότερες από 85 κλινικές μελέτες και η LPG 
απολαμβάνει μια απαράμιλλη αναγνώριση παγκόσμιας εμβέλειας. 
Η επιτυχία μας μπορεί να αποδοθεί στο πάθος το οποίο μοιραζόμαστε με όλους τους 
επαγγελματίες συνεργάτες μας σε πάνω από 100 χώρες, που θεραπεύουν κατ’ εκτίμηση 
100.000 ανθρώπους την ημέρα με τις τεχνικές της LPG.
Σήμερα η διορατική προσέγγιση της LPG αποδεικνύεται πιο προοδευτική από ποτέ. Είναι 
απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τη συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για πιο υπεύθυνες και 
αποτελεσματικές φυσικές θεραπείες υγείας και ομορφιάς.” 

Nathalie Guitay 
Πρόεδρος

LPg®, ειδική 
στην κυτταρική διέγερση



Η Απόλυτη Λύση στην Αποτρίχωση

Η Πρώτη Τεχνολογία 
SOLID-STATE ALEX
• Χωρίς Αναλώσιμο
• Ταχύτητα έως 10 Hz
•  Το Μόνο Εγκεκριμένο από το FDA Σύστημα 

για Μαυρισμένα από τον Ήλιο Δέρματα

Η Πρώτη Πλατφόρμα 
Αποτρίχωσης με:

Τεχνολογία Solid-State ALEX (755 nm) με 
Spot Size 15x10 mm και ταχύτητα έως 10 
Hz, που βασίζεται στο μήκος κύματος του 
Αλεξανδρίτη.

Ο χρόνος θεραπείας μειώνεται στο μισό με 
την κεφαλή διόδου laser (810 nm), Spot 
Size 20x10 mm και ταχύτητα έως 10 Hz.

Πρωτοποριακή κεφαλή με Spot Size 6mm 
για πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές, όπως 
μεσόφρυο, μύτη και αυτιά.

Ταυτόχρονος ψυκτικός μηχανισμός με Τε-
χνολογία Ice™ Cold Sapphire, που μειώ-
νει τον κίνδυνο εγκαύματος και κάνει τη θε-
ραπεία ακόμη πιο ανώδυνη.

• Πραγματικά ανώδυνο
• Αποδεδειγμένα ασφαλές
• Για όλους τους τύπους δέρματος (I-VI)
• Τεχνολογία HR 
• Εν-Κινήσει Τεχνολογία SHR 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
Κύπρου 61, Αγ. Παρασκευή, 153 43, Αθήνα
Tel.: +30 210 6815681 • Fax: +30 210 6815693
email: info@lidsmedical.gr
www.lidsmedical.gr, www.almalasers.com, www.painfreehairfree.com
www.facebook.com/lidsmedical
THΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: 00357-99239487
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LPg®, Ομορφιά 
με Υπευθυνότητα

Το πρόβλημα; 
Μη υγιείς ινοβλάστες 

Η λύση; 
Μηχανική διέγερση των ινοβλαστών

Η LPG δημιούργησε τη μέθοδο Endermolift 
για το 94% και πλέον των γυναικών* που 

αναζητούν φυσικές λύσεις ομορφιάς 
και σέβονται το δέρμα τους και την 
υγεία τους.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 
ετών, η LPG αναγνωρίστηκε διεθνώς 
ως παγκόσμια πρωτοπόρος στην 
κυτταρική διέγερση του συνδετικού 
ιστού. Αυτή η φήμη μπορεί να 
αποδοθεί στην επιστημονικά 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα 

του Cellu M6® που ηγείται στις 
θεραπείες σώματος και προσώπου: 

Lipomassage και Endermolift, αντίστοιχα.
Βελτιώνοντας την εικόνα χιλιάδων γυναικών 

κάθε μέρα, οι θεραπείες σώματος με τη 
μέθοδο Lipomassage αποτελούν τη ναυαρχίδα 

των θεραπειών στη βιομηχανία της ομορφιάς και 
του αδυνατίσματος. 

Η νέα τεχνική 
της LPG New 
Endermolift 

αναδομεί τους ιστούς 
στο πρόσωπο και τον λαιμό με μη επεμβατικό τρόπο και υπόσχεται αντίστοιχη επιτυχία. 
Αυτή η υψηλής τεχνολογίας θεραπεία αντιγήρανσης είναι συνώνυμη με την 
αποτελεσματικότητα όπως εξάλλου συμβαίνει και με όλες τις 100% φυσικές, υπεύθυνες 
λύσεις ομορφιάς της LPG. 

*Μελέτη (έρευνα κοινής γνώμης), 2008, για λογαριασμό της LPG, βασισμένη σε 1044 γυναίκες στη Γαλλία

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας για 
να αντιληφθεί ότι γερνάμε (καμιά φορά ακόμα 
και από την ηλικία των 25 ετών), το δέρμα 
χάνει τον τόνο και την ελαστικότητά του. Το 
περίγραμμα της κάτω γνάθου, τα βλέφαρα, 
οι ρινοπαρειακές πτυχές (γραμμή γέλιου) 
αρχίζουν να χαλαρώνουν. Η διαδικασία 
αυτή είναι σταδιακή αλλά αναπόφευκτη. 
Με την πάροδο του χρόνου, η ποιότητα του 
δέρματος εκφυλίζεται, οι ιστοί χάνουν την 
πυκνότητα και τη νεανική τους ελαστικότητα. 
Αυτό το ανθυγιεινό περιβάλλον εξασθενεί 
τους ινοβλάστες, οι οποίοι αδυνατούν να 
εκταθούν και να κινηθούν, μειώνοντας τον 
σχηματισμό των απαραίτητων πρωτεϊνών 
(κολλαγόνου και ελαστίνης). Δημιουργείται 
έτσι ένας φαύλος κύκλος…
Υποφέροντας από μια δραστική μείωση της 
παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης, οι 
ιστοί καθίστανται ισχνοί και ευάλωτοι. Οι 
ελεύθερες ρίζες και άλλοι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες επιτίθενται στο δέρμα που έχει 
χαμηλή περιεκτικότητα σε κολλαγόνο και έτσι 
επιδεινώνεται η κατάστασή του. Καθώς το 
λεπτό δέρμα επαναλαμβανόμενα πτυχώνεται 
με τις εκφράσεις του προσώπου, υποκύπτει 
στην επιρροή της βαρύτητας. Έτσι προκαλείται 
χαλάρωση και ως εκ τούτου κρέμασμα των 
χαρακτηριστικών του προσώπου, ρυτίδες 
και σακούλες.

Ευτυχώς, όμως, υπάρχει λύση. Όταν οι ινοβλάστες δέχονται δυναμικά, ρυθμικά, μη 
επιθετικά ερεθίσματα, διεγείρονται και παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη. Άμεσα! 
Οι μοναδικές στο είδος τους μικρο-δονήσεις του Endermolift / New Endermolift 
μεταφέρουν αυτή τη ζωτική κυτταρική διέγερση με τέτοια ακρίβεια που είναι αδύνατο 
να επιτευχθεί από οποιοδήποτε άλλο μέσο.
Αυτή η επιλεκτική κυτταρική μηχανική διέγερση (mecano-stimulation) ανακαλύφθηκε 
και είναι πατενταρισμένη από την LPG. Στους 16 παλμούς το δευτερόλεπτο, ο χειρισμός 
(μανούβρες) προκαλεί ιδανικές ποσοτικά κινήσεις που αναβιώνουν την υγιή κυτταρική 
δραστηριότητα των ινοβλαστών. 
Αυτή η τακτική “δερματική φυσική αποκατάσταση“αναζωογονεί τη δραστηριότητα 
των βραδυκίνητων ινοβλαστών που αυξάνουν την παραγωγή του κολλαγόνου και της 
ελαστίνης. Σε λίγες μόλις συνεδρίες η νεανική εμφάνιση του δέρματος αποκαθίσταται: το 
δέρμα γίνεται πυκνότερο, η επιδερμίδα πιο λεία, οι ρυτίδες γεμίζουν και το περίγραμμα 
του προσώπου αναδιαμορφώνεται, ενώ η φυσική έκφραση του προσώπου παραμένει 
ανέπαφη. 
Η μέθοδος Endermolift / New Endermolift είναι η μόνη τεχνική που αντιμετωπίζει 
ταυτόχρονα όλους τους υπεύθυνους παράγοντες γήρανσης του δέρματος και δεν 
είναι επεμβατική. Γι αυτό σήμερα, σε όλο τον κόσμο, η μέθοδος Endermolift / New 
Endermolift είναι βασική στην καθημερινή περιποίηση ομορφιάς τόσο των γυναικών 
όσο και των ανδρών. 



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
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Μηχανική Διέγερση LPg®

Ποιό είναι το μυστικό για τα εκπληκτικά 
αποτελέσματα της μεθόδου 

Endermolift / New Endermolift;

Δρα στην καρδιά των ινοβλαστών 
και αναζωογονεί με φυσικό τρόπο 

την παραγωγή κολλαγόνου 
και ελαστίνης. 

Σε ποιες περιοχές 
μπορεί να εφαρμοστεί 
η θεραπεία προσώπου 

της LPg®;     

Οι διαφορετικού μεγέθους κεφαλές Lift α) προκαλούν διέγερση που ρυθμίζεται με υψηλή 
ακρίβεια και β) είναι σχεδιασμένες ώστε να προσαρμόζονται σε όλες τις περιοχές του 
δέρματος (μέτωπο, ζυγωματικά, μάγουλα, λαιμός, ντεκολτέ…) και στο περίγραμμα του 
προσώπου (κάτω γνάθος, μάτια, χείλη…). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιτύχουν όλους 
τους αντικειμενικούς στόχους ομορφιάς και αντιγήρανσης (αναδόμηση ιστών, διαμόρφωση 
περιγράμματος, σύσφιγξη, λεπτές γραμμές, ρυτίδες…). 

• Λαιμός και ντεκολτέ
• Χαλάρωση περιγράμματος
• Μάγουλα
• Γραμμή Μαριονέττας (γωνία χείλους)
• Γραμμές καπνιστού (κάθετες γραμμές στα χείλη)
• Πόδι χήνας
• Ζυγωματικά
• Πρησμένα μάτια, μαύροι κύκλοι
• Ρινοπαρειακές πτυχές
• Μετωπιαίες ρυτίδες (οριζόντιες ρυτίδες)
• Μεσόφρυο (κάθετες ρυτίδες μετώπου)

ID



AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ: LIDS Medical E.Π.Ε.
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info@lidsmedical.gr•www.lidsmedical.gr•www.facebook.com/lidsmedical 
www.lpgsystems.com.gr

Mobilift M6®

H Aντιγήρανσή του Μέλλοντοσ  
NEW ENDERMOLIFT™

τεχνική αντιγήρανσης υψηλής τεχνολογίας
για πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ και χέρια

Πατενταρισμένη τεχνολογία

για αισθητικές & Θεραπευτικές έφαρμογές

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

+80% Αύξηση Υαλουρονικού Οξέος   +46% Αύξηση Ελαστίνης

+23% Σύσφιγξη      +21% Λείανση Ρυτίδων

-15% Μαύροι Κύκλοι     -19% Σακούλες Ματιών

�ddMobilift2.indd   1 17/12/2013   4:42:27 µµ
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VENUS LEGACYΝΕΟ

 

 
 

 

 

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

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

 Χωρίς διαµεσολάβηση 
τραπεζών

Εξόφληση σε 3 χρόνια
3 χρόνια εγγύηση

Τρόπος χρηµατοδότησης

Συνέργεια RF, µαγνητικού πεδίου και παλµικής αναρρόφησης 
(Patented Technology)

12 Hλεκτρόδια
Kaλύπτει την µεγαλύτερη επιφάνεια και στο µεγαλύτερο βάθος από όλα 

τα αντίστοιχα µηχανήµατα
Η πλέον οµοιογενής διάχυση θερµότητας
ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ αποτελέσµατα
Σύσφιξη δέρµατος 
Λιπογλυπτική σώµατος
Εξάλειψη κυτταρίτιδας
Βελτίωση της ελαστικότητας 

και της υφής του δέρµατος
Μεγάλη διαφορά 

και υπεροχή από όλα τα RF 
και Ultrasound

4D APPLICATORS 
για πρόσωπο και σώµα. 
Νέα τεχνολογία 



ΣΕΛΙΔΑ 58

1.  Τι είναι το CoolSculpting® και πώς 
λειτουργεί;
Το CoolSculpting® είναι μια μη επεμβατική, 

κλινικά αποδεδειγμένη διαδικασία μείωσης του 
τοπικού πάχους (υποδόριου λίπους), χρησιμο-
ποιώντας μια πατενταρισμένη τεχνολογία ψύξης 
(Freeze Detect™) από την ZELTIQ® Αμερικής, 
που είναι η εταιρεία κατασκευής του.

Είναι μια ασφαλής διαδικασία εγκεκριμένη 
από τον FDA που καταψύχει τα ανεπιθύμη-
τα λιποκύτταρα οδηγώντας τα σε «απόπτω-
ση» (βιολογικό θάνατο) για να προκαλέσει 
μια φυσική, ελεγχόμενη αποβολή τους («φα-
γοκυττάρωση»).

Αυτό μειώνει το στρώμα του υποδόριου λί-
πους στις περιοχές του σώματος που εφαρμό-
στηκε η αγωγή, χωρίς να βλάπτονται οι περι-
βάλλοντες ιστοί.

2.  Ποιος είναι ο ιδανικός υποψήφιος για 
το CoolSculpting;
Αναφέρεται και σε άνδρες και σε γυναίκες. 
Το CoolSculpting® δεν είναι ένα πρόγραμμα 

μείωσης βάρους για υπέρβαρα άτομα. 
Οι καλύτεροι υποψήφιοι για CoolSculpting® 

είναι οι άνθρωποι κοντά στο ιδανικό τους σω-
ματικό βάρος που τρώνε καλά και ασκούνται 
τακτικά και που έχουν ωστόσο αυτό το επίμο-
νο λίπος που δεν ανταποκρίνεται σε αυτόν τον 
υγιεινό τρόπο ζωής τους. 

Είναι η κατηγορία αυτή των ανθρώπων που 
επιδιώκουν τη μείωση του τοπικού λίπους, αλ-
λά δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο χειρουργικής 
επέμβασης. 

Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και αυτός εί-
ναι ο λόγος που προτείνεται ένα ολοκληρωμέ-
νο και προσαρμοσμένο στις προσδοκίες και στις 
ανάγκες του πλάνο θεραπείας, ακολουθώντας 
μια αρχική διαδικασία αξιολόγησης, με σκοπό 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

3.  Τι είδους αποτελέσματα μπορεί να 
περιμένει κανείς;
Οι ασθενείς που κάνουν CoolSculpting® κά-

νει να περιμένουν μια αισθητή μείωση του το-
πικού λίπους στην περιοχή της εφαρμογής, σε 
ένα ποσοστό από 20-40% (στατιστικά στοιχεία 
που προκύπτουν από πάνω από 1.500.000 
εφαρμογές σε όλο τον κόσμο) σε σύγκριση με 
τη χειρουργική λιποαναρρόφηση.

 Τα επεξεργασμένα λιποκύτταρα καταστρέφο-
νται μόνιμα, δίνοντας ένα ΜΟΝΙΜΟ αποτέλε-
σμα που αν συνδυαστεί με έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής είναι θεαματικό.

Συμπληρωματικές θεραπείες στην ίδια ή σε 
άλλες περιοχές μπορεί να ενισχύσουν  το επι-
θυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

4.  Ποιος σχεδίασε το CoolSculpting® και 
ποια είναι η επιστήμη που κρύβεται 
πίσω από αυτό;
Το CoolSculpting® αναπτύχθηκε από τη 

ZELTIQ® και βασίζεται στην έγκυρη επιστημο-
νική τεχνολογία της Cryolipolysis®. 

Η Cryolipolysis® είναι μια πρωτοποριακή ανα-
κάλυψη από τους Δρ. Dieter Manstein και 
R. Rox Anderson στο Wellman Center for 
Photomedicine at Massachusetts General 
Hospital in Boston, θυγατρική έδρα της Ιατρι-
κής Σχολής του Χάρβαρντ.

Η έρευνα που πρωτοδημοσιεύτηκε στο επι-
στημονικό ιατρικό περιοδικό Lasers in Surgery 
and Medicine απέδειξε ότι το υποδόριο λίπος 
είναι φυσικά πιο ευάλωτο στο κρύο από τους 
περιβάλλοντες ιστούς του. 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις μελέτες επιβε-
βαιώθηκε ότι τα λιποκύτταρα, όταν εκτίθενται 
σε ελεγχόμενη ακριβή ψύξη για μια βιώσιμη 
χρονική περίοδο, υφίστανται κυτταρικό θάνα-
το και σταδιακή μείωση του αριθμού τους μέ-
σω μιας βιολογικής διαδικασίας που ονομάζε-
ται «απόπτωση».

5.  Τι περιλαμβάνει η συσκευή 
Coolsculpting®;
Το σύστημα CoolSculpting® περιλαμβάνει:
- Mια κεντρική μονάδα ελέγχου με οθόνη 

αφής και πέντε εφαρμοστές (4 με vacuum /co
olmax,coolcore,coolcurve+,coolfit και έναν χω-
ρίς vacuum / coolsmooth).

Όλοι οι εφαρμοστές είναι έτσι σχεδιασμένοι 
ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικά σχήματα και 
μεγέθη πράγμα που βελτιστοποιεί τα αποτελέ-
σματα των θεραπειών και καλύπτει ένα μεγά-
λο φάσμα σωματότυπων.

- Το ειδικό προστατευτικό του δέρματος (coolgel) 
που προστατεύει το δέρμα από τα εγκαύματα και 
εξασφαλίζει την ορθή θερμική σύζευξη. 

- Πλαστικά χιτώνια (cool liners) για την προ-
στασία των εφαρμοστών από την επαφή τους 
με το coolgel και τέλος 

- προγραμματισμένες κάρτες κύκλων θεραπεί-
ας (coolcards)που εισάγονται στους εφαρμοστές 
και επικυρώνουν τους κύκλους των θεραπειών.

6.  Σε τι διαφέρει από τη χειρουργική 
λιποαναρρόφηση;
Τα αποτελέσματα της θεραπείας με το 

CoolSculpting® δεν είναι τόσο άμεσα όσο με 
τις επεμβατικές διαδικασίες, όπως είναι η λιπο-
αναρρόφηση.

Τα πιο γρήγορα αποτελέσματα είναι εμφα-
νή μετά από 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή, 
τα πιο ορατά μεταξύ 8 έως 12 εβδομάδες με-
τά και τα μόνιμα στις 16 εβδομάδες όπου ολο-

κληρώνεται η διαδικασία. 
Ωστόσο, αν θέλετε να αποφύγετε τον πό-

νο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τον κίνδυ-
νο και το χρόνο αποκατάστασης που σχετίζο-
νται με χειρουργικές επεμβάσεις όπως η λιπο-
αναρρόφηση, το CoolSculpting® μπορεί να εί-
ναι η προτιμώμενη επιλογή.

7.  Υπάρχουν κίνδυνοι κατά την 
εφαρμογή;
Υπάρχουν ελάχιστοι κίνδυνοι, λόγω της μη 

επεμβατικής φύσης του CoolSculpting®.
Μετά τη διαδικασία ορισμένοι ασθενείς εμ-

φανίζουν ερυθρότητα, φαγούρα ή μικρές εκχυ-
μώσεις εξαιτίας της αναρρόφησης (εάν υπάρ-
χει) στις περιοχές της θεραπείας, αλλά αυτό εί-
ναι προσωρινό.

Δεν απαιτούνται συνήθως ισχυρά παυσίπο-
να κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες των ασθε-
νών μπορεί να διαφέρουν.

8.  Πώς αισθάνεται κάποιος κάνοντας 
CoolSculpting®; 
Όταν ο εφαρμοστής για πρώτη φορά εφαρ-

μόζεται στο δέρμα, ο θεραπευόμενος αισθάνε-
ται μια έντονη αίσθηση τραβήγματος (μόνο στις 
κεφαλές με vacuum) και κατόπιν αρχίζει να αι-
σθάνεται το ισχυρό κρύο. 

Η περιοχή μέσα στα πρώτα 5 λεπτά μουδιά-
ζει εξαιτίας της ψύξης και η άβολη αίσθηση του 
τραβήγματος σταδιακά υποχωρεί.

Η θεραπεία ολοκληρώνεται με την εφαρμο-
γή δίλεπτου μασάζ μετά την απομάκρυνση του 
εφαρμοστή, το οποίο αποσκοπεί στον μηχανι-
κό στραγγαλισμό των λιποκυττάρων, το οποίο 
βελτιώνει το αποτέλεσμα κατά 70% και είναι 
απαραίτητο.

9.  Ποια είναι τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του Coolsculpting® σε 
σχέση με άλλες φθηνές απομιμήσεις;
-Το μόνο εγκεκριμένο από τον FDA Αμερι-

κής και το μοναδικό με σήμανση CE σαν ιατρι-
κή συσκευή τύπου ΙΙα στην Ευρώπη.

-Το μόνο με πάνω από 1.500.000 εφαρμο-
γές σε όλο τον κόσμο που αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητά του κλινικά.

-Το μόνο ασφαλές ως προς την εφαρμογή 
του με δημοσιευμένες μελέτες στα πιο έγκυρα 
ιατρικά περιοδικά.

-Η μόνη συσκευή που μπορεί να χρησιμο-
ποιεί τον όρο «Cryolipolisis®» διαπιστευμένα.

-Το μόνο με πατενταρισμένη τεχνολογία 
(Freeze Detect™) που εγγυάται την αποτελε-
σματικότητα και την ασφάλεια των εφαρμο-
γών του.

AΠO ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ COOLMEDIA

To Coolsculpting® της ZELTIQ® 
μέσα από 9 απλά ερωτήματα
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1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Advantan
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 g κρέμας/ αλοιφής Advantan περιέχει 1 mg (0,1%) Methylprednisolone acepon-
ate
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κρέμα, Αλοιφή 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Δερματίτις, ιδιαίτερα αλλεργικά εκζέματα εξ’ επαφής, καθώς και ψωρίαση.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η κατάλληλη για την κατάσταση του δέρματος μορφή του Advantan εφαρμόζεται 
μία φορά ημερησίως επάνω στην πάσχουσα δερματική επιφάνεια και επαλείφεται 
απαλά.
Η διάρκεια της χρήσης δεν πρέπει γενικά να υπερβαίνει στους ενήλικες τις 12 
εβδομάδες και στα παιδιά τις 4 εβδομάδες.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
Τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
περίπτωση αδιάγνωστης δερματοπάθειας.
Φυματιώδεις ή συφυλιδικές εξεργασίες στη περιοχή θεραπείας, ιώσεις (π.χ. 
δαμαλίτιδα, έρπης ζωστήρ), κοινή ακμή, ροδόχρους ακμή, περιστοματική 
δερματίτιδα, άτονα έλκη και δερματικές αντιδράσεις μετά από εμβολιασμό, στην 
περιοχή εφαρμογής.
Επίσης, τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε εγκαύματα, επειδή παρεμποδίζουν την επούλωση.
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση
Σε δερματικές παθήσεις με μικροβιακή επιμόλυνση απαιτείται ειδική πρόσθετη 
θεραπεία.
Εάν, μετά από μακροχρόνια χρήση της κρέμας Advantan® στεγνώσει πολύ 
το δέρμα, τότε θα πρέπει να γίνει μετάταξη σε μία μορφή με μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε λιπαρά συστατικά (π.χ. Advantan® αλοιφή).
Κατά τη θεραπεία μεγαλύτερων δερματικών επιφανειών (40-60% της δερματικής 
επιφάνειας) με Advantan®, ακόμη και κάτω από στεγανή επίδεση, δεν διαπιστώθηκε 
περιορισμός της λειτουργίας του φλοιού των επινεφριδίων, τόσο σε ενήλικες όσο 
και σε παιδιά. Ωστόσο, η διάρκεια της χρήσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη όταν γίνεται χρήση σε μεγάλες επιφάνειες και η περιοχή εφαρμογής 
να καθαρίζεται προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιμόλυνση. Να μην 
γίνεται χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών πέραν των τριών εβδομάδων, χωρίς 
επανεξέταση από δερματολόγο.
Κατά την εφαρμογή στο πρόσωπο πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε το Ad-
vantan να μην έλθει σε επαφή με τους οφθαλμούς. Το Advantan ενδέχεται να 
προκαλέσει καταρράκτη και γλαύκωμα όταν χρησιμοποιείται στην περιοχή πλησίον 
των οφθαλμών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν γίνει τοπική χρήση στα 
βλέφαρα, χρειάζεται προσοχή, ώστε το φάρμακο να μην έλθει σε επαφή με τον 
οφθαλμό.
Να αποφεύγεται η μακρόχρονη χρήση στα παιδιά. Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή σε 
συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών, 
διότι μπορεί να απορροφήσουν μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκου, λόγω 
μεγαλύτερης επιφάνειας δέρματος σε σχέση με το βάρος σώματος.
Μετά από επανειλημμένη εφαρμογή, τουλάχιστον 10-15 ημερών, μπορεί 
να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση ή απώλεια της δραστικότητας των 
κορτικοστεροειδών (ιδίως των φθοριωμένων), λόγω ταχυφύλαξης. Το φαινόμενο 
αυτό αποκαθίσταται μετά από διακοπή της χρήσης ολίγων ημερών ή εβδομάδων.
Στην ψωρίαση, τα τοπικά κορτικοστεροειδή πρέπει να χορηγούνται με φειδώ και με 
επίβλεψη ειδικού, διότι πέραν της προσωρινής ωφέλειας, μακροχρονίως και μετά 
τη διακοπή της θεραπείας υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου.
Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών από πιθανή απορρόφηση απαιτείται προσοχή 
όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος ή σε παρατεταμένη χορήγηση 
ιδιαίτερα στα παιδιά, καθώς και σε ασθενείς με βαριές νεφροπάθειες, αιμορραγική 
διάθεση και σε επικείμενους εμβολιασμούς.
Εκτεταμένη εφαρμογή των τοπικών κορτικοστεροειδών σε μεγάλες επιφάνειες του 
σώματος ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε έμφραξη, αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.
Γενικά, θα πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο ισχυρό κορτικοστεροειδές 
που θεωρείται αποτελεσματικό για την ένδειξη που προορίζεται και επί μη 
ανταποκρίσεως να χορηγείται άλλο ίδιας ισχύος ή μεγαλύτερης.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν είναι γνωστές μέχρι σήμερα αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα όταν το Ad-
vantan χρησιμοποιήθηκε στη συνιστώμενη δοσολογία.
4.6 Κύηση και γαλουχία
Φάρμακα που περιέχουν γλυκοκορτικοστεροειδή έχουν δείξει τοξικότητα 

αναπαραγωγής (βλ. και 5.3 «Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια»). Γενικά, δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια των τοπικών κορτικοστεροειδών κατά 
τη χρήση τους σε εγκύους γυναίκες. Τοπική εφαρμογή ισχυρών κορτικοστεροειδών 
σε έγκυα ζώα έχει προκαλέσει ανωμαλίες στην ανάπτυξη του εμβρύου. 
Επιδημιολογικές μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρξει αυξημένος 
αριθμός νεογνών με στοματικές σχισμές σε γυναίκες που ελάμβαναν συστηματικά 
γλυκοκορτικοστεροειδή στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Οι στοματικές σχισμές 
αποτελούν σπάνια πάθηση και εάν τα συστηματικά γλυκοκορτικοστεροειδή είναι 
τερατογόνα, τότε μπορεί να ευθύνονται για την αύξηση μόνο μίας ή δύο περιπτώσεων 
ανά 1000 γυναίκες που λαμβάνουν συστηματικά γλυκοκορτικοστεροειδή κατά 
τη διάρκεια της κύησης. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την τοπική χρήση 
των γλυκοκορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια της κύησης, ωστόσο μπορεί να 
αναμένεται μικρότερος κίνδυνος, διότι η συστηματική διαθεσιμότητα των τοπικά 
εφαρμοσμένων γλυκοκορτικοστεροειδών είναι πολύ μικρή.
Ως γενικός κανόνας, δερματικά σκευάσματα που περιέχουν γλυκοκορτικοστεροειδή 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τους πρώτους μήνες της κύησης. Γενικότερα 
κατά την κύηση, μπορούν να χορηγούνται μόνο αν το αναμενόμενο όφελος 
δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν πρέπει 
να χορηγούνται σε μεγάλες ποσότητες ή για μακρύ χρονικό διάστημα.
Η κλινική θεραπευτική ένδειξη του Advantan πρέπει να σταθμίζεται προσεκτικά 
έναντι των κινδύνων στις γυναίκες που θηλάζουν. Όταν η χρήση κορτικοστεροειδών 
κατά τη διάρκεια του θηλασμού κρίνεται απαραίτητη, η ποσότητα του φαρμάκου 
και η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.
4.7 Eπίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Καμία γνωστή.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Τοπικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τα ισχυρά τοπικά 
κορτικοστεροειδή στις θέσεις εφαρμογής τους είναι:
Αίσθημα καύσου, κνησμός, ερεθισμός, ξηρότητα, θυλακίτιδα, υπομελάγχρωση, 
λέπτυνση του δέρματος, τελαγγειεκτασίες.
Τροποποίηση της κλινικής εικόνας επί λανθασμένης χρήσης (μυκητιάσεις, ψώρα). 
Δευτεροπαθής λοίμωξη, τοπικές μικροβιακές λοιμώξεις (έναρξη λανθάνουσας 
λοίμωξης ή επιδείνωση εξελισσόμενης), μυκητιασικές λοιμώξεις, διευκόλυνση της 
έναρξης μολυσματικής τερμίνθου και οξυτενών κονδυλωμάτων.
Αναστολή της επούλωσης τραυμάτων, ακμοειδή στοιχεία, φλυκταινίδια, θερινή 
ιδρώα, περιστοματική δερματίτις, εξάνθημα υπό μορφή ροδόχρου ακμής, 
υποτροπή φλυκταινώδους ψωρίασης επί διακοπής της θεραπείας (Rebound Phe-
nomenon), ατροφία του δέρματος υπό μορφή ουλής, γραμμοειδείς ραβδώσεις, 
ευρυαγγείες, πορφυρικά εξανθήματα, ερύθημα διάχυτο, βλατιδο-φυσσαλιδώδη 
άτυπα εξανθήματα, αλλεργική υπερευαισθησία, τοπική υπερτρίχωση, 
αποχρωματισμός του δέρματος.
Αν εμφανιστούν συμπτώματα υπερευαισθησίας, θα πρέπει η χορήγηση να 
σταματήσει αμέσως.
Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συνήθεις, αλλά μπορεί να 
εμφανισθούν συχνότερα με τη χρήση στεγανής επίδεσης ή μετά από μακροχρόνια 
τοπική χρήση.
Γενικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση
Καταστολή της λειτουργίας του φλοιο-επινεφριδικού άξονα, πτώση του επιπέδου 
της κορτιζόλης στο πλάσμα – σύνδρομο Cushing.
4.9 Υπερδοσολογία
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών οξείας τοξικότητας δεν αναμένεται 
κανένας κίνδυνος οξείας τοξικότητας μετά από εφάπαξ δερματική εφαρμογή 
υπερδοσολογίας (εφαρμογή σε μεγάλη επιφάνεια υπό συνθήκες που ευνοούν την 
απορρόφηση) ή από του στόματος κατάποση.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ATC: D07AC14
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Κορτικοστεροειδές, ισχυρό
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Τα τοπικά κορτικοστεροειδή έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Μετά από τοπική 
εφαρμογή, καταστέλλουν εκδηλώσεις της φλεγμονώδους αντιδράσεως όπως το 
οίδημα, η εναπόθεση ινώδους, η διαστολή των τριχοειδών, η μετανάστευση των 
λευκοκυττάρων, ο πολλαπλασιασμός των τριχοειδών, η εναπόθεση κολλαγόνου, 
ο πολλαπλασιασμός των ινοβλαστών και ο σχηματισμός ουλής. Τα στερινοειδή 
αναστέλλουν την φλεγμονώδη δράση έναντι των μηχανικών, χημικών ή 
ανοσολογικών παραγόντων.
Ο μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δράσεως θεωρείται ότι λειτουργεί μέσω 
επίτασης της αγγειοσυσπαστικής δράσεως της αδρεναλίνης, σταθεροποίησης 
της μεμβράνης των λυσοσωμάτων, επιβράδυνσης της κινητικότητας των 
μακροφάγων, αναστολής της απελευθέρωσης κινίνης, αναστολής της λειτουργίας 
των λεμφοκυττάρων και των ουδετεροφίλων καθώς και της σύνθεσης των 
προσταγλανδινών και, επί παρατεταμένης χρήσεως, μείωσης της παραγωγής 
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αντισωμάτων.
Η τοπική εφαρμογή θεραπευτικού δοσολογικού σχήματος της methylpredniso-
lone aceponate έχει ελάχιστη συστηματική επίδραση τόσο στα ζώα όσο και στον 
άνθρωπο. Μετά από θεραπεία εκτεταμένης περιοχής του δέρματος ασθενών 
με δερματικές παθήσεις, οι τιμές της κορτιζόλης στο πλάσμα παραμένουν εντός 
φυσιολογικών ορίων, ο ρυθμός της ημερήσιας κορτιζόλης διατηρείται, ενώ δεν 
διαπιστώθηκε μείωση της κορτιζόλης στα ούρα 24ώρου.
Μέχρι τώρα, όπως και με όλα τα άλλα κορτικοειδή, ο μηχανισμός δράσης της 
methylprednisolone aceponate δεν είναι πλήρως κατανοητός. Είναι γνωστό ότι η 
methylprednisolone aceponate προσκολλάται στον ενδοκυτταρικό υποδοχέα των 
γλυκοκορτικοειδών, αυτό δε αφορά κυρίως στον βασικό μεταβολίτη 6α- methyl-
prednisolone-17-propionate, ο οποίος σχηματίζεται μετά από λύση του εστέρα στο 
δέρμα.
Το σύμπλεγμα των στεροειδικών υποδοχέων προσκολλάται σε ορισμένες περιοχές 
του DNA και πυροδοτεί με αυτό τον τρόπο μία σειρά βιολογικών αντιδράσεων.
Γενικά χαρακτηριστικά των τοπικών κορτικοστεροειδών
Διείσδυση και τοπική δράση
Προκειμένου να δράσουν τοπικά, τα κορτικοστεροειδή πρέπει να διεισδύσουν στο 
δέρμα. Η έκταση της απορρόφησης και ως εκ τούτου η κλινική δράση, καθώς 
και οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, εξαρτώνται, όπως έχει αποδειχτεί, 
τόσο από την ίδια την ουσία και για ένα ορισμένο κορτικοστεροειδές όσο και από 
αρκετούς παράγοντες.
α) Συγκέντρωση του φαρμάκου
Περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης μετά από μία ορισμένη συγκέντρωση 
του φαρμάκου σε δεδομένη αδρανή βάση, δεν έχει σαν αποτέλεσμα αναλογικά 
μεγαλύτερη δραστικότητα, αλλά αντίθετα αυξάνει την εμφάνιση ανεπιθύμητων 
ενεργειών.
β) Φαρμακοτεχνική μορφή
Η διείσδυση του δραστικού συστατικού εξαρτάται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες 
της βάσης. Η παρουσία άλλων συστατικών ή εκδόχων μπορεί να μεταβάλει τη 
διείσδυση δια μέσου της κερατίνης στιβάδας ή και το αποτέλεσμα (π.χ. σαλικυλικό 
οξύ, ουρία, προπυλενογλυκόλη, αντιβιοτικά και αντισηπτικά, πίσσα).
Οι σχετικές βάσεις είναι μεγάλης σημασίας για το θεραπευτικό αποτέλεσμα των 
μορφών Advantan.
Advantan κρέμα
Η κρέμα είναι μία πτωχή σε λίπος μορφή με υψηλή περιεκτικότητα ύδατος και 
είναι κατάλληλη ιδιαίτερα για οξέα στάδια του εκζέματος, για πολύ λιπαρό δέρμα, 
καθώς και για χρήση σε ακάλυπτα ή τριχωτά μέρη του σώματος.
Advantan αλοιφή
Δερματικές καταστάσεις, οι οποίες είναι ούτε υγρώσσουσες ούτε πολύ ξηρές, 
χρειάζονται μία βάση με εξισσοροπημένα μέρη λίπους και ύδατος. Η αλοιφή Ad-
vantan λιπαίνει ελαφρά το δέρμα, χωρίς να συσσωρεύει θερμότητα και υγρασία. 
Η αλοιφή Advantan κατέχει από τις τρεις μορφές το πιο ευρύ πεδίο εφαρμογής.
γ) Περιοχή επάλειψης
Η περιορισμένη διείσδυση του φαρμάκου σε περιοχές όπως τα πέλματα και οι 
παλάμες οφείλεται στην παχειά κερατίνη στιβάδα τους. Για τους αντίθετους 
λόγους, μπορεί να παρατηρηθεί ταχεία και σημαντική απορρόφηση μέσω, λόγου 
χάριν, του βλεννογόνου του δέρματος του οσχέου, των βλεφάρων, και, σε κάπως 
μικρότερο βαθμό, του δέρματος του μετώπου και του τριχωτού της κεφαλής.
δ) Κατάσταση του δέρματος
Η διείσδυση αυξάνεται σε τραυματισμένο ή προσβεβλημένο δέρμα (π.χ. εκδορές 
ή παθολογικές καταστάσεις, όπως η παρακεράτωση). Εν τούτοις η προσβληθείσα 
ή τραυματισμένη κερατίνη στιβάδα αποκαθίσταται μετά από ολιγοήμερη θεραπεία.
ε) Οι συνθήκες επάλειψης
Η επικάλυψη προάγει τη διείσδυση, μπορεί δε να συμβεί ακούσια όταν 
χρησιμοποιούνται πάνες βρεφών ή όταν επαλείφονται παρατριμματικές περιοχές 
ή πτυχώσεις.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των διαφόρων αυτών παραγόντων κατά 
τη διάρκεια των κλινικών μελετών.
Δραστικότητα
Η δραστικότητα ενός προϊόντος προσδιορίζεται από τη διεισδυτικότητα στο δέρμα, 
την ενδογενή δραστικότητα του φαρμάκου, και το ρυθμό της απομάκρυνσής 
του. Μεταξύ των γνωστών κορτικοστεροειδών, είθισται να διακρίνονται, ανάλογα 
με την ουσία και τη συγκέντρωση, τέσσερα επίπεδα δραστικότητας: το ήπιο, το 
μέτρια ισχυρό, το ισχυρό και το πολύ ισχυρό. Τα όρια μεταξύ των κατηγοριών, 
ιδιαίτερα μεταξύ των ενδιάμεσων κατηγοριών (μέτρια ισχυρό και ισχυρό) είναι 
δύσκολο να καθοριστούν. Ορισμένα κορτικοστεροειδή διατίθενται σε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις, με βάση τις οποίες μπορούν να καταταγούν σε διαφορετική 
κατηγορία δραστικότητας. Επιπροσθέτως η επίδραση του αδρανούς μέσου 
στη δραστικότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μετάταξη σε παρακείμενη 
κατηγορία δραστικότητας (βλ. ακόλουθο πίνακα).
ΠΙΝΑΚΑΣ
Δραστικότητας τοπικών κορτικοστεροειδών
Πολύ ισχυρά - Ι
Clobetasol propionate 0.05%
Diflucortolone valerate 0.3%
Fluocinolone acetonide 0.2%
Halcinonide 0.1%
Ισχυρά – ΙΙ
Amcinonide 0.1%
Beclomethasone dipropionate 0.025%
Betamethasone benzoate 0.025%
Betamethasone dipropionate 0.05%

Betamethasone valerate 0.1%
Budesonide 0.025%
Desonide 0.05%
Desoximethasone 0.25%
Diflorasone diacetate 0.05%
Diflucortolone valerate 0.1%
Fluclorolone acetonide 0.025%
Fluocinolone acetonide 0.025%
Fluocinonide 0.05%
Fluprednidene acetate 0.1%
Flurandrenolone 0.05%
Fluticasone propionate 0.05%
Halcinonide 0.01%
Hydrocortisone aceponate 0.127%
Hydrocortisone butyrate 0.1%
Methyl prednisolone aceponate 0.1%
Mometasone furoate 0.1%
Triamcinolone acetonide 0.1%

Μετρίως ισχυρά – ΙΙΙ
Aclometasone dipropionate 0.05%
Beclomethsone salicilate 0.025%
Betamethasone valerate 0.025% και 0,05%
Clobetasone butyrate 0.05%
Prednicarbate 0.1%
Desoximethasone 0.05%
Flumethasone pivalate 0.02%
Flucinolone acetonide 0.00625% και 0.01%
Fluocortin butyl 0.75%
Fluocortolone
Hexanoate with pivalate, έκαστο 0,1%
Hexanoate with either free alcohol or pivalate, έκαστο 0.25%
Flupamerasone 0.3%
Flupandrenolone 0.0125%
Halometasone 0.05%
Hydrocortisone aceponate 0.1%
Hydrocortisone valerate 0.2%
Prednicarbate 0.25%
Triamcinolone acetonide 0.04%

Ηπια – IV
Dexamethasone 0.1-0.2%
Fluocinolone acetonide 0.0025%
Fluocortin butyl 0.75%
Hydrocortisone 0.5% και 1%
Hydrocortisone acetate 1%
Methyl prednisolone acetate 0.25%

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Ο βαθμός της απορρόφησης των τοπικών κορτικοστεροειδών καθορίζεται από 
πολλούς παράγοντες, όπως είναι η συγκέντρωση του φαρμάκου, η φαρμακοτεχνική 
του μορφή (έκδοχα), η περιοχή της επάλειψης (δυσχέρεια απορρόφησης σε παχειά 
κερατίνη στιβάδα) η κατάσταση του δέρματος (αύξηση της απορρόφησης σε δέρμα 
με λύση της συνέχειάς του) και η χρήση στεγανής επίδεσης (ουσιαστική αύξηση της 
απορρόφησης). Μελέτες επί νεαρών και ενηλίκων ασθενών με νευροδερματίτιδα 
και ψωρίαση έδειξαν ότι η διαδερμική απορρόφηση σε ανοιχτή εφαρμογή ήταν 
ελαφρώς μόνο μεγαλύτερη (≤ 2,5%) από την διαδερμική απορρόφηση σε 
εθελοντές με υγιές δέρμα (0,5 - 1,5%). Όταν αφαιρείται η κερατίνη στιβάδα πριν 
την εφαρμογή, τα επίπεδα των κορτικοειδών στο δέρμα είναι περίπου τρεις φορές 
μεγαλύτερα παρά μετά από εφαρμογή σε άθικτο δέρμα.
Μετά την απορρόφησή τους από το δέρμα τα τοπικά κορτικοστεροειδή ακολουθούν 
τη φαρμακοκινητική πορεία των συστηματικά χορηγουμένων.
Δεσμεύονται σε ποικίλλο βαθμό με τις πρωτεϊνες του πλάσματος. 
Μεταβολίζονται κύρια στο ήπαρ και απεκκρίνονται μέσω των νεφρών. Μερικά από 
τα τοπικά κορτικοστεροειδή και τους μεταβολίτες τους απεκκρίνονται επίσης από 
τη χολή.
Η methylprednisolone aceponate (ΜΡΑ) απελευθερώνεται από τη βάση της 
φαρμακοτεχνικής μορφής (κρέμα, αλοιφή). Η συγκέντρωσή της στην κερατίνη 
στιβάδα και το υγιές δέρμα μειώνεται από έξω προς τα μέσα.
Η methylprednisolone aceponate στην επιδερμίδα και στο χόριο υδρολύεται στον 
κύριο μεταβολίτη 6α- methylprednisolone-17-propionate, ο οποίος προσδένεται 
πιο σταθερά στους υποδοχείς κορτικοειδών - μία ένδειξη “βιοενεργοποίησης” στο 
δέρμα.
Όταν εισέλθει στη συστηματική κυκλοφορία, το αρχικό προϊόν υδρόλυσης του MPA, 
το 6α-methylprednisolone-17-propionate, συζεύγνυται ταχέως με το γλυκουρονικό 
οξύ με αποτέλεσμα την αδρανοποίησή του.
Οι μεταβολίτες του ΜΡΑ (βασικός μεταβολίτης: 6α-methylprednisolone-17-propi-
onate-21-glucorinide), αποβάλλονται κυρίως από τους νεφρούς με χρόνο ημιζωής 
περίπου 16 ώρες. Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, η απέκκριση στα ούρα και 
τα κόπρανα ήταν πλήρης εντός 7 ημερών. Δεν παρατηρείται καμία συσσώρευση 
ουσίας ή μεταβολιτών στον οργανισμό.
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
Σε μελέτες συστηματικής ανεκτικότητας, μετά από επανειλημμένη υποδόρια και 
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δερματική χορήγηση, το methylprednisolone aceponate έδειξε το προφίλ δράσης 
ενός τυπικού γλυκοκορτικοειδούς. Από αυτά τα αποτελέσματα μπορεί κανείς να 
συμπεράνει ότι κατά τη χρήση του Advantan® σε θεραπευτικές δόσεις, αλλά και 
κάτω από ακραίες καταστάσεις, όπως η εφαρμογή σε μεγάλη επιφάνεια και/ή 
κάτω από στεγανή επίδεση, δεν αναμένονται άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, εκτός 
από εκείνες που είναι χαρακτηριστικές για τα γλυκοκορτικοειδή.
Οι μελέτες εμβρυοτοξικότητας με το Advantan® οδήγησαν σε αποτελέσματα, τα 
οποία είναι χαρακτηριστικά για τα γλυκοκορτικοειδή, δηλαδή εμβρυοθνησιμότητα 
και/ή τερατογένεση επάγονται στα κατάλληλα συστήματα δοκιμασίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ευρήματα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
κατά τη συνταγογράφηση του Advantan. Τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών 
μελετών συνοψίζονται στην παράγραφο 4.6 «Κύηση και γαλουχία».
Δοκιμασίες in vitro για την ανίχνευση μεταλλάξεων σε βακτήρια και κύτταρα 
θηλαστικών, καθώς και in vitro και in vivo έρευνες για την ανίχνευση μεταλλάξεων δεν 
έδωσαν ενδείξεις ότι η methylprednisolone aceponate είναι δυνητικά γονοτοξική.
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες ογκογένεσης με την methylprednisolone ace-
ponate. Η γνώση σχετικά με τη δομή, το φαρμακολογικό μηχανισμό δράσης και τα 
αποτελέσματα από τις μελέτες συστηματικής ανεκτικότητας μετά από μακροχρόνια 
χρήση δεν δείχνουν αύξηση του κινδύνου εμφάνισης όγκων. Εφόσον, με την τοπική 
χρήση του Advantan® σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες, δεν επιτυγχάνεται 
δραστική ανοσοκατασταλτική έκθεση στην ουσία, δεν αναμένεται επίδραση στην 
εμφάνιση όγκων.
Μελέτες τοπικής ανεκτικότητας της methylprednisolone aceponate και του Advan-
tan® στο δέρμα και το βλεννογόνο δεν έδειξαν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, 
εκτός από τις γνωστές τυπικές των γλυκοκορτικοειδών.
Η methylprednisolone aceponate δεν έδειξε δυνατότητα ευαισθητοποίησης στο 
δέρμα του ινδικού χοιριδίου.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Εκδοχα
Κρέμα
oleic acid decylester, glycerol monostearate, cetylstearyl alcohol, hard fat, glycerol 
fatty acid tri-esters (Softisan 378), polyoxyl-40-stearate, glycerol 85%, disodium ede-
tate, benzyl alcohol, butyl hydroxytoluene, purified water
Αλοιφή
bleached wax, heavy liquid mineral oil, Dehymuls E, white petrolatum, purified water
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν είναι γνωστές μέχρι σήμερα.
6.3 Διάρκεια ζωής
Κρέμα: 3 χρόνια
Αλοιφή: 3 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Κρέμα: να φυλάσσεται σε θερμοκρασία < 25°C
Αλοιφή: να φυλάσσεται σε θερμοκρασία < 25°C
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν ούτε προσεγγίζουν τα παιδιά.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σωληνάρια από καθαρό αργίλιο, το εσωτερικό τοίχωμα με επικάλυψη εποξυρητίνης, 
καθώς και εξωτερική κάλυψη βασισμένη σε πολυεστέρα. Ο διπλωμένος δακτύλιος 
που σφραγίζει αποτελείται από βάση πολυαμιδίου που σφραγίζεται με θερμότητα. 
Το βιδωτό καπάκι είναι φτιαγμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο.
Συσκευασία: σωληνάρια των 15g, 30g ή των 60g
6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού
To Advantan πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο “Δοσολογία και τρόπος χορήγησης” (παράγραφος 4.2).
6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα/ Κάτοχος ειδικής άδειας κυκλοφορίας 
στην Κύπρο
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25
Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ: 0030 210 6187500
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
NOVAGEM LTD, Λευκωσία.
Τηλ.: 00357 22 483858
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Κρέμα 
ΕΛΛΑΔΑ: 69049/12/28-01-2013
ΚΥΠΡΟΣ: S00034
Αλοιφή
ΕΛΛΑΔΑ: 20358/16-7-1991
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Κρέμα
ΕΛΛΑΔΑ
16.07.1991/ 6-2-2007
ΚΥΠΡΟΣ
24-06-2005 / 23-06-2013
Αλοιφή
16.07.1991/ 6-2-2007
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Advantan 24x33,5cm.indd   4 2/16/15   3:25 PM
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Μέσω της νέας πατενταρισμένης τεχνολογίας Unipolar Pro, το σύστη-
μα Accent Elite PRO ελέγχει με ακρίβεια το βάθος διείσδυσης της 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

Η  Nourivan™ Antiox είναι υδρόφιλη (oil in water) φαρμακευτική βάση κρέμας για δερματική χρήση με αντι-
οξειδωτικά. Έχει θρεπτική και απαλή σύνθεση και περιέχει φυσικά αντιοξειδωτικά, που προστατεύει τόσο τις 
φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες ενσωματώνονται, όσο και το ίδιο το δέρμα στο οποίο εφαρμόζεται. Ενδεί-
κνυται η χρήση της λοιπόν για ενσωμάτωση με ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών που είναι ιδιαίτερα ευ-
αίσθητες στο να υποστούν οξείδωση, χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετων αντιοξειδωτικών. Είναι ιδανική 
για κανονική/ξηρή/πολύ ξηρή επιδερμίδα παρέχοντας κατάλληλη ενυδάτωση και έχοντας εξαιρετικές ιδιότη-
τες για τη διατήρηση και προστασία της ισορροπίας και ενυδάτωσης του δέρματος. Διατίθεται από τη Fagron 
Hellas - Kertus ABEE σε ειδική συσκευασία των 500g. Για να προμηθευτείτε τον πίνακα συμβατότητας των 
δραστικών συστατικών, αλλά και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τη Fagron Hellas - Kertus ABEE τηλ:8011142100, 2431083633-5, fax:2431083615, email:info@fagron.gr

TIP:  Βρείτε νέες συνταγές γαληνικών φαρμάκων με τη Nourivan™ Antiox στη βάση δεδομένων Compounding 
Μatters στην ιστοσελίδα μας 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 

Nourivan™ Antiox
Η καινοτόμα αντιοξειδωτική υδρόφιλη βάση κρέμας

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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1Ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: 
ΜΕΛΑΝΩΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ & ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
3-4 Απριλίου 2015
Ίδρυμα Ευγενίδου, Π.Φάληρο, Αθήνα
Τηλ: 21098 80 032, Fax:210 98 81 303
www.events.gr
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.g

ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2015
4 Απριλίου 2015 
Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Μακεδονία Palace
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

HMEΡΙΔΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
25 Απριλίου 2015

ξενοδοχεΙο Caravel (Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ)
Τηλ.:  210 3626300, Fax.: 210 3638193
www.gaom.gr

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

16th ESDAP CONgRESS
25-27 June 2015
St Petersburg, Russian Federation
www.esdap2015.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

24ο EADV ΣΥΝΕΔΡΙΟ
7-11 Οκτωβρίου 2015, Κοπεγχάγη, Δανία
http://eadvcopenhagen2015.org

11th WORLD CONgRESS 
OF COSMETIC DERMATOLOgY
5-8 November 2015, Singapore
www.wcocd2015.com

10th WORLD CONgRESS OF THE 
INTERNATIONAL ACADEMY OF COSMETIC 
DERMATOLOgY (IACD)
14-16 November 2015, Rio de Janeiro, Brazil
E-mail: contato@iacdRio2015.com.br, 
www.iacdRio2015.com.br

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2015 - ΕΚΛΟΓΕΣ
19 Δεκεμβρίου 2015, Aθήνα, ξενοδοχείο 
Caravel, www.edae.gr

προσεχή δερματολογικά συνέδρια

EAΡΙΝΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΑΕ
4 Απριλίου 2015

Θεσσαλονίκη 
Ξενοδοχείο 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE

1. Συσκευή IPL, του Ιταλικού οίκου General 
Project, κατασκευής 2004, μοντέλο Flash 1 Plus, 

κατάλληλο για θεραπείες φωτοανάπλασης και 
φωτοαποτρίχωσης. Απαιτεί νέα κεφαλή.

2. Συσκευή δερμαπόξεσης με μικροκρυστάλλους, 
του Ελληνικού οίκου ECOMED, μοντέλο Ecopeel, 

κατασκευής 2002. 
Πλήρως λειτουργικό. Τιμές συζητήσιμες. 

Για πληροφορίες 6939034087, 6937636699 
ή giorgoskallis@gmail.com. 

  

Πωλούνται 
μηχανηματα 

καταλληλα για 
δερματολογικες-

κοςμητικες εφαρμογες ΕνοιΚιαΖΕται ιατΡΕιο 
Λόγω λήξης επαγγέλματος, ενοικιάζεται 

το ιατρείο της δερματολόγου 
κας Μαρίας Πίνιου Καλλή, Λυκαβηττού 9 
στο Κολωνάκι, με 30 χρόνια λειτουργίας, 

σταθερό τηλέφωνο και σχετικό πελατολόγιο.
Το ιατρείο, 140 τ.μ., διαθέτει τρία δωμάτια 

(γραφείο ιατρού, εξεταστήριο, γραφείο βοηθού), 
καθιστικό υποδοχής, αίθουσα συνεδριάσεων, 

μπάνιο, κουζίνα, WC επισκεπτών και αποθήκη. 
Πλήρως επιπλωμένο με γραφεία, βιβλιοθήκες, 

καναπέ, καθώς και βασικό δερματολογικό 
εξοπλισμό. Μπορεί να συστεγάσει 

ακόμη και δύο γιατρούς. 
Για πληροφορίες 6939034087, 6937636699 

ή giorgoskallis@gmail.com. 






