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ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ IL-17A
Ισχυρό και διαρκές αποτέλεσμα
με Cosentyx 300mg1
7/10 ασθενείς επιτυγχάνουν καθαρό ή σχεδόν καθαρό
δέρμα (PASI 90/100) την 16η εβδομάδα2
1. D.Pariser et al. Poster 989 presented at AAD 2015
2. Cosentyx Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Απρίλιος 2015

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

1 γραµµής
ης

συστηµατική θεραπεία

GR1506342349

Το προϊόν δεν είναι ακόμα εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα

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.

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

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

Πέμφιγα
Π. Σταυρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Ιατρείο
Αυτοάνοσων Δερματοπαθειών, Ανοσοδερματολογικό Εργαστήριο,
Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο «Α.Συγγρός»
Κρυσταλλία Κυπαρισσού
Ειδικευόμενη, Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο «Α.Συγγρός»

ΠΕΜΦΙΓΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ
Ομάδα αυτοάνοσων πομφολυγωδών νοσημάτων του δέρματος και των
βλεννογόνων που χαρακτηρίζονται:
- Ιστολογικά: από ενδοεπιδερμιδικές φυσαλίδες ή πομφόλυγες εξαιτίας απώλειας της συνοχής των κυττάρων της επιδερμίδας (ακανθόλυση)
- Ανοσοπαθολογικά: από την παρουσία συνδεδεμένων ή κυκλοφορούντων IgG αυτοαντισωμάτων έναντι της επιφάνειας των κυττάρων της επιδερμίδας.

TAΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
• Ίδια συχνότητα εμφάνισης στα δύο φύλα
• Συνήθης ηλικία εμφάνισης 50-60 χρόνια
• Συχνότητα εμφάνισης 0,75-5 περιστατικά ανά εκατομμύριο το έτος (εξαίρεση εβραϊκή καταγωγή:16-32 περιστατικά/εκατομμύριο/έτος)
• Πιο συχνή η κοινή από τη φυλλώδη πέμφιγα (εκτός από Φινλανδία, Τυνησία, Βραζιλία)

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
• IgG αυτοαντισώματα εναντίον της επιφάνειας των κερατινοκυττάρων
• δεσμογλεΐνη1 και 3: αντιγόνα στην πέμφιγα = διαμεμβρανικές πρωτεΐνες–
συστατικά του δεσμοσώματος, μέλη της οικογένειας των καντχερινών
• Οικογένεια των πλακινών – επιπλέον αντιγόνα στην παρανεοπλασματική πέμφιγα
Καντχερίνες
• Μια οικογένεια μορίων σύνδεσης των κυττάρων μεταξύ τους, εξαρτώμενα από Ca, με ρόλο τόσο στο σχηματισμό όσο και στη διατήρηση της
ακεραιότητας του ιστού
ΣΕΛΙΔΑ 3

2 κατηγορίες:
1. κλασσικές καντχερίνες (Ε,Ρ,Ν καντχερίνες)
2. δεσμοσωματικές καντχερίνες (δεσμογλεΐνες και δεσμοκολλίνες)
• Εξωκυττάριο σκέλος - που δημιουργεί τις κυτταρικές συνδέσεις
• Ενδοκυττάριο σκέλος - που συνδέεται με μόρια που διαμεσολαβούν και ρυθμίζουν τη σύνδεση με τον κυτταροσκελετό
• Λειτουργική μονάδα = διμερή καντχερινών – σύνδεση της άπω
περιοχής του εξωκυττάριου σκέλους από το ένα κύτταρο με την
αντίστοιχη περιοχή από το γειτονικό κύτταρο

Γιατί η ποικίλη κλινική εικόνα στην πέμφιγα
• Δεσμογλεΐνη 1: εκφράζεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της
επιδερμίδας και σε μικρό βαθμό στο βλεννογόνο
• Δ εσμογλεΐνη 3: εκφράζεται στα κατώτερα στρώματα της επιδερμίδας και σε όλο
το πάχος του βλεννογόνου

Δύο ειδών συνδέσεις επιθηλιακών κυττάρων:
• Adherens junction – κλασσικές καντχερίνες και μόρια α-κατενίνης,
β-κατενίνης και πλακογλομπίνης – συνδέεται με δεμάτια μικροϊνιδίων ακτίνης του κυτταροσκελετού – γρήγορη αλλά αδύναμη σύνδεση
• Δεσμοσωμάτια – δεσμοσωματικές καντχερίνες και πλακογλομπίνες, πλακοφιλίνες και δεσμοπλακίνες – συνδέεται με ενδιάμεσα
ινίδια όπως κερατίνες– αργή αλλά δυνατή κυτταρική σύνδεση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κοινή πέμφιγα
• Επώδυνες διαβρώσεις στοματικού βλεννογόνου
• Χαλαρές και εύθραυστες φυσαλίδες ή πομφόλυγες
• Διαβρώσεις δέρματος

Κοινή πέμφιγα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
• Ρόλος των Τ κυττάρων στη ρύθμιση και διέγερση της παραγωγής
αυτοαντισωμάτων από τα Β-κύτταρα

• Διαβρώσεις στοματικού βλεννογόνου:
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- Μπορεί να είναι η μοναδική κλινική εκδήλωση της νόσου
- Οπουδήποτε στη στοματική κοιλότητα αλλά κυρίως σε παρειές και υπερώα
- Διαβρώσεις ποικίλου μεγέθους, με ασύμμετρο περίγραμμα
- Σε εκτεταμένη νόσο οδηγούν σε μειωμένη πρόσληψη υγρών
και στερεής τροφής
- Μπορεί να επεκτείνονται στην εξωτερική επιφάνεια των χειλέων
σχηματίζοντας αιμορραγικές εφελκίδες
- Συμμετοχή του βλεννογόνου του φάρυγγα μπορεί να οδηγήσει
σε βράγχος φωνής και δυσκαταποσία
- Βλάβες μπορεί να αναπτυχθούν και στους επιπεφυκότες, σε ρινικό βλεννογόνο, σε κόλπο, πέος, πρωκτό και χείλη του αιδοίου
* Κυτταρολογική εξέταση των κυττάρων του κόλπου μπορεί να
διαβαστεί λάθος ως κακοήθεια

Κοινή πέμφιγα
• Πρωτοπαθής βλάβη:
- Χαλαρές, λεπτοτοιχωματικές,
εύθρυπτες φυσαλίδες
- Οπουδήποτε στο σώμα είτε επί
υγιούς είτε επί ερυθηματώδους
βάσης
- Υγρό αρχικά διαυγές και στη
συνέχεια μπορεί αιμορραγικό
έως και οροπυώδες
- Ταχεία εξέλιξη σε επώδυνες και
υγρές διαβρώσεις που μπορεί
και να αιμορραγούν
- Επέκταση και γενίκευση διαβρώσεων
- Μπορεί να καλύπτονται μερικώς από κρούστες με μικρή ή
καθόλου τάση επούλωσης
- Επούλωση συχνά με υπερμελάγχρωση χωρίς ουλές

• Σημείο Lutz (ή σημείο επέκτασης πομφόλυγας): αργή και προσεκτική πίεση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση πάνω στην πομφόλυγα που
προκαλεί περιφερική επέκτασή της - και σε ραγείσα πομφόλυγα
- Ακανόνιστο γωνιώδες σχήμα επέκτασης = κοινή πέμφιγα
- Κανονικό στρογγυλεμένο περίγραμμα επέκτασης = πομφολυγώδες πεμφιγοειδές κ.α.
• Ψευδές σημείο Nikolsky (ή σημείο Sheklakov): έλξη του περιφερικού κατάλοιπου της οροφής μιας ραγείσας πομφόλυγας
με αποτέλεσμα την επέκταση της διάβρωσης στο περιβάλλον
υγιές δέρμα

Βλαστική πέμφιγα
• Χαλαρές φυσαλίδες >διαβρώσεις
>εκβλαστήσεις ή
θηλωματώδεις
υπερπλασίες, ειδικά στις πτυχές, το
τριχωτό ή το πρόσωπο
• Συνήθως φλύκταινες παρά φυσαλίδες που γρήγορα εξελίσσονται σε βλαστικές πλάκες
• Μπορεί να εμφανιστεί και σε βλάβες κοινής πέμφιγας, ανθεκτικές
στη θεραπεία που έχουν χρονίσει στο ίδιο σημείο

Βλαστική πέμφιγα
• Γλώσσα εγκεφαλοειδής
• 2 υπότυποι:
• ο τύπου Newmann – πομφόλυγες (πιο σοβαρός)
• ο τύπου Hallopeau – φλύκταινες (εντοπισμένος, πιο
ήπιος)

Κοινή πέμφιγα

Φυλλώδης πέμφιγα

• Σημείο Nikolsky: εφαρμογή πλευρικής πίεσης σε δέρμα (πάνω από
μια οστεώδη προεξοχή), με αποτέλεσμα την παραγωγή διατμητικών δυνάμεων που διαχωρίζουν τα κατώτερα από τα ανώτερα στρώματα της επιδερμίδας
• Ε κλύεται σε φυσιολογικό δέρμα
είτε κοντά σε υπάρχουσες βλάβες
(περιφερικό σημείο Nikolsky) είτε
σε απομακρυσμένη από τη βλάβη θέση (άμεσο σημείο Nikolsky)
• Θετικό σε ενεργό πέμφιγα

• Λεπιδώδεις διαβρώσεις και κρούστες σε ερυθηματώδη βάση
• Συχνά ύπουλη αρχή, με λίγες βλάβες που θυμίζουν μολυσματικό κηρίο
• Σμηγματορροϊκή κατανομή
• Περιορισμένη έκταση αρχικά μπορεί να εξελιχθεί μέχρι ερυθροδερμίας
• Συνοδός καύσος, κνησμός

Κοινή πέμφιγα

Ενδημική φυλλώδης πέμφιγα (Fogo selvagem)

• Έμμεσο σημείο Nikolsky (ή σημείο Asboe-Hansen): επέκταση μιας
πομφόλυγας στο παρακείμενο υγιές δέρμα όταν ασκηθεί πίεση
στην οροφή της

• Ίδια κλινική και ιστοπαθολογική εικόνα
• Κυρίως στη Ν. Αμερική
• Νεότερες ηλικίες
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• Πιθανή πρόκληση από τη «μαύρη μύγα» Simulium spp
• Κοινό γενετικό υπόβαθρο

Ερυθηματώδης πέμφιγα
(Senear-Usher syndrome)
• Ε ντοπισμένη μορφή της
φυλλώδους πέμφιγας
• Συχνά στο πρόσωπο (παρειές) ή σε περιοχές σμηγματόρροιας
•Α
 ρχικά ο όρος είχε εισαχθεί
για να περιγράψει μια νοσολογική οντότητα με ανοσολογικά χαρακτηριστικά και πέμφιγας και ερυθηματώδους λύκου

Ερπητόμορφη πέμφιγα

• Φυσαλιδοφλυκταινώδες εξάνθημα
• Ουδετεροφιλική διήθηση του δέρματος
• IgA αυτοαντισώματα εναντίον της επιφάνειας των κερατινοκυττάρων
Δυο τύποι:
• υποκεράτιος φλυκταινώδης τύπος
• ενδοεπιδερμιδικός ουδετεροφιλικός τύπος

IgA πέμφιγα
Κλινικά:
• Χαλαρές φυσαλίδες ή φλύκταινες σε ερυθηματώδη βάση ή υγιές δέρμα
• Συνένωση φλυκταινιδίων προς σχηματισμό δακτυλιοειδούς ή κυκλικού μοτίβου με κρούστες στο κέντρο
• Εικόνα σαν ηλιοτρόπιο στα φλυκταινίδια – χαρακτηριστικό του ενδοεπιδερμιδικού ουδετεροφιλικού τύπου
• Μασχαλιαία και γεννητική περιοχή αλλά και κορμός και εγγύς άκρα
• Κνησμός

• Κυρίως υποποικιλία της φυλλώδους πέμφιγας
• Κλινικά: ερυθηματώδεις, κνιδωτικές πλάκες και πομφόλυγες που
εμφανίζονται σε ερπητοειδή κατανομή

Φαρμακοεπαγόμενη πέμφιγα
• Κυρίως πενικιλλαμίνη και αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου
της αγγειοτενσίνης
• 7% των ασθενών που λαμβάνουν πενικιλλαμίνη: 8-13 μήνες μετά την έναρξη της αγωγής
• Δράση είτε μέσω αυτοαντισωμάτων είτε απευθείας πρόκληση
ακανθόλυσης
• Φυλλώδης πέμφιγα/κοινή πέμφιγα = 4/1
• Συνήθως υποχώρηση μετά τη διακοπή του φαρμάκου

Παρανεοπλασματική πέμφιγα
• Συχνότερα συσχέτιση με: Β-λέμφωμα (non-Hodgkin) 40%, ΧΛΛ
30%, νόσος Castleman 10%, θύμωμα 6%, σάρκωμα 6%, μακροσφαιριναιμία Waldenström
• Το πιο σταθερό κλινικό εύρημα: στοματίτιδα ανθεκτική στη θεραπεία – στοματοφάρυγγας και χαρακτηριστικά στην εξωτερική
επιφάνεια των χειλέων
• Συχνά σοβαρή ψευδομεμβρανώδη επιπεφυκίτιδα
• Πολυμορφισμός δερματικών βλαβών – ερυθηματώδεις κηλίδες,
χαλαρές πομφόλυγες και διαβρώσεις αλλά και τεταμένες πομφόλυγες, βλάβες τύπου πολύμορφου ερυθήματος, λειχηνοειδείς βλάβες
•Α
 νάπτυξη αποφρακτικής βρογχιολίτιδας – άγνωστος παθοφυσιολογικός μηχανισμός

IgA πέμφιγα
• Υποκεράτιος φλυκταινώδης τύπος – IgA
αυτοαντισώματα στις ανώτερες στιβάδες της επιδερμίδας
• Ενδοεπιδερμιδικός ουδετεροφιλικός
τύπος – IgA αυτοαντισώματα σε όλο
το πάχος της επιδερμίδας

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Κοινή πέμφιγα

• Χαρακτηριστικό: σχηματισμός ενδοεπιδερμιδικής φυσαλίδας χωρίς νέκρωση του κερατινοκυττάρου – ακανθόλυση- συνήθως στο ύψος της
βασικής στιβάδας, περιστασιακά ψηλότερα στο ύψος της ακανθωτής

• Διατήρηση επαφής με τη βασική μεμβράνη γιατί τα ημιδεσμοσώματα είναι φυσιολογικά – διατήρηση της βασικής στιβάδας
• Η φυσαλίδα μπορεί να περιέχει λίγα φλεγμονώδη κύτταρα, ειδικά ηωσινόφιλα
• Στο δέρμα υπάρχει μέτρια περιαγγειακή διήθηση από μονοκύτταρα, ιδιαιτέρως ηωσινόφιλα
• Σε πρώιμες βλάβες μπορεί να υπάρχει ηωσινοφιλική σπογγίωση

IgA πέμφιγα
• Ομάδα αυτοάνοσων πομφολυγωδών νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από:

Βλαστική πέμφιγα
• Επιπλέον: επιδερμιδική υπερπλασία

ΣΕΛΙΔΑ 8

ντισωμάτων στον ορό
• Καλύτερο υπόστρωμα για την κοινή πέμφιγα ο οισοφάγος μαϊμούς,
για τη φυλλώδη το ανθρώπινο δέρμα ή ο οισοφάγος ινδικού χοιριδίου και για την παρανεοπλασματική, ο οισοφάγος αρουραίου
• Οι τίτλοι των αυτοαντισωμάτων στον ΕΑ αντιστοιχούν στην ενεργότητα της νόσου

Φυλλώδης πέμφιγα
• Ακανθόλυση ψηλότερα
στην επιδερμίδα – στο ύψος
της κοκκώδους στιβάδας

Παρανεοπλασματική πέμφιγα
• Ποικίλη ιστολογική εικόνα αντίστοιχη με τον κλινικό πολυμορφισμό
• Μερικές φορές συνύπαρξη εικόνας πέμφιγας, πολύμορφου ερυθήματος και ομαλού λειχήνα
• Ακανθόλυση στο ύψος της βασικής μεμβράνης
• Νέκρωση μεμονωμένων κερατινοκυττάρων
• Σπάνια ηωσινόφιλα

IgA πέμφιγα
• Ενδοεπιδερμιδική φλύκταινα ή φυσαλίδα που περιέχει κυρίως
ουδετερόφιλα
• Συνήθω απουσία ακανθόλυσης

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κοινή πέμφιγα - βλεννογόνος
• Οξεία ερπητική ουλοστοματίτιδα
• Αφθώδης στοματίτιδα
• Πολύμορφο ερύθημα ή σύνδρομο Stevens-Johnson
• Ομαλός λειχήνας
• Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
• Ουλωτικό πεμφιγοειδές

Κοινή πέμφιγα - δέρμα
• Διάφοροι τύποι πέμφιγας
• Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
• Γραμμική IgA πομφολυγώδης δερματοπάθεια
• Πολύμορφο ερύθημα
• Νόσος Hailey-Hailey
• Νόσος Grover

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Βιοψία
• Χρυσός κανόνας: ανεύρεση αυτοαντισωμάτων IgG ή IgA εναντίον της επιφάνειας των κερατινοκυττάρων
• Μέθοδοι: άμεσος ανοσοφθορισμός, έμμεσος ανοσοφθορισμός,
ανοσοκαθίζηση, ανοσοαποτύπωση, Elisa

Φυλλώδης πέμφιγα
• Άλλες μορφές πέμφιγας
• Υποκεράτια φλυκταινώδης δερματοπάθεια
• Πομφολυγώδες μολυσματικό κηρίο
• Γραμμική IgA πομφολυγώδης δερματοπάθεια
• Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

Παρανεοπλασματική πέμφιγα
• Κοινή πέμφιγα
• Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
• Ουλωτικό πεμφιγοειδές
• Πολύμορφο ερύθημα ή Stevens-Johnson
• Ομαλός λειχήνας
• GVHD
• Επίμονη λοίμωξη από HSV
• Άλλες ιογενείς λοιμώξεις

IgA πέμφιγα
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Άμεσος ανοσοφθορισμός: εξέταση απευθείας του ιστού για εναποθέσεις IgG στην επιφάνεια του κερατινοκυττάρου
• Λήψη δείγματος από υγιή ιστό στην περιφέρεια της βλάβης
• Μεγάλη ευαισθησία
• Έμμεσος ανοσοφθορισμός: ανεύρεση κυκλοφορούντων αυτοα-

• Υποκεράτια φλυκταινώδης δερματίτιδα
• Φυλλώδης πέμφιγα
• Πομφολυγώδες μολυσματικό κηρίο
• Ερπητοειδής δερματίτιδα
• Φλυκταινώδης ψωρίαση
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στόχοι:
• Αναχαίτιση της εμφάνισης νέων βλαβών
• Καθορισμός ελάχιστης ικανής φαρμακευτικής δόσης
Αποτυχία στη θεραπεία:
• Όταν εμφανίζονται νέες βλάβες ή
• Επεκτείνονται οι υπάρχουσες βλάβες ή
• Δε βελτιώνονται οι εγκατεστημένες βλάβες
Παρά τη θεραπεία διάρκειας 3 εβδομάδων με 1,5mg/kg/ημέρα πρεδνιζόνης με ή χωρίς συγχορήγηση άλλου θεραπευτικού παράγοντα: κυκλοφωσφαμίδη 2mg/kg/ημ για 12 εβδομάδες, αζαθειοπρίνη 2,5mg/kg/
ημ για 12 εβδομάδες (εφόσον τα επίπεδα της s-μεθυλοτρανσφεράσης
της θειοπουρίνης είναι φυσιολογικά), μεθοτρεξάτη 20mg/εβδ για 12
εβδομάδες, μυκοφενολάτη μοφετίλ 3gr/ημ για 12 εβδομάδες
Σε περιορισμένης έκτασης νόσο (<20βλάβες):
• Αρχικά τουλάχιστον, χρήση τοπικών σκευασμάτων: ισχυρά κορτικοστεροειδή (επάλειψη ή ενδοβλαβική έγχυση)
• Epidermal Growth Factor τοπικά ανοσοτροποποιητικά
• Σε μέτριας ή σοβαρής έκτασης νόσο (≥20 βλάβες) επιβάλλεται η
συστηματική θεραπεία

Κοινή πέμφιγα
• Συστηματικά κορτικοστεροειδή
• Συνιστώμενη αρχική δόση: 1-2mg/kg/ημ πρεδνιζόνη μέχρι να επιτευχθεί ο έλεγχος της νόσου
• Φάση συντήρησης για τουλάχιστον 2 εβδομάδες
• Φάση μείωσης της δόσης – κατά 5-10mg εβδομαδιαίως μέχρι η
δόση να φτάσει τα 20mg και στη συνέχεια πιο προσεκτική μείωση
• Οριστική διακοπή της ελάχιστης δόσης εφόσον ο ασθενής παραμένει σε πλήρη ύφεση για τουλάχιστον 8-12 μήνες
* Σχήμα με IV ώσεις κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη ή δεξαμεθαζόνη) σε μια ως πέντε συνεχείς ημέρες

Κοινή πέμφιγα
• Πλασμαφαίρεση
• Ενδοφλέβια χορήγηση υπεράνοσης γ-σφαιρίνης (IV Ig) - 2gr/kg
ανά κύκλο διαιρεμένη σε 3 ίσες δόσεις χορηγούμενες σε 3 συνεχόμενες ημέρες – επανάληψη κύκλων ανά 3-4 εβδομάδες
*καλή επιλογή για την εγκυμοσύνη
• Rituximab (χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον του αντι-

γόνου CD20 της επιφάνειας των Β-λεμφοκυττάρων) 375mg/m2/
εβδομάδα για 1 μήνα
• Κυκλοσπορίνη 5mg/kg/ημέρα
• Μεθοτρεξάτη 12,5mg κατά μέσο όρο

Φυλλώδης πέμφιγα
• Για περιορισμένη νόσο – τοπικά ισχυρά κορτικοστεροειδή
• Δαψόνη (1,5mg/kg/ημ)

IgA πέμφιγα
• Δαψόνη
• Σουλφαπυριδίνη ή ετρετινάτη
• Χαμηλής δοσολογίας κορτικοστεροειδή
• PUVA
• Κολχικίνη

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
• Απρόβλεπτη πορεία
• Χρόνιο νόσημα στο 75% των περιπτώσεων
• Πριν τη χρήση των συστηματικών κορτικοστεροειδών, η νόσος
ήταν θανατηφόρος κυρίως εξαιτίας λοιμώξεων, απώλειας υγρών
και υποσιτισμού
• Πολύ καλύτερη πρόγνωση σήμερα
• Κύρια αιτία θανάτου – οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές από την
ανοσοκατασταλτική θεραπεία
• Θνησιμότητα: 5%-10%

Βιβλιογραφία
• Dermatology – J.Bolognia, 2nd edition
• Braun-Falco’s Dermatology, 3d edition
• Θεραπευτικές προτάσεις στην πέμφιγα, Κυριακού, Γεροχρήστου,
Γεροδήμου, Χασάπη, ΕΕΔΑ, Οκτ-Δεκ 2012, τόμος 23, τεύχος 4
• Το σημείο και άλλα σχετικά κλινικά σημεία στις πομφολυγώδεις
δερματοπάθειες, Τσαρακλής, Κιουλαχίδης, Τσακνάκης, Παπουτσάκη, ΕΕΔΑ, Ιουλ-Σεπτ 2012, τόμος 23, τεύχος 3
• Consensus statement on definitions of disease, end points, and
therapeutic response for pemphigus, Murell et al, J Am Acad
Dermatol, June 2008;58:1043-6
• Διαγνωστική προσέγγιση αυτοάνοσων πομφολυγωδών δερματοπαθειών, Π.Γ. Σταυρόπουλος, infoDerma, τεύχος 108, ΙουλΣεπτ 2014

Kουσκούκης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Δερματολογίας - π. Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τουρισμός Υγείας

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ
Προοπτικές του Θερμαλισμού στην Ελλάδα

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
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Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

Κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η. ΛΙΑΚΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Το 1ο Διεθνές συμπόσιο για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα στη Γερμανία, Sachsen –Anhalt, Dessau (30/3 – 2/4/2006)
διατύπωσε τον παρακάτω ορισμό:
«Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα/ανάστροφη ακμή είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα δερματολογική νόσος, η οποία εμφανίζεται κυρίως μετά την εφηβεία και μπορεί να διαδράμει με ουλοποίηση. Εκδηλώνεται με επώδυνες, εν τω βάθει
κείμενες, φλεγμονώδεις δερματολογικές βλάβες, οι οποίες εντοπίζονται στις περιοχές του δέρματος που βρίθουν αποκρινών αδένων και τελικών τριχοθυλακίων, συνηθέστερα στη μασχαλιαία, βουβωνική και πρωκτογεννητική περιοχή»
Kurzen H. et al. Exp Dermatol 17:455-72, 2008, Jemec GB. N EnglJ Med 366:158-64, 2012

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

• Πρωτοπαθής βλάβη: μονήρης, επώδυνος, εν τω βάθει κείμενος, υποδόριος όζος, ο οποίος σταδιακά μπορεί να εξελιχθεί σε
απόστημα
• Συνολικά παρατηρείται οριζόντια προσβολή του υποδόριου ιστού
• Τα αποστήματα μπορεί να επεκτείνονται ή ακόμη και να συνενώνονται εν τω βάθει και να ρήγνυνται αυτόματα προς τα έξω
• Η ρήξη συνοδεύεται με την έξοδο πυώδους ή οροπυώδους υγρού
• Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα δεν είναι είδος ακμής
• Προσβάλλονται κυρίως εν τω βάθει τμήματα του τριχοθυλακίου
και όχι το acroinfundibulum, όπως στην κοινή ακμή
• Αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχουν φαγέσωρες
• Στην αρχή προεξάρχουν παροδικά οι φλεγμονώδεις βλάβες, οι
οποίες βαθμιαία μετατρέπονται σε χρόνιες
• Σταδιακά διαμορφώνονται διάχυτες, ερυθροϊώδεις, οζώδεις περιοχές, με αποστήματα και συρίγγια, που μπορούν να διαδράμουν με ουλοποίηση
• Δεν αναμένεται αυτόματη ίαση
• Κυρίως εμμένει η οριζόντια εξάπλωση της νόσου στον υποδόριο ιστό

• 1839: ο Velpeau περιγράφει τη νόσο για πρώτη φορά
• 1854: ο Verneuil δίνει το όνομά του στη νόσο και τη συνδέει με
τους ιδρωτοποιούς αδένες
• 1956: ο Pillsbury κατατάσσει τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα/ανάστροφη ακμή, μαζί με την οζώδη κυστική ακμή (acne conglobata)
και τη διατιτραίνουσα διαπυητική περιθυλακίτιδα του τριχωτού της κεφαλής (folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens
et suffodiens), ως μέλος της θυλακικής αποφρακτικής τριάδος
(acne triade)
• 1975: οι Plewig και Klingman προσθέτουν στην τριάδα την κύστη κόκκυγος και διαμορφώνουν τη θυλακική αποφρακτική τετράδα (acne tetrade)
• 1989: οι Plewig και Steger εισάγουν τον όρο «ανάστροφη ακμή»,
ώστε να αντικαταστήσουν τον –παραπλανητικό σε σχέση με την
παθογένεια της νόσου– όρο «διαπυητική ιδρωταδενίτιδα». Σήμερα, και τα δύο ονόματα θεωρούνται λανθασμένα και κανένα από
τα δύο δεν αποδίδει το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο της νόσου.
• Διεθνείς κλινικές μελέτες και ομάδες συμφώνησαν να χρησιμοποιούνται και τα δύο ονόματα ταυτόχρονα, μέχρις ότου διαμορφωθεί και γίνει ευρέως αποδεκτό ένα διαφορετικό όνομα

Alikhan A. et al. J Am Acad Dermatol 60: 539-61, 2009
Ζouboulis C.C. et al. JDDG 10 (5): 1-31, 2012
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Velpeau A. Paris, 1839: 1839-91
Verneuil A. Arch Gen Med 4: 447-68, 693-705, 1854
Plewig G et al. Berlin: Springer-Verlag, 1975: 192-3

• Τα δεδομένα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί
Gao M. et al. J Invest Dermatol 126:1302-6, 2006 39, Al-Ali FM. et al.
ExpDermatol 19:851-3, 2010, Wang B. et al. Science 330:1065, 2010

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

• Οι παλαιότερες κλινικές μελέτες ανέφεραν ως επιπολασμό της
νόσου 0.4% - 4%
• Μια πρόσφατη μελέτη στο γαλλικό πληθυσμό διαπίστωσε επιπολασμό της νόσου 1% (σε συνολικό πληθυσμό n=10.000)
• Πιο συχνά προσβάλλει τις γυναίκες με αναλογία γυναίκες προς
άντρες 1:2 έως 1:5
• Εξαίρεση αποτελεί η περιπρωκτική προσβολή της νόσου, όπου
εκεί προσβάλλει συχνότερα τους άντρες ασθενείς
• Η νόσος εκδηλώνεται σπάνια πριν την εφηβεία ή μετά την εμμηνόπαυση, παρόλο που η επιμονή των συμπτωμάτων μετά την
εμμηνόπαυση δεν είναι σπάνια. Η μέση ηλικία εκδήλωσης είναι τα 23 έτη

• Βουβωνικά (90%)
• Μασχαλιαία (69%)
• Περινεϊκά και περιπρωκτικά (37%)
• Γλουτιαία (27%)
• Υπομαζικά (18%)
• Σπάνια θωρακικά, οπισθοωτιαία, ράχη και τριχωτό της κεφαλής
• Η νόσος προσβάλλει συνήθως συμμετρικά
• Στην πλειοψηφία των ασθενών (90%) προσβάλλει ταυτόχρονα
πάνω από 2 περιοχές
• Συχνά οι ασθενείς εμφανίζουν και κύστη κόκκυγος (23-30%)

Von der Werth JM et al. Br J Dermatol 144: 809-13, 2010
Jemec GB. N EnglJ Med 366:158-64, 2012
Revuz JE et al. J Am Acad Dermatol 5:596-601, 2008

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
• Η νόσος εκδηλώνεται στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι το 30ο
έτος της ηλικίας
• Συχνά περνούν αρκετά χρόνια μέχρι να τεθεί η σωστή διάγνωση της νόσου
• Η πλειοψηφία των ασθενών δεν πάσχει ούτε έπασχε στο παρελθόν από βαριάς μορφής ακμή
• Το κάπνισμα και η παχυσαρκία φαίνεται να είναι ισχυροί επιβαρυντικοί παράγοντες της νόσου
• Υπάρχει οικογενής προδιάθεση
Υπάρχει μια υψηλή συννοσηρότητα με ρευματολογικές παθήσεις
• Η νόσος οδηγεί σε καταστάσεις έντονου stress. Από την άλλη, το
stress μπορεί να επιδεινώσει τη νόσο
• Προσεγμένη υγιεινή διατροφή έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να βελτιώσει τη βαρύτητα των συμπτωμάτων
• Η τοπική αντισηψία των δερματολογικών αλλοιώσεων μπορεί να
βελτιώσει τη βαρύτητα των συμπτωμάτων
• Το ξύρισμα των προσβεβλημένων περιοχών μπορεί να επιδεινώσει τη νόσο
• Η αυξημένη εφίδρωση και ο στενός ρουχισμός μπορούν να επιδεινώσουν τη νόσο
Ζouboulis C.C. et al. JDDG 10 (5): 1-31, 2012

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Κάπνισμα
• Παχυσαρκία
• Αποικισμός των τριχοθυλακίων με βακτήρια (συνηθέστερα S. aureus)
• Γενετική προδιάθεση
• Έντονη εφίδρωση
• Μηχανικός ερεθισμός
Jansen T. et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 15: 532-40, 2001
Fimmel S. et al. Dermatoendocrinol 2: 9-16, 2010

Canoui-Poitrine F. et al. J Am Acad Dermatol 61:51-7, 2009
Rompel R. et al. Dermatol Surg 26:638-643, 2000

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
• Νόσος Crohn
• Ελκώδης κολίτιδα
• Γαγγραινώδες πυόδερμα
• Αρθρίτιδα
• Σπονδυλαρθροπάθεια
• Νόσος Αδαμαντιάδη–Behçet
• Σύνδρομο SAPHO (synovitis, acne, palmoplantar pustulosis,
hyperostosis, osteitis)
• Συγγενείς διαταραχές της κερατινοποίησης (συγγενής παχυονυχία, νόσος Dowling–Degos, σύνδρομο KID – keratitis, ichthyosis,
deafness)
Lee R Aet al. Adv Dermatol 23: 289-306, 2007
Fimmel S et al. Dermatoendocrinol 2: 9-16, 2010

Νόσος
1)Νόσος Crohn, ελκώδης
κολίτιδα

16q12

Γονίδιο
NOD2/CARD15

Πρωτεϊνη

Περιπτώσεις
σχετιζόµενες µε
∆Α/ΑΑ

Caspase recruitment domaincontaining protein

81

2)Νόσος Crohn και
ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα

1

Σύνδροµο SAPHO (synovitis,
acne, palmoplantarpustulosis,
hyperosteosis, osteitis)

9

Γαγγραινώδες πυόδερµα

7

Νόσος Αδαµαντιάδης-Behçet

HLA-B51, IL-12B

IL-12 promotor

5

Σπονδυλαρθροπάθεια

6p21.3, 9q31
-q34

HLA-B27 IL-1, IL-23, ERAP1, endoplasmic reticulumaminopeptidase,
TNFSF15, HLA negative
tumor necrosis factor

59

Συγγενείς διαταραχές της
κερατινοποίησης

17q12-q21

KRT 17

42

Cytokeratin-17
Cytokeratin-6B

1)Συγγενής παχυονυχία

12q13

KRT6B

2)Νόσος Dowling-Degos

12q13

KRT5

Cytokeratin-5

Άλλες γενετικές διαταραχές

13q11-q12

GJB2 π.χ. GATA1

GAP junctionprotein beta-2

1) Σύνδροµο KID- keratitis,
ichtyosis, deafness

1q43

2) Σύνδροµο Down

26
16

connexin-26

4

globolin transcription factor 1

Xp11.23

3

21q22.3
Όγκοι

38

1) Ακανθοκυτταρικό
καρκίνωµα*

7p11.2

ECOP

EGFR

37

2) Αδενοκαρκίνωµα*

11q13.3

CCND1

co-amplified and overexpressed protein
cyclin D1

1

*Οι όγκοι θεωρούνται περισσότερο απόρροια της χρόνιας υποτροπιάζουσας φλεγµονής

Fimmel S et al. 2010

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΚΑΤA HURLEY

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ
• Σποραδικά, σε οικογενή προσβολή της νόσου:
- Χρωμόσωμα 1p21.1-1q25.3
- Χρωμόσωμα 19p13 (σύμπλεγμα σεκρετάσης)

Γενετικός τόπος

• Στάδιο Ι: μονήρη ή πολλαπλά διακριτά αποστήματα, χωρίς σχηματισμό συριγγίων ή ουλών
ΣΕΛΙΔΑ 16

-Αριθµός των υπερτροφικών ουλών
-Αριθµός λοιπών βλαβών
(φλύκταινες, αποστήµατα κτλ)

x 1=
x 0.5 =

Απόσταση µεταξύ των δύο
κύριων προσβεβληµένων περιοχών
0= ανενεργής βλάβη, <5 cm=2,
<10 cm= 4, >10 cm=8

• Στάδιο ΙΙ: υποτροπιάζοντα αποστήματα, μονήρη ή πολλαπλά, με
σχηματισμό συριγγίων ή ουλών
• Στάδιο ΙΙΙ: Διάχυτη ή ευρεία προσβολή μιας περιοχής, με σχηματισμό συριγγίων ή ουλών

x 1=

Όλες οι βλάβες διαχωρίζονται
από υγιές δέρµα
ναι= 0, όχι= 6

x 1=

ΣΥΝΟΛΟ=

Sartorius K. et al. Br J Dermatol 161:831-9, 2009

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Κλινική εικόνα
• Οικογενειακό ιστορικό
• Χρήση καπνού
• BMI
• ΓΑ, ΤΚΕ, CRP
• Καλλιέργειες από τις βλάβες (εν τω βάθει)
• Ενδεχομένως U/S, MRI

Hurley HJ. In: Dermatologic Surgery. New York, 1996:623-45

Sartorius index
Αριθµός Πολλ/στής Σύνολο
Αριθµός των προσβεβληµένων περιοχών
(µαχαλιαία, βουβωνικά κτλ)

Wortsman X. et al. Dermatol Surg33:1340-2, 2007
Jemec GB. Br J Dermatol 119:345-50, 1988

x 3=

Αριθµός των βλαβών

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
-Αριθµός των όζων

x 2=

-Αριθµός των συριγγίων

x 4=

-Αριθµός των υπερτροφικών ουλών

x 1=

-Αριθµός λοιπών βλαβών
(φλύκταινες, αποστήµατα κτλ)
Απόσταση µεταξύ των δύο
κύριων προσβεβληµένων περιοχών
0= ανενεργής βλάβη, <5 cm=2,
<10 cm= 4, >10 cm=8

• Θυλακική υπερκεράτωση
• Επιδερμιδική ψωριασιόμορφη υπερπλασία
• Υποεπιδερμική περιθυλακική φλεγμονώδης διήθηση
• Η ιστολογία δείχνει συνήθως τη συμμετοχή του infrainfundibulum,
του κατώτερου τμήματος του τελικού τριχοθυλακίου

x 0.5 =

Von Laffert M. et al. Exp Dermatol 19:533-7, 2010
Sellheyer K. et al. J Cutan Pathol 35:701-3, 2008

x 1=

Όλες οι βλάβες διαχωρίζονται
από υγιές δέρµα
ναι= 0, όχι= 6

x 1=

ΣΥΝΟΛΟ=

Sun
Προστασία από τον ήλιο

με επιστημονική φροντίδα

Υψηλής Προστασίας Κρέμα
Με οργανικά και ανόργανα
φίλτρα για υψηλού βαθμού
φωτοπροστασία από τη
UVA και UVB ακτινοβολία
Με Βιταμίνη Ε και α-Bισαβολόλη
Με Πανθενόλη, Εκχύλισμα
Imperata cylindrica και
Schizophyllan





HYDROVIT SUN SPF30
Emulsion | 100ml
High Protection

HYDROVIT SUN SPF30
Spray | 150ml
High Protection

HYDROVIT BABY SUN SPF30
Emulsion | 100ml
High Protection

Υψηλής Προστασίας Γαλάκτωμα
Με φίλτρα που προσφέρουν
απορροφητικές ιδιότητες και
παρέχουν υψηλού βαθμού
φωτοπροστασία από τη
UVA και UVB ακτινοβολία
Με Βιταμίνη Ε
Με Πανθενόλη και Αλλαντοΐνη

Υψηλής Προστασίας Spray
Με φίλτρα που προσφέρουν
απορροφητικές ιδιότητες και
παρέχουν υψηλού βαθμού
φωτοπροστασία από τη
UVA και UVB ακτινοβολία
Με Βιταμίνη Ε
Με Πανθενόλη και Αλλαντοΐνη





Υψηλής Προστασίας Γαλάκτωμα
για την παιδική επιδερμίδα
Με φυσικά φίλτρα που παρέχουν
υψηλού βαθμού φωτοπροστασία
από τη UVA και UVB ακτινοβολία
Με εκχύλισμα χαμομηλιού και
α-Bισαβολόλη
Με Βιταμίνη Ε, Jojoba oil και Sodium
Carboxymethyl Beta-Glucan






Δερματολογικά ελεγμένα












Διατίθενται μόνο στα φαρμακεία

Έδρα: Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα, τηλ.: 210 5224830, fax: 210 5224838
Υποκατάστημα: Πρωτομαγιάς 17, 543 52 Κωνσταντινοπολίτικα Θεσ/νίκη, τηλ. & fax: 2310 942896
e-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr
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COLIPA METHOD

HYDROVIT SUN SPF50
Cream | 50ml
High Protection

ουρήθρα, την ουροδόχο κύστη και το ορθό
• Ουλοποίηση και στενώσεις ουρήθρας, ορθού και πρωκτικού σωλήνα
• Κακοήθης εξαλλαγή των βλαβών (σχεδόν αποκλειστικά στην πρωκτογεννητική περιοχή) σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (1.7-3.2%)
• Αναιμία, υποπρωτεϊναιμία
Constantinou C. et al. Am Surg 74:1177-81, 2008
Williams ST. et al. Ann. Plast. Surg 26:456-62, 1991

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
• Άλγος
• Διαταραχές ύπνου
• Περιορισμός της κινητικότητας
• Παχυσαρκία / επιδείνωση της παχυσαρκίας λόγω καθιστικής ζωής
• Δυσοσμία
• Δυσχέρεια στο ρουχισμό λόγω διαρκούς εφύγρανσης
• Επιβάρυνση οικογενειακή
• Επιβάρυνση κοινωνική
• Επιβάρυνση από τις χρόνιες και βαριές φαρμακευτικές αγωγές
• Κατάχρηση αναλγητικών χαπιών
• Επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή
• Επιβάρυνση στην επιθυμία γονιμοποίησης (κίνδυνος κληρονομικότητας)
• Επιπτώσεις στον εργασιακό χώρο, δυσχέρεια ανεύρεσης και διατήρησης εργασίας
• Αγχώδεις διαταραχές
• Αντικοινωνικές τάσεις
• Καταθλιπτικές διαταραχές
• Αισθητή μείωση της ποιότητας ζωής (μετρήσιμα με το DLQI)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Canoui-PoitrineF. et al. J Am Acad Dermatol 61:51-7, 2009
Poli F. et al. Dermatology 221:137-41, 2010
Rompel R. et al. Dermatol Surg 26:638-643, 2000

• Θυλακίτιδα
• Νόσος Crohn της περιπρωκτικής περιοχής
• Περιπρωκτικό απόστημα
• Περιπρωκτικό συρίγγιο
• Κύστη κόκκυγος (ως μονήρες σύμπτωμα)

ΣΥΝΟΨΗ

Von Laffert M. et al. Dermatology 223:349-55, 2011
Jemec GB. et al. Br J Dermatol 119:345-50, 1988

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
• Λεμφοίδημα
• Ερυσίπελας
• Κυτταρίτιδα
• Περιορισμός της κινητικότητας λόγω της ουλοποίησης (κυρίως
μασχαλιαία περιοχή)
• Περιπρωκτικά και παραουρηθρικά συρίγγια, συρρίγγια προς την

• Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα είναι χρόνια, υποτροπιάζουσα, δερματολογική νόσος
• Η πρωτοπαθής βλάβη είναι ο μονήρης, επώδυνος, εν τω βάθει
κείμενος, υποδόριος όζος
• Εκδηλώνεται κυρίως στη μασχαλιαία, βουβωνική και πρωκτογεννητική περιοχή
• Εμφανίζει επιπολασμό από 0.4% έως 4%
• Εμφανίζει συγκεκριμένους προδιαθεσικούς παράγοντες (κάπνισμα,
παχυσαρκία), γενετική προδιάθεση και συννοσηρότητα
• Εμφανίζει σημαντική ψυχολογική και κοινωνικο-οικονομική επιβάρυνση

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Ελληνική Στοματολογία «ταξιδεύει» με επιτυχία
και στην Ασία προβάλλοντας την Ελλάδα
Μετά από τις εκδόσεις των Αγγλικών βιβλίων του Αν. Καθηγητή Στοματολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Λάσκαρη, στη Νότια Κορέα και Κίνα, πρόσφατα (2014) το βιβλίο του
“Pocket Atlas of Oral Diseases” μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στα Ινδονησιακά με τίτλο:
“ATLAS SAKU: PENYAKIT MULUT”
από τον μεγάλο Ιατρικό Εκδοτικό Οίκο της Ινδονησίας
PENERBIT BUKU KEDOKTERAN.
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Εξαρτηµάτων ∆έρµατος
Πρόληψη & Θεραπεία
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Πρόληψη & Θεραπεία

2014

5-7

Σεπτεµβρίου

Αθήνα

Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΣ-ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ
Aναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Guest Professor, Center For Sepsis Control And Care, Jena University Hospital, Germany

ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (1)
• Γυναίκα 38 ετών
• Από εφηβικής ηλικίας έκθυση βλαβών στις μασχάλες ή/και μαστούς ή/και βουβώνες ή/και γλουτούς
• Έντονο άλγος και κνησμός
• Το άλγος γίνεται ιδιαίτερα έντονο μετά τρεις μέρες οπότε οι βλάβες παροχετεύονται αυτόματα με έξοδο αίματος – πύου
• «Εξάρσεις»: μεσοδιαστήματα 0-28 ημερών: stress

ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2)
• Πολλαπλά σχήματα αντιβιοτικών: μικρή ωφέλεια
• Καλλιέργειες του πύου: στείρες, Staphylococcus spp, Enterococcus
spp, Escherichia coli
•Ά
 μεση υποτροπή μετά τη διακοπή των αντιβιοτικών
• Ιστορικό δύο χειρουργικών διανοίξεων
•Μ
 ετά κάθε διάνοιξη εντονότερη υποτροπή

ΑΝΟΣΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (2)
• (van der Zee HH, et al. Br J Dermatol2011, 166: 98)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ?
• Αντιβιοτικά
• Φιναστερίδη/δαψόνη?
• Κυτταροστατικά (μεθοτρεξάτη-κυκλοσπορίνη)?
• Αντι-TNFα παράγοντες
• Αντι-IL-1β παράγοντες
• Χειρουργική παρέμβαση?

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Ν.

Διάρκεια

Jemecet al. JAAD
1998

Κλινδαμυκίνη oint

27

3 μήνες

Jemec ERP 2004

Κλινδαμυκίνη oint
vs τετρακυκίνη

46

10 εβδ.

Mendonça et al.
BJD 2006

Ριφαμπικίνη +
Κλινδαμυκίνη

14

10 εβδ.

ΑΝΤΙΓΟΝΟ

MHC-II

Έκβαση

TH-1 κυτταροκίνες
Παρθένο
T κύτταρο

βλαβών

ΤΝFα, IL-2, IFNγ
TH-2 κυτταροκίνες

βλαβών
βελτίωση σε 8
IL-1β

ΑΝΟΣΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (1)

IL-12/23
TH-17 (IL-17)

IL-4, ΙL-6, IL-10
TH-ρυθμιστικά

Χημειοταξία

• (van der Zee HH, et al. Br J Dermatol2011, 166: 98)
Netea MG, et al. J Immunol 2006, 172: 3712
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TH-1 κυτταροκίνες

TH-2 κυτταροκίνες

(-)

ΤΝFα, IL-2, IFNγ

IL-4, ΙL-6, IL-10

IL-17

•
•
•
•

•Αντι-TNF θεραπείες
• ηλικία

(-)

φλεγμονή
χημειοταξία PMNs
φαγοκυττάρωση
κοκκίωμα

Ασθενής 2, έναρξη

Ασθενής 2, εβδ. 24

Ασθενής 5, έναρξη

Ασθενής 5, εβδ. 24

Antachopoulos & Roilides. Br J Hematol 2005, 129: 583
Filler SG, et al. Clin Infect Dis 2005, 41 Suppl3: S208

ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
• (van der Zee HH, et al. Br J Dermatol2011, 164: 1292)

120

αp: 0.015 vs εβδ. 0
100

βp: 0.005 vs εβδ. 0

80

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

MHC-II

α

ΑΝΤΙΓΟΝΟ

TH-1 κυτταροκίνες
Παρθένο
T κύτταρο

40

β

β
20
Συρίγγια

IL-4, ΙL-6, IL-10

IL-12/23
TH-17 (IL-17)

Οζίδια

0
0

TH-ρυθμιστικά

Χημειοταξία

4

8

12

24

Εβδοµάδες θεραπείας
Netea MG, et al. J Immunol 2006, 172: 3712

Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. Br J Dermatol 2008; 158: 567

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ: ΑΠΛΟΤΥΠΟΙ TNF
• (Savva A, et al. Br J Dermatol 2013, 168: 311)
G→A

Παράγων

Μελέτη N

Δοσολογία

Αποτέλεσμα

1

Infliximab

RCT

23

0, 2 και 6 εβδ

≥50% ↓ HSSI
(23.5% vs 5.6%)

2

Etanercept

OCT

10

50mg/εβδ x 12εβδ

3

Etanercept

15

50mg/εβδ x 24εβδ

↓ DLQI

-376

4

Αναστολή
OCT
TNFα

>30% ↓ Sartorius
score σε 7 ασθ.

Etanercept

RCT

20

50mg x 2/εβδ x12εβδ.

Απουσία ωφέλειας

5

Adalimumab RCT

19

80mg+40mg/2η εβδ. x 12εβδ

↓ Sartorius score

ΠΡΟΑΓΩΓΟΣ

6

Anakinra
Αναστολή IL-1β/α

6

100mg/ημέρα x 8εβδ.

↓ Sartorius score

OCT

β

ΤΝFα, IL-2, IFNγ
TH-2 κυτταροκίνες

IL-1β

60

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grant A, et al. J Am Acad Dermatol 2010, 62: 205
Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. Br J Dermatol 2008, 158: 567
Lee RA, et al. J Am Acad Dermatol 2009, 60: 565
Adams DR, et al. J Am Acad Dermatol 2010, 146: 501
Miller I, et al. Br J Dermatol 2011, 165: 391
Leslie KS, et al. J Am Acad Dermatol 2014, 70: 342

-308 -238

0
RNA

ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ

ΔΟΜΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ
Γονιδιακή έκφραση
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ΑΠΛΟΤΥΠΟΙ TNF ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
• (Savva A, et al. Br J Dermatol 2013, 168: 311)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ*: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16
• (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846)
25

**

% ασθενών

20

**
15

Εικονικό
40mg/2η εβδ.
40mg/εβδ.

10

**

5
0
Όλοι

Hurley I/II

Hurley III

* Μεταβολή PGA (Physician’s Global Assessment), ** p<0.05 vs. εικονικό

ΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16

Η ΠΡΩΤΗ «ΜΕΓΑΛΗ» ΜΕΛΕΤΗ
• (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846)
Εικονικό (ν= 51)

εβδ.

Adalimumab 40 mg/εβδ. (ν=51)

160mg εβδ.0+ 80mg εβδ.1+40 mg/εβδ.

Adalimumab 40

mg/2η

εβδ.

Adalimumab 40 mg/2η εβδ.

50
% ασθενών

80mg εβδ.0+40

60

Adalimumab 40 mg/2η εβδ.

Adalimumab (ν= 52)
mg/2η

• (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846)
*
*

40
Εικονικό
40mg/2η εβδ.
40mg/εβδ.

30
20
10

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 0-16
ΤΥΦΛΗ-ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 17-52
ΑΝΟΙΚΤΗ

0
Οζίδια

Αποστήματα

Συρίγγια

* p<0.05 vs. εικονικό

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

DERMOCOSMETICS

ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ:
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16

Εικονικό (ν= 10)
Anakinra 100 mg/ημέρα (ν=10)

• (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846)
5

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 0-12
ΤΥΦΛΗ-ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

0

% ασθενών

-5

*

*

-10

Εικονικό
40mg/2η εβδ.
40mg/εβδ.

-15
-20

*

-25
-30
-35

Sartorius

DLQI

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 13-24
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

TWPI

PHQ
-9

*p<0.05 vs. εικονικό

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• (Kimball AB, et al. Ann Intern Med 2012, 157: 846)
Εικονικό

40mg/2η εβδ.

40mg/εβδ.

Όλες

58.8

63.5

70.6

Σοβαρές ΑΕς

3.9

5.8

7.8

Κακοήθειες

0

0

0

ΕΠΙ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ-TNF ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
• (www.clinicaltrials.gov NCT01558375 EudraCT2011-005145-12)
Όλοι οι ασθενείς έχουν ολοκληρώσει 12 εβδομάδες θεραπείας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Νόσημα αυτό-φλεγμονώδες
• ΜΕΛΛΟΝ: βιολογική θεραπεία
• Adalimumab: αποτελεσματικό σε σημαντικό ποσοστό ασθενών
• Βελτίωση φλεγμονωδών οζιδίων
• Βελτίωση ποιότητας ζωής
• Η κλινική αποτελεσματικότητα επηρεάζεται από το γονότυπο του
ασθενούς
• Ελπιδοφόρα αποτελέσματα με νεότερες βιολογικές θεραπείες

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Θεοδώρα Κάννη
Βασιλική Τζανετάκου
Δρ. Μαρία Μουκταρούδη
Δρ. Χαριτίνη Πετροπούλου
Σοφία Γιατράκου
Αικατερίνη Σπυριδάκη
Παναγιώτα Μαραβίτσα

Αθηνά Σάββα
Δρ. Αιμιλία Πελεκάνου
Δρ. Αναστασία Αντωνοπούλου
Δρ. Φωτεινή Μπαζιάκα
Δρ. Θωμάς Τσαγανός
Αικατερίνη Πιστίκη
Ηλιάννα Παντελίδου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

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

Η

ψωρίαση νυχιών είναι πολύ κοινή νόσος και προκαλεί αξιοσημείωτη νοσηρότητα στους ασθενείς. Σε αυτό το βιβλίο, με τη βοήθεια επεξηγηματικών εικόνων, παρουσιάζονται τα κλινικά σημεία που υποδηλώνουν
ψωρίαση νυχιών και περιγράφεται η διαφορική διάγνωση των ανωμαλιών των
νυχιών. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, νεότερες μέθοδοι διάγνωσης και παρέχονται συμβουλές σχετικά με τη χρήση των ευρετηρίων αξιολόγησης της σοβαρότητας. Επιπλέον, συζητούνται εκτενώς οι διαθέσιμες θεραπείες με πληροφορίες για τις νεώτερες επιλογές. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας μπορεί να
αποτελέσει πρόκληση, γι’ αυτό παρέχονται οδηγίες σχετικά με όλους τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σχετικά με την επιλογή της θεραπείας για ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως παιδιά και εγκύους. Έχουν επιλεγεί 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 παθολόγους 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 επιλογές και ειδικές κατηγορίες ασθενών
• Πολυάριθμες επεξηγηματικές εικόνες
• Συγγραφή από ειδικούς από όλο τον κόσμο
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Fagron Advanced Derma
Πακέτα γαληνικής παρασκευής

νέο προϊόν

Εξατομίκευση
θεραπείας με ακρίβεια
και ασφάλεια
Με απλή διαδικασία προσθήκης
των προζυγισμένων φαρμακευτικών
ουσιών και της βάσης στον τελικό
περιέκτη διάθεσης και ακολουθώντας
μία απλή ανάμειξη σύμφωνα με τις
οδηγίες δύναται το σκεύασμα τοπικής
εφαρμογής να είναι έτοιμο σε λίγα μόνο
λεπτά. Μία λύση εξοικονόμησης χρόνου
και διασφάλισης ακρίβειας δοσολογίας
φαρμακευτικών ουσιών για παρασκευή
σκευάσματος τοπικής εφαρμογής
από την οποία επωφελούνται ιατροί,
φαρμακοποιοί και ασθενείς.
Τα Fagron Advanced Derma πακέτα
γαληνικής παρασκευής περιλαμβάνουν
τις φαρμακευτικές ουσίες για την
παρασκευή γαληνικού σκευάσματος
τοπικής εφαρμογής, οδηγίες
παρασκευής και τον τελικό περιέκτη
διάθεσης σε ασθενή:

Πακέτα γαληνικής παρασκευής
Τα Fagron Advanced Derma πακέτα γαληνικής παρασκευής (convenience packs) είναι ένας
γρήγορος, ασφαλής και εύκολος τρόπος παρασκευής γαληνικών φαρμάκων με ακρίβεια
δοσολογίας σε κάθε παρασκευή. Τα πακέτα γαληνικής παρασκευής προσφέρουν όλα όσα
χρειάζονται για να παρασκευαστεί από το φαρμακοποιό ένα σταθερό σκεύασμα τοπικής
εφαρμογής για χρήση από όλες τις ομάδες ασθενών, από νεογνά έως ηλικιωμένους.

Πλεονεκτήματα των Fagron Advanced Derma πακέτων γαληνικής παρασκευής

• Επιτρέπουν εξατομικευμένη θεραπεία και ακρίβεια δοσολογίας φαρμακευτικών ουσιών για
μέγιστη ασφάλεια
• Περιλαμβάνουν προζυγισμένες φαρμακευτικές ουσίες και προζυγισμένη βάση γαληνικού
φαρμάκου για παρασκευή σκευάσματος τοπικής εφαρμογής
• Εύκολη διαδικασία παρασκευής με απλή προσθήκη και ανάμειξη
• Αποδεδειγμένες μελέτες χημικής, μικροβιολογικής και φαρμακολογικής σταθερότητας
• Βέλτιστη υφή για μέγιστη αποδοχή από τον ασθενή
• Λύση εξοικονόμησης χρόνου
Επικοινωνήστε με τη Fagron Hellas για να δημιουργήσουμε τα πακέτα γαληνικής παρασκευής
βασισμένα στις δικές σας ανάγκες εξατομικευμένης θεραπείας.

fagron.gr

Fagron Hellas - Kertus ABEE - 12o χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας - 42100 Τρίκαλα
Tηλ. 801 11 42100 - 24310 83633-5 - Fax 24310 83615 - info@fagron.gr

• Προζυγισμένη βάση γαληνικής
παρασκευής
• Προζυγισμένη φαρμακευτική(ες)
ουσία(ες)
• Τελικός φαρμακευτικός περιέκτης που
διατίθεται σε ασθενή
• Οδηγίες παρασκευής
fagron.gr
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ΚΟΡΙΝΑ ΤΖΙΜΑ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματολογίας
και Αφροδισιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» & της Clinic For Dermatology & Allergollogy
Of The “Stadtklinikum Hanau” – Academic Hospital Of The W. Goethe University Of Frankfurt - Germany

Κορίνα Τζίµα
ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ HURLEY ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
∆ερµατολόγος-Αφροδισιολόγος
ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗ
Επιστηµονικός
Συνεργάτης
της «΄Β Πανεπιστηµιακής Κλινικής
ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
(ΔΙ)
∆ερµατολογίας και Αφροδισιολογίας»
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν»
& της Clinic for
Dermatology & Allergology of the “Stadtklinikum Hanau” –Academic
ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Σταδιοποίηση
Κλινική εικόνα
Hospital
ofΈναthe
W. Goethe
University of Frankfurt
- Germany
ή περισσότερα αποστήματα, χωρίς παρουσία συ1 βαθμός
ος

1ος

βαθµός

2 βαθμός
ος

2ος βαθµός
3ος βαθμός

3ος βαθµός

ριγγίων ή ουλοποίηση
Ένα ή περισσότερα αποστήµατα, χωρίς
παρουσία
συριγγίων μεταξύ
ή ουλοποίηση
Ένα ή περισσότερα,
διαχωριζόμενα
τους υποτροπιάζοντα αποστήματα,
με παρουσία
συριγγίου και
Ένα ή περισσότερα,
διαχωριζόµενα
ουλοποίηση
µεταξύ τους υποτροπιάζοντα αποστήµατα,

ZouboulisCC et al., J DtschDermatolGes. 2012 ; 10 Suppl5: S1-31

Zouboulis CC et al., J Dtsch Dermatol Ges. 2012 ; 10 Suppl 5: S1-31

µε παρουσία
συριγγίου
και ουλοποίηση
Πολλαπλά συνδεόμενα
συρίγγια
και αποστήματα
σε
Πολλαπλά
συνδεόµενα
συρίγγια και
όλη την προσβεβλημένη επιφάνεια

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

αποστήµατα σε όλη την προσβεβληµένη

Sartorius et al, Br. J Dermatology
2003, 149, 211-213
επιφάνεια

Sartorius et al, Br. J Dermatology
2003, 149, 211
-213
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

• Διάνοιξη των αποστημάτων, χειρουργικός καθαρισμός, τοποθέτηση καθετήρα παροχέτευσης
• Χειρισμός κάθε βλάβης ξεχωριστά (deroofing, ηλεκτροκαυτηριασμός, CO2 Laser, εκτομή)
• Εκτομή όλης της περικλείουσας τις βλάβες περιοχής
• Εκτομή όλης της περιοχής του δέρματος όπου η βλάβη δύναται να επεκταθεί

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Alikhan A. , J Am Acad Dermatology 2009; 60: 539-61

Alikhan A. , J Am Acad Dermatology 2009; 60: 539 - 61

• Στις περισσότερες περιπτώσεις, αναποτελεσματική μέθοδος
• Επώδυνη, τραυματική
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• Στις περισσότερες περιπτώσεις
αναποτελεσµατική µέθοδος
• Επώδυνη, τραυµατική
• Συχνές υποτροπές – ως
• Συχνές υποτροπές ως και στο
και στο 100% των πε100%
των περιπτώσεων
ριπτώσεων
περισσότερες
περιπτώσεις

• Dalrymple & Monaghan 1987
• Απομάκρυνση όλων των κερατινοκυττάρων σε δερματικά οζίδια, αποστήματα και συρίγγια
• Εξάχνωση των βλάβων με τη χρήση του
laser επιφανειακά και σε βάθος
• Δραστική μέθοδος με διατήρηση των
υγιών ιστών
• Χρήση CO2–laser με scanner υπό τοπική αναισθησία
• Spot-size 3-6mm / εντάσεις 20-50W

ποτελεσµατική µέθοδος
δυνη, τραυµατική
Ritz JP et al. Int J Colorectal Dis, 1998 ; 13 :164-8
Ritz ως
JP etκαι
al.στο
IntJ Colorectal Dis, 1998 ; 13 :164-8
νές υποτροπές
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΛΑΒΗΣ
% των περιπτώσεων
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

• Απλή μέθοδος
• Εφαρμογή στο ιατρείο
P et al. IntJ
Colorectal
Dis, 1998 ; 13 :164-8
• Συχνά
αναποτελεσματική
• Κατάλληλη για ήπιες
ως μέτριες βλάβες
διαπυητικής
ιδρωταδενίτιδας
• Προτέρημα σε κάποιες
περιπτώσεις η χαμηλή επεμβατικότητα και η διατήρηση
μεγαλύτερου ποσοστού υγιούς δερματικού ιστού
• Παραλλαγές όπως εφαρμογή CO2 Laser / deroofing
μένη αποτελεσματικότητα

ίο
ατική
αυξης ως µέτριες βλάβες
δενίτιδας
DEROOFING
• 1959 Mullins, USA
• Ευρέως χρησιμοποιούμενηη
τεχνική
σε ΗΠΑ και Β. Ευρώπη
ιες περιπτώσεις
χαµηλή
• Εφαρμογή στο ιατρείο
η διατήρηση µεγαλύτερου
ρµατικού ιστού
φαρµογή CO2 Laser /
ένη αποτελεσµατικότητα
Jurr Boer et al.

DEROOFING
• Οζίδιο / κοιλότητα / συρίγγιο καλύπτονται από επιθήλιο
• Ανίχνευση της έκτασης κάθε συριγγίου με τη χρήση μύλης / συριγγογραφία
• Αφαίρεση της «οροφής» των βλαβών με τη χρήση ηλεκτροκαυτηριασμού
αφαίρεση τριχοθυλακίων και δερματικών εξαρτημάτων
• Το επιθήλιο του εδάφους των βλαβών παραμένει ακέραιο
• Σπάνια υποτροπές στη θεραπευθείσα περιοχή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

CO2 LASER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗΣ ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑΣ
• Εφαρμογή: διαδοχικές εφαρμογές κατά στρώματα, εντοπισμένα στην
πάσχουσα περιοχή μέχρι προσέγγισης του καθαρού λιπώδους ιστού
• Καλά ανεκτή μέθοδος, ελάχιστες επιπλοκές (επιμόλυνση, ουλοποίηση)
• Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
βελτίωση σε 61 πάσχοντες
(Hazen et Hazen 2009)
• Υποτροπές: 2 από 185 βλάβες (Hazen 2009), 2 από 9 ασθενείς
(Madan 2008), 4 από 34 ασθενείς (Lapins 2002)

ΛΟΙΠΕΣ LASER ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗΣ ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑΣ
• Βασισμένες στην υπόθεση ότι η Δ.Ι. αρχίζει εντός του τριχοθυλακίου
καταστροφή του τριχοθυλακίου
βελτίωση της κλινικής εικόνας
• Nd:YAG Laser & IPL
• Nd:YAG Laser
• Κλινική βελτίωση σε 22 ασθενείς / 1 συνεδρία ανά μήνα για 3
μήνες (Tierney et al 2009)
• Τυχαιοποιημένη, τυφλή μελέτη / 1 συνεδρία ανά μήνα για 4 μήνες
βελτίωση της κλινικής εικόνας της ΔΙ κατά 72.7% σε σχέση με 22.9% της ομάδας ελέγχου (Mahmoud et al 2010)
• IPL
κλινική βελτίωση σε ομάδα 18 ασθενών (Highton 2011)

ΕΥΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
• Ευρεία χειρουργική εκτομή ολόκληρης της περιλαμβάνουσας τις
βλάβες περιοχής
• Ευρέα χειρουργικά όρια (όριο υγιούς ιστού 1εκ.) με αφαίρεση
ιστού σε βάθος ως την περιτονία
• Υψηλή αποτελεσματικότητα / χαμηλές υποτροπές
• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την προσέγγιση νευραγγειακών δεματίων

• Χειρουργική μέθοδος εφαρμόσιμη στο ιατρείο υπό τοπική αναισθησία
• Μικροί χρόνοι επούλωσης
• Χαμηλό ποσοστό επιπλοκών και υποτροπών
• Ικανοποίηση και συμμόρφωση των ασθενών

LASER ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗΣ ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑΣ
• CO2 Laser:
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ΕΥΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

J. Szepietowski et al., 2014

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ TUMESCENT
• Τύπος τοπικής αναισθησίας – έγχυση υποδερματικά με μηχανική αντλία
• Μεγάλοι όγκοι διαλυμάτων
υψηλή διάλυση του τοπικού αναισθητικού (ξυλοκαΐνη) / ρυθμιστικό διάλυμα διττανθρακικού νατρίου
• Εξαιρετικό αιμοστατικό δυναμικό – ελαχιστοποίηση απώλειας αίματος
• Παρατεταμένη αναλγησία
• Ασφάλεια
• Χαμηλός κίνδυνος μόλυνσης

J. Szepietowski, 2014

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ TUMESCENT
• Περιστροφική αντλία με χρήση
μακρών βελονών
• Διάλυμα:
- Ξυλοκαΐνη (>0.1%)
- Αδρεναλίνη (1:1-2.000.000)
- Διττανθρακικό νάτριο 10-20 ml/lt
- Max. dos.: 40mg/kg ΒΣ

J. Szepietowski, 2014

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Ίαση κατά δεύτερο χρόνο
• Άμεση συρραφή
• Δερματικά μοσχεύματα
• Δερματικοί κρημνοί
• Συνδυασμοί των ανωτέρω μεθόδων

Bieniek A et al, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013; 27:1015-1021

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
• Χρησιμοποιείται για ελλείμματα ως 100cm²
• Καλά ανεκτή μέθοδος – περιορισμός της έκτασης των τραυμάτων
σε σχέση με τα δερματικά μοσχεύματα
• Έκταση ουλοποίησης < σε σχέση με την έκταση της αρχικής βλάβης
• Ανασταλτικός παράγοντας η παρατεταμένη διάρκεια επούλωσης
3-12 εβδομάδες και η χρήση επιδέσμων
• Σημαντικός παράγοντας για την επούλωση το μέγεθος της βλάβης
Bieniek A et al, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013; 27:1015-1021
Morgan WP et al, Ann R Coll Surg Engl. 1983; 65: 235-6

Bieniek A et al, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013; 27:1015-1021
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ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ
• Προτιμάται σε μικρού μεγέθους βλάβες στις οποίες δεν υπάρχει τάση
• Η συρραφή υπό τάση ενέχει κινδύνους επιμόλυνσης, διάσπασης
του τραύματος, νεκρώσεων
• Μέσος χρόνος επούλωσης 3.2 εβδομάδες / επιστροφής στις δραστηριότητες 1.5 εβδομάδες
• Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται: καλά 37%, ικανοποιητικά
42%, πτωχά 17%
Van Rappard DC et al, J. Eur Acad Dermatol. Venereol. 2012; 26:898-902

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ

J. Szepietowski, 2014

ΚΡΗΜΝΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΠΡΟΤΥΠΟ:
• ΑΓΓΕΙΩΣΗ:
• ΣΥΣΤΑΣΗ:
- Προωθητικοί
- Δερμοϋποδόριοι - Μισχωτοί
- Δερμοπεριτονιακοί - Ελεύθεροι (μικρο- - Μεταθετικοί
αγγειακές αναστο- - Περιστροφικοί
- Μυοδερματικοί
μώσεις)

ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ
• Δερμοϋποδόριοι: μεταθετικοί από τη μαζική ή τη βραχιόνια χώρα
• Δερμοπεριτονιακοί: περιστροφικοί, προωθητικοί (V-Y), μεταθετικοί (Limberg)
• Μυοδερματικοί κρημνοί: νησιδωτοί
• Ελεύθεροι κρημνοί

ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΙ, ΠΕΡΙΝΕΪΚΟΙ, ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ

J. Szepietowski, 2014

• Δερμοϋποδόριοι:
- Μεταθετικοί από το μηρό
- Προωθητικοί από το κατώτερο υπογάστριο (τροποποιημένη κοιλιοπλαστική) ή από το μηρό (μέσο μηριαίο lift)
• Δερμοπεριτονιακοί: μεταθετικοί ή προωθητικοί από το μηρό
• Μυοδερματικοί

ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ
• Δερμοϋποδόριοι κρημνοί: μεταθετικοί ή περιστροφικοί
• Δερμοπεριτονιακοί: περιστροφικοί ή προωθητικοί (V-Y) / μείζων
και ελάσσων γλουτιαίος
J. Szepietowski, 2014

ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
• Εξαιρετική τεχνική για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών, κυρίως
στη μασχαλιαία, βουβωνική και γλουτιαία χώρα
• Μερικού πάχους δερματικά μοσχεύματα
• Παραδοσιακά εφαρμογή σε δεύτερο χρόνο επί κοκκιοποιημένου
ιστού
με την tumescent τεχνική άμεση εφαρμογή
• Αντλία αρνητικής πίεσης (VAC therapy)
μειώνει την απόρριψη μοσχεύματος
•8
 5% των ασθενών ικανοποιημένοι από το αισθητικό αποτέλεσμα
Bieniek et al., Dermatol Surg, 2010; 36:1998-2004
Chen E & Friedman HI, Ann Plast Surg, 2011; 67: 397-401
Calibre C et al., Ann Chir Plast Esthet, 2013; 58:673-675
Bohn J & Svensson H, Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 2001; 35:305-9

Alharbi Z. et al, BMC Dermatol, 2012

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΜΕ
ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΙΣ

Alharbi Z. et al, BMC Dermatol, 2012
ΣΕΛΙΔΑ 27

ΚΡΗΜΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΑΙΟΥ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ)

ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ

J. Szepietowski, 2014

ΚΡΗΜΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

Bienek A. et al, Dermatol Surg. 2010; 36:1998-2004

• Ιδανικός κρημνός για τη γυναικεία περιγεννητική χώρα
• Προωθητικός κρημνός από την περιοχή του κατώτερου υπογαστρίου
• Βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα επούλωσης σε σχέση με την κατά δεύτερο χρόνο επούλωση και τη χρήση μοσχευμάτων

Bienek A. et al, Dermatol Surg. 2010; 36 : 1998-2004

J. Szepietowski, 2014

ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

J. Szepietowski, 2014

ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟ
• Απλή διάνοιξη
σχεδόν 100%, Ritz et al, 1998
• Περιορισμένη εκτομή
34%, Rappard et al, 2011
• Ευρεία εκτομή
27%, Ritz et al, 1998
• Deroofing
17%, van der Zee, 2010
- Μη τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
J. Szepietowski, 2014

ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ – ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
• Εξαίρεση της βλάβης
5 όμοια τρίγωνα στην περιφέρεια που
εξαιρούνται και ράβονται
• Μείωση του μεγέθους της βλάβης 50-80%
• Χρόνος επούλωσης 6-8 εβδομάδες vs. 8-12 εβδομάδες σε άλλες τεχνικές

J. Szepietowski, 2014

• Ποικιλία χειρουργικών μεθόδων αποκατάστασης
• Επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής μεθόδου ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες κάθε περιστατικού: έκταση, στάδιο, χρονιότητα βλαβών, προηγηθείσες θεραπείες
• Αποφυγή απλής διάνοιξης οζιδίων και αποστημάτων
• Η ευρεία χειρουργική εκτομή με απομάκρυνση όλων των περικλειόντων των βλαβών δερματικών περιοχών συνιστάται – αποφυγή ακρωτηριαστικών χειρουργικών παρεμβάσεων
• Επούλωση κατά δεύτερο σκοπό σε Hurley I & II: απλότητα μεθόδου,
χαμηλή επεμβατικότητα, καλή ανοχή, χαμηλά ποσοστά υποτροπής
• Ευρεία εκτομή προσβεβλημένης περιοχής
Hurley III
• Ανεξάρτητα από την επιλογή της μεθόδου αποκατάστασης
ποσοστό υποτροπής 20-30%
• Ποσοστό ικανοποίησης από τις διάφορες μεθόδους χειρουργικής
αποκατάστασης
83-89% (Bienek et al, 2010)
μεγάλη ψυID
χολογική επίπτωση της νόσου στους ασθενείς
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Γ' ΜΕΡΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ - ΙΑMATIΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Kουσκούκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης - Noμικός
Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Τρόποι Χρήσης – Εφαρμογές
Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Α

πό το είδος του ιαματικού φυσικού πόρου που χρησιμοποιούμε παίρνει το όνομά της και η αντίστοιχη θεραπευτική
αγωγή. Όταν κάνουμε χρήση ιαματικού νερού
αναφερόμαστε στην υδροθεραπεία, αντίστοιχα
όταν χρησιμοποιούμε τον πηλό αναφερόμαστε
στην πηλοθεραπεία, το σπήλαιο στην σπηλαιοθεραπεία, κλίμα στην κλιματοθεραπεία, θαλασσινό νερό στην θαλασσοθεραπεία.
Η Υδροθεραπεία ορίζεται η θεραπευτική εφαρμογή η οποία στηρίζεται στη χρήση του ιαματικού νερού, αξιοποιώντας τις φυσικές και
χημικές ιδιότητές του, καθώς και τις απορρέουσες βιολογικές ιδιότητες με στόχο την πρόληψη,
διατήρηση ή βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Είναι μια από τις παλιότερες μεθόδους θεραπείας και οι δυνατότητες εφαρμογής της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών ενδείξεων, ενώ δρα και συμπληρωματικά στην κλινική και χειρουργική ιατρική, καθώς και στις θεραπείες με φάρμακα. Τα αποτελέσματά της καθορίζονται από τη μορφή, τον τρόπο, τη διάρκεια και τη συχνότητα της θεραπείας. Η Υδροθεραπεία ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του ιαματικού νερού διακρίνεται σε εσωτερική και ε-

ξωτερική:

5.1. Εσωτερική Υδροθεραπεία η οποία περιλαμβάνει τους παρακάτω τρόπους χρήσης
του ιαματικού φυσικού πόρου:
5.1.1. Ποσιθεραπεία. Είναι γνωστή η χρησιμότητα του νερού για την ομαλή λειτουργία
του οργανισμού. Με τον όρο «φυσικό μεταλλικό νερό» ορίζεται ένα μικροβιολογικά υγιές νερό που έχει σαν προέλευση ένα υπόγειο υδροφορέα και προέρχεται από μια πηγή που αξιοποιείται από μια ή περισσότερες φυσικές διεξόδους ή κατόπιν γεωτρήσεων. Το φυσικό μεταλλικό νερό διακρίνεται από το συνηθισμένο πόσιμο νερό από τη φύση του, που χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε ιχνοστοιχεία
και ανόργανα άλατα και από την αρχική καθαρότητά του που οφείλεται στην υπόγεια προέλευσή του. Ποσιθεραπεία είναι η χρήση ιαματικού νερού με πόση για θεραπευτικούς σκοπούς. Εισάγοντας στον οργανισμό όλα τα διαλυμένα στο νερό μεταλλικά στοιχεία, δηλαδή
άλατα, κολλοειδή και ιόντα τα οποία μεταφέρονται σε όλα τα όργανα και τους ιστούς, όπου ασκούν φαρμακοδυναμική και βιολογική δράση.
Είναι γνωστό ότι και το απλό νερό επιδρά στο
πεπτικό σύστημα όταν εισέρχεται σε αυτό. Η ε-

Νάνου (Αι πηγαί), Μέθανα.
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πίδραση σε αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή αν
το νερό έχει θερμοκρασία διαφορετική από τη
θερμοκρασία του σώματος.
Τα μεταλλικά νερά κατά την εσωτερική χρήση, αρχικά, δρουν στο βλεννογόνο του πεπτικού συστήματος και στους πολυάριθμους νευρικούς υποδοχείς μηχανικού, χημικού και θερμικού τύπου που βρίσκονται σε αυτόν καθώς
και στους υποδοχείς των τοπικών ενδοκρινικών
κυττάρων που βρίσκονται διασκορπισμένα στο
πεπτικό σύστημα.
Τα μεταλλικά νερά και τα ιόντα που περιέχονται σε αυτά απορροφώνται από το βλεννογόνο κυρίως στο άνω τμήμα του λεπτού εντέρου
και καταλήγουν στο αίμα μέσω του οποίου μεταφέρονται σε όλο τον οργανισμό. Σημεία συγκέντρωσης και αποθήκευσης μεταλλικών νερών είναι το ήπαρ, το οποίο αυξάνεται σε όγκο
κατά την εισαγωγή μεγάλης ποσότητας μεταλλικού νερού στον οργανισμό, το αίμα, οι μύες, ο συνδετικός ιστός, τα εσωτερικά όργανα και
το δέρμα. Οι μηχανισμοί ρύθμισης των υγρών
περιλαμβάνουν τη νεφρική λειτουργία, η οποία
αποτελεί το κύριο μέσο αποβολής του νερού,
την αναπνευστική λειτουργία και την εφίδρωση
του δέρματος, που υποβοηθούν στην αποβολή
του πλεονάζοντος νερού.
Με την πόση των μεταλλικών νερών παρατηρούνται ρύθμιση της πεπτικής λειτουργίας σε
παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος, του
ήπατος και των χοληφόρων. Αυτή επιτυγχάνεται
με τους παρακάτω μηχανισμούς: οι ανθρακικές
ρίζες που περιέχονται σε πολλά ιαματικά νερά
προκαλούν διέγερση της λειτουργίας του στομάχου και αύξηση της εκκριτικής του λειτουργίας. Στους ασθενείς με αυξημένη έκκριση υδροχλωρικού οξέος στο στομάχι, η δράση των ανθρακικών ριζών αποδεικνύεται αποτελεσματική
καθώς ενώνονται με το πλεονάζον οξύ του στομάχου. Αποτέλεσμα αυτής της ένωσης είναι η
παραγωγή νερού και μονοξειδίου του άνθρακα. Στο τελευταίο οφείλονται οι ερυγές που παρατηρούνται λίγα λεπτά έπειτα τη χρήση των ιαματικών νερών, αυτές δε δεν παρουσιάζουν κάποιο κίνδυνο για τον ασθενή. Το μεταλλικό νερό μάλιστα παρουσιάζει και μηχανική δράση,
καθώς η διέλευση του από τον πεπτικό σωλήνα
απομακρύνει τη βλέννη και τα ερεθιστικά στοιχεία και υποβοηθά την απομάκρυνσή τους από

το έντερο και την τελική αποβολή τους. Οι ανθρακικές ρίζες που προκαλούν αύξηση της περισταλτικότητας του εντέρου. Στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, τα θειικά ασβεστούχα νερά
επαναφέρουν την ομαλή λειτουργία αυτού, ενώ σε περιπτώσεις ατονίας του παχέος εντέρου
βοηθά η πόση χλωριονατριούχων νερών.
Η ποσιθεραπεία έχει αποδειχθεί ότι χρησιμεύει στη ρύθμιση της λειτουργίας της χοληδόχου
κύστης, βοηθώντας στην αντιμετώπιση της δυσκινησίας της χοληδόχου κύστης, αυξάνοντας
τη συσταλτικότητά της με τα θειικά ασβεστούχα,θειικά και τα διττανθρακικά άλατα να βοηθούν στην αντιμετώπιση της υπερκινητικότητας
με συνύπαρξη σπασμού του σφικτήρα του κοινού χοληδόχου πόρου.
Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι σημαντικό ρόλο για το ορμονικό σύστημα του πεπτικού συστήματος παίζει η εσωτερική λήψη των ιαματικών νερών προκαλώντας αύξηση της έκκρισης όλων των ορμονών του πεπτικού συστήματος. Είναι πλέον γνωστό ότι αυξάνεται η έκκριση της γαστρίνης (ενεργοποιητής της στομαχικής έκκρισης), της σεκρετίνης (ενεργοποιητής
της δημιουργίας των διττανθρακών του παγκρέατος), της χολοκυστοκινίνης (ενεργοποιητής της
λειτουργίας της χοληδόχου κύστης) και του εντερογλυκαγόνου (ενεργοποιητής λειτουργίας
εντέρου). Έτσι, κατά τη συστηματική λήψη του
μεταλλικού νερού αυξάνεται η γενική ορμονική έκκριση του πεπτικού συστήματος που βοηθάει στη ρύθμιση της λειτουργίας των οργάνων
του πεπτικού συστήματος και συνεπώς στην καλύτερη αντίδραση αυτών στα φυσιολογικά και
παθολογικά ερεθίσματα. Είναι γνωστό ότι οι ορμόνες του πεπτικού συστήματος ενεργοποιούν
τις διαδικασίες πολλαπλασιασμού, ανάπτυξης
και διαφοροποίησης των κυττάρων του πεπτικού συστήματος. Γι’ αυτό το λόγο, η ενεργοποίηση της λειτουργίας του ορμονικού συστήματος
οδηγεί στην ελάττωση της φλεγμονής και στην
επιτάχυνση της διαδικασίας της ίασης.
Στην ποσιθεραπεία χρησιμοποιούνται συνήθως ολιγομεταλλικά, υποτονικά νερά, με αποτέλεσμα την αυξημένη και ταχεία διούρηση. Με
την ταχεία διέλευση του νερού από τις ουροφόρους οδούς συμπαρασύρονται και αποβάλλονται άλατα και μικροί λίθοι, με αποτέλεσμα την
ελάττωση του κινδύνου νεφρολιθίασης.
Η γενική βιοχημική επιδράση των μεταλλικών
νερών παρουσιάζει ενδιαφέρον, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε στη συμπλήρωση των ελλείψεων του οργανισμού σε μεταλλικά άλατα
είτε στο ότι υποβοηθάει την απέκκριση ενός μεταλλικού άλατος που βρίσκεται σε περίσσεια
στον οργανισμό, του οποίου η αύξηση σε περιεκτικότητα ενός ιχνοστοιχείου θα προκαλέσει
αλλαγές στην περιεκτικότητα άλλων ιχνοστοιχείων.
Ενδεικνυόμενα είδη ιαματικών νερών για
ποσιθεραπεία
• Τα ολιγομεταλλικά νερά με στερεό υπόλοιπο μικρότερο των 200mg %, τα οποία περι-

έχουν νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, χλώριο, θειικό οξύ, διττανθρακικά, καθώς και ίχνη σιδήρου, χαλκού, μαγγανίου, χρωμίου, κοβαλτίου, ψευδαργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων, είναι διουρητικά. Επίσης περιέχουν διαλυμένα αέρια, όπως οξυγόνο, άζωτο ή διοξείδιο του άνθρακα. Το pΗ είναι συνήθως ελαφρώς όξινο. Είναι επί το πλείστον κρύα και ορισμένα από αυτά είναι ραδιενεργά. Τα νερά
αυτά ασκούν μια επιλεκτική δράση στο ουροποιητικό σύστημα λόγω της σημαντικής υποτονικότητάς τους, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της διούρησης. Τα ολιγομεταλλικά νερά επηρεάζουν επίσης τον μεταβολισμό του ουρικού οξέος, όπως ακόμη προκαλούν και σημαντική αύξηση στην αποβολή
οξαλικού οξέος.
•Τ
 α ανθρακούχα ολιγομεταλλικά νερά τα
οποία περιέχουν αυξημένη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα ασκούν μια δράση αγγειοδιασταλτική στο επίπεδο του βλεννογόνου
του πεπτικού σωλήνα, η οποία ευνοεί την ταχεία απορρόφηση του νερού και επομένως
αυξάνει τη ροή των ούρων. Ενδείκνυνται στη
θεραπεία των ουρολοιμώξεων.
•Τ
 α σιδηρούχα μεταλλικά νερά ενδείκνυνται σε αναιμία, σύνδρομα κόπωσης είτε μετά
από βαριά οξεία νόσο ή ψυχική νόσο είτε από
σωματική υπερκόπωση, διαταραχές του γεννητικού συστήματος και των δυο φύλων καθώς και οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος που αναφέρθηκαν στα οξυανθρακούχα μεταλλικά νερά.
•Τ
 α θειικά μεταλλικά νερά ενδείκνυνται σε
ασθενείς με λοιμώξεις των ουροφόρων οδών
στους οποίους συνυπάρχουν διαταραχές από
το γαστρεντερικό σωλήνα και σε παθήσεις χοληφόρων.
Αντενδείξεις σιδηρούχων μεταλλικών νερών είναι η φυματίωση, οι καρδιοπάθειες με
οργανικές βλάβες, το έλκος στομάχου και δωδεκαδακτύλου, τα νοσήματα του ήπατος και οι
εμπύρετες καταστάσεις. Οι παρενέργειες που
προκαλεί είναι η μελανή χρώση των κοπράνων,
η μελανή χρώση των οδόντων από καθίζηση
αλάτων σιδήρου και δυσπεπτικά ενοχλήματα.
Αντενδείξεις θειικών μεταλλικών νερών.
Τα θειικά μεταλλικά νερά αντενδείκνυνται σε αναιμικά άτομα και άτομα με διαταραχή θρέψης,
σε οξεία χολοκυστίτιδα με πυρετό και σε χολοκυστοϋπερτονία. Νερά που περιέχουν θειικά άλατα, κυρίως νάτριο, και δρουν στη βακτηριακή χλωρίδα του γαστρεντερικού συστήματος
και προκαλούν διάρροια, αύξηση της διούρησης και πτώση του pΗ.

5.1.2 Εισπνοθεραπεία. Καλείται η θεραπευτική εφαρμογή που βασίζεται στην επαφή ατμών
και σταγονιδίων που προέρχονται από το μεταλλικό νερό με το βλεννογόνο του αναπνευστικού
συστήματος. Για την εφαρμογή της, χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές που μετατρέπουν το ιαματικό νερό σε σταγονίδια και τα εκτοξεύουν με
δύναμη στις αεροφόρους οδούς, τα οποία μάΣΕΛΙΔΑ 31

λιστα σύμφωνα με το μέγεθός τους καταλήγουν
σε ανάλογη περιοχή του αναπνευστικού συστήματος. Διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθός τους
σε μεγάλα (>5μ), που έχουν ευθεία πορεία και
με ενσφήνωση καταλήγουν στο φάρυγγα, τα
μεσαίου μεγέθους (1-5μ), που λόγω της βαρύτητας καθιζάνουν στους βρόγχους και τα μικρά
(<1μ), που με διάχυση φθάνουν ως τις κυψελίδες των πνευμόνων. Τα θειούχα πιστεύεται ότι
απορροφούνται σε μεγαλύτερη ποσότητα από
το δέρμα και τους βλεννογόνους και αυξάνουν
τους αμυντικούς μηχανισμούς.
Οι διάφορες τεχνικές στην εφαρμογή της εισπνοθεραπείας είναι:
α) εισπνοές με συσκευές ατομικής χρήσης
όπου δημιουργούνται σταγονίδια 8-12μ ή
1-8μ σε θερμοκρασία 37οC. Η συσκευή τοποθετείται 25εκ. από τον ασθενή και η θεραπεία περιλαμβάνει συνεδρίες 10΄, μια έως
δυο φορές την ημέρα, για δυο εβδομάδες.
β) εισπνοές με νεφελοποίηση στην ομαδική
χρήση όπου το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι ασθενείς είναι κορεσμένο με ατμούς και σταγονίδια μεγέθους μερικών μ και
σε θερμοκρασία 18οC, η θεραπεία περιλαμβάνει δε συνεδρίες 15-60΄, μια έως δυο φορές την ημέρα, για 12-20 ημέρες.
γ) ε ισπνοές με αεροσόλ σε συσκευές ατομικής χρήσης γυάλινης φιάλης όπου το ιαματικό νερό διοχετεύεται υπό μορφή πίδακα και με τη χρήση αέριου ή ατμού, υπό πίεση 1-2 ατμοσφαίρων σχηματίζονται σταγονίδια, τα οποία είναι μεγέθους 3μ, με αρνητικό
ηλεκτρικό φορτίο και με τις κινήσεις Brown
που αποκτούν διοχετεύονται στις κυψελίδες
των πνευμόνων
δ) εισπνοές με την συσκευή humage ατομικής χρήσης κατά τις οποίες πραγματοποιούνται εισπνοές αέριου υδροθείου το οποίο απελευθερώνεται από το θερμό θειούχο νερό
με τη διαδικασία της φυγοκέντρησης ή της επαναθέρμανσης του ιαματικού νερού.
Γενικά, η δράση των ιαματικών νερών με την
εισπνοθεραπεία στο αναπνευστικό σύστημα οφείλεται στο μηχανικό καθαρισμό των βλεννογόνων από τις εκκρίσεις, στη θερμική δράση
που προκαλεί υπεραιμία και στην ειδική δράση
των χημικών συστατικών τους.
Στην εισπνοθεραπεία, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ιαματικά νερά είναι: τα θειούχα τα οποία διακρίνονται ανάλογα με τη σύσταση τους
σε θειονατριούχα, θειοασβεστούχα και μικτά. Η
δράση τους οφείλεται στην παρουσία υδροθείου (H2S) το οποίο περιέχεται είτε ως αέριο ή υπό
τη μορφή του (θειούχου νατρίου) Na2S, προκαλώντας διέγερση του πνευμονογαστρικού (παρασυμπαθητικοτονία) και υπεραιμία λόγω αγγειοδιαστολής στον αναπνευστικό βλεννογόνο. Η παρατεταμένη παρασυμπαθητικοτονία ακολουθείται από μια μακρά υπερτονία του συμπαθητικού, με αποτέλεσμα τη ρύθμιση του τόνου του φυτικού νευρικού συστήματος.
Η υπεραιμία επίσης βοηθά στη ρευστοποίηση των πτυέλων, στην αύξηση της κίνησης των

διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο σε μορφή φυσαλίδων επικάθεται πάνω στο δέρμα και προκαλεί έντονη αγγειοδιαστολή, με αποτέλεσμα
την πτώση της αρτηριακής πίεσης, τη βελτίωση της λειτουργίας νεφρών, πνευμόνων και άλλων εσωτερικών οργάνων, όπως το ήπαρ και το
πάγκρεας, με συνακόλουθη βελτίωση της ρύθμισης του σακχάρου του αίματος. Ενδείκνυνται
για χρόνιες ρευματικές παθήσεις, αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, μυαλγίες. Αντενδείκνυνται σε καρδιοπάθειες, παθήσεις νεφρών, ήπατος και φλεγμονές τοπικές ή γενικές.

5.2.2. Καταιονήσεις. Εφαρμόζονται στο σώ-

Καμένα Βούρλα.
κροσσών του βρογχικού δένδρου και στην ενίσχυση της τοπικής άμυνας γιατί αυξάνεται η
ανοσοσφαιρίνη IgA. Τα θερμομεταλλικά νερά μειώνουν επίσης την υπεραντιδραστικότητα
των βρόγχων, η οποία οφείλεται στη μερική αναστολή των β-αδρενεργικών υποδοχέων στο
επίπεδο του αδενο-αγγειο-μυικού συστήματος
των βρόγχων. Τα θειούχα μεταλλικά νερά περαιτέρω παρουσιάζουν βακτηριοστατική δράση
και χρησιμοποιούνται σε χρόνιες φλεγμονές του
αναπνευστικού συστήματος.
Τα θερμομεταλλικά θειικά νερά διακρίνονται ανάλογα με τη σύστασή τους σε θειικάασβεστούχα, αλατοθειικά και διττανθρακοθειικά. Η δράση τους οφείλεται περισσότερο στην
παρουσία SO42-, HCO3- και ιόντων Na+, Mg+2,
Ca+2. Τα θειικά άλατα μειώνουν την υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων, ρευστοποιούν τα
πτύελα, αυξάνουν την κίνηση των κροσσών και
ευνοούν την αναγέννηση του βρογχικού επιθηλίου, ενώ επίσης ελαττώνουν και το βρογχικό
τόνο λόγω των ιόντων Mg+2 και Ca+2.
Τα ανθρακικά μεταλλικά νερά που περιέχουν
στη σύστασή τους CO2 ,το οποίο είναι η αιτία
παραγωγής H+ το οποίο δρα στους κεντρικούς
χημειοϋποδοχείς της αναπνοής αυξάνοντας το
εύρος της, ενώ συγχρόνως προκαλείται βρογχοδιαστολή αίσθημα ανακούφισης στους ασθενείς, για αυτό και χρησιμοποιούνται στο βρογχικό άσθμα.
Τα αλατοβρωμοϊωδιούχα μεταλλικά νερά,
που περιέχουν βρωμοϊωδιούχο νάτριο, θειικό
νατριοιώδιο ή μεταλλικό ιώδιο, βοηθούν στη
λειτουργική ρύθμιση του θυρεοειδούς, στη γενική αύξηση του μεταβολισμού των κυττάρων,
στη ρύθμιση του τόνου του φυτικού νευρικού
συστήματος, στην ελάττωση του βρογχικού
σπασμού ενώ προκαλούν και τοπική αντισηψία,
για αυτό και χρησιμοποιούνται σε χρόνιες φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος.
Τα ραδιενεργά μεταλλικά νερά περιέχουν μικροποσότητες ραδίου, ενώ η θεραπευτική τους
ιδιότητα αποδίδεται στην ακτινοβολία του ρα-

δονίου (0,25 mμc/l ραδονίου). Προκαλούν
βρογχοδιαστολή διεγείροντας τους β αδρενεργικούς υποδοχείς και χρησιμοποιούνται σε χρόνιες φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος.

5.1.3 Οι πλύσεις περιλαμβάνουν τις ρινικές,
τις στοματικές και τις γυναικολογικές και χρησιμοποιούν θερμομεταλλικά θειικά νερά με μικρή
ή μέση πίεση και θερμοκρασία που κυμαίνεται
από 37ο–47οC. Εφαρμόζονται ανάλογα με την
περίπτωση καθημερινά για 5 – 15 λεπτά της ώρας και πραγματοποιούνται με πιπέτα Depieris
για ρινοπλύσεις, με εκτόξευση νερού με πιστόλι για φαρυγγικές πλύσεις, με πίδακα νερού για
στοματικές πλύσεις με 42-45οC θερμοκρασία
και πίεση 0,5-2,5 ατμόσφαιρες καθώς και σε διαταραχές λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας με διοχέτευση ατμού ή θερμού νερού με
σωλήνα Politzer.
5.2. Εξωτερική Υδροθεραπεία η οποία πε-

μα, για ορισμένο χρόνο, με θερμομεταλλικό νερό διαφόρων θερμοκρασιών, με υψηλή ή χαμηλή πίεση, ανάλογα με την πάθηση. Οι θερμές διαρκούν 2-3 λεπτά και οι υπέρθερμες 3060 δεύτερα. Γενικά όμως η διάρκεια μιας καταιώνησης εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού, τη μορφή της, τον τρόπο εφαρμογής της
και την υπάρχουσα πάθηση. Για τις ρευματικές
παθήσεις χρησιμοποιούνται μόνο οι θερμές και
οι υπέρθερμες καταιονήσεις, που είναι διεγερτικές όταν είναι σύντομες και καταπραϋντικές όταν παρατείνονται.

5.2.3. Υδρομαλάξεις. Γίνονται με εφαρμογή
πίεσης θερμού ιαματικού νερού στο ανθρώπινο σώμα, ενώ αυτό βρίσκεται βυθισμένο μέσα
σε ατομικό λουτήρα ή πισίνα. Η μάλαξη διαρκεί
20 λεπτά της ώρας και εφαρμόζεται σε διαφορετική ομάδα μυών, ανάλογα με τη θέση που έχει ο λουόμενος. Η επίδραση της υδρομάλαξης
είναι ιδιαίτερα μεγάλη λόγω της μεγάλης χαλάρωσης του σώματος στο ουδέτερο έως θερμό
νερό.Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις μετατραυματικής θεραπείας καταγμάτων, κακώσεων, διαστρεμμάτων, καθώς και αγκυλώσεων, αρθροπαθειών, οσφυαλγίας, σπονδυλαρθρίτιδας, ισχιαλγίας, σπαστικών παραλύσεων κ.ά.

ριλαμβάνει:

5.2.4. Υδροκινησιοθεραπεία. Αποτελεί

ματοποιείται με την εμβύθιση ολόκληρου του
σώματος ή μέρους αυτού σε ατομικό λουτήρα ή πισίνα με ιαματικό νερό για θεραπευτικούς
σκοπούς. Ένας κύκλος θεραπείας διαρκεί συνήθως από 12 μέχρι και 20 ημέρες, με ένα λουτρό
την ημέρα, συνήθως το πρωί ή αργά το απόγευμα, διάρκειας 15 έως 25 λεπτών της ώρας, μετά από ολοκληρωμένη πέψη και ακολούθως ανάπαυση των λουομένων για 30 περίπου λεπτά. Τα ιαματικά λουτρά ενδείκνυνται για τη θεραπεία δερματολογικών παθήσεων, ρευματικών παθήσεων και αρθροπαθειών, καθώς και
για ορισμένες περιφερειακές αγγειοπάθειες. Στη
λουτροθεραπεία η ευεργετική δράση των ιχνοστοιχείων οφείλεται στη διαδερματική απορρόφηση του καθώς και στις φυσικές ιδιότητες του
μεταλλικού νερού όπως άνωση, ωσμωτική πίεση, θερμοκρασία.
Όταν πρόκειται για φυσικό νερό πηγής γίνεται σε λουτήρα ή δεξαμενή με νερό πλούσιο σε

συνδυασμό της λουτροθεραπείας και της κινησιοθεραπείας, ενώ το σώμα βρίσκεται μέσα στο
ιαματικό νερό. Η κινησιοθεραπεία είναι μέθοδος φυσικοθεραπείας χρησιμοποιώντας διάφορες κινήσεις - ασκήσεις που γίνονται για τη βελτίωση της κινητικότητας του σώματος, των μελών του και των αρθρώσεων, με την εκμετάλλευση και των τριών παραγόντων του ιαματικού
νερού (χημικού, θερμικού και μηχανικού). Είναι
μια αξιόλογη συμπληρωματική μέθοδος θεραπευτικής αγωγής με πολύ καλά αποτελέσματα
σε ρευματικές παθήσεις και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, διαρκεί από 5 μέχρι 30
λεπτά της ώρας, όταν ο ασθενής έχει εξοικειωθεί αρκετά με το νερό, ενώ η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το είδος της πάθησης. Εφαρμόζεται υπό την παρακολούθηση του φυσιοθεραπευτή, ακολουθεί χλιαρό ντους στους
30-32οC ώστε να επανέλθει η θερμοκρασία του
σώματος στα φυσιολογικά επίπεδα και ανάπαυση 20 τουλάχιστον λεπτών.

5.2.1. Ιαματική Λουτροθεραπεία. Πραγ-
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Σκουρτανιώτης, Αιδηψός.

5.2.5 Ατμόλουτρα (Χαμάμ). Είναι ένα είδος μικτών λουτρών νερού και αέρα και αποτελούνται από σταγονίδια νερού που αιωρούνται
στον αέρα και έρχονται σε επαφή με το δέρμα.
Η υγρασία στον αέρα είναι πολύ μεγάλη και ο
ατμός βρίσκεται στο θάλαμο σαν ομίχλη, ενώ
η θερμοκρασία του θαλάμου είναι 45-50οC και
η διάρκεια του λουτρού από 7 μέχρι 20 λεπτά
της ώρας. Η εφαρμογή γίνεται τοπικά ή καθολικά σε όλο το σώμα σε ειδικές εγκαταστάσεις.

5.3. Πηλοθεραπεία είναι η εφαρμογή πηλού ή λάσπης, που έχει «ωριμάσει», σε πάσχοντα σημεία του σώματος, με εμβάπτιση
του σώματος σ’ αυτόν ή ολική ή μερική επάλειψη. Η βαθιά δράση της λάσπης αποδίδεται
κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες 40ο-48οC,
επειδή τα ιόντα του θείου και του ραδονίου απορροφώνται ευκολότερα με αυτό τον τρόπο.
Η λάσπη, προϊόν απόλυτα ορυκτό, απαλλαγμένη από άχρηστες ουσίες, πλούσια σε μέταλλα, ιχνοστοιχεία και άλλα συστατικά, χαρακτηρίζεται από ιδιότητες που την κάνουν να θεωρείται μια πολύ αποτελεσματική εφαρμογή για
πολλές περιπτώσεις. Η ιαματική, όμως, λάσπη
δεν αποτελεί ένα απλό μείγμα στερεού υποστρώματος και ιαματικού νερού, καθώς το χώμα επιλέγεται από εδάφη ηφαιστιογενή, από
προσχώσεις και έλη και ωριμάζει με το ιαματικό
νερό για πολλούς μήνες ή χρόνια και υφίσταται
ζυμωτικές επεξεργασίες. Έτσι, αποκτά φυσικοχημικές ιδιότητες με την παρουσία ζώντων οργανισμών που διευκολύνουν την απορρόφηση
του θείου και του ραδονίου προκαλώντας ελάττωση του πόνου.
Η γεωλογία καθορίζει ότι οι πηλοί είναι ιζήματα τα οποία αποτελούνται από άμμο, ιλύ και
άργιλο σε διάφορες αναλογίες, με διαφορετικό όμως μέγεθος κόκκων όπως η άμμος 2mm0,062mm, η άργιλος 0,004mm και μικρότερο
η ιλύς 0,062mm-0,004mm. Αυτά τα ιζήματα αποτελούνται από διάφορα ορυκτά και κυρίως
από χαλαζία, άστριους, ασβέστη, μαρμαρυγί-

ες, μοντμοριλονίτη, υλίτη, καολίνη, εάν υπάρχει και προσθήκη οργανικών ουσιών που προέρχονται από σήψη ζώντων οργανισμών, τότε ο
πηλός αυτός ονομάζεται οργανικός.
Οι πηλοί διακρίνονται:
α) ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού
σε θαλάσσιους, λιμναίους (από την ιλύ του
πυθμένα της λίμνης), ηφαιστειακούς (πλούσιους σε μοντμοριλονίτη), αιολικούς (φερτές ύλες από απόσταση), παγετώδεις (από τις
φερτές ύλες των παγετώνων), πηλούς θερμών πηγών (πλούσιους σε ελεύθερα ιόντα
αργιλίου, σιδήρου, ασβεστίου, μαγγανίου),
πηλούς ελών και τυρφών (περιέχουν οργανικές ουσίες κυρίως τύρφη) και αλατούχους
πηλούς (πλούσιους σε θείο, βρώμιο, βόριο
και οργανικές ουσίες).
β) ανάλογα με την ορυκτολογική τους σύσταση από οργανικά ή ανόργανα συστατικά σε: α) οργανικούς ή βιτουμενιούχους ή
χουμώδεις (περιέχουν πρωτείνες, πολυσάκχαρα και λίπη) και σε β) ανόργανους όπως
οι καολινιούχοι, ασβεστούχοι, μοντμοριλονιτικοί, χαλαζιούχοι και αστριούχοι.
γ) ανάλογα με τη χημική σύσταση του νερού, η ταξινόμηση των πηλών σε χλωριονατριούχους ιωδιούχους, θειούχους και ραδιενεργούς.
Ο μηχανισμός δράσης ποικίλλει καθώς οι πηλοί, με τα οργανικά και ανόργανα συστατικά και
ιόντα που περιέχουν, ασκούν ποικίλες δράσεις:
α) Η καταπραϋντική και χαλαρωτική δράση από
τη θερμότητα που διοχετεύεται με τη λάσπη,
αυξάνει την τοπική αιμάτωση με αποτέλεσμα
την απομάκρυνση ουσιών που θεωρούνται
υπεύθυνες για τη φλεγμονή.
β) Η δράση της ασκούμενης υδροστατικής πίεσης επιφέρει χάλαση του μυϊκού σπασμού,
ενώ η δράση της άνωσης προκαλεί ελάττωση της βαρύτητας
γ) Η αντισηπτική δράση του πηλού, που οφείλεται στο αργίλιο που περιέχει. Στη δερματολογία το αργίλιο χρησιμοποιείται σαν αντιΣΕΛΙΔΑ 34

σηπτικό και στυπτικό όπως στο διάλυμα το
Burrow το οποίο περιέχει οξείδιο του αργιλίου.
δ) Η αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και η
μεταβολή της δυναμικότητας της μεμβράνης
έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση ιόντων
και τοξικών ουσιών.
ε) Η αύξηση της θερμότητας του σώματος, κατά τη διάρκεια του λουτρού, ενεργοποίει τους
ιδρωτοποιούς αδένες με αποτέλεσμα την αποβολή τοξικών ουσιών και ιόντων, όπως επίσης ενεργοποίει ενζύμα και ορμόνες με ευεργετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό.
στ) Η τριβή του δέρματος με πηλό απομακρύνει τις στιβάδες της κερατίνης με αποτέλεσμα
σμήγμα, σκόνη, τοξικές ουσίες και μικρόβια,
που φυσιολογικά υπάρχουν στο δέρμα, να
απομακρύνονται ενώ συγχρόνως η επιδερμίδα γίνεται ευκολότερα διαπερατή σε ιόντα
του μεταλλικού νερού και σε ποικίλες οργανικές και ανόργανες ουσίες.
Κατά την ωρίμανση του πηλού, με υπέρθερμο νερό συνεχούς ροής, διαδικασία που διαρκεί από λίγους μήνες έως και 2-3 χρόνια, γίνεται απορρόφηση νερού από τους κόκκους της
αργίλου. Οι καλύτερης ποιότητας άργιλοι έχουν
την ικανότητα να απορροφούν έως και 50% νερό. Η απορρόφηση διευκολύνεται από την παρουσία ιόντων Η+, Ca+2, Mg+2, Si+4 και προκαλεί διόγκωση των κόκκων της αργίλου ενώ ταυτόχρονα, γίνεται ανταλλαγή ιόντων μεταξύ αργίλου και νερού, τα οποία είναι κυρίως κατιόντα. Παράλληλα, βακτηρίδια και μικροάλγες,
που φυσιολογικά ζουν στο μίγμα, απορροφούν
και μεταβολίζουν τα ανόργανα S2-, Br - , B+2, I-,
As+2, Fe+3 καθώς και ραδιενεργές ουσίες. Μετά
δε το θάνατο και τη σήψη αυτών των μικροοργανισμών, οι ουσίες αυτές επιστρέφουν στο μίγμα, το οποίο με την ανακίνηση ομογενοποιείται.
Η θεραπευτική αγωγή με πηλό, η οποία καθορίζεται από τον ειδικό ιατρό του πηλοθεραπευτηρίου, μπορεί να περιλαμβάνει 10–15 εφαρμογές διάρκειας 10 με 20 λεπτών για τους
κανονικούς πηλούς και 30 λεπτά για τους ειδικούς, με διακοπή 1–2 ημερών και γίνεται 3-4
ώρες μετά το φαγητό και κενή την ουροδόχο
κύστη και το έντερο. Το πάχος του πηλού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-5 εκατοστά και να
μην ξεπερνάει τα 10 εκατοστά, ενώ κατά την ολική εφαρμογή του πηλού δεν καλύπτονται το
κεφάλι, ο λαιμός και ο θώρακας. Ακολουθεί
καθαρισμός του λουόμενου στη μπανιέρα με
νερό θερμοκρασίας 37-38οC και διάρκεια παραμονής από 10-20 λεπτά και στη συνέχεια ανάπαυση σε ύπτια θέση για 30 με 60 λεπτά. Πολύ σημαντικός ο ρόλος του χώρου στον οποίο
πραγματοποιείται η πηλοθεραπεία, πρέπει να
αερίζεται καλά ώστε να απομακρύνεται η υγρασία που δημιουργείται λόγω του πηλού, καθώς
και οι συνθήκες που επικρατούν στον περιβάλλοντα χώρο για την αποβολή του ιδρώτα από
το σώμα του λουόμενου.
Μετά το λασπόλουτρο, καλό είναι να γίνεται
η απομάκρυνση της λάσπης με ιαματικό λου-
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SILK TOUCH
SUNSCREEN

Indanone
0.2% ΜΕ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
KAINOTOMIA: NEW SKIN TECHNOLOGY
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 3ης ΓΕΝΙΑΣ & ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
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ANTI-SPOT

•Αντιηλιακό
Αντιηλιακή
με αντιγηραντική δράση
με πολύπροστασία
υψηλή προστασία
• Aντιρυτιδικό αποτέλεσμα
U VA

Εγχρωμο-Καλυπτικό Αντιηλιακό με πολύ υψηλή προστασία
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SPF

U VA

50+

DermoCosmetics
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ECOLIFT III
Η βαθειά ∆ιείσδυση Εστιασµένης Υψηλής
Έντασης Υπερήχων προκαλεί θερµική
ενέργεια στο δέρµα και στον υποδόριο ιστό
που µπορεί να τονώσει και να ανανεώνει
το κολλαγόνο του δέρµατος, βελτιώνοντας
την υφή και µειώνοντας την χαλάρωση
του δέρµατος. Κυριολεκτικά επιτυγχάνει
τα αποτελέσµατα του lifting χωρίς
επεµβατική χειρουργική επέµβαση ή ενέσεις,
επιπλέον ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα της
διαδικασίας αυτής είναι ότι δεν υπάρχει
χρόνος αποθεραπείας.Αυτή η τεχνική µπορεί
να εφαρµοστεί στο πρόσωπο, καθώς και σε
ολόκληρο το σώµα, λειτουργεί εξίσου καλά
για τους ανθρώπους όλων των χρωµάτων
δέρµατος, σε αντίθεση µε εκείνη του LASER
ή των IPL.

Επιφανειακό
δέρµα
Βάθος
Υποδόριος
ιστός
Περιτονία
Μυς

FRACTION-Co2 FRACTIONAL LASER
Το σύστηµα Fractional CO2 laser, µε τον πιο σύγχρονο Αµερικάνικο σωλήνα
παραγωγής σταθερού Laser (RF tube) γιαασύγκριτες fractional / sub fractional
δυνατότητες, για εξαιρετική απόδοση µε αποτέλεσµα την ταχύτερη αποθεραπεία.
Ενδείξεις
• Θεραπεία ανανέωσης δέρματος
• Δερματικές ατέλιες
• Βελτίωση υφής
• Λεπτές γραμμές/ρυτίδες
• Ακμή και σημάδια ακμής
• Θεραπεία ουλών
• Σύσφιξη δέρματος
• Λεύκανση δέρματος
• Σύσφιξη κόλπου & αιδοίου

Προδιαγραφές
Co2 laser source
Output power
Wavelength
Controller
Pulsed radiofrequency
Scan pattern
Scan pattern size
Scan mode
Spot size
Pulse duration
Spot distance
Pulse energy
Interval between scanning

RF laser tube (coherent)
50W
10.600nm
10.4 color LCD touch screen
0.530W
Square, rectangle, triangle, oval,
6-diamond shape, line or customized graphics
0.1x0.1mm - 20x20mm
Free scan, sequence scan, max. distance scan
0.01-0.07mm
0.1-2.6 ms adjustable
0.1-2.6 ms adjustable
1mj to 100mj adjustable on screen
0-6s

DIAMOND PLUS
Το πολυµηχάνηµα Diamond Plus, είναι το πλέον σύγχρονο επίτευγµα της
τεχνολογίας που αποτελεί τον πυρήνα σε όλες τις θεραπείες αντιγήρανσης.
Το σµήγµα και όλα τα νεκρά κύτταρα αποµακρύνονται από το δέρµα µηχανικά,
µε την βοήθεια των διαµαντένιων κεφαλών και το σύστηµα αναρρόφησης
που έχει το µηχάνηµα, χωρίς τον κίνδυνο εκτόξευσης µικροκρυστάλλων,
όπως γίνεται στην κλασική δερµοαπόξεση. Για αυτό το λόγο εφαρµόζεται
σε όλο το πρόσωπο ακόµη και περιοφθαλµικά.
Χαρίζει άµεσα, λεία, βελούδινη και λαµπερή επιδερµίδα, ανώδυνα.
Γιατί να το επιλέξετε:
Πρώτος στόχος αξιοποίησης του µηχανήµατος Diamond Plus,
είναι να ενισχύσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες σας και δεύτερος η αύξηση
της αποτελεσµατικότητας των θεραπευτικών εφαρµογών σας στο πρόσωπο.
Συνδυασµός µοντέρνας τεχνολογίας και αισθητικής ιατρικής σε ένα νέο
µηχάνηµα για αναδόµηση του κολλαγόνου και ανανέωση του δέρµατος.
Θεραπεία κατάλληλη για δέρµατα µε: ακµή και σηµάδια ακµής, θαµπά
µε λιπαρότητα, διευρυµένους πόρους, λεπτές ρυτίδες, δυσχρωµίες
και φωτογήρανση, χωρίς ερεθισµούς και χρόνο αποθεραπείας,
επιστρέφοντας άµεσα στην καθηµερινότητα.

Μεσοθεραπεία

Πολλαπλό RF

Κρυοθεραπεία

LIPOLYSE
Το Lipolyse λειτουργεί µε 2 κεφαλές κρουστικού και πολύ χαµηλή συχνότητα
ώστε να διεισδύει βαθιά στους ιστούς. ∆ιαθέτει επιπλέον 4 κεφαλές διαφορετικών
µεγεθών που δηµιουργούν στην υπό θεραπεία περιοχή, υποπίεση και αναρροφούν
το τοπικό πάχος. Αυτό πραγµατοποιείται µε τοπική ψύξη καταστρέφοντας
µόνο τα λιποκύτταρα, αφήνοντας ανέπαφουςτους άλλους ιστούς.
Χαρακτηριστικά
Fat Freezing
• Χειρολαβή 4 μεγέθη
190mm, 130mm, 80mm, 65mm
• Θερμοκρασία ψύξης: -10°C~ 5°C
• Σειρά κενού: 650 mmHg
• Οθόνη:10” έγχρωμη οθόνη αφής.
Fat shocking
• Χειρολαβή: 1 RSWT και 1 FSWT
• Πληροφορία χειρολαβή: Διάμετρος 20mm
• RSWT: Συχνότητα 1-21Hz, Ισχύς max. 180mJ
• FSWT: Συχνότητα 1-10Hz, Ισχύς max. 180mJ

APPLISONIX
Η νέα, µοναδική, επαναστατική µέθοδος αποτρίχωσης µε
υπέρηχους που απαλλάσει ανώδυνα και αποτελεσµατικά από τις
άσπρες και ξανθιές τριχούλες. Χρησιµοποιεί υπέρηχους µέσω µιας
συσκευής που µοιάζει µε λαβίδα. Τα κύµατα των υπέρηχων φτάνουν
στην κάθε τρίχα και δρουν στη ρίζα της αφού χρησιµοποιείται ένας
ειδικά κατασκευασµένος ακροδέκτης που επικεντρώνει την ενέργεια
ακριβώς στο στέλεχος της τρίχας, όπου η ενέργεια µετατρέπεται σε
θερµότητα καταστρέφοντας τη ρίζα της τρίχας.

Προδιαγραφές
Inlet Voltage
Power supply
Mode of operation
Maximum electrical output power
Output frequency
Pulse duration
Accessory options
Weight
Dimentions
Conformity to rules

100-230 Volt, 50 - 60Hxz, max 1A
Medical Grade
Ultrasound
Max 12 Watt
100KHz - 1MHz ±5% automatic selection
0.5 - 2 sec
Foot pedal connector
Main unit < 5Kg - Probe < 150gr
Main unit: 320x180x250mm - Probe: 150x30x20mm
IEC/EN60601-1: 1990/A1: 1993/A2: 1995 Standart 7, Power Input 15-Voltage limitation (Part1), 18-Earthing,
19-Leakage Currents, 20-Dielectric Strength, 36-Rariated and Conducted Emissions.

ICE HPL
Φάσα θεραπείας
• Μόνιμη αποτρίχωση • Γρήγορη θεραπεία με συχνότητα έως 10Hz • Big spot size: 30χ30mm
• Ανώδυνη Advanced Fluorescence Technology, που χρησιμοποιεί χαμηλή και ίση σταθερή
ενέργεια. • Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ICE HLP & HLP:
• Αποτρίχωση • Ανάπλαση • Εφηλίδες • Σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις • Ακμή

Προδιαγραφές
Wavelength (spectrum)
Energy density (fluence)
Spot size
Pulse repetition rate
Cooling
Stand-by working
Display
Electric. requirements
Dimentions
Weight

650-950nm(SHR) 570-950nm(SR)
1-50J/cm2
30x30mm (SHR) 30x30mm (SSR)
1 - 10Hz
Continuous crystal contact cooling (-4°C - 2°C) + Air cooling + closed water circulation cooling
Continuously for 18 hours
10.4” True color LCD touch screen
100-240VAC, 20A max., 50/60Hz
61x71x120cm
60 Kg

Εµπορία
Ιατρικών Μηχανηµάτων
και Μηχανηµάτων Αισθητικής
Βυζαντίου 11, Παλλήνη, 15351, Αττική, Τηλ.: 210 6620176
13580 S.W. 109 th Court, Miami, Florida 33176, 305-252-254
www.lmt-iatrikamixanimata.gr
email: sales@lmt-iatrikamixanimata.gr
info@lmt-iatrikamixanimata.gr

τρό, για να μην απομακρυνθούν τα ιχνοστοιχεία
που έχουν παραμείνει στο σώμα. Για ένα ολόκληρο κύκλο, απαιτούνται 2-3 βδομάδες καθημερινής θεραπείας. Η θεραπευτική δράση
του πηλού στον οργανισμό ασκείται και τοπικά (στην επιφάνεια του δέρματος), αλλά και γενικά σε διάφορες λειτουργίες λόγω των ουσιών
που διεισδύουν μέσα στον οργανισμό. Η αντίδραση του οργανισμού στη θερμοκρασία, κατά
τη διάρκεια εφαρμογής του πηλού στο σώμα,
διαφέρει από την αντίδραση της λουτροθεραπείας προκαλώντας ευρύτερες μεταβολές στην
κυκλοφορία του αίματος. Την αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος, ακολουθεί γενική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, η όποια
προκαλεί αύξηση της εφίδρωσης με αποτέλεσμα ο οργανισμός να χάνει σε 1-2 ώρες περίπου ένα λίτρο υγρών και ηλεκτρολυτών. Αυτό μεταβάλλει την ισορροπία του κυκλοφορικού συστήματος και των ηλεκτρολυτών, επιτυγχάνοντας αύξηση της αιματικής και λεμφικής
κυκλοφορίας και οξυγόνωση των ιστών, αύξηση του μεταβολισμού, απομάκρυνση των οιδημάτων καθώς και αποβολή του άγχους και χαλάρωση.
Ο θεραπευτικός πηλός δεν αντικαθιστά τα
φάρμακα αλλά προσφέρει καλύτερη ψυχική και
φυσική αποκατάσταση, συμβάλλοντας στη ελάττωση του πόνου και της φλεγμονής. Η πηλοθεραπεία παρέχει συμπληρωματική θεραπεία,
σταθεροποίηση των καλών αποτελεσμάτων,
που επιτεύχθηκαν με φαρμακευτική αγωγή, διακοπή της επιδείνωσης των συμπτωμάτων.

5.4. Θαλασσοθεραπεία είναι η θεραπευτική και καλλυντική δράση του θαλασσινού νερού, γνωστή από αιώνες, καθώς περιέχει ιχνοστοιχεία με αντιβιοτικές και βακτηριοστατικές ιδιότητες. Η σημασία της θάλασσας για τη φύση και τη διατήρηση της ζωής πάνω στον πλανήτη μας είναι αναμφισβήτητη, επειδή οι εξελικτικές μας ρίζες βρίσκονται στη θάλασσα, από
όπου δρομολογήθηκε το φαινόμενο της ζωής.
Η χρήση του θαλασσινού νερού για θεραπευτικούς σκοπούς παραπέμπει στην αρχαιότητα, όπου οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τα ωφέλιμα αποτελέσματα του θαλασσινού νερού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην αρχαία Ελλάδα,
πολλοί ήταν που παρατήρησαν την προληπτική
και θεραπευτική δύναμη του νερού της θάλασσας στην ανθρώπινη υγεία όπως ο Ιπποκράτης,
ο Ασκληπιάδης, ο Γαληνός, ο Κέλσος, ο Κικέρων, ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος, ο Αρεταίος, ο
Κασσιόδωρος, ο Αβικέννας, ο Ηρόδοτος κ.ά.
Κατά τον Ηρόδοτο «επωφελούμαστε τις θεραπείες της θάλασσας και του ήλιου για πολλές ασθένειες», ενώ ο Ευριπίδης υποστήριζε ότι «θάλαττα κλύζει πάντα δ’ ανθρώπων κακά» .
Οι πρώτες απόπειρες θαλασσοθεραπείας έγιναν τον δέκατο έβδομο αιώνα από τους Άγγλους, John Floyer (1697) και Richard Russel,
δίνοντας ώθηση για γενικευμένη θεραπευτική
χρήση του θαλασσινού νερού. Τον δέκατο ό-

γδοο αιώνα δημιουργούνται τα πρώτα κέντρα
θαλασσοθεραπείας από Άγγλους, Γερμανούς
και Γάλλους στη Βαλτική, τη Νότια θάλασσα, τη
Μάγχη και τον Ατλαντικό, όπου η θάλασσα και
το θαλασσινό κλίμα χρησιμοποιούνται ως θεραπευτική αγωγή ενάντια στη φυματίωση και το
ραχιτισμό.
Το 19ο αιώνα η εμπειρική γνώση για τη θεραπευτική επίδραση της θάλασσας σε διάφορες παθήσεις, αρχίζει να θεμελιώνεται πάνω σε επιστημονικές παρατηρήσεις και ερμηνείες όταν και ανοίγει το πρώτο γαλλικό θαλάσσιο νοσοκομείο στο Berck, ο ιατρός Dr. De
la Bonnardiere εισάγει τον όρο «θαλασσοθεραπεία». Αργότερα ο γάλλος βιολόγος Rene
Quinton θέτει τις επιστημονικές βάσεις της θαλασσοθεραπείας με τη διαπίστωσή του ότι η
σύνθεση του θαλασσινού νερού και αυτή του
πλάσματος του αίματος μέσα στο οποίο βρίσκονται τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού είναι σχεδόν η ίδια, καθώς και ότι τα ανθρώπινα λευκά αιμοσφαίρια εξακολουθούν
να ζουν στο θαλασσινό νερό, ενώ πεθαίνουν
σε κάθε άλλο τεχνητό περιβάλλον.
Στη συνέχεια, οι επιστήμονες Guelf και
Dubarry απέδειξαν την υποδόρια εισχώρηση
των ιόντων. Παράλληλα, ένας Βρετανός, ο Dr.
Louis Bagot μελετά τις τεχνικές που σχετίζονται
με το θαλασσινό νερό και το κλίμα και ιδρύει το πρώτο θαλασσινό ινστιτούτο καθώς και το
πρώτο κέντρο θαλασσοθεραπείας στο Roscoff
το 1899 με την ονομασία «The Institut Marin
de Rockroum». Σ’ αυτό το κέντρο, άτομα με
ρευματικές παθήσεις και άτομα θύματα ατυχημάτων αξιοποιούσαν την αποκατάσταση που
προσφέρει το θερμαινόμενο θαλασσινό νερό
και οι θεραπείες με φύκια. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του κέντρου εξάπλωσαν τη φήμη
του σε όλο τον κόσμο.
Παρά το γεγονός ότι οι ευεργετικές ιδιότητες
του θαλασσινού νερού ήταν γνωστές από την
αρχαιότητα, μόνο τον τελευταίο αιώνα παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για την εναλλακτική
αυτή μέθοδο θεραπείας, καθώς επιστημονικές
μελέτες έρχονται να επιβεβαιώσουν τις περιστασιακές εμπειρίες και μαρτυρίες. Πρόσφατα, με
τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας, ανακαλύφθηκε
ότι πολλά ζώα και φυτά της θάλασσας προσφέρουν χρήσιμα συστατικά στη φαρμακολογία,
διαιτολογία και κοσμετολογία. Ακόμη και η λάσπη από το βυθό της θάλασσας επιδρά θεραπευτικά στο ανθρώπινο σώμα και δίνει, ειδικά
στο δέρμα, σημαντική προστασία από διάφορες ασθένειες. Επίσης, το ιώδιο, το πλαγκτόν,
τα φύκια, το χαβιάρι με τα πολύτιμα συστατικά του, το θαλάσσιο κολλαγόνο, προσφέρουν
έντονη ενυδάτωση στο δέρμα ώστε να ακτινοβολεί φρεσκάδα και υγεία. Στο χώρο της ομορφιάς και της αισθητικής, η θαλασσοθεραπεία, η
φυκοθεραπεία και η θαλάσσια βιοκοσμετολογία βρίσκουν καθημερινή εφαρμογή τόσο στο
πρόσωπο, όσο στο σώμα και τα μαλλιά.
Έτσι σήμερα, με τον όρο θαλασσοθεραπεία
εννοούμε τη χρήση, υπό ιατρική παρακολούΣΕΛΙΔΑ 38

θηση, όλων των ευεργετικών συστατικών της
θάλασσας, οργανικών ή ανόργανων π.χ. ζεστό θαλασσινό νερό, φύκια, αλάτι, άμμος, λάσπη κ.ά., σε ατομικούς λουτήρες ή δεξαμενές,
για λόγους υγείας, προληπτικούς ή θεραπευτικούς, αλλά και αισθητικούς, με μεθόδους της
σύγχρονης ιατρικής και σε συνδυασμό με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ειδικότερα για την Ελλάδα, το κλίμα στις παράκτιες περιοχές που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ηλιοφάνεια με αναζωογονητικές ιδιότητες, συμβάλλει πολύ σε αυτόν
τον τομέα. Από το 2006, μάλιστα με την ψήφιση του Ν.3498, η θαλασσοθεραπεία καθώς
και η αναζωογόνηση (spa) αναγνωρίζονται στα
πλαίσια του Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και με τον Ν.4238/2014, εντάσσονται
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Γενικά, η θεραπεία στα παραθαλάσσια θεραπευτήρια, όπως και στα ιαματικά λουτρά, είναι
μία γενική συστηματική θεραπεία, μέσω της οποίας ενισχύονται η αυτοάμυνα και η αποκατάσταση του οργανισμού. Η θαλασσοθεραπεία είναι μια μορφή σύνθετης λουτροθεραπείας, η οποία δρα ρυθμιστικά και φαίνεται ότι ομαλοποιεί τις διάφορες απορυθμισμένες λειτουργίες του
οργανισμού, καθώς συνδυάζει τις δράσεις της
κλιματοθεραπείας, με πολλές μορφές λουτροθεραπείας ή πηλοθεραπείας, αποτελεί δηλαδή
μία ειδική αγωγή που δρα συγχρόνως στα διάφορα όργανα και συστήματα του οργανισμού.
Ο μηχανισμός της θαλασσοθεραπείας στηρίζεται στο γεγονός ότι το θαλασσινό νερό που έχει αντληθεί από τη θάλασσα πρόσφατα, θερμαίνεται σε θερμοκρασία 35-37οC και έτσι ενεργοποιούνται αρνητικά ιόντα, τα οποία διεισδύουν στο σώμα μέσω του δέρματος μεταφέροντας σε κάθε όργανο τα ζωτικά στοιχεία της θάλασσας. Επιπλέον, το γεγονός ότι η πυκνότητα
του θαλασσινού νερού είναι παρόμοια με αυτή
των ανθρώπινων κυττάρων, δίνει τη δυνατότητα για γρήγορο, άμεσο και βαθύ αποτέλεσμα.
Το θαλασσινό νερό περιέχει 32g ανόργανων
αλάτων σε κάθε λίτρο, ενώ το εσωτερικό μας
περιβάλλον περιέχει μόλις 9g/l, οπότε όταν το
σώμα μας περιβάλλεται από θαλασσινό νερό,
ξεκινά το φαινόμενο της ώσμωσης, κατά το οποίο το σώμα κυριολεκτικά αντλεί τα ανόργανα άλατα πραγματοποιώντας μια τάση εξισορρόπησης των συγκεντρώσεων. Αυτή η διαδικασία μάλιστα επιταχύνεται στις συνθήκες θερμοκρασίας που υπάρχουν κατά τη θαλασσοθεραπεία, αφού υπάρχει διαστολή των αγγείων του
δέρματος. Σύμφωνα με το μηχανισμό της θαλασσοθεραπείας η επιδερμίδα μας φορτίζεται
αρνητικά ,αλλά το βαθύτερο στρώμα της θετικά με αποτέλεσμα το ηλεκτρολυτικό ρεύμα να
κατευθύνεται από την αρνητική προς τη θετική
κατεύθυνση. Αρχικά τα αρνητικά ιόντα κινούνται μέσω της επιδερμίδας στις κατώτερες στιβάδες, όπου προσλαμβάνονται από τα τριχοειδή, και στη συνέχεια οδηγούνται στο αίμα και
μέσω του αίματος στα άλλα όργανα. Το ασβέστιο και το μαγνήσιο παίζουν σπουδαίο ρόλο
στη θεραπεία ρευματολογικών παθήσεων κα-

θώς και της οστεοπόρωσης, το κάλιο και το νάτριο βοηθούν το μυϊκό σύστημα, ο ψευδάργυρος τονώνει το αμυντικό σύστημα.
Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση
του μηχανισμού θαλασσοθεραπείας, έτσι ώστε
να γίνει πλήρης διείσδυση των ενεργών στοιχείων του θαλασσινού νερού στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι τουλάχιστον 20 λεπτά, χρόνος ο
οποίος άλλωστε και συστήνεται ως η ελάχιστη
παραμονή των ατόμων μέσα στις πισίνες με θαλασσινό νερό στα κέντρα θαλασσοθεραπείας.
Το θαλασσινό νερό, εκτός από τα μεταλλικά
άλατα, περιέχει και ένα πολύ μεγάλο αριθμό ιχνοστοιχείων καθώς και βιογενούς προέλευσης
μεταβολίτες που απελευθερώνονται από τους
θαλάσσιους οργανισμούς κατά τη διάρκεια της
ζωής τους ή μετά το θάνατό τους. Οι αντισηπτικές, αντιικές και αντιβιοτικές δράσεις του θαλασσινού νερού είναι αποδεδειγμένες επιστημονικά
και έχουν αποδοθεί σε συγκεκριμένα συστατικά
του. Οι δράσεις αυτές μάλιστα παρουσιάζουν εποχιακή διακύμανση εμφανίζοντας το μέγιστό
τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στη σύγχρονη θαλασσοθεραπεία χρησιμοποιούνται εκτός από το θαλασσινό νερό και
σκευάσματα που περιέχουν φύκια ή εκχυλίσματα φυκιών. Ορισμένα είδη φυκιών περιέχουν ανόργανα άλατα και ιχνοστοιχεία σε συγκεντρώσεις ακόμη και 50.000 φορές μεγαλύτερες των
αντίστοιχων στο θαλασσινό νερό. Η διαδερμική δράση του νερού και των φυκιών εμφανίζεται λόγω της υποδόριας εισχώρησης των ιόντων, τα οποία ενυδατώνουν τα επιδερμικά κύτταρα με ταυτόχρονη διάλυση των επιφανειακών λιποκυττάρων. Οι αντιφλεγμονώδεις και
καταπραϋντικές δράσεις των θαλάσσιων οργανισμών είναι γνωστές και μάλιστα συχνά χρησιμοποιούνται και σε καλλυντικά σκευάσματα
ως τα δραστικά συστατικά τους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι θαλασσοθεραπευτικές αγωγές θα πρέπει να γίνονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, σε κατάλληλα κέντρα και με ιατρική παρακολούθηση.
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η θαλασσοθεραπεία δρα στον οργανισμό μέσω του
συνδυασμού δύο αντίθετων μεταξύ τους ιδιοτήτων, αφενός των διεγερτικών και αφετέρου των
προστατευτικών του κλίματος. Στους διεγερτικούς παράγοντες, οι οποίοι παρέχονται σε δόσεις κατά την διάρκεια της θεραπείας, συγκαταλέγονται η ακτινοβολία του ήλιου, η κολύμβηση, τα αερολύματα, ο κυματισμός της θάλασσας και οι ισχυροί άνεμοι. Στους προστατευτικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η καθαρότητα του αέρα, η έλλειψη αλλεργιογόνων παραγόντων, η απουσία ακραίων φαινομένων όπως καύσωνες, το κρύο και οι εξισορροπημένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Η επίδραση δε αυτών των καιρικών συνθηκών στις
ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού ονομάζεται
βιοτροπία. Η γενική βιότροπος δράση της θαλασσοθεραπείας είναι θετική σε σωστή κλίμακα, καθώς οι ίδιοι κλιματικοί παράγοντες μπορούν να δράσουν άλλοτε ευεργετικά για την υ-

Λαγκαδάς.

γεία και άλλοτε αρνητικά, όντας βλαπτικοί όταν
παρέχονται σε μεγάλες δόσεις.
Τα ψυχρά θαλάσσια λουτρά έχουν σύμφωνα
με τους ειδικούς διεγερτική επίδραση στον γενικό τόνο του οργανισμού και στην ανάπτυξη και
ευνοούν την ανάρρωση, βελτιώνοντας την κατάσταση αναιμικών, λεμφατικών και ασθενικών
ατόμων. Η χαμηλή θερμοκρασία της θάλασσας, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη,
αντενδείκνυται για όσους πάσχουν από ρευματοπάθειες, αρθρίτιδες, καθώς και για εκείνους
που βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης από κατάγματα κ.ά. Αυτός ήταν και ο λόγος που
έγιναν, πρώτα στην Αγγλία και έπειτα στη Γαλλία, απόπειρες χρησιμοποίησης θερμαινόμενου
θαλασσινού νερού. Οι πειραματισμοί συνάντησαν το εμπόδιο της διάβρωσης των σωλήνων
και των άλλων μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τα προβλήματα αυτά ξεπεράστηκαν, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Έτσι το θαλασσινό θερμό νερό άρχισε ευρέως να χρησιμοποιείται για
λουτρά και καταιονισμούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι αρχικές ενδείξεις της θαλασσοθεραπείας να επεκταθούν με τη δυνατότητα παροχής θερμού θαλασσινού νερού σε ορισμένες
ρευματοπάθειες, μετατραυματικές καταστάσεις,
στην παχυσαρκία, τη μυϊκή κόπωση κ.ά. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον για
τη θαλασσοθεραπεία.
Μορφές θαλασσοθεραπείας αποτελούν οι
παρακάτω θεραπείες :
α) Α
 εροθεραπεία: αξιοποιεί την υψηλή περιεκτικότητα στ’ αρνητικά ιόντα του θαλασσινού νερού. Η περιεκτικότητα είναι χαμηλότερη όταν ο καιρός είναι καλός και υψηλότερη όταν ο καιρός είναι θυελλώδης ή όταν το
κύμα σπάει στην ακτή. Εκτός από την παράκτια περιοχή, υψηλή περιεκτικότητα σε αρνητικά ιόντα υπάρχει και σε μεγάλο υψόμετρο,
όπως και στα δάση. Η αεροθεραπεία θεωρείται ότι βοηθά σε θεμελιώδεις λειτουργίες
ΣΕΛΙΔΑ 39

του οργανισμού όπως η κυκλοφορία του αίματος και η καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία, η δε πεποίθηση ότι βοηθά σε ορισμένες ασθένειες όπως κρυολογήματα, και
χρόνιες βρογχίτιδες πιθανόν έχει σχέση με το
γεγονός ότι διεγείρεται ο μηχανισμός θερμορύθμισης. Η διάρκεια της έκθεσης και η επιφάνεια του σώματος που εκτίθεται πρέπει να
αυξάνονται προοδευτικά. Αυτή η μορφή θεραπείας αφορά κυρίως σε παθήσεις καρδιακού-αναπνευστικού συστήματος και όχι σε
δερματολογικές παθήσεις. Στο δερματολογικό ασθενή μπορεί να προσφέρει ευεξία και
ελάττωση του άγχους, που μπορεί να δράσει
στο ψυχικό υπόβαθρο της νόσου.
β) Η
 λιοθεραπεία: είναι η μορφή θαλασσοθεραπείας, που ενδιαφέρει περισσότερο τον
δερματολόγο. Η δράση της οφείλεται στην
υπεριώδη ακτινοβολία UVA (μήκος κύματος
315-400nm) και UVB (315-290nm) και στην
υπέρυθρη (1300-760nm). Η δράση αυτή είναι πιο έντονη κατά τις μεσημεριανές ώρες,
αλλά και πιο επικίνδυνη λόγω πιθανής πρόκλησης εγκαύματος, καρκίνου του δέρματος,
ακτινικών υπερκερατώσεων, καθώς και της
φωτογήρανσης που προκαλείται στο δέρμα.
Η διάρκεια της έκθεσης αυξάνεται σταδιακά
και έχει σχέση με το φωτότυπο του δέρματος. Χρησιμοποιείται η ακτινοβολία πριν τις
11 το πρωϊ και μετά τις 5 το απόγευμα για
την αποφυγή των παρενεργειών που έχουν
αναφερθεί ανωτέρω.
Έχει εφαρμογή κυρίως στην ψωρίαση, όπου σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αντικαταστήσει τη θεραπεία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αποτελούν αντένδειξη όμως
οι περιπτώσεις της ψωριακής ερυθροδερμίας και φλυκταινώδους ψωρίασης. Στην ακμή πρόσκαιρα αποχωρούν οι ελαφρές φλεγμονώδεις βλάβες. Προκαλεί, όμως, υπερκεράτωση και απόφραξη του εκφορητικού πόρου του σμηγματογόνου αδένα, κατακράτηση σμήγματος και σε δεύτερη φάση έξαρ-

ση της ακμής. Χρησιμοποιείται σαν θεραπεία
συντήρησης στην ατοπική δερματίτιδα. Το ίδιο συμβαίνει και στην ιχθύαση. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με άλλη
θεραπεία. Μη δερματολογική πάθηση στην
οποία εφαρμόζεται είναι σε παιδιά που πάσχουν από ραχίτιδα, διότι βοηθά στην σύνθεση βιταμίνης D από προβιταμίνη.
Παρενέργειες ηλίου: η έκθεση στον ήλιο
είναι δυνατόν να δρα επωφελώς στο δέρμα
και τον ανθρώπινο οργανισμό, και άλλοτε να
προκαλεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Στις ανεπιθύμητες επιδράσεις του ηλίου συγκαταλέγονται η καρκινογένεση λόγω της επίδρασης
της UVB ακτινοβολίας, με την ανάπτυξη επιθηλιωμάτων και μελανώματος, οι μεταλλάξεις σε έγκυες, οι φωτοδερματίτιδες, το ηλιακό έγκαυμα, η γήρανση του δέρματος, το πολύμορφο εκ φωτός ερύθημα, η ηλιακή κνίδωση, η πελάγρα και η επιδείνωση διαφόρων δερματικών νόσων (αλφισμός, λεύκη,
νόσος του Darier, απλός έρπης, ερυθηματώδης λύκος, μελαχρωματική ξηροδερμία,
πορφυρίες, χλόασμα, χηλοειδή, πέμφιγα).
γ) Αμμοθεραπεία: εφαρμόζεται κυρίως στις
ρευματοπάθειες και αρθρίτιδες. Στις δερματικές νόσους, εφαρμόζεται στο «αστεατωτικό έκζεμα» σε συνδυασμό με θαλασσοθεραπεία 37-38οC.
δ) Λουτροθεραπεία με θαλασσινό νερό: το
θαλασσινό νερό είναι μια ζώσα οντότητα. Οι
μικροοργανισμοί κα τα φύκια (άλγες) περιέχουν όλα εκείνα τα ιχνοστοιχεία (χαλκό, ψευδάργυρο, ιώδιο, σελήνιο), τις βιταμίνες, τις
πρωτεΐνες και μεταλλικά άλατα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ευεξία του ανθρωπίνου σώματος. Ο όρος θαλασσοθεραπεία υποδηλώνει αποκλειστικά και μόνο τη χρήση
θαλασσινού νερού, το οποίο δεν έχει υποστεί
επεξεργασία και μπορεί να θερμανθεί ώστε να
ευνοείται η απορρόφησή του από τους ανοικτούς πόρους του δέρματος. Απαραίτητο είναι
το νερό αυτό να αλλάζει συχνά, από τη στιγμή
που οι μικροοργανισμοί που περιέχει και ωφελούν τον οργανισμό, ζουν για 24-48 ώρες.
ε) Εισπνοθεραπεία με θαλάσσιο ατμό: προλαμβάνει και θεραπεύει αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ενισχύει την αντίσταση του αμυντικού συστήματος στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
στ) Υδροκινησοθεραπεία σε πισίνα με θαλασσινό νερό: ο επισκέπτης μπαίνει σε πισίνα μεγάλων διαστάσεων η οποία περιέχει ειδικές εξόδους υδρομασάζ και περιοχές υδρογυμναστικής. Επιβλέπεται συνεχώς
από φυσιοθεραπευτές που υποδεικνύουν
τη σωστή αγωγή. Η ομορφιά και η αισθητική αποτελούν επίσης σημαντικές προτεραιότητες. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται
έχουν συνήθως βάση τα φύκια. Ακολουθούν απολαυστικό στεγνό μασάζ, αποτοξινωτική σάουνα, ατμόλουτρο αλλά και διάφορες γυμναστικές και αθλητικές δραστηριότητες σε ανοικτό και κλειστό χώρο.

ζ) Υδρομασάζ με φυσαλίδες θαλασσινού
νερού: η βασική αρχή της θαλασσοθεραπείας είναι ο πλούτος σε ιονικά στοιχεία που υπάρχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον και στο
νερό. Η θεραπεία γίνεται σε ειδική μπανιέρα
με ζεστό θαλασσινό νερό, λάσπη και φύκια.
Ο επισκέπτης ξαπλώνει σε μια ειδική μπανιέρα με θαλασσινό νερό θερμοκρασίας 31-37ο
C. Το μασάζ και η πίεση του νερού προγραμματίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.
η) Υποθαλάσσιος καταιονισμός: με τη βοήθεια ενός ειδικού εκτοξευτή νερού και ανάλογα με την ανατομία του σώματος, ο υδροθεραπευτής κάνει μασάζ επιμένοντας στις
προβληματικές περιοχές που έχει προηγουμένως υποδείξει ο ιατρός.
θ) Ν
 τους με σταγόνες ψιλής βροχής: το «ράντισμα» του σώματος με ζεστές, ψιλές σταγόνες θαλασσινού νερού χαλαρώνει σημαντικά
τους μύες και συνδυάζεται με ένα ταυτόχρονο αναζωογονητικό μασάζ από εξειδικευμένο φυσιοθεραπευτή.
ι) Ντους με εκτόξευση θαλασσινού νερού:
η ένταση του θαλασσινού νερού ρυθμίζεται
έτσι ώστε να επιφέρει ευεργετικά ή καταπραϋντικά αποτελέσματα στο σώμα.
ια) Κούρα ανάπαυσης: εφαρμόζεται σε ψυχικές παθήσεις καθώς επίσης και μετά από μια
μεγάλη καταπόνηση του οργανισμού, όπως
π.χ. εγχείρηση, πρέπει όμως να αποφεύγονται οι βίαιες κλιματολογικές αλλαγές.
ιβ) Pediluves-kneipp βελτιώνουν τη φλεβική
κυκλοφορία στα πόδια.

5.5. Κλιματοθεραπεία η οποία αφορά στην
αυτόνομη θεραπευτική αγωγή μέσω της οποίας επιδιώκεται η βελτίωση της υγείας του οργανισμού με την έκθεσή του στις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Κέντρα κλιματοθεραπείας δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά κυρίως στην κεντρική Ευρώπη κατά τα μέσα της βιομηχανικής
περιόδου. Σήμερα, όμως, υπάρχει και ως ενσωματωμένη κοινωνική δράση και σε θερμαλιστικά
κέντρα, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα για
τη φροντίδα της ανθρώπινης υγείας – ευεξίας. Η
μετεωρολογία ορίζει ότι κλίμα είναι η μέση κατάσταση των καιρικών διακυμάνσεων μιας ευρύτερης περιοχής ή κάποιου περιορισμένου τόπου.
Είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι το κλίμα
ασκεί μεγάλη επίδραση στην ανθρώπινη υγεία,
πόσο μάλλον στα άτομα που επισκέπτονται τις
λουτροπόλεις, τα οποία συνήθως έχουν κάποιο
πρόβλημα υγείας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν καταγεγραμμένα τα ακριβή στοιχεία των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε λουτρόπολη, προκειμένου να
βοηθήσουν τους επισκέπτες να εγκλιματισθούν,
δηλαδή να πετύχουν την αποκατάσταση της νέας βιοκλιματικής τους ισορροπίας.
Η γενική ιατρική κλιματολογία εξετάζει τις βασικές αρχές που διέπουν την κλιματοθεραπεία
ώστε τα τελευταία χρόνια να έχουν μελετηθεί
οι παράγοντες του κλίματος, που παίζουν τον
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κύριο θεραπευτικό ρόλο. Για την καλύτερη αξιοποίηση ενός κλίματος, απαιτείται συνεργασία ειδικού κλιματολόγου και ιατρού, με σκοπό τον προσδιορισμό των θεραπευτικών ιδιοτήτων του, έτσι ώστε ένας τόπος να χαρακτηριστεί ως ειδικός για αεροθεραπεία ή για θαλασσοθεραπεία, θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην κλιματοθεραπεία και ασκούνται
κυρίως στα θερμαλιστικά κέντρα. Στοιχεία που
ενδιαφέρουν την κλιματοθεραπεία είναι η θέση
μιας περιοχής πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η βαρομετρική πίεση, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, η θερμοκρασία, η ένταση
και η κατεύθυνση του ανέμου, η υγρασία, το ύψος της βροχής, η νέφωση κ.ά.
Πρέπει να γνωρίζουμε, βέβαια, ότι το ιδανικό
κλίμα δεν έχει ορισθεί, ούτε και μπορεί να καθορισθεί, τόσο λόγω του πλήθους των κλιματικών στοιχείων και παραγόντων, όσο και της μεταβολής αυτών μέσα στους βιολογικούς χρονικούς κύκλους. Από πολλούς κλιματολόγους
και άλλους ερευνητές, έχει επιχειρηθεί ο καθορισμός ατμοσφαιρικών συνθηκών άνεσης για
τον άνθρωπο, για το λόγο δε αυτό επινοήθηκαν βιοκλιματικοί δείκτες που περιγράφουν την
αίσθηση άνεσης ή δυσφορίας, αποτέλεσμα της
συνδυασμένης επίδρασης της θερμοκρασίας
και της υγρασίας. Ο υπολογισμός ενός τέτοιου
βιοκλιματικού δείκτη προκειμένου να δοθεί από τον ιατρό ένας οδηγός συμπεριφοράς στους
επισκέπτες του θερμαλιστικού κέντρου, απαιτεί
τη γνώση της θερμομετρικής και υγρομετρικής
κατάστασης όλο το 24ωρο.
Για κάθε κλιματική επίδραση που επιδρά στα
βιολογικά φαινόμενα του οργανισμού χρησιμοποιείται ο όρος βιοκλιματολογικός παράγοντας,
η επιστήμη δε που ασχολείται με τη μελέτη των
βιοκλιματολογικών παραγόντων καλείται βιοκλιματολογία. Ένας βιοκλιματολογικός παράγοντας
μπορεί να έχει θετική επίδραση στην υγεία κάποιου ατόμου, όπως για παράδειγμα το ορεινό
κλίμα στη θεραπεία της φυματίωσης, αλλά μπορεί να έχει και αρνητική επίδραση όπως στις βιομηχανικές πόλεις με χαμηλό υψόμετρο, στις οποίες κάτω από κάποιες ατμοσφαιρικές συνθήκες επικρατεί σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση.
Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι οι καιρικές μεταβολές επενεργούν στο νευροφυτικό σύστημα
και βοηθούν στην ανάπτυξη νόσων ή στην εμφάνιση νοσηρών συμπτωμάτων. Ένα κλίμα για
να δράσει ευεργετικά σε μία νόσο πρέπει να διαθέτει κλιματικούς παράγοντες διαφορετικούς
από εκείνους που συνήθως ζει ο ασθενής, έτσι ώστε να δράσει ερεθιστικά ή κατευναστικά.
Οι ασθένειες των οποίων η αρχική αιτία είναι μικροβιακή ή άλλης φύσεως ή και ακαθόριστη,
αλλά η εμφάνιση ή η εξέλιξη τους υπόκειται
στις καιρικές μεταβολές, καλούνται μετεωροτρόποι, και τα άτομα μετεωροτρόπα. Σαν μέτρο
για την εκτίμηση ότι ένας τόπος δεν είναι βλαβερός για την υγεία του ανθρώπου είναι το καλούμενο αίσθημα ευεξίας. Στον ευρωπαϊκό χώρο συναντώνται τρία είδη κλιμάτων, το θαλάσσιο, το ημιορεινό και το ορεινό. Με την ιδιαι-

τήτων των σπηλαίων, έτσι ώστε να προκύψουν
επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία που θα διαχωρίσουν τις εμπειρικές και ανεύθυνες θεραπευτικές μεθόδους από τις υπεύθυνα αποδεδειγμένες της ιατρικής επιστήμης.

Κόκκινο νερό Λάρισας.

τερότητά του το θαλάσσιο κλίμα θεωρείται κατάλληλο για τη θεραπεία των νόσων του αναπνευστικού και του νευρικού συστήματος, ενώ
το ορεινό κλίμα για τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος αλλά και τις αγγειακές παθήσεις κ.ά.

5.6. Σπηλαιοθεραπεία είναι η θεραπευτική αγωγή, μέσω εφίδρωσης, που πραγματοποιείται
σε φυσικές ή και τεχνητές κοιλότητες – σπήλαια,
λόγω των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών
που επικρατούν μέσα σ’ αυτά. Η σπηλαιοθεραπεία αποτελεί την εναλλακτική θεραπευτική αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών, εκμεταλλευόμενη τις φυσικο-χημικές ιδιότητες κυρίως της ατμόσφαιρας των σπηλαίων και των υπόγειων νερών τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία χρόνιων βρογχοπνευμονικών παθήσεων,
άσθμα με ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στα πάσχοντα μικρά παιδιά, δερματικές νόσους αλλεργικής κυρίως αιτιολογίας καθώς και για την αναζωογόνηση ολόκληρου του οργανισμού.
Στη σημερινή εποχή, οι επιστημονικές έρευνες και η ανάλυση των επιστημονικών γνώσεων, ερμηνεύουν βαθμιαία τις συγκεκριμένες ευεργετικές ιατρικές τους επιδράσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στις συνθήκες ειδικού μικροκλίματος που επικρατούν στα ιαματικά σπήλαια. Με ένα απόλυτα φυσικό μηχανισμό η ατμόσφαιρα των σπηλαίων, ειδικά δε των λιμναίων, που βρίσκονται σε υπερκορεσμό υδρατμών, είναι απαλλαγμένη από κάθε αιωρούμενο σωματίδιο είτε αυτό αποτελείται από ανόργανα στοιχεία, είτε από οργανικές ενώσεις και
βιολογικά υλικά (π.χ. γύρις).
Επιπλέον, η απουσία όζοντος, η παρουσία ραδιενεργών σωματιδίων και ακτίνων καθώς και
το όξινο περιβάλλον που υπάρχουν στα ιαματικά σπήλαια, δεν ευνοούν την ανάπτυξη και
τον πολλαπλασιασμό βακτηριδίων και διαφόρων άλλων μικροοργανισμών. Κάτω από αυτές τις μικρο-κλιματολογικές συνθήκες, ο ασθενής εισπνέει αέρα με υδρατμούς, στείρος μικρο-

οργανισμών και άλλων αλλεργιογόνων παραγόντων, που σε συνδυασμό με την αυξημένη θερμοκρασία, που παρουσιάζεται στο περιβάλλον
πολλών σπηλαίων, λειτουργούν θεραπευτικά
στην απέκκριση των κολλωδών βρογχικών εκκριμάτων, δηλαδή στην ταχεία απόχρεμψη. Αν
συνυπολογίσουμε δε, ότι η χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια και γενικότερα οι χρόνιες βρογχοπνευμονικές παθήσεις έχουν κατά ένα μεγάλο
ποσοστό αλλεργική αιτιολογία, τότε είναι εύκολο να κατανοήσουμε το θεραπευτικό μηχανισμό
του μικροκλίματος των ιαματικών σπηλαίων.
Επίσης, κατά τη σπηλαιοθεραπεία διάφορες θειικές ενώσεις, που υπάρχουν σε ορισμένα σπήλαια, επιδρούν τοπικά και στο δέρμα
με συχνά αξιόλογα θεραπευτικά αποτελέσματα στις περισσότερες δερματοπάθειες, έστω κι
αν δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο θεραπευτικός
μηχανισμός τους.
Η σπηλαιοθεραπεία διαρκεί περίπου 21 μέρες
και γίνεται επί 4 ώρες κάθε μέρα. Η ίδια θεραπεία εφαρμόζεται επίσης σε ορυχεία και σε αλατωρυχεία. Μπορεί, κάλλιστα, να εφαρμοστεί και
σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών, πάντα όμως με
την παρακολούθηση κάποιου ειδικού.
Οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες σχετικά με την επίδραση του σπηλαιολογικού περιβάλλοντος στον άνθρωπο, ξεκάθαρα αποδεικνύουν ότι τα σπήλαια μπορούν να μετατραπούν σε υπόγεια αναρρωτήρια. Ήδη τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει το ενδιαφέρον του κόσμου και κυρίως των ειδικών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους σχετικά με το πρόβλημα αξιοποίησης των χώρων μέσα στα σπήλαια
για τη διατήρηση και ανανέωση της υγείας του
ανθρώπινου οργανισμού.
Πρωτοπόρος στην εφαρμογή της σπηλαιοθεραπείας είναι η Τσεχία, όπου υπάρχει εμπειρία 30 χρόνων, ενώ εφαρμόζεται με επιτυχία και
στην Ουγγαρία, Ρωσία, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία, Ρουμανία. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη της συστηματικότερης μελέτης των θεραπευτικών ιδιοΣΕΛΙΔΑ 42

5.7. Αλατοθεραπεία η οποία πραγματοποιείται εντός των αλατοσπηλαίων, προσφέρει μία
εμπειρία αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, γνωστή από τους αρχαίους χρόνους, ήρθε
δε ξανά στο προσκήνιο στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν παρατηρήθηκε από ιατρούς πολλών
ειδικοτήτων ότι οι αλατορύχοι εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλά προβλήματα υγείας. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στη δημιουργία κλινικών αποκατάστασης στις στοές παλαιών αλατωρυχείων. Ασθενείς με αναπνευστικά και δερματολογικά προβλήματα παρέμεναν εκεί καθημερινά
για 15-20 λεπτά χαλαρώνοντας.
Η ευεργετική δράση προέρχεται από τον αέρα των ειδικά διαμορφωμένων χώρων, ο οποίος είναι εμπλουτισμένος με ιχνοστοιχεία άλατος (ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, σίδηρο, νάτριο και άλλα ιχνοστοιχεία), τα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός απορροφά με φυσικό τρόπο
μέσω της αναπνοής και του δέρματος. Πολυετείς ιατρικές και επιστημονικές μελέτες σε πολλές χώρες έχουν αποδείξει ότι η αλατοθεραπεία
σε αλατοσπήλαια συμβάλλει στην αντιμετώπιση πληθώρας παθήσεων αναπνευστικών, δερματικών, μυοσκελετικών, καρδιαγγειακών, αλλεργιών, του θυρεοειδούς και του ανοσοποιητικού συστήματος.
Αντενδείκνυται η επίσκεψη στο αλατοσπήλαιο σε εμπύρετες καταστάσεις, σε αλλεργία
στο ιώδιο ή σε περιπτώσεις νεφροπάθειας. Παρέχει, επίσης, στον επισκέπτη άμεση καταπολέμηση του στρες, χαλάρωση, ευεξία, έλεγχο της
παχυσαρκίας, αποτοξίνωση, αντιγήρανση, ενώ
βοηθά στη διακοπή του καπνίσματος.
Το αλατοσπήλαιο πρέπει να είναι φτιαγμένο από αρκετούς τόνους ορυκτό αλάτι διότι αυτό είναι που δημιουργεί με φυσικό τρόπο το ιαματικό μικροκλίμα με την εξαιρετικά μεγάλη απορρόφηση και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
σαράντα πέντε λεπτά παραμονής εντός του αλατοσπηλαίου αντιστοιχούν με 4 ημέρες έκθεσης σε θαλάσσια αύρα. Εντός του αλατοσπηλαίου, πέραν της αλατοθεραπείας παρέχονται
επιπλέον πιστοποιημένες υπηρεσίες όπως: υγείας, ευεξίας (siatsou, ρεφλεξολογία, rejuvance,
reiki,) και εκγύμανσης (yoga,taichi). Τα αλατοσπήλαια μπορούν να εγκατασταθούν σε κέντρα
Ευεξίας & Θεραπείας, σε ξενοδοχεία.
5.8. Spa, όρος που επικράτησε σαν γενική ονομασία για τις θερμές μεταλλικές πηγές και οφείλεται στην ομώνυμη πόλη του Βελγίου, που
βρίσκεται κοντά στη Λιέγη. Κατά μια εκδοχή,
λόγω της ποιότητας των νερών της ο όρος spa
καθιερώθηκε, διεθνώς, για να χαρακτηρίζει τα
κέντρα λουτροθεραπείας. Κατά μια άλλη εκδοχή, η λέξη spa δεν είναι παρά τα αρχικά της λατινικής φράσης «sanitas per aqua» - υγεία δια

του ύδατος.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι προληπτικές και θεραπευτικές ιδιότητές της την αναδεικνύουν σε
μία έγκυρη, εναλλακτική μορφή φροντίδας της
υγείας μας με αξιόλογα αποτελέσματα.Το άγχος και η ένταση που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής, κυρίως στις μεγάλες πόλεις,
οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών
wellness (ευεξίας) και Spa, προσφέροντας μια
ολοκληρωμένη εμπειρία αναζωογονητικών διακοπών που συνδυάζει την αρμονική συνύπαρξη ψυχής και σώματος. Σύμφωνα με μία έρευνα που διενήργησε η Διεθνής Ένωση SPA (ISPA)
σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού του
Καναδά, οι συνηθέστεροι λόγοι επίσκεψης σε ένα spa είναι η διάθεση χαλάρωσης και μείωσης
του στρες, η νοητική και συναισθηματική τόνωση, ενώ πολλές θεραπείες ενδείκνυνται και για
αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η παχυσαρκία. Ειδικότερα, πελάτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, κάνουν συχνά χρήση
υπηρεσιών ευεξίας. Στη γειτονική μας Ιταλία,
αλλά και σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, η επίσκεψη σε spa, αποτελεί συχνά επιλογή διασκέδασης από παρέες νέων, αντί του εστιατορίου ή
της συνάθροισης σε σπίτια.
Τα Spa είναι εξειδικευμένα κέντρα που χρησιμοποιούν την υδροθεραπεία και όλες τις υπηρεσίες της αισθητικής, προκειμένου οι επισκέπτες τους να έχουν τη δυνατότητα συστηματικής
προληπτικής ή θεραπευτικής αγωγής. Οι θεραπείες που προσφέρονται σε αυτά τα «θέρετρα
ευεξίας» μπορούν να περιλαμβάνουν περιποίηση σώματος με διάφορα είδη μασάζ (όπως θεραπεία με φύκια, τροπικά έλαια, ζεστές ηφαιστειακές πέτρες, γάλα, λάσπη, αρωματοθεραπεία, σοκολατοθεραπεία κ.ά.), θεραπείες απώλειας βάρους ή συντήρησης, θεραπεία κατά της
κυτταρίτιδας, υδροθεραπείες σε τζακούζι, σάουνα, πισίνες, ατμόλουτρα, υδρομασάζ, μαργαριταρένια λουτρά, διάφορες θεραπείες ομορφιάς προσώπου (ενυδάτωση, καθαρισμός, πίλιγκ, μασάζ με αιθέρια έλαια), αποτρίχωση, μανικιούρ/πεντικιούρ, γυμναστήρια, σολάριουμ,
χαμάμ, ιατρικές συμβουλές, αντιγήρανση κ.ά.
Με τον όρο «αναζωογόνηση και spa», εννοούμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ειδικές εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή
και εξοπλισμό στις οποίες γίνεται χρήση ή ιαματικών φυσικών πόρων ή θερμαινόμενου θαλασσινού νερού ή θερμού φυσικού νερού με
προσθήκες ιαματικών φυσικών πόρων ή ζεστού
φυσικού νερού με την προσθήκη πηλών, βοτάνων, φυτών, αρωμάτων, ηφαιστειακής ή χαλαζιακής άμμου, φωτός, θερμότητας, μασάζ, ατμόλουτρων διαφόρων τύπων, με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών αναζωογόνησης, ευεξίας
και αισθητικής του σώματος.
Πρόσφατα σε όλο τον κόσμο συντελείται μια
αληθινή έκρηξη στην εφαρμογή υπηρεσιών
που βασίζονται στη φιλοσοφία του Spa, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σειράς επιχειρήσεων που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως
προς το μέγεθος αλλά και το είδος των υπηρε-

σιών που παρέχουν, οδηγώντας σε ατέλειωτες
συζητήσεις και διαφωνίες καθώς δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, αυτή η ανάπτυξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας έχει προκαλέσει σύγχυση σχετικά με το είδος των υπηρεσιών που προσφέρονται στα αντίστοιχα κέντρα.
Στις Η.Π.Α., συχνά χρησιμοποιείται από ταξιδιωτικούς πράκτορες και γενικότερα την τουριστική βιομηχανία ο όρος «Spa» για να περιγράψει ένα ευρύτερο και λιγότερο σαφές προϊόν, το
οποίο περιλαμβάνει κέντρα spa, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα υγείας και ομορφιάς, κέντρα αδυνατίσματος, κέντρα ομορφιάς κ.ά. Οι
Αμερικανοί επιμένουν, ότι η χρήση ιαματικού
ή θαλασσινού νερού δεν είναι απαραίτητο συστατικό για την εφαρμογή υπηρεσιών spa και
για αυτό τα μετέφεραν στα κέντρα των πόλεων.
Μάλιστα, οι όροι Day Spa, Sport and fitness
Spa, Medical Spa κ.ά. είναι καθαρά αμερικανική
επινόηση και σήμερα το είδος αυτών των επιχειρήσεων είναι η κυρίαρχη δύναμη στην αγορά ευεξίας των Η.Π.Α. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι
ακολουθούν την παραδοσιακή φιλοσοφία του
Spa και επιμένουν πως βασικό συστατικό αντίστοιχων υπηρεσιών είναι το νερό ιαματικής πηγής ή θάλασσας. Η άποψη αυτή αντιπροσωπεύεται κυρίως από Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν
παράδοση σε θεραπείες που βασίζονται σε νερά με θεραπευτικές ιδιότητες.
Είναι, όμως, φανερό πλέον ότι η νέα εκδοχή του Spa αναπτύσσεται ταχύτατα και στην Ευρώπη, ενσωματώνοντας σταδιακά όλες τις επιχειρήσεις που ήταν γνωστές μέχρι σήμερα ως
κέντρα αισθητικής, κομμωτικής, αδυνατίσματος, γυμναστήρια κ.ά., τείνοντας έτσι να διαμορφώσουν μια ενιαία βιομηχανία, αυτή της υγείας - ευεξίας και ομορφιάς. Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρεται η ποικιλία των στόχων, των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών Spa σε διεθνές επίπεδο.
Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Spa (ISPA),
οι καταναλωτές υπηρεσιών Spa έχουν ως κίνητρο έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: αναζήτηση ευχαρίστησης και απόλαυσης των υπηρεσιών, απόδραση από την
καθημερινότητα και ανακούφιση από το άγχος,
διάθεση για προσωπική εργασία σε σχέση με ορισμένες πλευρές του σώματος τους αλλά και
βελτίωση της ψυχολογικής τους κατάστασης.
Οι πιο τακτικοί πελάτες των Spas ανήκουν
στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 31-54 ετών (το
60% των πελατών), με την ηλιακή ομάδα μεταξύ 18-30 ετών να έχει πολλές προοπτικές ανάπτυξης, ενώ το 85% των πελατών των Spas
της πόλης είναι γυναίκες. Αντίθετα, παρατηρείται μια μείωση της πελατείας Spa στις ηλικίες 50
και πάνω. Οι τάσεις που περιγράφονται παραπάνω βοηθούν στην αναγνώριση του τύπου και
της συμπεριφοράς των καταναλωτών, καθώς
και στην εκτίμηση του τρέχοντος και μελλοντικού δυναμικού της αγοράς.
Το σίγουρο είναι ότι ο τύπος των πελατών
που επισκέπτονται τα σύγχρονα Spas έχει αλΣΕΛΙΔΑ 43

λάξει σε σχέση με το τέλος της δεκαετίας του
80 και τις αρχές του 90, όταν ξεκίνησε αυτή η
συνήθεια στις Η.Π.Α. Το Spa δε θεωρείται πια
«απλώς μια πολυτέλεια» αλλά μια αναγκαιότητα και είναι θεμελιώδες στοιχείο του σύγχρονου τρόπου ζωής, τάση που καλλιεργήθηκε κυρίως από τη μεταπολεμική γενιά, ηλικίας σήμερα 35-50 ετών. Με βάση τις προβλέψεις, είναι
πιθανό στο μέλλον να γενικευτεί η τάση που θέλει τα Spas να γίνονται τρόπος ζωής ως μέσο
για την διατήρηση της καλής φυσικής και ψυχικής κατάστασης.
Καθώς η βιομηχανία των Spa συνεχίζει να αναπτύσσεται και να διευρύνεται, η εγκυρότητα
των θεραπειών καθώς και η συνολική αποτελεσματική εμπειρία από αντίστοιχες υπηρεσίες, θα τεθούν υπό εντονότερη διερεύνηση και
κριτική. Μερικές από τις απειλές για τον κλάδο αυτό αποτελούν η έλλειψη κοινά αποδεκτού
ορισμού, η έλλειψη κοινών κανόνων αναφορικά με της παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίοι θα
είναι παράλληλα κατανοητοί και από τους καταναλωτές, καθώς και η έλλειψη συνεργασίας
μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της βιομηχανίας Spa. Ο καθορισμός των κατηγοριών της βιομηχανίας και ο προσδιορισμός των εξειδικευμένων μορφών επιχειρήσεων που συνθέτουν αυτή την αγορά είναι τρόποι που θα συμβάλλουν
στην επίτευξη κοινών στόχων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των εργαζομένων τους, των καταναλωτών αλλά και των επενδυτών.
Επειδή ο χώρος ενός Spa προσφέρεται για
περιποίηση, χαλάρωση και αναζωογόνηση
προσώπου, σώματος αλλά και πνεύματος, πρέπει να είναι πλήρως οργανωμένος και να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα τμήματα που έχουν τη
δυνατότητα να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες
των πελατών μέσα στον ίδιο χώρο. Αναφορικά, μπορεί να περιλαμβάνει τμήμα γυμναστικής-κινησιοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, αισθητικής προσώπου και σώματος, αισθητικής άκρων, κομμωτικής, διατροφολογίας κ.ά.
Η χώρα μας, παρόλο που κατέχει μια πραγματικά ευνοϊκή γεωγραφική θέση, περικυκλωμένη από θάλασσα και με διάσπαρτες ιαματικές πηγές, μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να
εκμεταλλεύεται οργανωμένα τη μέγιστη δύναμη του θαλασσινού και μεταλλικού νερού στον
τομέα της υγείας και της ομορφιάς. Ήδη αρκετά
πολυτελή ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονα Κέντρα Αναζωογόνησης
(Spa) με άριστο εξοπλισμό και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό στην Κρήτη, Πελοπόννησο,
Ρόδο, Αιδηψό, Βραυρώνα Αττικής κ.ά.

5.9. Συμπληρωματικές Εφαρμογές Ιαματικών Φυσικών Πόρων αφορούν στο σύγχρονο ρόλο των ιαματικών φυσικών πόρων και
προσδιορίζονται από ένα αρκετά ευρύ πεδίο εφαρμογών που, εκτός από την ιατρική, περιλαμβάνει τον ιαματικό τουρισμό - θερμαλισμό,
την κοσμετολογία, τη γεωθερμία και την εμφιάλωση.

Σιδηρόκαστρο.

5.9.1. Κοσμετολογία. Κατά την κοσμετολογία, οι ιαματικοί φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια,
για να αντικαταστήσουν όλο ή μέρος του νερού
στις συνταγές των καλλυντικών και δερματολογικών προϊόντων, για την ενυδάτωση του δέρματος, την αντιμετώπιση της λιπαρότητας και
της ακμής, της ατοπικής δερματίτιδας, των εκζεμάτων, της ψωρίασης, των εγκαυμάτων κ.ά.
Κλινικές έρευνες που γίνονται σχετικά με τη
δράση του νερού στο δέρμα αποδεικνύουν ότι
υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα λόγω
των πολλών ιδιοτήτων τους.Υπάρχουν πολλές
βιομηχανίες καλλυντικών που έχουν ως πρώτη
ύλη για την παρασκευή καλλυντικών το μεταλλικό νερό και τον άργιλο.
Ελεύθερες ρίζες εμπλέκονται σε δυο κύρια
νοσήματα του δέρματος, στη φωτογήρανση και
στην καρκινογένεση. Κύρια αιτία παραγωγής ελευθέρων ριζών στο δέρμα θεωρείται η υπεριώδης ακτινοβολία UVA (μήκος κύματος 320400nm). Αυτές αποτελούν, ιόντα ή άτομα που
διαθέτουν ένα ασύνδετο ηλεκτρόνιο σε τροχιά
γύρω από τον πυρήνα, στη μεγαλύτερη δυνατή
απόσταση. Επομένως, αυτό το ηλεκτρόνιο, έχει
μεγάλη ενέργεια και μεγάλη ικανότητα αντίδρασης με τα παρακείμενα μόρια. Πειράματα έδειξαν ότι στο εσωτερικό των λευκοκυττάρων,μετά
μια από σειρά μεταβολικών λειτουργιών, παράγονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Στις ρίζες αυτές οφείλεται η βακτηριοκτόνος δράση των κυτταροκτόνων Τ-λευκοκυττάρων. Ευθύνονται, όμως, κυρίως για αρνητικές επιδράσεις στον οργανισμό. Κατά τη υποξία παράγεται ελεύθερη
ρίζα υπεροξειδίου και η δράση της είναι βλαπτική. Επίσης, κατά την εξέλιξη της φλεγμονής, παράγονται ελεύθερες ρίζες κατά τη διάρκεια του
μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος και κατά το σχηματισμό των προσταγλαδινών και λευκοτριενίων.
Επίσης, οι ελεύθερες ρίζες παράγονται κατά

την ακτινοβόληση με ιονίζουσες ή μη ακτινοβολίες. Παράδειγμα είναι η δημιουργία ελεύθερων ριζών στο δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία. Σε άτομα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε φαιομελανίνη στο δέρμα τους (άτομα με κοκκινόξανθα μαλλιά), με την επίδραση της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας, παράγονται ελεύθερες ρίζες κυρίως υπεροξειδίου (Η2Ο2), που στη συνέχεια παράγουν ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ-). Πιθανολογείται
ότι αυτές οι ρίζες θεωρούνται υπεύθυνες για
τη δημιουργία καρκίνου του δέρματος και νεοπλασμάτων.
Η επίδραση των ελευθέρων ριζών στους υδατάνθρακες χαρακτηρίζεται από δομικές και
λειτουργικές αλλοιώσεις των γλυκοπρωτεϊνικών μεμβρανικών υποδοχέων και των νουκλεϊνικών οξέων. Η διάσπαση ορισμένων δομικών
στοιχείων του δέρματος, όπως το κολλαγόνο, η
ελαστίνη και το υαλουρονικό οξύ, μπορεί να επέλθει και από τη δράση ελευθέρων ριζών, με
απώτερα αποτέλεσματα τη γήρανση του δέρματος, τη φωτογήρανση και την καρκινογένεση.
Πέραν της ακτινοβολίας, για τη δημιουργία των
ελευθέρων ριζών ευθύνονται και τροφές, ορμόνες και τοξικοί παράγοντες.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένα
θερμομεταλλικά νερά έχουν την ιδιότητα να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες. Γι’ αυτό
και τελευταία προωθείται η ιδέα να έχουν και
τα καλλυντικά στη σύστασή τους ιαματικό νερό,
όπως αυτό πραγματοποιείται από τις εταιρείες
Vichy, La Roche-Posay, Avene.
Οι ουσίες που εμποδίζουν τη δράση των ελευθέρων ριζών είναι:
• Βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη): περιλαμβάνει
7 αλκοόλες, τοκοφερόλες, με πιο σημαντική την α-τοκοφερόλη. Χορηγείται από το στόμα, ενώ ανευρίσκεται σε αφθονία στα φρέσκα φρούτα, στα λαχανικά, στο φύτρο των
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σιτηρών, στο συκώτι και στα αυγά. Είναι μία
ουσία που προστίθεται σε αναλογία 0,5-1%
στις κρέμες, τόσο εξαιτίας της αντιοξειδωτικής
δράσης της στο δέρμα όσο και για την αντιοξειδωτική δράση της στην ίδια την κρέμα.
• Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ): είναι από τους
πιο σημαντικούς παράγοντες εξουδετέρωσης
ελευθέρων ριζών, με την απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει να είναι το περιβάλλον ελαφρώς όξινο. Συμμετέχει στην παραγωγή του κολλαγόνου και της ενδοκυτταρίου βασικής ουσίας έχοντας αντιοξειδωτική,
αντιηλιακή και επουλωτική δράση. Χορηγείται από το στόμα ενώ αποτελεί και συστατικό
των κρεμών, τόσο για την αντιοξειδωτική δράση του στο δέρμα, όσο και για την αντιοξειδωτική του δράση στο σκεύασμα.
• Βιταμίνη Β6: λειτουργεί με τη μορφή της
φωσφορικής πυριδοξάλης σαν συνένζυμο
για την τρανσαμίνωση και αποκαρβοξυλίωση
των αμινοξέων.
• Βιοτίνη (Η): είναι κυκλική οργανική ένωση
και αποτελεί συνένζυμο διαφόρων αντιδράσεων καρβοξυλίωσης.
• Νικοτινικό οξύ (ΡΡ): μαζί με τα παράγωγα
του λινολεϊκού οξέος και συγκεκριμένα το λινολενικό, το ολεϊκό και το αραχιδονικό οξύ αποτελούν σημαντικούς παράγοντες.
• Σελήνιο (Se): υπάρχει σε ορισμένα ιαματικά
νερά, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, γιατί μειώνει την παραγωγή τριών κυτοκινών των κερατινοκυττάρων (IL-1a, IL-6, TNF-a) τόσο σε
φυσιολογικό όσο και σε φλεγμονώδες δέρμα
καθώς και κάτω από την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας. Υπάρχει πιθανότητα στην
ιδιότητα αυτή να παίζει ρόλο και το στρόντιο
που, επίσης, υπάρχει σαν ιχνοστοιχείο σε θερμομεταλλικά νερά.
• Κυτοκίνες: πιθανολογείται ότι ορισμένα θερμομεταλλικά νερά καταστέλλουν την παραγωγή κυτοκινών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ιντερφερόνες, οι ιντερλευκίνες καθώς
και οι αυξητικοί παράγοντες (growth factor)
των κυττάρων.

5.9.2 Βιομηχανική χρήση ιαματικών μεταλλικών νερών. Αποτελούν σημαντικό τμήμα της βιομηχανίας για τη χρήση εκτός του τόπου εμφάνισης ή παραγωγής αυτών, αποφέροντας μεγάλα οικονομικά οφέλη στις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

5.9.3 Γεωθερμική χρήση. Με τη θερμότητα του ιαματικού νερού μπορεί να θερμαίνονται
όλες οι εγκαταστάσεις που έχουν σχέση με το
θερμαλισμό, όπως το κτίριο του υδροθεραπευτηρίου, του ξενοδοχείου, ακόμη και τα δημόσια
κτίρια της Λουτρόπολης, εφόσον βέβαια υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού και ακολουθούνται οι κανόνες περί αειφορίας. Με τους παραπάνω τρόπους εκμετάλλευσης ενισχύονται αφενός οι ίδιες οι επιχειρήσεις Ιαματικού Τουρισμού και αφετέρου η τοπική οικονομία με τη
ID
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εφαρμογή PDO νημάτων για ανόρθωση
και σύσφιξη σε πρόσωπο και σώμα
και ο συνδυασμός τους
με την αυτόλογη μεσοθεραπεία (PRP)
Δρ Καλοκασίδης Κωνσταντίνος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

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

T

α νήματα PDO είναι 100% βιοαπορροφήσιμα από πολυπροπυλένιο (όπως και τα αντίστοιχα απορροφήσιμα ράμματα). Διαθέτουμε διάφορα είδη PDO νημάτων τα οποία είτε σχηματίζουν
ένα ενισχυμένο εσωτερικό υποστηρικτικό
πλέγμα που υποστηρίζει τους ιστούς του
σώματος με απολύτως ασφαλή τρόπο, είτε ενεργούν με άμεση έλξη για ανόρθωση.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα μονόκλωνα PDO (monofilament PDO) και τα
πιο ισχυρά σπειροειδή (PDO screw). Στη
δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα αγκιστροειδή (PDO COG). Η θεραπεία διαρκεί από
30 έως 45 λεπτά και γίνεται με τοπική αναισθησία, συνήθως με εφαρμογή αναισθητικής κρέμας λιδοκαΐνης ή με την εφαρμογή «μπλοκ» αναισθησίας με χρήση ενέσιμης λιδοκαΐνης.
Ο μηχανισμός δράσης της θεραπείας με
νήματα είναι ο εξής: Μετά την εισαγωγή των
νημάτων, δημιουργείται γύρω από αυτά ένα
φυσικό πλέγμα από ελαστικές ίνες και κολλαγόνες ίνες (foreign body reaction). Αυτό εξηγεί το σταδιακά αυξανόμενο αποτέλεσμα της θεραπείας (το μέγιστο αποτέλεσμα παρατηρείται μετά τους εξι μήνες από
την εφαρμογή) καθώς και το ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας διαρκούν μακροχρόνια, ανάλογα και με τον τύπο νημάτων
που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της θεραπείας διαρκούν πολύ περισσότερο από
το χρόνο βιο-διάσπασης των νημάτων που
εισαγάγουμε, εξαιτίας της σύνθεσης αυτής
της «θήκης» κολλαγόνων και ελαστικών
ινών που περιβάλλουν το PDO νήμα. Στο
σημείο αυτό η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP
(Platelet Rich Plasma) έρχεται να ενισχύσει
και να ολοκληρώσει τη θεραπεία με τα PDO

νήματα. Οι αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες που παρέχει η θεραπεία PRP ενισχύουν αυτήν την ενδογενή αντίδραση παραγωγής κολλαγόνου, με το αποτέλεσμα να
ενισχύεται και ποσοτικά-ποιοτικά και όσον
αφορά στη χρονική του διάρκεια. Η εφαρμογή του PRP γίνεται ταυτόχρονα με την εισαγωγή του νήματος, με την έγχυση να γίνεται μέσω του οδηγού του νήματος.
Οι 3 τύποι νημάτων PDO μπορούν να
συνδυαστούν στην ίδια εφαρμογή ανάλογα με την εμπειρία του ιατρού και τις ανάγκες της κάθε θεραπείας ώστε να επιτευχθεί
το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ειδικά σε
εφαρμογές σώματος (εφαρμογή σε γλουτούς, στήθος) τα COQs τα οποία προσφέρουν άμεση έλξη θα πρέπει να είναι μια
επιλογή που θα σκεφτεί σοβαρά ο ιατρός.
Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί με εισαγωγή επιπλέον νημάτων στην ίδια περιοχή για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα ή τοποθέτηση νημάτων σε άλλη περιοχή του
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σώματος οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν ο
ιατρός και ο ασθενής χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.
Η θεραπεία είναι εξαιρετικά ασφαλής με
ελάχιστες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Αμέσως μετά τη θεραπεία, υπάρχει ήπιος
ερεθισμός στα σημεία εισόδου των νημάτων. Κατά την εφαρμογή μπορεί να γίνουν
κάποια αιματώματα-εκχυμώσεις οι οποίες
θα υποχωρήσουν σε λίγες ημέρες. Σε αυτήν
την περίπτωση, εφαρμόζουμε ψύξη με πάγο
αμέσως μετά την εφαρμογή και τις επόμενες ημέρες εφαρμόζουμε κρέμα με άρνικα.
Με μια ικανοποιητική εκπαίδευση που θα
παρέχει στον ιατρό ασφαλή και αποτελεσματικά θεραπευτικά πρωτόκολλα εφαρμογής και την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, θεωρούμε ότι η εφαρμογή νημάτων θα
πρέπει να βρίσκεται στη φαρέτρα του σύγχρονου δερματολόγου που ασχολείται με
εφαρμογές της αισθητικής δερματολογίαςδερματοχειρουργικής.
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σχέση με το μη ψωριασικό δέρμα. Τα αυξημένα επίπεδα IL-17A
IL-17A στο
στο
δέρμα
δέρμα έχουν
έχουν σχετιστεί
σχετιστεί με
με σοβαρότερα
σοβαρότερα συμπτώματα
συμπτώματα ψωρίασης.
ψωρίασης.
Η
Η πρόσφατη
πρόσφατη έρευνα
έρευνα έχει
έχει θεμελιώσει
θεμελιώσει ότι
ότι η
η IL-17A
IL-17A είναι
είναι μέρος
μέρος του
του φαύλου
φαύλου
κύκλου της
κύκλου
της ψωρίασης,
ψωρίασης, όπου
όπου η
η IL-17A
IL-17A αποστέλλει
αποστέλλει σήματα
σήματα στα
στα κύτταρα
κύτταρα του
του
δέρματος
και
το
ανοσοποιητικό
σύστημα,
προκαλώντας
συμπτώματα
δέρματος και το ανοσοποιητικό σύστημα, προκαλώντας συμπτώματα
που είναι
είναι χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά της
της νόσου:
νόσου:
που
•• Η
IL-17A
αποστέλλει
σήματα
Η IL-17A αποστέλλει σήματα στο
στο συνηθέστερο
συνηθέστερο τύπο
τύπο κυττάρων
κυττάρων του
του
δέρματος (τα
(τα κερατινοκύτταρα)
κερατινοκύτταρα) με
με αποτέλεσμα
αποτέλεσμα την
την ανάπτυξη
ανάπτυξη νέων
νέων
δέρματος
κυττάρων
κυττάρων δέρματος
δέρματος σε
σε ταχύτερο
ταχύτερο ρυθμό
ρυθμό από
από τον
τον φυσιολογικό
φυσιολογικό και
και τη
τη
συσσώρευση κυττάρων
κυττάρων στην
στην επιφάνεια
επιφάνεια του
του δέρματος,
δέρματος, προκαλώντας
προκαλώντας
συσσώρευση
συμπτώματα
συμπτώματα όπως
όπως είναι
είναι η
η πάχυνση
πάχυνση του
του δέρματος
δέρματος και
και οι
οι πλάκες
πλάκες (δέρμα
(δέρμα
με λέπια).
λέπια).
με

H IL-17A
IL-17A αποστέλλει,
αποστέλλει, επίσης,
επίσης, σήματα
σήματα στα
στα κύτταρα
κύτταρα που
που καταπολεμούν
καταπολεμούν
•• H
τις λοιμώξεις,
λοιμώξεις, πυροδοτώντας
πυροδοτώντας συμπτώματα
συμπτώματα όπως
όπως είναι
είναι ο
ο κνησμός
κνησμός και
και η
η
τις
ερυθρότητα.
ερυθρότητα.
Αυτά τα
τα κύτταρα
κύτταρα που
που καταπολεμούν
καταπολεμούν λοιμώξεις
λοιμώξεις δημιουργούν
δημιουργούν επίσης,
επίσης,
•• Αυτά
περισσότερη
IL-17A,
διαιωνίζοντας
με
αυτό
τον
τρόπο
τον
κύκλο.
περισσότερη IL-17A, διαιωνίζοντας με αυτό τον τρόπο τον κύκλο.

Τι
Τι νεότερο
νεότερο στην
στην θεραπεία
θεραπεία της
της ψωρίασης;
ψωρίασης;
Μέχρι
Μέχρι σήμερα,
σήμερα, όλες
όλες οι
οι βιολογικές
βιολογικές θεραπείες
θεραπείες για
για την
την ψωρίαση,
ψωρίαση,
συμπεριλαμβανομένων
των
θεραπειών
κατά
του
παράγοντα
νέκρωσης
συμπεριλαμβανομένων των θεραπειών κατά του παράγοντα νέκρωσης των
των
όγκων (αντι-TNF)
(αντι-TNF) και
και της
της ουστεκινουμάμπης,
ουστεκινουμάμπης, συστήνονταν
συστήνονταν ως
ως συστηματικές
συστηματικές
όγκων
θεραπείες
θεραπείες δεύτερης
δεύτερης γραμμής
γραμμής στην
στην Ευρώπη,
Ευρώπη, δηλαδή
δηλαδή επί
επί αποτυχίας,
αποτυχίας, μη
μη
ανοχής ή
ή αντένδειξης
αντένδειξης σε
σε κλασσικές
κλασσικές συστηματικές
συστηματικές θεραπείες,
θεραπείες, όπως
όπως η
η
ανοχής
κυκλοσπορίνη
και
η
μεθοτρεξάτη.
Η
σεκουκινουμάμπη
είναι
ο
πρώτος
κυκλοσπορίνη και η μεθοτρεξάτη. Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος
πλήρως ανθρώπινος
ανθρώπινος βιολογικός
βιολογικός παράγοντας
παράγοντας που
που αναστέλλει
αναστέλλει την
την
πλήρως
ιντερλευκίνη-17A
(IL-17A),
που
εγκρίθηκε
ως
συστηματική
θεραπεία
ιντερλευκίνη-17A (IL-17A), που εγκρίθηκε ως συστηματική θεραπεία
πρώτης γραμμής
γραμμής για
για ασθενείς
ασθενείς με
με μέτρια
μέτρια ως
ως σοβαρή
σοβαρή ψωρίαση
ψωρίαση κατά
κατά
πρώτης
πλάκας.
Στην
Ελλάδα,
η
σεκουκινουμάμπη
αναμένεται
να
κυκλοφορήσει
πλάκας. Στην Ελλάδα, η σεκουκινουμάμπη αναμένεται να κυκλοφορήσει
μέσα στο
στο 2015.
2015.
μέσα

Ο κεντρικός ρόλος της IL-17A στην ψωρίαση
Η
Η IL-17A
IL-17A είναι
είναι µία
µία προφλεγµονώδης
προφλεγµονώδης κυτταροκίνη
κυτταροκίνη που
που δρα
δρα απευθείας
απευθείας στα
στα κερατινοκύτταρα
κερατινοκύτταρα

TNF-α

IL-12/23
IL-17A

Th17
Th17 cells
cells
Ενεργοποιηµένα
δενδριτικά κύτταρα
κύτταρα
Ενεργοποιηµένα δενδριτικά
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Κερατινοκύτταρα
Κερατινοκύτταρα

δερματικές
βλάβες,
οιχρόνια
οποίεςδιαμεσολαβούμενη
ονομάζονται
«πλάκες»,
οποίες
είναι
Η
ψωρίαση
είναι μία
απόμεγάλης
τοοιανοσοποιητικό
νόσος,
η οποία
χαρακτηρίζεται
από παχιές
και
διάρκειας
δυσάρεστη
κατάσταση
δεν
είναι
απλά
ένα
αισθητικό
πρόβλημα
Η
ψωρίαση
είναι
μία
χρόνια
διαμεσολαβούμενη
από
το
ανοσοποιητικό
γνωστό
προκαλούν
κνησμό,
λέπια
και «πλάκες»,
πόνο.
κοινή
και–
νόσος,
ηότιοποία
χαρακτηρίζεται
από παχιές
και Αυτή
μεγάλης
διάρκειας
δερματικές
βλάβες,
οι οποίες
ονομάζονται
οι ηοποίες
είναι
επηρεάζονται
καθημερινά
ακόμα
και
άτομα
με
πολύ
ήπια
νόσος,
ηότιοποία
χαρακτηρίζεται
από
παχιές
και Αυτή
μεγάλης
διάρκειας
δυσάρεστη
κατάσταση
δεν
είναι
απλά
ένα
αισθητικό
πρόβλημα
δερματικές
βλάβες,
οι οποίες
ονομάζονται
«πλάκες»,
οι συμπτώματα.
είναι
γνωστό
προκαλούν
κνησμό,
λέπια
και
πόνο.
ηοποίες
κοινή
και–
δερματικές
βλάβες,
οι
οποίες
ονομάζονται
«πλάκες»,
οι
οποίες
είναι
επηρεάζονται
καθημερινάδεν
ακόμα
άτομα
μεπόνο.
πολύ Αυτή
ήπια συμπτώματα.
γνωστό
ότι κατάσταση
προκαλούν
κνησμό,
λέπια
και
η κοινή και–
δυσάρεστη
είναικαι
απλά
ένα
αισθητικό
πρόβλημα
γνωστό
ότι
προκαλούν
κνησμό,
λέπια
και
πόνο.
Αυτή
η κοινή και–
δυσάρεστη κατάσταση
είναικαιαπλά
πρόβλημα
επηρεάζονται
καθημερινάδεν
ακόμα
άτομαένα
με αισθητικό
πολύ ήπια συμπτώματα.
50% µείωση στη βαθµολογία PASI – αποδεκτή µέτρηση
δυσάρεστη
κατάσταση
δεν
είναι
απλά
ένα
αισθητικό
πρόβλημα
–
επηρεάζονται καθημερινά
ακόμα και άτομα
πολύ ήπια συμπτώματα.
αποτελεσµατικότητας
για με
τα δευτερεύοντα
καταληκτικά
σηµεία
στις κλινικές
µελέτες
ψωρίασης
50%
µείωση
στη βαθµολογία
PASI
– αποδεκτή
µέτρηση
επηρεάζονται καθημερινά
ακόμα
και
άτομα
με της
πολύ
ήπια συμπτώματα.

PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI

50
50
50
75
50
50
75
75
90
75
75
90
90
100
90
90
100
100
100
100

αποτελεσµατικότητας για τα δευτερεύοντα καταληκτικά
50%
µείωση
στη βαθµολογία
PASIψωρίασης
– αποδεκτή µέτρηση
σηµεία
στις κλινικές
µελέτες της
αποτελεσµατικότητας
για τα δευτερεύοντα
καταληκτικά
75% µείωση στη βαθµολογία
PASI – τυπική µέτρηση
50% µείωση στη βαθµολογία PASI – αποδεκτή µέτρηση
σηµεία
στις κλινικές µελέτες
της ψωρίασης
αποτελεσµατικότητας
στις περισσότερες
κλινικές
αποτελεσµατικότητας
για
τα
δευτερεύοντα
καταληκτικά
50%
µείωση
στη
PASI
–
µέτρηση
µελέτες
της ψωρίαση
75%
µείωση
στη βαθµολογία
βαθµολογία
PASIψωρίασης
– αποδεκτή
τυπική µέτρηση
σηµεία
στις κλινικές
µελέτες
της
αποτελεσµατικότητας
για
τα
δευτερεύοντα
καταληκτικά
αποτελεσµατικότητας στις περισσότερες κλινικές
σηµεία
στις
µελέτες της
75%
µείωση
στη βαθµολογία
PASIψωρίασης
– τυπική
µέτρηση
µελέτες
της κλινικές
ψωρίαση
PASI
90 ΚΑΙ
100

αποτελεσµατικότητας
στις περισσότερες
κλινικές
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
90%
75% µείωση
µείωση στη
στη βαθµολογία
βαθµολογία PASI – τυπική µέτρηση
ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ
µελέτες
της ψωρίαση
PASI
90κλινικές
ΚΑΙ 100
PASI
(σχεδόν
καθαρό δέρµα)
αποτελεσµατικότητας
στις περισσότερες
75%
µείωση στη βαθµολογία
PASI – ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
τυπική
µέτρηση
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
90% µείωση
στη βαθµολογία
µελέτες
της ψωρίαση
ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ
αποτελεσµατικότητας
στις περισσότερες
κλινικές
ΟΙ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ
PASI
90
ΚΑΙ
100
PASI (σχεδόν καθαρό δέρµα)
ΣΗΜΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
µελέτες της ψωρίαση
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
90% µείωση στη βαθµολογία
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
PASI
90
ΚΑΙ
100
ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ
ΟΙ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ
PASI
(σχεδόν
καθαρό δέρµα)
ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Καθαρό
δέρµα
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΣΗΜΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
90% µείωση
στη βαθµολογία
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
5
PASI
90
ΚΑΙ
100
ΤΟΥ
∆ΕΡΜΑΤΟΣ
ΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ
PASI µείωση
(σχεδόνστη
καθαρό
δέρµα) ΚΥΡΙΟΥ
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
90%
βαθµολογία
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
Καθαρό
δέρµακαθαρό δέρµα)
ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ
5
PASI (σχεδόν
ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ
∆ΕΡΜΑΤΟΣ
IGA έκδοση 2011: Η εναλλακτική μέτρηση τησ σοβαρότητασ τησ ψωρίασησ
είναι η διεθνήσ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΣΗΣ
εκτίμηση ερευνητή (IGA). Βαθμολογία
0/1δέρµα
αντιστοιχεί σε καθαρό ή σχεδόν
καθαρό
δέρμα
ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ
Καθαρό
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
5
ΤΟΥ
∆ΕΡΜΑΤΟΣ
στουσ
ασθενείσ
με
ψωρίαση.
ΣΗΜΕΙΟΥ
ΤΗΝ
IGA έκδοση 2011: Η εναλλακτική μέτρηση τησ σοβαρότητασ τησ ψωρίασησ
είναιΓΙΑ
η διεθνήσ
ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Καθαρό δέρµα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
εκτίμηση ερευνητή (IGA). Βαθμολογία 0/1 αντιστοιχεί σε καθαρό ή σχεδόν
καθαρό
δέρμα5
ΤΟΥ
∆ΕΡΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Καθαρό
δέρµα
στουσέκδοση
ασθενείσ
με ψωρίαση.
IGA
2011:
Η εναλλακτική
μέτρηση
τησ σοβαρότητασ τησ ψωρίασησ είναι η διεθνήσ
ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ5
εκτίμηση ερευνητή (IGA). Βαθμολογία 0/1 αντιστοιχεί σε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα
IGA
2011:
Η εναλλακτική μέτρηση τησ σοβαρότητασ τησ ψωρίασησ είναι η διεθνήσ
στουσέκδοση
ασθενείσ
με ψωρίαση.
εκτίμηση
ερευνητή
Βαθμολογία
0/1 αντιστοιχεί
σε καθαρό
ή σχεδόν
καθαρό
IGA έκδοση
2011:(IGA).
Η εναλλακτική
μέτρηση
τησ σοβαρότητασ
τησ
ψωρίασησ
είναι δέρμα
η διεθνήσ
στουσ
ασθενείσ
με ψωρίαση.
εκτίμηση
ερευνητή
(IGA). Βαθμολογία 0/1 αντιστοιχεί σε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα

PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI
PASI

Γιατί είναι σημαντική η επίτευξη καθαρού δέρματος
στη
της ψωρίασης;
Γιατίθεραπεία
είναι σημαντική
η επίτευξη καθαρού δέρματος
στη
θεραπεία
τηςχρόνια
ψωρίασης;
Γιατί
είναιείναι
σημαντική
ηδιαμεσολαβούμενη
επίτευξη καθαρού
δέρματος
Η
ψωρίαση
μία
από το
ανοσοποιητικό
Γιατί
είναι
σημαντική
η
επίτευξη
καθαρού
δέρματος
νόσος,
η οποία
χαρακτηρίζεται
από παχιές και
διάρκειας
στη
θεραπεία
της
ψωρίασης;
Η
ψωρίαση
είναι
μία
χρόνια
απόμεγάλης
το
ανοσοποιητικό
Γιατί
είναιβλάβες,
σημαντική
ηδιαμεσολαβούμενη
επίτευξη
καθαρού
δέρματος
στη
θεραπεία
της
ψωρίασης;
δερματικές
οι
οποίες
ονομάζονται
«πλάκες»,
οι
οποίες
είναι
νόσος,
η οποία
χαρακτηρίζεται
από παχιές και
διάρκειας
Η
ψωρίαση
είναι μία
χρόνια
διαμεσολαβούμενη
απόμεγάλης
το ανοσοποιητικό
στη
θεραπεία
της
ψωρίασης;
γνωστό ότι προκαλούν κνησμό, λέπια και πόνο. Αυτή η κοινή και

50
50
50
75
50
50
75
75
90
75
75
90
90
100
90
90
100
100
100
100

50% µείωση στη βαθµολογία PASI – αποδεκτή µέτρηση
αποτελεσµατικότητας για τα δευτερεύοντα καταληκτικά
σηµεία
στις κλινικές
µελέτες της
50%
µείωση
στη βαθµολογία
PASIψωρίασης
– αποδεκτή µέτρηση
αποτελεσµατικότητας για τα δευτερεύοντα καταληκτικά
50%
µείωση
στη βαθµολογία
PASIψωρίασης
– αποδεκτή µέτρηση
σηµεία
στις κλινικές
µελέτες της
για τα δευτερεύοντα
καταληκτικά
75% µείωση στη βαθµολογία
PASI – τυπική µέτρηση
50%
µείωση
στη βαθµολογία
PASI –της
αποδεκτή
µέτρησηκαι
Η ψωρίαση σχετίζεται αποτελεσµατικότητας
με
σημαντική
διαταραχή
σωματικής
σηµεία
στις κλινικές µελέτες
της ψωρίασης
αποτελεσµατικότητας
στις περισσότερες
κλινικές
αποτελεσµατικότητας
για τα δευτερεύοντα
καταληκτικά
50%
µείωση
στη
βαθµολογία
PASI
–
αποδεκτή
µέτρηση
µελέτες
της
ψωρίαση
75%
µείωση
στη
βαθµολογία
PASI
–
τυπική
µέτρηση
ψυχολογικής
ποιότητας
ζωής.
Τα
άτομα
που
ζουν
με
τη
συγκεκριμένη
στις κλινικές διαταραχή
µελέτες
της
ψωρίασης
Η ψωρίαση σχετίζεται σηµεία
με σημαντική
της σωματικής
αποτελεσµατικότητας
δευτερεύοντα
καταληκτικάκαι
αποτελεσµατικότητας για
στιςτα
περισσότερες
κλινικές
σηµεία
στις
µελέτες
ψωρίασης
κατάσταση είναι πιθανότερο
να
πάσχουν
απότης
διάφορες
καταστάσεις,
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(IGA). Βαθμολογία 0/1 αντιστοιχεί σε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα
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Τα πρώτα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης
CLEAR που ανακοινώθηκαν στο AAD, την άνοιξη
του 2015
Στην 73η Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας
(AAD) στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, ανακοινώθηκαν τα πρώτα
αποτελέσματα της μελέτη CLEAR, τα οποία καταδεικνύουν ότι η
σεκουκινουμάμπη υπερέχει σημαντικά της ουστεκινουμάμπης ως
συστηματική θεραπεία πρώτης γραμμής για τη μέτρια έως σοβαρή
ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες.
Η μελέτη CLEAR μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή
μελέτη 52 εβδομάδων είναι μια μελέτη φάσης 3β που συγκρίνει την
αποτελεσματικότητα, την μακροπρόθεσμη ασφάλεια και την ανεκτικότητα
της σεκουκινουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης, σε ασθενείς με
μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Η μελέτη CLEAR συμπληρώνει
τη βασική μελέτη Φάσης III FIXTURE, που έδειξε ότι η σεκουκινουμάμπη
ήταν ανώτερη σε σχέση με την ετανερσέπτη στην επίτευξη καθαρού
δέρματος.
Η σεκουκινουμάμπη απέδειξε ότι επιτυγχάνει σε 8 στους 10 ασθενείς με
ψωρίαση καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα, PASI 90/100 (βελτίωση στον
δείκτη έκτασης και σοβαρότητας της ψωρίασης κατά 90-100%). Στη μελέτη
CLEAR, Φάσης 3β, η σεκουκινουμάμπη στη δόση των 300mg πέτυχε
το πρωτεύον καταληκτικό σημείο επιδεικνύοντας υπεροχή έναντι της
ουστεκινουμάμπης στην επίτευξη καθαρού ή σχεδόν καθαρού δέρματος,
την 16η Εβδομάδα. Επιπλέον, καθαρό δέρμα (PASI 100) πέτυχαν σημαντικά
περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σεκουκινουμάμπη σε
σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν ουστεκινουμάμπη.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η σεκουκινουμάμπη παρουσίασε
ταχύτερη έναρξη δράσης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλα
τα χρονικά σημεία της μελέτης έως την 16η Εβδομάδα, ενώ το 50% των
ασθενών που έλαβαν σεκουκινουμάμπη πέτυχαν PASI 75 ήδη από την 4η
Εβδομάδα σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη (50,0% έναντι 20,6%,
P<0.0001). Το προφίλ ασφάλειας της σεκουκινουμάμπης ήταν συγκρίσιμο
με εκείνο της ουστεκινουμάμπης.
Στο ίδιο συνέδριο παρουσιάστηκαν και νέα δεδομένα δύο ετών από
τη χρήση σεκουκινουμάμπης στην ψωρίαση, που επιβεβαιώνουν
τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του φαρμάκου.
Συγκεκριμένα, μετά από δύο χρόνια θεραπείας με σεκουκινουμάμπη
στη δόση των 300mg, σχεδόν 9 στους 10 ασθενείς διατήρησαν την
ανταπόκριση PASI 75, ενώ 7 στους 10 πέτυχαν καθαρό έως σχεδόν
καθαρό δέρμα (PASI 90/100).
Το Cosentyx (σεκουκινουμάμπη) εγκρίθηκε από τον Ευρωπαικό
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) τον Ιανουάριο του 2015, κυκλοφορεί
ήδη σε Ελβετία, Αυστρία, Ολλανδία και στην Ελλάδα μέσα στο 2015.
Αναμένεται και η δική μας κλινική εμπειρία με το νέο αυτό βιολογικό
παράγοντα που εγκρίθηκε ως 1ης γραμμής συστηματική θεραπεία για
ID
τους ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

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

Η

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

Ν έα δεδομένα στις

Μεταβολικές λειτουργίες του δέρματος
KAΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ
Χημικός MSc Κοσμητολογίας - Υπεύθυνος Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων εταιρείας DERMACON

Το δέρμα αποτελεί το πιο σημαντικό
μέσο προστασίας του σώματος απέναντι
στο περιβάλλον και τα χημικά στα
οποία εκτίθεται, ωστόσο δε θεωρείται
ακόμα όργανο που συσχετίζεται
με τον ξενοβιοτικό μεταβολισμό.
Εμφανίζεται ως ιστός αδύναμης
καταλυτικής δραστηριότητας, που
παράγει περιορισμένους μεταβολίτες
και όπου λαμβάνουν χώρα λιγότερες
αντιδράσεις. Όμως, καθώς το δέρμα
είναι το μεγαλύτερο όργανο του
ανθρώπινου σώματος, ακόμα και αν
παρατηρείται αδύναμη ενζυματική
δραστηριότητα, αυτή παραμένει
σημαντική, αν αναλογιστούμε το
σύνολο της επιφάνειας που αφορά
(15% επί του συνόλου του σωματικού
βάρους, σε σύγκριση με 2% που
εκπροσωπεί το συκώτι). Με δεδομένο
ότι η 7η Ευρωπαϊκή τροποποίηση
στην ντιρεκτίβα καλλυντικών
απαγορεύει τις δοκιμές σε ζώα, για να
διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια των νέων καλλυντικών,
χρησιμοποιούμε εναλλακτικά in vitro
εργαλεία και πιο συγκεκριμένα, μοντέλα
ανακατασκευασμένου ανθρώπινου
δέρματος, ώστε να αξιολογήσουμε
τη δράση διαφορετικών ενεργών
συστατικών που εφαρμόζουμε
στο δέρμα.
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του
σώματος, καλύπτοντας μία περιοχή 2 τετραγωνικών μέτρων στους ενήλικες και βάρος 5
κιλών. Το πάχος του ποικίλλει από 0,5χιλ.
στα βλέφαρα των ματιών έως 4χιλ. στις πτέρνες των ποδιών μας. Οι βασικές του λειτουργίες είναι να μας προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες, να λαμβάνει τα ερεθίσματα των αισθήσεων, να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος και κυρίως να έχει βασική μεταβολική δραστηριότητα, όπως την

παραγωγή βιταμίνης D και των τριγλυκεριδίων στον υποδόριο λιπώδη ιστό. Έτσι, το
δέρμα θεωρείται ενεργός, από άποψη μεταβολισμού, ιστός που περιέχει ένζυμα ικανά
να μεταβολίσουν όχι μόνο ενδογενή χημικά, όπως υδατάνθρακες, λιπίδια, πρωτεΐνες
και στεροειδείς ορμόνες, αλλά και ξενοβιοτικά. Όντας το μεγαλύτερο όργανο στο σώμα, το δέρμα εκτίθεται έντονα και συστηματικά σε μία μεγάλη ποικιλία ξενοβιοτικών, είτε ακούσια, μέσω περιβαλλοντικών παραγόντων είτε εκούσια, μέσω φαρμάκων και
καλλυντικών. Όταν τα ξενοβιοτικά έρχονται
σε επαφή με το δέρμα, οι λιπόφιλες ενώσεις μετασχηματίζονται σε πιο πολικές, υδατο-διαλυτές ενώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενζυματικών αντιδράσεων που καταλύονται από μεταβολικά ένζυμα που υπάρχουν
στο δέρμα. Όμως, ο ρόλος αυτού του μετασχηματισμού στη διαδικασία απορρόφησης
παραμένει ακόμα άγνωστος και η κατανόηση αυτών των μηχανισμών θεωρείται σημαντική για την εξήγηση της επίδρασής τους
στην τοπική απορρόφηση ουσιών.
Το δέρμα διαιρείται σε τρία επίπεδα, την
επιδερμίδα, το χόριο και τον υποδόριο ιστό.
Η επιδερμίδα είναι το κερατινοποιημένο,
στρωματοποιημένο πλακώδες επιθήλιο του
δέρματος, που υποδιαιρείται σε τέσσερις τύπους μοριακού επιπέδου. Τα κερατινοκύτταρα αποτελούν το 90-95% των κυττάρων
σε αυτό το επίπεδο του δέρματος. Η προγραμματισμένη διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων, όπως προχωρούν στο επίπεδο
της επιδερμίδας, δημιουργεί μία στρωματοποίηση στους κυτταρικούς φαινοτύπους, τελικά, προσφέροντας υψηλά επίπεδα κερατινοποιημένων νεκρών κυττάρων στην επιφάνεια του δέρματος. Αν και αυτό το τελείως διαφοροποιημένο στάδιο δημιουργεί τον
αρχικό δερματικό φραγμό και είναι σημαντικό για τη μείωση της διαδερμικής απώλειας
ύδατος, τα κύτταρα σε πιο πρώιμα στάδια
διαφοροποίησης εκπέμπουν σήματα για την
ανοσοποιητική αντίδραση στο δερματικό περιβάλλον. Χάρη στην αφθονία τους και την
άμεση πρόσβαση που έχουμε σε δείγματα
ζωντανών ιστών, τα κερατινοκύτταρα αντιπροσωπεύουν τα πιο συνηθισμένα δερμαΣΕΛΙΔΑ 50

τικά κύτταρα που συνήθως χρησιμοποιούνται για την μελέτη του μεταβολισμού φαρμάκων και άλλων χημικών.
Όπως και σε άλλα «σημεία εισόδου» στο
σώμα, η επιδερμίδα χαρακτηρίζεται από
τα δενδριτικά κύτταρα, γνωστά ως κύτταρα
Langerhans (LCs). Άμεσα συσχετιζόμενα με
τα κερατινοκύτταρα μέσω των υποδοχέων
Ε-καδερίνης, αυτά τα κύτταρα ενσωματώνουν
αντιγόνα και στην παρουσία των κατάλληλων σημάτων στρες, κινητοποιούνται προς
τους λεμφαδένες. (Romani κ.ά., 2003). Μόλις εμφανιστούν στους λεμφαδένες, τα LCs
παρουσιάζουν αντιγόνα στα Τ κύτταρα, προκαλώντας κλωνική επέκταση των αντιγόνων
κυττάρων Τ που μεταβαίνουν στο περιβάλλον του δέρματος μέσω του φλεβικού συστήματος. Κατ’ επέκταση, τα LCs έχουν την
δυνατότητα να μεταφέρουν σύμπλοκα φαρμάκων-πρωτεϊνών που σχηματίζονται in situ,
από το περιβάλλον του δέρματος στα λεμφικά όργανα που είναι σημαντικά στη δημιουργία μίας συστημικής αντίδρασης.
Η μελάγχρωση του δέρματος αποδίδεται
σε ένα ακόμα σημαντικό τύπο κυττάρων στην
επιδερμίδα, το μελανοκύτταρο. Η ενεργή παραγωγή μελανίνης από αυτά τα κύτταρα παρέχει ένα συστατικό προστασίας από το δέρμα προς τις ακτίνες UV. Έχει αποδειχθεί η ενδοκυτταρική επικοινωνία μεταξύ κερατινοκυττάρων και μελανοκυττάρων, αν και η πλήρης
φύση αυτής της επικοινωνίας εξακολουθεί να
μην είναι απόλυτα σαφής (Nordlund και Boissy, 2000). Ένας τελικός τύπος κυττάρων μεγάλης σημασίας στην επιδερμίδα είναι τα κύτταρα Merkel, που λειτουργούν ως μηχανοϋποδοχείς για το δέρμα. Όπως είναι αναμενόμενο, η πυκνότητα αυτών των κυττάρων είναι
υψηλότερη σε σημεία του δέρματος που παρέχουν τη μεγαλύτερη αντίδραση αφής (π.χ.
τα ακροδάχτυλα). Αυτά τα κύτταρα επίσης
έχουν βρεθεί σε στενή σύνδεση με τα κερατινοκύτταρα σε συγκεκριμένες περιοχές του
δέρματος (π.χ. στις ρίζες των μαλλιών), γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει ενδοκυτταρική επικοινωνία σε αυτή την αντιστοίχιση.
Το χόριο είναι ο συνεκτικός ιστός που περιέχει νεύρα, την παροχή αίματος, ινοβλάστες, αδένες εφίδρωσης και σε κάποιες περι-

οχές, τριχοφυΐα. Καθώς έχει εκτεταμένο κυκλοφορικό σύστημα καθώς και δίκτυο λεπτών ινών, το χόριο παρέχει στο δέρμα τη
δύναμη για να προβάλει μηχανική αντίσταση. Τα βασικά κύτταρα του δέρματος είναι οι
ινοβλάστες, που παράγουν το εξωκυττάριο
στρώμα, το οποίο δημιουργεί το προαναφερθέν δίκτυο λεπτών ινών (Haake κ.α., 2000).
Μικροσκοπικά, διαφοροποιούνται σημαντικά από τα κερατινοκύτταρα, λόγω της επιμήκους φύσης τους. Εκτός από ινοβλάστες,
το δέρμα περιέχει ένα μονοπύρηνο φαγοκυτταρικό σύστημα που αποτελείται από μονοκύτταρα, μακροφάγα και επιδερμικά δενδροκύτταρα. Όπως και τα ανοσοϊκανά κύτταρα, τα επιδερμικά δενδροκύτταρα παίζουν
σημαντικό ρόλο στις ινωτικές και φλεγμονώδεις καταστάσεις του δέρματος. Ένας επιπλέον τύπος κυττάρων, τα μαστοκύτταρα, είναι
επίσης παρόντα σε όλο το δερμικό επίπεδο
και λειτουργούν ως ο κύριος όγκος κυττάρων για τις αλλεργικές αντιδράσεις.
Ο υποδόριος ιστός παίζει διάφορους σημαντικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένης
της μόνωσης, της απορρόφησης και της παροχής ενέργειας. Αποτελούμενο κυρίως από
αδιποκύτταρα, αυτό το επίπεδο δέρματος περιέχει επίσης αποκριτικούς και εκκριτικούς
αδένες εφίδρωσης.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Η δραστηριότητα των μεταβολικών ενζυμικών συστημάτων και η σημασία του δερματικού μεταβολισμού των εξωγενών ξενοβιοτικών είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Η
έκφραση (mRNA και πρωτεΐνη) καθώς και
η καταλυτική δραστηριότητα διαφόρων ενζύμων έχουν καταγραφεί σε ποικίλους δερματικούς ιστούς, συμπεριλαμβανομένου και
του ανθρώπινου αλλά και του εργαστηριακού ζωικού, κυρίως σε κερατινοκύτταρα και
(για επιλεγμένα ένζυμα) σε αποθανατισμένες
κυτταρικές γραμμές. Αυτά τα ένζυμα περιλαμβάνουν οξειδοαναγωγάσες (alcohol and aldehyde dehydrogenases, NADP(H) quinone
oxidoreductase), καρβοξυλεστεράσες και
την πλήρη σειρά από τρανσφεράσες (sulfo-,
glucuronyl, glutathione and N-acetyltransferase). Γενικά, τα επίπεδα έκφρασης και δραστηριότητας ανά μονάδα βάρους ιστού είναι σημαντικά χαμηλότερα από την αντίστοιχη στα ηπατικά ένζυμα (εκτός από NADP(H)
quinone oxidoreductase). Ωστόσο, οι ιστοχημικές και/ή mRNA μελέτες αποκαλύπτουν
ότι πολλά από αυτά τα ενζυμικά συστήματα εκφράζονται σε συγκεκριμένους τύπους
κυττάρων (όπως βασική επιδερμίδα, θύλακες τρίχας και σμηγματογόνοι αδένες). Διαπιστώθηκε η παρουσία διαφορετικών ισομορφών κάποιων ενζύμων από αυτά που

ΕΙΚΟΝΑ 1. Σχηματική αναπαράσταση των κρίσιμων γεγονότων που διαδραματίζονται κατά την πρόκληση ανοσοαπόκρισης στο δέρμα εξαιτίας ξενοβιοτικού παράγοντα. Το φάρμακο ή ο μεταβολίτης εισέρχονται στην επιδερμίδα
μέσω της κεράτινης στιβάδας και διαχέονται στα κερατινοκύτταρα. Εναλλακτικά, το φάρμακο ή ο μεταβολίτης μπορούν να εισέλθουν μέσω της συστημικής κυκλοφορίας. Το φάρμακο μπορεί να υποστεί βιοενεργοποίηση, η οποία
ακολουθείται από ενδοκυτταρική ένωση με απτίνη. Αντίθετα, οι μεταβολίτες που είτε εισάγονται άμεσα, είτε απελευθερώνονται από τα κύτταρα της κεράτινης στιβάδας, πραγματοποιούν εξωκυτταρική ένωση με απτίνες προκαλώντας ανοσολογική απόκριση. Το δεσμευμένο από τα δενδριτικά κύτταρα αντιγόνο, σε συνδυασμό με τα φλεγμονώδη σήματα, προκαλούν ωρίμανση των δενδρικών κυττάρων, φαινόμενο που οδηγεί στην απελευθέρωση σημάτων
μετανάστευσης των κυττάρων αυτών στους λεμφαδένες. Κατά την άφιξη στο λεμφαδένα, τα δενδριτικά παρουσιάζουν αντιγόνα έναντι των Τ κύτταρων μέσω του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας. Η πρόσδεση στον υποδοχέα του Τ κυττάρου (TCR) μαζί με την παρουσία συνδιεγερτικών σημάτων (CD80 / CD28) οδηγεί σε αύξηση των
ξενοβιοτικών αποκρίσεων των Τ κυττάρων. Αυτά με τη σειρά τους εκφράζουν υποδοχείς στο δέρμα, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη μιας αλλεργικής απόκρισης. Η ενεργοποίηση των Τ κυττάρων από ένα
ξενοβιοτικό παράγοντα στο δέρμα οδηγεί σε καταστροφή κυττάρων και στη δημιουργία φλεγμονής. ( Το σχήμα και
η λεζάντα αναπαράγονται με την άδεια των Roychowdhury και Svensson, 2005).

εκφράζονται στο ήπαρ, με κάποια από αυτά να είναι σημαντικά πιο έκδηλα στο δέρμα
από ότι στο ήπαρ. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το ενδιαφέρον στο ρόλο που παίζει ο
μεταβολισμός του δέρματος στην τοξικότητα
(ειδικά στην ευαισθησία του δέρματος, λόγω της επερχόμενης νομοθεσίας), καθώς και
στη διαδερμική απορρόφηση ενεργών, έχει
ανανεωθεί. Η σχέση, παρ'ολα αυτά, μεταξύ
ποσοστού απορρόφησης/διείσδυσης και μεταβολισμού, παραμένει προς εξακρίβωση.
Το Κυτόχρωμα P450 (P450 or CYP) είναι η ενζυμική οικογένεια-κλειδί, ικανή να
μεταβολίζει ενεργά συστατικά στον ηπατικό και εξωηπατικό ιστό, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ένζυμα CYP είναι προφανές και
από το γεγονός ότι τα περισσότερα ενεργά
συστατικά που χρησιμοποιούν οι δερματολόγοι είναι είτε υποστρωματικοί παρακινητές ή αναστολείς της συγκεκριμένης ενζυμικής οικογένειας.
Στο δέρμα, τα ένζυμα CYP δρουν σε διάφορα ενδογενή υποστρώματα, όπως οι βιταμίνες Α και D, οι οποίες χρησιμοποιούνται
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ευρέως στην αντιμετώπιση διάφορων δερματολογικών παθολογικών παθήσεων. Επιπλέον, πολλά συστατικά σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως και πολλά αλλεργιογόνα, τοξίνες και καρκινογόνα στα οποία εκτίθεται το δέρμα, λειτουργούν ως υπόστρωμα για τα CYP. Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι αυτός ο μεταβολισμός θα μπορούσε να επηρεάσει την απορρόφηση και διάχυση των μορίων που έρχονται σε επαφή με
το δέρμα. Μάλιστα, οι οδηγίες για την απορρόφηση στο δέρμα τόσο από την Επιστημονική Κοινότητα Καταναλωτικών Προϊόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SCCP), όσο και από
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (OECD) συνιστούν τη διερεύνηση
του μεταβολισμού των λιποφιλικών συστατικών, όπου αυτό μπορεί να βρει εφαρμογή.
Έχει παρατηρηθεί ένας σημαντικός αριθμός
τρανσφερασών σε δείγματα βιοψίας δέρματος
ή σε καλλιέργειες δερματικών κυττάρων. Πιο
συγκεκριμένα, η ανάλυση δερματικών βιοψιών έχει αναδείξει την παρουσία mRNA στα
μέλη της glutathione S-transferase (GSTM1
and GSTP1) (Smith κ.α., 2003) και στις σουλ-

φοτρανσφεράσες (SULT1A1, 1A3, 1E1, 2B1)
(Dooley κ.α., 2000; Falany κ.α., 2006).
Οι σουλφοτρανσφεράσες έχουν, επίσης,
παρατηρηθεί σε πρώιμες καλλιέργειες κερατινοκυττάρων. Συνεπές με έρευνες σε άλλα
είδη, το μήνυμα N-acetyltransferase (NAT)1 ανιχνεύθηκε αβίαστα σε καλλιέργειες ανθρώπινων κερατινοκυττάρων και δερματικών
ινοβλαστών, ενώ η εκδήλωση του ΝΑΤ2 δεν
ήταν εξίσου εμφανής (Reilly κ.α., 2000; Bhaiya κ.α., 2006). Αν και η έκφραση διαφόρων
ενζύμων σημαντικών στον μεταβολισμό ουσιών στο δέρμα είναι σημαντική απόδειξη ότι
το δέρμα έχει την ικανότητα να μεταβολίζει
ουσίες, οι άμεσες in vivo αποδείξεις για αυτό είναι ελάχιστες. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της μικροδιάλυσης σε ανθρώπινο δείγμα, οι Cross et al. κατόρθωσαν να επιδείξουν
το μεταβολισμό του σαλικυλικού μεθυλίου
σε σαλικυλικό εντός του οργανισμού, ύστερα από τοπική εφαρμογή. Έως σήμερα, δεν
έχουν αξιολογηθεί άλλες τοπικές κοινές ουσίες για το δερματικό μεταβολισμό με αυτή την πολλά υποσχόμενη τεχνική. Ωστόσο,
υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν αυτή την ικανότητα ex vivo.
Απόδειξη του μεταβολισμού μέσω ταυτοποίησης του μεταβολίτη σε δερματικά κύτταρα σε καλλιέργεια ή εκφυτεύματα, αποδεικνύει τη N-ακετυλίωση (Reilly κ.α., 2000;
Bhaiya κ.α, 2006), τη N-υδροξυλίωση (Reilly
κ.α., 2000; Roychowdhury κ.α., 2005; Bhaiya κ.α., 2006), καθώς και τη σουλφούρωση (Hamamoto και Mori, 1989; Kudlacek
κ.α., 1995; Anderson κ.α., 1998).
Λόγω της δυσκολίας στην απόκτηση και
διατήρηση βιώσιμου δέρματος, λίγες μελέτες είναι διαθέσιμες για τον πραγματικό δερματικό μεταβολισμό και η πλειονότητα των
πειραμάτων διεξάγεται με κατεψυγμένο δέρμα που έχει ανενεργά ένζυμα βιομετατροπής.
Τα ανακατασκευασμένα μοντέλα ανθρώπινου
δέρματος παρέχουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αλλά επιδεικνύουν αδύναμη λειτουργία φράγματος και παρόλο που τα CYPs ανιχνεύονται, παρουσιάζουν χαμηλή δραστηριότητα. Για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί και να χαρακτηριστούν οι μεταβολικές
ικανότητες, έχουν διεξαχθεί μελέτες ώστε να
παραχθεί μία βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια
δέρματος από ώτα οικόσιτων χοίρων.

ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ο Mukhtar έχει δημοσιεύσει μία εκτενή
μελέτη στα CYP και τις σχετικές τους λειτουργίες στο δέρμα. Τα περισσότερα από τα
γνωστά CYP εκδηλώνονται στο δέρμα. Σύμφωνα με τους Katayar et al., τα CYP εντοπί-

λότερη έκφραση του CYP26, το καταβολικό ένζυμο για το ρετινοϊκό οξύ; Γνωρίζουμε
πραγματικά πώς απορροφάται και βιομετατρέπεται στο δέρμα η ρετινόλη;
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ζονται κυρίως στην επιδερμίδα. Τα CYP1A1
εντοπίζονται κυρίως στη βασική στοιβάδα
της επιδερμίδας, ενώ τα CYP1B1 εντοπίζονται σε κύτταρα της επιδερμίδας, εκτός της
βασικής στοιβάδας. Οι προηγούμενοι ερευνητές έκριναν ότι η διαφορά στον εντοπισμό
μεταξύ CYP1A1 και CYP1B1 στην επιδερμίδα, ίσως συνδέεται με τη διαφοροποίηση
των κερατινοκυττάρων. Αντίστοιχα, η Glucuronyl-S-transferase και η σουλφοτρανσφεράση, ομοίως, εντοπίζονται στην επιδερμίδα.
Η κεράτινη στοιβάδα δρα ως το πρώτο
φυσικό όριο που παρεμποδίζει την είσοδο των μορίων που έχουν μοριακό βάρος
άνω των 500Da, καθώς και τα περισσότερα υδρόφιλα. Οι μικρές λιπόφιλες χημικές
ενώσεις διαλύονται στα λιπιδικά επίπεδα
του στρώματος κερατίνης, δημιουργώντας
έτσι μια δεξαμενή.
Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Fick, εμφανίζεται μια κλίση συγκέντρωσης που δημιουργεί την κινητήριο δύναμη για τη βραδεία
απόδοση στη βιώσιμη επιδερμίδα. Αυτές οι
χημικές ενώσεις, ερχόμενες σε επαφή με τα
ένζυμα CYP, βιομετατρέπονται σε υδρόφιλες, ώστε να εξασφαλίσουν ταχεία μεταφορά στο αίμα, και μετά εκκρίνονται.
Αντίστοιχα, οι μελετητές μπορούν να θεωρήσουν ότι το δέρμα λειτουργεί πρώτα ως
φράγμα, μέσω της κεράτινης στοιβάδας, αλλά όταν τα λιπόφιλα ξενοβιοτικά προσπερνούν το φράγμα αυτό, η δεύτερη γραμμή
άμυνας στη βιώσιμη επιδερμίδα μεταβολίζει
αυτές τις ενώσεις για να εξασφαλίσει γρήγορη έκκριση από το σώμα, και το δέρμα τότε
αποκτά περιφερειακή ηπατική λειτουργία.
Για παράδειγμα, το συχνά χρησιμοποιούμενο αντιγηραντικό συστατικό ρετινόλη παρουσιάζει χαμηλή απορρόφηση από το δέρμα.
Το τμήμα που αποδίδεται στο δέρμα, κυρίως, εστεροποιείται σε μορφή αποθήκευσης.
Ένα πολύ μικρό τμήμα βιομετατρέπεται σε
ρετινοϊκό οξύ, που μετά καταβολίζεται από
CYP26. Ωστόσο, παραμένουν πολλές ερωτήσεις προς απάντηση: η μακροπρόθεσμη
τοπική εφαρμογή ρετινόλης προκαλεί υψηΣΕΛΙΔΑ 52

Η χρήση στρατηγικής με προφάρμακα έχει
αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την ενίσχυση της βιοδιαθεσιμότητας των φαρμάκων μετά την πόσιμη χορήγηση, καθώς και για τη
δημιουργία πιο υδατοδιαλυτών μορφών σε
παρεντερική χορήγηση. Παρόμοιες τακτικές
έχουν χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθεί η απορρόφηση τοπικά εφαρμοζόμενων δραστικών
συστατικών μέσω της κεράτινης στοιβάδας.
Αν και αρχικά δεν είχε σχεδιασθεί ως προφάρμακο, άλλο ένα παράδειγμα που δείχνει τη σημασία της βιοενεργοποίησης είναι
η χρήση της μινοξιδίλης που ενισχύει την
τριχοφυΐα στο τριχωτό της κεφαλής. Η μινοξιδίλη πρέπει να μεταβολιστεί σε θειική
μινοξιδίλη για να ενεργοποιήσει τους τριχικούς θύλακες (Buhl κ.α., 1990). Η παρουσία σουλφοτρανσφεράσης στο δέρμα είναι
ουσιαστική για την αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμάκου.

Δερματική Υπερευαισθησία
Πολλά φάρμακα γνωρίζουμε ότι προκαλούν ανοσοποιητικές αντιδράσεις στο δέρμα, όταν εφαρμόζονται τοπικά ή χορηγούνται συστημικά. Οι μελέτες ευαισθησίας εξ’
επαφής έχουν αναδείξει τη σημασία των ανοσοποιητικών συμβάντων στο ίδιο το δέρμα
για την πρόκληση μίας αντίδρασης υπερευαισθησίας (Khan κ.α., 2006). Σημαντική για
την εμφάνιση τέτοιων αντιδράσεων είναι η
ενεργοποίηση τοπικών δενδριτικών κυττάρων, όπως τα κύτταρα Langerhans.
Η πρόκληση οξειδωτικού στρες, όπως αυτή που εντοπίζεται με την έκθεση σε αντιδραστικούς μεταβολίτες, μπορεί να παρέχει σημαντικές ενδείξεις ενεργοποίησης των κυττάρων του Langerhans (Sanderson κ.α., 2007).
Επομένως, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η βιοενεργοποίηση στο δέρμα ίσως
είναι κρίσιμο βήμα για την ανάπτυξη δερματολογικών αντιδράσεων μετά τη συστημική χορήγηση φαρμάκων και άλλων δραστικών (Reilly et al., 2000; Roychowdhury
and Svensson, 2005).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Η φυσική γήρανση και οι επιβλαβείς εξωτερικοί παράγοντες οδηγούν σε μειωμένη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

αντιοξειδωτική ικανότητα και σε υπερβολική έκκριση επιβλαβών πρωτεϊνασών, που
ονομάζονται μεταλλοπρωτεϊνάσες (Matrixmetalloproteinases- MMPs). Η οξείδωση και
η ενζυματική αποδόμηση των πρωτεϊνών του
δέρματος, κατ’ επέκταση, καταστρέφουν τη
δομή του δέρματος.
Επιπλέον, μειώνεται η δραστηριότητα των
ινοβλαστών, επομένως η επανασύνθεση
των σημαντικών συστατικών του δέρματος,
π.χ. κολλαγόνο και ελαστίνη, ομοίως περιορίζεται. Το φυσικό σύστημα σύνθεσης και
αποδόμησης βρίσκεται εκτός ισορροπίας και
αυτό οδηγεί σε μία αδύναμη υφή δέρματος
και απώλεια λάμψης.
Η Unilucent HR-14 δρα σε δύο επίπεδα:
• Ενεργοποίηση της έκφρασης των γονιδίων
του χορίου, ιδιαίτερα της ελαστίνης και τριών άλλων δεικτών ECM (κολλαγόνο VI,
κολλαγόνο XVI, MT1-MMP), ακόμα και
κάτω από συνθήκες στρες.
•Π
 ροστασία των πρωτεϊνών του δέρματος
από την οξείδωση

Η Neodermyl® είναι ένα νέο ενεργό
συστατικό που έχει δημιουργηθεί από μία
πρωτοποριακή πατενταρισμένη χημική διαδικασία. Περιέχει μία ασφαλή και προενεργοποιημένη πηγή ενέργειας: MG6P
(Methyl-Glucoside-6-Phosphate) για την
ενίσχυση των γηρασμένων κυττάρων.
Για την επανενεργοποίηση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης, η MG6P
έχει συνδυαστεί με:
• Βασικά αμινοξέα: Η προλίνη και λυσίνη παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή κολλαγόνων και ελαστίνης που το
σώμα δε μπορεί να παράξει μόνο του.
• Χαλκό για την επανενεργοποίηση λυσίλ-οξειδάσης, του ενζύμου που καθιστά δυνατή την δικτύωση και ωρίμανση των κολλαγόνων και της ελαστίνης.
Η Neodermyl® είναι μία γνήσια πηγή βιοενέργειας που φυσικά διαχέεται στο δέρμα, επανενεργοποιώντας γηραιούς ινοβλάστες και κινητοποιώντας βασικά συστατικά
για την παραγωγή κολλαγόνων και ελαστίνης. Η Neodermyl® επιδεικνύει υψηλή κλινική αποτελεσματικότητα εντός 15 ημερών
με εμφανή μείωση των βαθέων ρυτίδων.
(www.induchem.com)
Το Body3 Complex™ (συνδυασμός
μη επεξεργασμένου βουτύρου καριτέ
και εκχυλίσματος καρπού αβοκάντο
συνδυασμένα με πολυστρωματικό μπεντονίτη) διαφοροποιείται από άλλους αδυνατιστικούς παράγοντες λόγω της μοναδικής
του ικανότητας να τονώνει τη λιποδιάλυση μέσω της διαδρομής ZAG.
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Το ZAG είναι μία πρωτεΐνη αποτελούμενη από αδιποκύτταρα και κερατινοκύτταρα
που έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν
το β-3 αδρενεργικό υποδοχέα για να προκαλέσει λιποδιάλυση.
Τα εκχυλίσματα βουτύρου καριτέ ενεργοποιούν τη σύνθεση του ZAG επιδρώντας
στη διαδικασία της λιποδιάλυσης ανάλογα
με τη χορηγούμενη δόση.
Χωρίς τις ίνες του εξωκυττάριου υγρού,
τα αδιποκύτταρα διαφεύγουν από τον υποδόριο ιστό και μετακινούνται προς την επιφάνεια του δέρματος, όπου σχηματίζεται η
κυτταρίτιδα. Το Body3 Complex™ μπορεί
να ενεργοποιήσει την SKALP (SKin-derived
AntiLeukoProteinase), έναν αναστολέα ελαστάσης, περιορίζοντας έτσι την κατάπτωση
της επιδερμίδας και οδηγώντας στη μείωση
της διείσδυσης λίπους.
Η ελαστάση είναι μία serine protease άμεσα
συσχετιζόμενη με την αποδόμηση των ινών
του δέρματος. Η SKALP (SKin-derived AntiLeukoProteinase) είναι αναστολέας ελαστάσης. Το εκχύλισμα σπόρων αβοκάντο ενεργοποιεί την παραγωγή SKALP που περιορίζει την κατάπτωση των ινών στο δέρμα και
την διείσδυση λίπους.
(www.lucasmeyerscosmetics.com)
Η ProgelineTM είναι ένα πεπτίδιο 3 αμινοξέων βιομιμητικό της ελαφίνης, ένας ενζυμικός
αναστολέας που σταθεροποιεί την ακεραιότητα του εξωκυττάριου στρώματος. Η ProgelineTM μειώνει τη σύνθεση προγερίνης, μίας νέας ένδειξης γήρανσης στο δερματικό κυτταρικό γήρας. Δρώντας απευθείας
στο δείκτη γήρατος, η ProgelineTM βελτιώνει κλινικά την εμφάνιση ενδείξεων που
συσχετίζονται με την ωρίμανση του δέρματος: χαλάρωση και ρυτίδες.
(www.lucasmeyerscosmetics.com)
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Περιοχές κατάλληλες για αισθητική θεραπεία

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

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ

NEPHROTECH A.E.

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 44, 114 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210-2810 528 - FAX: 210-2823 683
E-mail: info@nephrotech.gr
www.nephrotech.gr

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ LPG®

Endermolift
™
& New Endermolift
™

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.
Ποιός θα έπρεπε
να χρησιμοποιεί
τη θεραπεία EndermoliftTM
& New EndermoliftTM;

ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ENDERMOLIFT, ΕΑΝ:
• Το δέρμα χάνει την πυκνότητα και τη σταθερότητά του.
• Ψάχνει τη μέση οδό ανάμεσα στις ήπιες και αναποτελεσματικές από τη μία και τις επικίνδυνες
επεμβατικές από την άλλη λύσεις.
• Πιστεύει ότι η πρόληψη έχει ακόμα περισσότερη αξία από τη θεραπεία και θέλει να
προλάβει τη γήρανση του δέρματος πριν αυτή γίνει ορατή.
• Γνωρίζει ότι όπως οι μύες έτσι και το δέρμα χρειάζεται άσκηση, σωστή διατροφή και
υψηλής απόδοσης φροντίδα.
• Απεχθάνεται τις βελόνες και τα συνθετικά υλικά ή φοβάται τις ανεπιθύμητες παρενέργειες.
• Θέλει να παραμείνει ο εαυτός του/της, αλλά και να δείχνει νεότερος/η και σίγουρα δεν
θέλει να παγώσει ή να αλλοιώσει την έκφραση του προσώπου του/της.
• Αισθάνεται ότι είναι είτε πολύ νωρίς είτε πολύ αργά για να σκεφτεί πιο επιθετικές διαδικασίες.
• Αποδέχεται ότι γερνάει αλλά ακόμα επιθυμεί ένα υγιές, σφριγηλό δέρμα και ένα
αναζωογονημένο και λαμπερό πρόσωπο.
• Βρίσκεται ανάμεσα στο 94% που δεν ταυτίζει την ομορφιά με τις επεμβατικές ιατρικές
μεθόδους.
• Θέλει να βελτιώσει ή να διατηρήσει τη νεανικότητα του δέρματός του/της.
• Πιστεύει ότι «η φροντίδα του εαυτού του» συμπεριλαμβάνει και τα δύο: ευεξία και
χαλάρωση.
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Mobilift M6®
H Aντιγήρανσή του Μέλλοντοσ

NEW ENDERMOLIFT™
για αισθητικές & Θεραπευτικές έφαρμογές

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

Πατενταρισμένη τεχνολογία

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

+80% Αύξηση Υαλουρονικού Οξέος

+46% Αύξηση Ελαστίνης

+23% Σύσφιγξη

+21% Λείανση Ρυτίδων

-15% Μαύροι Κύκλοι

-19% Σακούλες Ματιών

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ: LIDS Medical E.Π.Ε.
Κύπρου 61, 15343, Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210 6815681, Fax: 210 6815693
info@lidsmedical.gr•www.lidsmedical.gr•www.facebook.com/lidsmedical
www.lpgsystems.com.gr

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ LPG®

Πώς δουλεύει η θεραπεία
Endermolift™
& New Endermolift™;

16 παλμοί το δευτερόλεπτο:

Αξεπέραστη Αντιγήρανση
και Αναδόμηση Δέρματος
3 συχνότητες: 4, 8 και 16 παλμοί
το δευτερόλεπτο
Αναζωογονεί την επιδερμίδα
4 παλμοί το δευτερόλεπτο
•Β
 ελτιώνει την
αιμάτωση για
υγιή λάμψη
•Α
 πομακρύνει
τις τοξίνες
•Μ
 ειώνει το
οίδημα των ματιών και τους μαύρους
κύκλους
Λειαίνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες
8 παλμοί το δευτερόλεπτο
•Α
 ναδομεί
τις ίνες του
κολλαγόνου
και της
ελαστίνης
•Λ
 ειαίνει τις
λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες
•Α
 ναδομεί το λεπτό δέρμα
Σταθεροποιεί και αναμορφώνει το
περίγραμμα
16 παλμοί το
δευτερόλεπτο
• Ισχυροποιεί
τη δομή του
δέρματος
•Α
 ναμορφώνει το περίγραμμα του
προσώπου

Οι μικρo-δονήσεις της κεφαλής Lift (πατέντα της LPG) προκαλούν ένα απαλό κύμα στον
ιστό που διεγείρει το δέρμα. Οι κεφαλές Lift δημιουργούν ένα μοναδικό εξωτερικό
ερέθισμα που προσαρμόζεται σε κάθε διαφορετικό αισθητικό στόχο και που εξαρτάται
από τη συχνότητα των μικρο-δονήσεων των πτερυγίων (flaps) της κεφαλής [4, 8 ή 16
παλμοί/δευτερόλεπτο] και από την ένταση της αναρρόφησης (ρυθμιζόμενη ένταση).
Στη δε νέα αναβαθμισμένη θεραπεία προσώπου New Endermolift™ υπάρχει μία τεράστια
πρωτοπορία που έγκειται στη νέα κεφαλή θεραπείας Ergolift (επίσης, πατέντα της LPG)
και στηρίζεται στην αποκλειστική τεχνολογία MPF (Motorized Pulsating Flaps), δηλαδή,
στην ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μηχανοποίηση και κινητοποίηση του δερματικού ιστού
πλέον και του προσώπου!
Σε γενικές γραμμές, η νέα κεφαλή θεραπείας ERGOLIFT™ με το ειδικό μοτέρ (τεχνολογία
MPF) προσφέρει συνολικά 270% μεγαλύτερη διέγερση του δερματικού ιστού σε σύγκριση
με την παλαιότερη τεχνολογία Lift και δύναται να διεγείρει με 1000 διαφορετικούς
τρόπους τον δερματικό ιστό.
Επιπλέον, το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της LPG ανέπτυξε ευρέως τα πρωτόκολλα της
νέας θεραπείας New Endermolift, προκειμένου ο χειριστής να είναι σε θέση να δίνει
ακόμη πιο εξειδικευμένες λύσεις (ενεργοποίηση της λάμψης του προσώπου, περίγραμμα
ματιών, σύσφιγξη δέρματος, λείανση ρυτίδων και αδυνάτισμα του περιγράμματος του
προσώπου) σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Για παράδειγμα:
Endermolift Λαιμού & στήθους (30 min), Endermolift Ματιών (20 min)
Endermolift Ματιών & Χειλιών (20 min), Endermolift Αποσυμφόρησης (20 min)
Endermolift Λάμψης (15 min)

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας
Endermolift™ & New Endermolift™;
Βήμα 1: Εκτίμηση
Η νέα διαγνωστική μέθοδος της LPG που
εξελίχθηκε σε συνεργασία με τον καθηγητή
Hubert (Διευθυντής του Skin Aging Center,
CHU Besancon, Γαλλία) καθορίζει τον τύπο
του προσώπου (χαλαρό, γερασμένο, παχύ
ή συνδυασμός αυτών) και έτσι μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα θεραπείας
Endermolift προσαρμοσμένο στις ανάγκες του/
της εκάστοτε ασθενούς.
• Προτείνονται πτερύγια Lift ανάλογα με τον
κάθε τύπο δέρματος (κανονικό προς παχύ,
λεπτό, ευαίσθητο, κλπ.)
• Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα επιλέγονται με βάση τους στόχους που επιθυμεί
ο/η ασθενής (αναδόμηση, λείανση, σύσφιγξη, αναζωογόνηση, επαναφορά του
περιγράμματος, κλπ.).
Βήμα 2: Θεραπεία
Πρώτα, ο/η ασθενής ξαπλώνει στο κρεβάτι
θεραπείας και απολαμβάνει μια ξεχωριστή στιγμή
ευεξίας.Από το θεραπευτικό πρωτόκολλο express
διαρκείας 15 λεπτών έως την ολοκληρωτική
θεραπεία διάρκειας μίας ώρας, όλες οι θεραπείες
Endermolift & New Endermolift προσαρμόζονται
στους προσωπικούς στόχους ομορφιάς και
αντιγήρανσης του/της κάθε ασθενούς. Εκεί όπου
κάποιες τεχνικές εντατικά αναδομούν το χαλαρό
δέρμα (σύσφιγξη), άλλες εξειδικευμένες τεχνικές
δίνουν λάμψη στην επιδερμίδα, λειαίνουν τις
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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.

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

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

Ταυτόχρονος ψυκτικός μηχανισμός με Τεχνολογία Ice™ Cold Sapphire, που μειώνει τον κίνδυνο εγκαύματος και κάνει τη θεραπεία ακόμη πιο ανώδυνη.

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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Τι συμβαίνει κατά τη
διάρκεια μίας συνεδρίας
Endermolift™
& New Endermolift™;

λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες (αντιρυτιδική δράση) και αναδιαμορφώνουν το περίγραμμα
του προσώπου. Και βέβαια η θεραπεία είναι 100% φυσική και εντελώς ανώδυνη! Αφού
προετοιμαστεί το δέρμα (καθαρισμός και αφαίρεση make-up), η θεραπευτική κεφαλή
κυλάει με κατεύθυνση προς τα πάνω και προς τα πλάγια του προσώπου. Και παρόλο που
οι χειρισμοί είναι αργοί και μελετημένοι, η παλμική κίνηση των πτερυγίων είναι δυναμική και
διεγείρει έντονα το δέρμα. Το αποτέλεσμα; Μία εντελώς φυσική επίδραση lifting! Σχεδόν
αμέσως μετά την ευχάριστη και κυρίως αποτελεσματική θεραπεία, ο/η ασθενής νιώθει το
δέρμα πιο σφικτό, πιο λείο και πλέον αναζωογονημένο.
Βήμα 3: Παρακολούθηση αποτελεσμάτων
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της θεραπείας Endermolift, τακτικές εκτιμήσεις θα
καταγράψουν τα αποτελέσματα και τη βελτίωση, τα οποία έπειτα θα συγκριθούν με τους
αρχικούς στόχους του/της ασθενούς.
Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα επαναληπτικές συνεδρίες (μία τον μήνα) θα διατηρήσουν
ή και θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το αποτέλεσμα με το πέρασμα του χρόνου.Τα
Endermolift Kit είναι διαθέσιμα για προσωπική χρήση.
Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα σύμφωνα με τον τύπο του δέρματος
είναι διαθέσιμες δύο εκδοχές:
• Regular για φυσιολογικά έως παχιά δέρματα
• Sensitive για λεπτά ή/και ευαίσθητα δέρματα

Υπάρχουν άλλες τεχνικές που να
διεγείρουν την παραγωγή του
κολλαγόνου και της ελαστίνης;
“Θερμικές και χημικές τεχνικές μπορούν επίσης να διεγείρουν
την παραγωγή κολλαγόνου. Ωστόσο, όταν η θερμοκρασία των
ινοβλαστών αυξάνεται ή όταν επιθετικές χημικές ουσίες
διεισδύουν στο δέρμα προκαλούν τραυματισμό
στο κολλαγόνο, το οποίο θα αναπαραχθεί
(αντιδρώντας στη βλάβη που δημιουργήθηκε).
Η πυκνότητα του νέου κολλαγόνου είναι φτωχή
και η ποιότητα του ιστού διαταραγμένη.
Στο χρόνο τέτοιες διεισδυτικές μέθοδοι
μπορεί να προκαλέσουν ινώσεις που
παρεμβαίνουν στην ελαστικότητα και
την ευελιξία του ιστού και επηρεάζουν
δυσμενώς την υφή του δέρματος.
Για τους παραπάνω λόγους
οι φυσικές μηχανικές μέθοδοι
προτιμώνται περισσότερο.
Είναι κλινικά αποδεδειγμένο πως η
μηχανική κινητοποίηση (τάση) των ινοβλαστών διεγείρει την παραγωγή νέου
υγιούς κολλαγόνου και ελαστίνης. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται ‘mecano-stimulation’
(μηχανική διέγερση). Αναγνωρίζεται ως φυσιοπαθολογικό φαινόμενο που
εμφανίζεται στο σώμα – και αποτελεί το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται η επιστήμη
ID
της κυτταρικής διέγερσης της LPG”.
Dr. Philippe Blanchemaison, διάσημος αγγειολόγος,
με εξειδίκευση στην αισθητική ιατρική
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xamiol© 50 microgram/ 0.5 mg/g gel 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ‘Ένα γραμμάριο γέλης περιέχει 50 μικρογραμμάρια Calcipotriol (ως μονοϋδρική) και 0.5 mg betamethasone (ως διπροπιονική). ‘Εκδοχα: 160 μικρογραμμάρια butylated hydroxytoluene/g gel Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γέλη. Μία σχεδόν διαυγής, άχρωμη έως ελαφρώς υπόλευκη γέλη. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Τοπική θεραπεία της ψωρίασης του τριχωτού της κεφαλής. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το Xamiol©l gel πρέπει να εφαρμόζεται στις προσβεβλημένες περιοχές του τριχωτού της κεφαλής μια
φορά την ημέρα. Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας είναι 4 εβδομάδες. Μετά από αυτή την περίοδο, μπορεί να ξεκινά επαναλαμβανόμενη αγωγή με Xamiol©l gel κάτω από ιατρική παρακολούθηση. Το
Xamiol© gel μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις προσβεβλημένες περιοχές του τριχωτού της κεφαλής. Συνήθως μια ποσότητα μεταξύ 1g και 4 g ανά ημέρα είναι επαρκής για τη θεραπεία του τριχωτού της
κεφαλής (4 g αντιστοιχούν σε ένα κουταλάκι του γλυκού). Όταν γίνεται χρήση προϊόντων που περιέχουν καλσιποτριόλη, η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15g και η μέγιστη εβδομαδιαία δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100g. Η συνολική επιφάνεια της υπό θεραπεία περιοχής με προϊόντα που περιέχουν calciportiol δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% (βλ. παράγραφο 4.4) Ανακινήσατε το φιαλίδιο πριν από τη χρήση. Για να επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται να μη λούζετε τα μαλλιά σας αμέσως μετά την εφαρμογή του Xamiol© gel. Το Xamiol© gel πρέπει να παραμείνει στο τριχωτό της κεφαλής κατά τη διάρκεια της νύκτας ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παιδιατρικοί ασθενείς: Το Xamiol© gel δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών λόγω έλλειψης στοιχείων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Εξ αιτίας της περιεκτικότητας του σε καλσιποτριόλη, το Xamiol©l
gel αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστές διαταραχές του μεταβολισμού ασβεστίου. Λόγω της περιεκτικότητας του σε κορτικοστεροειδές, το Xamiol© gel αντενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ιογενείς (π.χ. από έρπητα ή από ανεμοβλογιά) βλάβες του δέρματος, μυκητιασικές ή βακτηριακές δερματικές λοιμώξεις, παρασιτικές λοιμώξεις, δερματικές εκδηλώσεις συσχετιζόμενες με φυματίωση ή σύφιλη, περιστοματική δερματίτιδα, ατροφικό δέρμα, ατροφικές ραβδώσεις, εύθραυστες δερματικές φλέβες, ιχθύαση, κοινή ακμή, ροδόχρου ακμή, ροδόχρου νόσο, έλκη και πληγές. Το Xamiol© gel αντενδείκνυται στη σταγονοειδή, ερυθροδερμική αποφολιδωτική και φλυκταινώδη ψωρίαση. Το Xamiol© gel αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή σοβαρές ηπατικές διαταραχές. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Το Xamiol© gel περιέχει κορτικοστεροειδές της ομάδας ΙΙΙ και πρέπει να αποφεύγεται η σύγχρονη θεραπεία με άλλα κορτικοστεροειδή στο τριχωτό της κεφαλής. Ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται και σχετίζονται με συστηματική αγωγή με κορτικοστεροειδή, όπως η καταστολή του φλοιοεπινεφριδιακού άξονα ή επίδραση στον μεταβολικό
έλεγχο του σακχαρώδη διαβήτη, μπορεί επίσης να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια τοπικής αγωγής με κορτικοστεροειδή, λόγω συστηματικής απορρόφησης. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή υπό
κλειστή περίδεση γιατί έτσι αυξάνεται η συστηματική απορρόφηση των κορτικοστεροειδών. Σε μια μελέτη σε ασθενείς με εκτεταμένη ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής και με εκτεταμένη ψωρίαση του
σώματος οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ένα συνδυασμό με υψηλές δόσεις Xamiol© gel (εφαρμογή στο τριχωτό της κεφαλής) και υψηλές δόσεις Dovobet© αλοιφής (εφαρμογή στο σώμα), οι 5 από τους 32
ασθενείς παρουσίασαν οριακή μείωση στην απάντηση κορτιζόλης κατά τη δοκιμασία της επινεφριδιοκορτικοτρόπου ορμόνης (ΑCΤΗ) μετά από θεραπεία 4 εβδομάδων (βλ. παράγραφο 5.1 ). Εξ αιτίας της
περιεκτικότητας σε καλσιποτριόλη, αν ξεπερασθεί η μέγιστη εβδομαδιαία δόση (100g), μπορεί να εμφανισθεί υπερασβεστιαιμία. Ωστόσο, όταν η θεραπεία διακόπτεται, το ασβέστιο του ορού γρήγορα επανέρχεται στο φυσιολογικό. Ο κίνδυνος υπερασβεστιαιμίας είναι ελάχιστος όταν εφαρμόζονται οι υποδείξεις οι σχετικές με την καλσιποτριόλη. Η αποτελεσματική και ασφαλής χρήση του προϊόντος αυτού σε περιοχές άλλες εκτός του τριχωτού της κεφαλής δεν έχει αποδειχθεί. Πρέπει να αποφεύγεται θεραπεία σε επιφάνεια μεγαλύτερη από το 80% της επιφάνειας του σώματος. (βλ. παράγραφο 4.2).
Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος με βλάβες ή στους βλεννογόνους ή στις πτυχές του δέρματος, γιατί έτσι αυξάνεται η συστηματική απορρόφηση των κορτικοστεροειδών (βλ. παράγραφο 4.8). Το δέρμα του προσώπου και των γεννητικών οργάνων είναι πολύ ευαίσθητο στα κορτικοστεροειδή. Οι περιοχές αυτές πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία μόνο με ασθενέστερα κορτικοστεροειδή. Όχι συχνές τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (όπως ερεθισμός στα μάτια ή ερεθισμός του δέρματος του προσώπου) παρατηρήθηκαν, όταν το φάρμακο χορηγήθηκε κατά λάθος
στην περιοχή του προσώπου ή κατά λάθος στα μάτια ή επιπεφυκότα (βλ. παραγράφους 4.8 και 5.1). Πρέπει να δοθούν οδηγίες στον ασθενή σχετικά με τη σωστή χρήση του προϊόντος για να αποφύγει
την εφαρμογή και την κατά λάθος μεταφορά του στο πρόσωπο, το στόμα και τα μάτια. Τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά από κάθε εφαρμογή για να αποφευχθεί η κατά λάθος μεταφορά σε αυτές τις περιοχές. Όταν οι βλάβες υποστούν δευτερογενή λοίμωξη, θα πρέπει να υποβληθούν σε αντιμικροβιακή θεραπεία. Ωστόσο, η θεραπεία με κορτικοστεροειδή πρέπει να διακόπτεται, εάν επιδεινωθεί η λοίμωξη. Κατά τη θεραπεία της ψωρίασης με τοπικά κορτικοστεροειδή μπορεί να υπάρξει κίνδυνος γενικευμένης φλυκταινώδους ψωρίασης ή rebound αντιδράσεων όταν διακόπτεται η αγωγή. Γι’ αυτό το
λόγο η ιατρική επίβλεψη θα πρέπει να συνεχίζεται για μία χρονική περίοδο μετά το πέρας της αγωγής. Σε μακροχρόνια θεραπεία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τοπικών και συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών των κορτικοστεροειδών. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών σχετιζόμενων με μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών, (βλ. παράγραφο 4.8). Δεν υπάρχει εμπειρία συγχορήγησης με αλλά αντιψωριασικά προϊόντα, χορηγούμενα συστηματικά ή με τη φωτοθεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Xamiol© gel συνιστάται ο ιατρός να συμβουλεύσει τον
ασθενή του να περιορίσει ή να αποφύγει την υπερβολική έκθεση είτε στο φυσικό είτε στο τεχνητό ηλιακό φως. Τοπικά η calcipotriol θα πρέπει να χρησιμοποιείται με υπεριώδη ακτινοβολία μόνο εάν ο ιατρός και ο ασθενής κρίνουν ότι τα πιθανά οφέλη υπερέχουν των πιθανών κινδύνων. (βλ. παράγραφο 5.3). Το Xamiol© gel περιέχει butylated hydroxytoluene (E321), το οποίο μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ’ επαφής), ή ερεθισμό των οφθαλμών και των βλεννογόνων. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με αλλά φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων. 4.6 Κύηση και γαλουχία Κύηση Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του Xamiol© gel σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα με γλυκοκορτικοειδή κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε παράγραφο 5.3), αλλά πολλές επιδημιολογικές μελέτες δεν έχουν αποκαλύψει συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη, που γεννήθηκαν από γυναίκες, οι οποίες, κατά την κύηση υποβάλλονταν σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Συνεπώς, κατά την κύηση, το Xamiol©l gel
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ήταν η πιθανή ωφέλεια, δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο. Γαλουχία Η betamethasone περνά στο μητρικό γάλα, αλλά, σε θεραπευτικές δόσεις φαίνεται απίθανο να υπάρχει κίνδυνος για ανεπιθύμητη ενέργεια στο βρέφος. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την απέκκριση της calcipotriolστο μητρικό γάλα. Το Xamiol© gel πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή σε γυναίκες
που θηλάζουν. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Xamiol© gel δεν έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Οι
ακόλουθες ορολογίες χρησιμοποιούνται με σκοπό να ταξινομηθεί η συχνότητα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων των φαρμάκων: Πολύ συχνές ≥ 1/10, Συχνές ≥ 1/100 και < 1/10, Όχι συχνές ≥ 1/1,000 και
< 1/100, Σπάνιες ≥ 1/10,000 και < 1/1,000, Πολύ σπάνιες < 1/10,000 Άγνωστες (δεν μπορούν να υπολογισθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα) Το πρόγραμμα μελέτης για το Xamiol© gel έχει συμπεριλάβει
μέχρι σήμερα περισσοτέρους από 4,4ΟΟ ασθενείς από τους οποίους περισσότεροι από τους 1,900 υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Xamiol© gel. Περίπου 8% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία
με Xamiol© gel εκδήλωσαν μη σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Με βάση τα δεδομένα από κλινικές μελέτες η μόνη γνωστή ανεπιθύμητη αντίδραση είναι κνησμός. Όχι συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι αίσθημα καύσου του δέρματος, δερματικός πόνος η ερεθισμός, θυλακίτιδα, δερματίτιδα, ερύθημα, ακμή, ξηρό δέρμα, επιδείνωση της ψωρίασης, εξάνθημα, φλυκταινώδες εξάνθημα, και ερεθισμός των ματιών. Αυτές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν όλες μη σοβαρές τοπικές αντιδράσεις. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκων καταχωρούνται από το MedDRA SOC και οι μεμονωμένες ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκων ταξινομούνται ξεκινώντας με τις πιο συχνά αναφερόμενες. · Οφθαλμικές διαταραχές Όχι συχνές: Ερεθισμός των ματιών · Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Συχνές: Κνησμός Όχι συχνές: Αίσθημα δερματικού καύσου Όχι συχνές: Δερματικός πόνος ή ερεθισμός Όχι συχνές: Θυλακίτις Όχι συχνές: Δερματίτιδα Όχι συχνές: Ερύθημα Όχι συχνές: Ακμή Όχι
συχνές: Ξηρό δέρμα Όχι συχνές: Επιδείνωση της ψωρίασης Όχι συχνές: Εξάνθημα Όχι συχνές: Φλυκταινώδες εξάνθημα Ανεπιθύμητες αντιδρασεις που παρατηρήθηκαν για την calcipotriol και για τη
betamethasone, αντίστοιχα: Calcipotriol Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις περιλαμβάνουν αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής, κνησμό, δερματικό ερεθισμό, αίσθημα καύσου και νυγμού, ξηρό δέρμα, ερύθημα, εξάνθημα, δερματίτιδα, έκζεμα, επιδείνωση της ψωρίασης, φωτοευαισθησία και αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένων πολύ σπάνιων περιπτώσεων αγγειοοιδήματος και οιδήματος
του προσώπου. Μετά από τοπική χρήση πολύ σπάνια μπορεί να εμφανισθεί συστηματική επίδραση, που προκαλεί υπερασβεστιαιμία ή υπερασβεστουρία (βλ. παράγραφο 4.4). Betamethasone (ως διπροπιονική) Μετά από τοπική χρήση μπορεί να εμφανισθούν τοπικές αντιδράσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης εφαρμογής, όπως δερματική ατροφία, τελαγγειεκτασία, ραβδώσεις, θυλακίτις, υπερτρίχωση, περιστοματική δερματίτιδα, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, αποχρωματισμός και κολλοειδή κέγχρια. Κατά τη θεραπεία της ψωρίασης μπορεί να υπάρξει κίνδυνος γενικευμένης φλυκταινώδους ψωρίασης. Σε ενήλικες είναι σπάνιες οι συστηματικές επιδράσεις που οφείλονται σε τοπική χρήση κορτικοστεροειδων, ωστόσο, μπορεί να είναι σοβαρές. Μπορεί να εμφανισθούν καταστολή του
φλοιού των επινεφριδίων, καταρράκτης, λοιμώξεις και αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, ιδιαίτερα μετά από μακροχρόνια θεραπεία. Οι συστηματικές ενέργειες μπορεί να εμφανισθούν πιο συχνά, όταν
το προϊόν εφαρμοσθεί με κλειστή περίδεση (πλαστικό, δερματικές πτυχές), όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες και κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4). 4.9 Υπερδοσολογία Χρήση άνω της συνιστώμενης δόσης μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ασβεστίου του όρου, η οποία κανονικά υποχωρεί γρήγορα, όταν διακοπεί η θεραπεία. Υπερβολικά μακροχρόνια χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών μπορεί να καταστείλει τις λειτουργίες του άξονα υπόφυσης - επινεφριδίων με αποτέλεσμα δευτεροπαθή ανεπάρκεια επινεφριδίων, η οποία συνήθως είναι αναστρέψιμη. Σε τέτοιες
περιπτώσεις ενδείκνυται η συμπτωματική θεραπεία. Σε περιπτώσεις χρόνιας τοξικότητας, η θεραπεία με κορτικοστεροειδή πρέπει να διακοπεί βαθμιαία. Έχει αναφερθεί ότι εξ’ αιτίας της κακής χρήσης ένας
ασθενής με εκτεταμένη ερυθροδερμική ψωρίαση σε θεραπεία με 240g Dovobet© αλοιφή εβδομαδιαίως (μέγιστη δόση 100 g εβδομαδιαία) για 5 μήνες ανέπτυξε σύνδρομο Cushing και φλυκταινώδη ψωρίαση κατόπιν απότομης διακοπής της θεραπείας. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.4 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Άλλα αντιψωριασικα για τοπική χρήση,
Calcipotriol, συνδυασμοί Κωδικός ATC: D05AX52 Η Calcipotriol, είναι ένα ανάλογο της Βιταμίνης D). Συμφωνά με in vitro δεδομένα, η Calcipotriol, επάγει τη διαφοροποίηση και καταστέλλει την υπερκερατινοποίηση των επιδερμικών κυττάρων. Αυτό αποτελεί την προτεινόμενη βάση για τις ενέργειες της στην ψωρίαση. Όπως αλλά τοπικά κορτικοστεροειδή, η betamethasone dipropionate έχει αντιφλεγμονώδεις, αντικνησμώδεις, αγγειοσυσταλτικές και ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, χωρίς, όμως, να θεραπεύει την υποκείμενη κατάσταση. Με την κλειστή περίδεση, η επίδραση μπορεί να ενισχυθεί
εξαιτίας της αυξημένης διείσδυσης στην κεράτινη στιβάδα. Για τον λόγο αυτό, θα αυξηθεί η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών. Γενικά, ο μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δραστικότητας των τοπικών
στεροειδών είναι ασαφής. Η ανταπόκριση των επινεφριδίων στην ΑCTH προσδιορίσθηκε με την μέτρηση των επιπέδων κορτιζόλης του όρου σε ασθενείς με εκτεταμένη ψωρίαση τόσο του τριχωτού της
κεφαλής όσο και του σώματος, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν έως 106g ανά εβδομάδα συνδυασμό Xamiol© gel και Dovobet© αλοιφή. Οριακή μείωση της ανταπόκρισης της κορτιζόλης παρατηρήθηκε 30
λεπτά μετά από την πρόκληση της ΑCΤΗ σε 5 από τους 32 ασθενείς (15.6 %) μετά από θεραπεία 4 εβδομάδων και σε 2 από 11 ασθενείς (18.2 %) οι οποίοι συνέχισαν την θεραπεία έως και 8 εβδομάδες.
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα επίπεδα κορτιζόλης στον ορό ήταν φυσιολογικά 60 λεπτά μετά από την πρόκληση της ΑCTH. Στους ασθενείς αυτούς δεν υπήρξε ένδειξη μεταβολής του μεταβολισμού ασβεστίου . Η αποτελεσματικότητα από την εφάπαξ χρήση ημερησίως του Xamiol© gel διερευνήθηκε σε δυο τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, διάρκειας 8 εβδομάδων κλινικές μελέτες, στις οποίες εισήχθησαν
συνολικά περισσότεροι από 2,900 ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής τουλάχιστον ήπιας βαρύτητας, συμφωνά με τη Συνολική Αξιολόγηση του Ερευνητή για τη βαρύτητα της νόσου
(Investigator’s Global Assessment - IGA). Τα φάρμακα σύγκρισης ήταν η διπροπιονική βηταμεθαζόνη σε φορέα γέλης, η καλσιποτριόλη σε φορέα γέλης και (σε μια από τις μελέτες ) μόνο ο φορέας γέλης, και όλα χρησιμοποιήθηκαν μια φορά ημερησίως. Συμφωνά με τα αποτελέσματα για το κύριο κριτήριο ανταπόκρισης (απουσία νόσου ή πολύ ήπια νόσος σύμφωνα με την IGA την εβδομάδα 8) το
Xamiol© gel ήταν στατιστικώς σημαντικά πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με τα φάρμακα σύγκρισης. Τα αποτελέσματα για την ταχύτητα έναρξης δράσης, με βάση παρόμοια δεδομένα την εβδομάδα 2,
επίσης έδειξαν ότι το Xamiol© gel είναι στατιστικώς σημαντικά αποτελεσματικότερο σε σύγκριση με τα φάρμακα σύγκρισης.
% ασθενών με απουσία νόσου ή με πολύ ήπια νόσο

Xamiol© gel (n = 1,108)

Βηταμεθαζόνη διπροπιονική (n = 1,118)

Καλσιποτριόλη (n = 558)

Φορέας Γέλης (n = 136)

εβδομάδα 2

53.2%

42.8%

1

17.2%

11.8%1

εβδομάδα 8

69.8%

62.5%

1

40.1%

22.8%1

1
1

1. Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Xamiol gel (Ρ<0.001)
Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη, τυφλή για τον ερευνητή κλινική μελέτη, όπου εισήχθησαν 312 ασθενείς με
ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής με νόσο τουλάχιστον μέτριας βαρύτητας σύμφωνα με την IGA, διερευνήθηκε η χρήση του Xamiol© gel μια φορά ημερησίως σε σύγκριση με Dovonex© Δερματικό διάλυμα δυο φορές ημερησίως για διάστημα έως 8 εβδομάδες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το κύριο κριτήριο ανταπόκρισης (απουσία νόσου ή πολύ ήπια νόσος σύμφωνα με την IGA την εβδομάδα
8) το Xamiol© gel ήταν στατιστικώς σημαντικά πιο αποτελεσματικό από το Dovonex© Δερματικό διάλυμα.
% ασθενών με απουσία νόσου ή με πολύ ήπια νόσο

Xamiol© gel (n = 1,108)

Dovonex© Δερματικό διάλυμα (n = 105)

εβδομάδα 8

68.6%

31.4%1

1. Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Xamiol gel (Ρ<0.001) Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, μακροχρόνια κλινική μελέτη, που περιλάμβανε 873 ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής τουλάχιστον μέτριας βαρύτητας (σύμφωνα με την IGA), διερευνήθηκε η χρήση του Xamiol© gel σε σύγκριση με την καλσιποτριόλη στον φορέα της γέλης. Και οι δύο θεραπείες εφαρμόσθηκαν μια φορά την ημέρα, με διαλείπουσα χρήση όποτε απαιτείτο, για διάστημα έως και 52 εβδομάδες. Μια επιτροπή ανεξάρτητων δερματολόγων, οι οποίοι δεν ήταν γνώστες των θεραπειών, τακτοποίησε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που ενδεχομένως σχετίζονταν με την μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν υπήρχε διαφορά στα ποσοστό των ασθενών,
που εκδήλωσαν αυτού του είδους τις ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ των ομάδων θεραπείας (2.6% στην ομάδα του Xamiol gel και 3.0% στην ομάδα της καλσιποτριόλης, Ρ= 0.73). Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις ατροφίας του δέρματος. 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η συστηματική έκθεση στην καλσιποτριόλη και στην διπροπιονική βηταμεθαζόνη από τοπικό εφαρμοζόμενο Xamiol© gel είναι παρόμοια με
τη Dovobet© αλοιφή σε επίμυες και χοιρίδια. Κλινικές μελέτες με ραδιοσημασμένη αλοιφή δείχνουν ότι η συστηματική απορρόφηση της Calcipotriol και της betamethasone από τη Dovobet© αλοιφή είναι μικρότερη από 1% της δόσης (2.5 g) όταν εφαρμοσθεί σε υγιές δέρμα (625 cm²) επί 12 ώρες. Η εφαρμογή σε πλάκες ψωρίασης και κάτω από κλειστή περίδεση μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση των τοπικών κορτικοστεροειδών. Μετά από συστηματική έκθεση, και τα δύο δραστικό συστατικό - calcipotriol και betamethasone dipropionate - μεταβολίζονται ταχύτατα και εκτεταμένα. Η κύρια οδός απέκκρισης της calcipotriol
είναι μέσω των περιττωμάτων (επίμυες και χοιρίδια) και της betamethasone dipropionate είναι μέσω των ούρων (επίμυες και ποντίκια). Στους επίμυες, μελέτες κατανομής ιστών με ραδιοσημασμένη calcipotriol και
betamethasone dipropionate, αντιστοίχως, έδειξαν ότι τα νεφρά και το ήπαρ είχαν το υψηλότερο επίπεδο ραδιενέργειας. Τα επίπεδα της καλσιποτριόλης και της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης ήταν κάτω του ελάχιστου ορίου ποσοτικής μέτρησης σε όλα τα δείγματα αίματος από τους 34 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 4 έως 8 εβδομάδες και με το Xamiol gel και με τη Dovobet©αλοιφή για εκτεταμένη ψωρίαση στο σώμα και στο τριχωτό της κεφαλής . Ένας μεταβολίτης της καλσιποτριόλης και ένας της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης ήταν δυνατόν να μετρηθούν σε ορισμένους από τους ασθενεις. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Μελέτες με κορτικοστεροειδή σε πειραματόζωα έδειξαν τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή (υπερωϊοσχιστία, σκελετικές δυσπλασίες). Σε μελέτες τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή με μακροχρόνια από του στόματος χορήγηση κορτικοστεροειδών σε επίμυες, ανιχνεύθηκαν παρατεταμένη κύηση και παρατεταμένος και δύσκολος τοκετός. Επιπλέον παρατηρήθηκαν μείωση στην επιβίωση των νεογνών, στο βάρος σώματος και στην αύξηση σωματικού βάρους. Δεν υπήρξε διαταραχή της γονιμότητας. Η συσχέτιση για τους ανθρώπους είναι άγνωστη. Μια μελέτη καρκινογένεσης του δέρματος με καλσιποτριόλη σε ποντίκια δεν έδειξε ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο. Σε μια μελέτη φωτοκαρκινογένεσης όπου λευκοπαθικά άτριχα ποντίκια επανειλημμένως εκτέθηκαν
και σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και σε διάλυμα calcipotriol τοπικά χορηγούμενο για 40 εβδομάδες σε επίπεδα δοσολογίας που αντιστοιχούν σε 9, 30 και 90 μg/m² / ημέρα (ισοδύναμα με 025, 0.84
και 2.5 φορές της ανώτατης συνιστώμενης καθημερινής δόσης για ενήλικα βάρους 60kg αντιστοίχως). Παρατηρήθηκε μια μείωση στο χρόνο που απαιτείται για την υπεριώδη ακτινοβολία να προκαλέσει
το σχηματισμό όγκων στο δέρμα (στατιστικά σημαντική μόνο σε αρσενικά), υποδηλώνοντας ότι η calcipotriol μπορεί να ενισχύσει την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας να επάγει όγκους στο δέρμα. Σε μια συμπληρωματική μελέτη, ποντίκια του ίδιου είδους υποβλήθηκαν σε αγωγή κατ’ επανάληψη είτε με διάλυμα καλσιποτριόλης, είτε με γέλη καλσιποτριόλης/διπροπιονικής βηταμεθαζόνης και
στη συνέχεια ακτινοβολία με UVR και μέτρηση των αναγνωρισμένων κυτταρικών δεικτών της φωτοκαρκινογένεσης του δέρματος. Η μελέτη αυτή έδειξε μια παρόμοια ενίσχυση της επίδρασης μονάχα της
καλσιποτριόλης στη φωτοβιολογική απάντηση του δέρματος αλλά δεν έδειξε επίδραση του συνδυασμού καλσιποτριόλης / διπροπιονικής βηταμεθαζόνης. Η κλινική συσχέτιση αυτού του ευρήματος είναι άγνωστη. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες καρκινογένεσης ή φωτοκαρκινογένεσης με Betamethasone dipropionate. Σε μελέτες τοπικής ανοχής σε κουνέλια, το Xamiol© gel προκάλεσε ήπιο έως μέτριο δερματικό ερεθισμό και έναν παροδικό ελαφρύ ερεθισμό του οφθαλμού. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Paraffin, liquid Polyoxypropylene – 15 stearyl ether Castor
oil, hydrogenated Butylhydroxytoluene (E321) 6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών συμβατότητας, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά το πρώτο άνοιγμα: 8 μήνες. 6.4 Iδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Φιαλίδια ποΒοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
λυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με στόμιο πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας και βιδωτό πώμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Τα φιαλίδια είναι τοποθετημένα μέσα σε κουτιά. Μεγέθη συσκευασίας: 15, 30, 60 και 2 x 60 g. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες
Συμπληρώστε την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Κάθε μη χρησιμοποιηθέν προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα
Αναφέρατε: Όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες
με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡιΑΣ LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750
για τα νέα φάρμακα Τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες ενέργειες
Ballerup Denmark 8. ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ LEO Pharmaceutical Hellas S.A, Λ. Κύμης & Σενέκα 10 14564 Κηφισιά Τηλ. 210 8834322
9. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 14657/23-2-2009 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟγια τα γνωστά φάρμακα
ΦΟΡΙΑΣ 23-2-2009 11.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dovobet
50 micrograms/0.5 mg/g γέλης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο γέλης περιέχει 50 μικρογραμμάρια καλσιποτριόλη (ως μονοϋδρική) και 0.5 gr βηταμεθαζόνη (ως διπροπιονική). Έκδοχα: 160 μικρογραμμάρια butylated hydroxytoluene / g γέλης Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γέλη. Μία σχεδόν διαυγής, άχρωμη έως ελαφρώς υπόλευκη γέλη. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Τοπική θεραπεία της ψωρίασης του τριχωτού της κεφαλής σε ενήλικες. Τοπική θεραπεία της ήπιας έως μέτριας κατά πλάκας κοινής ψωρίασης που δεν αφορά το τριχωτό της κεφαλής σε ενήλικες. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία Η Dovobet γέλη πρέπει να εφαρμόζεται στις προσβεβλημένες περιοχές μία φορά την ημέρα. Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας είναι 4 εβδομάδες για τις περιοχές του τριχωτού της κεφαλής και 8 εβδομάδες για τις άλλες περιοχές εκτός του τριχωτού της κεφαλής. Εάν είναι απαραίτητο να συνεχιστεί
ή να επαναληφθεί η θεραπεία μετά από αυτή την περίοδο, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από ιατρική αξιολόγηση και
κάτω από τακτική ιατρική παρακολούθηση. Όταν γίνεται χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν καλσιποτριόλη, η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 g. Η συνολική επιφάνεια της υπό θεραπεία περιοχής με φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν καλσιποτριόλη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. (βλέπε παράγραφο 4.4). Εάν χρησιμοποιείται στο τριχωτό της κεφαλής Η Dovobet γέλη μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις προσβεβλημένες περιοχές του τριχωτού της κεφαλής. Συνήθως μία ποσότητα μεταξύ 1g και 4g ανά ημέρα είναι επαρκής για τη
θεραπεία του τριχωτού της κεφαλής ( 4g αντιστοιχούν σε ένα κουταλάκι του γλυκού). Ειδική ομάδα πληθυσμού
Νεφρική και ηπατική βλάβη Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της Dovobet γέλης σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή σοβαρές ηπατικές διαταραχές δεν έχουν αξιολογηθεί. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα της Dovobet γέλης σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Τρόπος χορήγησης Το φιαλίδιο πρέπει να ανακινείται πριν από τη χρήση και η Dovobet γέλη εφαρμόζεται στην πάσχουσα περιοχή. Η Dovobet γέλη δεν πρέπει να εφαρμόζεται απ’ ευθείας στο πρόσωπο η στα
μάτια. Τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά τη χρήση. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται να
μην κάνετε ντους η μπάνιο, η να λούσετε τα μαλλιά σε περίπτωση εφαρμογής στο τριχωτό της κεφαλής, αμέσως μετά την εφαρμογή της Dovobet γέλης. Η Dovobet γέλη πρέπει να παραμείνει στο δέρμα κατά τη διάρκεια της νύκτας
ή κατά τη διάρκεια της ημέρας 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες η σε κάποιο από τα έκδοχα.
Η Dovobet γέλη αντενδείκνυται στη ερυθροδερμική, αποφολιδωτική και φλυκταινώδη ψωρίαση. Εξ αιτίας της περιεκτικότητας της σε καλσιποτριόλη, η Dovobet γέλη αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστές διαταραχές του μεταβολισμού ασβεστίου. Λόγω της περιεκτικότητας της σε κορτικοστεροειδές, η Dovobet γέλη αντενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ιογενείς (π.χ. από έρπητα η από ανεμοβλογιά) βλάβες του δέρματος, μυκητιασικές ή βακτηριακές δερματικές λοιμώξεις, παρασιτικές λοιμώξεις, δερματικές εκδηλώσεις συσχετιζόμενες με φυματίωση ή σύφιλη,
περιστοματική δερματίτιδα, ατροφικό δέρμα, ατροφικές ραβδώσεις, εύθραυστεςδερματικές φλέβες, ιχθύαση, κοινή
ακμή, ροδόχρου ακμή, ροδόχρου νόσο, έλκη, πληγές, περιπρωκτικό κνησμό και κνησμό των γεννητικών οργάνων.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Επιδράσεις στο ενδοκρινικό σύστημα Η Dovobet γέλη περιέχει κορτικοστεροειδές της ομάδας ΠΙ και πρέπει να αποφεύγεται η σύγχρονη θεραπεία με άλλα κορτικοστεροειδή. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις που εμφανίζονται και σχετίζονται με συστηματική αγωγή με κορτικοστεροειδή, όπως η καταστολή του φλοιοεπινεφριδιακού άξονα η επίδραση στον μεταβολικό έλεγχο του σακχαρώδη διαβήτη,
μπορεί επίσης να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια τοπικής αγωγής με κορτικοστεροειδή, λόγω συστηματικής απορρόφησης. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή υπό κλειστή περίδεση γιατί έτσι αυξάνεται η συστηματική απορρόφηση των κορτικοστεροειδών. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος με βλάβες ή στους
βλεννογόνους ή στις πτυχές του δέρματος, γιατί έτσι αυξάνεται η συστηματική απορρόφηση των κορτικοστεροειδών
(βλέπε παράγραφο 4.8). Σε μια μελέτη σε ασθενείς με εκτεταμένη ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής και με εκτεταμένη ψωρίαση του σώματος οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ένα συνδυασμό με υψηλές δόσεις Dovobet γέλης (εφαρμογή στο τριχωτό της κεφαλής) και υψηλές δόσεις Dovobet αλοιφής (εφαρμογή στο σώμα), οι 5 από τους 32 ασθενείς
παρουσίασαν οριακή μείωση στην απάντηση κορτιζόλης κατά τη δοκιμασία της επινεφριδιοκορτικοτρόπου ορμόνης
(ΑCΤΗ) μετά από θεραπεία 4 εβδομάδων (βλέπε παράγραφο 5.1). Επιδράσεις στο μεταβολισμό του ασβεστίου Εξ αιτίας της περιεκτικότητας σε καλσιποτριόλη, αν ξεπερασθεί η μέγιστη ημερήσια δόση (15 g), μπορεί να εμφανισθεί υπερασβεστιαιμία. Ωστόσο, όταν η θεραπεία διακόπτεται, το ασβέστιο του ορού γρήγορα επανέρχεται στο φυσιολογικό. Ο κίνδυνος υπερασβεστιαιμίας είναι ελάχιστος όταν εφαρμόζονται οι υποδείξεις οι σχετικές με την καλσιποτριόλη. Πρέπει να αποφεύγεται θεραπεία σε επιφάνεια μεγαλύτερη από το 30% της επιφάνειας του σώματος. (βλέπε
παράγραφο 4.2). Τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις Το δέρμα του προσώπου και των γεννητικών οργάνων είναι πολύ ευαίσθητο στα κορτικοστεροειδή. Το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιοχές.
Όχι συχνές τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (όπως ερεθισμός στα μάτια ή ερεθισμός του δέρματος του προσώπου)
παρατηρήθηκαν, όταν το φάρμακο χορηγήθηκε κατά λάθος στην περιοχή του προσώπου ή κατά λάθος στα μάτια ή
επιπεφυκότα (βλέπε παραγράφους 4.8 και 5.1). Πρέπει να δοθούν οδηγίες στον ασθενή σχετικά με τη σωστή χρήση
του φαρμακευτικού προϊόντος για να αποφύγει την εφαρμογή και την κατά λάθος μεταφορά του στο πρόσωπο, το
στόμα και τα μάτια. Τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά από κάθε εφαρμογή για να αποφευχθεί η κατά λάθος μεταφορά σε αυτές τις περιοχές. Συνυπάρχουσες λοιμώξεις του δέρματος Όταν οι βλάβες υποστούν δευτερογενή λοίμωξη, θα πρέπει να υποβληθούν σε αντιμικροβιακή θεραπεία. Ωστόσο, η θεραπεία με κορτικοστεροειδή πρέπει να διακόπτεται, εάν επιδεινωθεί η λοίμωξη. Διακοπή της θεραπείας Κατά τη θεραπεία της ψωρίασης με τοπικά κορτικοστεροειδή μπορεί να υπάρξει κίνδυνος γενικευμένης φλυκταινώδους ψωρίασης ή reboynd αντιδράσεων όταν διακόπτεται η αγωγή. Γι’ αυτό το λόγο η ιατρική επίβλεψη θα πρέπει να συνεχίζεται για μία χρονική περίοδο μετά το πέρας της αγωγής. Μακροχρόνια θεραπεία Σε μακροχρόνια θεραπεία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τοπικών και συστηματικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων των κορτικοστεροειδών. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση ανεπιθύμητων αντιδράσεων σχετιζόμενων με μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών, (βλέπε παράγραφο 4.8). Μη
τεκμηριωμένες χρήσεις Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση της Dovobet γέλης στη σταγονοειδή ψωρίαση. Ταυτόχρονη θεραπεία με υπεριώδη έκθεση Η Dovobet αλοιφή για βλάβες της ψωρίασης του σώματος έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με Dovobet γέλη για ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής, αλλά δεν υπάρχει εμπειρία συνδυασμού Dovobet με άλλα τοπικά αντιψωριασικά προϊόντα στην ίδια περιοχή θεραπείας, με άλλα αντιψωριασικά φαρμακευτικά προϊόντα χορηγούμενα συστηματικά ή με τη φωτοθεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Dovobet
γέλη συνιστάται ο ιατρός να συμβουλεύσει τον ασθενή του να περιορίσει ή να αποφύγει την υπερβολική έκθεση είτε στο φυσικό είτε στο τεχνητό ηλιακό φως. Τοπικά η καλσιποτριόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με υπεριώδη ακτινοβολία μόνο εάν ο ιατρός και ο ασθενής κρίνουν ότι τα πιθανά οφέλη υπερέχουν των πιθανών κινδύνων. (βλέπε παράγραφο 5.3). Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στα έκδοχα Η Dovobet γέλη περιέχει butylated hydroxytoluene
(Ε321), το οποίο μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ’ επαφής), ή ερεθισμό των
οφθαλμών και των βλεννογόνων. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Εγκυμοσύνη Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της Dovobet γέλης σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα με
γλυκοκορτικοειδή κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε παράγραφο 5.3), αλλά πολλές επιδημιολογικές μελέτες δεν έχουν αποκαλύψει συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη, που γεννήθηκαν από γυναίκες, οι οποίες, κατά την κύηση υποβάλλονταν σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο
είναι άγνωστος. Συνεπώς, κατά την κύηση, η Dovobet γέλη πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η πιθανή ωφέλεια, δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο. Θηλασμός Η βηταμεθαζόνη περνά στο μητρικό γάλα, αλλά, σε θεραπευτικές δόσεις φαίνεται απίθανο να υπάρχει κίνδυνος για ανεπιθύμητη ενέργεια στο βρέφος. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την
απέκκριση της καλσιποτριόλης στο μητρικό γάλα. Η Dovobet γέλη πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή σε γυναίκες που θηλάζουν. Πρέπει να δοθεί οδηγία στην ασθενή να μη χρησιμοποιεί το Dovobet στο στήθος όταν θηλάζει. Γονιμότητα Μελέτες σε επίμυες με από του στόματος δόσεις καλσιποτριόλης ή διπροπιονικής βηταμεθαζόνης δεν
κατέδειξαν βλάβη της ανδρικής και γυναικείας γονιμότητας. 4.7 Επιδρασεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Η Dovobet γέλη δεν έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Το πρόγραμμα μελέτης για τη Dovobet γέλη έχει συμπεριλάβει μέχρι σήμερα περισσότερους από
4,700 ασθενείς από τους οποίους περισσότεροι από τους 2,100 υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Dovobet γέλη. Περίπου 8% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Dovobet γέλη εκδήλωσαν μη σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυτές είναι συνήθως ήπιες και καλύπτουν διάφορες δερματικές αντιδράσεις με πιο συχνή τον
κνησμό. Με βάση τα δεδομένα από κλινικές μελέτες και την χρήση μετά την έγκριση του φαρμάκου οι ακόλουθες
ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρονται για τη Dovobet γέλη. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις Φαρμάκων καταχωρούνται κατά MedDRA Κατηγορία Οργανικό Σύστημα (SOC) και οι μεμονωμένες ανεπιθύμητες αντιδράσεις Φαρμάκων
ταξινομούνται ξεκινώντας με τις πιο συχνά αναφερόμενες. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης , οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρονται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι ακόλουθες ορολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ταξινομηθούν οι συχνότητες των ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Πολύ συχνές ≥ 1/10, Συχνές ≥
1/100 και < 1/10, Όχι συχνές ≥ 1/1,000 και < 1/100, Σπάνιες ≥ 1/10,000 και < 1/1,000, Πολύ σπάνιες < 1/10,000, Μη
γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)
Οφθαλμολογικές διαταραχές
Όχι συχνές

Ερεθισμός των ματιών

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Συχνές

Κνησμός

Όχι συχνές

Επιδείνωση της ψωρίασης Αίσθημα δερματικού καύσου Δερματικός πόνος
η ερεθισμός Θυλακίτις Δερματίτιδα Ερύθημα Ακμή Ξηρό δέρμα Εξάνθημα
Φλυκταινώδες εξάνθημα

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις θεωρείται ότι σχετίζονται με τις φαρμακολογικές κατηγορίες της καλσιποτριόλης και βηταμεθαζόνης αντίστοιχα: Καλσιποτριόλη Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις περιλαμβάνουν αντιδράσεις
στο σημείο εφαρμογής, κνησμό, δερματικό ερεθισμό, αίσθημα καύσου και νυγμού, ξηρό δέρμα, ερύθημα, εξάνθημα, δερματίτιδα, έκζεμα, επιδείνωση της ψωρίασης, Φωτοευαισθησία και αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένων πολύ σπάνιων περιπτώσεων αγγειοοιδήματος και οιδήματος του προσώπου. Μετά από τοπική χρήση πολύ σπάνια μπορεί να εμφανισθεί συστηματική επίδραση, που προκαλεί υπερασβεστιαιμία ή υπερασβεστουρία (βλέπε παράγραφο 4.4). Βηταμεθαζόνη (ως διπροπιονική ) Μετά από τοπική χρήση μπορεί να εμφανισθούν τοπικές αντιδράσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης εφαρμογής, όπως δερματική ατροφία, τελαγγειεκτασία, ραβδώσεις, θυλακίτις, υπερτρίχωση, περιστοματική δερματίτιδα, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, αποχρωματισμός
και κολλοειδή κέγχρια. Κατά τη θεραπεία της ψωρίασης μπορεί να υπάρξει κίνδυνος γενικευμένης φλυκταινώδους
ψωρίασης. Σε ενήλικες είναι σπάνιες οι συστηματικές αντιδράσεις που οφείλονται σε τοπική χρήση κορτικοστεροειδών, ωστόσο, μπορεί να είναι σοβαρές. Μπορεί να εμφανισθούν καταστολή του φλοιού των επινεφριδίων, καταρράκτης, λοιμώξεις, επίδραση στον μεταβολικό έλεγχο του σακχαρώδη διαβήτη και αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, ιδιαιτέρα μετά από μακροχρόνια θεραπεία. Οι συστηματικές αντιδράσεις μπορεί να εμφανισθούν πιο συχνά, όταν το προϊόν εφαρμοσθεί με κλειστή περίδεση (πλαστικό, δερματικές πτυχές), όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες και κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4). 4.9 Υπερδοσολογία Χρήση άνω της
συνιστώμενης δόσης μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ασβεστίου του όρου, η οποία κανονικά υποχωρεί γρήγορα, όταν διακοπεί η θεραπεία.Υπερβολικά μακροχρόνια χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών μπορεί να καταστείλει
τις λειτουργίες του άξονα υπόφυσης - επινεφριδίων με αποτέλεσμα δευτεροπαθή ανεπάρκεια επινεφριδίων, ή οποία συνήθως είναι αναστρέψιμη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδείκνυται η συμπωματική θεραπεία. Σε περιπτώσεις χρόνιας τοξικότητας, ή θεραπεία με κορτικοστεροειδή πρέπει να διακοπεί βαθμιαία. Έχει αναφερθεί ότι εξ’ αιτίας της κα-

κής χρήσης ένας ασθενής με εκτεταμένη ερυθροδερμική ψωρίαση σε θεραπεία με 240g Dovobet αλοιφή εβδομαδιαίως (που αντιστοιχεί σε μια ημερήσια δόση των περίπου 34 g) για 5 μήνες (μέγιστη συνιστώμενη δόση 15 g ημερησίως) ανέπτυξε σύνδρομο Cushing και φλυκταινώδη ψωρίαση κατόπιν απότομης διακοπής της θεραπείας. 5.
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιψωριασικα. Αλλά αντιψωριασικά για τοπική χρήση, Καλσιποτριόλη, συνδυασμοί. Κωδικός ΑΤC: D05AX52 Η καλσιποτριόλη είναι ένα ανάλογο της Βιταμίνης D). Σύμφωνα με in vitro δεδομένα, η καλσιποτριόλη επάγει τη διαφοροποίηση και καταστέλλει την υπερκερατινοποίηση των επιδερμικών κυττάρων. Αυτό αποτελεί την προτεινόμενη βάση για
τις ενέργειες της στην ψωρίαση. Όπως άλλα τοπικά κορτικοστεροειδή, η διπροπιονική βηταμεθαζόνη έχει αντιφλεγμονώδεις, αντικνησμώδεις, αγγειοσυσταλτικές και ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, χωρίς, όμως, να θεραπεύει την υποκείμενη κατάσταση. Με την κλειστή περίδεση, η επίδραση μπορεί να ενισχυθεί εξαιτίας της αυξημένης διείσδυσης στην κεράτινη στιβάδα. Για τον λόγο αυτό, θα αυξηθεί η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών. Γενικά, ο μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δραστικότητας των τοπικών στεροειδών είναι ασαφής. Η ανταπόκριση των επινεφριδίων στην ΑCΤΗ προσδιορίσθηκε με την μέτρηση των επιπέδων κορτιζόλης του ορού σε ασθενείς με εκτεταμένη ψωρίαση τόσο του τριχωτού της κεφαλής όσο και του σώματος, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν έως 106 g ανά εβδομάδα
συνδυασμό Dovobet γέλη και Dovobet αλοιφή. Οριακή μείωση της ανταπόκρισης της κορτιζόλης παρατηρήθηκε
30 λεπτά μετά από την πρόκληση της ΑCΤΗ σε 5 από τους 32 ασθενείς (15.6%) μετά από θεραπεία 4 εβδομάδων
και σε 2 από 11 ασθενείς (18.2%) οι οποίοι συνέχισαν την θεραπεία έως και 8 εβδομάδες. Σε όλες τις περιπτώσεις,
τα επίπεδα κορτιζόλης στον ορό ήταν φυσιολογικά 60 λεπτά μετά από την πρόκληση της ΑCΤΗ. Στους ασθενείς αυτούς δεν υπήρξε ένδειξη μεταβολής του μεταβολισμού ασβεστίου. Όσον αφορά την καταστολή του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης (ΗΡΑ), η παρούσα μελέτη δείχνει κάποιες ενδείξεις ότι οι πολύ υψηλές δόσεις της Dovobet γέλης
και αλοιφής μπορεί να έχουν μία ασθενή επίδραση στον άξονα αυτό (ΗΡΑ). Η αποτελεσματικότητα από την εφάπαξ
χρήση ημερησίως της Dovobet γέλης διερευνήθηκε σε δύο τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, διάρκειας 8 εβδομάδων κλινικές μελέτες, στις οποίες εισήχθησαν συνολικά περισσότεροι από 2,900 ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής τουλάχιστον ήπιας βαρύτητας, σύμφωνα με τη Συνολική Αξιολόγηση του Ερευνητή για τη βαρύτητα της νόσου (Investigetor’s Global Assessment - IGA). Τα φάρμακα σύγκρισης ήταν η διπροπιονική βηταμεθαζόνη
σε φορέα γέλης, η καλσιποτριόλη σε φορέα γέλης και (σε μια από τις μελέτες ) μόνο ο φορέας γέλης, και όλα χρησιμοποιήθηκαν μια φορά ημερησίως. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το κύριο κριτήριο ανταπόκρισης (απουσία
νόσου ή πολύ ήπια νόσος σύμφωνα με την ΙGΑ την εβδομάδα 8) η Dovobet γέλη ήταν στατιστικώς σημαντικά πιο
αποτελεσματικό σε σύγκριση με τα φάρμακα σύγκρισης. Τα αποτελέσματα για την ταχύτητα έναρξης δράσης, με βάση παρόμοια δεδομένα την εβδομάδα 2, επίσης έδειξαν ότι η Dovobet γελη είναι στατιστικώς σημαντικά αποτελεσματικότερο σε σύγκριση με τα φάρμακα σύγκρισης.
% ασθενών με απουσία
νόσου ή με πολύ ήπια
νόσο
εβδομάδα 2
εβδομάδα 8

Dovobet γελη
(n = 1,108)
53.2%
69.8%

Βηταμεθαζόνη
διπροπιονική (n =
1,118)
42.8%1
62.5%1

Καλσιποτριόλη
(n = 558)

Φορέας Γέλης
(n = 136)

17.2%1
40.1%1

11.8%1
22.8%1

1
Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Dovobet γελη (Ρ<0.001) Η αποτελεσματικότητα της χρήσης της Dovobet γέλης μια φορά ημερησίως σε περιοχές του σώματος εκτός του τριχωτού της κεφαλής
διερευνήθηκε σε μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διάρκειας 8 εβδομαδων κλινική μελέτη η οποία περιελάμβανε
296 ασθενείς με κοινή ψωρίαση ήπιας ή μέτριας βαρύτητας σύμφωνα με την IGA. Τα φάρμακα σύγκρισης ήταν η διπροπιονική βηταμεθαξόνη σε φορέα γέλης, η καλσιποτριόλη σε φορέα γέλης και μόνο ο φορέας γέλης, όλα χρησιμοποιήθηκαν μια φορά ημερησίως. Τα κύρια κριτήρια ανταπόκρισης ήταν ελεγχόμενη νόσος σύμφωνα με την ΙGΑ
την εβδομάδα 4 και την εβδομάδα 8. Ως έλεγχος της νόσου καθορίσθηκε η «κάθαρση» ή «ήπια πάθηση» για ασθενείς με μέτρια νόσο στην έναρξη ή «κάθαρση» για τους ασθενείς με ήπια νόσο στην έναρξη. Δευτερεύοντα κριτήρια ανταπόκρισης ήταν η ποσοστιαία μεταβολή στο δείκτη σοβαρότητας και έκτασης της ψωρίασης (ΡΑSΙ) από την έναρξη έως την εβδομάδα 4 και την εβδομάδα 8.

1

% ασθενών με
ελεγχόμενη νόσο

Dovobet γελη (n
= 126)

Βηταμεθαζόνη
διπροπιονική (n
= 68)

εβδομάδα 4

20.6 %

εβδομάδα 8

31.7 %

Καλσιποτριόλη
(n = 67)

Φορέας Γέλης
(n = 35)

10.3%1

4.5 %1

2.9 %1

19.1%1

13.4 %1

0.0 %1

Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Dovobet γελη (Ρ<0.05)
Dovobet γελη (n
= 126)

Βηταμεθαζόνη
διπροπιονική (n
= 68)

Καλσιποτριόλη
(n = 67)

Φορέας Γέλης
(n = 35)

εβδομάδα 4

50.2 (32.7)

40.8 (33.3)1

32.1 (23.6)1

17.0 (31.8)1

εβδομάδα 8

58.8 (32.4)

51.8 (35.0)1

40.8 (31.9)1

11.1 (29.5)1

Μέση ποσοστιαία
μείωση σε PASI (SD)

Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Dovobet γελη (Ρ<0.05) Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη, τυφλή για τον ερευνητή κλινική μελέτη, όπου εισήχθησαν 312 ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της
κεφαλής με νόσο τουλάχιστον μέτριας βαρύτητας σύμφωνα με την ΙGΑ, διερευνήθηκε η χρήση της Dovobet γέλης μια φορά ημερησίως σε σύγκριση με Dovonex Δερματικό διάλυμα δύο φορές ημερησίως για διάστημα έως 8
εβδομάδες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το κύριο κριτήριο ανταπόκρισης (απουσία νόσου ή πολύ ήπια νόσος σύμφωνα με την ΙGΑ την εβδομάδα 8) της Dovobet γέλης ήταν στατιστικώς σημαντικά πιο αποτελεσματικό από το Dovonex Δερματικό διάλυμα.
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Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Dovobet γελη (Ρ<0.001) Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, μακροχρόνια κλινική μελέτη, που περιλάμβανε 873 ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της
κεφαλής τουλάχιστον μέτριας βαρύτητας (σύμφωνα με την ΙGΑ), διερευνήθηκε η χρήση της Dovobet γέλης σε σύγκριση με την καλσιποτριόλη στον φορέα της γέλης. Και οι δύο θεραπείες εφαρμόσθηκαν μια φορά την ημέρα, με
διαλείπουσα χρήση όποτε απαιτείτο, για διάστημα έως και 52 εβδομάδες. Μια επιτροπή ανεξάρτητων δερματολόγων, οι οποίοι δεν ήταν γνωστές των θεραπειών, ταυτοποίησε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που ενδεχομένως σχετίζονταν με την μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν υπήρχε διαφορά στα ποσοστά των ασθενών, που εκδήλωσαν αυτού του είδους τις ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ των ομάδων θεραπείας (2.6% στην ομάδα της Dovobet ® γέλης και 3.0% στην ομάδα της καλσιποτριόλης, Ρ=0.73). Δεν αναφέρθηκαν
περιπτώσεις ατροφίας του δέρματος. 5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες Η συστηματική έκθεση στην καλσιποτριόλη και στην διπροπιονική βηταμεθαζόνη από τοπικά εφαρμοζόμενη Dovobet γέλη είναι παρόμοια με τη Dovobet
αλοιφή σε επίμυες και χοιρίδια. Κλινικές μελέτες με ραδιοσημασμένη αλοιφή δείχνουν ότι η συστηματική απορρόφηση της καλσιποτριόλης και της βηταμεθαζόνης από τη Dovobet αλοιφή είναι μικρότερη από 1% της δόσης
(25 g) όταν εφαρμοσθεί σε υγιές δέρμα (625cm²) επί 12 ώρες. Η εφαρμογή σε πλάκες ψωρίασης και κάτω από
κλειστή περίδεση μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση των τοπικών κορτικοστεροειδών. Η απορρόφηση από δέρμα με βλάβες είναι περίπου 24%. Μετά από συστηματική έκθεση, και τα δυο δραστικά συστατικά - καλσιποτριόλη και διπροπιονική βηταμεθαζόνη - μεταβολίζονται ταχύτατα και εκτεταμένα. Η σύνδεση με πρωτεΐνες είναι περίπου 64%. Η ημιπερίοδος ζωής πλάσματος μετά από ενδοφλέβια χορήγηση είναι 5-6 ώρες. Εξαιτίας της αποθήκευσης στο δέρμα, η αποβολή μετά από δερματική εφαρμογή είναι διαδικασία ημερών. Η βηταμεθαζόνη μεταβολίζεται ιδιαίτερα στο ήπαρ, αλλά επίσης στους νεφρούς σε γλυκουρονιδικούς και θειικούς εστέρες. Η κύρια οδός
απέκκρισης της καλσιποτριόλης είναι μέσω των περιττωμάτων (επίμυες και χοιρίδια) και της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης είναι μέσω των ούρων (επίμυες και ποντίκια). Στους επίμυες, μελέτες κατανομής ιστών με ραδιοσημασμένη καλσιποτριόλη και διπροπιονικής βηταμεθαζόνης, αντιστοίχως, έδειξαν ότι τα νεφρά και το ήπαρ είχαν το
υψηλότερο επίπεδο ραδιενέργειας. Τα επίπεδα της καλσιποτριόλης και της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης ήταν κάτω του ελάχιστου ορίου ποσοτικής μέτρησης σε όλα τα δείγματα αίματος από τους 34 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 4 έως 8 εβδομάδες και με τη Dovobet γέλη και με τη Dovobet αλοιφή για εκτεταμένη ψωρίαση στο σώμα και στο τριχωτό της κεφαλής . Ένας μεταβολίτης της καλσιποτριόλης και ένας της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης ήταν δυνατόν να μετρηθούν σε ορισμένους από τους ασθενείς. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την
ασφάλεια Μελέτες με κορτικοστεροειδη σε πειραματόζωα έδειξαν τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή (υπερωϊοσχιστία, σκελετικές δυσπλασίες). Σε μελέτες τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή με μακροχρόνια από του στόματος χορήγηση κορτικοστεροειδων σε επίμυες, ανιχνεύθηκαν παρατεταμένη κύηση και παρατεταμένος και δύσκολος τοκετός. Επιπλέον παρατηρήθηκαν μείωση στην επιβίωση των νεογνών, στο βάρος σώματος και στην αύξηση
σωματικού βάρους. Δεν υπήρξε διαταραχή της γονιμότητας. Η συσχέτιση για τους ανθρώπους είναι άγνωστη. Μία
μελέτη καρκινογένεσης του δέρματος με καλσιποτριόλη σε ποντίκια δεν έδειξε ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο. Μελέτες φωτοκαρκινογένεσης σε ποντίκια αναφέρουν ότι η καλσιποτριόλη μπορεί να ενισχύσει την επίδραση
της υπεριώδους ακτινοβολίας να επάγει όγκους στο δέρμα. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες καρκινογένεσης ή φωτοκαρκινογένεσης με διπροπιονικη βηταμεθαζόνη. Σε μελέτες τοπικής ανοχής σε κουνέλια, η Dovobet γέλη προκάλεσε ήπιο έως μέτριο δερματικό ερεθισμό και έναν παροδικό ελαφρύ ερεθισμό του οφθαλμού. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Paraffin, liquid Polyoxypropylene – 15 stearyl ether Castor oil,
hydrogenated Butylhydroxytoluene (E321) All – rac- a – tocopherol 6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών συμβατότητας, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά το πρώτο άνοιγμα: 3 μήνες. 6.4 Iδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μην ψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και
συστατικά του περιέκτη Φιαλίδια πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με στόμιο πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας και βιδωτό πώμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Τα φιαλίδια είναι τοποθετημένα μέσα σε κουτιά.
Μεγέθη συσκευασίας: 15, 30, 60 και 2 x 60 g. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες
προφυλάξεις απόρριψης Κάθε φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ LEO
Pharma A/S Industriparken 55 DK2750 Ballerup Denmark 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή: Συμπληρώστε
44422/28-6-2010 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙτην «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» Αναφέρατε: Όλες τις ανεπιθύμητες
Α ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ενέργειες για τα νέα φάρμακα Τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες
23-2-2009/12-6-2012 10. ΗΜΕΡΟενέργειες για τα γνωστά φάρμακα
ΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 12-6-2012
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Versatis
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Versatis 5% έμπλαστρο φαρμακούχο
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο 10 cm x 14 cm περιέχει 700 mg (5% w/w)
λιδοκαΐνης, (50 mg λιδοκαΐνης ανά γραμμάριο αυτοκόλλητης βάσης), Έκδοχα με γνωστές δράσεις: Παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας 14 mg, Παραϋδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρας 7 mg, Προπυλενογλυκόλη 700 mg. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Έμπλαστρο φαρμακούχο, Λευκό έμπλαστρο υδρογέλης που περιέχει
αυτοκόλλητο υλικό το οποίο εφαρμόζεται σε μη-πλεγμένη ενίσχυση από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο,
τυπωμένο σε μορφή αναγλύφου “Lidocaine 5%” και καλυμμένο με προστατευτικό κάλυμμα από υμένιο τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Versatis ενδείκνυται για τη συμπτωματική ανακούφιση του νευροπαθητικού πόνου ο οποίος σχετίζεται με προηγούμενη λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα (μεθερπητική νευραλγία, MEN) σε ενήλικες.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Ενήλικες και ηλικιωμένοι ασθενείς Η επώδυνη περιοχή θα πρέπει να καλύπτεται με το έμπλαστρο άπαξ
ημερησίως για έως και 12 ώρες μέσα σε μία 24 ωρη περίοδο. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο αριθμός των εμπλάστρων που είναι αναγκαίος για μία αποτελεσματική αγωγή. Όταν απαιτείται, τα έμπλαστρα
μπορούν να κοπούν σε μικρότερα μεγέθη με ψαλίδι πριν την αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος.
Συνολικά, δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερα από τρία έμπλαστρα την ίδια χρονική στιγμή.
Το έμπλαστρο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ακέραιο, στεγνό, μη ερεθισμένο δέρμα (μετά την επούλωση
του έρπη). Κάθε έμπλαστρο δε θα πρέπει να εφαρμόζεται για παραπάνω από 12 ώρες. Το επακόλουθο
μεσοδιάστημα χωρίς έμπλαστρο πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ώρες. Το έμπλαστρο μπορεί να εφαρμοσθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το έμπλαστρο πρέπει να εφαρμόζεται
στο δέρμα αμέσως μετά την αφαίρεση από το φακελίσκο και την ακόλουθη αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος από την επιφάνεια της γέλης. Οι τρίχες στην προσβεβλημένη περιοχή πρέπει να κόβονται με ψαλίδι (να μην ξυρίζονται). Το αποτέλεσμα της αγωγής θα πρέπει να επαναξιολογείται μετά από
2-4 εβδομάδες. Αν δεν υπήρξε ανταπόκριση στο Versatis μετά την περίοδο αυτή ή αν οποιαδήποτε επίδραση ανακούφισης μπορεί να σχετιστεί μόνο με τις δερμοπροστατευτικές ιδιότητες του εμπλάστρου, η
αγωγή θα πρέπει να διακοπεί καθώς πιθανοί κίνδυνοι μπορεί να αντισταθμίσουν τα οφέλη στην περίπτωση αυτή (βλέπε παράγραφο 4.4 και 5.1). Η μακρόχρονη χρήση του Versatis σε κλινικές μελέτες έδειξε ότι
ο αριθμός των χρησιμοποιηθέντων εμπλάστρων μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Για το λόγο αυτό η
αγωγή θα πρέπει να επαναξιολογείται σε τακτικά μεσοδιαστήματα για την λήψη απόφασης για το αν μπορεί να μειωθεί η ποσότητα των αναγκαίων εμπλάστρων που καλύπτουν την επώδυνη περιοχή ή για το αν
μπορεί να επιμηκυνθεί η περίοδος χωρίς έμπλαστρο.
Νεφρική ανεπάρκεια Δεν απαιτείται ρύθμιση της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική ανεπάρκεια. Το Versatis πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια
(βλέπε παράγραφο 4.4).
Ηπατική ανεπάρκεια Δεν απαιτείται ρύθμιση της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική ανεπάρκεια. Το Versatis πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια
(βλέπε παράγραφο 4.4).
Παιδιατρικός πληθυσμός Δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Versatis σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.1. Το έμπλαστρο αντενδείκνυται επίσης σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία σε άλλα τοπικά αναισθητικά του τύπου των αμιδίων π.χ., βουπιβακαΐνη, ετιδοκαΐνη, μεπιβακαΐνη και πριλοκαΐνη. Το
έμπλαστρο δε θα πρέπει να εφαρμόζεται σε φλεγμαίνον ή τραυματισμένο δέρμα, όπως σε ενεργές βλάβες έρπητα ζωστήρα, ατοπική δερματίτιδα ή τραύματα.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το έμπλαστρο δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε βλεννογόνους μεμβράνες. Η επαφή με τους οφθαλμούς
θα πρέπει να αποφεύγεται. Το έμπλαστρο περιέχει προπυλενογλυκόλη η οποία μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό του δέρματος. Επιπλέον περιέχει παραϋδρόξυβενζοϊκό μεθυλεστέρα και παραϋδρόξυβενζοϊκό προπυλεστέρα που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις (πιθανώς καθυστερημένες). Το
έμπλαστρο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Ένας από τους μεταβολίτες της λιδοκαΐνης, η
2,6 ξυλιδίνη, έχει δειχτεί ότι είναι γονοτοξική και καρκινογόνος σε αρουραίους (βλέπε παράγραφο 5.3).
Οι δευτερογενείς μεταβολίτες έχει δειχτεί ότι είναι μεταλλαξιογόνοι. Η κλινική σημασία του ευρήματος αυτού είναι άγνωστη. Συνεπώς η μακροχρόνια αγωγή με Versatis δικαιολογείται μόνο αν υπάρχει θεραπευτικό όφελος για τον ασθενή (βλέπε παράγραφο 4.2).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες αλληλεπίδρασης. Δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά σχετικές αλληλεπιδράσεις
με το έμπλαστρο σε κλινικές μελέτες. Επειδή οι μέγιστες συγκεντρώσεις λιδοκαΐνης στο πλάσμα οι οποίες
παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες με το έμπλαστρο ήταν χαμηλές (βλέπε παράγραφο 5.2), είναι απίθανη μία κλινικά σχετική φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση. Παρόλο που κανονικά η απορρόφηση της
λιδοκαΐνης από το δέρμα είναι χαμηλή, το έμπλαστρο πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς
που λαμβάνουν αντιαρρυθμικά φαρμακευτικά προϊόντα Κατηγορίας Ι (π.χ., τοκαϊνίδη, μεξιλετίνη) και άλλα
τοπικά αναισθητικά αφού ο κίνδυνος αθροιστικών συστηματικών επιδράσεων δε μπορεί να αποκλειστεί.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση Η λιδοκαΐνη διαπερνά τον πλακούντα. Ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από τη χρήση
της λιδοκαΐνης σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν υποδεικνύουν μία τερατογόνο ιδιότητα για τη λιδοκαΐνη (βλέπε παράγραφο 5.3). Ο πιθανός κίνδυνος για τους ανθρώπους είναι άγνωστος.
Για το λόγο αυτό το Versatis δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εκτός αν
είναι σαφώς αναγκαίο. Θηλασμός Η λιδοκαΐνη εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν
μελέτες του εμπλάστρου σε θηλάζουσες γυναίκες. Εφόσον ο μεταβολισμός της λιδοκαΐνης είναι σχετικά
ταχύς και σχεδόν πλήρης στο ήπαρ, μόνο μερικά πολύ χαμηλά επίπεδα λιδοκαΐνης αναμένεται να απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. Γονιμότητα Δεν είναι διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη γονιμότητα. Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν επίδραση στη γυναικεία γονιμότητα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανώνΔεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Κάποια επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών είναι απίθανη γιατί η συστηματική απορρόφηση είναι ελάχιστη (βλέπε παράγραφο 5.2).
8.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Εντός κάθε κατηγορίας ανά συχνότητα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται με σειρά μειούμενης βαρύτητας. Περίπου 16% των ασθενών αναμένεται να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές είναι τοπικές αντιδράσεις λόγω της φύσης του φαρμακευτικού προϊόντος. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν αντιδράσεις στο σημείο χορήγησης (όπως καύσος,
δερματίτιδα, ερύθημα, κνησμός, εξάνθημα, ερεθισμός του δέρματος και κυστίδια). Ο παρακάτω πίνακας
παραθέτει ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε μελέτες ασθενών με μεθερπητική νευραλγία οι
οποίοι έκαναν χρήση του εμπλάστρου. Παρατίθενται κατά κατηγορία οργάνου συστήματος και συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000
έως < 1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως < 1/1.000); πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν
να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Οργανικό σύστημα

Ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου

Διαταραχές του δέρματος και του υποδορίου ιστού
όχι συχνές

Δερματική βλάβη

Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών
όχι συχνές

Τραυματισμός δέρματος

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ συχνές

Αντιδράσεις του σημείου χορήγησης

Οι ακόλουθες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν το έμπλαστρο μετά την κυκλοφορία του προϊόντος:
Οργανικό σύστημα

Ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου

Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών
Πολύ σπάνιες

Ανοικτό τραύμα

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Πολύ σπάνιες

Αναφυλακτική αντίδραση, υπερευαισθησία

Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιας ή μέτριας έντασης. Από αυτές λιγότερες από 5% οδήγησαν σε διακοπή της αγωγής. Οι συστημικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη σωστή χρήση του εμπλάστρου
είναι απίθανες εφόσον η συστημική συγκέντρωση της λιδοκαΐνης είναι πολύ χαμηλή (βλ. παράγραφο 5.2).
Οι συστημικές ανεπιθύμητες ενέργειες της λιδοκαΐνης είναι παρόμοιας φύσεως με αυτές που παρατηρούνται με άλλους αμιδικούς τοπικούς αναισθητικούς παράγοντες (βλ. παράγραφο 4.9).
4.9 Υπερδοσολογία Η υπερδοσολογία με το έμπλαστρο είναι απίθανη αλλά δε μπορεί να αποκλειστεί
ότι η μη σωστή χρήση, όπως η χρήση μεγαλύτερου αριθμού εμπλάστρων την ίδια χρονική στιγμή, με παρατεταμένη περίοδο εφαρμογής, ή η χρήση του εμπλάστρου σε τραυματισμένο δέρμα μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα υψηλότερες από τις κανονικές συγκεντρώσεις στο πλάσμα. Πιθανά σημεία συστημικής τοξικότητας θα είναι παρόμοιας φύσης με αυτά που παρατηρούνται μετά από χορήγηση λιδοκαΐνης ως τοπικού αναισθητικού παράγοντα και μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία και συμπτώματα: ζάλη,
εμετό, νυσταγμό, σπασμούς, μυδρίαση, βραδυκαρδία, αρρυθμία και καταπληξία.

Επιπλέον, γνωστές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με συστημικές συγκεντρώσεις λιδοκαΐνης με τους β-αναστολείς, τους αναστολείς του CYP3A4 (π.χ., παράγωγα ιμιδαζολίου, μακρολίδια) και
τους αντιαρρυθμικούς παράγοντες μπορεί να σχετιστούν με την υπερδοσολογία. Σε περίπτωση υποψίας
υπερδοσολογίας το έμπλαστρο θα πρέπει να αφαιρείται και να λαμβάνονται υποστηρικτικά μέτρα όπως
κλινικά απαιτείται. Δεν υπάρχει αντίδοτο στη λιδοκαΐνη.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: τοπικά αναισθητικά, αμίδια. Κατάταξη βάσει του συστήματος ταξινόμησης ATC: N01 BB02
Μηχανισμός δράσης Το Versatis έχει ένα διπλό τρόπο δράσης: τη φαρμακολογική δράση της διαχεόμενης λιδοκαΐνης και τη μηχανική δράση του εμπλάστρου υδρογέλης που προστατεύει την υπερευαίσθητη
περιοχή. Η λιδοκαΐνη που περιέχεται στο έμπλαστρο Versatis διαχέεται συνεχώς μέσα στο δέρμα, παρέχοντας μία τοπική αναλγητική επίδραση. Ο μηχανισμός με τον οποίο αυτό συμβαίνει οφείλεται στη σταθεροποίηση των μεμβρανών των νευρώνων, η οποία πιστεύεται πως προκαλεί ρύθμιση προς τα κάτω των
διαύλων νατρίου στην αγωγή του πόνου.
Κλινική αποτελεσματικότητα Η αντιμετώπιση του πόνου στη ΜΕΝ είναι δύσκολη. Υπάρχουν στοιχεία
αποτελεσματικότητας με το Versatis στη συμπτωματική ανακούφιση από την αλλοδυνική συνιστώσα της
ΜΕΝ σε μερικές περιπτώσεις (βλέπε παράγραφο 4.2). Η αποτελεσματικότητα του Versatis έχει δειχτεί σε
μελέτες μεθερπητικής νευραλγίας. Υπήρξαν δύο κύριες ελεγχόμενες μελέτες που διεξήχθησαν για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του φαρμακούχου εμπλάστρου λιδοκαΐνης 5%. Στην πρώτη μελέτη, οι ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη προήλθαν από έναν πληθυσμό που θεωρήθηκε ότι ανταποκρίνεται ήδη στο προϊόν. Ήταν ένας διασταυρούμενος σχεδιασμός, αγωγής 14 ημερών με το φαρμακούχο έμπλαστρο λιδοκαΐνης 5% ακολουθούμενος από εικονικό φάρμακο ή αντίστροφα. Το πρωταρχικό τελικό σημείο ήταν ο χρόνος εξόδου, όπου οι ασθενείς αποσύρονταν λόγω του ότι η ανακούφιση από τον
πόνο ήταν δύο βαθμούς χαμηλότερη από την κανονική τους ανταπόκριση σε μία κλίμακα έξι βαθμών (με
εύρος από τη μηδενική έως την πλήρη ανακούφιση). Υπήρχαν 32 ασθενείς από τους οποίους οι 30 ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Ο διάμεσος χρόνος εξόδου για το εικονικό φάρμακο ήταν 4 ημέρες και για το δραστικό ήταν 14 ημέρες (τιμή p < 0,001). Κανείς από αυτούς που λάμβαναν δραστικό δε διέκοψε κατά τη
διάρκεια της δύο-εβδομάδων περιόδου αγωγής. Στη δεύτερη μελέτη 265 ασθενείς με μεθερπητική νευραλγία εντάχθηκαν και κατανεμήθηκαν για οκτώ εβδομάδες σε ανοικτής επισήμανσης δραστική αγωγή με
φαρμακούχο έμπλαστρο λιδοκαΐνης 5%. Σε αυτό το μη-ελεγχόμενο πλαίσιο περίπου 50% των ασθενών
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία όπως μετρήθηκε από τουλάχιστον τέσσερις βαθμούς σε μία κλίμακα έξι
βαθμών (με εύρος από τη μηδενική έως την πλήρη ανακούφιση). Ένα σύνολο 71 ασθενών τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε εικονικό φάρμακο είτε φαρμακούχο έμπλαστρο λιδοκαΐνης 5% που χορηγήθηκε για 2-14 ημέρες. Το πρωτεύον τελικό σημείο ορίστηκε ως η έλλειψη αποτελεσματικότητας σε δύο διαδοχικές ημέρες γιατί η ανακούφιση από τον πόνο τους ήταν δύο βαθμούς μικρότερη σε σχέση με την κανονική τους ανταπόκριση σε μία κλίμακα έξι βαθμών (με εύρος από τη μηδενική έως την πλήρη ανακούφιση) που οδηγούσε σε διακοπή της αγωγής. Υπήρξαν 9/36 ασθενείς σε δραστικό και 16/35 ασθενείς σε
εικονικό φάρμακο που διέκοψαν λόγω της έλλειψης οφέλους από την αγωγή. Αναλύσεις πολλαπλών συγκρίσεων (post hoc) της δεύτερης μελέτης έδειξαν ότι η αρχική ανταπόκριση ήταν ανεξάρτητη από τη διάρκεια της προϋπάρχουσας ΜΕΝ. Ωστόσο, η αντίληψη ότι οι ασθενείς με πιο μακροχρόνια διάρκεια της
ΜΕΝ (> 12 μήνες) ωφελούνται περισσότερο από τη δραστική αγωγή υποστηρίζεται από το εύρημα ότι η
ομάδα αυτή ασθενών ήταν πιο πιθανό να αποσυρθεί λόγω της έλλειψης αποτελεσματικότητας όταν άλλαξε σε εικονικό φάρμακο κατά το διπλό-τυφλό μέρος της μελέτης.
Σε μία ελεγχόμενη ανοικτής επισήμανσης μελέτη το Versatis υπέδειξε συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα με
την pregabalin σε 98 ασθενείς με ΜΕΝ με ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση Όταν το φαρμακούχο έμπλαστρο λιδοκαΐνης 5% χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη μέγιστη
συνιστώμενη δόση (3 έμπλαστρα εφαρμοζόμενα ταυτόχρονα για 12 h) περίπου 3 ± 2% της συνολικά
εφαρμοζόμενης δόσης λιδοκαΐνης είναι διαθέσιμη συστηματικά και παρόμοια για μονές και πολλαπλές
χορηγήσεις. Μία ανάλυση κινητικής πληθυσμών της κλινικής αποτελεσματικότητας σε μελέτες με ασθενείς που υπέφεραν από ΜΕΝ αποκάλυψε μία μέση μέγιστη συγκέντρωση λιδοκαΐνης. 45 ng/ml μετά από
εφαρμογή 3 εμπλάστρων ταυτόχρονα 12 h ανά ημέρα μετά από επανειλημμένη εφαρμογή για έως και ένα
έτος. Η συγκέντρωση αυτή είναι σε συμφωνία με την παρατήρηση σε φαρμακοκινητικές μελέτες σε ασθενείς ΜΕΝ (52 ng/ml) και σε υγιείς εθελοντές (85 ng/ml και 125 ng/ml). Για τη λιδοκαΐνη και τους μεταβολίτες της MEGX, GX, και 2,6-ξυλιδίνη δε βρέθηκε καμία τάση για συσσώρευση, ενώ οι συγκεντρώσεις σταθεροποιημένης κατάστασης επιτεύχθηκαν μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες. Η κινητική ανάλυση πληθυσμών υπέδειξε πως όταν αυξάνεται ο αριθμός των εφαρμοζόμενων ταυτόχρονα εμπλάστρων από 1 σε 3,
η συστημική έκθεση αυξήθηκε λιγότερο από όσο αναλογεί στον αριθμό των εφαρμοζόμενων εμπλάστρων.
Κατανομή Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση λιδοκαΐνης σε υγιείς εθελοντές, ο όγκος κατανομής βρέθηκε
να είναι 1,3 ± 0,4 l/kg (μέσος όρος ± S.D., n = 15). Ο όγκος κατανομής της λιδοκαΐνης δεν έδειξε καμία
εξάρτηση από την ηλικία, μειώθηκε σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και αυξήθηκε σε
ασθενείς με ηπατική νόσο. Σε συγκεντρώσεις πλάσματος που προέκυψαν από εφαρμογή του εμπλάστρου
περίπου το 70 % της λιδοκαΐνης είναι δεσμευμένο από πρωτεΐνες του πλάσματος. Η λιδοκαΐνη διαπερνά
τον πλακουντιακό και αιματοεγκεφαλικό φραγμό πιθανώς με παθητική διάχυση.
Βιομετατροπή Η λιδοκαΐνη μεταβολίζεται ταχέως στο ήπαρ σε έναν αριθμό μεταβολιτών. Η κύρια μεταβολική οδός για τη λιδοκαΐνη είναι η N-απαλκυλίωση σε μονο-αιθύλ-γλύκινο-ξυλιδίδιο (MEGX) και γλύκινο-ξυλιδίδιο (GX) από τα οποία και τα δύο είναι λιγότερο δραστικά από τη λιδοκαΐνη και διαθέσιμα σε
χαμηλές συγκεντρώσεις. Υδρολύονται σε 2,6-ξυλιδίνη, η οποία μετατρέπεται σε συζευγμένη 4-υδρόξυ2,6-ξυλιδίνη. Ο μεταβολίτης 2,6-ξυλιδίνη, έχει άγνωστη φαρμακολογική δραστικότητα αλλά εμφανίζει
καρκινογόνες ιδιότητες σε αρουραίους (βλέπε παράγραφο 5.3). Μία ανάλυση κινητικής πληθυσμών αποκάλυψε μία μέση μέγιστη συγκέντρωση για τη 2,6-ξυλιδίνη των 9 ng/ml μετά από επανειλημμένες καθημερινές εφαρμογές για έως και ένα έτος. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώθηκε από μία φαρμακοκινητική μελέτη
φάσης I. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το μεταβολισμό της λιδοκαΐνης στο δέρμα.
Απομάκρυνση Η λιδοκαΐνη και οι μεταβολίτες της απεκκρίνονται από τα νεφρά. Περισσότερο από το
85 % της δόσης βρίσκεται στα ούρα υπό τη μορφή μεταβολιτών ή δραστικής ουσίας. Λιγότερο από το
10 % της δόσης της λιδοκαΐνης απεκκρίνεται αναλλοίωτη. Ο κύριος μεταβολίτης στα ούρα είναι ένα συζυγές 4-υδρόξυ-2,6-ξυλιδίνης, που αντιστοιχεί στο 70 έως 80% της δόσης που απεκκρίνεται στα ούρα.
Η 2,6‑ξυλιδίνη απεκκρίνεται στα ούρα στον άνθρωπο σε μία συγκέντρωση μικρότερη του 1% της δόσης.
Ο χρόνος ημιζωής της απομάκρυνσης της λιδοκαΐνης μετά την εφαρμογή του εμπλάστρου σε υγιείς εθελοντές είναι 7,6 ώρες. Η απέκκριση της λιδοκαΐνης και των μεταβολιτών της μπορεί να είναι μειωμένη σε
καρδιακή, νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Επιδράσεις σε μη-κλινικές γενικής τοξικότητας μελέτες παρατηρήθηκαν μόνο σε εκθέσεις που θεωρήθηκαν ότι ήταν αρκετά πάνω από το ανώτατο όριο έκθεσης του
ανθρώπου, υποδεικνύοντας μικρή σχέση με την κλινική χρήση. Η HCl λιδοκαΐνη δεν έχει εμφανίσει καμία
γονοτοξικότητα όταν εξετάστηκε in vitro ή in vivo. Το προϊόν υδρόλυσης και μεταβολίτης της, η 2,6-ξυλιδίνη, εμφάνισε μικτή γονοτοξική δραστικότητα σε διάφορους προσδιορισμούς ιδιαίτερα μετά από τη μεταβολική ενεργοποίηση. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες καρκινογένεσης με λιδοκαΐνη. Μελέτες που διεξήχθησαν με το μεταβολίτη 2,6-ξυλιδίνη αναμεμειγμένο στη δίαιτα αρσενικών και θηλυκών αρουραίων είχαν ως αποτέλεσμα κυτταροτοξικότητα σχετιζόμενη με την αγωγή και υπερπλασία του ρινικού οσφρητικού επιθηλίου ενώ παρατηρήθηκαν καρκινώματα και αδενώματα στη ρινική κοιλότητα. Βρέθηκαν επίσης
ογκογενείς αλλαγές στο ήπαρ και τον υποδόριο ιστό. Επειδή ο κίνδυνος για τους ανθρώπους είναι ασαφής, η μακροχρόνια αγωγή με υψηλές δόσεις λιδοκαΐνης θα πρέπει να αποφεύγεται. Η λιδοκαΐνη δεν είχε
καμία επίδραση στην γενική αναπαραγωγική απόδοση, στη θηλυκή γονιμότητα ή στην εμβρυϊκή ανάπτυξη/τερατογενετικότητα σε αρουραίους σε συγκεντρώσεις στο πλάσμα 50 φορές και άνω αυτών που παρατηρούνται στους ασθενείς. Μελέτες σε πειραματόζωα είναι ατελείς όσον αφορά την ανδρική γονιμότητα,
τον τοκετό ή την μετανεογνική ανάπτυξη.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Αυτοκόλλητη στοιβάδα: γλυκερόλη, υγρή σορβιτόλη, κρυσταλλική, νατριούχος καραμελλόζη, προπυλενογλυκόλη (E1520), ουρία, καολίνης βαρύς, τρυγικό οξύ, ζελατίνη, πολυβινυλαλκοόλη, γλυκινικό
αργίλιο, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας (E218), παραϋδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρας (E216), πολυακρυλικό οξύ, πολυακρυλικό νάτριο, κεκαθαρμένο ύδωρ
Ύφασμα επένδυσης: Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο - polyethylene terephthalate (PET)
Προστατευτικό κάλυμμα: Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο - polyethylene terephthalate
6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια. Μετά το πρώτο άνοιγμα του φακελίσκου, το έμπλαστρο θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 14 ημερών.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος. Μην ψύχετε ή καταψύχετε.
Μετά το πρώτο άνοιγμα: Διατηρείτε το φακελίσκο καλά κλεισμένο.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Επανασφραγιζόμενος φακελίσκος που αποτελείται από συμπολυμερές χάρτινου/πολυαιθυλενικού/αργιλικού/αιθυλενικού μετα-ακρυλικού οξέος που περιέχει 5 έμπλαστρα.
Κάθε συσκευασία περιέχει 5, 10, 20, 25 ή 30 έμπλαστρα. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Μετά τη χρήση το έμπλαστρο περιέχει ακόμα δραστική ουσία.
Μετά την αφαίρεση, τα χρησιμοποιημένα έμπλαστρα θα πρέπει να αναδιπλώνονται στο μισό, με την αυτοκόλλητη επιφάνεια προς τα μέσα ώστε η αυτοκόλλητη στοιβάδα να μην παραμένει εκτεθειμένη και το
έμπλαστρο θα πρέπει να απορρίπτεται. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GRUNENTHAL GMBH - Zieglerstrasse 6 - 52078 Aachen
- Γερμανία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 83005
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 7-12-2010, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πίνακας 1

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες1)
Cosentyx

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών
ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. Cosentyx 150 mg
ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας
περιέχει 150 mg secukinumab σε 1 ml. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 150 mg secukinumab σε 1 ml. *Το secukinumab
είναι ένα ανασυνδυασμένο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα εκλεκτικό για την ιντερλευκίνη 17A. Το secukinumab
ανήκει στην IgG1/κ κατηγορία και παράγεται σε κύτταρα Ωοθηκών Κινεζικού Κρικητού (CHO). Για τον πλήρη κατάλογο των
εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας (πένα
SensoReady). Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα (ένεση). Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Cosentyx ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής
ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Το Cosentyx προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη διάγνωση και τη θεραπεία
της ψωρίασης. Δοσολογία Η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg secukinumab με υποδόρια ένεση με αρχική χορήγηση της δόσης
τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη από μηνιαία δόση συντήρησης με έναρξη την Εβδομάδα 4. Η κάθε δόση των 300
mg χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε
ασθενείς που δεν έχουν ανταποκριθεί μετά από θεραπεία έως 16 εβδομάδων. Ορισμένοι ασθενείς με μερική ανταπόκριση
αρχικά μπορεί ακολούθως να βελτιωθούν με συνεχιζόμενη θεραπεία πέραν των 16 εβδομάδων. Ηλικιωμένοι ασθενείς (ηλικίας 65
ετών και άνω) Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2). Νεφρική δυσλειτουργία / ηπατική δυσλειτουργία Το
Cosentyx δεν έχει μελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπορούν να γίνουν συστάσεις για τη δοσολογία.
Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Cosentyx σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν
ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Το Cosentyx πρέπει να χορηγείται με υποδόρια
ένεση. Εάν είναι εφικτό, οι περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν ψωρίαση θα πρέπει να αποφεύγονται ως σημεία της ένεσης.
Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική της υποδόριας ένεσης, οι ασθενείς ενδέχεται να κάνουν μόνοι τους την ένεση
του Cosentyx, εάν ο ιατρός κρίνει ότι αυτό είναι κατάλληλο. Ωστόσο, ο ιατρός θα πρέπει να διασφαλίσει την κατάλληλη
παρακολούθηση των ασθενών. Οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν οδηγίες ώστε να ενίουν την πλήρη ποσότητα του Cosentyx
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση παρέχονται
στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 4.3 Αντενδείξεις Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Κλινικά σημαντική, ενεργός λοίμωξη (π.χ. ενεργός φυματίωση, βλ. παράγραφο
4.4). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Λοιμώξεις Το Cosentyx δυνητικά μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο των λοιμώξεων. Στις κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί λοιμώξεις σε ασθενείς που λαμβάνουν Cosentyx (βλ.
παράγραφο 4.8) Οι περισσότερες από αυτές ήταν ήπιες ή μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού,
όπως ρινοφαρυγγίτιδα, και δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σχετιζόμενες με τον μηχανισμό δράσης του Cosentyx, μησοβαρές βλεννογονοδερματικές καντιντιασικές λοιμώξεις αναφέρθηκαν πιο συχνά με το secukinumab απ’ ότι με το εικονικό
φάρμακο στις κλινικές μελέτες της ψωρίασης (3,55 ανά 100 έτη ασθενών για το secukinumab 300 mg έναντι 1,00 ανά 100 έτη
ασθενών για το εικονικό φάρμακο) (βλ. παράγραφο 4.8). Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης του Cosentyx σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη ή ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Στους ασθενείς θα πρέπει να δίνονται οδηγίες να
ζητούν ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης σημείων ή συμπτωμάτων που υποδηλώνουν λοίμωξη. Εάν ο ασθενής
αναπτύξει σοβαρή λοίμωξη, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και το Cosentyx δεν θα πρέπει να χορηγείται μέχρι την
αποδρομή της λοίμωξης. Δεν αναφέρθηκε αυξημένη ευαισθησία στη φυματίωση στις κλινικές μελέτες. Ωστόσο, το Cosentyx
δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργό φυματίωση. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης αντιφυματικής θεραπείας πριν από την έναρξη του Cosentyx στους ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση. Νόσος του Crohn
Απαιτείται προσοχή όταν το Cosentyx συνταγογραφείται σε ασθενείς με νόσο του Crohn καθώς παρατηρήθηκαν εξάρσεις της
νόσου του Crohn, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν σοβαρές, σε κλινικές μελέτες τόσο στην ομάδα του Cosentyx όσο
και στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με Cosentyx και έχουν νόσο του Crohn θα
πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης ή άλλων
σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, η χορήγηση του Cosentyx πρέπει να διακοπεί αμέσως και να ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή.
Άτομα ευαίσθητα στο Λάτεξ Το αφαιρούμενο καπάκι της βελόνας της προγεμισμένης σύριγγας του Cosentyx περιέχει ένα
παράγωγο του φυσικού ελαστικού λάτεξ. Δεν έχει ανιχνευθεί μέχρι σήμερα φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαιρούμενο καπάκι της
βελόνας. Ωστόσο, η χρήση των προγεμισμένων συρίγγων του Cosentyx σε άτομα ευαίσθητα στο λάτεξ δεν έχει μελετηθεί και
επομένως υπάρχει δυνητικός κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Άτομα
ευαίσθητα στο Λάτεξ Το αφαιρούμενο καπάκι της προγεμισμένης πένας του Cosentyx περιέχει ένα παράγωγο του φυσικού
ελαστικού λάτεξ. Δεν έχει ανιχνευθεί μέχρι σήμερα φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαιρούμενο καπάκι. Ωστόσο, η χρήση των
προγεμισμένων συσκευών τύπου πένας του Cosentyx σε άτομα ευαίσθητα στο λάτεξ δεν έχει μελετηθεί και επομένως υπάρχει
δυνητικός κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Εμβολιασμοί Εμβόλια με
ζώντες μικροοργανισμούς δεν θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με το Cosentyx. Οι ασθενείς που λαμβάνουν Cosentyx
μπορούν ταυτόχρονα να εμβολιασθούν με εμβόλια αδρανοποιημένων ή μη ζώντων μικροοργανισμών. Σε μία μελέτη, μετά από
εμβολιασμούς με μηνιγγιτιδόκοκκο (meningococcal) και με αδρανοποιημένο ιό γρίπης (influenza), παρόμοια ποσοστά υγιών
εθελοντών είτε υπό θεραπεία με 150 mg secukinumab είτε υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο ανέπτυξαν επαρκή ανοσολογική
απάντηση με τουλάχιστον τετραπλασιασμό των τίτλων αντισωμάτων κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου και της γρίπης. Τα δεδομένα
υποδηλώνουν ότι το Cosentyx δεν καταστέλλει τη χυμική ανοσολογική απάντηση στα εμβόλια του μηνιγγιτιδόκοκκου και της
γρίπης. Ταυτόχρονη ανοσοκατασταλτική θεραπεία Στις μελέτες της ψωρίασης, δεν έχουν αξιολογηθεί η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα του Cosentyx σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, ή με
φωτοθεραπεία (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης Δεν θα πρέπει να χορηγούνται εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς ταυτόχρονα με το Cosentyx (βλ. επίσης
παράγραφο 4.4). Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων σε ανθρώπους. Δεν υπάρχει άμεση απόδειξη για τον
ρόλο της IL 17A στην έκφραση των ενζύμων του CYP450. Η σύνθεση κάποιων ενζύμων του CYP450 καταστέλλεται από τα
αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών κατά τη διάρκεια χρόνιας φλεγμονής. Επομένως, οι αντι-φλεγμονώδεις θεραπείες, όπως ο
αναστολέας της IL 17A secukinumab, ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξομάλυνση των επιπέδων CYP450 με επακόλουθη
χαμηλότερη έκθεση στα συγχορηγούμενα φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω του CYP450. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλεισθεί
η κλινικά σημαντική επίδραση στα υποστρώματα του CYP450 με στενό θεραπευτικό εύρος, η δόση των οποίων εξατομικεύεται
(π.χ. βαρφαρίνη). Κατά την έναρξη της θεραπείας του secukinumab σε ασθενείς που ακολουθούν αγωγή με φαρμακευτικά
προϊόντα τέτοιου τύπου, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παρακολούθησης της θεραπείας. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και
γαλουχία Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να χρησιμοποιούν μια αποτελεσματική
μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 20 εβδομάδες μετά τη θεραπεία. Εγκυμοσύνη Δεν
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του secukinumab σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή
έμμεση τοξικότητα στην εγκυμοσύνη, την ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή την μεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. παράγραφο
5.3). Σαν προληπτικό μέτρο, είναι προτιμητέο να αποφεύγεται η χρήση του Cosentyx κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το secukinumab απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Οι ανοσοσφαιρίνες απεκκρίνονται στο
ανθρώπινο γάλα και δεν είναι γνωστό εάν το secukinumab απορροφάται συστηματικά μετά από κατάποση. Λόγω των πιθανών
ανεπιθύμητων ενεργειών από το secukinumab στα θηλάζοντα βρέφη, πρέπει να αποφασισθεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός κατά
τη διάρκεια της θεραπείας και έως 20 εβδομάδες μετά τη θεραπεία ή αν θα διακοπεί η θεραπεία με Cosentyx, λαμβάνοντας
υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας με Cosentyx για την γυναίκα. Γονιμότητα Η επίδραση
του secukinumab στην ανθρώπινη γονιμότητα δεν έχει αξιολογηθεί. Οι μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες
επιβλαβείς επιδράσεις στη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών Το Cosentyx δεν ασκεί καμία ή αμελητέα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8
Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Συνολικά 4.498 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Cosentyx σε
τυφλοποιημένες και ανοιχτού σχεδιασμού μελέτες σε διάφορες ενδείξεις (ψωρίαση κατά πλάκας και άλλα αυτοάνοσα
νοσήματα). Από αυτούς, 1.900 ασθενείς εκτέθηκαν στο Cosentyx επί τουλάχιστον ένα έτος, αντιπροσωπεύοντας έκθεση 3.588
ετών ασθενών. Τέσσερις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά πλάκας ομαδοποιήθηκαν
προκειμένου να αξιολογηθεί η ασφάλεια του Cosentyx σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο επί έως και 12 εβδομάδες μετά την
έναρξη της θεραπείας. Συνολικά, αξιολογήθηκαν 2.076 ασθενείς (692 ασθενείς σε 150 mg, 690 ασθενείς σε 300 mg και 694
ασθενείς σε εικονικό φάρμακο). Οι συχνότερα αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λοιμώξεις της ανώτερης
αναπνευστικής οδού (συχνότερα ρινοφαρυγγίτιδα, ρινίτιδα). Τα περισσότερα συμβάντα ήταν ήπια ή μέτριας σοβαρότητας.
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τις κλινικές μελέτες (Πίνακας 1)
αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σύμφωνα με το MedDRA. Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι
ανεπιθύμητες ενέργειες κατατάσσονται ανά συχνότητα, με πρώτες τις πιο συχνές αντιδράσεις. Σε κάθε κατηγορία συχνότητας,
οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται με σειρά φθίνουσας βαρύτητας. Επιπλέον, η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για
κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές
(≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000).

Εικονικό
φάρμακο

300 mg
(N=690) n (%)

150 mg
(N=692) n (%)

(N=694)
n (%)

117 (17,0)

129 (18,6)

72 (10,4)

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Πολύ συχνές

Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος

Συχνές

Ερπητική λοίμωξη του στόματος

9 (1,3)

1 (0,1)

2 (0,3)

Όχι συχνές

Καντιντίαση του στόματος

4 (0,6)

1 (0,1)

1 (0,1)

Όχι συχνές

Δερματοφυτία άκρου ποδός

5 (0,7)

5 (0,7)

0 (0)

Όχι συχνές

Εξωτερική ωτίτιδα

5 (0,7)

3 (0,4)

0 (0)

Ουδετεροπενία

2 (0,3)

1 (0,1)

0 (0)

Επιπεφυκίτιδα

5 (0,7)

2 (0,3)

1 (0,1)

8 (1,2)

2 (0,3)

1 (0,1)

28 (4,1)

18 (2,6)

10 (1,4)

4 (0,6)

8 (1,2)

1 (0,1)

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Όχι συχνές
Οφθαλμικές διαταραχές
Όχι συχνές

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Συχνές

Ρινόρροια

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Συχνές

Διάρροια

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Συχνές

Κνίδωση

Ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες (φάσης III) σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας, οι οποίοι εκτέθηκαν σε 300 mg, 150 mg ή
εικονικό φάρμακο επί έως 12 εβδομάδων διάρκεια θεραπείας
Σημείωση: Ένα μόνο περιστατικό αναφυλακτικής αντίδρασης παρατηρήθηκε σε μια μελέτη εκτός ψωρίασης όπως περιγράφεται παρακάτω.
1)

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Λοιμώξεις Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών
μελετών στην ψωρίαση κατά πλάκας (συνολικά 1.382 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με Cosentyx και 694 ασθενείς έλαβαν θεραπεία
με εικονικό φάρμακο επί έως και 12 εβδομάδες), αναφέρθηκαν λοιμώξεις στο 28,7% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx
συγκριτικά με το 18,9% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Η πλειοψηφία των λοιμώξεων ήταν μη σοβαρές και
ήπιας έως μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, όπως ρινοφαρυγγίτιδα, οι οποίες δεν έχρηζαν
διακοπής της θεραπείας. Σημειώθηκε αύξηση των καντιντιάσεων των βλεννογόνων ή του δέρματος, συμβατή με τον μηχανισμό
δράσης, αλλά τα περιστατικά ήταν ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, μη σοβαρά, ανταποκρινόμενα στην καθιερωμένη θεραπεία και
δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σοβαρές λοιμώξεις παρατηρήθηκαν στο 0,14% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx και στο 0,3% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο 4.4). Καθ’ όλη την περίοδο θεραπείας
(συνολικά 3.430 ασθενείς υπό θεραπεία με Cosentyx επί έως και 52 εβδομάδες για την πλειοψηφία των ασθενών), αναφέρθηκαν
λοιμώξεις στο 47,5% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx (0,9 ανά έτος παρακολούθησης ασθενούς). Σοβαρές λοιμώξεις
αναφέρθηκαν στο 1,2% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx (0,015 ανά έτος παρακολούθησης ασθενούς). Ουδετεροπενία
Ουδετεροπενία παρατηρήθηκε πιο συχνά με το secukinumab απ’ ότι με το εικονικό φάρμακο, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις
ήταν ήπιες, παροδικές και αναστρέψιμες. Ουδετεροπενία <1,0-0,5x109 (CTCAE Βαθμού 3) αναφέρθηκε σε 18 από τους 3.430
(0,5%) ασθενείς υπό secukinumab, χωρίς δοσολογική και χρονική συσχέτιση με λοιμώξεις στις 15 από τις 18 περιπτώσεις.
Δεν υπήρξαν αναφορές περιπτώσεων πιο σοβαρής ουδετεροπενίας. Μη-σοβαρές λοιμώξεις με συνήθη ανταπόκριση στην
καθιερωμένη θεραπεία που δεν έχρηζαν διακοπής του Cosentyx αναφέρθηκαν στις υπόλοιπες 3 περιπτώσεις. Αντιδράσεις
υπερευαισθησίας Στις κλινικές μελέτες, παρατηρήθηκαν κνίδωση και ένα περιστατικό αναφυλακτικής αντίδρασης στο Cosentyx
(βλ. επίσης παράγραφο 4.4). Ανοσογονικότητα Λιγότερο από 1% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx ανέπτυξε αντισώματα
έναντι του secukinumab κατά τη θεραπεία διάρκειας έως και 52 εβδομάδων. Περίπου τα μισά από τα σχετιζόμενα με τη θεραπεία
αντισώματα κατά του φαρμάκου ήταν εξουδετερωτικά, αλλά αυτό δεν σχετίστηκε με απώλεια της αποτελεσματικότητας ή
με φαρμακοκινητικές ανωμαλίες. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21
32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
υπερδοσολογίας στις κλινικές μελέτες. Δόσεις έως και 30 mg/kg (περίπου 2.000 έως 3.000 mg) έχουν χορηγηθεί ενδοφλεβίως
στις κλινικές μελέτες χωρίς δοσοπεριοριστική τοξικότητα. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του
ασθενούς για σημεία ή συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και άμεση έναρξη κατάλληλης συμπτωματικής θεραπείας. 6.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Τρεχαλόζη διϋδρική L ιστιδίνη L ιστιδίνη υδροχλωρική μονοϋδρική
L μεθειονίνη Πολυσορβικό 80 Ύδωρ για ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν
φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 18 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες
προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε τις πένες στην
αρχική συσκευασία για να προστατεύονται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Το Cosentyx διατίθεται σε
προγεμισμένη σύριγγα μίας χρήσεως τοποθετημένη σε πένα τριγωνικού σχήματος με διαφανές παράθυρο και ετικέτα (πένα
SensoReady). Η προγεμισμένη σύριγγα στο εσωτερικό της πένας είναι μια γυάλινη σύριγγα του 1 ml με ελαστική κεφαλή
εμβόλου επικαλυμμένη με FluroTec, βελόνα 27G x ½‹‹ και σκληρό κάλυμμα βελόνας από ελαστικό στυρολίου βουταδιενίου.
Το Cosentyx διατίθεται σε μονές συσκευασίες που περιέχουν 1 ή 2 προγεμισμένες πένες και σε πολυσυσκευασίες που
περιέχουν 6 (3 συσκευασίες των 2) προγεμισμένες πένες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Το Cosentyx
διατίθεται σε γυάλινη προγεμισμένη σύριγγα του 1 ml με ελαστική κεφαλή εμβόλου επικαλυμμένη με FluroTec, βελόνα 27G
x ½‹‹και σκληρό κάλυμμα βελόνας από ελαστικό στυρολίου βουταδιενίου τοποθετημένη σε συσκευή παθητικής ασφάλειας
από πολυκαρβονικό. Το Cosentyx διατίθεται σε μονές συσκευασίες που περιέχουν 1 ή 2 προγεμισμένες σύριγγες και σε
πολυσυσκευασίες που περιέχουν 6 (3 συσκευασίες των 2) προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι
συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Το Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα διατίθεται
σε προγεμισμένη πένα μίας χρήσης για ατομική χρήση. Μην ανακινείτε ή καταψύχετε την πένα. Η πένα πρέπει να βγαίνει από
το ψυγείο 20 λεπτά πριν από την ένεση προκειμένου να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Πριν από τη χρήση συνιστάται ο
οπτικός έλεγχος της προγεμισμένης πένας Το υγρό πρέπει να είναι διαυγές. Το χρώμα του μπορεί να κυμαίνεται από άχρωμο
σε ελαφρώς κίτρινο. Μπορεί να δείτε μία μικρή φυσαλίδα αέρα, κάτι που είναι φυσιολογικό. Να μην χρησιμοποιείται εάν το
υγρό περιέχει ευδιάκριτα σωματίδια, είναι θολό ή ευκρινώς καφέ. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση παρέχονται στο
φύλλο οδηγιών χρήσης. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά
τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα διατίθεται σε προγεμισμένη σύριγγα μίας χρήσης
για ατομική χρήση. Μην ανακινείτε ή καταψύχετε την σύριγγα. Η σύριγγα πρέπει να βγαίνει από το ψυγείο 20 λεπτά πριν από την
ένεση προκειμένου να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Πριν από τη χρήση συνιστάται ο οπτικός έλεγχος της προγεμισμένης
σύριγγας. Το υγρό πρέπει να είναι διαυγές. Το χρώμα του μπορεί να κυμαίνεται από άχρωμο σε ελαφρώς κίτρινο. Μπορεί να
δείτε μία μικρή φυσαλίδα αέρα, κάτι που είναι φυσιολογικό. Να μην χρησιμοποιείται εάν το υγρό περιέχει ευδιάκριτα σωματίδια,
είναι θολό ή ευκρινώς καφέ. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR United Kingdom 8.
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/14/980/002 EU/1/14/980/003 EU/1/14/980/004 EU/1/14/980/005 EU/1/14/980/006
EU/1/14/980/007 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 15.01.2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 17.04.2015 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι
διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ Cosentyx INJ.SOL PF.P 150mg/1ml BTX2 PF.PENX1ml N.T. 1400,84€ Λ.Τ. 1721,52€ Cosentyx INJ.SOL 150mg/1ml PF.
SYR. BTX2 PF.SYR.X1ml Ν.Τ. 1400,84€ Λ.Τ. 1721,52€ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας
γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την
παρακολούθηση ειδικού ιατρού.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο Αδείας Κυκλοφορίας

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

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

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

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

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

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

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

Α. Παναγιωτόπουλος – Π. Σταυρόπουλος

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

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

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

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Επιπολής Μυκητιάσεις - Εργαστηριακή διάγνωση
Ε. Φραγκούλη

Νοµική υπόσταση του τραύµατος (Σωµατικές βλάβες)
Δ. Λίτης

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

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

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

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

Kρυoχειρουργική Θεραπεία δερµατικών παθήσεων

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
για την Ψωρίαση

&

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα

210 67 77 590

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος

Επιπολής Μυκητιάσεις Εργαστηριακή διάγνωση

Νοµική υπόσταση του τραύµατος
(Σωµατικές βλάβες)

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ........................................................................................................................................................................................
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................................ ΠΟΛΗ: ............................................ ΤΗΛ.: ..............................................
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Τηλ. & Fax: 210-67.77.590
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com

Νέα Προϊόντα

• Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα • Νέα Προϊόντα

Fitalite™
Η Fitalite™ είναι μία φυσική, πολύ ελαφριά
υδρόφιλη (oil in water) βάση γέλης.
Χάρη στην μοναδική της σύνθεση με βιταμίνη
E και στο σύμπλεγμα φυσικών δραστικών
συστατικών και φωσφολιπιδίων διαθέτει
μοναδικές αντιοξειδωτικές και ενυδατικές
ιδιότητες.
Είναι συμβατή με ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών ουσιών.
Η Fitalite™ διαθέτει μία εκλεπτυσμένη
απαλή σύνθεση με ενυδατικές ιδιότητες
κατάλληλη για τοπική εφαρμογή και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο για την παρασκευή
γαληνικών σκευασμάτων, όσο και για την
βασική φροντίδα του δέρματος. Η Fitalite™
είναι κατάλληλη για λιπαρή, κανονική και
προσβεβλημένη επιδερμίδα.
Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες

εξελίξεις στον τομέα της Δερματολογίας
και με τις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες
αναφορικά με την ασφάλεια των συστατικών
που χρησιμοποιούνται σε σκευάσματα
τοπικής εφαρμογής.
Είναι υποαλλεργικό, μη φαγεσωρογόνο
προϊόν, πλήρως απαλλαγμένο από αρώματα,
χρωστικές, parabens, ορυκτέλαιο, SLS,
προπυλενογλυκόλη και 1,4-διοξάνη.
Για να προμηθευτείτε τον πίνακα συμβατότητας των φαρμακευτικών ουσιών και για
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το
προϊόν μπορείτε να επισκεφτείτε το
w w w.fagron.gr ή να επικοινωνήσετε
με τη Fagron Hellas, Τηλ: 8011142100,
2431083633-5, Fax:2431083615, email:
info@fagron.gr

Espumil™
Το Espumil™ είναι μία καινοτόμος, λιπόφιλη
βάση αφρού με ελάχιστη λιπαρότητα όπου ο
αφρός παράγεται με τη βοήθεια του ειδικού
περιέκτη ενεργοποίησης αφρού.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης
του Espumil™ ενισχύουν και επιβεβαιώνουν
την ευκολία ενσωμάτωσης και εφαρμογής
των λιπόφιλων δραστικών φαρμακευτικών
ουσιών (APIs) σε δύσκολες περιοχές, όπως
είναι το δέρμα με τριχοφυΐα και το τριχωτό
της κεφαλής, αποφεύγοντας φαινόμενα
διαφυγής του υγρού.
Το Espumil™ έχει αποδειχθεί με μελέτη
δημοσιευμένη στην επιστημονική εφημερίδα
(IJPC) ότι είναι ένα ιδανικό και σταθερό μέσο
για την ενσωμάτωση της μινοξιδίλης.
Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες
εξελίξεις στον τομέα της Δερματολογίας

Nourivan™ Antiox

Η καινοτόμα αντιοξειδωτική υδρόφιλη βάση κρέμας
Η Nourivan™ Antiox είναι υδρόφιλη (oil
in water) φαρμακευτική βάση κρέμας για
δερματική χρήση με αντιοξειδωτικά.
Έχει θρεπτική και απαλή σύνθεση και περιέχει
φυσικά αντιοξειδωτικά, που προστατεύει
τόσο τις φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες
ενσωματώνονται, όσο και το ίδιο το δέρμα
στο οποίο εφαρμόζεται.
Ενδείκ νυται η χ ρήση της λοιπόν για
ενσωμάτωση με ένα ευρύ φάσμα δραστικών
ουσιών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στο
να υποστούν οξείδωση, χωρίς την ανάγκη
χρήσης πρόσθετων αντιοξειδωτικών.
Είναι ιδανική για κανονική/ξηρή/πολύ
ξηρή επιδερμίδα παρέχοντας κατάλληλη
ε ν υδ ά τ ω σ η και έ χον τα ς εξ αι ρε τ ικ έ ς

ιδιότητες για τη διατήρηση και προστασία
της ισορροπίας και ε νυδάτωσης του
δέρματος.
Διατίθεται από τη Fagron Hellas 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, Τηλ: 8011142100, 24310836335, 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

και με τις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες
αναφορικά με την ασφάλεια των συστατικών
που χρησιμοποιούνται σε σκευάσματα
τοπικής εφαρμογής.
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει αρώματα,
τεχνητές χρωστικές ουσίες, paraben, SLS,
1,4-διοξάνη και είναι ήπια συντηρημένο.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για
το προϊόν μπορείτε να επισκεφτείτε το
w w w.fagron.gr ή να επικοινωνήσετε
με τη Fagron Hellas, Τηλ: 8011142100,
2431083633-5, Fax:2431083615, email:
info@fagron.gr
Βιβλιογραφία: C.M. Geiger, Stability
of Minoxidil in Espumil Foam Base,
International Journal of Pharmaceutical
Compounding:17(2), March/June 2013
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FROΪKA HYALURONIC MOIST

ΦΥΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ - Το κλειδί για νεανικό δέρμα
Η εταιρεία FROΪKA κυκλοφορεί τη νέα σειρά περιποίησης του δέρματος HYALURONIC MOIST
βασισμένη στα φυτικά βλαστοκύτταρα σε συνδυασμό με το Υαλουρονικό οξύ. Τα προϊόντα της
σειράς FROΪKA HYALURONIC MOIST έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την καθημερινή ενυδάτωση, την
φροντίδα και την εξυγίανση του δέρματος, αξιοποιώντας την καινοτόμο τεχνολογία των φυτικών
βλαστοκυττάρων, σε συνδυασμό με την ευεργετική δράση του υαλουρονικού οξέος και των
υπολοίπων ενυδατικών μορίων, σε ένα προηγμένο σύστημα μεταφοράς δομής υγρών κρυστάλλων.
Τα προϊόντα της σειράς είναι τα εξής:
HYALURONIC MOIST
CREAM LIGHT
HYALURONIC MOIST
CREAM RICH
HYALURONIC MOIST
CREAM UV SPF 20
HYALURONIC MOIST
WASH
HYALURONIC MOIST
WATER

Ενυδάτωση & Προστασία από την πρόωρη γήρανση κατάλληλη για νεανικά ή λιπαρά δέρματα γιατί είναι
εμπλουτισμένη με σωματίδια που απορροφούν την υπερβολική λιπαρότητα αφήνοντας στο δέρμα ματ αποτέλεσμα
Ενυδάτωση & Προστασία από την πρόωρη γήρανση κατάλληλη Είναι κατάλληλη σε ώριμα δέρματα ή δέρματα με
πολύ έντονη ξηρότητα, ατροφία ή απώλεια κολλαγόνου λόγω της περιεκτικότητας της σε ισοφλαβόνες και argan oil
Κρέμα ημέρας με φωτοπροστασία spf 20 UVA & UVΒ κατάλληλη για κάθε τύπο δέρματος και χρησιμοποιείται κυρίως
τις πρωινές ώρες πριν από την έκθεση στον ήλιο σε ανοιχτούς χώρους.
Εξαιρετικά απαλό (SLES & SOAP FREE) ενυδατικό καθαριστικό. Καθαρίζει αποτελεσματικά αφήνοντας ένα βελούδινο
ενυδατικό φιλμ Υαλουρονικού Οξέος που αποκαθιστά και διατηρεί την βέλτιστη υδατική ισορροπία στο δέρμα,
καθιστώντας το πιο σφριγηλό και νεανικό.
Νερό καθαρισμού – ντεμακιγιάζ, προσώπου και ματιών, με αναζωογονητική & τονωτική δράση
Νέας γενιάς καθαριστική βάση, σε μορφή μικυλλίων, χωρίς επιφανειοδραστικά, βασισμένη στο φυτικό έλαιο BABASSU.

Για ειδικές προσφορές στα παραπάνω προϊόντα επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210-24.44.378 & 210-24.44.018

HYALURONIC_SILK TOUCH SUNSCREEN

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΦΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΞΕΝΙΟ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Τα προϊόντα της σειράς FROΪKA HYALURONIC SILKTOUCH SUNSCREEN παρέχουν αντιηλιακή
προστασία με ταυτόχρονο αντιρυτιδικό αποτέλεσμα αφού οι ρυτίδες, οι ατέλειες και σημάδια ακμής
γίνονται λιγότερο ορατά. Έχουν σχεδιαστεί με τη νέα τεχνολογία των ελαστομερών 3ης γενιάς σε
συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ, η οποία παρέχει νέες υφές χωρίς λιπαρότητα και μεταξένιο ματ
αποτέλεσμα στο δέρμα. Παρέχουν πρωτοβάθμια αντιηλιακή προστασία ευρέος φάσματος UVA &
UVB, ενώ σε δεύτερο στάδιο λόγω της ευεργετικής δράσης της Indanone και των υπολοίπων αντιοξειδωτικών μορίων παρέχουν πολυδύναμη προστασία εσωτερικά του δέρματος. Σε συνδυασμό με
την προσθήκη υαλουρονικού οξέος τα FROΪKA HYALURONIC SILKTOUCH SUNSCREEN καθίστανται ιδανικά για την καθημερινή ενυδάτωση, την φροντίδα και την εξυγίανση του δέρματος.
Τα προϊόντα της σειράς είναι τα εξής:
HYALURONIC SILK TOUCH SPF 50+
HYALURONIC SILK TOUCH SPF 50+ TINTED
HYALURONIC SILK TOUCH SPF 50+ ANTISPOT
HYALURONIC SILK TOUCH SPF 30

Νέας γενιάς αντιηλιακό μεταξένιας υφής με πολύ υψηλή προστασία
Νέας γενιάς έγχρωμο-καλυπτικό αντιηλιακό μεταξένιας υφής με πολύ υψηλή προστασία
Νέας γενιάς λευκαντικό αντιηλιακό μεταξένιας υφής, με πολύ υψηλή προστασία ενισχυμένο
με Βιταμίνη C
Νέας γενιάς αντιηλιακό μεταξένιας υφής με υψηλή προστασία

Για ειδικές προσφορές στα παραπάνω προϊόντα επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210-24.44.378 & 210-24.44.018

Δερματολογικά αντιηλιακά από τη FROΪΚΑ

Η εταιρεία FROΪKA με τα 65 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στον ιατρικό χώρο κυκλοφορεί τα ανανεωμένα αντηλιακά FROΪΚΑ SUNCARE, σχεδιασμένα ειδικά για ευαίσθητα
και μη ανεκτικά δέρματα.
Έχουν την πιο δυνατή UVA • UVB φωτοπροστασία (UVA=ULTRA, 5*), ενώ παράλληλα
προσφέρουν κυτταρική προστασία και ισχυρή ενυδάτωση λόγω του συνδυασμού Υαλουρονικού οξέος, Vitamin Ε και β-glucan
Τα προϊόντα της σειράς FROΪΚΑ SUNCARE αποτελούνται από:
ΚΡΕΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
• SUNCARE CREAM SPF 50+
• SUNCARE CREAM ANTISPOT SPF 50+
• SUNCARE CREAM TINTED SPF 50+
• SUNCARE EMULSION SPF 50+
• SUNCARE CREAM SPF 30
• SUNCARE AC CREAM SPF 30
• SUNCARE CREAM SPF 20

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ
& ΣΠΡΕΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
• S UNCARE MILK SPF 50+
• S UNCARE SPRAY SPF 50+
• S UNCARE MILK SPF 30
• S UNCARE SPRAY SPF 30

ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ
• SUNCARE DERMOPEDIATRICS
MILK SPF 50+
• SUNCARE DERMOPEDIATRICS
SPRAY SPF 50+
• SUNCARE DERMOPEDIATRICS
SPRAY SPF 30

ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
• P HYSICAL CREAM SPF 50

Για ειδικές προσφορές στα παραπάνω προϊόντα επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210-24.44.378 & 210-24.44.018
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μοναδική καινοτομία MCT INJECTOR
Mesotherapy Gun + Carboxytherapy: 2 in 1

Με 11 προϊόντα πλέον, η σειρά mesohyal® είναι αυτή την στιγμή η πιο διευρυμένη σειρά
ενέσιμων προϊόντων μεσοθεραπείας με σήμανση CE για την διόρθωση της γήρανσης του δέρματος, όπως και για την βελτίωση της σιλουέτας. Το mct injector
είναι ένα πιστόλι εγχύσεων που συνδυάζει δύο διαφορετικές αλλά και συμπληρωματικές τεχνικές στην ίδια συσκευή: την μεσοθεραπεία και το
carboxytherapy. Το mct injector προσφέρει την ευκαιρία να εκτελεστεί θεραπεία carboxy εύκολα, άνετα και με ασφάλεια χάριν στο
φορητό σύστημα χορήγησης διοξειδίου του άνθρακα. Με τα υλικά
mesohyal® και με το mct injector οι ιατροί διαθέτουν τα βέλτιστα εργαλεία για να εκτελέσουν ακριβείς, αποτελεσματικές και ανώδυνες θεραπείες προσώπου και
σώματος, όπως η άμβλυνση ρυτίδων και γραμμών έκφρασης, η βελτίωση των μελαχρώσεων,
η βελτίωση της τοπικής μικροκυκλοφορίας, η σύσφιξη του χαλαρού δέρματος, κ.ά.
Αποκλειστική διαθεση για Ελλάδα από την εταιρεία H-M-I.
Τηλ. επικοινωνίας: 210 21030300, email: info@h-m-i.gr

Harmony® Lite

Νέα Πατενταρισμένη

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

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

ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ LPG
Παγκόσμια επικεφαλής στο αδυνάτισμα και την καταπολέμηση των σημαδιών της γήρανσης
μέσω της κυτταρικής διέγερσης που προσφέρουν τα συστήματα Cellu M6® και η τεχνολογία Endermologie®, η LPG® έχει αναπτύξει τη ΝΕΑ σειρά καλλυντικών Soins Techniques LPG
με φόρμουλες υψηλής απόδοσης για ένα όμορφο πρόσωπο και σώμα. Είναι πολύ σημαντικό για όσους λαμβάνουν τις θεραπείες της LPG να συνεχίσουν να φροντίζουν σωστά το πρόσωπο και το σώμα τους και μετά από την αποχώρησή τους από τον χώρο της θεραπείας.
Όλα τα προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος της LPG® περιέχουν μία αποκλειστική φόρμουλα δραστικών συστατικών, η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για να ενεργοποιήσει
τη φυσική κυτταρική δράση των λειτουργιών αδυνατίσματος και αντιγήρανσης.
Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-681 5 681
e-mail: info@lidsmedical.gr
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια
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
AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY
SUMMER ACADEMY MEETING 2015
19-23 August 2015, New York, www.aad.org
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2015
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
26 Σεπτεμβρίου 2015, Aθήνα, www.edae.gr
24ο EADV ΣΥΝΕΔΡΙΟ
7-11 Οκτωβρίου 2015, Κοπεγχάγη, Δανία
http://eadvcopenhagen2015.org
AMERICAN SOCIETY FOR DERMATOLOGIC
SURGERY (ASDS) ANNUAL MEETING
15 October 2015, Chicago, United States
www.asds.net/annualmeeting

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ
Ημερίδα

ΕΔΑΕ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΑΘΗΝΑ

11th EUROPEAN ASSOCIATION OF
DERMATO-ONCOLOGY (EADO)
CONGRESS & 8th WORLD MEETING OF
INTERDISCIPLINARY MELANOMA/SKIN
CANCER CENTERS
28 October 2015, Marseille, France
www.eado-melanomacenters-marseille2015.
com

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

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ
31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα
www.hsds.gr
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
www.iacdRio2015.com.br

XEIMEΡINH
Ημερίδα

ΕΔΑΕ
ΕΚΛΟΓEΣ

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CARAVEL
Πωλούνται
μηχανήματα

κατάλληλα για
δερματολογικέςκοσμητικές εφαρμογές

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.
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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.

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ IL-17A

Ισχυρό και διαρκές αποτέλεσμα
με Cosentyx 300mg1
7/10 ασθενείς επιτυγχάνουν καθαρό ή σχεδόν καθαρό
δέρμα (PASI 90/100) την 16η εβδομάδα2
Το προϊόν δεν είναι ακόμα εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

1 γραµµής
ης

συστηµατική θεραπεία

GR1506342349

1. D.Pariser et al. Poster 989 presented at AAD 2015
2. Cosentyx Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Απρίλιος 2015

