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Στοματικές βλάβες 
ομαλού λειχήνα

σελ. 21

ΣΕΛ. 50

ΣΕΛ. 50

ΣΕΛ. 50

ΣΕΛ. 50
14η Δερματολογική διημερίδα 
Ψάχνοντας απαντήσεις σελ. 3 

AIDS - Σύνδρομο Επίκτητης 
Ανοσοανεπάρκειας  σελ. 26

Θερμαλισμός - Ιαματικός Τουρισμός 
Τουρισμός Υγείας  σελ. 32

Προσεχή Συνέδρια σελ. 50

ΣΕΛ. 50

Ισχυρό αποτέλεσμα με διάρκεια 
με Cosentyx 300mg1,2

8/10 ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση 
επιτυγχάνουν καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα  
την 16η εβδομάδα1

1. Thaci et al., Journal of the American Academy of Dermatology 2015, DOI: http://dx.doi. org/10.1016/j. jaad.2015.05.013 
2. Cosentyx Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Νοέμβριος 2015

γραµµής 
συστηµατική θεραπεία
1ης

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ IL-17A

Το προϊόν δεν είναι ακόμα εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
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Cleansing Gel 200 ml

Cleansing Mousse 150ml

Rebalancing Emulsion 60 ml

Purifying Facial Μask 75 ml

Urgent Correction Gel 15 ml

Γιατί το καθαρό δέρμα
               έχει όνομα

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

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

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

Η καινοτόμος, 
δραστική  

    και ασφαλής λύση  
κατά της λιπαρότητας  

        και της ακμής
Το καινοτόμο συστατικό PhycOSaccharIdE® ac 

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

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



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

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι 
σύγχρoνες 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 ε-
πιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ει-
δήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση 
σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία.  
• Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ια-
τρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγι-
κά 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 δερ-
ματoλoγικών γνώσεων. • Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. • Nέα ιατρoφαρμακευτι-
κά πρoϊόντα. • Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. • Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. • 
Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελ-
ληνικά 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.

ΠPOEΔPOΣ 
ANTΩNIOY X.  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών,
 Α' Παν/μιακή Κλινική Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Διοικήτρια-Διευθύντρια Νοσ. «Α. Συγγρός» 

MEΛH 
AΜΑΞOΠOΥΛOΣ K.  Eπιμελητής A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
AYΓEPINOY Γ.   Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, Α' Παν/μιακή Κλινική Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΒΑΓΕΝΑ Α.  Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν»
BΑΚAΛΗ-MΑΤΘΑIOΥ Γ.  Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ Κ.  Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΒΕΡΡOΣ Κ.  Δερματoλόγoς, Tρίπoλη
ΓEΩPΓAΛA Σ.  Ομότ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΓΟΥΛΕΣ Δ.   Ρευματολόγος, Αθήνα
ΓOΥΡΓΙΩΤOΥ K.   Δερματoλόγoς, Αθήνα
ZAPAΦΩNITHΣ Γ.   Δερματoλόγoς, Aθήνα 
IΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ.  Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, Διευθυντής Α' Παν/μιακής 
  Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ Γ.  Δερματoλόγoς, Aθήνα 
KΑΡΑΚΑΤΣΑNΗΣ Γ. .  Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη  
ΚΑΤΟΥΛΗΣ Α. Aναπλ. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών, 
 Β' Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν» 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.   Διευθυντής Δερματoλoγικού Τμήματος, Τζάνειο Νοσοκομείο 
KATΣAMΠAΣ A. Ομότ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών 
ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡΗ Α.  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας, Α' Παν/μιακή Κλινική Νοσ. «Α. Συγγρός» 
ΚΕΤΩΝΗΣ Γ.   Δερματoλόγoς, Λευκωσία, Κύπρος 
KOΝΤOΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΣ Γ.   Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΚOΥΜΑΝΤΑΚΗ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚΗ Ε.  τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOΥΣΙΔOΥ Θ.  Αν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚOΥΣΚΟΥΚΗΣ Κ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ 
KΡΥΓΚΕΡ-ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ Σ.  Αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μίoυ Κρήτης  
KΩΣTAKHΣ Π.   Διευθυντής, Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ Noσ. «A. Συγγρός» 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Χ. Γ.  Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίoυ Αθηνών,
 Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου 
ΛΕΦΑΚΗ-MΑΝΤΕΚOΥ I.   Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ Μ.  Δερματολόγος, Αθήνα 
MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K.  τ. Eπίκ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας  
MOΥΡΕΛΛOΥ-TΣΑΤΣOΥ O.   Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΜΠΑΡΚΗΣ Ι.  Δερματολόγος, Αθήνα  
MΠAΣΙOYKAΣ K.   Αν. Kαθηγητής, Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Iωαννίνων,
 Γενικό Παν/μιακό Νοσ. Ιωαννίνων 
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ Α.   Δερματολόγος, Αθήνα 
NAOYM X.   Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»  
NΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Α.  Δερματολόγος, Αθήνα  
ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ Κ.   Δερματολόγος, Αθήνα  
NOΥΤΣΗΣ K.   Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός» 
ΝΤΑΣΙΟΥ-ΠΛΑΚΙΔΑ Δ.  Δερματολόγος, Βόλος 
ΞΕΝΙΔΗΣ E.  Eπιμελητής A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Π.  Επιμελητής Α', Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔOΥ-ΔΕΒΛΙΩΤOΥ Δ.  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A.  Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛOΥ I.  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
ΠΑΠΑΡΙΖOΣ B.  Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗ Δ.   Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Α' Δερματoλoγική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΕΡΟΣ Ι.  Δερματολόγος, Αθήνα 
ΠETPIΔHΣ A.  τ. Διευθυντής-Συντονιστής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΙΤΣΙΛΛOΣ Χ.   Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς 
ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ζ.  Πρόεδρος Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας 
ΠOΤOΥΡΙΔOΥ E.   Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
PHΓOΠOYΛOΣ Δ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
  Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν» 
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ.   Διευθυντής, Δερματoλoγικής Kλινικής Παν/μίoυ Πατρών 
ΣTAYPIANEAΣ N.  Ομότ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.  Αν. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών,
 Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣTΡΑΤΗΓΟΣ Α.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
 Α’Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Δ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης,
  Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου» 
TΖΕΡΜΙΑΣ Χ.   Δερματολόγος, Αθήνα 
TOΣKA-ΧΑΪΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Ομότ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης 
XΑΪΔΕΜΕΝOΣ Γ.   τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
XΑΣΑΠΗ Β.   Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
XΑΤΖΑΚΗΣ Β.  Δερματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης 
XΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝOΣ M.  Eπιμελητής A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
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ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 25, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 72.20.875,Fax: 210 72.15.128 
e-mail: info@edipt.gr, www.edipt.gr

ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Έλενα Λαγανά 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜArKETINg ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ένια Ζεντέλη, Έφη Παπαγεωργοπούλου 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Μαρία Γκελντή 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ YΛΗΣ: Άννα Ραπάνη 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μιχάλης Σπυρόπουλος

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590 
e-mail: kafkas@otenet.gr 
website: kafkas-publications.com 

Αξιολόγηση 
και διάγνωση 
φλεβικών ελκών 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
Υπεύθυνη της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Ελκών

Ορισμός
Τα φλεβικά έλκη είναι χρόνια υποτροπιάζοντα έλκη των κάτω άκρων και 

οφείλονται σε εμμένουσα φλεβική υπέρταση, η οποία συνήθως είναι από-
τοκος χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας (ΧΦΑ) ή βλάβης της μυϊκής αντλίας 
της γαστροκνημίας (Grey et al, 2006). 

Φυσιολογία
Η επαναφορά του αίματος στην καρδιά από τα κάτω άκρα, μέσω των με-

γάλων φλεβών, επιτυγχάνεται μέσω της μυϊκής αντλίας της γαστροκνημίας 
και του άκρου ποδός. Υπάρχουν 2 συστήματα φλεβών στα κάτω άκρα: το 
επιπολής και το εν τω βάθει σύστημα. Αυτά επικοινωνούν μέσω των δι-
ατιτραινουσών φλεβών, οι οποίες διοχετεύουν το αίμα από το επιπολής 
στο εν τω βάθει σύστημα (δια του επιπολής συστήματος μεταφέρεται μό-
νο το 10% του αίματος). Η παλινδρόμηση του αίματος εμποδίζεται από 
τη λειτουργία εσωτερικών βαλβίδων μίας κατεύθυνσης που υπάρχουν μέ-
σα στις φλέβες. Φυσιολογικά, κατά την άσκηση η φλεβική πίεση μειώνε-
ται λόγω της λειτουργίας της μυϊκής αντλίας και των βαλβίδων στις δια-
τιτραίνουσες φλέβες. Κατά τη συστολή των μυών, οι εν τω βάθει φλέβες 
πιέζονται και το αίμα κινείται κεφαλικά, ενώ οι βαλβίδες εμποδίζουν την 
παλινδρόμηση, ενώ κατά τη χάλαση των μυών, αίμα προωθείται από το 
επιφανειακό σύστημα στο εν τω βάθει, καθώς το άδειασμα του τελευταί-
ου προκαλεί πτώση της πίεσής του.

Επιδημιολογία
Περίπου 80% των ελκών στα πόδια είναι φλεβικά. Οφείλονται στην εμ-

μένουσα φλεβική υπέρταση και στην επίδραση που έχει αυτή στην μικρο-
κυκλοφορία. Περίπου 50% των φλεβικών ελκών οφείλονται σε βαλβι-
δική ανεπάρκεια του εν τω βάθει συστήματος ή σε μεταθρομβωτικό σύν-
δρομο και περίπου 50% στην ανεπάρκεια των επιφανειακών ή/και των δι-
ατιτραινουσών φλεβών. 

Παράγοντες κινδύνου 
Για την εμφάνιση φλεβικών ελκών ευθύνονται συχνά η παχυσαρκία, η 

ακινησία, η ύπαρξη ατομικού ή οικογενειακού ιστορικού κιρσών, το ιστο-
ρικό φλεβικής θρόμβωσης, η ύπαρξη αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας, 
η προχωρημένη ηλικία, το ιστορικό κατάγματος ή τραύματος στο πόδι.

14η Δερματολογική διημερίδα 
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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Αξιολόγηση
Ένας ασθενής αξιολογείται με βάση το ιστορικό του, την κλινική 

εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργείται. 
Από το ιστορικό του ασθενή διαπιστώνεται συνύπαρξη άλλων 

νοσημάτων (ΣΔ, υπέρταση, υπερχοληστεριναιμία, καρδιοπάθεια 
κλπ). Επίσης, αν έχει προηγηθεί επέμβαση ή τραύμα στην περιο-
χή του έλκους και αν συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου (ακινη-
σία, κιρσοί, εν τω βάθει θρόμβωση, παχυσαρκία κλπ). Συμπτώμα-
τα όπως: βαριά πόδια, οίδημα, κνησμός, πόνος συνηγορούν για 
ΧΦΑ και φλεβικά έλκη. Τέλος, από το ιστορικό αναγνωρίζονται και 
αποκλείονται άλλα αίτια.

Με την κλινική εξέταση αναγνωρίζονται σημεία ΧΦΑ (οίδημα, 
κιρσοί, δερματίτιδα εκ στάσεως, λιποδερματοσκλήρυνση, μελάγ-
χρωση, λευκή ατροφία, φλεβεκτατική στεφάνη). Γίνεται έλεγχος 
σφυγμών (μηριαία, ιγνυακή, οπίσθια κνημιαία, ραχιαία του άκρου 
ποδός) για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης αρτηριακής νό-
σου. Αξιολογούνται ενδείξεις άλλου νοσήματος (ΣΔ, αγγειίτιδας 
κλπ). Εκτιμάται το έλκος (θέση, έκταση & βάθος έλκους) και λαμ-
βάνεται φωτογραφία της βλάβης. Γίνεται επισκόπηση του πυθμένα 
(κοκκιωματώδης, σαθρός, ρυπαρός, ινωτικός νεκρωτικός) και των 

χειλέων του έλκους (αβαθή, με επιθηλιοποίηση, punched out). 
Εκτιμάται το εξίδρωμα (λέμφος, πύον, αιμορραγία) και η κατάστα-
ση του γύρω δέρματος. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει κυρίως triplex φλε-
βών κάτω άκρων και, ανάλογα με την περίπτωση, γεν. αίματος, 
ΤΚΕ, CRP, ουρία, κρεατινίνη, λευκώματα/ ηλεκτροφόρηση λευκω-
μάτων, σάκχαρο, αυτοαντισώματα (κολλαγονώσεις), κρυοσφαιρί-
νες, έλεγχο πήξεως. Επίσης, επί ενδείξεως λοιμώξεως λαμβάνεται 
κ/α από τον πυθμένα του έλκους. Για αποκλεισμό σοβαρής αρτη-
ριακής νόσου γίνεται πάντα μέτρηση του ABPI με Doppler (σφυρο-
βραχιόνιος δείκτης = ο λόγος της συστολικής πίεσης του σφυρού 
προς του βραχίονα). 

Διαφορική διάγνωση 
Η διαφορική διάγνωση γίνεται από άλλα έλκη όπως: αρτηριακά, 

συστηματική αγγειίτιδα, διαβητικά, κακοήθειες, τραυματικά, γαγ-
γραινώδες πυόδερμα, εκ πιέσεως, κλπ. 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η εκτίμηση της επίδρασης 
του έλκους στην ποιότητα ζωής του ασθενή (ύπνος, εργασία, κοι-
νωνικότητα, κινητικότητα κλπ).

Τα χρόνια φλεβικά έλκη παρουσιάζουν αυξημένη νοσηρότη-
τα και διαταραχή στην ποιότητα ζωής. Η φυσική ιστορία του 
έλκους ακολουθεί συνήθως έναν επαναλαμβανόμενο κύ-

κλο επούλωσης και επανέκθυσης εντός δεκαετιών. Η θεραπεία του 
επιφέρει ένα αξιοσημείωτο κόστος στο ΕΣΥ. Η ποικιλομορφία στην 
επούλωση και στις υποτροπές δημιουργεί την ανάγκη για σύγχρο-
νες πρακτικές -κατευθυντήριες οδηγίες- καθώς το ποσοστό των ελ-
κών που επουλώνονται στην κοινότητα εντός 6 μηνών είναι 45%, 
ενώ στις εξειδικευμένες κλινικές αγγίζει το 70%.

Το ακρωνύμιο ΤΙΜΕ μας υπενθυμίζει ποιες παραμέτρους πρέ-
πει να εξετάσουμε προκειμένου να διαχειριστούμε ένα φλεβι-
κό έλκος.

Α) T: Tissue removal (απομάκρυνση νεκρωτικών-ρυπαρών ιστών)
Ο καθαρισμός/νεαροποίηση του έλκους επιτυγχάνεται με πλύ-

σιμο με ήπια αντισηπτικά αρχικά και ξέπλυμα με τρεχούμενο νε-
ρό εν συνεχεία. Στη συνέχεια η απομάκρυνση νεκρωτικού ή ρυπα-
ρού ιστού (debridement) είναι απαραίτητη για να μειωθεί ο κίνδυ-
νος λοίμωξης και να περιοριστούν πρωτεολυτικά ένζυμα, όπως οι 

MMPs. Από τους διαφόρους τύπους debridement, ο χειρουργικός 
καθαρισμός-απόξεση χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Ακολουθούν ο 
αυτολυτικός καθαρισμός (υδρογέλες), ο βιολογικός (maggots), o 
μηχανικός (ερεθιστικά υψηλής πίεσης κλπ), o χημικός/ενζυματικός 
καθαρισμός (κολλαγενάση), η υδροθεραπεία, ο ωσμωτικός καθα-
ρισμός, τα κύματα υπέρηχων και άλλοι τύποι.

Β) I: Infection control (έλεγχος λοίμωξης)
Αν υπάρχει υποψία λοίμωξης στο καθαρισμένο έλκος ή αν η επι-

θηλιοποίηση από τα χείλη δεν προχωράει μέσα σε 2 εβδομάδες, 
πρέπει να προσδιοριστεί ο τύπος της λοίμωξης με ποσοτική καλλι-
έργεια για αερόβια-αναερόβια μικρόβια.

Σύμφωνα με την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία, οι περισσότεροι 
ειδικοί συμφωνούν στο ότι ο κύριος μηχανισμός καθυστέρησης της 
επούλωσης είναι η παρουσία biofilm που προκαλεί χρόνια λοίμω-
ξη η οποία χαρακτηρίζεται από επίμονη φλεγμονή και καταστροφή 
ιστού. Ως biofilm ορίζεται η συνάθροιση μικροοργανισμών, όπου 
τα κύτταρα προσκολλώνται το ένα με το άλλο ή πάνω σε μια επι-
φάνεια και βυθίζονται σε ένα στρώμα από εξωκυττάρια ουσία που 
παράγουν τα ίδια τα κύτταρα. Δεν υπάρχει ακόμα ομοφωνία οδη-
γιών για την απομάκρυνσή του, εντούτοις έχουν προταθεί μέθοδοι 
όπως ο ενζυματικός ή ο μηχανικός καθαρισμός, η χρήση αντιμι-
κροβιακών παραγόντων, τα κύματα υπέρηχων, η θεραπεία με αρ-
νητική πίεση, κλπ.

Τα συστηματικά αντιβιοτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μό-
νο όταν υπάρχουν ενδείξεις λοίμωξης κλινικά και να χορηγούνται 
οπωσδήποτε στην περίπτωση του αιμολυτικού στρεπτόκοκκου της 
ομάδας β. Τα τοπικά αντιβιοτικά αντενδείκνυνται λόγω της αντοχής 
που αναπτύσσεται ή λόγω ενδεχόμενης αλλεργικής αντίδρασης.

Γ) M: Moisture balance (ρύθμιση υγρασίας)
Ένα καλό ισοζύγιο υγρασίας στο περιβάλλον του έλκους είναι 

απαραίτητο για την επούλωσή του (θεωρία της υγρής επούλωσης). 
Με βάση αυτή τη θεωρία αναπτύχθηκαν και τα εξελιγμένα επιθέ-
ματα επούλωσης [advanced wound dressings (AWDs)].

Διαχείριση 
φλεβικών ελκών
ΣΓΟΝΤΖΟΥ ΘΕΜΙΣ
Επιμελήτρια Β’, Παν/κή Κλινική, Μονάδα Ημερήσιας 
Νοσηλείας Ελκών, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

14η Δερματολογική διημερίδα 
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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Για τη διαχείριση των φλεβικών ελκών προτείνονται συνήθως 
απλά μη κολλητικά επιθέματα. Παρά την πληθώρα των επιθεμά-
των στην αγορά, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για υπεροχή 
μεταξύ των AWDs. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζεται προσοχή στη χρήση 
επιθέματος καθώς τα ξηρά επιθέματα αποξηραίνουν το έλκος και 
προάγουν τη φλεγμονή. Επίσης, με βάση την επιλογή τού επιθέμα-
τος πρέπει να ελέγχεται το εξίδρωμα του έλκους και να προστατεύ-
εται το περιβάλλον δέρμα του, καθώς η συνεχής διαβροχή και η 
επαφή με το υπερβάλλον εξίδρωμα μπορεί να επιβαρύνει το έλκος.

Άλλες θεραπείες που χρησιμοποιούνται για την επούλωση των 
φλεβικών ελκών συμπεριλαμβάνουν την τοπική εφαρμογή PRP 
(platelet rich plasma), δεξτρανών που μιμούνται τη θειική ηπαρά-
νη, stem cells, χοιρείου αιμοσφαιρίνης κλπ. Επίσης χρησιμοποιού-
νται τα lasers, οι θάλαμοι υπερβαρικού οξυγόνου (HBO), η υπέρυ-
θρη ακτινοβολία, οι συσκευές αρνητικής πίεσης/VAC, οι υπέρηχοι 
κλπ. Οι επικουρικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται περιλαμβά-
νουν οργανωμένη άσκηση της γαστροκνημίας, καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας, μηχανική παροχέτευση λέμφου και αποφυγή καπνί-
σματος και τοξικών ουσιών.

Δ) E: Edge of the wound (χείλη του έλκους)
Για την πρόληψη της διαβροχής στα χείλη του έλκους πρέπει να 

εφαρμόζεται πάστα ψευδαργύρου σε πολύ εξιδρωματικά έλκη και 
να μην παραλείπεται σαν οδηγία η περιποίηση του περιβάλλοντος 
δέρματος με ήπια μαλακτικά.

Αν ένα φλεβικό έλκος δεν βελτιώνεται μετά από 30 ημέρες ή αν 
είναι μεγάλης έκτασης, προτιμάται η τοποθέτηση δερματικού μο-
σχεύματος, του οποίου η εφαρμογή απαιτεί καλή κοκκιωμάτωση 
του πυθμένα, χωρίς λοίμωξη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του AAWC. Ασθενείς με άτυπο έλκος ή έλκος που δεν επου-
λώνεται μετά από ενδεδειγμένη θεραπεία 12 εβδομάδων πρέπει 
να υποβάλλονται σε βιοψία.

Για την πρόληψη υποτροπής ενός φλεβικού έλκους είναι απα-
ραίτητες οι ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, όσο 
και η χειρουργική αντιμετώπιση ή η σκληροθεραπεία εφ’ όσον 
κριθούν αναγκαίες. Τέλος, η διαβαθμισμένη συμπίεση – περίδε-
ση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επούλωση των φλε-
βικών ελκών και δεν θα πρέπει να παραλείπεται σε αμιγώς φλε-
βικά έλκη.

Ορισμός Σκληροθεραπείας
Με τον όρο Σκληροθεραπεία εννοούμε την καταστροφή του εν-

δοθηλίου των φλεβών, μέσω σκληρυντικών ουσιών. Με τη διαδι-
κασία αυτή επιτυγχάνεται μερική ή και ολική καταστροφή των φλε-
βικών τοιχωμάτων. Μία επιτυχής σκληροθεραπεία μετατρέπει μόνι-
μα τον αυλό της φλέβας σε μια μορφή ινώδους νήματος/κορδόνι. 

Ιστορική αναδρομή
Είχε παρατηρηθεί ότι μετά απο μία θρομβοφλεβίτιδα, οι κιρσοί 

εξαφανίζονταν. Έτσι ξεκίνησε μία προσπάθεια εύρεσης χημικών ου-
σιών, οι οποίες θα προκαλούσαν μία ελεγχόμενη τοπική φλεγμονή. 
Το 1980, o Henschel χρησιμοποίησε την ανεπιθύμητη ενέργεια της 
πολυδοκανόλης (ερεθισμό φλεβικών τοιχωμάτων) ως σκληρυντι-
κό μέσο. Σήμερα γίνεται χρήση πολιδοκανόλης ως σκληρυντικό μέ-
σο σε πάνω από 50 χώρες, με το εμπορικό όνομα Aethoxysklerol.

Σκληροθεραπεία υπό μορφή αφρού
Εδώ η σκληρυντική ουσία υπό μορφή αφρού, επικάθεται περισ-

σότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο σημείο της έγχυ-
σης και έτσι με μικρότερη ποσότητα επιτυγχάνουμε γρηγορότερα 

αποτελέσματα. Η πιο διαδεδομένη τεχνική δημιουργίας αφρού εί-
ναι με τη μέθοδο Tessari. Δεν είναι τίποτε άλλο απο την ανάμειξη 
σκληρυντικής ουσίας και αέρα σε αναλογία 1:4/1:5. Προτεινόμε-
νος μέγιστος όγκος αφρού για μία συνεδρία είναι τα 10ml. Η ποιό-
τητα του αφρού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ιξώδες/βελού-
δινη υφή. Ο μέγιστος όγκος ανά έγχυση πολιδοκανόλης 0,5%-1% 
Aethoxysklerol είναι για τις επιπολής φλεβεκτασίες 4ml, τις διατι-
τρώσες 2ml και τις φλεβεκτασίες με διάμετρο 2-4mm είναι 0,5ml.

Σκληροθεραπεία σε ασθενείς με φλεβικά έλκη
Η σκληροθεραπεία κατέχει περίοπτη θέση στη θεραπεία της χρό-

νιας φλεβικής ανεπάρκειας. Από το 2010 έχει αρχίζει να εφαρμό-
ζεται με τεράστια επιτυχία και στη θεραπεία των φλεβικών ελκών. 
Πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το φλεβολογικό status του 
ασθενούς, πριν την έναρξη μιας σκληροθεραπείας. Αυτό σημαίνει 
υπερηχογραφικός έλεγχος και αγγειοχειρουργική εκτίμηση.

Αντενδείξεις
Όπως κάθε θεραπευτική πράξη, έτσι και εδώ στη σκληροθερα-

πεία, απαιτείται πριν την εκτέλεσή της, τον απαιτούμενο χρόνο με 
τον ασθενή και τη διευκρίνιση ορισμένων πολύ συμαντικών κατα-
στάσεων, οι οποίες αν παραβλεπούν θα μετατρέψουν τη σκληρο-
θεραπεία απο μία πολύ απλή τεχνική, σε πολύ επικίνδυνη για τον 
ασθενή. Έτσι, λοιπόν, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε άτομα που 
έχουν αλλεργία στη σκληρυντική ουσία. Άτομα με ενεργές βαριές 
συστηματικές ασθένειες, με οξεία θρόμβωση ή θρομβοφλεβίτιδα, 
με αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων ή μεγάλου 
βαθμού αρτηριακή απόφραξη. Καταστάσεις στις οποίες αντενδεί-
κνυται η σκληροθεραπεία είναι επίσης τοπικές φλεγμονές στο ση-
μείο της έγχυσης, οξείες γενικευμένες θρομβώσεις, κλινήρεις ασθε-
νείς και γνωστή συμπτωματική μεσοκολπική επικοινωνία. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Παροδικές και πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι τα αι-

ματώματα στο σημείο έγχυσης, θρομβοφλεβίτιδα, μικρού βαθμού 
πόνου και αίσθημα καύσου μετά την έγχυση και τοπικές σκληρύν-

Σκληροθεραπεία 
και φλεβικά έλκη
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

14η Δερματολογική διημερίδα 
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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σεις στο σημείο πορείας του υλικού. Υπερμελαγχρώσεις παρουσι-
άζονται μετά απο παρατεταμένη εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στο δέρ-
μα, καθώς επίσης και σε άτομα που δεν κάνουν χρήση ελαστικών 
καλτσών μετά τη θεραπεία. Η παρουσία επίσης πολύ λεπτών τη-
λεαγγειεκτασιών στο σημείο της έγχυσης είναι μία αισθητικού τύ-
που ανεπιθύμητη ενέργεια. 

Ένα πολύ εντυπωσιακό σύμπτωμα είναι το παροδικό Migraine-
like σύμπτωμα. Εκδηλώνεται με μία παροδική αύρα. Η παθοφυ-
σιολογία του δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Είτε οφείλεται στην 
εμβολή αέρα στην εγκεφαλική αρτηρία μέσω μεσοκολπικής επι-
κοινωνίας ή οφείλεται σε παροδικό σπασμό των εγκεφαλικών αγ-
γείων σε άτομα με επιβεβαρυμένο ιστορικό ημικρανιών.

Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι αλλεργικές αντιδρά-
σεις με μορφή δερματίτιδας ή αναφυλακτικού επεισοδίου, δερματικές 
νεκρώσεις στο σημείο έγχυσης και θρομβοεμβολικά επεισόδια (εν 
τω βάθει θρόμβωση, πνευμονική εμβολή, εγκεφαλικά επεισόδια).

Μετά από κάθε σκληροθεραπεία
Θα πρέπει να ακολουθεί πάντα ελαστική περίδεση, η οποία αφαι-

ρείται την επόμενη ημέρα από τον ίδιο τον ασθενή. Μετά την περί-
δεση ακολουθεί η εφαρμογή ελαστικών καλτσών για 3 εβδομάδες 
(οχι κατά τη διάρκεια του ύπνου) και περπάτημα 30 λεπτών. Για τις 
επόμενες 3 εβδομαδες αποφεύγεται η έντονη γυμναστική, σάουνα 
και γενικότερα οτιδήποτε οδηγεί σε διαστολή φλεβικών τοιχωμάτων.

Η σκληροθεραπεία εφαρμόζεται απο το 2010 στη θεραπεία των 

φλεβικών ελκών. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι βελτιώνει 
την εικόνα του έλκους μέσα σε 4 εώς 8 εβδομάδες και επιτυγχάνει 
ίαση του φλεβικού έλκους σε περίπου 4 μήνες.
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Ορισμός - Εισαγωγή
Τα χηλοειδή είναι καλοήθεις ινωτικές υπερπλασίες του δέρματος 

που προκύπτουν λόγω απώλειας του φυσιολογικού μηχανισμού 
επούλωσης. Αποτελούν σημαντικό κλινικό πρόβλημα λόγω των 
λειτουργικών, αλλά και λόγω των αισθητικών και των συνεπαγό-
μενων ψυχολογικών συνεπειών.

Η αιτιοπαθογένεια αυτών είναι πολυπαραγοντική και εν μέρει 
γνωστή, με αποτέλεσμα και η θεραπεία να αποτελεί μία πραγμα-
τική πρόκληση.

Επιδημιολογία
Η ακριβής επίπτωση των χηλοειδών στο γενικό πληθυσμό πα-

ραμένει άγνωστη. Μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης παρατηρεί-
ται μεταξύ 2ης και 3ης δεκαετίας, ενώ είναι σπάνια στη βρεφική ηλι-
κία και το γήρας. Εμφανίζονται στα δύο φύλα με αναλογία 1:1 και 
σε όλες τις φυλές.

Όπως προκύπτει από διεθνείς στατιστικές έρευνες, ο βαθμός επί-
πτωσης εξαρτάται από τη φυλή και το φωτότυπο. Άτομα με σκού-
ρο δέρμα (μαύροι, Ασιάτες) έχουν αυξημένες πιθανότητες να ανα-
πτύξουν χηλοειδή, συγκριτικά με τους Καυκάσιους, σε αναλο-
γία 15:1. Στους Αφροαμερικανούς και Ισπανούς, η επίπτωση είναι 
4,5%-16% (Cosman et al). Αντιθέτως, άτομα με αλφισμό δεν εμ-
φανίζουν χηλοειδή.

Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει οικογενειακό ιστορικό θετικό για 
χηλοειδή, χωρίς να είναι σαφής ο τρόπος κληρονομικότητας. Ανα-
φέρονται τόσο ο επικρατών, όσο και ο υπολειπόμενος αυτοσωμα-
τικός τύπος.
•  Από έρευνα του Marmeros et al. σε δύο οικογένειες με αυτοσω-

ματικό επικρατούντα χαρακτήρα για χηλοειδή, προέκυψε σύνδεση 
με τα χρωμοσώματα 7p11 (σε οικογένεια Αφρικανών) και 2q23 
(σε οικογένεια Ιαπώνων).

Χηλοειδή
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Επιμελήτρια Β’
Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»

14η Δερματολογική διημερίδα 
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 





ΣΕΛΙΔΑ 10

•  Ο Brown et al. ανακάλυψαν γενετική συσχέτιση με HLA-DRB1*15.
•  Αυτόματη ανάπτυξη πολλαπλών χηλοειδών παρατηρείται σε ορι-

σμένα σύνδρομα, όπως το Rubenstein-Taybi.

Προδιαθεσικοί παράγοντες
  Περιβαλλοντικοί:
- Τραύματα  Μηχανικά, Χημικά, Θερμικά
- Οποιοσδήποτε παράγων  παράταση χρόνου επούλωσης
  Ανατομικοί: 
- Περιοχές  μυϊκής τάσης και μελάγχρωσης  
  Ενδογενείς:
- Φυλετικοί 
- Ορμονολογικοί:  κύηση, εφηβεία, μεγαλακρία
                            εμμηνόπαυση
- Γενετικοί
- Οικογενής προδιάθεση 
- Tύπος κληρονομικότητας  ασαφής
- Φορείς HLA B14, HLA BW16  κίνδυνο ανάπτυξης χηλοειδών 
- Σύνδρομο Rubenstein-Taybi
- Σύνδρομο Goeminne

Ιστορική αναδρομή
•  1700 π.Χ.: Η πρώτη αναφορά για παθολογικές ουλές στον πά-

πυρο του Smith.
•  1806 μ.Χ.: Ο Jean Louis Alibert χρησιμοποιεί για πρώτη φορά 

τον όρο “cheloid” από την ελληνική λέξη “χηλή”.
•  Πολλά χρόνια μετά, ο Mancini το 1962 και ο Peacock το 1970 

διαφοροδιαγιγνώσουν τα χηλοειδή από τις υπετροφικές ουλές.

Κλινική εικόνα
Τα χηλοειδή είναι συμπαγείς, ινώδεις, εξωφυτικές βλάβες, ποικί-

λου μεγέθους και σχήματος. Αναπτύσσονται κυρίως σε θέσεις δερ-
ματικού τραυματισμού (τομή, εκδορά, έγκαυμα, δήγμα εντόμων, 
τρύπημα αυτιών, τατουάζ, βλάβες ακμής) και σπάνια αυτόματα, 
όπως συμβαίνει σε ορισμένα σύνδρομα.

Εντοπίζονται συνήθως στον άνω κορμό, τράχηλο, ώμους, λοβία 
ώτων και σπάνια στο πρόσωπο, τους οφθαλμούς, τις παλάμες και 
τα πέλματα.

Αρχικά είναι ρόδινα ή ερυθρά, με ελαστική σύσταση και μοιάζουν με 
υπετροφικές ουλές. Αργότερα γίνονται υπο- ή υπερ-μελαγχρωματικά 
στερεά, με επέκταση πέραν των ορίων της αρχικής βλάβης και προ-
εκβολές σαν «χηλές» (=δαγκάνες καβουριού).

Η επιφάνεια είναι λεία, στιλπνή, με ή χωρίς τηλεαγγειεκτασίες.
Οι βλάβες είναι μονήρεις ή πολλαπλές και μπορεί να παρουσιά-

σουν ευαισθησία, κνησμό, πόνο ή ακόμη και εξέλκωση.

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση
Η διάγνωση βασίζεται στη χαρακτηριστική κλινική εικόνα σε συν-

δυασμό με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Σε διαφορετική 
περίπτωση, τα χηλοειδή και ειδικά οι πρώιμες βλάβες, συγχέονται 
με τις υπερτροφικές ουλές, οι οποίες δεν παρουσιάζουν προεκβο-
λές, περιορίζονται εντός των ορίων της αρχικής βλάβης και συχνά 
βελτιώνονται αυτόματα μετά από μερικούς μήνες.

Εκτός από τις υπερτροφικές ουλές, η διαφορική διάγνωση του 
χηλοειδούς πρέπει να γίνει από το οζώδες BCC, το δερματοΐνωμα, 
τη σαρκοείδωση, το επηρμένο δερματοϊνοσάρκωμα, το διάσπαρ-
το ξάνθωμα (Xanthoma Disseminatum - Σύνδρομο Montgomery) 

και το καρκίνωμα en cuirasse.
Όταν η κλινική εικόνα δεν είναι τυπική, επιβάλλεται η ιστολογι-

κή εξέταση.

Ιστολογική εικόνα
Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά βοηθούν στη διαφορική διάγνωση 

των χηλοειδών από τις υπερτροφικές ουλές (Υ.Ο.).
Στις Υ.Ο., τα δεμάτια κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ είναι σχεδόν επιπε-

δωμένα, με τις ίνες σε κυματοειδή διάταξη, αλλά κυρίως παράλ-
ληλες στην επιφάνεια του επιθηλίου.

Επιπροσθέτως, χαρακτηριστικό των Υ.Ο. είναι τα οζίδια στα οποία 
υπάρχουν μυοϊνοβλάστες που εκφράζουν λείου μυϊκού τύπου 
α-ακτίνη (α-SMA), μικρά αγγεία και λεπτές ίνες κολλαγόνου.

Σε αντίθεση, στα χηλοειδή απουσιάζουν σχεδόν τα δεμάτια κολ-
λαγόνου, ενώ οι ίνες κολλαγόνου τύπου Ι και ΙΙΙ, είναι σε τυχαία δι-
άταξη ως προς την επιφάνεια του επιθηλίου.

Παρατηρείται παρεκτόπιση και ατροφία των παρακείμενων εξαρ-
τημάτων, μείωση του ελαστικού ιστού και αύξηση των βλεννοπο-
λυσακχαριτών και των μαστοκυττάρων, λέπτυνση του θηλώδους 
χορίου και της επιδερμίδας. Οι παλαιές βλάβες μπορεί να παρου-
σιάσουν ασβεστοποίηση ή οστεοποίηση.

Πορεία - Πρόγνωση
Αντίθετα από τις υπετροφικές ουλές, τα χηλοειδή δεν υποστρέ-

φουν με τον χρόνο. Σε αρκετές περιπτώσεις μεγεθύνονται με τα χρό-
νια και υποτροπιάζουν μετά τη θεραπεία.

Παθοφυσιολογία
Η κατανόηση της φυσιολογικής διαδικασίας επούλωσης είναι 

σημαντική για τη διερεύνηση της παθοφυσιολογίας και θεραπεί-
ας των χηλοειδών.
•  Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τρεις φάσεις: (1) τη φάση της 

φλεγμονής, (2) τη φάση του πολλαπλασιασμού και του σχημα-
τισμού κοκκιωματώδους συνδετικού ιστού, και (3) τη φάση ωρί-
μανσης ή αναδιαμόρφωσης (Remodeling), ενώ χαρακτηρίζεται 
από μία σύνθετη αλληλεπίδραση κυττάρων και χημικών διαμε-
σολαβητών. Οι κυτοκίνες θεωρούνται ως οι πλέον σημαντικοί εν-
διάμεσοι μεσολαβητές και λαμβάνουν μέρος σχεδόν σε όλες τις 
φάσεις επούλωσης. Ο ακριβής μηχανισμός που ρυθμίζει αυτή τη 
διαδικασία, δεν έχει ακόμη πλήρως διευκρινισθεί. Κατά τη διάρ-
κεια της φυσιολογικής φάσης Remodeling, οι ινοβλάστες εγκατα-
λείπουν το τραύμα και το κολλαγόνο αναδιαμορφώνεται.

•  Στα χηλοειδή η σύνθεση κολλαγόνου είναι 20πλάσια απ’ ότι στο 
φυσιολογικό δέρμα χωρίς ουλή, και τριπλάσια απ’ ότι στις υπερ-
τροφικές ουλές. Επίσης, το κλάσμα κολλαγόνου τύπου Ι προς 
κολλαγόνο τύπου ΙΙΙ είναι υψηλό. Η αυξημένη παραγωγή κολ-
λαγόνου στα χηλοειδή αποδίδεται στην αυξημένη δραστηριότη-
τα των ινοβλαστών. Παράλληλα, οι χηλοειδείς ινοβλάστες (Ke-
loid Fibroblasts, KFs) έχουν μεγαλύτερο αριθμό υποδοχέων για 
αυξητικούς παράγοντες όπως ο PDGF (Platelet derived growth 
factor) και ο TGF-β (Transforming growth factor-beta).
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Gerd G Gauglitz et al. Hypertrophic Scarring and Keloids: Pathomechanisms and 
Current and Emerging Treatment Strategies Mol Med. 2011 Jan-Feb; 17(1-2): 113–125.

 Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις ισομορφές του TGF-β (TGF-β1, TGF-β2, 
TGF-β3) που ασκούν τη βιολογική τους δράση μέσω των υποδο-
χέων TGF-βRI και TGF-βRII.
 Ο ενεργοποιημένος υποδοχέας στη συνέχεια ενεργοποιεί τις SMAD 
πρωτεΐνες, που εμπλέκονται στην ενδοκυττάρια μεταγωγή του σή-
ματος από τους TGF-β.

Οι R-SMAD3 και RMAD4 (receptor activated smad) είναι άμεσα 
υποστρώματα για τους TGF-β και συνεργάζονται με τις Co-SMAD4 
(common mediator smad) για τη μεταγωγή του σήματος. Οι I-SMAD7 
(inhibitory smad) δρουν ανασταλτικά ως anti-smad.

Στους KFs παρατηρείται αυξημένη έκφραση του mRNA των προ-
ϊνωτικών TGF-β (-β1, -β2) και μειωμένη έκφραση του mRNA του 
TGF-β3 που ασκεί αντιινωτική δράση.

Η αυξημένη παραγωγή των προϊνωτικών TGF-β, σε συνδυασμό 
με την αυξημένη έκφραση της R-SMAD3 και τη μειωμένη έκφραση 
της Ι-SMAD7 στους KFs, οδηγεί σε ανεξέλεγκτη ινωτική αντίδραση 
και ανάπτυξη χηλοειδούς (Wang et al.).
•  Τα μαστοκύτταρα προάγουν τον πολλαπλασιασμό των ινοβλα-

στών μέσω απελευθέρωσης μεσολαβητών. Στην ενεργό περίο-

δο σχηματισμού του χηλοειδούς, ο αριθμός των μαστοκυττάρων 
αυξάνεται και η απελευθέρωση ισταμίνης προκαλεί κνησμό και 
ερύθημα της βλάβης.

•  Η απελευθέρωση IL-1 από τα κερατινοκύτταρα του τραύμα-
τος προκαλεί πλειοτροπισμό των ινοβλαστών μέσω αυτοκρινούς 
δράσης. Επίσης, τα αυξημένα επίπεδα της Insulin-like growth fac-
tor 1 (IGF-1) των κεραμιδίων των κερατινο-κυττάρων προκαλούν 
αντίσταση στην απόπτωση των KFs.

•  Η αποδόμηση και αναδιαμόρφωση της εξωκυττάριας ουσίας (ex-
tra cellular matrix, ECM) ρυθμίζεται από ένζυμα (κολλαγενάσες, 
πρωτεογλυκάνες, μεταλλοπρωτεϊνάσες), τα οποία εκκρίνονται από 
ινοβλάστες, μαστοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα και μακροφάγα.
 Στα χηλοειδή παρατηρείται ανισορροπία μεταξύ μεταλλοπρωτε-
ϊνασών (metalloproteinases, ΜΜPs) και των ιστικών αναστολέ-
ων τους ΤΙΜΡ-Ι και ΤΙΜΡ-ΙΙ.

•  Η DECORIN είναι μια μικρή πρωτεογλυκάνη της δερματικής ECM, 
με αντιινωτική δράση που δεσμεύει και εξουδετερώνει το TGF-β. 
Στα χηλοειδή τα επίπεδα της Decorin είναι μειωμένα, με αποτέ-
λεσμα την ανώμαλη οργάνωση του κολλαγόνου και την αυξη-
μένη παραγωγή της ECM.

•  Οι μηχανισμοί απόπτωσης είναι διαταραγμένοι. Ο ρυθμός από-
πτωσης των KFs είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν των ινο-
βλαστών του φυσιολογικού δέρματος.

•  Παρά το πλήθος των μελετών χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και 
κατανόηση των κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών που εμπλέ-
κονται στη δημιουργία χηλοειδών. Νεότερες υποθέσεις προκύ-
πτουν για την παθοφυσιολογία και θεραπευτική προσέγγιση όπως:
-  Treg-enriched CD4+ T cells attenuate collagen synthesis in ke-

loid fibroblasts
-  Hematopoietic stem cells: Do they have a role in keloid patho-

genesis?
-  Tissue Engineering for In Vitro Analysis of Matrix Metallopro-

teinases in the Pathogenesis of Keloid Lesions
-  Increased c-Met phosphorylation is related to keloid pathogene-

sis: implications for the biological behaviour of keloid fibroblasts
-  Roles of lipid metabolism in keloid development

Θεραπευτική προσέγγιση
Η θεραπευτική αντιμετώπιση δεν είναι πάντα ικανοποιητική. Οι 

βλάβες συχνά υποτροπιάζουν και η πρόληψη είναι σημαντική. 
Αποφυγή τραυματισμών και άσκοπων επεμβάσεων (τατουάζ, τρύ-
πημα αυτιών) πρέπει να συνιστάται σε άτομα με προδιάθεση ανά-
πτυξης χηλοειδών.

Σε αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις επιδιώκεται η κατάλληλη 
τεχνική συρραφής και η αποφυγή φλεγμονής, ειδικά σε ανατομι-
κές περιοχές αυξημένης τάσης του δέρματος.

Η υφιστάμενη προφυλακτική και θεραπευτική προσέγγιση περι-
λαμβάνει:
• Πιεστική περίδεση
• Γέλη σιλικόνης

- Επιθέματα 
- Υγρή σιλικόνη τοπικά

•  Κορτικοστεροειδή
- Ενδοβλαβική έγχυση τριαμσινολόνης
- Τοπικά με κλειστή περίδεση

• Κρυοχειρουργική
- Τεχνική διαμέσου της βλάβης
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- Τεχνική εξ επαφής
- Τεχνική ψεκασμού

• Χειρουργική αφαίρεση
• Laser

- Pulsed-dye Laser (PDL 585nm)
- CO2 Fractional Laser

• Ιντερφερόνη, INF-α2b
- Ενδοβλαβική έγχυση

• 5-φθοριοουρακίλη (5-FU)
- Ενδοβλαβική έγχυση

• Μπλεομυκίνη
- Ενδοβλαβική έγχυση
- Ιμικουιμόδη 5%

Συμπέρασμα
Η πλήρης κατανόηση της λειτουργίας των αυξητικών παραγόντων, 

της αποδόμησης της εξωκυττάριας ουσίας και του ανοσορυθμιστι-
κού μηχανισμού, θα βοηθήσει την αποσαφήνιση της σύνθετης δι-
αδικασίας σχηματισμού χηλοειδών με σκοπό την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση.
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Τα χηλοειδή είναι καλοήθεις υπερπλασίες του δέρματος, απότο-
κες ανώμαλης απάντησης επούλωσης τραύματος.

• Ανατομικές θέσεις: Στέρνο, ώμοι, ώτα, πρόσωπο 
• Νέα άτομα, Φωτότυποι iv-v
• Συμπτώματα: Κνησμός, ευαισθησία στην πίεση, πόνος
• Επιπτώσεις: Φυσικές, αισθητικές, ψυχολογικές, κοινωνικές 

Θεραπεία χηλοειδών
Πολλές θεραπευτικές μέθοδοι, ποικίλου βαθμού επιτυχία. 
Η σύγχρονη αντιμετώπιση βασίζεται σε τρείς (3) θεραπευτικές 

προσεγγίσεις:
α) Χειρισμός μηχανικών ιδιοτήτων επούλωσης τραύματος 
β)  Αποκατάσταση διαταραγμένης ισορροπίας σύνθεσης και απο-

δόμησης κολλαγόνου
γ) Τροποποίηση ανοσιακής/φλεγμονώδους αντίδρασης

Πρώτη γραμμή θεραπείας
1) Σιλικόνη (γέλη, φύλλα)
2) Εφαρμογή συνεχούς πίεσης
3) Κορτικοστεροειδή 
4) Κρυοθεραπεία

Δεύτερη γραμμή θεραπείας και εναλλακτικές μέθοδοι
1) Χειρουργική
2) Συνδυασμός κρυοθεραπείας-κορτικοστεροειδών 
3) Συνδυασμός χειρ/κής με κορτικοστεροειδή και φύλλα σιλικόνης
4) Laser
5) Ακτινοθεραπεία
6) Φωτοδυναμική 
7)  Φάρμακα: Ιντερφερόνες, 5fu, ιμικουιμόδη, μπλεομυκίνη, ρετι-

νοειδή, βοτουλινική τοξίνη τύπου Α, αναστολείς ασβεστίου, με-
θοτρεξάτη, μιτομυκίνη c, κιτρική ταμοξιφαίνη 

Φύλλα σιλικόνης 
• Μη επεμβατική - εύχρηστη μέθοδος 
• Πρόληψη - θεραπεία
•  Μηχανισμός δράσης: Ενυδάτωση - ομαλοποίηση της διαδερμι-

κής απώλειας νερού - μείωση τριχοειδικής δραστηριότητας - μεί-
ωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών - μείωση εναπόθεσης κολ-
λαγόνου

•  Χρήση: 12-24 ώρες καθημερινά για 12-24 εβδομάδες με έναρ-

Θεραπεία χηλοειδών 
Γενικά
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Επιμελήτρια Β', Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

14η Δερματολογική διημερίδα 
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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ξη τη δεύτερη εβδομάδα
• Ένδειξη: Γραμμοειδή και ελάσσονα χηλοειδή
• Ανεπιθύμητες ενέργειες: Τοπικός ερεθισμός

Εφαρμογή συνεχούς πίεσης 
•  Δύσχρηστη - φτωχή εφαρμογή
•  Μηχανισμός δράσης: Μείωση της τριχοειδικής αιματικής ροής, 

μείωση σύνθεσης κολλαγόνου, αύξηση κυτταρικής απόπτωσης 
•  Μορφές: Ελαστικοί επίδεσμοι, πλαστικοί σφιγκτήρες, χερ/κά σχε-

διασμένοι κορσέδες
•  Χρήση: 12-23ώρες καθημερινά για 6-12 μήνες, εφαρμογή πίε-

σης 24-30mmHg 

Κορτικοστεροειδή 
•  Μη ακριβή μέθοδος
•  Μηχανισμός δράσης: Καταστολή φλεγμονώδους διαδικασίας 

τραύματος, αναστολή ανάπτυξης ινοβλαστών, μείωση σύνθεσης 
κολλαγόνου και αύξηση κυτταρικής απόπτωσης

•  Ενδοβλαβικές εγχύσεις ακετονιδίου τριαμσινολόνης 10-40 mg/ml. 
Χρόνος χορήγησης 6 μήνες και άνω. Μεσοδιάστημα 3-4 εβδομάδες 

•  Αποτελεσματικότητα: 50-100%
•  Υποτροπή: 9-50%
•  Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ατροφία, τηλεαγγειεκτασία, υποχρωμία, 

πόνος στο σημείο έγχυσης

Κρυοθεραπεία
•  Προσφιλής μέθοδος
•  Μηχανισμός δράσης: Καταστροφή αγγείων, ανοξία, νέκρωση ιστών
•  1-3 κύκλοι ψύξης-απόψυξης διάρκειας 10-30sec 
•  Τεχνική: Εξ επαφής ψεκασμός, εξαρτώνται από μέγεθος, σχήμα 

και πάχος της βλάβης 
•  Ένδειξη: Πρόσφατες βλάβες
•  Αποτελεσματικότητα: 51-74%
•  Ανεπιθύμητες ενέργειες: Υποχρωμία, πόνος 
•  Νέα μέθοδος ενδοβλαβική κρυοχειρουργική με βελόνα. Αναφέ-

ρεται 51% μείωση του όγκου με μια μόνο συνεδρία και σε μια 
πιο πρόσφατη μελέτη 70% μείωση όγκου σε χηλοειδή ώτων και 
60% στο άνω μέρος της πλάτης 

Χειρουργική αφαίρεση
•  Δεν χρησιμοποιείται πλέον σαν μεμονωμένη μέθοδος, λόγω υψη-

λών ποσοστών υποτροπής: 50-100% εντός του πρώτου έτους
•  Απαιτείται συνδυαστική θεραπεία και παρακολούθηση έως και 

2 έτη μετά
•  Συνδυάζεται με: α) κρυοθεραπεία, β) σιλικόνη και κορτικοστε-

ροειδή, γ) κορτικοστεροειδή, δ) PDL, ε) φωτοδυναμική, στ) βο-
τουλινική τοξίνη τύπου Α, ζ) ιντερφερόνες, η) ακτινοβολία κ.λπ.

Συνδυαστική θεραπεία 
•  Κρυοθεραπεία με κορτικοστεροειδή 
•  Αυξάνει η αποτελεσματικότητα στο 84%
•  Συνήθως προηγείται η κρυοθεραπεία (το οίδημα που δημιουργεί-

ται από κρυοθεραπεία αυξάνει την ποσότητα έγχυσης TAC, αυ-
ξάνει αποτελεσματικότητα). 6-12 μήνες χρόνος θεραπείας, μεσο-
διάστημα 3-4 εβδομάδες

•  Χειρουργική εξαίρεση ακολουθούμενη από ενδοβλαβικές εγχύ-
σεις κορτικοστεροειδών και φύλλα σιλικόνης 

•  Μειώνει τα ποσοστά υποτροπής στο 13% μετά από 13 μήνες. 
Απαιτείται παρακολούθηση έως 2 έτη

•  Χειρουργική εξαίρεση με pulse dye laser. Αμφιλεγόμενα αποτε-
λέσματα 

LASER
• Pulsed dye laser 585nm: 

Τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα για πρόσφατες βλάβες
 2-6 συνεδρίες με ενέργειες που κυμαίνονται από 6.0-7.7j/cm² ή 
από 4.4-5.5j/cm² 
 Μηχανισμός δράσης: Επάγει την τριχοειδική καταστροφή, υπο-
ξαιμία, μεταβολή τοπικής παραγωγής κολλαγόνου
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Υπέρχρωση, πορφύρα

•  1064nm neodym.YAG laser: 
 5-10 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων με χρήση χαμη-
λών ενεργειών. Φτάνει σε μεγαλύτερο βάθος από το PDL. Kατάλ-
ληλο για χηλοειδή μεγάλου πάχους 

•  CΟ2 or erbium:
 Παρουσιάζει υψηλά ποσοστά υποτροπής 50-100%. Συνδυάζεται 
με κορτικοστεροειδή ανά 3-4 εβδομάδες για 6 μήνες 
 

Ακτινοθεραπεία 
•  Ως μονοθεραπεία φτωχά αποτελέσματα. Ποσοστό υποτροπής 

50-100%
•  Συνδυαστικά με χειρουργική, μείωση του ποσοστού υποτροπής 
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στο 15%
•  Έναρξη: 1-6μέρες μετά επέμβαση
•  Η δόση εξαρτάται από ανατομική θέση και μέγεθος χηλοειδούς
•  Ανεπιθύμητες ενέργειες: Υπερμελάγχρωση, ερύθημα, ατροφία, 

τηλεαγγειεκτασία, κίνδυνος καρκινογένεσης (αποφυγή περιοχή 
θυρεοειδούς, στήθος) 

Φωτοδυναμική 
•  Μηχανισμός δράσης: in vitro έχει αποδειχτεί ότι μειώνει τη σύν-

θεση κολλαγόνου τύπου Ι και την ανάπτυξη ινοβλαστών 
•  Αναφέρεται μείωση συμπτωμάτων χηλοειδών μετά από 3 θερα-

πείες (37j/cm²) με εβδομαδιαία διαστήματα
•  Αποτελεσματική μέθοδος όταν συνδυαστεί με χειρ/κή επέμβαση 

Φάρμακα
•  Ιντερφερόνες (INF-a, INF-γ) 
•  Μηχανισμός δράσης: Μείωση παραγωγής κολλαγόνου τύπου I, II, ΙΙΙ
•  INF-a2b ενδοβλαβική έγχυση 1.5εκατ.ιυ 2 φορές την ημέρα για 4 

μέρες, οδήγησε σε μείωση του μεγέθους χηλοειδών κατά 50%. 
Πιο αποτελεσματική από κορτικοστεροειδή

•  Ο συνδυασμός με χειρουργική είναι αποτελεσματικότερος σε σχέ-
ση με κορτικοστερoειδή στην πρόληψη υποτροπών

•  INF-γ χορήγηση ενδοβλεβικά 2 φορές την εβδομάδα για 4 εβδο-
μάδες 10-200μg οδήγησε σε πλήρη υποχώρηση συμπτωμάτων 

•  Δεν διευκρινίζεται το ποσοστό υποτροπών
•  Ανεπιθύμητες ενέργειες: Γριππώδης συνδρομή, κεφαλαλγία 

5-φλουοουρακίλη
•  Μηχανισμός δράσης: Αναστολή πολλαπλασιασμού ινοβλαστών 
•  Χορήγηση 50mg/ml ενδοβλαβικά, 2-3 φορές την εβδομάδα αρ-

χικά με μείωση της συχνότητας σε εβδομαδιαία προς μηνιαία με 
σκοπό την εξάλειψη των χηλοειδών. Ποσοστό ανταπόκρισης 50%. 
Έχουν χορηγηθεί και χαμηλότερες δόσεις. Αποφεύγονται οι πα-
ρενέργειες κορτικοστεροειδών

•  Ανεπιθύμητες ενέργειες: Υπέρχρωση, φλεγμονή, έλκος 
•  Ο συνδυασμός με TAC (40mg/ml) 0,1ml με 0,9 από τα 50mg/ml 

5-fu μια φορά την εβδομάδα για 2 μήνες πιο αποτελεσματικός 
από μονοθεραπεία με TAC 

•  Ο συνδυασμός με χειρουργική μειώνει ποσοστό υποτροπών 

Ιμικουιμόδη 5% κρέμα
•  Μηχανισμός δράσης: Τροποποιητής της ανοσοποιητικής αντα-

πόκρισης 
•  Συνδυαστικά με χειρ/κή επέμβαση, μείωση του ποσοστού υπο-

τροπής κατά 30-70%
•  Εφαρμογή κάθε δεύτερο βράδυ για 8 εβδομάδες
•  Αποτυχία σε χηλοειδή κορμού
•  Ανεπιθύμητες ενέργειες: Eρεθισμός, υπερμελάγχρωση

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

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

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

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

λογές και ειδικές κατηγορίες ασθενών
• Πολυάριθμες επεξηγηματικές εικόνες
• Συγγραφή από ειδικούς από όλο τον κόσμο
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Βοτουλινική τοξίνη τύπου Α
•  Μηχανισμός δράσης: Μείωση της τοπικής τάσης οδηγεί σε μεί-

ωση μικροτραύματος και φλεγμονής κατά τη διάρκεια επιθηλιο-
ποίησης και ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ κυτταρικής απόπτω-
σης και παραγωγής ινοβλαστών 

•  Συνδυαστικά με χειρ/κή επέμβαση χορήγηση είτε 4-7 μέρες 
πριν ή εντός 24 ωρών από σύγκλειση τραύματος (15u ανά 2 
cm² διεγχειρητικής τομής), απαιτείται προσοχή για αποφυγή 
ασυμμετρίας

•  Πρόσφατα και σε σχηματισμένα χηλοειδή ενδοβλαβική έγχυση 
70-140 u με διάστημα 3 μηνών και για 9 μήνες, ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα 

Ανταγωνιστές ασβεστίου - Βεραπαμίλη 
•  Εναλλακτική και ασφαλής λύση – αποφυγή κορτικοστεροειδών
•  Μηχανισμός δράσης: Μείωση παραγωγής κολλαγόνου
•  Συνδυαστικά με χειρ/κή επέμβαση και φύλλα σιλικόνης μείωση 

ποσοστού υποτροπής κατά 90%

Μπλεομυκίνη 
•  Μηχανισμός δράσης: Αναστολή σύνθεσης κολλαγόνου 1.5 iu/ml 

σε 2-6 περιόδους. Υποχώρηση χηλοειδών κατά 84%
•  Ανεπιθύμητες ενέργειες: Πνευμονική ίνωση, δερματικές αντιδρά-

σεις (συσχετίζονται με υψηλότερες δόσεις)

Μεθοτρεξάτη 
•  Μηχανισμός δράσης: Αναστολή διυδροφυλλικής αναγωγάσης 
•  Συνδυαστικά με χειρουργική επέμβαση, ελαχιστοποίηση ποσο-

στών υποτροπής
•  Χορήγηση 15-20mg per os, κάθε 4 μέρες για 3 μήνες με έναρξη 

1 εβδομάδα πριν την επέμβαση

Ρετινοειδή 
Ρετινοϊκό οξύ και παράγωγα ισοτρετινοΐνης 

•  Μηχανισμός δράσης: Μείωση πολλαπλασιασμού ινοβλαστών - 
μείωση παραγωγής προκολλαγόνου από ινοβλάστες 

•  Τοπική εφαρμογή ρετινοϊκού οξέος για διάστημα 6-12 μήνες με 
αρχική συγκέντρωση 0,01% και σταδιακή αύξηση έως 0,05%

•  Έχει προταθεί και η χρήση per os ισοτρετινοΐνης σε χαμηλές δό-
σεις (acne keloidalis) 

Ως εναλλακτικές θεραπείες αναφέρονται επίσης:
1. Μιτομυκίνη 
2. Κιτρική ταμοξιφαίνη 
3. Αναστολείς καλσινευρίνης 
4. Ιντερλευκίνη 10
5. Προσταγλανδίνη Ε2
6. Βιταμίνη Ε

Η θεραπεία των χηλοειδών αποτελεί ένα δύσκολο πρόβλημα. 
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, χωρίς κάποια να είναι ιδανική για 
όλους τους τύπους.

Απαιτούνται περισσότερες μελέτες καλά τεκμηριωμένες. 
Κεντρική σημασία πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας έχει 

η διαφοροποίηση μεταξύ υπερτροφικών ουλών και χηλοειδών και 
κυρίως πριν την έναρξη θεραπείας με χειρ/κή ή αφαίρεση με laser 
λόγω των υψηλών ποσοστών υποτροπής των χηλοειδών.

Υπερτροφικές ουλές Χηλοειδή
Περιορίζονται στα όρια του τραύ-
ματος

Εκτείνονται πέρα των ορίων του 
τραύματος

Εμφανίζονται μέσα στο πρώτο 
μήνα

Εμφανίζονται σε 3 μήνες ή και 
περισσότερο

Υποχωρούν με το χρόνο - ισο-
πεδώνονται αυθόρμητα

Αυξάνονται για πολλά χρόνια 
- παραμένουν σε ύψος 4mm 
και άνω

Εμφανίζονται σε οποιαδήποτε 
θέση κυρίως εκτατικές επιφάνειες

Απαντούν σε στέρνο, ώμοι, μά-
γουλα, ώτα

Ελάχιστα συσχετίζονται με φω-
τότυπο

Συσχέτιση κυρίως με σκούρο 
φωτότυπο

Λιγότερο παχιές κολλαγόνες ίνες Παχύ κολλαγόνο

Για την πρόληψη και θεραπεία θεωρούνται σημαντικά 
τα εξής:
•  Αποφυγή αισθητικών επεμβάσεων σε άτομα με γνωστή προδιά-

θεση για χηλοειδή
•  Σύγκλειση τραύματος βάσει μηχανισμών επούλωσης και ανατο-

μίας του δέρματος με κατάλληλη επιλογή ραμμάτων και τεχνι-
κής σύγκλεισης

•  Επί χειρουργικής αφαίρεσης χηλοειδών πρέπει να ακολουθεί και 
επικουρική θεραπεία

Η κρυοχειρουργική είναι μια επιλεκτική και αποτελεσματική 
μέθοδος ελεγχόμενης καταστροφής του ιστού με την εφαρ-
μογή ψύχους. Τα χηλοειδή αντιπροσωπεύουν μια μη φυσι-

ολογική απάντηση επούλωσης του τραυματισμένου δέρματος και 
η εφαρμογή της κρυοθεραπείας πραγματοποιεί «αναγέννηση» του 
τραυματισμένου δέρματος εκτρέποντας το προς επούλωση που τεί-
νει προς τη φυσιολογική.

Η επιλογή της θεραπείας για τα χηλοειδή από τον κλινικό εξαρ-
τάται από πολλούς παράγοντες, όπως το οικογενειακό και κοινω-
νικό ιστορικό, η ψυχολογική επιβάρυνση από τις βλάβες, η θέση 
και το μέγεθος της βλάβης, η μορφολογία, η τυχόν υποτροπή από 
προηγούμενη θεραπεία, καθώς και η ύπαρξη επίμονης συμπτω-
ματολογίας.

Η κρυοθεραπεία λόγω των πλεονεκτημάτων μπορεί να είναι μο-
νοθεραπεία και πρώτης επιλογής θεραπεία στα χηλοειδή αφού μπο-

Κρυοχειρουργική 
θεραπεία χηλοειδών
ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

14η Δερματολογική διημερίδα 
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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ρεί να γίνει θεραπεία σε οποιαδήποτε θέση και δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στην ηλικία των ασθενών.

Επίσης, μπορεί να γίνει θεραπεία σε χηλοειδή ανε-
ξαρτήτου αιτιολογίας π.χ. χηλοειδή από ακμή, τραύ-
μα, εμβολιασμό, μετά από χειρουργική επέμβαση, 
έγκαυμα, αυτόματα (spontaneous) κ.α. και σε μία 
συνεδρία μπορούν να αντιμετωπιστούν πολλές βλά-
βες. Επιπλέον, η κρυοχειρουργική θεραπεία μπορεί 
να επαναλαμβάνεται, δεν απαιτεί τοπική αναισθησία 
και προετοιμασία, ενώ δεν έχει σοβαρή μετεπεμβα-
τική νοσηρότητα. Τέλος, ο ασθενής μετά τη θερα-
πεία ανακουφίζεται από υποκείμενη συμπτωματο-
λογία από τα χηλοειδή.

Παθοφυσιολογία κρυοχειρουργικής 
βλάβης

Η επίδραση της ψύξης στον ιστό προκαλεί βλάβη 
άμεσα από φυσικές αλλαγές στα κύτταρα λόγω ψύ-
ξης-απόψυξης και από την αγγειακή στάση στον ιστό 
κατά τη διάρκεια απόψυξης. Οι τρείς φάσεις της κρυοχειρουργικής 
θεραπείας είναι η φυσική, η αγγειακή και η ανοσολογική.

Πιο συγκεκριμένα, η ταχεία ψύξη του ιστού μπορεί να οδηγή-
σει στον κυτταρικό θάνατο (ενδοκυττάριος σχηματισμός κρυστάλ-
λων, καταστροφή οργανιδίων του κυττάρου), μη αναστρέψιμη κα-
ταστροφή γνωστή ως ομογενή πυρήνωση. Πρέπει να σημειώσουμε 
ότι το μέγεθος των κρυστάλλων είναι σημαντικό και όσο μεγαλύ-
τεροι οι κρύσταλλοι τόσο μεγαλύτερη η καταστροφή. Μέτριες τα-
χύτητες ψύξης προκαλούν εξωκυτταρικό σχηματισμό κρυστάλλων 
που δεν προκαλεί ρήξη των κυτταρικών μεμβρανών, αλλά ωσμω-
τικό στρες που έχει σαν αποτέλεσμα την κυτταρική βλάβη (ετερο-
γενής πύκνωση).Η αργή απόψυξη λόγω της ενδοκυττάριας επανα-
κρυσταλλοποίησης ενισχύει την κυτταρική καταστροφή.

Κλινική πορεία κρυοχειρουργικής βλάβης
Αμέσως μετά τη ψύξη παρατηρείται περιφερικό ερύθημα. Οίδη-

μα εμφανίζεται λίγα λεπτά έως ώρες μετά τη συνεδρία, το οποίο δι-
αρκεί από λίγες ημέρες έως και 14 μέρες μετά. Πομφόλυγα μπορεί 
να σχηματιστεί 1-3 ημέρες μετά, ενώ η εφελκιδοποίηση της επιφά-
νειας της βλάβης παρατηρείται από τη 2η εβδομάδα. Τέλος, πλή-
ρης επούλωση παρατηρείται σε ένα μήνα.

Η κρυοθεραπεία μπορεί να είναι θεραπεία πρώτης επιλογής για 
την αντιμετώπιση των χηλοειδών λόγω της ασφάλειας και αποτε-
λεσματικότητάς της. Παράμετροι για την εκτίμηση της αποτελεσμα-
τικότητας της μεθόδου είναι η μείωση του όγκου του χηλοειδούς, 
ο υποκειμενικός βαθμός βελτίωσης της συμπτωματολογίας, τα πο-
σοστά υποτροπών και τυχόν παρενέργειες.

Μηχανισμός δράσης κρυοθεραπείας στα χηλοειδή
Στα χηλοειδή η κυκλοφορία είναι ήδη «ελαττωματική» και με την 

κρυοθεραπεία, η ήδη ελαττωματική, μειώνεται επιπλέον και δεν 
μπορεί να δραστηριοποιηθεί με την εφαρμογή του υποξικού ερε-
θίσματος. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, όπως αναφέρθηκε, προκα-
λούν αγγειακή βλάβη, με αποτέλεσμα κυτταρική ανοξία, χαμηλή 
ροή και σχηματισμό θρόμβων γύρω από τα μικρά αγγεία, με επα-
κόλουθη νέκρωση και απόπτωση του ιστού. Αυτή η μηχανική κα-
ταστροφή του ιστού και η νεοαγγείωση του τραυματισμένου δέρ-
ματος δρουν ευεργετικά. 

Σε μελέτες (in vivo) η κρυοθεραπεία φαίνεται ότι προκαλεί βιο-
λογικές αλλαγές στους ινοβλάστες και τους διαφοροποιεί ομαλο-
ποιώντας την αλλοιωμένη συνθετική δραστηριότητά τους. Αυξάνει 
τη σύνθεση κολλαγόνου ΙΙΙ, αυξάνοντας το λόγο κολλαγόνου ΙΙΙ/Ι 
στους ινοβλάστες των χηλοειδών (IN VIVO,IN VITRO) .Η κρυοθε-
ραπεία τροποποιεί τη σύνθεση κολλαγόνου και διαφοροποιεί τους 
ινοβλάστες (myogenic) προς φυσιολογικό φαινότυπο, αυξάνει την 
ελαστικότητα και μειώνει τη σκληρή σύσταση.

Στη μελέτη (in vitro) των Guan H και Zhao Z, συμπεραίνεται ότι η 
επιλογή της σωστής θερμοκρασίας απόψυξης συμβάλλει σημαντι-
κά στην τεχνική κρυοθεραπείας, καθώς οι διαφορετικές θερμοκρα-
σίες απόψυξης έχουν εκλεκτική δράση στους ινοβλάστες και τροπο-
ποιούν τη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, ο ρυθμός θερμοκρασίας 
απόψυξης είναι σημαντικός παράγοντας στην επούλωση και βελτί-
ωση του ρυθμού απόψυξης και μπορεί να συμβάλλει σε καλύτε-
ρο αισθητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο χρειάζονται και άλλες μελέτες.

Αντενδείξεις κρυοθεραπείας
Απόλυτες αντενδείξεις κρυοθεραπείας είναι η κνίδωση εξ ψύχους, 

η κρυοσφαιριναιμία, και η νόσος Raynaud.
Σχετικές αντενδείξεις είναι τα νοσήματα κολλαγόνου, οι βλάβες 

στα άκρα σε ηλικιωμένους και η ύπαρξη μακροχρόνιων υποχρω-
μικών βλαβών λόγω καταστροφής μελανοκυττάρων, κυρίως σε 
άτομα μαύρης φυλής.

Οι τεχνικές κρυοθεραπείας για την αντιμετώπιση των χηλοειδών 
είναι ο ανοιχτός ψεκασμός, ο ψεκασμός δια επαφής και η ενδοβλα-
βική κρυοθεραπεία. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για 
την τεχνική κρυοθεραπείας που θα επιλεγεί για την αντιμετώπιση των 

Πίνακας 1. Παράμετροι εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της κρυοχειρουργικής βλάβης



ΣΕΛΙΔΑ 20

χηλοειδών είναι η ηλικία, το μέγεθος και το πάχος του χηλοειδούς.
Ως προς την ηλικία του χηλοειδούς διακρίνουμε τα εξής: χηλο-

ειδή <3 έτη έχουν καλύτερη ανταπόκριση με επιπέδωση των βλα-
βών από 51% μετά από 3 συνεδρίες έως και 68,5% μετά από 6 
συνεδρίες, ενώ τα πρόσφατα έχουν γρήγορη ανταπόκριση (μέσα 
σε 3 μήνες) γιατί έχουν καλύτερη αγγείωση, χηλοειδή 3-6 έτη: μι-
κρή ανταπόκριση αρχικά και μέγιστη επιπέδωση μετά τις 4 συνε-
δρίες και χηλοειδή >6 έτη: μικρή ανταπόκριση.

Για το μέγεθος και τη μορφολογία (μικρά, μεσαία, μεγάλα, έμι-
σχα, λεπτά): τα έμισχα με μικρή βάση έχουν καλύτερη ανταπόκρι-
ση, τα λεπτά χηλοειδή σε ευρεία βάση είναι πιο ανθεκτικά και χρει-
άζονται περισσότερες συνεδρίες με μικρότερο χρόνο ψεκασμού για 
να μειωθεί ο κίνδυνος παρενεργειών.

Τέλος, το πάχος είναι σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για 
το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά όχι για το ρυθμό επιπέ-
δωσης των βλαβών.

Ανοιχτός ψεκασμός
Η ψύξη είναι στην επιφάνεια και το βάθος που φτάνει είναι 1cm. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της θανατηφόρου ζώνης πέφτει στο επιφα-
νειακό επιθήλιο και όχι στο βάθος του χορίου.

Ενδείξεις: Μικρά χηλοειδή μέχρι 10cm², με βάθος μικρότερο από 
0,6cm, (τα χηλοειδή στα αυτιά έχουν εξαιρετικό αποτέλεσμα και 
στην πλάτη καλύτερα από το θώρακα), ανεξάρτητα από την ηλι-
κία των χηλοειδών.

Σχετικές ενδείξεις: Χηλοειδή <16cm² διαιρούνται σε 2 περιοχές 
–κάθε περιοχή θεραπεύεται ξεχωριστά- και μπορεί να γίνει επικά-
λυψη μέχρι 2 cm². Ο χρόνος ψύξης είναι 15-30sec και συνήθως 
απαιτούνται 2 κύκλοι.

Η απόσταση του cryospray είναι 1cm (γωνία 90ο) και το βάθος 
ψύξης είναι ίσο με το μισό της ακτίνας της παγόμπαλας (10mm). Οι 
συνεδρίες επαναλαμβάνονται κάθε μήνα και χρειάζονται έξι (ΜΟ: 
6). Μετά από 6 συνεδρίες παρατηρείται επιπέδωση των βλαβών 
κατά 75%.

Ψεκασμός δια επαφής
Ενδείξεις: Μεσαία, μεγάλα χηλοειδή, πάχους πάνω από 4mm, 

παλιά χηλοειδή 2-8 ετών
• Κρυόδιο: Μέγεθος ανάλογα με τις διαστάσεις της βλάβης (το 

κρυόδιο αφαιρεί θερμότητα και ο ιστός ψύχεται. Το μέγεθος, το υλι-
κό, η σύσταση και η θερμοκρασία του άκρου του κρυοδίου καθο-
ρίζουν την ικανότητά του για ψύξη των ιστών.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάχυση είναι η υγρασία των 
ιστών, ο βαθμός επαφής με τον ιστό, η διάρκεια της ψύξης και η πί-
εση που αναπτύσσεται στο κρυόδιο. Με τον ψεκασμό δια επαφής το 
μέγιστο βάθος ψύξης είναι 20mm. Ο χρόνος ψύξης είναι 20-30sec 
μέχρι να σχηματιστεί πάγος στην επιφάνεια του χηλοειδούς μέχρι 
τα όρια του χηλοειδούς. Απαιτούνται 1-2 κύκλοι.

Μετεπεμβατική φροντίδα: Στη συνέχεια γίνονται πλύσεις με φυσι-
ολογικό ορό 0,9% και τοπικά αντιβιοτικά και κορτικοστεροειδή τις 
πρώτες 7 ημέρες μετά τη θεραπεία. Η επούλωση απαιτεί 15 ημερες.

Παρενέργειες μετά την κρυοθεραπεία: Συχνές είναι ο πόνος κα-
τά τη διάρκεια ή και μετά την κρυοθεραπεία, υπομελάγχρωση (πα-
ρατηρείται στο 12%-100%), υπερμελάγχρωση της περιφέρειας της 
βλάβης και ατροφία (παρατηρείται στο 1%-8%). Λιγότερο συχνές 
είναι το τοπικό οίδημα, μόλυνση, η τοπική υπαισθησία και νέκρω-
ση, καθώς και ο σχηματισμός κέγχριων.

Ενδοβλαβική κρυοθεραπεία 
Γίνεται με εφαρμογή κρυοβελόνας που εισέρχεται κατά τον πα-

ράλληλο άξονα του χηλοειδούς και η οποία συνδέεται με το υγρό 
άζωτο και παραμένει μέχρι να ψυχθεί εντελώς το χηλοειδές. Οι συ-
νεδρίες επαναλαμβάνονται κάθε 2-3 εβδομάδες και παρατηρείται 
μείωση της βλάβης κατά το ήμισυ σε μία συνεδρία.

Κρυοθεραπεία συνδυαστικά με άλλες θεραπείες και 
πολυθεραπεία

Η κρυοθεραπεία μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες θεραπείες, 
όπως με ενδοβλαβικές ενέσεις κορτικοστεροειδών, με ενδοβλαβι-
κές ενέσεις 5-FU και φύλλα σιλικόνης.

Επίσης, μπορούν να εφαρμοστούν συγχρόνως και περισσότεροι 
συνδυασμοί όπως κρυοθεραπεία, ενδοβλαβικά κορτικοστεροει-
δή και φύλλα σιλικόνης, απόξεση–κρυοθεραπεία και ενδοβλαβι-
κά κορτικοστεροειδή, καθώς και κρυοθεραπεία –laser- ενδοβλαβι-
κά κορτικοστεροειδή.

Σημαντική είναι η θέση της κρυοθεραπείας στην πρόληψη με την 
εφαρμογή της κρυοθεραπείας, ιδιαίτερα σε μεγάλα χηλοειδή πριν 
την αφαίρεσή τους, μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπής.
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ΟμαλΟς λειχήνας ςτΟματΟς

Χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα, αγνώστου αιτιολογίας
•  Συχνότητα προσβολής στόματος: 1-4% στο γενικό πληθυσμό
•  Σχέση ανδρών/γυναικών=1/2
•  Μέση ηλικία προσβολής: 53 έτη
•  Προσβολή στόματος: περίπου 50% των ασθενών με ομαλό λειχήνα
•  Το 70% των ασθενών με δερματικές βλάβες μπορεί να αναπτύ-

ξει βλάβες και στο στόμα

ΟμαλΟς λειχήνας ςτΟματΟς 

Κλινικές μορφές
•  Δικτυωτή
• Βλατιδώδης
• Διαβρωτική
• Ατροφική 
• Πομφολυγώδης
• Υπερτροφική
• Μελαγχρωματική
• Αποφλοιωτική ουλίτιδα

Διαγνωςή ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς 

•  Συνήθως είναι κλινική
• Μερικές φορές χρειάζεται ιστολογική και ανοσολογική τεκμηρίωση

ΚλινιΚή ΔιαφΟριΚή Διαγνωςή
Ομαλού λειχήνα στόματος
• Λευκοπλακία 
• Λειχηνοειδής αντίδραση (φάρμακα, ιοί, εμφρακτικά υλικά δοντιών)
• Δισκοειδής/Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
• Ερυθρολευκοπλακία 
• Αρχόμενο ακανθοκυτταρικό Ca 
• Καντιντίαση 
• Χρόνια δήξη
Τριχωτή λευκοπλακία
• Στοματίτιδα από επαφή κανέλας
• Πεμφιγοειδές των βλεννογόνων
• Πέμφιγα
• Χρόνια ελκωτική στοματίτιδα 
• Συφιλιδικές βλεννώδεις πλάκες
• Λευκός σπογγώδης σπίλος, άλλες γενοδερματοπάθειες
• Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση 
• Κληρονομική πομφολυγώδης επιδερμόλυση 
• Γεωγραφική γλώσσα και στοματίτιδα 
• Ψωρίαση 
• GVHD   

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς      

Εν κατακλείδι η θεραπεία του στοματικού ομαλού λειχήνα βα-
σίζεται: 
•  Κλινική εμπειρία του γιατρού (απουσία μεγάλων τυχαιοποιημέ-

νων, ελεγχόμενων κλινικών μελετών)
• Εξατομικευμένη θεραπεία  
• Παρακολούθηση

Υποτροπές συχνές

 Στοματικές βλάβες 
ομαλού λειχήνα
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓ ΙΣΕ ΙΣ  (ΣΥΝΗΘΕΙΣ ) 

Π. ΛΟΥΜΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ1, Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ2

1Στοματολόγος MD, DDS, PhD, Επιστημονική Συνεργάτης Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
2Καθηγητής Διευθυντής Β’ Kλινικής Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων, Ιατρική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς (γενιΚα ι)
•  Ετερογένεια ασθενών (μορφές, έκταση, εντόπιση-δέρμα, γεννητι-

κά όργανα, οισοφάγος-συμπτώματα-πόνος, ηλικία, γενική υγεία, 
λήψη φαρμάκων, συστηματικά νοσήματα)

•  Εκτίμηση σύνολης στοματικής κοιλότητας (πχ αμάλγαμα, χρυσός           
λειχηνοειδείς αντιδράσεις, επιδείνωση ή συντήρηση των βλα-

βών του ομαλού λειχήνα)
Τοπική συννοσηρότητα
• Στοματική υγιεινή! 
• Διακοπή καπνίσματος - αλκοόλ 

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς (γενιΚα ιι)
• Καμία θεραπεία δεν έχει μόνιμο αποτέλεσμα
•  Συνήθως εφαρμόζεται θεραπεία σε συμπτωματικούς ασθενείς                                                                                   

(κυρίως διαβρωτική μορφή)
•  Ανθεκτικότητα βλαβών, υποτροπές συχνές μετά τη διακοπή της   

θεραπείας
•  Επιμόλυνση των βλαβών του ομαλού λειχήνα με Candida albicans 

είναι σχετικά συχνή

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς (γενιΚα ιιι)
•  Δυναμική νόσος - αλλαγή μορφών- αλλαγή θεραπειών - παρα-

κολούθηση
• Εμπειρική θεραπεία (Κλινική εμπειρία) 
• Εξατομικευμένη θεραπεία      Recommendations
• Κυκλοφορούντα σκευάσματα
• Ενημερωτικό έντυπο για τον ασθενή

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς (γενιΚα ιV)
• Στόχοι θεραπείας

- Περιορισμός συμπτωμάτων
- Περιορισμός - εξάλειψη διαβρώσεων
-  Μεσοδιαστήματα μεγάλης διάρκειας ελεύθερα επώδυνων δι-

αβρώσεων

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς  
εΚλΟγή Θεραπειας ι

•  Πιθανώς καθόλου θεραπεία
Ασυμπτωματικές μορφές (δικτυωτή ή ατροφική) συνήθως δεν χρει-
άζονται θεραπεία
• Τοπική θεραπεία 
• Συστηματική θεραπεία
• Συνδυασμός
• Θεραπεία Candida albicans
• Παρακολούθηση
• Ψυχιατρική υποστήριξη; 

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς  
εΚλΟγή Θεραπειας ιι

•  Ανάλογα με την κλινική μορφή
• Τη δραστηριότητα της νόσου
• Τον ασθενή (ηλικία, ιστορικό, συννοσηρότητα)

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς 
πρΟτεινΟμενες  Θεραπειες 

• 1ης εκλογής                 Τοπικά (βλ. ενδείξεις) 
Κορτικοστεροειδή         Συστηματικά (βλ. ενδείξεις)

• 2ης εκλογής

Αναστολείς καλσινευρίνης         Κυκλοσπορίνη (τοπικά)
                                               Tacrolimus, Pimecrolimus (τοπικά)
• 3ης εκλογής;;

Azathioprine (50 –100mg) (Corticosteroid sparing agent)        
Κυκλοσπορίνη (Κυκλοσπορίνη 3–5mg/kg) 
Ρετινοειδή (Τοπικά) πχ δικτυωτή, υπερπλαστική μορφή
Συστηματικά
Θαλιδομίδη (100-150mg/ημ.)
Dapsone (100 --150mg per day)
Hydroxichloroquine (400-mg/ημ) 
Mycophenolate mofetil  (1-2g/d) 
Methotrexate (2.5 to 12mg per week)

Etanercept, Adalimumab 
Rituximab
Less commonly, other systemic immunomodulatory agents are 

used for treatment. Data on the efficacy of systemic agents are 
primarily limited to small uncontrolled studies, case reports, and 
case series. The potential for serious drug-induced adverse effects 
is a concern for these therapies. (Updated, 2015)   

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς  
τΟπιΚή Θεραπεια ι πιν. 1,2,3,4,5

• Ενδείξεις
-  Κυρίως για τον έλεγχο εντοπισμένων βλαβών (ιδιαίτερα της δι-

αβρωτικής μορφής)
- Εντοπισμένη αποφλοιωτική ουλίτιδα
- Εντοπισμένη βλατιδώδης - υπερπλαστική μορφή
- Υπολειμματική νόσος 
-  Μέτριας βαρύτητας νόσος σε ασθενή (συνεργάσιμο) με αντεν-

δείξεις σε συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών 
- Εναλλάξ ή ταυτόχρονη χρήση με συστηματική θεραπεία 

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς  
τΟπιΚή Θεραπεια ιι 1ης εκλογής

•  Τοπικά κορτικοστεροειδή
•  Αποτελεσματικότητα 30-100%   
•  Εφαρμογή αλοιφών κορτικοστεροειδών (προπιονική κλομπετα-

ζόλη 0,05%, βήταμεθαζόνη, ακετονική τριαμκινολόνη) σε έκδο-
χο orabase “contact time’’ 

•  Πολύ ισχυρά, σταδιακή μείωση  -κάθε 2η ημέρα- αλλαγή τύπου 
•  Στέγνωμα της επιφάνειας - Οδηγίες χρήσης 
•  Στοματοπλύματα - Οδηγίες χρήσης 
•  Καλή παρακολούθηση 
•  Δοσολογία - Χρονική διάρκεια εφαρμογής; ( συνήθως 4-8 εβδο-

μάδες),‘’Treatment dosage and duration should be titrated 
according to patient need ‘’

• Με έκδοχο orabase >αλοιφή >στοματοπλύματα
•  Σε εντοπισμένη διαβρωτική μορφή, ενδοϊστική έγχυση κορτικο-

στεροειδούς ραδείας αποδέσμευσης (celeston chronodose)   

ενΔειΚτιΚες ςύνταγες 
•  Butavate Οint tub No I in Orabase Oint tub No I, S: 2φορ/ημ 

(Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Χρειάζεται εισαγωγή - ειδικά φαρμακεία)
•  Volon-A Oint (Ακετονούχος τριαμκινολόνη 0,1% σε έκδοχο 

Orabase) (Dermapharm) 1x3/ημ 
(Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Χρειάζεται εισαγωγή - ειδικά φαρμακεία)

•  Clobetasol propionate 0.05% (Fagron) in Kerbase Oral gel  50gr 
2 -3 φορές /ημ (ειδικά φαρμακεία)

•  Methylprednisolone 0.1% (Fagron), Purified water qs 500ml, 
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10ml 3 φορές /ημ (πλύσεις)
•  Celestone chronodose 1ml, 1ml Κάθε 2 εβδ., ενδοϊστική έγχυση,  

μπορεί να επαναληφθεί 2-3 φορές (Λάσκαρης, 2005)
•  Celestone chronodose 1ml, 1ml Κάθε 2 εβδ., ενδοϊστική έγχυ-

ση μπορεί
Συστηματική Θεραπεία 
•  Prezolοn tabl 5mg, 20-40mg ημ για 2-3 εβδ., μείωση 5mg /εβδ 

έως 1 μήνα (Λάσκαρης, 2005)

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς  
τΟπιΚή Θεραπεια ιιι

2ης εκλογής  -ποιά; πότε; 
Αναστολείς καλσινευρίνης
• Τοπική εφαρμογή κυκλοσπορίνης 

Άσχημη γεύση, αίσθημα καύσου, υψηλό κόστος
Σε αντενδείξεις χορήγησης συστηματικών κορτικοστεροειδών
Υποτροπές συχνές
Αποτυχία ή αδυναμία εφαρμογής τοπικών κορτικοστεροειδών

•  Τοπική εφαρμογή αλοιφής tacrolimus, 0,1%  0,03%, pimecrolimus 
1% cr. Αποτελεσματικότητα; 30%; Τοπικός ερεθισμός - πόνος, 
ασφάλεια;

Πιν. 1 Τοπική θεραπεία ομαλού λειχήνα στόματος I  

Φάρμακα Φαρμακευτική 
ουσία-Μορφή

Σκεύασμα -  
Δοσολογία

Σχόλια

Κορτικοστεροειδή 1x 2--3-4/ημ.
Οδηγίες  χρήσης

Clobetasol 
propionate κρέ-
μα, αλοιφή 
0,05%
Clobetasol 
propionate 
0.05% in Kerbase  
Oral gel 50gr

Butavate Oint
(2μην;)

2 -3 φορές /ημ 

Πολύ Ισχυρό 
κορτικοστεροει-
δές. Με
έκδοχο Orabase.
(15gBut.+  
15gOrabase)

Betamethasone 
valerate 0,1%, Cr, 
Oint

Betnovate Cr Ισχυρό. Με 
orabase

Πιν. 2 Τοπική θεραπεία ομαλού λειχήνα στόματος II 

Φάρμακα Φαρμακευτική 
ουσία-Μορφή

Σκεύασμα -  
Δοσολογία

Σχόλια

Κορτικοστεροειδή

Κρέμα φλουοκι-
νονίδης 0,05% 

Lidex cr Ισχυρό κορτικοστεροειδές. 
Με έκδοχο Orabase

Ακετονούχος 
τριαμκινολόνη 
0,1% σε έκδο 
χο Orabase

Volon-A  
Oint
1x 3-4/ημ
1-2μ;

Μέσης ισχύος κορτικοστε-
ροειδές. Δεν κυκλοφορεί 
στην Ελλάδα.  Χρειάζεται 
εισαγωγή

Στοματική κολλώδης βά-
ση (Orabase)  Στέγνωμα 
της επιφάνειας - Οδηγίες 
χρήσης

Πιν. 3 Τοπική θεραπεία ομαλου λειχήνα στόματος III   

Φάρμακα Φαρμακευτική ου-
σία-Μορφή

Σκεύασμα -  
Δοσολογία

Σχόλια

Κορτικοστεροειδή Betamethasone
0,1mg

Buccobet 2δισκ 
χ3-5 /ημ.10 ημ.

Kυκλοφορεί 
στη Γαλλία. 
Διαλύεται στο 
στόμα. Ήπιες 
βλάβες

Betamethasone tab 
0,5mg

Célèstene, 
Celestone tab 
O,5, 1-2x3-4/ημ
betnesol 500mcg
Soluble tab 
2x3/ημ

Στοματόπλυμα! 
Διάχυτες - 
Δυσπρόσιτες 
περιοχές

Methylprednisolone 
0.1%. Purified 
water qs 100ml

10ml, 3 φορ/ημ

Prednisolone
Δισκία διαλυόμενα

Solupred 
tab 20 mg 
(effervescents) 
ή Οrodispersible 
tab 20mg, 1-3x 
1-2/ημ

Σε 1/4 ποτ .νερό
Kυκλοφορεί στη 
Γαλλία.
Διαλύεται σε 
νερό
Στοματόπλυμα!

Πιν. 4 Τοπική θεραπεία ομαλού λειχήνα στόματος ΙV    

Φάρμακα Φαρμακευτική ου-
σία-Μορφή

Σκεύασμα -  
Δοσολογία

Σχόλια

Κορτικοστεροειδή
Κορτικοστεροειδές 
άμεσης και παρα-
τεταμένης δράσης

Αυξημένη πυ-
κνότητα του φαρ-
μάκου στη θέ-
ση της βλάβης. 
Περιορισμένη κυ-
κλοφορία στο αί-
μα

Οξική βηταμεθα-
ζόνη +δινατριούχο 
φωσφορική βητα-
μεθαζόνη

Διπροπιονική
βηταμεθαζόνη
+ νατριοφωσφορι-
κή βηταμεθαζόνη

Ενδοϊστικά Celestone 
chronodose 
1ml ή 

Propiochrome 
1ml  Κάθε 2 
εβδ., μπορεί να 
επαναληφθεί 
2-3 φορές

Πιν. 5 Τοπική θεραπεία ομαλου λειχήνα στόματος V 

Φάρμακα Φαρμακευτική 
ουσία-Μορφή

Σκεύασμα -  
Δοσολογία

Σχόλια

Calcineurin 
inhibitors

Κυκλοσπορίνη Sandimmun-Neoral 
Oral sol100mg/ml
5ml, 1 x1-3/ημ

Στοματόπλυμα.
Άσχημη γεύση, αίσθημα 
καύσου, υψηλό κόστος

Ελαιώδες Διάλυμα 
κυκλοσπορίνης

5 ml x3, 8-10 εβδ

50ml πόσιμου δια-
λύματος  κυκλο-
σπορίνης
21,5ml αραβοσι-
τέλαιο

Εργαστηριακός έλεγχος

Τacrolimus Protopic oint 
0,1% 0,03%

Τοπικός ερεθισμός -πόνος,  
ασφάλεια; orabase?

Pimecrolimus Elidel 1% cr Τοπικός ερεθισμός -πόνος, 
ασφάλεια; orabase?

τΟπιΚή Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς 
επιςήμανςεις

•  Μη προσκόλληση στο στοματικό βλεννογόνο
• Ερεθισμοί, κακή γεύση - πόνος στα σημεία εφαρμογής 
• Φάρμακα μη σχεδιασμένα για τον στοματικό βλεννογόνο
• Δυσπρόσιτες ανατομικές περιοχές της στοματικής κοιλότητας
• Συνεργασία - συμμόρφωση ασθενούς 
• Ηλικιωμένοι ασθενείς - πιθανή κατάποση (στοματοπλύματα)
• Συστήνεται εναλλαγή σκευασμάτων

Δοσολογία-Χρονική διάρκεια εφαρμογής; 

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς 
ςύςτήματιΚή Θεραπεια ι
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Ενδείξεις
•  Συμπτωματικό, εκτεταμένο ομαλό λειχήνα - ιδιαίτερα διαβρωτι-

κή μορφή 
• Υποτροπιάζοντες ασθενείς
• Αποτυχία τοπικής θεραπείας 

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς 
ςύςτήματιΚή Θεραπεια ιi

Ενδείξεις
•  Θεραπεία εκλογής για διάσπαρτο ομαλό λειχήνα (δέρμα, στό-

μα, γεννητικά όργανα)
 Πιθανώς Νοσοκομειακό περιβάλλον (γενικά προβλήματα υγεί-
ας - μεγάλη ηλικία)

• Κυρίως κορτικοστεροειδή 
• Πιθανόν σε συνδυασμό με τοπική αγωγή    
• Εναλλαγή-συνδυασμός >μονοθεραπεία

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς 
πρΟτεινΟμενή ςύςτήματιΚή Θεραπεια 

Φάρμακα Φαρμακευτική ουσία - Μορφή 
Σκεύασμα - Δοσολογία

Σχόλια    

Κορτικοστεροειδή Πρεδνιζολόνη 
(Prezolοn tabl 5mg)
Δοσολογία: πχ 20-40mg/ημ για 
2-3 εβδ. Μείωση 5mg /εβδ, εως 1 
μήνα  (Λάσκαρης, 2005) 

Αποτελεσματικότητα;
70% >15ημ
ΜΕΙΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς 
ςύνΔύαςμΟς φαρμαΚων 

Κορτικοστεροειδή Σχόλια

• Τοπικά και Συστηματικά Μείωση ανεπιθύμητων ενεργειών 
Ενδοστοματική εντόπιση και χείλος

Εναλλάξ

τΟπιΚή Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς

Κλινικές Εικόνες  
1. Πιθανώς καθόλου θεραπεία

Πότε;
 Κυρίως: Δικτυωτή –  
Ασυμπτωματική μορφή

2. Τοπική θεραπεία  
Πότε;
•  Κυρίως για τον έλεγχο εντοπισμένων βλαβών (ιδιαίτερα της δι-

αβρωτικής μορφής)
•  Εντοπισμένη αποφλοιωτική ουλίτιδα
•  Εντοπισμένη βλατιδώδης - υπερπλαστική μορφή

3. Τοπική θεραπεία
• Υπολειμματική νόσος - Ανθεκτική - διαβρωτική τοπική βλάβη   

4. Τοπική θεραπεία  
• Μέτριας βαρύτητας νόσος σε ασθενή (συνεργάσιμο)
• Με αντενδείξεις σε συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών   

5. Συστηματική θεραπεία
•  Συμπτωματικό εκτεταμένο ομαλό λειχήνα -ιδιαίτερα διαβρω-

τική μορφή-
 

6. Συστηματική θεραπεία
•  Θεραπεία εκλογής για διάσπαρτο ομαλό λειχήνα (δέρμα, στό-

μα, γεννητικά όργανα)
•  Πιθανόν Νοσοκομειακό περιβάλλον (γενικά προβλήματα υγεί-

ας - μεγάλη ηλικία)

Θεραπεια ΟμαλΟύ λειχήνα ςτΟματΟς 
Θεραπεία Candida albicans?
• Πότε;  Κατά κανόνα χορηγείται εξ αρχής  
•  Αντιμυκητική (Αντιμυκητιακή) θεραπεία 

Τοπική; Συστηματική; Εξατομικευμένη
Παρακολούθηση
Κατά κανόνα συστήνεται 2 φορές/χρόνο
Εξατομικευμένη

ενΔειΚτιΚή ΒιΒλιΟγραφια 
•  Λάσκαρης Γ. Θεραπευτική Νόσων  Στόματος, 2005, Κλινική 

Στοματολογία,2012    
•  Al-Hashimi I, Schifter M, Lockhart P, Wray D et al. Oral lichen planus 

and oral lichenoid lesions: diagnostic and therapeutic considerations. 
Oral Surg Oral Med OralPathol Oral Radiol Endod 2007: 103(suppl 
1):S25.e1-S25.e12

•  Ben Slama L.Lichen plan buccal.D’après:Beauvillain de Montreuil et al. 
Pathologie de la muqueuse buccale.2009

•  Cendras J et Bonnetblanc J-M.   Lichen plan buccal érosif. Annales de 
dermatologie et de vénéréologie136,458-468,2009 

•  Farhi D,Dupin N.Pathophysiology,etiologic factors and clinical man-
agement of oral lichen planus,partI:facts and contoversies.Clinics in 
Dermatology.28:100-108,2010

•  The British Society for Oral Medicine Guidelines for the Management 
of Oral Lichen Planus In Secondary Care,2010

•  Thongprasom K, Carrozzo M, Furness S, LodiG. Interventions for treat-
ing oral lichen planus Cochrane Database Syst Rev 2011; 7:CD001168. 
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AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome

Τελικό αποτέλεσμα της λοίμωξης 
με τον HIV

HIV
Human Immunodeficiency Virus

B. ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ

AIDS

B. Παπαρίζος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Δ/ντής ΕΣΥ

iOi Και ανΘρωπινΟι νΟςΟι

• Κοινά κρυολογήματα
• Γαστρεντερίτιδες
• Ερυθρά, ιλαρά, ανεμοβλογιά, ζωστήρας, λοιμ. μονοπυρήνωση
• Ηπατίτιδες
• Απλός Έρπης
• Κονδυλώματα
• Λύσσα
• Πολιομυελίτιδα
• AIDS
• SARDS, Ebola, West Nile
• Γρίπες
• Καρκινογένεση

1981: ή πρωτή περιγραφή ΚρΟύςματΟς AiDS 

•  Friedman-Kien AE: Disseminated Kaposi’s sarcoma in young 
homosexual men. J Am Acad Dermatol 1981; 5: 468-471

•  Gottlieb MS, Schroff R, Schanker HM, Weisman JD, Fan PT, Wolf RA, 
Saxon A. Pneumocystis carinii pneumonia and mucosal candidiasis 
in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired 
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επιΔήμιΟλΟγιΚα ΔεΔΟμενα: 

Στο τέλος του 2013:
• 75.000.000 μολυνθέντες σε όλο τον κόσμο, • 35.000.000 ζώντες 
• (3.200.000 παιδιά), • Θεραπεία: ~35% ςτΟ ΔύτιΚΟ ΚΟςμΟ: 

ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ:
• Τα πρώτα χρόνια: μικρή μείωση των ρυθμών επέκτασης –

σταθεροποίηση της ετήσιας επίπτωσης (πανικός,
ενημερωτικές εκστρατείες)

• Ανοδικές τάσεις του ρυθμού της επιδημίας από το 2001
• Ανοδικές τάσεις και άλλων ΣΜΝ (σύφιλη, γονοκοκκικές 

λοιμώξεις, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα)
• Υποτροπή συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα μεταξύ 

ομοφυλόφιλων ανδρών

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

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

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

Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Κλινικές Μορφές, Παθογένεια, Εργαστηριακή Διάγνωση και Θεραπεία
Γεωργία Αυγερινού, Αναπλ. Καθ. Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος, Επ. Καθ. Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ανδρέας Κατσάμπας, Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
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Τηλ. & Fax: 210-67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr
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•  Τα πρώτα χρόνια: μικρή μείωση των ρυθμών επέκτασης – σταθερο-
ποίηση της ετήσιας επίπτωσης (πανικός, ενημερωτικές εκστρατείες)

• Ανοδικές τάσεις του ρυθμού της επιδημίας από το 2001
•  Ανοδικές τάσεις και άλλων ΣΜΝ (σύφιλη, γονοκοκκικές λοιμώξεις, 

αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα)
•  Υποτροπή συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα μεταξύ ομο-

φυλόφιλων ανδρών

ελλαΔα, 31-12-2014: 

•  Συνολικός αριθμός δηλωθέντων στο ΚΕΕΛΠΝΟ περιπτώσεων: 
14.434

• 2014: 802 νέα κρούσματα (2013: 920)
• Ετήσια επίπτωση: 8-10 ανά 100.000 πληθυσμού
• Επιπολασμός: ~0,12%

ΕΛΛΑΔΑ, 31-12-2014:
• Συνολικός αριθμός δηλωθέντων στο ΚΕΕΛΠΝΟ

περιπτώσεων: 14.434
• 2014: 802 νέα κρούσματα (2013: 920)
• Ετήσια επίπτωση: 8-10 ανά 100.000 πληθυσμού
• Επιπολασμός: ~0,12%

HiV 

•  RNA-ιός (SS-RNA-RT)
• Ανήκει στην ομάδα των ρετροϊών 
•  Χαρακτηριστικό: η παραγωγή DNA από RNA με τη βοήθεια του 

ενζύμου «ανάστροφη μεταγραφάση» (reverse transcriptase)
•  Κύριος στόχος του HIV: μακροφάγα και CD4 Τ-λεμφοκύτταρα 

(M-tropic και T-tropic στελέχη)
• Άλλοι ανθρώπινοι ρετροϊοί: HTLV-1, HTLV-II

MεταΔιΔεται: 

•  Με τη σεξουαλική επαφή
Κάθε είδος, μορφή, ποικιλία

• Με το αίμα 
Χρήστες iv ουσιών, ατυχήματα, μεταγγίσεις*

• Kάθετα
Κατά την κύηση, τοκετό, θηλασμό 

Δεν μεταΔιΔεται: 

•  Με απλή σωματική επαφή
Χειραψία, αγκαλιά, φιλί

• Με κοινόχρηστα αντικείμενα
Πόμολα, μαγειρικά σκεύη, ρούχα

• Με τα έντομα
• Από τουαλέτες
• Από θάλασσα-πισίνες
• Από πλυντήρια

 ΔΕΝ μεταδίδεται:
• Με απλή σωματική επαφή
• Χειραψία, αγκαλιά, φιλί

• Με κοινόχρηστα αντικείμενα
• Πόμολα, μαγειρικά σκεύη, ρούχα

• Με τα έντομα
• Από τουαλέτες
• Από θάλασσα-πισίνες
• Από πλυντήρια

ειςΟΔΟς τΟύ ιΟύ ςτΟ ΚύτταρΟ: 

•  Σύνδεση gp-120 με CD4 υποδοχέα
•  Σύνδεση με συνυποδοχέα (CCR5, CXCR4) και σχηματισμός τρι-

πλού συμπλέγματος (tri-complex)
• Έκθεση της gp41 προς την εξωτερική επιφάνεια
• Σύνδεση της gp41 με την επιφάνεια του κυττάρου-στόχου
• Σύντηξη της μεμβράνης του ιού με τη μεμβράνη του κυττάρου
• Είσοδος του ιικού υλικού στο κυτταρόπλασμα

Ιικό υλικό: RNA, ανάστροφη μεταγραφάση, διάφορες πρωτεϊνες

CD4
Συνυποδοχέας

gp120
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CD4
Συνυποδοχέας

gp120

ύπαρχΟύν πΟλλΟι τρΟπΟι μΟλύνςής Κύτταρων: 

•  Είσοδος μέσω άλλων υποδοχέων (GalC κλπ)
•  Σύνδεση με Fc υποδοχείς, ως σύμπλεγμα αντιγόνου-IgG ανοσο-

σφαιρίνης
• Φαγοκυττάρωση
•  Κυριότερος τρόπος διασποράς: cell-to-cell contact (επαφή κυτ-

τάρου με κύτταρο)
•  Κυτταρόπλασμα: Μεταγραφή του ιικού RNA σε DNA με τη βοή-

θεια της ανάστροφης μεταγραφάσης
•  Μεταφορά του ιικού DNA στον πυρήνα του κυττάρου (ενεργητι-

κή μεταφορά)
•  Πυρήνας: Ενσωμάτωση του ιικού DNA στο DNA του κυττάρου 

(με τη βοήθεια της ιντεγκράσης)
•  Ενεργοποίηση: παραγωγή RNA από το ιικό DNA
• Κωδικοποίηση πρόδρομων πρωτεϊνών
•  «Κόψιμο» των πρόδρομων πρωτεϊνών και παραγωγή δομικών 

και ρυθμιστικών πρωτεϊνών του ιού (πρωτεάση)

ύπαρχΟύν πΟλλΟι τρΟπΟι  
ΚαταςτρΟφής Κύτταρων: 

•  Άμεση λύση
• Σχηματισμός συγκυτίων

• Επαγωγή απόπτωσης
• Καταστροφή από αντισώματα
• Καταστροφή από κυτταροτοξικότητα
• Βλάβη μυελού
• Άλλες λοιμώξεις
•  Σχεδόν όλα τα μολυνόμενα κύτταρα πεθαίνουν μέσα στις πρώ-

τες 12 μέρες από τη μόλυνση 
•  Τα μολυνθέντα CD4 λεμφοκύτταρα παράγουν αρκετά νέους ιούς, 

έτσι ώστε να μολύνουν περίπου ίσο αριθμό νέων κυττάρων  (10-
100 εκατομμύρια)

•  Έτσι, η λοίμωξη σε κάθε άτομο συντηρείται μέσω σταθερών, 
επαναλαμβανόμενων κύκλων μόλυνσης-θανάτου των κυττάρων

τελιΚΟ ΚύριΟ απΟτελεςμα: 

•  Σταδιακή, βραδεία έκπτωση (ποσοτική ΚΑΙ ποιοτική) ανοσοδρα-
στικών κυττάρων (CD4 λεμφοκύτταρα κατά κύριο λόγο) υπό κα-
θεστώς συνεχούς αναποτελεσματικής ανοσοδιέγερσης

•  CD4 λεμφοκύτταρα, φυσιολογικές τιμές = 500-1500
• CD4 <500: ανοσοανεπάρκεια
• CD4 <350: σημαντική ανοσοανεπάρκεια
•  CD4 <200: βαρειά ανοσοανεπάρκεια (χωρίς θεραπεία: μέση επι-

βίωση: ~3 χρόνια)
•  Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ της λοίμωξης τίθεται με την εργαστηριακή αναζήτη-

ση των αντισωμάτων κατά του ιού
•  Μέθοδος screening: ELISA (Εnzyme Linked ImmunoSorbed Assay)
•  Θετικοποιείται 6-8 εβδομάδες από τη μόλυνση
•  Μέθοδος επιβεβαίωσης: Western-Blot
•  Είναι δυνατή η αναζήτηση του ιού στο αίμα με PCR (αιμοδοσί-

ες: NAT)
•  Η εξέταση για HIV γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση και συναίνε-

ση του ασθενούς. Η εν αγνοία του ασθενούς διενέργεια είναι αντι-
δεοντολογική, παράνομη και έχει επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία

•  Γίνεται ως ρουτίνα μόνον σε αιμοδότες και δωρητές οργάνων και 
ιστών

•  Γίνεται υποχρεωτικά μόνον σε περιπτώσεις επαγγελματικού ατυ-
χήματος ή βιασμού, αλλά και πάλι εν γνώσει του ασθενούς

Ο αςΘενής μετα τή μΟλύνςή, μπΟρει: 

•  Να εκδηλώσει οξεία πρωτολοίμωξη (mononucleosis like syndrome): 
ποικίλης έντασης συμπτωματολογία, συνήθως αυτοπεριοριζόμενη

• Nα παραμείνει ασυμπτωματικός
• Ακολουθεί μακρό διάστημα ασυμπτωματικής πορείας: στάδιο Α
•  Με τη βαθμιαία έκπτωση της ανοσολογικής ικανότητας, αρχίζουν 

να εμφανίζονται εκδηλώσεις όχι άμεσα απειλητικές για τη ζωή, 
αλλά υποδηλωτικές της ανοσοανεπάρκειας (μυκητιάσεις στόμα-
τος, τριχωτή λευκοπλακία, υποτρ. ζωστήρας, θρομβοπενία, πυ-
ρετοί, διάρροιες κλπ): στάδιο Β

CANDIDA ΤΡΙΧΩΤΗ ΛΕΥΚΟΠΛΑΚΙΑ
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ΕΡΠΗΤΑΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ

•  Σε προχωρημένη ανοσοανεπάρκεια, εμφανίζονται καιροσκοπικές 
εκδηλώσεις (στάδιο C) : 
-  Λοιμώξεις (P. carinii, TBC, CMV, MAC, τοξόπλασμα, κρυπτο-

σπορίδιο, κρυπτόκοκκος, ιστόπλασμα κλπ)
- Νεοπλασίες (Β-λέμφωμα, σάρκωμα Kaposi)
- Άλλα: σύνδρομο απίσχνασης, HIV-άνοια

Pneumocystis carinii (Jiroveci)

Τοξοπλάσμωση ΚΝΣ

ΑΠΛΟΣ ΕΡΠΗΤΑΣ
(ΧΡΟΝΙΟΣ)

ΛΕΜΦΩΜΑ

Kaposi’s sarcoma

HIV-ANOIA

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

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

ΘΕραπΕυΤικΕΣ ΕνδΕιξΕιΣ

Αντενδείξεις Ιαματικών 
Φυσικών Πόρων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ - ΙΑMATIΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ιαματική Λουτροθεραπεία εφαρμόζε-
ται σε ένα μεγάλο αριθμό παθήσεων, 
που αφορούν στα περισσότερα συ-

στήματα του ανθρώπινου οργανισμού, όπως 
μυοσκελετικό, νευρικό, πεπτικό, ουροποιητι-
κό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, συμπαθητι-
κό-παρασυμπαθητικό, ενδοκρινικό και δέρμα. 
Πρέπει όμως να μην λησμονούνται οι πιθανές 
ανεπιθύμητες ενέργειες της ιαματικής θεραπείας 
ως αντίδραση της αντίστοιχης εφαρμογής των ι-

αματικών φυσικών πόρων, καθώς είναι περι-
στασιακές και προσωρινές και δεν αλλοιώνουν 
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, διακρίνονται δε 
σε λουτρική, θερμική και ψυχική αντίδραση. 

Η λουτρική αντίδραση είναι μία ανεπιθύμητη 
ενέργεια κατά την οποία επιδεινώνεται το πρό-
βλημα του οργανισμού, εμφανίζεται δε από την 
6η-7η μέρα του λουτρού έως την 30η. Η εκδή-
λωση της λουτρικής αντίδρασης γίνεται με τοπι-
κά ή γενικά φαινόμενα, όπως ανορεξία, ναυτία, 

έμετο, γαστρεντερικές διαταραχές και πυρετό, 
σε αυτές δε τις περιπτώσεις επιβάλλεται η δια-
κοπή της θεραπείας. Εμφανίζεται κυρίως σε πά-
σχοντες από αρθριτικά ή δερματολογικά προ-
βλήματα, με έντονη καταβολή του οργανισμού 
ή παρουσιάζονται έντονοι παροξυσμοί των δερ-
ματικών και αρθριτικών παθήσεων, οπότε πρέ-
πει να διακόπτεται η υδροθεραπεία. Η λουτρι-
κή αντίδραση εμφανίζεται συνήθως σε θειούχα, 
χλωριονατριούχα και ραδιενεργά νερά και υπο-

E' ΜΕΡΟΣ

Θέρμαι Σύλλα, Αιδηψός
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χωρεί μετά δύο ημέρες.
Η θερμική αντίδραση είναι το σύνολο των γε-

νικών και τοπικών συμπτωμάτων που συνήθως 
παρουσιάζονται την πρώτη εβδομάδα και οφεί-
λονται στην εφαρμογή των θερμών λουτρών. Η 
συχνότητα της εμφάνισης της θερμικής κρίσης 
και η βαρύτητά της εξαρτάται από την υποκείμε-
νη πάθηση του ασθενούς, τις φυσικοχημικές ι-
διότητες και η θερμοκρασία των νερών, παρα-
τηρείται δε συχνότερα σε όξινα ή θειούχα νερά 
στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τα γενικά συ-
μπτώματα της θερμικής αντίδρασης είναι απώ-
λεια της όρεξης, αδυναμία των άκρων, πυρετός, 
πτώση της αρτηριακής πίεσης και αϋπνία, αίσθη-
ση βάρους στο κεφάλι, μυϊκές συσπάσεις, διό-
γκωση των αρθρώσεων, κωλικοί της χοληδόχου 
κύστης, δυσκοιλιότητα ή διάρροια και ασθματι-
κή κρίση. Για την αντιμετώπιση της απαιτείται δι-
ακοπή της λουτροθεραπείας, κατάκλιση και συ-
μπτωματική αγωγή. Πολλές φορές συμβαίνουν 
ηπιότερες θερμικές κρίσεις που εκδηλώνονται με 
δυσφορία και αίσθημα ζάλης οι οποίες αντιμετω-
πίζονται με μείωση της θερμοκρασίας του νερού 
οπότε και τα συμπτώματα υποχωρούν αμέσως.

Η ψυχική αντίδραση είναι το σύνολο των ψυ-
χικών μεταβολών οι οποίες συμβαίνουν στα ά-
τομα που υπόκεινται σε λουτροθεραπεία και οι 
οποίες οφείλονται ση θεραπευτική δράση των ι-
αματικών νερών. Αυτή η επιδείνωση χαρακτη-
ρίζεται ως μέρος της θεραπευτικής αντίδρασης 
του οργανισμού και πρέπει να συσχετιστεί με τις 
άλλες δύο μορφές επιδείνωσης, τη λουτρική 
και τη θερμική κρίση.

Η εμφάνιση της επιδείνωσης των συμπτωμά-
των θεωρείται ότι είναι μία έκφραση του αμυ-
ντικού συστήματος του οργανισμού μετά την 
υποχώρηση της οποίας το άτομο παρουσιά-
ζει μία γενική βελτίωση και ένα αίσθημα ευεξί-
ας.Η λουτροθεραπεία επομένως, ευεργετεί ψυ-
χικά και συναισθηματικά το λουόμενο ανεξάρ-
τητα από τη σύσταση των ιαματικών νερών και 
παρά την ψυχική αντίδραση στο αρχικό στάδιο 
της λουτροθεραπείας η οποία είναι και παροδι-
κή και χωρίς παρενέρεγειες και γι’ αυτό το λό-
γο δεν αποτελεί αντένδειξη η εμφάνισή της καθ 
όσον ερμηνεύεται ως φυσιολογική αντίδραση 
του οργανισμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι θε-
τικές επιπτώσεις της διαρκούν ακόμα και αρκε-
τούς μήνες μετά την ολοκλήρωσή της με συνέ-
πεια τη θεαματική βελτίωση της ποιότητας ζω-
ής των ασθενών οι οποίοι σε πολλές περιπτώ-
σεις εξαρτώνται λιγότερο από κάποια φάρμα-
κα τα οποία τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν 
τα συμπτώματα. 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των μεταλλικών νε-
ρών εξαρτώνται από: α) τα μεταλλικά στοιχεία 
που περιέχονται σε πολύ χαμηλή περιεκτικότη-
τα δηλαδή τα ιχνοστοιχεία με κυριότερα των ο-
ποίων είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το αρ-
σενικό, ο υδράργυρος, το ιώδιο, το νάτριο, το 
κάλιο, ο χαλκός, το σελήνιο, το μαγγάνιο, το 
φθόριο και το βανάδιο β) τα ιόντα και τα άλα-
τά τους με ασβέστιο, νάτριο και μαγνήσιο γ) τα 
ραδιενεργά στοιχεία όπως ράδιο, ουράνιο δ) τη 

σταθερή σύσταση των μεταλλικών νερών ε) την 
θερμοκρασία στ) το pH η) την ηλεκτρική αγωγι-
μότητα και θ) την επικοινωνία μεταξύ των στιβά-
δων του δέρματος που επιτυγχάνεται μέσω της 
πρωτεϊνης, λαμινίνης-5, για τη διαδερματική α-
πορρόφηση των δραστικών ουσιών.

Η υδροθεραπεία διακρίνεται σε α) εσωτερική, 
η οποία περιλαμβάνει την ποσιθεραπεία, την ει-
σπνοθεραπεία και τις πλύσεις και σε β) εξωτερι-
κή που περιλαμβάνει την λουτροθεραπεία και 
πηλοθεραπεία.

Α. Εσωτερική Υδροθεραπεία
Ενδείξεις –Αντενδείξεις Ποσιθεραπείας

Το νερό αποτελεί μία από τις κύριες πηγές 
τροφοδοσίας του ανθρώπινου οργανισμού σε 
ανόργανα άλατα, τα οποία είναι απαραίτητα για 
την καλή λειτουργία του, ενώ η έλλειψη τους 
δημιουργεί πολλές επιπλοκές. Η επίδραση των 
ιαματικών νερών οφείλεται στα μεταλλικά στοι-
χεία υπό μορφή ιόντων, στα κολλοειδή και στα 
άλατα, τα οποία μέσω της κυκλοφορίας του αί-
ματος φθάνουν στα διάφορα όργανα του οργα-
νισμού όπου ασκούν φαρμακοδυναμική και βι-
ολογική επίδραση. Σε άλλες περιπτώσεις το με-
ταλλικό νερό δρα με ένα από τα συστατικά του, 
όπως το ραδόνιο στα ραδιενεργά νερά ή το διτ-
τανθρακικό νάτριο στα αλκαλικά και σε άλλες 
με το σύνολο των συστατικών που εμπεριέχο-
νται σε αυτό. Τις περισσότερες φορές η θερα-
πευτική δράση των μεταλλικών νερών εκδηλώ-
νεται μετά από μακροχρόνια χορήγηση, με ε-
ξαίρεση τα θειονατριούχα και θειομαγνησιού-
χα μεταλλικά νερά τα οποία μόλις χορηγηθούν 
δρουν ως καθαρτικά. 

Τα νερά των πηγών που είναι κατάλληλα για 
ποσιθεραπεία είναι τα όξινα ανθρακικά, τα ο-
ποία περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, τα υ-
δροθειούχα και χλωριονατριούχα υποτονικά. 
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πόσιμου 
ιαματικού νερού είναι η διουρητική του δράση 
γι’ αυτό και θεωρείται ευεργετικό για το ουρο-
ποιητικό και γαστρεντερικό σύστημα. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (2006) από το 
Πανεπιστήμιο της Πάρμας, η χρήση των θερμο-
μεταλλικών νερών για ποσιθεραπεία ήταν ευερ-
γετική στη θεραπεία των νεφρολιθιάσεων, αλ-
λά και στην πρόληψή τους, λόγω του ότι το ια-
ματικό νερό αποτρέπει τη δημιουργία κρυστάλ-
λων ασβεστίου στα ούρα, που είναι το πρόδρο-
μο στάδιο της δημιουργίας λίθων στο ουροποι-
ητικό σύστημα. Πρόσφατα, επίσης, έχουν ξεκι-
νήσει επιστημονικές μελέτες διεθνώς, προκειμέ-
νου να τεκμηριωθεί η ευεργετική της δράση σε 
σοβαρότερα νοσήματα, όπως η οστεοαρθρίτιδα 
και ορισμένες νευρολογικές νόσοι. Γενικά, η πο-
σιθεραπεία δρα σε τοπικό και σε γενικό επίπεδο 
επιφέροντας: αύξηση της διούρησης, βελτίωση 
της πεπτικής και της εντερικής λειτουργίας καθώς 
και ρύθμιση της λειτουργίας χοληδόχου κύστης. 

α) Παθήσεις γαστρεντερικού συστήματος
1.  Ενδείξεις ποσιθεραπείας σε παθήσεις  

γαστρεντερικού συστήματος
•  Στην οξεία γαστρίτιδα, με πολύ καλά αποτελέ-

σματα μετά από εμετούς με χορήγηση αλκα-
λικών διττανθρακικών και υπότονων χλωρο-
νατριούχνων νερών. 

•  Στις χρόνιες γαστρίτιδες, στις οποίες ανάλογα 
με την περίπτωση χορηγούνται αλκαλικά νε-
ρά, αλκαλικά γαιώδη χωρίς διοξείδιο του άν-
θρακα, χλωρονατριούχα, θειούχα και ανθρα-
κικά νερά.

•  Στο γαστρο-δωδεκαδακτυλικό έλκος σε ελα-
φρές περιπτώσεις που δεν συνοδεύονται α-
πό αιμορραγία ή διάτρηση και μόνο σαν συ-
μπλήρωμα της φαρμακευτικής και διαιτητικής 
αγωγής. Επίσης, προληπτικά σε ασθενείς των 
οποίων το έλκος έχει επουλωθεί, καθώς και 
σε ασθενείς που έχουν υποστεί γαστρεκτομή.

•  Στις διαφραγματοκήλες, ως εναλλακτική αγω-
γή με διττανθρακικό νάτριο.

•  Χρόνιες κολίτιδες, όπως σπαστική από σπα-
σμό του εντέρου με στάση του εντερικού πε-
ριεχομένου, κολίτιδα που χαρακτηρίζεται από 
διαταραχές της λειτουργίας του ήπατος, του 
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μεταβολισμού του ουρικού οξέος και νευρω-
σικές διαταραχές, κολίτιδες που οφείλονται σε 
αμοιβάδες, λάμβλιες και κατάχρηση αντιβιο-
τικών, αλλά και αιμορραγικές κολίτιδες χωρίς 
επιμολύνσεις.

•  Στη κατάχρηση υπακτικών συνιστάται η ποσι-
θεραπεία για την ανακούφιση από τους πό-
νους και τη διατήρηση της καλής διάθεσης, 
ενώ παράλληλα, έστω και κατά διαστήματα, 
μπορεί να αποφευχθεί η υποτροπή της δυ-
σκοιλιότητας. 

•  Στις περιπτώσεις εκκολπωμάτωσης του σιγ-
μοειδούς τα μεταλλικά νερά δεν δρουν θερα-
πευτικά στην πάθηση αλλά υποβοηθούν τη 
φαρμακευτική αγωγή.

• Στις περιπτώσεις κνησμού πρωκτού, όπου συ-
νιστώνται ραδιενεργά νερά.
•  Σε δυσκοιλιότητα λόγω της ιδιότητας αυτών 

να πορκαλούν διάρροιες και να εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο έντε-
ρο, όπως και πληθωρικά και υπερτασικά ά-
τομα. Με τη χορήγηση των θειϊκών μεταλλι-
κών νερών προκαλείται διίδρωση στο έντερο 
και αφαιρούνται υγρά από τους κλάδους της 
πυλαίας. Έτσι αν το σύστημα της πυλαίας εύ-
ρισκεται σε συμφόρηση, με την επίδραση των 
θειϊκών μεταλλικών νερών αποσυμφορειται 
και ο ασθενής ανακουφίζεται, φαινόμενο το 
οποίο ονομάζεται λευκή αφαίμαξη.

2.  Αντενδείξεις ποσιθεραπείας σε παθήσεις 
γαστρεντερικού συστήματος
Ισχύει ο γενικός κανόνας ότι η χρήση των ι-

αματικών νερών πρέπει να αποφεύγεται σε ο-
ξείες φάσεις παθήσεων με προηγηθείσες φλεγ-
μονές ή συμφύσεις, όπου ο ιατρός θα πρέπει 
να συστήνει ποσιθεραπεία μετά τη λήψη λεπτο-
μερούς ιστορικού. Ειδικότερα δε, όσον αφορά 
στις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος, 
η κακή λειτουργία της καρδιάς ή των νεφρών α-
ποτελεί βασική αντένδειξη για κάθε είδος ποσι-
θεραπείας. Περαιτέρω αντενδείξεις είναι το γα-
στροδωδεκαδακτυλικό έλκος, οι παροξύνσεις 
της νόσου και οι επιπλοκές του (στένωση, δι-
άτρηση, αιμορραγία), ο καρκίνος στομάχου και 

παχέους εντέρου, η αιμορραγία από κιρσούς 
οισοφάγου ή από διαφραγματοκήλη, οι φλεγ-
μονώδεις παθήσεις του εντέρου, οξείες κολίτι-
δες όπως η αμοιβαδική κολίτιδα

β) Παθήσεις του ήπατος και των χοληφό-
ρων
1.  Ενδείξεις ποσιθεραπείας σε παθήσεις 

του ήπατος και των χοληφόρων
Στα νοσήματα αυτά εφαρμόζονται συχνότερα 

τα θερμομεταλλικά νερά με σχετικά ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα. Ειδικότερα για τη χολολιθί-
αση η ποσιθεραπεία αποτελεί μια από τις πα-
λαιότερες μεθόδους θεραπείας. Σε χολολιθία-
ση που δεν συνοδεύεται από κολικούς ενδεί-
κνυνται νερά θειούχα και ανθρακούχα με αλ-
καλικές γαίες. Σε άτομα ηλικιωμένα, παχύσαρ-
κα ή άτομα που έχουν σοβαρό καρδιαγγειακό 
ή νεφρικό πρόβλημα που δεν μπορούν να χει-
ρουργηθούν, η χρήση νερών με διττανθρακικό 
νάτριο ή θειικό ασβέστιο μπορεί να φανεί πο-
λύ χρήσιμη, όπως επίσης και σε σύνδρομο μετά 
από χολοκυστεκτομή όπου χορηγούνται θειικά 
ασβεστούχα ή διττανθρακικά ασβεστούχα νερά.

 Στη χρόνια χολοκυστίτιδα χορηγούνται με ι-
κανοποιητικά αποτελέσματα θειούχα και διτταν-
θρακικά με πρόσμειξη αλκαλικών γαιών. 

Στη δυσκινησία της χοληδόχου, επειδή η χει-
ρουργική και συντηρητική αντιμετώπιση με α-
ντισπασμωδικά και αντιχολινεργικά φάρμακα 
σε αρκετές περιπτώσεις δεν βελτιώνουν την κα-
τάσταση, συστήνονται νερά αλκαλικά - θειικά 
με αλκαλικές γαίες, αλκαλικά διττανθρακικά με 
αλκαλικές γαίες και θειούχα. 

Στη στένωση των χοληφόρων οδών η ποσι-
θεραπεία σε συνδυασμό με φαρμακευτική α-
γωγή μπορεί να αποτρέψει τη χειρουργική ε-
πέμβαση. 

Στις παθήσεις του ήπατος, όπως στη μικρού 
βαθμού ηπατική ανεπάρκεια, διττανθρακικά να-
τριούχα νερά είναι δυνατόν να δράσουν ευνο-
ϊκά. 

 Στη χολοκυστοτονία κατά την οποία παρατη-
ρείται ελάττωση του τόνου της χοληδόχου κύ-
στης βοηθούν οι θειομαγνησιούχες πηγές προ-

καλώντας αύξηση του τόνου αυτής, ενώ στο 
σπασμό του σφιγκτήρα του κοινού χοληδόχου 
πόρου προκαλούν χάλαση του σφιγκτήρα.

 Στον καλοήθη ηπατογενή διαβήτη τα ιαμα-
τικά νερά, αν και δεν προσφέρουν ουσιαστική 
θεραπεία ούτε στο διαβήτη, ούτε στην παχυ-
σαρκία, προσφέρουν όμως σημαντική συμπλη-
ρωματική θεραπεία, καθώς και ανακούφιση α-
πό ορισμένα συμπτώματα. Η υπογλυκαιμική 
δράση θειϊκών νερών είναι πολύ χρήσιμη στην 
πρόληψη της ηπατικής στεάτωσης και αρτηριο-
σκλήρυνσης που συνοδεύουν το διαβήτη.

Τα Διττανθρακικά νερά χρησιμοποιούνται ως 
ρυθμιστικά από τους διαβητικούς, για να απο-
φευχθεί η εκτροπή του μεταβολισμού των λι-
πιδίων προς κετονικά σώματα που ελαττώνουν 
το pH του αίματος με κίνδυνο τη διαβητική κε-
τοξέωση.

2.  Αντενδείξεις ποσιθεραπείας σε παθήσεις 
του ήπατος και των χοληφόρων
Χολολιθιάσεις με πολλαπλούς μικρούς χο-

λόλιθους λόγω πιθανής απόφραξης με συ-
χνούς κολικούς ή μεγάλους λίθους εφόσον δεν 
έχει περάσει ένας τουλάχιστον μήνας από τον 
τελευταίο κολικό ή έξι μήνες από την επέμβαση 
χολοκυστεκτομής. 

Χολοκυστίτιδα στην οξεία φάση με πυρετό 
και χολοκυστοϋπερτονία. 

Έλκος του στομάχου ή του δωδεκαδακτύ-
λου, νεοπλάσματα παχέος εντέρου και στομά-
χου, φυματίωση, εντερική απόφραξη και αλκο-
ολική κίρρωση ήπατος και πρόσφατη προσβο-
λή ουρικής αρθρίτιδας. 

γ) Παθήσεις ουροποιητικού συστήματος
1.  Ενδείξεις ποσιθεραπείας σε παθήσεις 

του ουροποιητικού συστήματος
Έχει αποδειχθεί ότι η ποσιθεραπεία συμβάλ-

λει στην πρόληψη και θεραπεία νοσημάτων του 
ουροποιητικού συστήματος μέσω της αυξημέ-
νης διούρησης, της μεταβολής του pH των ού-
ρων και μεταβολής της χλωρίδας του εντέρου. 
Ενδείκνυνται για νεφρολιθιάσεις, χρόνιες λοι-
μώξεις των νεφρών, του προστάτη και της κύ-
στης, καθώς και μετεγχειρητικά για ταχύτερη α-
νάρρωση. Η επιλογή του κατάλληλου ιαματι-
κού νερού εξαρτάται από τη σύσταση του λίθου 
με σκοπό συνήθως την αποβολή τους από τον 
οργανισμό, γι’αυτό και κυρίως ενδείκνυται στις 
ουρολιθιάσεις.
•  Ουρολιθιάσεις από ουρικό οξύ και ξανθίνη. 

Ενδείκνυνται ουδέτερα ή αλκαλικά μεταλλικά 
νερά, γιατί το pH 6,8 αυξάνει τη διαλυτότη-
τα των αλάτων προκαλώντας συγχρόνως α-
ποβολή του ουρικού οξέος.

•  Ουρολιθιάσεις από κυστίνη. Μερικά νερά που 
περιέχουν NaHCO3 προκαλούν αλκαλοποίη-
ση των ούρων και παρεμποδίζουν τον σχημα-
τισμό λίθων κυστίνης, ενώ μπορεί να οδηγή-
σουν στη διάλυσή τους.

•  Ουρολιθιάσεις από οξαλικό ασβέστιο. Οι λί-
θοι από οξαλικό ασβέστιο εμφανίζονται και 
σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον. Για το 
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λόγο αυτό πρέπει να χορηγούνται νερά που 
να διατηρούν το pH των ούρων γύρω στο 7. 
Κατάλληλα νερά για την αύξηση της διούρη-
σης είναι αυτά που περιέχουν Mg και ο λόγος 
Ca/Mg είναι μικρός.

•  Ουρολιθιάσεις από φωσφορικό και ανθρακι-
κό ασβέστιο. Η θεραπεία καθορίζεται από το 
pH των ούρων. 

•  Ουρολιθιάσεις από φωσφορικό μαγνήσιο. Α-
ντιμετωπίζονται με πόση όξινου νερού, ώστε 
το αλκαλικό περιβάλλον να μετατραπεί σε ό-
ξινο.
Στην ποσιθεραπεία λαμβάνονται τα νερά 

των οξυπηγών προκαλώντας παροξυσμική 
διούρηση, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με 
δυο μηχανισμούς. Σύμφωνα με το πρώτο μη-
χανισμό το CO2 προκαλεί αγγειοδιαστολή στο 
έντερο με αποτέλεσμα την ταχεία απορρόφη-
ση μεγάλης ποσότητας νερού, το οποίο στη 
συνέχεια ελαττώνει την ωσμωτική πίεση του 
αίματος και προκαλεί διούρηση, ενώ σύμφω-
να με το δεύτερο μηχανισμό προκαλείται αγ-
γειοδιαστολή στα αγγεία του νεφρού με απο-
τέλεσμα την αύξηση της διουρήσης.

Τα ολιγομεταλλικά νερά με στερεό υπόλοι-
πο μικρότερο των 200 mg% και περιέχουν νά-
τριο, κάλιο, μαγνήσιο, χλώριο, θειικό οξύ, διτ-
τανθρακικά, καθώς και ίχνη σιδήρου, χαλκού, 
μαγγανίου, χρωμίου, κοβαλτίου, ψευδαργύ-
ρου και άλλων βαρέων μετάλλων, είναι διου-
ρητικά. Επίσης περιέχουν διαλυμένα αέρια, ό-
πως 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 επιλε-
κτική δράση στο ουροποιητικό σύστημα λόγω 
της σημαντικής υποτονικότητάς τους, το οποίο 
έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της διούρη-
σης. Τα ολιγομεταλλικά νερά επηρεάζουν επί-
σης τον μεταβολισμό του ουρικού οξέος, ό-
πως ακόμη προκαλούν και σημαντική αύξηση 
στην αποβολή οξαλικού οξέος, μειώνοντας τις 
πιθανότητες σχηματισμού ουρικών και οξαλι-
κών λίθων.

Τα ανθρακικά ολιγομεταλλικά νερά τα οποία 
περιέχουν αυξημένη ποσότητα διοξειδίου του 
άνθρακα ασκούν μια δράση αγγειοδιασταλτι-
κή στο επίπεδο του βλεννογόνου του πεπτικού 
σωλήνα, η οποία ευνοεί την ταχεία απορρόφη-
ση του νερού και επομένως αυξάνει τη ροή των 
ούρων. Ενδείκνυνται στη θεραπεία των ουρο-
λοιμώξεων.

Τα θειϊκά μεταλλικά νερά με άλατα, κυρίως 
νατρίου, δρουν στη βακτηριακή χλωρίδα του 
γαστρεντερικού συστήματος, προκαλώντας δι-
άρροια, αύξηση της διούρησης και πτώση του 
pΗ και ενδείκνυνται σε ασθενείς με λοιμώξεις 
των ουροφόρων οδών στους οποίους συνυ-
πάρχουν διαταραχές από το γαστρεντερικό σω-
λήνα. 
2.  Αντενδείξεις ποσιθεραπείας σε παθήσεις 

του ουροποιητικού συστήματος
Διαταραχές στη ρύθμιση των υγρών του σώ-

ματος, διαταραχές της αιμάτωσης των νεφρών, 

απόφραξη των ουροφόρων οδών και προσβο-
λή ουρικής αρθρίτιδας, λιθιάσεις των νεφρών ή 
της κύστης με ογκώδεις λίθους, νεφρίτιδες, πυ-
ελίτιδες ή κυστίτιδες σε οξεία φάση ή αιματου-
ρία και υπερτροφία προστάτη.

Ενδείξεις- Αντενδείξεις εισπνοθεραπείας
Ενδείξεις εισπνοθεραπείας σε παθήσεις του 
αναπνευστικού συστήματος

Τα θειούχα, αλκαλοθειούχα, διττανθρακι-
κά, ανθρακικά, υδροανθρακούχα, χλωριούχα, 
χλωρονατριούχα, αρσενικούχα και ραδιενεργά 
νερά επιδρούν στις παθήσεις του αναπνευστι-
κού συστήματος με μηχανισμούς συνδεδεμέ-
νους τόσο με τις χημικές τους ιδιότητες, όπως 
το θείο, το αρσενικό κ.ά., όσο και με τις φυσικές 
τους ιδιότητες, όπως ραδιενέργεια, καταπραϋ-
ντική και αντισπαστική δράση. Έρευνες που έ-
χουν γίνει για τα θειούχα θερμομεταλλικά νερά 
έχουν δείξει ότι η θεραπευτική τους δράση ο-
φείλεται στον μηχανικό καθαρισμό των βλεννο-
γόνων από τις εκκρίσεις, καθώς και στη θερμι-
κή τους δράση που προκαλεί υπεραιμία, εξ ου 
και οι αντιαλλεργικές και αντιμολυσματικές ιδιό-
τητες που έχει το θείο. 

Πολύ σημαντική παράμετρος είναι ότι η ια-
ματική θεραπεία πρέπει να ξεκινά έγκαιρα και 
την κατάλληλη στιγμή ώστε να διασφαλίζονται 
πιο γρήγορα και σταθερά αποτελέσματα, ενώ η 
παρακολούθηση του αρρώστου να συνεχίζεται 
και μετά την επιστροφή του από τη λουτρόπο-
λη. Η εισπνοθεραπεία, αν και δεν αφορά σε ό-
λες τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήμα-
τος ενδείκνυται ιδιαίτερα:
•  Στο άσθμα ποικίλης αιτιολογίας, όπου παρα-

τηρείται μείωση των κρίσεων και μείωση της 
δόσης των φαρμάκων και ιδιαίτερα της κορτι-
ζόνης με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 

•  Στη χρόνια βρογχίτιδα ακόμα κι αν υπάρχει 
αρχόμενο πνευμονικό εμφύσημα, παρατηρεί-
ται μειωμένη και ευκολότερη απόχρεμψη, ε-
νώ οι βρόγχοι ανταποκρίνονται καλύτερα στη 
φαρμακευτική αγωγή.

•  Στο χρόνιο πνευμονικό εμφύσημα, στις χρόνι-
ες φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος 

και στη βρογχιεκτασία.
•  Στις ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις, εφαρ-

μόζονται εισπνοές ατμών και ψεκασμοί σε α-
πλή χρόνια, υπερτροφική και ατροφική ρινίτι-
δα, σε αδενοειδίτιδες, σε χρόνιες φαρυγγίτι-
δες, σε καταρροικές χρόνιες λαρυγγίτιδες από 
επέκταση ρινοφαρυγγικών φλεγμονών ή από 
εισπνοές ερεθιστικών ουσιών, σε επαγγελμα-
τικές λαρυγγίτιδες, σε ρινογενή υποακουσία 
και σε χρόνιες ιγμορίτιδες.

Αντενδείξεις εισπνοθεραπείας σε παθήσεις 
του αναπνευστικού συστήματος

Πνευμονική φυματίωση ή φυματίωση της α-
νώτερης αναπνευστικής οδού σε ενεργή φάση 
και γενικά παθήσεις του αναπνευστικού συστή-
ματος σε οξεία φάση, αρτηριακή υπέρταση ό-
ταν δεν ρυθμίζεται, σακχαρώδης διαβήτης, νε-
φρική, ηπατική και καρδιακή ανεπάρκεια, καρ-
κίνος.

Πλύσεις 
Ενδείξεις-Αντενδείξεις ιαματικών πλύσεων

Η χρήση θερμομεταλλικών νερών ενδείκνυ-
ται σε ρινικές, στοματικές και γυναικολογικές πα-
θήσεις. Στις ρινικές παθήσεις, όπου δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση και ό-
που η κλασσική φαρμακευτική αγωγή δεν απο-
δίδει, εφαρμόζονται ρινοπλύσεις, γαργαρισμοί 
και καταιωνισμοί. Στις παθήσεις του στοματο-
γναθικού συστήματος συνιστώνται στοματικές 
πλύσεις και οι γαργαρισμοί, μια παραδοσιακή 
θεραπευτική μέθοδος που βασίζεται στην μηχα-
νική δράση του ιαματικού νερού για τον καθα-
ρισμό του στόματος, των οδόντων και την επού-
λωση των αφθών και εξελκώσεων του βλεννο-
γόνου. Τα θειούχα νερά πιστεύεται ότι απορρο-
φώνται σε μεγαλύτερη ποσότητα από το δέρ-
μα και τους βλεννογόνους και αυξάνουν τους α-
μυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού, ενέρ-
γεια ιδιαίτερα χρήσιμη σε φλεγμονώδεις κατα-
στάσεις της στοματικής κοιλότητος. Το φθόριο, 
είτε με τοπική χρήση, είτε αφού απορροφηθεί, 
συμβάλλει στην επανασβεστίωση των οστών 
και των δοντιών, καθιστώντας την αδαμαντίνη 

Σαμοθράκη.



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 πιθανολο-
γούμενες 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 Ψωρίαση κατά πλάκας. Το Cosentyx ενδείκνυται για 
τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. 
Ψωριασική αρθρίτιδα Το Cosentyx, σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ), ενδείκνυται για τη θεραπεία της 
ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς όταν η ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με τροποποιητικό της 
νόσου αντιρευματικό φάρμακο (DMARD) δεν ήταν επαρκής (βλ. παράγραφο 5.1). Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Το Cosentyx 
ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς 
στη συμβατική 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 των νοσημάτων για τα οποία ενδείκνυται το Cosentyx. Δοσολογία 
Ψωρίαση κατά πλάκας 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. Ψωριασική αρθρίτιδα Για τους ασθενείς με συνυπάρχουσα μέτρια έως σοβαρή 
ψωσίαση κατά πλάκας ή που έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση σε αντι-TNFα (ΙR), η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg με υποδόρια 
ένεση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη από μηνιαία δοσολογία συντήρησης που ξεκινάει την 
Εβδομάδα 4. Κάθε δόση των 300 mg χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg. Για τους άλλους ασθενείς, η συνιστώμενη 
δόση είναι 150 mg με υποδόρια ένεση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0,1,2 και 3, ακολουθούμενη από δοσολογία συντήρησης 
με μηνιαία χορήγηση που ξεκινάει την Εβδομάδα 4. Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Η συνιστώμενη δόση είναι 150 mg με υποδόρια 
ένεση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη από δοσολογία συντήρησης με μηνιαία χορήγηση που 
ξεκινάει την Εβδομάδα 4. Για όλες τις παραπάνω ενδείξεις, τα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η κλινική ανταπόκριση 
επιτυγχάνεται συνήθως εντός 16 εβδομάδων θεραπείας. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε 
ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει ανταπόκριση μετά από θεραπεία έως και 16 εβδομάδων. Ορισμένοι ασθενείς με αρχική 
μερική ανταπόκριση πιθανόν να εμφανίσουν στη συνέχεια βελτίωση με συνέχιση της θεραπείας πέραν των 16 εβδομάδων. Ειδικοί 
πληθυσμοί 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, μη-
σοβαρές 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 αντι-φυματικής 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 Στις κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί σπάνιες περιπτώσεις αναφυλακτικών αντιδράσεων σε 
ασθενείς υπό θεραπεία με Cosentyx. 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. 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. Δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση όταν το Cosentyx 
συγχορηγήθηκε με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) και/ή κορτικοστεροειδή στις μελέτες των αρθρίτιδων (περιλαμβάνουν ασθενείς με 
ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα). 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 secukinum-
ab 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 6.200 
ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Cosentyx σε τυφλοποιημένες και ανοιχτού σχεδιασμού μελέτες σε διάφορες ενδείξεις 
(ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα). Από αυτούς, 3.671 
ασθενείς εκτέθηκαν στο Cosentyx επί τουλάχιστον ένα έτος, αντιπροσωπεύοντας έκθεση 6.267 ετών ασθενών. Ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην ψωρίαση κατά πλάκας 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. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην ψωριασική αρθρίτιδα Το Cosentyx μελετήθηκε σε δύο ελεγχόμενες με εικονικό 
φάρμακο μελέτες στην ψωριασική αρθρίτιδα με 1.003 ασθενείς (703 ασθενείς σε Cosentyx και 300 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο) 
για συνολική έκθεση 1.061 ετών-ασθενών έκθεσης στη μελέτη (διάμεση διάρκεια έκθεσης για τους ασθενείς υπό θεραπεία με 
secukinumab: 456 ημέρες στη Mελέτη ΨA 1 και 245 ημέρες στη Μελέτη ΨA 2). Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε στους 
ασθενείς με ψωριασική αρθίτιδα υπό θεραπεία με Cosentyx είναι συνεπές με το προφίλ ασφάλειας στην ψωρίαση. Ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Το Cosentyx μελετήθηκε σε δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες στην 

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα με 590 ασθενείς (394 ασθενείς σε Cosentyx και 196 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο) για συνολικά 755 
έτη-ασθενών έκθεσης στη μελέτη (διάμεση διάρκεια έκθεσης για τους ασθενείς υπό θεραπεία με secukinumab: 469 ημέρες στη 
Μελέτη AΣ 1και 460 ημέρες στη Μελέτη AΣ 2). Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα υπό θεραπεία με Cosentyx είναι συνεπές με το προφίλ ασφάλειας στην ψωρίαση. Κατάλογος ανεπιθύμητων 
ενεργειών σε μορφή πίνακα Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τις κλινικές μελέτες στην ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα και την 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιτδα (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).

Πίνακας 1 Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες1)

Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Πολύ συχνές Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

Συχνές Ερπητική λοίμωξη του στόματος

Όχι συχνές Καντιντίαση του στόματος

Τριχοφυτία των ποδιών

Εξωτερική ωτίτιδα

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του 
λεμφικού συστήματος

Όχι συχνές Ουδετεροπενία

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Σπάνιες Αναφυλακτικές αντιδράσεις

Οφθαλμικές διαταραχές Όχι συχνές Επιπεφυκίτιδα

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, 
του θώρακα και του μεσοθωράκιου

Συχνές Ρινόρροια

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Συχνές Διάρροια

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου 
ιστού

Όχι συχνές Κνίδωση

1) Ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες (φάσης III) σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα 
και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα οι οποίοι εκτέθηκαν σε 300 mg, 150 mg, 75 mg ή εικονικό φάρμακο για θεραπεία διάρκειας 
έως 12 εβδομάδων (ψωρίαση) ή 16 εβδομάδες (ΨA και AΣ)

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). Τα ποσοστά λοιμώξεων που παρατηρήθηκαν στις κλινικές 
μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στις 
μελέτες της ψωρίασης. Ουδετεροπενία Στις κλινικές μελέτες φάσης 3 της ψωρίασης, παρατηρήθηκε ουδετεροπενία 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/l (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. Η συχνότητα της ουδετεροπενίας στην ψωριασική αρθρίτιδα 
και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι παρόμοια με εκείνη της ψωρίασης. Αναφέρθηκαν σπάνιες περιπτώσεις ουδετεροπενίας 
<0,5x109/l (CTCAE Βαθμού 4). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Στις κλινικές μελέτες, παρατηρήθηκαν κνίδωση και σπάνιες 
περιπτώσεις αναφυλακτικής αντίδρασης στο Cosentyx (βλ. επίσης παράγραφο 4.4). Ανοσογονικότητα Στις κλινικές μελέτες της 
ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, 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 σύριγγες 
στην αρχική συσκευασία για να προστατεύονται από το φως. 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 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 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 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 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. 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 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 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ No-
vartis 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/1/14/980/006 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
15.01.2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 19.11.2015
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περισσότερο ανθεκτική στην τερηδόνα. 
Κατάλληλες ιαματικές πηγές για στοματοπλύ-

σεις θεωρούνται όλες οι πηγές ποσιθεραπείας 
για μηχανικό καθαρισμό, οι χλωρονατριούχες 
και θειούχες για χρόνιες φλεγμονές ή εκφυλι-
στικές παθήσεις και οι πηγές για ρευματολογι-
κές παθήσεις που είναι κατάλληλες σε ανάλο-
γα προβλήματα του στοματογναθικού συστή-
ματος. Οι γενικές ενδείξεις αφορούν:  
παροδοντοπάθειες και ουλίτιδες, μείωση της 
συχνότητας της τερηδόνας, στοματίτιδες από γε-
νικευμένα νοσήματα όπως δερματοπάθειες, νο-
σήματα του κολλαγόνου, μετατραυματική αρ-
θρίτιδα και παθήσεις της κροταφογναθικής άρ-
θρωσης, άτυπες καταστάσεις που δεν υποχω-
ρούν σε μακροχρόνια θεραπεία, όπως μέλαινα 
γλώσσα, καυσαλγίες κ.ά. 

Σε ό,τι αφορά τις γυναικολογικές παθήσεις έ-
γινε εκτενής αναφορά στις ενδείξεις – αντενδεί-
ξεις της Ιαματικής Λουτροθεραπείας. Οι αντεν-
δείξεις των ρινικών πλύσεων είναι παρόμοιες με 
τις αντενδείξεις της εισπνοθεραπείας.

Β. Εξωτερική Υδροθεραπεία
Ενδείξεις-Αντενδείξεις Ιαματικής Λου-
τροθεραπείας
α)  Ενδείξεις σε παθήσεις  

του μυοσκελετικού συστήματος
Όλα τα ρευματικά νοσήματα, λίγο ή πολύ, 

έχουν ένδειξη για ιαματική θεραπεία με σκο-
πό τη σταθεροποίηση του φαρμακευτικού θε-
ραπευτικού αποτελέσματος ή και την πρόλη-
ψη των υποτροπών, με ποσοστά δράσης που 
ανέρχονται σε 70-80% των λουομένων. Συνε-
πώς, βασικό μέλημα μιας πολιτείας και μάλι-
στα των υγειονομικών και ασφαλιστικών αρ-
χών της, οφείλει να είναι η αντιμετώπιση των 
παθήσεων αυτών με την κατάλληλη λουτρο-
θεραπεία και την επέκταση της σε όλους τους 
πάσχοντες. Επίσης, σημαντικό παράγοντα επι-
τυχίας αποτελεί και η έγκαιρη έναρξη της θε-
ραπείας, πριν οδηγηθούμε στην παραμόρφω-
ση των αρθρώσεων, οπότε τότε το αποτέλε-
σμα θα είναι απλά ανακουφιστικό. 

Η εφαρμογή της Ιαματικής Λουτροθεραπείας 
στις ρευματικές παθήσεις είναι κατά πολύ συ-
χνότερη από ότι σε παθήσεις άλλων συστημά-
των. Τα ρευματικά νοσήματα θεωρούνται σή-
μερα μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές πλη-
γές, όπως παλαιότερα ήταν η ελονοσία, η φυ-
ματίωση, ο τύφος, η πνευμονία κ.ά. Από άπο-
ψη κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων ευρίσκο-
νται στην πρώτη θέση, συναγωνιζόμενα τα ψυχι-
κά νοσήματα, προκαλώντας πόνο και δυστυχία 
σε πολλά άτομα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Οι ρευματικές παθήσεις στις μέρες μας αντιπρο-
σωπεύουν το 20% της χρόνιας ανικανότητας για 
εργασία σε βιομηχανικές κοινωνίες κάθε χρόνο, 
με δυσμενές επακόλουθο τη διόγκωση της ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης, των εξόδων α-
ναπηρίας καθώς και την αύξηση του δείκτη ανα-
πηρίας, πρόσκαιρης ή μόνιμης. Σε εθνικό επίπε-
δο η απώλεια εργασίας επηρεάζει όλη την οικο-
νομία, τραυματίζοντας την προσπάθεια μιας χώ-

ρας για προαγωγή της υγείας και της παραγωγι-
κότητας.

Ειδικότερα η Ιαματική Λουτροθεραπεία συνι-
στάται στις παθήσεις:

Εκφυλιστικές αρθροπάθειες, στις οποίες βρί-
σκουν εφαρμογή όλα τα ιαματικά νερά αλλά ι-
διαίτερα τα θειούχα, τα χλωριονατριούχα και τα 
ασθενή και ισχυρά ραδιενεργά. Το ζεστό νερό 
δρα αναλγητικά και μυοχαλαρωτικά, γι’αυτό τα 
υπέρθερμα ραδιενεργά και θειούχα νερά έχουν 
σε επώδυνες ιδίως μορφές ανακουφιστική δρά-
ση, ενώ η υδροκινησιοθεραπεία καταπολεμά 
την δυσκαμψία και τις ατροφίες. Για εκφυλιστι-
κές αρθροπάθειες της σπονδυλικής στήλης το-
νίζεται η ανάγκη επανάληψης της λουτροθερα-
πείας, όπως στην αγκυλοποιητική σπονδυλαρ-
θρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Ουρική αρθρίτιδα, στην οποία η Ιαματική 
Λουτροθεραπεία εφαρμόζεται για πρόληψη 
κλινικών εκδηλώσεων σε άτομα με προδιάθε-
ση ή για πρόληψη των κρίσεων, καθώς επίσης 
και σε μορφές με τόφους ή χρόνια αρθρίτιδα ή 
και σε συμμετοχή του νεφρού. 

 Εξωαρθρικές και περιαρθρικές ρευματικές δι-
αταραχές, στις οποίες εντάσσονται οι παθήσεις 
των μαλακών μορίων, δηλ. των τενόντων, των 
ελύτρων αυτών ή των ορογόνων θυλάκων και 
η περιαρθρίτιδα του ώμου, του ισχίου και του 
γόνατος.

 Αποκατάσταση χρόνιων ρευματοπαθειών με 
υπολειμματικούς πόνους και δυσκαμψίες από 
χειρουργικές επεμβάσεις και μετατραυματικές 
καταστάσεις, στις οποίες, εφόσον εφαρμοστούν 
οι κατάλληλες τεχνικές μέθοδοι, το ευεργετικό 
αποτέλεσμα μπορεί να φτάσει μέχρι και 90% 
των περιπτώσεων. 

β)  Ενδείξεις σε παθήσεις  
του καρδιαγγειακού συστήματος

Η Ιαματική Λουτροθεραπεία έχει συγκεκριμέ-
νες ενδείξεις για μερικές παθήσεις του καρδιαγ-
γειακού συστήματος, όπως:

Παθήσεις αρτηριών με ελαφρές διαταραχές 
της αρτηριακής κυκλοφορίας στα κάτω άκρα ε-
πηρεάζονται ευνοϊκά από σχετικά ζεστά λουτρά 
με νερά που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, 
σε συνδυασμό με άσκηση, βελτιώνοντας προ-
οδευτικά την ικανότητα βάδισης. Επίσης, σε ο-
ρισμένες αρτηριοπάθειες συνιστάται υδροθερα-
πεία με θειούχα και ραδιούχα θερμά νερά, που 
πρέπει όμως να συνδυάζεται και με την ανάλο-
γη φαρμακευτική αγωγή. 

Ιδιοπαθής υπέρταση είναι μία από τις καλύ-
τερες ενδείξεις για υδροθεραπεία, με την προ-
ϋπόθεση να έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς με ια-
τρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγω-
γή. Η λουτροθεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται 
στα αρχικά στάδια της υπέρτασης, στο στάδιο 
δηλαδή που δεν έχουμε βλάβες των αγγείων 
ή των νεφρών. Επειδή όμως τα θεραπευτικά α-
ποτελέσματα δεν διατηρούνται και μετά την δι-
ακοπή των ιαματικών λουτρών, για το λόγο αυ-
τό αμφισβητείται και η αξία της λουτροθεραπεί-
ας στην αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Καρδιοπάθειες, όπου η Ιαματική Λουτροθε-
ραπεία σε συνδυασμό με τα φάρμακα έχει ευ-
νοϊκά αποτελέσματα σε νευροφυτικά άτομα 
που υποφέρουν από περιστασιακές ταχυπαλ-
μίες. Γενικά, στις καρδιοπάθειες η λουτροθε-
ραπεία πρέπει να λειτουργεί σαν μια επικουρι-
κή θεραπευτική αγωγή με μεγάλη προσοχή και 
πάντοτε εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη. Πολύ 
σημαντικός ο σχολαστικός ιατρικός έλεγχος.

Φλεβικές παθήσεις για τις οποίες απαιτεί-
ται λουτροθεραπεία είναι κυρίως οι επιπλοκές 
των θρομβοφλεβίτιδων και των κιρσών των κά-
τω άκρων, όπου πάσχει το 10-20% του γυναι-
κείου πληθυσμού παγκοσμίως. Η υδροθερα-
πεία εφαρμόζεται για μακρό χρονικό διάστημα 
σε συνδυασμό με ειδικές ασκήσεις των κάτω ά-
κρων μέσα στο ιαματικό νερό, ενώ οι θεραπείες 
αυτές πρέπει να εφαρμόζονται προληπτικά για 
καλύτερα αποτελέσματα.

Διαλείπουσα χωλότητα, τα συμπτώματα της 
οποιάς εμφανίζονται στο βάδισμα και χαρακτη-
ρίζονται από ισχυρό πόνο στη γαστροκνημία, ό-
που έχουμε σπασμό των αρτηριών της κνήμης 
και ανεπαρκή μεταφορά αίματος, με τον πόνο 
να είναι τόσο ισχυρός που ο ασθενής αναγκάζε-
ται να σταματήσει το βάδισμα. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις τα αποτελέσματα μιας λουτροθεραπεί-
ας είναι περισσότερο από ικανοποιητικά.

Περιφερική ακροκυάνωση, συχνή στα νέα 
κορίτσια, καθώς και ερυθροκυάνωση, χείμετλα 
και αιμορροΐδες. 

 Αντενδείξεις προφανώς είναι μία υπέρταση 
με υψηλή διαστολή πίεση και νεφρική ανεπάρ-
κεια ή σοβαρή αρτηριοσκλήρωση στα αγγεία, 
όπως επίσης και το εγκεφαλικό επεισόδιο, κα-
θώς και σε οργανικές διαταραχές του καρδια-
κού ρυθμού.

γ) Ενδείξεις σε δερματικές παθήσεις 
Η θεραπευτική συμβολή των θερμομεταλ-

λικών νερών στη Δερματολογία είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική παρέχοντας πλήθος κλινικών ευ-
ρημάτων με εύκολα παρατηρήσιμα θεραπευτι-
κά αποτελέσματα, στις παρακάτω δερματοπά-
θειες :
•  Το οξύ έκζεμα είναι η μόνη οξεία πάθηση του 

ανθρώπινου οργανισμού που ενδείκνυται να 
αντιμετωπιστεί με υδροθεραπεία. 

•  Η κνύζα αιδοίου και πρωκτού όπου η επίδρα-
ση των λουτρών είναι τοπική και οφείλεται 
στην ειδική δράση των θειούχων στοιχείων. 

•  Η ψωρίαση, όπου η εφαρμογή θαλάσσιας 
λάσπης, όπως και πυριτούχων αλάτων βοη-
θά στην υποχώρηση της υπερκεράτωσης και 
στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη δρά-
ση της υπεριώδους ακτινοβολίας φάσματος 
UVA κυρίως, και επομένως στην ύφεση των 
βλαβών. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται κυρί-
ως τις απογευματινές ώρες, οπότε η ηλιακή α-
κτινοβολία είναι λιγότερο επικίνδυνη, όσο α-
φορά την πρόκληση ηλιακών εγκαυμάτων και 
την καρκινογένεση. Ένας κίνδυνος ακόμα είναι 
και η πρόκληση ερυθροδερμίας, από τη μη 
σωστή εφαρμογή της μεθόδου 
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•  Η ακμή και η ροδόχρους ακμή, όπου η ε-
φαρμογή θειούχων και θειωδών λουτρών έ-
χει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της υπερ-
κεράτωσης του εκφορητικού πόρου του τρι-
χοσμηγματικού θυλάκου και πιθανόν τη βα-
κτηριοκτόνο ή βακτηριοστατική δράση κατά 
του προπιονικού βακτηριδίου της ακμής, κα-
θώς και στην πρόσκαιρη ύφεση των φλεγμο-
νωδών βλαβών από τη δράση της υπεριώ-
δους ακτινοβολίας.

•  Οι νευροδερματίτιδες, ο τοπικός ή γενικευμέ-
νος κνησμός, οι σκληροδερμίες, η φυματίω-
ση του δέρματος, τα άτονα έλκη, τα εγκαύμα-
τα, οι ιχθυάσεις, οι κερατοδερμίες και οι βλά-
βες βλεννογόνου στα πλαίσια ομαλού λειχή-
να.

δ) Ενδείξεις σε γυναικολογικές παθήσεις
Τα θεραπευτικά αποτελέσματα των ιαματικών 

λουτρών στις γυναικολογικές παθήσεις είναι 
γνωστά εδώ και δύο αιώνες, ενώ παράλληλα 
με την αύξηση του μέσου όρου ζωής των γυναι-
κών αυξήθηκαν και οι χρόνιες γυναικολογικές 
παθήσεις, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη 
συντηρητική αγωγή με την εφαρμογή των φυσι-
κών μέσων και μεθόδων. 

Θεραπευτική ιδιότητα έχουν θερμομεταλλι-
κά νερά πλούσια σε διοξείδιο του άνθρακα, σί-
δηρο, αρσενικό, ιώδιο, ράδιο και αλκαλικά νε-
ρά, ενώ μικρότερη είναι η επίδραση των χλω-
ροασβεστούχων πηγών. Ανάλογα με τη χημική 
τους σύσταση τα θερμομεταλλικά νερά ενδεί-
κνυνται για συγκεκριμένες γυναικολογικές πα-
θήσεις:
•  Ιαματικά νερά που περιέχουν ιώδιο και νάτριο 

θεωρούνται τα πιο σπουδαία για γυναικολογι-
κές παθήσεις. Πειραματικές έρευνες που έχουν 
γίνει απέδειξαν την επίδραση της θεραπείας με 
ιωδιούχο νάτριο στους ενδοκρινείς αδένες και 
ιδιαίτερα στον θυρεοειδή και τις ωοθήκες. Η ε-
φαρμογή των θερμομεταλλικών ιωδιούχων 
και νατριούχων νερών στον γυναικείο οργανι-
σμό μπορεί να συμβάλλει στη γρήγορη βελ-

τίωση των χρονίων φλεγμονωδών παθήσεων 
των γεννητικών οργάνων, στην πρόκληση αλ-
λαγών στην ενδοκρινική μοίρα, στη βελτίωση 
της δράσης των φαρμάκων μετά από πλύσεις, 
κομπρέσες και επιθέματα από λάσπη. Γενικά, 
οι ιωδιούχες πηγές ενδείκνυνται για τη θερα-
πεία παθήσεων των σαλπίγγων, τη στειρότητα, 
σε ορμονικές διαταραχές, σε διαταραχές που 
οφείλονται στην κλιμακτήριο και σε βαριές πα-
ραμητρίριδες.

•  Τα θειούχα θερμομεταλλικά νερά χρησι-
μοποιούνται από πολύ παλιά για λοιμώ-
ξεις των γεννητικών οργάνων ιδιαίτερα αυ-
τές που έχουν σχέση με τον βλεννογόνο και 
το δέρμα όπως κνησμός αιδοίου, διαταρα-
χές των ενδοκρινών αδένων και κλιμακτηρι-
ακές διαταραχές. 

•  Ιαματικά νερά που περιέχουν αρσενικές ενώ-
σεις και σίδηρο ασκούν ρυθμιστική δράση 
στο θυρεοειδή αδένα και γενικότερα στους 
ενδοκρινείς αδένες μειώνοντας την έκκρισή 
του θυρεοειδή σε περίπτωση υπερλειτουργί-
ας του. Επίσης, δρουν στη θεραπεία της νε-
ανικής αμηνόρροιας και σε κάποιες περιπτώ-
σεις στην σωματική και σεξουαλική ωρίμαν-
ση των εφήβων.

•  Τα ραδιενεργά ιαματικά νερά ενδείκνυνται 
στην αμηνόρροια, δυσμηνόρροια, ενδομητρί-
τιδα, παραμητρίτιδα, περισαλπιγγίτιδα, κλιμα-
κτηριακές και προκλιμακτηριακές διαταραχές, 
ιδιαίτερα σε εμμηνόπαυση και σε στειρότητα 
από ανεπάρκεια των ωοθηκών. Επίσης, ιαμα-
τικές πηγές κυρίως με νερά χλωριούχου και ι-
ωδιούχου νατρίου έχουν ευεργετικά αποτελέ-
σματα σε μητροπάθειες, τα οποία χορηγού-
νται με λουτρό ή με πίεση και πυκνότητα στα-
διακά αυξανόμενη.

•  Ιαματικά νερά που περιέχουν ράδιο ενδείκνυ-
νται για αντιμετώπιση της σεξουαλικής ανικα-
νότητας, της ανεπάρκειας των ωοθηκών, της 
σαλπιγγικής στειρότητας, ως συνέπεια πολλα-
πλών φλεγμονών και της στειρότητας της μή-
τρας, επειδή μέσω του κόλπου απορροφάται 

ευκολότερα ο ατμός που περιέχει ράδιο. Τα 
θερμά θαλασσινά λουτρά ενδείκνυνται για α-
νάρρωση μετά από βαριά χειρουργική επέμ-
βαση, καθώς ενισχύουν τον αμυντικό μηχανι-
σμό του οργανισμού.

ε)  Ενδείξεις σε παθήσεις  
του νευρικού συστήματος
Η Ιαματική Υδροθεραπεία συνιστάται για νοσή-

ματα τα οποία προκαλούν βλάβες των κεντρικών 
και περιφερικών νεύρων και έχουν ως σύμπτω-
μα, μεταξύ άλλων, και τους πόνους στους μύες. 
Μερικές από αυτές τις ασθένειες είναι οι νευρίτι-
δες, οι ριζίτιδες, οι νευραλγίες και οι πολυνευρο-
πάθειες. Ενδείκνυται, επίσης, για σύνδρομα από 
διαταραχές του νευροφυτικού συστήματος. Πιο 
αποτελεσματική είναι η χρήση θερμομεταλλι-
κών νερών μέτριας θερμότητας ή φυσιολογικής 
θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την παραδοσι-
ακή φυσικοθεραπεία. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελούν οι περιπτώσεις εγκεφαλικών επει-
σοδίων και μάλιστα στην περίπτωση που το ε-
γκεφαλικό επεισόδιο έχει προκαλέσει παράλυση 
του ασθενούς. Επίσης, η σπαστικότητα, η κρανι-
οεγκεφαλική κάκωση, η κάκωση του κεντρικού 
νευρικού νωτιαίου μυελού κ.ά.

αντενδείξεις ιαματικής λουτροθεραπείας γε-
νικά: Σοβαρά συστημικά νοσήματα όπως καρ-
κίνος, υπερθυρεοειδισμός, φυματίωση, σακχα-
ρώδης διαβήτης, γενική παθολογική κατάσταση 
επιβαρημένη με πυρετό, αναιμία, απώλεια βά-
ρους, αιμορραγία, αιμοδερματοπάθειες, σπογ-
γοειδής μυκητίαση, μεταδοτικές ασθένειες σοβα-
ρή καρδιοπάθεια, πνευμονικό οίδημα, πρόσφα-
το έμφραγμα ή άλλες σοβαρές καρδιακές βλά-
βες, αρρυθμίες και αρτηριακή υπέρταση που δεν 
ρυθμίζονται.

Αντενδείξεις επίσης αποτελούν η νεφροπά-
θεια, η ηπατοπάθεια, η προχωρημένη αρτη-
ριοσκλήρωση ιδίως των εγκεφαλικών αγγεί-
ων, οι πρόσφατες εγκεφαλικές αιμορραγίες και 
οι θρομβώσεις των αγγείων πριν περάσουν 6 
τουλάχιστον μήνες από την προσβολή, οι βα-
ριές νευρικές και οι ψυχικές παθήσεις, οι οξείες 
φλεγμονώδεις δερματικές και οι γυναικολογικές 
παθήσεις, η εγκυμοσύνη και η έμμηνος ρύση.

Ενδείξεις-Αντενδείξεις Πηλοθεραπείας
Ενδείξεις: παθήσεις του μυοσκελετικού συ-

στήματος και γυναικολογικές και δερματικές πα-
θήσεις. 

Ο πηλός των θερμών πηγών αποτελεί ένα φυ-
σικό θεραπευτικό πηλό και είναι ο μόνος πηλός 
στη φύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πη-
λοθεραπεία αυτούσιος. Σχηματίζεται γύρω από 
τις θερμές πηγές από οργανικά και ανόργανα συ-
στατικά, που είναι διαλυμένα ή αιωρούνται στο 
θερμό νερό και τα οποία καθιζάνουν και αποτί-
θενται γύρω από την πηγή. Οι κυριότερες θερα-
πευτικές ενδείξεις της πηλοθεραπείας είναι: 
•  Δερματικές παθήσεις, όπως ψωρίαση, έκζεμα, 

ακμή, ροδόχρους νόσος, ατοπική δερματίτι-
δα, κνησμός ποικίλης αιτιολογίας, ιχθυάσεις 
και κερατοδερματοπάθειες. 

Καβάσιλα - Πυξαριά.
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•  Ρευματοπάθειες, αρθροπάθειες, εκφυλιστικές 
αρθροπάθειες, μυοσκελετικές παθήσεις, ριζί-
τιδες, οσφυαλγίες, ισχυαλγίες, αυχενικό σύν-
δρομο.

•  Ουρική αρθρίτιδα
•  Μετατραυματική αποκατάσταση, όπως δια-

στρέμματα, κατάγματα, αιματώματα και μετα-
τραυματικές δυσμορφίες κ.ά.

•  Γυναικολογικές παθήσεις, όπως φλεγμονώ-
δεις παθήσεις των γεννητικών οργάνων, διατα-
ραχές εμμήνου κύκλου, ενοχλήσεις από συμ-
φύσεις μετά από γυναικολογικές επεμβάσεις, 
αιδοιίτιδες, κολπίτιδες κ.ά. Ιδιαίτερα τα καυ-
τά λασπόλουτρα και αμμόλουτρα καθώς και 
οι καυτές περιτυλίξεις ενδείκνυνται στις χρόνι-
ες γυναικολογικές λοιμώξεις και στην ανεπάρ-
κεια των ωοθηκών.

•  Παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος, ό-
πως αγγειακές παθήσεις, φλεβίτιδα, ενδοαρ-
τηρίτιδα, βελτίωση της φλεβικής και λεμφικής 
κυκλοφορίας.

•  Φυσική αναζωογόνηση και αποτοξίνωση του 
οργανισμού και ενεργοποίηση του μεταβολι-
σμού και των ορμονών κατά του άγχους.

•  Ευνοϊκή επίδραση στο αναπνευστικό σύστη-
μα και ανοσοποιητικό σύστημα με ενεργοποί-
ηση ενζύμων.

•  Αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητος με νευ-
ρομεταβιβαστικά αποτελέσματα, γι αυτό εν-
δείκνυται σε τραυματικές περιφερικές παρα-
λύσεις των νεύρων με αισθητική απώλεια.

•  Αισθητική χρήση σαν καλλυντικό. 
Επίσης κυκλοφορούν στο εμπόριο μάσκες 

αργιλώδεις, που περιέχουν μπετονίτη, καολί-
νη και οξείδιο του μαγνησίου κυρίως, για να εί-
ναι όμως κατάλληλες προς χρήση αναμιγνύο-
νται με νερό ή με μια λοσιόν, οπότε σχηματί-
ζεται μια ομογενής μάσκα, η απομάκρυνση της 
οποίας γίνεται με νερό και ελαφρό τρίψιμο, α-
πορροφώντας σμήγμα, ιδρώτα και κυρίως λό-
γω της τριβής, απομακρύνονται και νεκρά κύτ-
ταρα από την κεράτινη στιβάδα. Χρησιμοποιού-

νται λοιπόν για «βαθύ καθαρισμό» του προσώ-
που και κορμού καθώς και για ελαφρύ, επιφα-
νειακό peeling.

Αντενδείξεις πηλοθεραπείας αποτελούν 
οι πυοδερματίτιδες, η αρτηριακή υπέρταση, η 
καρδιακή ανεπάρκεια, η αναπνευστική ανεπάρ-
κεια, η φλυκταινώδης ψωρίαση, η σπογγοειδής 
μυκητίαση και ο καρκίνος δέρματος. 

Ενδείξεις-Αντενδείξεις  
Θαλασσοθεραπείας
α) Παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος

Η Θαλασσοθεραπεία έχει ευρύ φάσμα δρά-
σης, από την ιατρική θεραπεία χρόνιων ασθε-
νειών, όπως αναπνευστικές ή δερματολογικές 
παθήσεις, μέχρι την πρόληψη σε υγιή άτομα. 
Περιλαμβάνεται σε προγράμματα ευεξίας, χα-
λάρωσης και βελτίωσης της σωματικής υγείας 
με μεθόδους που χρησιμοποιούνται μέσα σε 
αυστηρά επιστημονικά πλαίσια. 

Οι ενδείξεις λοιπόν της θαλασσοθεραπείας 
μπορούν να εντοπιστούν και στον τομέα της ια-
τρικής αλλά και της αισθητικής.

Το θερμό θαλασσινό νερό γενικά δρα θε-
ραπευτικά στις ίδιες παθήσεις, στις οποίες επι-
δρούν και οι χλωριονατριούχες ιαματικές πηγές 
ή αλιπηγές και ιδιαίτερα σε παθήσεις μυοσκελε-
τικού συστήματος σε ρευματικές παθήσεις που 
σχετίζονται με τους μυς, τα οστά και τις αρθρώ-
σεις, όπου βελτιώνεται η δυσκαμψία των αρ-
θρώσεων και θεραπεύονται πολλές μορφές αρ-
θρίτιδας, λόγω της αντιφλεγμονώδους δράσης.

Καταστάσεις που σχετίζονται με το σύγχρονο 
τρόπο ζωής όπως άγχος, ημικρανίες, ψυχοσω-
ματικές παθήσεις, αϋπνίες, νευρωτική πίεση και 
σύνδρομο υπερκόπωσης, ενώ βοηθά στη γρή-
γορη αποκατάσταση τραυμάτων σε συνδυασμό 
με τη φυσικοθεραπεία.
β) Παθήσεις αγγείων

Το λουτρό με θερμαινόμενο θαλασσινό νερό 
στους 32-35ο C χρησιμοποιείται στις κιρσώδεις 
φλεβίτιδες και σε περιφερικές αγγειϊτιδες μετά 

από τραυματισμό. Τα άλατα βρωμίου και ιω-
δίου, βοηθούν στην απορρόφηση οιδημάτων, 
δυναμώνουν τους μυς και διευκολύνουν την ε-
πάνοδο φλεβικού αίματος, ενώ στις παθήσεις 
των αγγείων χρησιμοποιείται συχνά το λουτρό 
με επαναθερμαινόμενο θαλάσσιο ύδωρ. 
γ) Δερματοπάθειες

Κυτταρίτιδα: το χλωριούχο νάτριο του θαλασ-
σινού νερού καθώς και οι ενώσεις βρωμίου, ι-
ωδίου, μαγνησίου και ασβεστίου απορροφού-
νται από το δέρμα και προκαλούν ενζυμικές α-
ντιδράσεις σε κυτταρικό επίπεδο. Επίσης χρησι-
μοποιούνται παράγωγα από ορισμένα φύκη και 
λασποθεραπεία με θαλάσσια ιλύ και εκχυλίσμα-
τα από φύκη. Στην κυτταρίτιδα χρησιμοποιείται 
συχνά το θαλάσσιο ύδωρ, γιατί περιέχει χλωρι-
ούχο νάτριο σε υψηλή αναλογία καθώς και ε-
νώσεις ιωδίου, βρωμίου, μαγνησίου, ασβεστίου. 
Πιθανoλογείται ότι κρύσταλλοι αλάτων απορ-
ροφούνται από το δέρμα και προκαλούν φυσι-
κοχημικές τροποποιήσεις σε κυτταρικό επίπεδο.
Με τον ίδιο τρόπο πιθανολογείται ότι δρα η τοπι-
κή επάλειψη θαλάσσιας λάσπης και παραγόγων 
από θαλάσσια φύκη. Ψωρίαση, έκζεμα, νευρο-
δερματίτιδες, κνησμοί, ακμή, ροδόχρους νόσος.

Αντενδείξεις Θαλασσοθεραπείας
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποί-

ες η θαλασσοθεραπεία αντενδείκνυται όπως 
σε άτομα με υπερθυρεοειδισμό και σε αλλερ-
γικά στο ιώδιο, σε άτομα με βαριές καρδιακές 
παθήσεις, όπως καρδιακή ή αναπνευστική ανε-
πάρκεια, στεφανιαία νόσο κ.ά. οι οποίες δεν εί-
ναι σταθεροποιημένες με φαρμακευτική αγω-
γή, σε σοβαρά εγκεφαλικά επεισόδια, σε μολυ-
σματικές και μεταστατικές καταστάσεις, σε χει-
ρουργικά τραύματα. Επίσης σε άτομα με αιμορ-
ραγική διάθεση με φλεβίτιδα, ευρυαγγείες, κιρ-
σούς, φλεγμονές, με αρτηριακή υπέρταση, πυ-
ρετό, βλάβες των νεφρών και σε άτομα καχεκτι-
κά, κατά την έμμηνο ρύση και σε ψυχωσικές κα-
ταστάσεις. ID

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

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

Kουσκούκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - π. Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τουρισμοσ υγειασ

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ
Προοπτικές του Θερμαλισμού στην Ελλάδα
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Η Alma φέρνει και πάλι την πλέον πρωτοπο-
ριακή λύση στη βιομηχανία της αποτρίχωσης, 
συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα του Αλεξαν-
δρίτη –χωρίς αναλώσιμα, όμως– με αυτά του 
διοδικού laser σε μία ενιαία πλατφόρμα απο-
τρίχωσης, το Soprano ICE. Το νέο αυτό σύστη-
μα αποτελεί τη νεότερη, με πολλές τεχνολογι-
κές προσθήκες και πλέον αναβαθμισμένη έκ-
δοση του Soprano XL (διπλά βραβευμένο για 
την καλύτερη θεραπεία αποτρίχωσης της χρο-
νιάς την περίοδο 2011-2012 και  2012-2013 
από τα επίσημα Aesthetic Awards). 

Αλεξανδρίτης  
χωρίς αναλώσιμα  

Το Soprano ICE είναι εγκεκριμένο από το 
FDA για όλους τους τύπους δέρματος I-VI και 
για το μαυρισμένο από τον ήλιο! Αυτό που το 
διαφοροποιεί και ανάγει το Soprano ICE όχι 
σε ένα ακόμη σύστημα, αλλά σε μία πλατ-
φόρμα αποτρίχωσης, είναι ότι ενσωματώνει 
πολλαπλές τεχνολογίες και διαφορετικά μήκη 
κύματος και κεφαλές, προκειμένου να καλύ-
πτονται οι διαφορετικές ανάγκες και περιπτώ-
σεις των ασθενών, ως εξής: 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALMA LASErS

Βασισμένη στο μήκος 
κύματος του Αλεξανδρίτη, 
η νέα τεχνολογία της Alma 
Lasers, Diode Laser Alex, 

επιτρέπει την αποτρίχωση 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου σε ασθενείς με κάθε 
τύπο και χρώμα τρίχας και 
δέρματος άνετα, γρήγορα 

και αποτελεσματικά.

Νέα Τεχνολογία Διοδικού 
Laser Αλεξανδρίτη 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΥΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΧΑΣ



Ρωτήστε µας
Σήµερα 
για τη Νέα Γενιά Laser
Αποτρίχωσης µε Τεχνολογία
SOLID - STATE ALEX
www.almasopranoice.com

Pretty. Cool.
ice

- Χωρίς Αναλώσιµα

 

- Αποδεδειγµένα Ασφαλές
- Παγκοσµίως Βραβευµένη
  Τεχνολογία SHR*
- Ανώδυνο και Γρήγορο

 

- Ταχύτητα έως 10 Ηz
- Το µόνο Εγκεκριµένο από το FDA 
   Σύστηµα για Μαυρισµένα
   από τον Ήλιο ∆έρµατα

*SOPRΑΝΟ: Η Καλύτερη Θεραπεία της Χρονιάς 
2011-2012 & 2012-2013 από τα Aesthetic Awards 

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.almalasers.com
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DIODE LASER ALEX

Χαρακτηριστικά: Διοδικό Laser,
755 nm, 15x10 mm Spot Size, έως 10 Hz 
Το σύστημα Soprano ICE φέρει την πλέον 

καινοτόμο τεχνολογία αποτρίχωσης, Diode 
Laser Alex, χρησιμοποιώντας διοδικό laser 
βασισμένο στο μήκος κύματος του Αλεξαν-
δρίτη, επιτρέποντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη 
απορρόφηση της ενέργειας από το χρωμο-
φόρο της μελανίνης. Ο μεγάλος αυτός βαθ-
μός απορρόφησης, που αποδίδεται στο μήκος 
κύματος του Αλεξανδρίτη, σε συνδυασμό με 
τον έντονο ψυκτικό μηχανισμό, το επίπεδο κά-
λυψης της περιοχής θεραπείας, την άνεση της 
αποτρίχωσης και το σύνηθες χαμηλό κόστος 
συντήρησης του διοδικού laser καθιστούν την 
τεχνολογία Diode Laser Alex ως την ιδανικό-
τερη λύση για το μεγαλύτερο εύρος χρώμα-
τος και τύπου τρίχας –ιδιαιτέρως των ανοιχτό-
χρωμων και λεπτών τριχών.  

SPEED™        

 
Χαρακτηριστικά: Διοδικό Laser,  

810 nm, 20x10 mm Spot Size, έως 10 Hz 
Με το μεγάλο spot size (20x10 mm) της νέ-

ας κεφαλής Speed™, δίνεται η δυνατότητα να 

γίνεται η θεραπεία και πιο γρήγορα και σε με-
γαλύτερες περιοχές. Ο χρόνος της θεραπείας 
μειώνεται στο μισό

COMPACT APPLICATOR 

Χαρακτηριστικά: Διοδικό Laser, 
810 nm, 12x10 mm Spot Size, έως 10 Hz 
Η νέα εργονομικής σχεδίασης ελαφριά κε-

φαλή Compact Applicator του Soprano ICE 
κάνει τις θεραπείες πολύ πιο άνετες και ευχά-
ριστες τόσο για τους χειριστές όσο και για τους 
ίδιους τους ασθενείς. 

DIODE LASEr YAg 
       

Χαρακτηριστικά: Διοδικό Laser, 
1064 nm, 12x10 mm Spot Size, έως 10 Hz 

Η κεφαλή YAg χρησιμοποιεί διοδικό laser 
βασισμένο στο μήκος κύματος του Nd:YAG, 
που επιτρέπει τη μέτρια απορρόφηση της ενέρ-
γειας  από το χρωμοφόρο της μελανίνης.  

Αυτό το επίπεδο απορρόφησης της ενέργει-
ας σε συνδυασμό με τον έντονο ψυκτικό μη-
χανισμό, το επίπεδο κάλυψης της περιοχής 
θεραπείας, την άνεση της αποτρίχωσης και το 
σύνηθες χαμηλό κόστος συντήρησης του δι-
οδικού laser καθιστούν αυτήν την εναλλακτι-

κή την πιο στοχευμένη λύση για σκούρους τύ-
πους δέρματος.  

FACIAL TIP

Χαρακτηριστικά: Διοδικό Laser,  
810 nm, 6 mm Spot Size 

Η νέα πρωτοποριακή κεφαλή Facial Tip επι-
τρέπει τη θεραπεία της αποτρίχωσης σε δύσκο-
λα προσβάσιμες περιοχές, όπως τα αυτιά, η 
μύτη και το μεσόφρυο.

ICE™

Η νέα τεχνολογία ICE™ είναι μια προηγμέ-
νη τεχνολογία ψύξης, που παγώνει το δέρμα 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα. Η τεχνολογία ταυ-
τόχρονου ψυκτικού μηχανισμού ICE™ Cold 
Sapphire ελαχιστοποιεί το ρίσκο εγκαυμά-
των στην επιφάνεια του δέρματος, ενώ ταυ-
τόχρονα διατηρεί τη θερμότητα σε επίπεδο 
δερμίδας, όπου βρίσκονται οι θύλακες της 
τρίχας. Αυτός ο εξ’ επαφής ψυκτικός μηχα-
νισμός αυξάνει την άνεση της θεραπείας για 
τους ασθενείς, κάνοντας την αποτρίχωση ευ-
χάριστη όσο ποτέ.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALMA LASErS

Eγκεκριμένο από το FDA για όλους τους τύπους δέρματος I-VI
και για το μαυρισμένο από τον ήλιο

Επιπλέον, το νέο σύστημα Soprano ICE παρέχει δυνατότητα θεραπείας με δύο μεθόδους αποτρίχωσης (Dual Mode): Παλμό-Παλμό (τεχνολο-
γία HR) και Εν-Κινήσει τεχνολογία (In-Motion™/SHR). Η τελευταία, είναι αποκλειστική τεχνολογία αποτρίχωσης της Alma Lasers και χρησιμοποι-
είται παγκοσμίως (ήδη περισσότερα από 3.500 συστήματα εγκαταστημένα ανά την υφήλιο) με τεράστια επιστημονική και εμπορική αναγνώριση.

Η εν-κινήσει τεχνολογία SHR λειτουργεί αυξάνοντας σταδιακά τη θερμοκρασία της δερμίδας, έως ότου καταστραφούν αποτελεσματικά οι θύ-
λακες τις τρίχας και εμποδιστεί η επανέκφυσή τους, 
ενώ παράλληλα προστατεύεται πλήρως ο περιβάλ-
λοντας ιστός. Πολύ μικρής διάρκειας παλμοί με με-
γάλη συχνότητα επανάληψης διοχετεύονται βαθειά 
στο στρώμα της δερμίδας, επιτυγχάνοντας μεγάλη 
συσσώρευση ενέργειας και αύξηση της θερμοκρα-
σίας του δέρματος, ουσιαστικά χωρίς πόνο.  

Η εν-κινήσει (In-Motion™) τεχνική χαρακτηρίζεται 
από πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα περάσματα, 
εξασφαλίζοντας, έτσι, την πλήρη κάλυψη της περι-
οχής θεραπείας, ενώ η τεχνολογία ICE™ προστα-
τεύει από επιφανειακά εγκαύματα, επιτρέποντας η 
αποτρίχωση να είναι παράλληλα και ανώδυνη και 
αποτελεσματική. 



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

www.classys.com 

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

High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)

Μη επεµβατικό λίφτινγκ και σύσφιγξη προσώπου

Be the want to be!
Πριν Μετά

info@lidsmedical.gr · www.lidsmedical.gr 
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Οσμωτική νέκρωση και συρρίκνωση του κεντρικού 
στελέχους του θύλακος της τρίχας

Λέπτυνση και διαστολή επιθηλίου 

Ιστολογική
μετά από αποτρίχωση  

με SHR

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ SHr 
7 Χρόνια Κλινικά Αποδεδειγμένης Αποτελεσματικότητας 

Η τεχνολογία SHR 
έχει γίνει αντικείμενο 

πολυάριθμων κλινικών 
μελετών και επιστημονικών 

άρθρων. Μελέτες που 
συνέκριναν την τεχνική 

SHR με άλλες τεχνολογίες 
αποτρίχωσης, κατέληξαν ότι 
η SHR προκαλεί σημαντικά 

λιγότερο πόνο,
είναι πιο αποτελεσματική 

και δεν προκαλεί 
παρενέργειες σε ασθενείς 
με σκουρόχρωμο δέρμα.

“Η χρήση του SHR σε ασθενείς με σκούρο 
δέρμα μπορεί να μειώσει ουσιαστικά την αί-
σθηση πόνου ή ενόχλησης και να ελαχιστο-
ποιήσει την πιθανότητα για εμφάνιση φλυκται-
νών, κάκαδου και υπο/υπερ-χρωματώσεων. 
Επιπροσθέτως, η απουσία επιδερμικών επι-
δράσεων όπως ερυθρότητα και φλεγμονές 
και η έλλειψη χρόνου προ-θεραπείας (χωρίς 
ανάγκη τοπικής αναισθησίας) και αποθερα-
πείας κάνει το SHR πιο ευχάριστο και ασφα-
λές από τα παραδοσιακά συστήματα laser.”

 Πηγή: Κλινική μελέτη της Dr. Tania 
Meneghel, Renaissance Clinic,

Sao Paulo, Brazil

“Το SHR αποτελεί μια ουσιαστικά ανώδυ-
νη τεχνική αποτρίχωσης εξαιτίας της άψογης 
απομόνωσης της θερμικής του επίδρασης 
στον δερματικό ιστό που περιβάλλει τον θύ-
λακα της τρίχας. Η χρήση χαμηλής ενέργειας 
και μικρής διάρκειας παλμών με μεγάλη συ-
χνότητα επανάληψης σε συνδυασμό με τον 
ενσωματωμένο επιδερμικό ψυκτικό μηχανι-
σμό του συστήματος Soprano έχει ως απο-
τέλεσμα η θεραπεία να γίνεται πολύ ανεκτική 
από τον ασθενή και ιδιαίτερα από εκείνους με 
σκούρο φωτότυπο.” 

Πηγή: Κλινική μελέτη
του Dr. Fernando Urdiales,
Miramar Instituto Medico,

Malaga, Spain 

“Η θεραπεία αποτρίχωσης με το Soprano 
SHR είναι πραγματικά λιγότερο επώδυνη σε 
σύγκριση με άλλα συστήματα διοδικού laser. 
Η ταχύτητα, όμως, του παλμού της τεχνολο-
γίας SHR και η συνεχής κίνηση με χαμηλής 
ενέργειας laser διόδου αποτελεί πραγματική 
πρόοδο για το επίπεδο ασφάλειας, αποτελε-
σματικότητας και ανεκτικότητας της θεραπείας 
αποτρίχωσης με laser.” 

Πηγή: Επιστημονικό άρθρο
του Dr. Martin Braun,

Vancouver Laser and Skin,
Vancouver, Canada

“Η θεραπεία με το Soprano SHR είναι 
πραγματικά λιγότερο επώδυνη από τα υπό-
λοιπα διοδικά laser αποτρίχωσης.” 

Πηγή: Μακροπρόθεσμη κλινική μελέτη  
του Dr. Christopher Zachary,

Department Chair,
University of California,

Irvine, USA

Ιστολογικές από το αρχείο της Dr. Tania 
Meneghel, Sao Paulo, Βραζιλία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALMA LASErS
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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.shenb.com

Σύστηµα Ογκοµετρικής 
Αντιγήρανσης(DVR)

Fractional Microneedle RF

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

• 36 βελόνες-ηλεκτρόδια ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ οι οποίες
µεταφέρουν θερµική ενέργεια στο δέρµα

• ∆ιπλή ραδιοσυχνότητα 1MHz / 2 MHz για επιλεκτική 
θερµική ρίκνωση

• Μπλε και κόκκινο φως - LED µε αντιφλεγµονώδη 
και αναπλαστική δράση

• Βάθος 0.5-3.5mm

Η Υπεροχή του VIVACE

ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ 
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Το Latanoprost (λατανοπρόστη) είναι συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης F2 
(PGF 2a). Το Latanoprost είναι το καινοτόμο προϊόν της Fagron που ρυθμίζει τη φάση 
ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διεγείρει και παρατείνει την αναγεννητική φάση του 
κύκλου ζωής της τρίχας κατά την οποία παρατηρείται ενδυνάμωση και ανάπτυξη της. 
Το Latanoprost σε συνδυασμό με τη μινοξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές και 
ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 
για το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas, τηλ: 8011142100, 
2431083633-5, fax: 2431083615
email: info@fagron.gr 
www.fagron.gr 

Latanoprost™
Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας

Η Prostaquinon™ ασκεί αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση 
και βοηθά στην αποφυγή της σμίκρυνσης των τριχοθυλακίων. Η 
Prostaquinon™ αναστέλλει την προσταγλανδίνη PGD2 η οποία σύμφωνα 
με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα συνδέεται με την αλωπεκία. Η 
Prostaquinon™ αναπτύχθηκε ύστερα από μελέτες του τμήματος Έρευνας 
και Ανάπτυξης της Fagron και περιέχεται στο πακέτο γαληνικής παρασκευής 
Fagron Advanced Derma Pack PPE για θεραπεία της αλωπεκίας. Το 
πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack PPE περιέχει  
προζυγισμένη ποσότητα Prostaquinon®, προζυγισμένη ποσότητα PEG-
40 Hydrogenated castor oil, προζυγισμένη βάση γαληνικής παρασκευής 
Espumil™ για παρασκευή γαληνικού σκευάσματος σε μορφή αφρού, 
τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται σε πελάτη/ασθενή και 
οδηγίες παρασκευής. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το 
προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas.
Tηλ: 8011142100, 2431083633-5, fax: 2431083615
email: info@fagron.gr
www.fagron.gr

Prostaquinon™
Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας

EPIfactor®

Κυτταρική αναγέννηση και compounding

Ο EPIfactor® αποτελεί βιοταυτόσημο του επιδερμικού 
αυξητ ικού παράγον τα ο οποίος παράγε ται 
βιοτεχνολογικά. Είναι πρωτεΐνη γενικά ασταθής και 
λόγω αυτής της ευαισθησίας μπορεί να χορηγηθεί 
μόνο στα πλαίσια της εξατομικευμένης θεραπείας. 
Η κύρια ιδιότητα του είναι να ενεργοποιεί τους 
ινοβλάστες. Είναι κατάλληλος για αναγέννηση 
ιστών και επούλωση. Ο EPIfactor® περιέχεται στο 
πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced 
Derma Pack FES για θεραπεία της φωτογήρανσης 
και αντιγήρανσης του δέρματος. 
Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced 
Derma Pack FES περιέχει μία αμπούλα EPIfactor®, 
προζυγισμένη φαρμακευτ ική ουσία sodium 
hyaluronate, προζυγισμένη βάση γαληνικής 
παρασκευής Fitalite™, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη 
που διατίθεται σε πελάτη/ασθενή και οδηγίες 
παρασκευής. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas, 
τηλ: 8011142100, 2431083633-5, fax: 2431083615
email: info@fagron.gr
www.fagron.gr
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Το νέο σύστημα CRYOLIPO II/CLATUU είναι ένα προηγμένο 
σύστημα επιλεκτικής κρυογλυπτικής, που βασίζεται στη μέ-
θοδο της κρυολιπόλυσης και προκαλεί μόνιμη μείωση του 
τοπικού πάχους κατά τρόπο απόλυτα ασφαλές. Πρόκειται για 
μία μη επεμβατική μέθοδο, εγκεκριμένη από τον Οργανισμό 
Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής  (FDA), που έχει βα-
σιστεί στην εκτεταμένη έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ για τις μη επεμβατικές μεθόδους λιπογλυπτικής.

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

CRYOLIPO II/CLATUU

LPG Scan 
& CELLUTEST Tablet
Πλήρες Σύστημα Διάγνωσης & Αξιολόγησης
της Κυτταρίτιδας    

Mε τη θερμογραφική ανάλυση – γρήγορη και μη επεμ-
βατική – και το LPG Scan, είναι εφικτή η εύρεση του τύ-
που κυτταρίτιδας και η έκτασή της, καθώς επίσης και η 
συνιστώμενη στοχευμένη θεραπεία.

1. Λογισμικό Cellutest  
2. Λογισμικό LPG Scan
3.  Tablet Samsung Galaxy Tab S 10,5”
4. Ψηφιακό παχύμετρο
5.  Android TV box, για προβολή των θεραπειών σας  

από το youtube στον χώρο αναμονής σας
6.  Τρίποδο stand για το tablet

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr
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DERMAFRAC™ 
Το DERMAFRAC™ της Αμερικάνικης εταιρείας genesis Biosystems 
αποτελεί την εξέλιξη της τεχνολογίας micro-channeling. Το σύστημα 
DERMAFRAC™ μεταφέρει ουσίες με ενεργά συστατικά μέσω μικρο-
καναλιών που δημιουργεί στην επιδερμίδα  και λειτουργεί ως εναλλα-
κτική θεραπεία των fractional lasers χωρίς αναισθησία και πόνο.
Eκατοντάδες μικρο-ακίδες διεισδύουν με απόλυτη ομοιομορφία στο 
άνω χόριο, δημιουργώντας, έτσι, μικρο-οπές, που επιτρέπουν την εί-
σοδο των δραστικών ουσιών μεσοθεραπείας στο δέρμα. 
Ο μικρο-τραυματισμός αυ-
τός, που επιφέρεται, διεγεί-
ρει τον μηχανισμό ανάπτυ-
ξης νέου κολλαγόνου («κολ-
λαγονογέννεση») και τη δρά-
ση των ινοβλαστών. 
Το DERMAFRAC™ εφαρμό-
ζεται για θεραπείες αντιγή-
ρανσης, ενυδάτωσης, λεύ-
κανσης και ακμής.
Aποκλειστική διάθεση για 
Ελλάδα και Κύπρο από την 
εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
210 6815681
email: info@lidsmedical.gr
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IMCAS – WOrLD CONgrESS 2016
28-31 January, 2016, Paris, France
www.imcas.com/en/attend/imcas-world-
congress-2016

74th AAD ANNUAL MEETINg 
4-8 March, 2016, Washington, D.C.
www.aad.org/meetings/2016-annual-meeting

1st INTErNATIONAL DErMATOLOgY 
AND COSMETOLOgY CONgrESS
16-20 March, 2016, Istanbul, Turkey
www.indercos.org/

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
25 Μαρτίου, 2016, Grand Resort, Λεμεσός
www.cubix.com.cy/

13th EADV SPrINg SYMPOSIUM 
19-22 May, 2016, Athens, Greece
www.eadvathens2016.org/

IMCAS – AMERICAS 2016
1-3 July, 2016, Cancùn, Mexico
www.imcas.com/en/attend/imcas-
americas-2016

5th CONgrESS OF THE PSOrIASIS 
INTErNATIONAL NETWOrK – PSOrIASIS 
2016
7-9 July, 2016
Paris, France
www.pso2016.com/

IMCAS – ASIA 2016
29-31 July, 2016, Taipei, Taiwan
www.imcas.com/en/attend/imcas-asia-2016

16th WOrLD CONgrESS ON CANCErS 
OF THE SKIN – 12th CONgrESS OF 
THE EUROPEAN ASSOCIATION OF 
DErMATO-ONCOLOgY
31 August – 3 September, 2016
Vienna, Austria
www.wccs2016.com

13th CONgrESS OF THE EUrOPEAN 
SOCIETY OF CONTACT DERMATITIS
14-17 September, 2016, Manchester, UK
www.escd2016.com/

25th EADV CONgrESS
28 September – 2 October, 2016
Vienna, Austria
www.eadvvienna2016.org/

IMCAS – CHINA 2017
14-16 April, 2017
Shanghai, China
www.imcas.com/en/attend/imcas-
china-2017

XII INTErNATIONAL CONgrESS OF 
DErMATOLOgY
18-22 April, 2017, Buenos Aires, Argentina
www.icd2017.com.ar/

13th CONgrESS OF THE EADO
3-6 May, 2017
Megaron Athens International Conference 
Centre, Greece
www.eado2017.org/

14th EADV SPrINg SYMPOSIUM
25-28 May, 2017
Brussels, Belgium
www.eadv.org/

13th WOrLD CONgrESS OF PEDIATrIC 
DErMATOLOgY
6 July, 2017
Chicago, United States
www.pedsderm.net/meetings/world-
congress-of-pediatric-dermatology/

προσεχή δερματολογικά συνέδρια



Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το BRIVIR® και η 5-fluorouracil συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης ή των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, floxuridine και tegafur) ή
προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών και άλλων 5-fluoropyrimidines π.χ. flucytosine δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον
4 εβδομάδων πριν αρχίσει η θεραπεία με φάρμακα της ομάδας 5-fluoropyrimidine. Ως μια επιπλέον προφύλαξη, πρέπει να ελέγχεται η δραστικότητα του ενζύμου DPD (διϋδροπυριμιδίνης αφυδρογονάσης)
πριν αρχίσει οποιαδήποτε θεραπεία με φάρμακα της ομάδας της 5-fluoropyrimidine σε ασθενείς που προσφάτως έπαιρναν BRIVIR®.

Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στη Menarini Hellas.

ΜΕNARINI HELLAS A.E.
Aν. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 8316111 - 3, Fax: 210 8317 343, e - mail: menarini@otenet.gr
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152. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Κάθε δισκίο περιέχει 125mg brivudin. Για τα έκδοχα, βλέπε παρ. 6.1. 4.3. Αντενδείξεις:

Το BRIVIR® δεν πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα άλλα συστατικά του. Ασθενείς υπό αντικαρκινική
χημειοθεραπεία: Η χρήση του BRIVIR® αντενδείκνυται σε ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, ειδικά εάν λαμβάνουν 5-fluorouracil (5-FU), συμ-
περιλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης, των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, floxuridine,
tegafur) και προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών ή άλλων 5-fluoropyrimidines (βλέπε επίσης παρ. 4.4.και 4.5). Ασθενείς
με ανοσοανεπάρκεια : Η χρήση του BRIVIR® αντενδείκνυται σε  ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια όπως π.χ. αυτούς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, άλλη
ανοσοκατασταλτική αγωγή ή υπό θεραπεία με flucytosine για σοβαρές συστηματικές μυκητιάσεις. Παιδιά: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του BRIVIR®
σε παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί ικανοποιητικά και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η χρήση του. Κύηση και γαλουχία: Το BRIVIR® αντενδείκνυται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας (βλέπε επίσης παρ. 4.6.). 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: H brivudin χορηγήθηκε σε περισσότερους από
3900 ασθενείς σε κλινικές μελέτες. Η πιο σοβαρή αντίδραση, που σπανίως συμβαίνει, ήταν η ηπατίτιδα. Επίσης, αυτή η αντίδραση έχει καταγραφεί κατά τη
διάρκεια ερευνών μετά την κυκλοφορία. Η μόνη συχνή ανεπιθύμητη αντίδραση ήταν η ναυτία (2,1%). Οι επόμενες συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (ασυ-
νήθιστες και σπάνιες) ήταν εκείνες που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα και τις ψυχιατρικές διαταραχές SOCs. Eίναι επίσης φανερό από τα στοιχεία
έρευνας μετά την κυκλοφορία ότι η brivudin επιδρά στο ΚΝΣ. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού ήταν οι αντίστοιχες κατά τη διάρκεια της κλι-
νικής χρήσης του προϊόντος, όπως είναι φανερό και από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία. Η συχνότητα και το είδος των ανεπιθυμήτων αντιδράσεων
συμφωνούν σε αυτές που εμφανίζονται σε άλλα αντιϊκά νουκλεοζίδια της ιδίας κατηγορίας. Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών: Στον παρακάτω
πίνακα αναφέρονται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της brivudin ανάλογα με το οργανικό σύστημα κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας. Διαταραχές αίματος
και λεμφικού συστήματος : Ασυνήθεις (0,1-1%): Ακοκκιοκυτταραιμία, ηωσινοφιλία, αναιμία, λεμφοκυττάρωση, μονοκυττάρωση. Σπάνιες (0,01-
0,1%): Θρομβοπενία. Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος: Ασυνήθεις (0,1-1%): Aλλεργικές/αντιδράσεις υπερευαισθησίας (περιφερικό οίδημα
και οίδημα της γλώσσας, χειλιών, βλεφάρων, λάρυγγα και προσώπου, κνησμός, εξάνθημα, αυξημένη εφίδρωση, βήχας, δύσπνοια, βρογχόσπασμος.  Δια-
ταραχές μεταβολισμού και θρέψης: Ασυνήθεις (0,1-1%): Aνορεξία. Ψυχιατρικές διαταραχές: Ασυνήθεις (0,1-1%): Αϋπνία, αγχώδη διαταραχή.
Σπάνιες (0,01-0,1%): Παραισθήσεις, συγχυτική κατάσταση. Διαταραχές νευρικού συστήματος: Ασυνήθεις (0,1-1%): Kεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγος,
υπνηλία, παραισθησία. Σπάνιες (0,01-0,1%): Δυσγευσία, τρόμος. Άγνωστες: Διαταραχή ισορροπίας. Διαταραχές ωτών και λαβυρίνθου: Σπάνιες
(0,01-0,1%): Πόνος στο αυτί. Αγγειακές διαταραχές: Ασυνήθεις (0,1-1%): Υπέρταση. Σπάνιες (0,01-0,1%): Υπόταση. Άγνωστες: Αγγειϊτιδα. Δια-
ταραχές γαστρεντερικού συστήματος: Συνήθεις (1-10%): Ναυτία. Ασυνήθεις (0,1-1%): Δυσπεψία, έμμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια, τυμπανισμό,
δυσκοιλιότητα. Ηπατοχολικές διαταραχές: Ασυνήθεις (0,1-1%): Λιπώδες ήπαρ, αυξημένα ηπατικά ένζυμα. Σπάνιες (0,01-0,1%): Hπατίτιδα, αύξηση
της χολερυθρίνης στο αίμα. Άγνωστες: Οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Διαταραχές δέρματος και υποδορίων ιστών: Άγνωστες: Εξάνθημα σταθερής έκ-
θυσης, απολεπιστική δερματίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens Johnson. Μυοσκελετικές διαταραχές: Σπάνιες (0,01-0,1%): Οστικά άλγη.
Γενικές διαταραχές και συνθήκες χορήγησης: Ασυνήθεις (0,1-1%): Εξασθένηση, κόπωση, γριππώδης συνδρομή  (αίσθημα κακουχίας, πυρετός,
πόνος, ρίγη).

Βιβλιογραφία: 1. Smpc Brivir®.

Έγκαιρη θεραπεία του Oξέος Έρπητα 
Ζωστήρα σε ενήλικες ανοσοεπαρκείς ασθενείς1

1 Δ Ι Σ Κ Ι Οτην ημέρα1

Aπoτελεσματικά
γρήγορα& 1
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Ισχυρό αποτέλεσμα με διάρκεια   
με Cosentyx 300mg1,2

8/10 ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση  
επιτυγχάνουν καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα 
την 16η εβδομάδα1

1. Thaci et al., Journal of the American Academy of Dermatology 2015, DOI: http://dx.doi. org/10.1016/j. 
jaad.2015.05.013 2. Cosentyx Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Νοέμβριος 2015

γραµµής 
συστηµατική θεραπεία
1ης

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ IL-17A

Το προϊόν δεν είναι ακόμα εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
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