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2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ιαματική Ιατρική: 

Πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία 
και αποκατάσταση της υγείας

17-19 Δεκεμβρίου 2016
Thermae Sylla Spa Hotel, Αιδηψός

ΥΠό τΗΝ ΑΙΓΙδΑ κΑΙ ΣΥΝδΙόΡΓΑΝωΣΗ
κεντρικής Ένωσης δήμων Ελλάδος

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ



Cleansing Gel 200 ml

Cleansing Mousse 150ml

Rebalancing Emulsion 60 ml

Purifying Facial Μask 75 mlPurifying Facial Μask 75 mlPurifying Facial Μask

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
ΒΡΥΩΝΗ Γ.  Αν. Kαθηγήτρια Μικροβιολoγίας 
ΓEΩPΓAΛA Σ.  Ομότ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΓKAΓΚΑΡΗ Ε.   Επικ. Καθηγήτρια Στοματολογίας ΕΚΠΑ, Στοματολογικό Τμήμα Νοσ. «Α. Συγγρός»
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» 
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ΛΟΥΚΑΤΟΥ Μ.  Δερματολόγος, Αθήνα 
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MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K.  τ. Eπίκ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας  
MOΥΡΕΛΛOΥ-TΣΑΤΣOΥ O.   Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
MOΥΣΑΤΟΥ Β.  Δερματολόγος, Αθήνα 
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» 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Μ.   Επιμελήτρια Α', Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, 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.  Δερματολόγος, Λειβαδιά 
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 

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. 

•  Το πεμφιγοειδές των βλεννογόνων αποτελεί μια σπάνια αυτοάνο-
ση πομφολυγώδη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από προσβολή 
κυρίως των βλεννογόνων, χρόνια πορεία και τάση δημιουργίας ου-
λών στις προσβεβλημένες περιοχές

•  Πρόκειται όχι για κλινική οντότητα, αλλά περισσότερο για νοσολο-
γικό φαινότυπο με κλινική και αντιγονική ετερογένεια

•  Συχνότερα προσβάλλεται ο στοματικός βλεννογόνος, αλλά η συμ-
μετοχή τού αντίστοιχου των οφθαλμών, μπορεί να οδηγήσει σε τύ-
φλωση    

ΚλινιΚές μορφές 
προςβολή βλέννογονων 
& προςβολή δέρματος

προςβολή των βλέννογονων ι 

•  Κυρίως στοματικός και επιπεφυκότων, αλλά και γεννητικών οργάνων, 
ανώτερου αναπνευστικού, ΓΕΣ, οισοφάγου

•  Στόμα ~90%, ούλα, βλεννογόνοι παρειών, χειλέων, σκληρά υπερώα, 
γλώσσα

•  Πομφόλυγες, ελκώσεις, υποτροπές, ουλώδης ατροφία. Περιορισμένες, 
ή σε όλο το στόμα

• Αποφλοιωτική ουλίτιδα 60%, πολλές φορές μοναδική θέση προσβολής

προςβολή των βλέννογονων ιι 

•  Επιπεφυκότες (30-45%): Συνήθως και στα δύο μάτια. Ειδική χρόνια επι-
πεφυκίτιδα, που οδηγεί σταδιακά σε ίνωση ή σχηματισμό συμβλεφά-
ρου, τριχίαση, εκτρόπιο, ξηρότητα, τραυματισμό του κερατοειδούς (έλ-
κωση, νεοαγγειογένεση), με τελικό αποτέλεσμα τύφλωση

Πεμφιγοειδές 
των βλεννογόνων

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ - 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ

Ιατρείο Αυτοάνοσων Δερματοπαθειών, Ανοσοδερματολογικό 
Εργαστήριο, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
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•  Ρινοφάρυγγας: Ρινορραγίες, ινώδεις συμφύσεις, απόφραξη αε-
ραγωγών 

•  Λαρυγγική προσβολή: βράγχος φωνής, αφωνία, στένωση
•  Οισοφάγος: δυσφαγία, απώλεια σωματικού βάρους
•  Γεννητικά όργανα: Σπάνια. Ατροφικές ουλωτικές βλάβες (χείλη 

αιδοίου, πόσθη)

προςβολή δέρματος 

•  Σε ποσοστό 25-30%. Ερυθηματώδεις πλάκες, πομφόλυγες, δια-
βρώσεις, ατροφικές ουλές

•  Τριχωτό κεφαλής, πρόσωπο, αυχένας, άνω τμήμα κορμού
•  Συνήθως περιορισμένης έκτασης
•  Πεμφιγοειδές τύπου Brunsting-Perry: κεφαλή, αυχένας, χωρίς 

συμμετοχή βλεννογόνων. Μόνιμη ουλωτική αλωπεκία

παθογένέια
Οι βλάβες στους βλεννογόνους και στο δέρμα πιστεύεται ότι προ-
κύπτουν από τη βλάβη που προκαλούν αυτοαντισώματα (κυ-
κλοφορούντα), όταν συνδέονται με αντιγονικά στοιχεία της 
ζώνης βασικής μεμβράνης (περιοχή ημιδεσμοσωματίων, διαυ-
γές πετάλιο)

Πεμφιγοειδές 
στόματος

Μόνο στόμα Λαμινίνη* 5 & 6, 
α6 ιντεγκρίνη, ΒΡ1, ΒΡ2

Πεμφιγ. με λαμινίνη 5, 
Πεμφιγ. με ΒΡ 
αντιγόνα

Βλεννογόνοι
Στόμα, δέρμα

Λαμινίνη 5, 
ΒΡ1, ΒΡ2,
λαμινίνη 5, β4 ιντεγκρίνη

Πεμφιγ. οφθαλμών
Οφθαλμός, 
(+ στόμα)

Λαμινίνη 5, α6β4 ιντεγκρίνη

Πεμφιγ. με αντι-Ρ200 

*Λαμινίνη 332, 
επιλιγκρίνη

Γ. Λάσκαρη «Κλινική Στοματολογία», 
3η Εκδ. Λίτσας

διαγνωςή
διαγνωςτιΚή προςέγγιςή πτβ-2015 

• Ιστολογική εξέταση
• Ανοσοφθορισμός (Άμεσος-Έμμεσος-Παραλλαγές)
• Ανοσοενζυμική (ELISA)
• Ανοσοαποτύπωση (Immunoblot, Western blot)
• Χαρτογράφηση (mapping) αντιγόνων
• Ηλεκτρονική - ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία

• Ιστολογία
-  Υποεπιδερμιδική πομφόλυγα με μέτρια ή πυκνή διήθηση από 

λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα ή/και ουδετερόφιλα με ή χωρίς ίνωση
• ΑΑ (δέρμα ή βλεννογόνος γύρω από βλάβη)

-  Γραμμική καθήλωση IgG, C3 ή/και IgA κατά μήκος ζώνης βα-
σικής μεμβράνης

-  Split skin: καθήλωση IgG στην επιδερμιδική, χοριακή ή συν-
δυασμός

• ΕΑ (οισοφάγος πιθήκου)
-  Γραμμική καθήλωση IgG κατά μήκος ζώνης βασικής μεμβρά-

νης (15-30%)
• Χαρτογράφηση πομφόλυγας

- Εντός lamina lucida (κολλαγόνο IV)
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• ELISA
- Κυκλοφορούντα αντισώματα κατά BΡAG1 ή BΡAG2

• Western blot
-  Κυκλοφορούντα IgG αντισώματα προς 180, 230, 145, 168 ή 

130, 290 KDa

ήλέΚτρονιΚή μιΚροςΚοπια 

•  Ο επιδερμοχοριακός διαχωρισμός διαπιστώνεται στην lamina 
lucida, ενώ σε ουλωτικές βλάβες συμμετέχει και η lamina densa

ανοςοήλέΚτρονιΚή μιΚροςΚοπια 

• Άμεση
-  Εναπόθεση ανοσιακών στοιχείων στην κατώτερη lamina lucida, 

σε τμήμα της lamina densa και κάτω και έξω από τα ημιδεσμο-
σωμάτια 

• Έμμεση
-  Τα κυκλοφορούντα αυτο-αντισώματα συνδέονται με στοιχεία της 

κατώτερης lamina lucida στο μεταίχμιο με τη lamina densa, κά-
τω και έξω από τα ημιδεσμοσωμάτια

θέραπέυτιΚή 
προςέγγιςή

έπιλογή θέραπέυτιΚής αγωγής

• Εντόπιση νόσου
• Δραστηριότητα - βαρύτητα βλαβών

τρέχουςα θέραπέυτιΚή προςέγγιςή

• Συστηματικά κορτικοστεροειδή πρώτη επιλογή 
- Κυρίως σε προσβολή του δέρματος
-  Πρεδνιζολόνη 30-60 mg/ημέρα, πλήρης έλεγχος βλαβών, προ-

οδευτική μείωση
- Δόση συντήρησης 10mg πρεδνιζολόνης «μέρα-παρά-μέρα»
•  Αζαθειοπρίνη 100-150 mg/ημέρα, μυκοφαινολικός εστέρας 2 g/

ημέρα, κυκλοφωσφαμίδη 100-150 mg/ημέρα, δαψόνη 100-150 
mg/ημέρα, κυρίως σε οφθαλμική προσβολή 

•  Ήπιες μορφές (στόμα): 
- Κορτικοστεροειδή (orabase) 
- Τακρόλιμους 
- Τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών

αλλές προταςέις

•  Κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, θαλιδομίδη, μινοκυκλίνη, τετρακυ-
κλίνες με νικοτιναμίδη, βιολογικοί αντι-TNFα παράγοντες

•  Rituximab
•  Χειρουργική προσέγγιση: Μεταμόσχευση κερατοειδούς ή αμνια-

κής μεμβράνης, τραχειοστομία, διαστολή οισοφάγου κ.ά.

ςυμπέραςματα

•  Το πεμφιγοειδές των βλεννογόνων συνιστά χρόνια αυτοάνοση 
διαταραχή που προσβάλει τους βλεννογόνους, και σπανιότερα 
το δέρμα

•  Θεωρείται κλινικός φαινότυπος με αντιγονική και κλινική ετερο-
γένεια (6-7 κλινικές μορφές)

•  Ο στοματικός βλεννογόνος προσβάλλεται στο 95% των περι-
πτώσεων (αποφλοιωτική ουλίτιδα), ενώ σοβαρότερη θεωρείται 
η προσβολή των οφθαλμών (τύφλωση)

•  Η διάγνωση στηρίζεται συνήθως στην ιστολογία, στον άμεσο-
έμμεσο ανοσοφθορισμό και στη μέθοδο ELISA

•  Θεραπευτικά η κατάσταση ελέγχεται αποτελεσματικά

BIBλιογραφιΚές αναφορές
Laskaris G., Demetriou N. and Angelopoulos A.
Immunofluorescent Studies in Desquamative Gingivitis
J Oral Pathol 1981; 10: 398-407

Laskaris G. and  
Angelopoulos A.
Cicatricial Pemphigoid: Immunofluorescent Studies
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 1981; 51: 48-54

1. Thaci et al., Journal of the American Academy of Dermatology Sep 2015;73(3):400-9

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
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Ισχυρό αποτέλεσμα που 
διαρκεί με Cosentyx 300mg
8/10 ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση επιτυγχάνουν
καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα την 16η εβδομάδα1

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ IL-17A

από νωρίς
συστηματική θεραπεία
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1. Cosentyx® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάιος 2016 
2. Bissonette R. et al. Abstract presented at EADV 2015.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
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Ισχυρό αποτέλεσμα που 
διαρκεί με Cosentyx 300mg2

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

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ IL-17A

από νωρίς
συστηματική θεραπεία

ΕΝΔΕΙΞΗ
ΣΤΗ 

ΜΕΤΡΙΑ-ΣΟΒΑΡΗ
ΨΩΡΙΑΣΗ

ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ 
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ1
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Ουλές ακμής - Μορφολογικοί τύποι
Ουλή είναι μία περιοχή ινώδους ιστού που 

αντικαθιστά το κατεστραμμένο φυσιολογικό 
δέρμα μετά από τραύμα ή νόσο.4 Η δημιουρ-
γία της αποτελεί τμήμα της φυσικής διαδικασί-
ας επούλωσης τραύματος και ακολουθεί 3 φά-
σεις: τη φλεγμονώδη (0-5 ημέρες), την παρα-
γωγική (2 ημέρες - 3 εβδομάδες) και τη φάση 
ωρίμανσης ή αναδιάταξης του κολλαγόνου (3 
εβδομάδες - 2 χρόνια). Η τελική φάση επούλω-
σης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση 
MMPs (metalloproteases) και TIMPs (tissue in-
hibitors of metalloproteases). Οι MMPs προ-
άγουν την καταστροφή της εξωκυττάριας ου-
σίας δρώντας στους ινοβλάστες και στα μονο-
κύτταρα, ενώ οι TIMPs αναχαιτίζουν την κατα-

στροφή αυτή. Αύξηση του λόγου MMPs/TIMPs 
οδηγεί σε δημιουργία υπερτροφικών ουλών, 
ενώ μείωση του λόγου MMPs/TIMPs οδηγεί 
σε δημιουργία ατροφικών ουλών.

Οι ουλές ακμής είναι το αποτέλεσμα της κα-
ταστροφής του δέρματος κατά τη διαδικασία 
επούλωσης των βλαβών της ενεργού ακμής. 
Όπως είναι γνωστό, η ακμή είναι μια φλεγμο-
νώδης διαδικασία που πυροδοτείται από το 
P. acnes και εκτείνεται πολλές φορές μέχρι το 
βάθος του χορίου. Η έκταση, το βάθος και ο 
βαθμός της φλεγμονής καθορίζουν και τον τύ-
πο της ουλής που θα εμφανιστεί, ενώ σημαντι-
κός είναι ο ρόλος της ανοσολογικής αντίδρα-
σης του ξενιστή στη φλεγμονή. Η έναρξη της 
ουλοποίησης είναι πρώιμη και συμπίπτει με 
την έναρξη της φλεγμονώδους διαδικασίας.

Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει και η μεγάλη 
χρονική διάρκεια της νόσου. Ο τραυματισμός 
των βλαβών αυξάνει τη φλεγμονή, παρατεί-
νει την επούλωση και αυξάνει την πιθανότη-
τα εμφάνισης ουλών στην ακμή.

Όλες οι μορφές ακμής πλην της φαγεσω-
ρικής μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργία 
ουλών. Οι ουλές θεωρούνται σήμα κατατε-
θέν της ακμής.4 Στο πρόσωπο παρουσιάζουν 
την ίδια επίπτωση και στα δύο φύλα και αφο-
ρούν ως και το 95% των ασθενών. Περίπου 
22% των ασθενών αυτών παρουσιάζουν σο-

βαρή ουλοποίηση.
Οι ουλές που οφείλονται σε απώλεια κολ-

λαγόνου (ατροφικές) είναι οι πιο συνηθισμέ-
νες. Οι ατροφικές ουλές ακμής μπορούν να 
διακριθούν σε 3 τύπους: icepick, boxcar και 
rolling (Σχήμα 1).
•  Icepick (οξυγώνιες ή δίκην παγοκόφτη ου-

λές): Είναι στενές (<2mm), σαφώς αφοριζό-
μενες επιθηλιακές καταδύσεις, που εκτείνο-
νται υπό μορφή V στο θηλώδες χόριο ή τον 
υποδόριο ιστό. Συχνότητα: 60-70%. Συνήθης 
εντόπιση η μύτη, το μεσόφρυο και οι παρειές.

•  Boxcar (κυβοειδείς ουλές): Είναι στρογγυλές 
ή ωοειδείς καταδύσεις, παρόμοιες με τις ου-
λές της ανεμευλογιάς. Διακρίνονται σε ρηχές 
(0.1-0.5mm) ή βαθιές (>0.5mm). Συχνότη-
τα: 20-30%. Εντοπίζονται κυρίως σε μέτω-
πο και παρειές.

•  Rolling (κυματοειδείς ουλές): Συνήθως με 
μεγαλύτερο πλάτος (4-5mm), δίνουν κυμα-
τοειδή όψη στο δέρμα του προσώπου. Συ-
χνότητα: 15-25%. Παρατηρούνται σε κάτω 
παρειές και κάτω γνάθο.
Λιγότερο συχνά οι ουλές της ακμής παχύ-

νονται (υπετροφικές ή τύπου χηλοειδούς). Οι 
υπετροφικές ουλές χαρακτηρίζονται από υπερ-
βολικά αυξημένη παρουσία κολλαγόνου ιστού 
με αξιοσημείωτη αγγείωση. Ενώ, οι υπερτρο-
φικές ουλές τείνουν να διατηρούν το ίδιο μέ-
γεθος με την αρχική φλεγμονώδη βλάβη, οι 
χηλοειδείς εκτείνονται πέρα από τις διαστάσεις 
της αρχικής βλάβης.

Πρόληψη - Αντιμετώπιση
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ακμή είναι μια 

παροδική κατάσταση. Οι ουλές όμως που αφή-
νει στο πέρασμά της μπορεί να είναι μόνιμες. 
Για το λόγο αυτό, η έγκαιρη έναρξη επαρκούς 
θεραπευτικής αγωγής, ανάλογα με τη βαρύτη-
τα της ακμής, με στόχο την ελαχιστοποίηση της 
φλεγμονής, θεωρείται υψίστης σημασίας. Ιδι-
αίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με έμ-
φυτη τάση για σχηματισμό ουλών. Συνιστάται 
επίσης αποφυγή κακοποίησης των βλαβών. 
Η καλή συμμόρφωση των ασθενών στη θε-
ραπεία, μειώνει τις πιθανότητες αποτυχίας. Η 
ισοτρετινοΐνη αποτελεί σημαντικό όπλο στην 
πρόληψη της δημιουργίας ουλών, χρειάζεται 
όμως εμπειρία και προσεκτικό χειρισμό, για-
τί οι εξάρσεις που παρατηρούνται σε ορισμέ-
νους ασθενείς μπορούν να οδηγήσουν σε αντί-
θετα αποτελέσματα.

Για την αντιμετώπιση των ουλών της ακμής 
έχουν εφαρμοστεί τοπικοί παράγοντες, δερ-
ματοαπόξεση, μικροδερματοαπόξεση, μικρο-

Είδη ουλών ακμής
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ PEELING

Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Διευθυντής ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»

Η ακμή είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος του τριχοσμηγματογόνου θυλάκου που 
χαρακτηρίζεται από πολυμορφία βλαβών, όπως φαγέσωρες, βλατίδες, φλύκταινες, κύστεις, 

οζίδια και ουλές. Η νόσος εμφανίζει αυξημένη επίπτωση στην εφηβεία, επηρεάζοντας 
αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, την ψυχολογία και την κοινωνική τους ζωή.1-3

Η ταξινόμηση της ακμής γίνεται ανάλογα με τις επικρατούσες στοιχειώδεις βλάβες και τη 
βαρύτητά της. Έτσι, ανάλογα με τις βλάβες που επικρατούν, διακρίνεται σε φαγεσωρική, 
βλατιδοφλυκταινώδη ή οζοκυστική, καθώς επίσης ήπιας, μέτριας ή σοβαρής βαρύτητας 

για κάθε μορφή. Η φαγεσωρική μορφή χαρακτηρίζεται από απουσία φλεγμονής. Αντίθετα, 
η βλατιδοφλυκταινώδης και η οζοκυστική θεωρούνται φλεγμονώδεις μορφές. Στην 
αιτιοπαθογένεση της ακμής εμπλέκονται αρκετοί παράγοντες, όπως η τοπική δράση 

των ανδρογόνων που συνεπάγεται την υπερέκκριση σμήγματος, η διαταραχή του 
πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων, ο υπέρμετρος πολλαπλασιασμός του P. acnes 

και η φλεγμονώδης/ανοσολογική αντίδραση του ξενιστή που συνδέεται με παραγωγή 
IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α, MMPs και AMPs. Επίσης, ενοχοποιούνται 

γενετικοί παράγοντες, τροφές, φάρμακα και χημικές ουσίες.

15η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Εικόνα 1. Τεχνική CROSS σε ατροφικές ουλές 
προσώπου
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βελονισμός, lasers, εμφυτεύματα, διάφορες 
χειρουργικές τεχνικές (υποσκαφή, αφαίρεση, 
μοσχεύματα), χημικά peelings, αισθητικό κα-
μουφλάζ), καθώς και συνδυασμοί των ανω-
τέρω μεθόδων.

Το χημικό peeling στην ακμή
Το χημικό peeling ή χημική απολέπιση είναι 

η διαδικασία εφαρμογής ενός ή περισσότερων 
χημικών παραγόντων στο δέρμα που προκα-
λούν ελεγχόμενη καταστροφή της επιδερμίδας 
ή και τμήματος του χορίου, με επακόλουθη 
αναγέννηση των κατεστραμμένων ιστών, χω-
ρίς ουλοποίηση. Το χημικό peeling διακρίνε-
ται σε επιφανειακό, μέσου βάθους και βαθύ, 
ανάλογα με το βάθος διείσδυσης του χημικού 
παράγοντα και του τραύματος που προκαλεί-
ται ιστολογικά.5-11

Οι κυριότεροι χημικοί απολεπιστικοί παρά-
γοντες που χρησιμοποιούνται, τόσο στην πρό-
ληψη όσο και τη θεραπεία των ουλών ακμής, 
είναι το τριχλωροξικό οξύ, τα α-υδροξυοξέα 
με κύριους εκπροσώπους το γλυκολικό, το 
μανδελικό, το κιτρικό και το γαλακτικό οξύ, η 
ρεζορκινόλη, το διάλυμα του Jessner, το σα-
λικυλικό οξύ, το πυροσταφυλικό οξύ και η 
φαινόλη. Οι ανωτέρω παράγοντες εφαρμό-
ζονται είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά πά-
νω στο δέρμα.12-24 

Οι μηχανισμοί δράσης των παραγόντων αυ-
τών συνίστανται στην προαγωγή της απολέπι-
σης, τη λύση των φαγεσώρων, τη μείωση της 
παραγωγής σμήγματος, την καταστολή του 
πολλαπλασιασμού των βακτηριδίων, τη μεί-
ωση της φλεγμονής, την παραγωγή νέου κολ-
λαγόνου και την απομάκρυνση της μελανίνης. 
Έτσι, το χημικό peeling δρα σε όλες τις μορ-
φές ενεργού ακμής που μπορούν να οδηγή-
σουν σε ουλοποίηση, αλλά και στις ήδη σχη-
ματισθείσες ουλές.

Η επιλογή του κατάλληλου peeling γίνεται 
ανάλογα με τον τύπο του δέρματος, τη δρα-
στηριότητα της ακμής και τον τύπο των ουλών. 
Το χημικό peeling εφαρμόζεται συνήθως επι-
κουρικά στις άλλες θεραπείες. Ενδείκνυται κυ-
ρίως για τις επιφανειακές, τις ερυθηματώδεις 
και τις μελαγχρωματικές ουλές, ενώ μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά και τις βαθύτερες ουλές. 
Αν και όλα τα είδη χημικού peeling μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν, τα επαναλαμβανόμενα 
επιφανειακά θεωρούνται ασφαλή και αρκετά 
αποτελεσματικά.25-27

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των χημικών peel-
ings είναι η δυνατότητα συνδυασμού με άλ-
λες επεμβατικές μεθόδους, όπως η υποσκα-
φή (στην ίδια συνεδρία), ο μικροβελονισμός, 
η μικροδερματοαπόξεση και τα lasers (σε δια-
φορετική συνεδρία μετά 15 ημέρες). Ένας από 
τους κυριότερους περιορισμούς για το χημικό 
peeling στην ακμή, είναι η συστηματική χρή-
ση ισοτρετινοΐνης έως και 6 μήνες μετά τη δια-
κοπή της, με κίνδυνο εμφάνισης υπετροφικών 
ουλών ή χηλοειδών. Νεότερες μελέτες έδειξαν 
ότι η λήψη ισοτρετινοΐνης δεν αποτελεί από-
λυτη αντένδειξη για το χημικό peeling, ενώ οι 
ουλές βελτιώθηκαν σημαντικά με τη μέθοδο 
αυτή. Ωστόσο, τέτοιοι χειρισμοί πρέπει να γί-
νονται μόνο από έμπειρους γιατρούς, η από-
φαση πρέπει να εξατομικεύεται, ενώ καλό θα 
ήταν να προηγείται ένα test σε ένα σημείο της,   
υπό θεραπεία, περιοχής.

Χημικά peelings ανάλογα με τον 
τύπο των ουλών

Σε επιφανειακές ουλές ακμής, ελαφρά peel-
ings με σαλικυλικό οξύ 30%, γλυκολικό οξύ 
70%, διάλυμα του Jessner, μανδελικό οξύ 20-
50%, TCA 10-25% και γαλακτικό οξύ 92% 
μπορεί να είναι αποτελεσματικά. Επίσης, ο συν-
δυασμός σαλικυλικού οξέος 20% με μανδε-
λικό οξύ 10% βελτιώνει σημαντικά την κλινι-
κή εμφάνιση των ουλών αυτών. Μέσου βά-
θους peelings με πυροσταφυλικό οξύ 40-60%, 
TCA 25-30%, καθώς και συνδυαστικά peel-
ings, όπως γλυκολικό οξύ 70% και TCA 35% 
ή διάλυμα του Jessner και TCA 35%, θεωρού-
νται πολύ καλή επιλογή για τις ουλές αυτές. Ο 
συνδυασμός 25% σαλικυλικού οξέος και 25-
30% TCA ίσως είναι η ιδανικότερη επιλογή, 
αφού επιτυγχάνει το μέγιστο αποτέλεσμα με 
ελάχιστες παρενέργειες. 

Σε βαθιές ουλές εφαρμόζονται βαθιά peel-
ings φαινόλης ή TCA σε συγκεντρώσεις 
>40%. Όμως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσο-
χή σε σκουρόχρωμα άτομα για μόνιμες δυ-
σχρωμίες, ενώ ειδικά για τη φαινόλη απαι-
τείται καρδιοπνευμονική υποστήριξη και συ-
νεχής ενυδάτωση. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

είναι η θεραπεία των ουλών της ακμής με τη 
μέθοδο CROSS (Chemical Reconstruction of 
Skin Scars) που περιγράφηκε για πρώτη φο-
ρά από τους Lee και συν.28 Η τεχνική συνί-
σταται στην εφαρμογή υψηλών συγκεντρώ-
σεων τριχλωροξικού οξέος (65-100%) στις 
εμβυθισμένες ουλές με το οξύ άκρο ενός 
ξύλινου στειλεού ή με βελόνα 30-31g προ-
σαρμοσμένη σε σύριγγα ινσουλίνης (Εικόνα 
1). Αυτό προκαλεί καταστροφή του πυθμέ-
να της βλάβης και διέγερση των ινοβλαστών 
με σκοπό την παραγωγή κολλαγόνου, ελα-
στίνης και θεμέλιας ουσίας που γεμίζουν την 
εμβύθυνση και την ανυψώνουν στο επίπεδο 
του γύρω δέρματος. Συνολικά απαιτούνται 
5-6 συνεδρίες σε μεσοδιαστήματα 4-6 εβδο-
μάδων. Μπορεί στη συνέχεια να ακολουθή-
σει μέσου βάθους peeling ή κλασματικά la-
sers για την αποκατάσταση των λοιπών επι-
φανειακών ουλών. Η ανταπόκριση στη θε-
ραπεία αυτή φτάνει στο 90-95%. Σημαντι-
κότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής 
είναι ο χαμηλός κίνδυνος επιπλοκών, όπως 
υπερμελάγχρωση, υπομελάγχρωση και ου-
λοποίηση του υγιούς γειτονικού δέρματος, 
καθώς και ο μικρός χρόνος παραμονής στο 
σπίτι σε σχέση με ένα κλασικό χημικό peel-
ing σε όλο το πρόσωπο. Ιδιαίτερη ανταπό-
κριση με τη μέθοδο αυτή έχουν οι οξυγώνιες 
(ice-pick) ουλές.29,30 Τα αποτελέσματα είναι 
συγκρίσιμα με αυτά των κλασματικών lasers. 
Η μέθοδος εφαρμόζεται επίσης αποτελεσμα-
τικά σε άτομα με λιπαρό δέρμα και διευρυ-
μένους πόρους με τη χρήση βελόνας 33g.

Όταν συνυπάρχει ενεργός ακμή ή σε ασθε-
νείς με σκούρο φωτότυπο και υπερχρωματικές 
ουλές, τα peelings που προτιμώνται είναι το 
σαλικυλικό, το μανδελικό, το κιτρικό, το διά-
λυμα του Jessner, το πυροσταφυλικό, καθώς 
και συνδυασμοί σαλικυλικού με τριχλωροξι-
κό ή σαλικυλικού με μανδελικό οξύ, σε χα-
μηλές συγκεντρώσεις.31

Συμπεράσματα
Η φλεγμονή αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

για τη δημιουργία ουλών στην ακμή. Η έγκαι-
ρη και δραστική αντιμετώπισή της μπορεί να 
προλάβει την εμφάνισή τους. Το χημικό peel-
ing θεωρείται μια πολύ καλή επικουρική θε-
ραπεία για όλες σχεδόν τις μορφές ακμής που 
προάγει την ταχύτερη κλινική ανταπόκριση και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 
Τα επιφανειακά peelings ενδείκνυνται κυρίως 
για τη φαγεσωρική και τη βλατιδοφλυκταινώ-
δη ενεργό μορφή της νόσου. Από την άλλη 
πλευρά, όλοι οι τύποι χημικών peelings μπο-
ρούν να εφαρμοσθούν στις ουλές ακμής, ακό-
μα και σαν θεραπεία πρώτης γραμμής, ενώ η 
τεχνική CROSS θεωρείται εξαιρετικά αποτελε-
σματική για τις ice pick ουλές.

Σχήμα 1. Διάφοροι τύποι ουλών

Οξυγώνιες Κυματοειδείς Κυβοειδείς
(icepick) (rolling) (boxcar)
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Έχουμε τρία είδη ουλών ακμής. Ουλές δί-
κην παγόβουνου (ice pick scars) με διά-
μετρο μικρότερη των 2mm, σαφώς αφο-

ριζόμενες, φτάνουν βαθειά μεσα στο χόριο και 
εντοπίζονται κυρίως στις παρειές και το πηγού-
νι. Αυτές δύσκολα βελτιώνονται. Κυπελοειδείς 
ουλές (boxcar scars) με διάμετρο 1,5-4mm, 
σαφώς αφοριζόμενα όρια, συχνά κάθετα τοι-
χώματα, με βάση πολύ καλά προσκολλημέ-
νη στο υποκείμενο χόριο. Μπορούμε να υπο-
σχεθούμε 25% βελτίωση. Κυματοειδείς ουλές 
(Rolling hills) μεγαλύτερης διαμέτρου, επιμή-
κεις ή κυκλικές με ασαφή όρια. Αυτές έχουν 
την καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία με 
50-100% βελτίωση. 

Τα τελευταία χρόνια μια νέα γενιά lasers 
προστέθηκε στη φαρέτρα μας για την αντιμε-

τώπιση των ατροφικών ουλών. Πρόκειται για 
τα fractional lasers, τα οποία διαχωρίζονται 
σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Ablative και Non 
ablative. Τα συγκεκριμένα συστήματα μας δί-
νουν τη δυνατότητα μεγάλου θεραπευτικού 
αποτελέσματος (το οποίο οφείλεται στην πα-
ραγωγή νέου κολλαγόνου) με σύντομο χρό-
νο αποθεραπείας και χαμηλό ποσοστό ανεπι-
θύμητων ενεργειών.

Ένα προγνωστικό τεστ ανταπόκρισης στη θε-
ραπεία είναι να τεντώσουμε το δέρμα και να 
δούμε τη βελτίωση, η οποία θα είναι κοντά στο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα. Πάντα θα πρέπει να 
προσέχουμε τι υποσχόμαστε στον ασθενή! 

Fractional lasers 
Ablative ονομάζουμε τα fractional lasers 

που καταστρέφουν μέρος της επιδερμίδας και 
είναι το CO2 fractional 10.600nm, το Er:Yag 
2940nm και το Er:YSGG 2790nm. Η δρά-
ση του κάθε συστήματος εξαρτάται από τον 
βαθμό απορρόφησης της ενέργειας του laser 
από το νερό. Οι δομές του δέρματος που δέ-
χονται επίδραση είναι τα κερατινοκύτταρα, 
τα αγγεία και το κολλαγόνο. Αυτό που έχει 
επικρατήσει στην κλινική πράξη είναι το CO2 
fractional laser. 

Η αρχή λειτουργίας των Ablative fractional 
lasers είναι η επιλεκτική φωτοθερμόλυση, η 
οποία έχει σαν αποτέλεσμα την ελεγχόμενη 
εξάχνωση του ιστού, τον θερμικό τραυματι-
σμό του κολλαγόνου και την αναδιαμόρφω-
ση του χορίου. Οι μικροσκοπικές ζώνες θερα-
πείας (Microscopic treatment/thermal zones 

Ατροφικές ουλές 
και fractional lasers
ΡΗΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος 

Οι ατροφικές ουλές μπορεί να προκληθούν στο δέρμα από συχνές παθήσεις, όπως είναι 
η ακμή και η ανεμευλογιά, αλλά και μετά από τραύματα και χειρουργικές επεμβάσεις. Η 
ακμή έχει 80% επίπτωση παγκοσμίως και το 20% των πασχόντων θα εμφανίσει μέτρια 
και σοβαρή ακμή. Επίσης το 40% των ενηλίκων μπορεί να εμφανίσει ακμή. Από όλους 
αυτούς μόνο το 50% αναζητά εξειδικευμένη συμβουλή από τον δερματολόγο, πολλές 
φορές καθυστερημένα και αφού έχουν ήδη δημιουργηθεί ουλές. Τελικά 11-14% των 
ασθενών θα παρουσιάσουν ουλές ακμής.
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- MTZ) χαρακτηρίζονται από μικροσκοπικές 
ζώνες καταστροφής του ιστού (microscopic 
ablation zones) και μικροσκοπικές ζώνες πή-
ξης (microscopic coagulation zones) (Εικόνα 
3). Λιγότερο από το 50% του δέρματος κα-
ταστρέφεται με αυτούς τους μικροτραυματι-
σμούς, οι οποίοι μπορεί να είναι >500μm σε 
εύρος και μικρού βάθους <200μm ή μικρό-
τερου εύρους <500μm και μεγαλύτερου βά-
θους >200μm.

Ο μηχανισμός δράσης χωρίζεται σε 3 χρο-
νικές περιόδους. Τη φάση της οξείας θερμικής 
καταστροφής (48-72 ώρες) (Acute Thermal 
Damage Phase) κατά την οποία δημιουργείται 
οίδημα, απελευθερώνονται χημικοί μεσολαβη-
τές (TNF, Intl-1β, ΜMPs, HSPs) και συρρικνώ-
νεται το κολλαγόνο. Η φάση του πολλαπλα-
σιασμού (30 ημέρες) (Proliferation Phase) κα-
τά την οποία προσελκύονται ινοβλάστες στην 
περιοχή της θεραπείας, συντίθενται νέα μόρια 
της μεσοκυττάριας ουσίας του χορίου και νέες 
ίνες κολλαγόνου. Στην τρίτη φάση της αναδι-
αμόρφωσης (Remodelling Phase) (3-6 μήνες) 
έχουμε πλέον ώριμες ίνες κολλαγόνου και νέ-
ες ελαστικές ίνες.

Λόγω του τρόπου δράσης, οι θεραπείες 
πρέπει να γίνονται ανα μήνα και όχι νωρί-
τερα. Επίσης, το τελικό θεραπευτικο αποτέ-
λεσμα απαιτεί χρόνο. Τα Ablative fractional 
lasers υπερτερούν των Non ablative ως προς 
την παραγωγή κολλαγόνου. Τρεις μήνες με-
τά από μία θεραπεία έχει παραχθεί 3 φορές 
περισσότερο κολλαγόνο με τα Ablative συ-
στήματα.

Τα Non ablative fractional lasers δεν 
εξαχνώνουν την επιδερμίδα, παραμένει ατό-
φια η κεράτινη στοιβάδα, αλλά γίνεται θερμι-
κός τραυματισμός του χορίου και επακολου-
θούν αντίστοιχα γεγονότα που οδηγούν στην 
νεοκολλαγονογένεση (Εικόνα 4). Το ερύθημα 
μετά από τη θεραπεία είναι ελάχιστο, απαιτεί-
ται μικρότερος χρόνος αποθεραπείας, παρου-
σιάζονται λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Επίσης εφαρμόζονται με μεγαλύτερη ασφά-
λεια από τα Ablative σε λεπτό δέρμα (λαι-
μός, ντεκολτέ, χέρια) και σε σκούρους φω-
τότυπους. Όμως έχουν μικρότερο θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα και απαιτούνται περισσότε-
ρες συνεδρίες. 

Σχεδιασμός θεραπείας
Απαιτείται καλή εκτίμηση του περιστατικού 

(ρίσκο/όφελος) και λεπτομερής φωτογράφι-
ση. Απαραίτητη είναι η αντιερπητική αγωγή αν 
υπάρχει ιστορικό έρπητα (προφύλαξη από το 
προηγούμενο βράδυ και για 5 συνολικά ημέ-
ρες). Σε φωτότυπους IV και V καλό είναι να γί-
νεται προετοιμασία με υδροκινόνη (διακοπή 3 
ημέρες πριν). Αν ο ασθενής χρησιμοποιεί το-
πικά ρετινοειδή, τα διακόπτουμε 1 εβδομάδα 
πριν από τη θεραπεία.

Επίσης:
•  Καθαρίζουμε επιμελώς και στεγνώνουμε κα-

λά την περιοχή της θεραπείας και κανουμε 
ενδελεχή αντισηψία του δέρματος

•  Αντισηψία της κεφαλής της συσκεύης
•  Στο πρόσωπο δεν κάνουμε τμηματικές θε-

ραπείες, αλλά καλύπτουμε όλη την επιφά-
νειά του (διαφορά χρώματος)

•  Χρησιμοποιούμε ειδικές ενδοφθαλμικές κα-
λυπτρίδες (corneal shields) για θεραπείες που 
γίνονται στα βλέφαρα

•  Απαραίτητη η συσκευή αναρρόφησης
•  Έντυπο συγκατάθεσης

Συνδυασμοί θεραπειών 
Τα fractional lasers μπορεί να συνδυαστούν 

στην ίδια συνεδρία με υποσκαφή των ουλών, 
με ενέσιμα εμφυτεύματα, με πλάσμα πλού-
σιο σε αιμοπετάλια (PRP), με TCA peel (αμέ-
σως πριν σε μεμονωμένες ουλές) ή με Non 
fractional Er:YAG (αμέσως πριν σε μεμονω-
μένες ουλές).

Αντενδείξεις 
Απόλυτη αντένδειξη για τη θεραπεία με 

fractional lasers είναι το ιστορικό χηλοειδών 
και η ενεργός λοίμωξη (π.χ. έρπητας). Σχετι-
κές αντενδείξεις είναι η ανοσοκαταστολή, η 
εγκυμοσύνη, το πρόσφατα μαυρισμένο δέρ-
μα, οι σκούροι φωτότυποι, η ψωρίαση, η λεύ-
κη, το σκληρόδερμα. Παλαιότερα πιστεύαμε 
ότι η λήψη ισοτρετινοΐνης είναι αντένδειξη για 
τη θεραπεία, κάτι που όμως έχει πια καταρρι-
φθεί. Καλό είναι να γίνεται συνετή επιλογή πε-
ριστατικών και να αποφεύγονται μη συνεργά-

σιμοι ασθενείς και αυτοί που έχουν μη ρεαλι-
στικές προσδοκίες. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες 
Η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενερ-

γειών είναι σπάνια. Το 100% των ασθενών θα 
παρουσιάσει ερύθημα και ήπιο οίδημα μετά 
από τη θεραπεία -σε πολύ ηπιότερο βαθμό με 
τα non ablative fractional lasers. Αίσθημα καύ-
σου για λίγες ώρες μπορεί να συμβεί. Επίσης 
ξηρότητα του δέρματος, απολέπιση και ήπιος 
κνησμός είναι αναμενόμενες συνέπειες της θε-
ραπείας και αντιμετωπίζονται με καταπραϋντι-
κές και επουλωτικές κρέμες. Εμφάνιση ακμο-
ειδούς εξανθήματος και ενεργοποίηση απλού 
έρπητα (0,3-2% αν δεν δοθεί προφυλακτική 
αντιϊκη αγωγή) μπορεί να συμβούν σε χαμη-
λό ποσοστό. Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγ-
χρωση είναι αρκετά πιθανή σε σκούρους φω-
τότυπους (27%), ειδικά αν γίνει επιθετικά η θε-
ραπεία και δεν τηρηθούν οι οδηγίες ηλιοπρο-
στασίας από τον ασθενή. 

Βακτηριακές λοιμώξεις συμβαίνουν σε πο-
λύ χαμηλό ποσοστό (0,1%). Συνήθως, εκδη-
λώνονται 1-4 ημέρες μετά από τη θεραπεία 
και πιο συχνά ενοχοποιείται ο Staphylococcus 
aureus. Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για προ-
φυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών. Καλό είναι 
να γίνεται καλλιέργεια αν υποψιαζόμαστε λοί-
μωξη. Ουλές μπορεί να εμφανιστούν σε πο-
σοστό 0,3-2% και η πιο συχνή αιτία είναι η 
προηγηθείσα λοίμωξη. Πολύ επιθετική θερα-
πεία, ειδικά σε περιοχές με λεπτό δέρμα (χέ-
ρια, λαιμό, ντεκολτέ) μπορεί να οδηγήσει σε 
δημιουργία ουλών. 

Εικόνα 1. Fractional lasers

Εικόνα 3. Ablative fractional lasers 

Εικόνα 2. Fractional lasers

Εικόνα 4. Non Ablative fractional lasers

Αθήνα: Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί    τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση)  
fax: 210.9600.954    e-mail: info@health-plus.gr    web site: www.health-plus.gr  
Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο    τηλ./fax: 2310.540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου: ΙΑΜΑ PHARMACEUTICALS Ltd    Τηλ.: 2520.9500

Το Resolve® Psoriasi είναι ένα ιατρικό 
βοήθημα (medical device class IIa) που ενεργεί 

με δύο προσεγγίσεις στη χρόνια πάθηση 
(η ψωρίαση είναι νόσος που δεν θεραπεύεται): 

α) Aνακουφίζει από τη δυσφορία και 
τον πόνο που σχετίζεται με την ψωρίαση.

β) Βοηθά στην αποκατάσταση του ρυθμού 
παραγωγής των κυττάρων, σε κανονικό επίπεδο.

κρέμα για Τη θέραπέια 
Τησ ήπιας μορφής 

ψωριαςής

αποτελείται από ένα μίγμα 
φυτικών ελαίων (σιτάρι, ελιά, 
σόγια) και ένα κλάσμα λιπιδίων 
γύρης. Το filagrinol τονώνει 
την παραγωγή της filaggrin, 
μιας πρωτεΐνης που υπάρχει 
στα κύτταρα της επιδερμίδας 
και ενεργεί διατηρώντας την 
ευελιξία και ακεραιότητα της 
κεράτινης στοιβάδας.

η ισχυρότερη δράση του 
προϊόντος οφείλεται στον πολτό 
açai oil. Τα πλεονεκτήματα του 
açai oil είναι η υψηλή μαλακτική 
ικανότητα καθώς και η παρουσία 
φυτοστερολών. Οι φυτοστερόλες 
ισορροπούν τη δραστηριότητα 
των λιπιδίων του δέρματος, 
αποτρέποντας τον τραυματισμό 
του και την επανεμφάνιση της 
ασθένειας.

ένεργεί στην κοκκιώδη 
στοιβάδα. Eίναι ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό εκχύλισμα 
από τα φύλλα πράσινου 
τσαγιού. Το epigallocatechin 
gallate περιέχει 3 ομάδες 
γαλλικού οξέος, άρα είναι 
«3 φορές ισχυρότερο» 
από το γαλλικό οξύ.

4 ENEΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Έχει ήπια κερατοπλαστική 
δράση. απομακρύνει απαλά 
την περιττή λεπιοειδή κερά-
τινη στοιβάδα και βελτιώνει 
την υφή του δέρματος.

1. Salycuminol

2. Filagrinol

3. Epigallocatechin 
gallate (EGCG)

4. AÇAI-oil

Η RESOLVE® PSORIASI EINAI MH ΛΙΠΑΡΗ KAI ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ
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15η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

ΒΟυΤυΛΙΝΙκΗ ΤΟξΙΝΗ ΤυΠΟυ Α 
• Botox (onabotulinumtoxin A)
•  Dysport (abobotulinumtoxin A) Ipsen, England
• Xeomin (incobotulinumtoxinA, Merz)

ΑΝΕΠΙθυΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΗ 
κΑθΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

•  Κεφαλαλγία, μυαλγίες, ψευδο-γριππώδη 
συμπτώματα

ΑΝΕΠΙθυΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ 
ΣυΓχΟΡΗΓΟυΜΕΝΑ φΑΡΜΑκΑ

•  Κινιδίνη, quinidine
• Magnesium sulfate
•  Λινκοσαμίδες, Lincosamides
•  Πολυμυξίνες, Polymyxins
•  Αντιχολινεστεράση, Anticolinesterases
•  Και σουκινιλχολινο-χλωρίδιο-λινκοσαμίδες 

Succinylchloride lincosamides  
 δράση της βουτυλινικής τοξίνης 

ΑΝΕΠΙθυΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
ΟφΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ υΠΟκΕΙΜΕΝΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ  
ΝΕυρολογΙκΕΣ ΠΑθήΣΕΙΣ

Ενισχύουν τη δράση της τοξίνης
• Πλάγια μυοατροφική σκλήρυνση
• Μυασθένεια gravis
• Νόσος Eaton-Lambert
• Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

ΤΡΑυΜΑ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΓχυΣΗΣ

•  Παροδικό (10-15 min) ερύθημα (και κνίδω-
ση) (κυρίως στην έγχυση στον επισκήνιο)

•  Πόνος (νεύρο, περιόστεο)
•  Εκχυμώσεις (1:30)
•  Πιο συχνές περιοφθαλμικά
•  Δεν συνίσταται διακοπή αντιπηκτικών
•  Οίδημα (από τραυματισμό στο μεσόφρυο)
•  ΔΔ από βλεφαρόπτωση

ΟΙΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΑυΜΑΤΙΣΜΟ 
ΣΤΟ ΜΕΣΟφΡυΟ 

ΒΛΕφΑΡΟΠΤΩΣΗ
•  Πτώση του βλεφάρου κάτω από τη «φυσιο-

λογική» του ανατομική θέση, με σημαντική 
αισθητική και λειτουργική επίπτωση

•  Μπορεί να οφείλεται σε χαλαρά βλέφαρα λό-
γω αδρανοποίησης των ινών του μετωπιαίου

• Ή από έγχυση στον ανελκτήρα των βλεφάρων
•  Αντίδοτο: σταγόνες ιοπιδίνης ή υδροχλωρι-

κής ναφαζολίνης και pheniramine maleate

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες από έγχυση 
βουτυλινικής τοξίνης
ΑΣΒΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Botox results often depend onwho is on the other side of the needle

Η βουτυλινική τοξίνη
• Χρησιμοποιείται περισσότερο 

από 3 δεκαετίες
• Παρέμβαση με χαμηλούς κινδύνους

• ΑΕ από κακή τεχνική
• ΑΕ από τη βουτυλινική πρωτεΐνη: 

ιδιοσυγκρασιακές, δοσοεξαρτώμενες 
συγχορηγούμενα φάρμακα, 

υποκείμενη πάθηση;
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Η ΜυΙκΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟυ ΜΕΤΩ-
ΠΟυ - ΟΔΗΓΟ ΣΗΜΕΙΟ: ΤΑ φΡυΔΙΑ 
•  Κεφαλή (έσω ζώνη): ανταγωνισμός μεταξύ 

του μετωπιαίου και των καθελκτήρων (επι-
σκήνιων, πυραμοειδούς)

•  Σώμα (μέση ζώνη): ανταγωνισμός μεταξύ με-
τωπιαίου και κυκλοτερούς μυός του οφθαλμού

•  Ουρά (έξω ζώνη): ο μετωπιαίος δεν είναι 
παρών στο πλάγιο έξω άκρο, σταματά στην 
«οστική» μετωποκροταφική ακρολοφία

MEPHIsTO, sPOcK,  
JAcK NIcHOlsON

•  Υπερβολική σύσπαση του μετωπιαίου μυ-
ός (έξω τμήμα) 
-  είτε από τη ‘μεμονωμένη’ έγχυση στο με-

σόφρυο 
-  ή λόγω υπερτονικού μετωπιαίου (έξω τμήμα)

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

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

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

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

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

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

NAIL PSORIASIS - From A to Z
Rigopoulos Dimitris, Associate Professor of Dermatology, Athens 
University, “Attikon” University Hospital, Athens, Greece 
Tosti Antonella, Department of Dermatology and Cutaneous Surgery, 
University of Miami, Miller School of Medicine, Miami FL, USA 
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ΣΤΡΑΒΟ χΑΜΟΓΕΛΟ 
crOOKEd sMIlE

•  Ένεση στον καθελκτήρα της γωνίας του στόμα-
τος (depressor anguli oris) μπορεί να επηρε-
άσει τον καθελκτήρα των χειλέων (depressor 
labii)

•  Περιοφθαλμικές ενέσεις μπορεί να επηρεά-
σουν τον μείζονα ζυγωματικό

ΑΣυΜΜΕΤΡΙΑ ΡυΤΙΔΕΣ ΠΟυ ΠΡΟκΑΛΟυΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓχυΣΗ 

•  Αντισταθμιστικές - compensation lines

ΑΤΡΟφΙΑ; 
Leonard F et al. Premier cas de depressions 
cutanees localisees secondaires a des 
injections de toxine boutilique a visee 
esthetique Journees Dermatologiques, Paris 
2008 (poster)

ΔΟΣΟΕξΑΡΤΩΜΕΝΕΣ 
ΑΝΕΠΙθυΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

•  Υπέρ ή υπο-δοσολογία
•  Υποκείμενες μη διαγνωσμένες νευρολογικές 

νόσοι ή παρανεοπλασματικά σύνδρομα, που 
κάνουν τους ασθενείς ιδιαίτερα ευαίσθητους 
στην τοξίνη (υπερβολική απάντηση)

ΔΙΑΡκΕΙΑ  
ΤΟυ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  

ΤHE lONgEr YOu usE bOTOx, 
THE lONgEr MOsT PATIENTs 

cAN gO bETwEEN INJEcTIONs 
•  Η κίνηση επανέρχεται σε 3-4 μήνες, αλλά τα 

κοσμητικά αποτελέσματα διαρκούν
•  Η μυϊκή δύναμη και η κατάσταση του δέρμα-

τος, συνήθειες όπως συνοφρύωση (κατσού-
φιασμα) επηρεάζουν τη διάρκεια
- ανασύσταση
- συντήρηση
- τρόπος έγχυσης
- φυσική απάντηση του ασθενούς στην τοξίνη

ΑΠΟφυΓΗ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ 
•  Τριβή στην περιοχή των ενέσεων για 24h 
• «Καθαρισμός» σε αισθητικό
•  Ή μασάζ προσώπου, μικρο-δερματοαπόξεση
•  Ασπιρίνη, ιχθυέλαιο,  Βιταμίνης Ε 

μία εβδομάδα πριν και 24 ώρες  
μετά την έγχυση 

Η ΓΗΡΑΝΣΗ  
ΔΕΝ ΑφΟΡΑ  

ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΡυΤΙΔΕΣ 
•  Η προληπτική χρήση ΒΤ μπορεί να αλλάξει 

τη φυσική εξέλιξη του προσώπου;
•  ‘Μπλοκάροντας’ την έκφραση, καταλήγου-

με σε μια ‘αποπροσωποίηση’;
•  Το πρόσωπο δεν έχει πια ηλικία και άρα ‘με-

γαλύτερη’ 
•  ‘Κλωνοποίηση’ όπου όλα τα πρόσωπα μοιά-

ζουν, χάνουν την γοητεία της εκφραστικότη-
τας και τη σαγήνη που είναι συνυφασμένη 
με την προσωπικότητα
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•  Αρτηριακή, αλλά και φλεβική απόφραξη 
•  Πρώιμες μη φλεγμονώδεις οζιδιακές αντι-

δράσεις, αλλά και σε
•  Όψιμες οζιδιακές αντιδράσεις.

Αποτελεί ομάδα ενζύμων που αποδομούν 
το υαλουρονικό οξύ. Στο γονιδίωμά μας έχουν 
ταυτοποιηθεί τουλάχιστον τρεις υαλουρονιδά-
σες: HYA-1, HYALI-2 και PH20. Διασπούν τον 
β 1,4-γλυκοζαμινικό δεσμό ανάμεσα στον C1 
της γλυκοζαμινικής ομάδας και τον C4 της γλυ-
κουρονικής ομάδας. 

Οι βιολογικές δράσεις της υαλουρονιδάσης 
αφορούν:
•  Τη γονιμοποίηση.
•  Την αύξηση της παθογένειας ορισμένων 

βακτηριδίων, αφού η δράση της φαίνεται 
να διευκολύνει την κινητικότητά τους μέσα 
στους ιστούς.
Οι ιατρικές ενδείξεις κατά FDA αποτελούν την:

•  Επικουρική χορήγηση για την αύξηση της 
απορρόφησης και διασποράς άλλων ενιέ-
μενων φαρμάκων. Οπισθοβολβική αναισθη-
σία στην οφθαλμολογική.

•  Υποδερμόκλυση, υποδόρια έγχυση υγρών, 
δημοφιλής τη δεκαετία του 1940, η οποία 
αποκτά ξανά ενδιαφέρον στην εφαρμογή αντί 
της ενδοφλέβιας ενυδάτωσης στα παιδιά.

•  Συμπληρωματική χορήγηση στην υποδόριο 
ουρογραφία για την αύξηση απορρόφησης 
των σκιαγραφικών στα βρέφη και παιδιά. 
Στη δερματολογία, off-Label ένδειξη αποτε-

λεί η διάλυση και απομάκρυνση εμφυτευμά-
των υαλουρονικού οξέως.

Πρώτη δημοσίευση το 2004 από Soparkar et 
al για την απομάκρυνση εμφυτεύματος Restylan 
σε περιοφθαλμική εφαρμογή. Μετά αυτή την 
πρώτη εφαρμογή υπάρχει πληθώρα αναφορών 
στη βιβλιογραφία σχεδόν σε κάθε επιπλοκή. 

Στο εμπόριο ανευρίσκεται ως:
•  Κεκαθαρμένη βόειος υαλουρονιδάση, η 

οποία όμως περιέχει το υδραργυρικό συ-
ντηρητικό thimerosal 

•  Κεκαθαρμένη πρόβειος υαλουρονιδάση, 
χωρίς συντηρητικά, που περιέχει όμως λα-
κτόζη και 

•  Κεκαθαρμένη υαλουρονιδάση PH20 από 
ανασυνδυασμένο ανθρώπινο DNA, χωρίς 

συντηρητικά, που περιέχει ανθρώπινη λευ-
κωματίνη.
Πρακτικά, το φιαλίδιο αραιώνεται με 10ml 

NS 0.9% για να δώσει 150 U/ml και εφαρμό-
ζονται 20-50 U ανά περιοχή. Αρχικά υπήρξε 
ανησυχία ότι η αυξημένη ποσότητα και συγκέ-
ντρωση της υαλουρονιδάσης θα μπορούσε να 
διαλύει το τοπικό εγγενές υαλουρονικό των 
ιστών και να προκαλέσει αισθητικές παραμορ-
φώσεις. Δεν επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογρα-
φία, όπου υπάρχουν αναφορές για χορήγηση 
μεγάλων δόσεων 150-200 U για κάθε ml εμ-
φυτεύματος υαλουρονικού χωρίς πρόβλημα. 

Σε υποδόρια έγχυση, η δράση του είναι άμε-
ση και διαρκεί 24-48 ώρες.

Πλην της εφαρμογής για την απομάκρυνση 
των εμφυτευμάτων υαλουρονικού και στην 
αντιμετώπιση των επιπλοκών τους, χρησιμο-
ποιήθηκε θεραπευτικά και σε, δύσκολα στην 
αντιμετώπιση, νοσήματα:
•  Προκνημιαίο μυξοίδημα
•  Σκληροίδημα σε ΣΔ
•  Γενικευμένη σκληροδερμία
•  Λεμφοίδημα 
•  Χηλοειδή

Οι επιπλοκές από την εφαρμογή της είναι 
σπάνιες και συνήθως ήπιες τοπικές αντιδρά-
σεις στην περιοχή έγχυσης. Ποσοστό <0.1% 
αναφέρει επεισόδιο κνίδωσης ή αγγειοοιδή-
ματος. Δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρή 
αναφυλακτική αντίδραση σε δερματική έγχυ-
ση. Συνιστάται η εφαρμογή δερματικού test 
πριν την έγχυση: 0.02ml (3U) ενδοδερμική. 
Η εμφάνιση πομφού σε 5min, διάρκειας 20-
30min, θεωρείται θετική αντίδραση. Αντένδει-
ξη αποτελεί η εφαρμογή σε αλλεργικούς στο 
δήγμα υμενόπτερων. 

Φάρμακα που προκαλούν μερική αντίστα-
ση στην ενζυμική δράση της υαλουρονιδάσης  
και θα απαιτηθούν μεγαλύτερες δόσεις από τις 
συνήθεις είναι τα:
•  κορτικοστεροειδή 
•  σαλικυλικά 
•  οιστρογόνα και 
•  αντισταμινικά

Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ποτέ σε επι-
μολυσμένη ή φλεγμαίνουσα περιοχή, αφού 
υπάρχει κίνδυνος για διασπορά της λοίμω-
ξης. Όχι στην εγκυμοσύνη, κατηγορία C. Με-

τά την ανασύσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
μέσα σε 12 ώρες. Η ανασύσταση γίνεται με NS 
0.9%, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διά-
λυμα xylocaine adrenaline 1%. 

Ανάλογα με την ποσότητα NS που θα χρη-
σιμοποιήσουμε, θα έχουμε διαλύματα με 50-
150 U/ml. 

Γενικές οδηγίες εφαρμογής: 
•  Αρχικά χρησιμοποιούμε 15-50 U υαλου-

ρονιδάσης και όγκο διαλύματος ίσον με το 
όγκο του εμφυτεύματος που επιθυμούμε να 
απομακρύνουμε

•  1ml υαλουρονικού εμφυτεύματος πιθανόν 
να χρειασθεί 100 U υαλουρονιδάσης

•  Αργή έγχυση στο κέντρο του εμφυτεύματος.
Για την αντιμετώπιση της σοβαρότατης επι-

πλοκής της αρτηριακής απόφραξης και πρόκλη-
σης ισχαιμίας, θα πρέπει στο ιατρείο να έχουμε: 
I.  Αλοιφή νιτρογλυκερίνης 2%
II.  Φιαλίδιο υαλουρονιδάσης 

Σε περίπτωση απόφραξης σε εφαρμογή εμ-
φυτεύματος, παραδείγματος χάριν στην ρινο-
παρειακή αύλακα και απόφραξη της πλάγι-
ας ρινικής αρτηρίας, θα χορηγηθεί ασπιρίνη 
325mg Χ2, θα γίνει εφαρμογή αλοιφής νιτρο-
γλυκερίνης και ζεστών κομπρεσών. 

Συνιστάται άμεση έγχυση 30 U υαλουρονι-
δάσης στην περιοχή της γωνιακής και άνω χει-
λικής αρτηρίας. Η υαλουρονιδάση διαπερνά 
το τοίχωμα του αγγείου και, ακόμη και στην 
ενδαγγειακή εμβολή, αρκεί η περιαγγειακή 
έγχυση της υαλουρονιδάσης για τη διάλυση 
του εμβόλου.

Βιβλιογραφία
1.  Soparkar CN, Patrinely JR, Skibell BC, Tower RN. 

Hyaluronidase and Restylane. Arch Facial Plast 
Surg 2007; 9 (4): 299–300.

2.  Andre P, Flechet ML. Angioedema after ovine 
hyaluronidase injection for treating hyaluronic 
acid overcorrection. J Cosmet Dermatol 2008; 
7 (2): 136–8. 

3.  Lambros V. The use of hyaluronidase to reverse 
the effects of hyaluronic acid filler. Plast Reconstr 
Surg 2004; 114 (1): 277.

4.  Brody HJ. Use of hyaluronidase in the treatment 
of granulomatous hyaluronic acid reactions 
or unwanted hyaluronic acid misplacement. 
Dermatol Surg 2005; 1 : 893–7.

15η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

υαλουρονιδάση
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ 
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Η αύξηση των εφαρμογών εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέως στην αισθητική ιατρική 
είναι συνεχής. Παράλληλα, αναπόφευκτα, παρατηρείται και αύξηση των ανεπιθύμητων 
συμβαμάτων. Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση, σχεδόν όλων, έχει η υαλουρονιδάση. 
Θα χρησιμοποιηθεί σε:
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15η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙκΙΛΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΙκΩΝ ΕΜφυΤΕυΜΑΤΩΝ 

• Κέρδισαν τη δημοφιλεία
• Ελάχιστα παρεμβατικά
• Σπάνιες επιπλοκές

αλλά πιθανές

ΕΠΙΠΛΟκΕΣ
•  Σχετικές με
- Το υλικό
- Κακή επιλογή ασθενή
- Κακή τεχνική
•  Τα μόνιμα εμφυτεύματα έχουν υψηλότερο 

ποσοστό υποτροπών ιδιαίτερα σε χέρια άπει-
ρων γιατρών

•  Από τα μακρόβια εμφυτεύματα, το αυτόλο-
γο λίπος παραμένει το πιο ασφαλές 

ΒΑΣΙκΕΣ ΠΡΟϋΠΟθΕΣΕΙΣ 
•  Πριν την εφαρμογή των εμφυτευμάτων
- Καλή επικοινωνία με τον ασθενή
- Ρεαλιστικές προσδοκίες
- Φωτογράφηση
- Καλό ιατρικό ιστορικό
- Εξήγηση για τα υλικά

Αυτοεκτίμηση στον καθρέφτη

ΤΑξΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟκΩΝ 
• Ανάλογα με τον χρόνο εμφάνισης
- Άμεσης εμφάνισης
- Σύντομης εμφάνισης (3-14 ημέρες)
- Καθυστερημένης εμφάνισης (>14 ημέρες)

ΕΠΙΠΛΟκΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΜφΑΝΙΣΗΣ 

• Συνήθεις 
- Πόνος
- Οίδημα
- Εκχυμώσεις
- Ερύθημα

-  Οίδημα στις περιοχές ενέσεων υαλ. οξέος 
(χείλη, ρινοχειλικές ρυτίδες) 

-  Αποδρομή σε 1-3 ημέρες, Πρόληψη: Παγο-
κύστεις, άρνικα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ κΑΙ ΕκχυΜΩΣΕΙΣ
• Συχνά:
-  Αλκοόλ
-  Αντιπηκτικά Απαραίτητο το καλό 
-  ΜΣΑΦ ιατρικό ιστορικό πριν
-  Βότανα
-  Βιταμίνη Ε
-  Σκόρδο
-  ginger, ginseng, gingko

Πρόληψη: Διακοπή 1 εβδομάδα πριν

ΕΠΙΠΛΟκΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΜφΑΝΙΣΗΣ 
ΑΠΟ κΑκΗ ΤΕχΝΙκΗ

• Ελαφρά ασυμμετρία
• Υπό ή υπέρ διόρθωση
• Ορατότητα του εμφυτεύματος

κΑκΗ ΤΕχΝΙκΗ
• Οι πιο συχνές αιτίες δυσαρέσκειας:
- Επιφανειακή εμφύτευση (το υλικό ορατό)
- Υπερδιόρθωση

Υπερδιόρθωση Υπερδιόρθωση στη 
στα χείλη δακρυϊκή αύλακα

ΕΠΙφΑΝΕΙΑκΗ ΕΜφυΤΕυΣΗ 
ΤΟ υΛΙκΟ ΟΡΑΤΟ

•  Tyndall effect (υαλουρονικό οξύ), γαλαζω-
πή χροιά του δέρματος - από διάχυση φω-
τός διαφορετικού μήκους κύματος 

•  Λευκά οζίδια ορατά, Calcium hydroxylapatite 
ή polymethylacrylate

ΠΡΟΛΗψΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ  
ΕΜφυΤΕυΜΑΤΟΣ

• καλή γνώση του υλικού
-  Δίνει όγκο παθητικά, π.χ. το υαλ. οξύ ή ενερ-

γοποιεί το χόριο και παραγωγή κολλαγόνου 
π.χ. πολυγαλακτικό οξύ

- Ή και τα δύο
•  Σωστή τεχνική, π.χ. λεπτή βελόνη ή κάνου-

λα 27-30 G
-  Έγχυση στο σωστό βάθος π.χ. στη δακρυ-

ϊκή αύλακα βαθιά πάνω από το περιόστεο
- Σωστή ποσότητα

ΤΟΠΙκΗ ΝΕκΡΩΣΗ ΑΠΟ  
ΣυΜΠΙΕΣΗ © Η ΕΜΒΟΛΗ ΑΓΓΕΙΟυ 

•  Ευτυχώς σπάνια
• Πιθανό με κάθε εμφύτευμα
•  Βιβλιογραφικές αναφορές συνήθως στο με-

σόφρυο

Αρτηριακή εμβολή του εμφυτεύματος
• Αρχικά αγγειοσύσπαση
• Λεύκανση του δέρματος
• Πόνος

Ανεπιθύμητες ενέργειες 
μετά από εφαρμογή 
εμφυτευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΑΣΙΟΥ - ΠΛΑΚΙΔΑ 
Δερματολόγος, Εξ. Επ. Συνεργάτης Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»

Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων



ΣΕΛΙΔΑ 21

A. P. Sclafani, S. Fagien Treatment of Injectable 
Soft Tissue Filler Complications Dermatol 

Surg;35:Suppl s2: 1672-80 2009

-  Μετά από 12 μέρες επιφανειακή έλκωση 
του δέρματος

-  Αντιμετώπιση με τοπική και per os αντιβίω-
ση. Επούλωση καλή 

A. P. Sclafani, S. Fagien Treatment of Injectable 
Soft Tissue Filler Complications Dermatol 

Surg;35:Suppl s2: 1672-80 2009

ΑντΙμΕτώπΙΣη ΑγγΕΙΑκού  
ΕμφρΑκτού 

•  Αστραπιαία και επιθετική
• Η αρτηριακή απόφραξη άμεσα ορατή
• Μέτρα:
-  Διακοπή της έγχυσης
-  Αναρρόφηση μπορεί να μειώσει τη λεύκανση
-  Έντονο μασάζ για διασπορά του όγκου του 

εμφυτεύματος
-  Θερμά επιθέματα για αγγειοδιαστολή
-  2% πάστα νιτρογλυκερίνης 
-  Ενέσεις Υαλουρονιδάσης

προΛηψη ΑγγΕΙΑκηΣ  
ΑποφρΑξηΣ 

•  Μικρής διαμέτρου βελόνες (30- or 32-G) 
•  Έγχυση του υλικού κατά την απόσυρση της 

βελόνας
•  Έγχυση στο σωστό βάθος
•  Μικρές ποσότητες υλικού σε κάθε σημείο
•  Προτιμότερη η συμπληρωματική έγχυση σε 

7 με 14 μέρες 
•  Ενημέρωση ασθενούς πριν 

ΕπΙπΛοκΕΣ ΣύντομηΣ 
ΕμφΑνΙΣηΣ (3-14 ημΕρΕΣ)

μΕτΑ την 3η ημΕρΑ
•  Ενεργοποίηση ερπητοϊού: Προληπτική ιοστα-

τική θεραπεία σε ασθενείς με συχνές υπο-
τροπές έρπητα

• Ανωμαλίες
• Λακκούβες
• Επιμόλυνση
• Αιματώματα  
•  Διογκώσεις που επιμένουν και μετά τις πρώ-

τες 3 μέρες μετά τη θεραπεία
- Φλεγμονώδεις
- Ή μη φλεγμονώδεις

πρώΙμΑ φΛΕγμονώΔη οζΙΔΙΑ 
•  Ερυθηματώδη, επώδυνα οζίδια με ή χω-

ρίς υγρό την 1η εβδομάδα μετά την έγχυση 
•  Θεωρείται μόλυνση συνήθως από: 
- Σταφυλόκοκκο ή είδη στρεπτόκοκκου
-  Η άτυπη μόλυνση ή μόλυνση από μυκοβα-

κτήρια μετά 2 εβδ.

Αμέσως μετά από ενέσεις 
υαλουρονικού οξέος στις 
ρινοχειλικές αύλακες και 
περίγραμμα χειλιών

2 μέρες μετά, οίδημα και 
πόνος δεξιού άνω χεί-
λους. Θεραπεία με κλα-
ριθρομυκίνη. Αποδρομή 
σε 10 μέρες

A. P. Sclafani, S. Fagien Treatment of Injectable 
Soft Tissue Filler Complications Dermatol 

Surg;35:Suppl s2: 1672-80 2009

ΕπΙπΛοκΕΣ οψΙμηΣ  
ΕμφΑνΙΣηΣ (>14 ημΕρΕΣ)

οΙ πΙο προβΛημΑτΙκΕΣ  
οψΙμΕΣ ΕπΙπΛοκΕΣ

•  Διόγκωση του υλικού
• Φλεγμονώδεις όζοι
• Κοκκιώματα
• «Στείρα αποστήματα»
-  Εμφάνιση: >2 εβδομάδες έως 6 και πλέον 

χρόνια (28 χρόνια μετά από ενέσεις σιλικόνης)
- Από μη ζωικό HA σπάνια (1:5000 περιπτώσεις)

ΔΙογκώΣη τού ύΛΙκού
Προσοχή σε ενέσεις Υ.Ο. 

στα κάτω βλέφαρα
•  Εντοπισμένο οίδημα (υδροφιλικές ιδιότητες 

του Υ.Ο.), αποδεκτό π.χ. στις ρινοχειλικές 
αύλακες, μη αποδεκτό στα κάτω βλέφαρα

•  Αντιμετώπιση: Τοπική έγχυση υαλουρονιδά-
σης (10–75 U), ανάλογα με τον όγκο προς 
διάλυση 

(Πριν) Δακρυϊκές αύλακες κάτω από «σακούλες»

(Μετά) 4 εβδομάδες από ενέσεις Υ.Ο. στις αύλακες. 
Καλό αποτέλεσμα

4 μήνες μετά από τις ενέσεις, οίδημα
• Πρόληψη:  Υποδιόρθωση
 Βαθιά έγχυση – περιόστεο
 Ειδικής σύνθεσης Υ.Ο.

ΕπΙμονη ΔΙογκώΣη μΕτΑ  
Απο 4 ΕβΔομΑΔΕΣ

Πριν Σε 11 μέρες. 
Καλό αποτέλεσμα

Σε 4 εβδομάδες διόγκωση Μετά 8 μήνες 
η διόγκωση επιμένει

φΛΕγμονώΔΕΙΣ οζοΙ,  
κοκκΙώμΑτΑ κΑΙ  

«ΣτΕΙρΑ ΑποΣτημΑτΑ»
•  Αιτίες: 
-  Υπερευαισθησία – Αντίδραση ξένου σώμα-

τος. Όλα τα εμφυτεύματα: ξένα σώματα (πι-
θανή η κυτταρική) 

-  Αποικίες βακτηρίων, χρόνια φλεγμονώδη 
αντίδραση γύρω από το εμφύτευμα (βιοφιλμ)

φΛΕγμονώΔΕΙΣ οζοΙ  
μΕτΑ Απο 6 ΕβΔομΑΔΕΣ

Χείλη πριν Μετά 5 εβδ. 
Από ενέσεις Υ.Ο. 
Φυσιολογικά
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Σε 6 εβδομάδες από 
τις ενέσεις διόγκωση, 
οίδημα, φλεγμονή.
Ενδοβλαβικά Τριαμσινο-
λόνη + Τετρακυκλινη 

Σε 6 εβδομάδες 
αυτόματη έξοδος 
του υλικού και 
αποδρομή

φΛΕγμονώΔΕΙΣ οζοΙ  
& ΣτΕΙρΑ ΑποΣτημΑτΑ

Πριν τις ενέσεις Υ.Ο. 

Μετά από 2 μήνες από τις ενέσεις διόγκωση, 
οίδημα, φλεγμονή. Τα οιδήματα μεταναστεύουν. 
Καλλιέργεια υλικού: στείρα μικροβίων

κοκκΙώμΑ 2 χρονΙΑ  
μΕτΑ Απο ΕνΕΣη Dermalive

ΑντΙμΕτώπΙΣη ΕπΙπΛοκών 

•  Σε υπερδιόρθωση αμέσως δυ-
νατή μάλαξη να το διασπεί-
ρουμε και να εξομαλύνουμε 

• Υαλουρονιδάση

Συνθετικά εμφυτεύματα
Διάνοιξη με βελόνη και εκκέ-
νωσή του 

φΛΕγμονώΔη οζΙΔΙΑ 
ΑντΙμΕτώπΙΣη 

•  Αντιβίωση: Μακρολίδη ή τετρακυκλίνη  (αντι-
φλεγμονώδης και ανοσορρυθμιστική δρά-
ση) Χ 4-6 εβδ.

•  Αν κλυδάζει: διάτρηση, παροχέτευση και 
καλλιέργεια ιστού

• Παρακολούθηση
• Σε επίμονες διογκώσεις:
-  Ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή ή υαλου-

ρονιδάση

προΣοχη 
•  Μετά από υπερβολική έγχυση υαλουρονι-

δάσης: Ατροφία και στο φυσικό υαλουρο-
νικό οξύ του δέρματος

• Αποτέλεσμα ατροφία μαλακών μορίων 
•  Διόρθωση με αυτόλογο λίπος, ποτέ πια με 

ξένο υλικό

•  Όχι υπερβολική δόση υαλουρονιδάσης 
(Hyalase 1500 U/1ml), αρχικά μικρές δό-
σεις (75-100 U/περιοχή), αποτέλεσμα σε 1-2 
μέρες, επανάληψη μετά 1 εβδομάδα

κοκκΙώμΑτΑ μΕτΑ  
Απο ΕγχύΣη ΣΙΛΙκονηΣ  

Ή ΑΛΛού ΑγνώΣτού ύΛΙκού
Δύσκολη αντιμετώπιση

•  10 χρόνια μετά από ενέσεις υλικού («μόνι-
μο κολλαγόνο» 

• Κοκκιώματα, ινώδεις βλάβες, ατροφίες

Κοκκιώματα μετά από ενέσεις σιλικόνης («μό-
νιμου κολλαγόνου»)

Σχεδίαση των κοκκιωμάτων

Χειρουργική αφαίρεση των κοκκιωμάτων. Απα-
σβεστωμένες μάζες στερεά προσκολλημένες 
στους γύρω ιστούς 

Αμέσως μετά την αφαίρεση και αποκατάσταση

ΣύμπΕρΑΣμΑ 
•  Τα ενέσιμα εμφυτεύματα: χρήσιμα εργαλεία 

ανανέωσης του προσώπου, εύχρηστα
•  Ακόμη και με την καλύτερη τεχνική μπορεί 

να εμφανισθούν επιπλοκές
• Για πρόληψη:
- Καλή γνώση των ιδιοτήτων των υλικών
- Καλή εκπαίδευση στις τεχνικές
-  Ικανότητα έγκαιρης διάγνωσης και αντιμε-

τώπισης
-  Ο/η ασθενής να είναι ενημερωμένος/η από 

πριν για τις πιθανές επιπλοκές
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15η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

πΑθοφύΣΙοΛογΙΑ 
•  Το επιθήλιο της επιδερμίδας είναι ένας ιστός 

που πολλαπλασιάζεται και ανανεώνεται συ-
νεχώς με σταθερό ρυθμό

•  Ο ρυθμός αυτός ελέγχεται από συγκεκρι-
μένα γονίδια:

- Πρωτοογκογονίδια
- Ογκοκατασταλτικά γονίδια
•  Μεταλλάξεις και μεταβολές στην έκφρα-

ση αυτών των γονιδίων  καρκινογένεση
•  Η εξέλιξη ενός φυσιολογικού κυττάρου σε 

καρκινικό είναι: 
- Μακροχρόνια
-  Σταδιακή (έναρξη, προαγωγή, προ-κακοήθης 

κατάσταση, εξαλλαγή)

 ...και είναι δυνατόν να διακοπεί σε ορισμένα 
σημεία ή να ανατραπεί εν μέρει από ενδογε-
νείς κυτταρικούς μηχανισμούς: 
- Αποκατάσταση DNA
- Απόπτωση
- Ανοσοεπίβλεψη

Cordon- Cardo C. Mutations of cell cycle regulators.  
Biological and clinical implications for human neoplasia. 

Am. J. Pathol. 
1995 147:545-560

•  Ως εκ τούτου και οι προκαρκινικές βλάβες 
είναι πιθανόν να παρουσιάσουν: 

- Υποχώρηση
- Σταθερότητα και απουσία συμπτωμάτων
- Εξέλιξη σε καρκίνωμα

Leffell D: The scientific basis of skin cancer. 
J. Am. Acad. Dermatol. 2000;42:8-18

πΑρΑγοντΕΣ κΙνΔύνού 
•  Γενετικοί 
- Μελαγχρωματική ξηροδερμία

- Σ. Cockayne
- Αλφισμός
- Σύνδρομο Rothmund-Thomson
-  Σύνδρομο ΜΕΔ - Μυρμηκιώδους Επιδερ-

μοδυσπλασίας
-  Δυστροφική μορφή Πομφολυγώδους Επι-

δερμόλυσης

• Περιβαλλοντικοί
- Φυσικοί - UVR……
-  Χημικοί - χημικές ουσίες, συνθετικής ή φυ-

σικής προέλευσης
- Βιολογικοί

HPV 16, 18
HPV 5, 8 στη ΜΕΔ

Hoeijmakers JH. 
Genome maintenance mechanisms 

for preventing cancer Nature 2001; 411:366-74

προκΑρκΙνΙκΕΣ  
βΛΑβΕΣ ΔΕρμΑτοΣ

•  Ακτινική Κεράτωση
• Ακτινική Χειλίτιδα
• Δερματικό Κέρας 
• Νόσος του Bowen
• Ερυθροπλασία του Queyrat
• Μποβενοειδής Βλατίδωση
• Λευκοπλακία

ΑκτΙνΙκη κΕρΑτώΣη (Ακ)

ΑκτΙνΙκη κΕρΑτώΣη 
•  Ενδοεπιθηλιακή εστιακή δυσπλασία του δέρ-

ματος με χαμηλό κίνδυνο εξέλιξης σε διη-
θητικό SCC

•  Η πιο συχνή επιθηλιακή προκαρκινική βλάβη

- 80% των λευκών >60 ετών
- σπάνια σε άτομα ηλικίας <30 ετών

Ακ - πΑθοφύΣΙοΛογΙΑ 
•  Η υπεριώδης ακτινοβολία συμβάλει στις με-

ταβολές των κερατινοκυττάρων μέσω:
- Μεταλλάξεων
- Αποτυχίας της κυτταρικής απόπτωσης
- Ανοσοκαταστολής
- Φλεγμονής
- Οξειδωτικού stress
•  Οι ΑΚ αναπτύσσονται σε δέρμα που έχει υπο-

στεί ηλιακή βλάβη και έχει γενετικά τροπο-
ποιημένα κερατινοκύτταρα

Berman B. J Fam Prac. 2006;55:suppl 1-8
Kanjilal S, et al. Cancer Res. 1995;55:3604-3609

Nishigori C. Photochem Photobiol Sci. 2006;5:208-214
Rodust PM, et al. Br J Dermatol. 2009;161(suppl 

3):107-115, Yarosh DB. Cutis. 2004;74 (suppl 5):10-13

η aK & το SCC Εχούν κοΙνο 
γΕνΕτΙκο προφΙΛ ΕξΕΛΙξηΣ 

•  Η AK και το SCC εκπροσωπούν μια εξελικτι-
κή των βλαβών του δέρματος από την ηλι-
ακή ακτινοβολία

•  Βιοψίες ελήφθησαν από 16 ασθενείς, πε-
ριλαμβάνοντας δείγματα από φυσιολογικό 
δέρμα δίχως έκθεση σε ηλιακή ακτινοβο-
λία, φυσιολογικό δέρμα με έκθεση σε ηλι-
ακή ακτινοβολία, AK και SCC

•  Ανάλυση microarray της γονιδιακής έκφρα-
σης κατέδειξε παρόμοια έκφραση διαφορο-
ποιημένων γονιδίων στην AK και στο SCC

•  Απευθείας συσχέτιση της μη-φυσιολογικής 
έκφρασης των γονιδίων στην εξέλιξη της 
AK σε SCC

-  Γονίδια που εμφανίζονται αυξημένα σε AK και 
SCC, ήταν μειωμένα στο φυσιολογικό δέρμα 

-  Γονίδια που εμφανίζονται μειωμένα σε AK 
και SCC, ήταν αυξημένα στο φυσιολογικό 

Padilla RS, et al. Arch Dermatol. 2010;146:288-293. 
Hurwitz RM, et al. Arch Dermatol. 2010;146:923-924.

προκαρκινικές  
βλάβες δέρματος
ΕλΕνη ΠΟλΥχρΟνάκη 
Δερματολόγος – άφροδισιολόγος, Δερματολογική κλινική ΕΣΥ, 
νοσοκομείο «ά. Συγγρός»

Προκαρκινική βλάβη, ορίζεται η ιστική 
μορφολογική αλλαγή στην οποία η 

πιθανότητα να αναπτυχθεί καρκίνωμα είναι 
μεγαλύτερη συγκριτικά με τον φαινομενικά 

υγιή ιστό. Ο κίνδυνος εξαλλαγής 
στηρίζεται σε κλινικά και ιστοπαθολογικά 

χαρακτηριστικά, και ειδικότερα στην ύπαρξη 
επιθηλιακής δυσπλασίας.

Weinberg RA “Oncogenes, 
Anti-oncogenes and the molecular basis 

of multistep carcinogenesis”
Cancer Res 1989 49:3713-3721
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Ακ - aντΙγνώμΙΕΣ 
Ackerman:

«...δεν είναι προκαρκινική βλάβη αλλά κακόηθες  
νεόπλασμα εξαρχής...» 

Επιπολής Ακανθοκυτταρικό Επιθηλίωμα

Ackerman AB, Mones JM: Solar keratosis is squamous 
cell carcinoma. 

Br. J. Dermatol 2006;155:9-22

ύποκΛΙνΙκΕΣ 
aκτΙνΙκΕΣ κΕρΑτώΣΕΙΣ

•  Εξέταση με μικροσκόπιο ομοεστιακής ανά-
κλασης -Reflectance confocal microscopy- 
υποδηλώνει ότι οι υποκλινικές αλλοιώσεις 
είναι πιθανό να είναι πιο συχνές από τις κλι-
νικά διαγνωσμένες ακτινικές κερατώσεις

Ulrich M, et al. Dermatology. 2010;220:15-24.
Swanson N, et al. J Am Acad Dermatol. 2010;62:582-

590.
Tanghetti E, et al. J Drugs Dermatol. 

2007:6:144-147.

Ακ - ΔΙΑγνώΣη
•  Επισκόπηση
• Ψηλάφηση
• Δερματοσκόπηση
• Ιστολογική εικόνα

Goldberg LH, Mamelak AJ, Review of actinic 
keratosis. Part I : etiology, epidemiology and the 

clinical presentation. J Drugs Dermatol. 2010; 
9(9): 1125-32.

ΑκτΙνΙκη κΕρΑτώΣη

•  Ερυθηματώδης κηλίδα, βλατίδα ή πλάκα με 
προσκολλημένα κιτρινόφαια λέπια

• Τραχύτητα στη ψηλάφηση
• Πολλαπλές βλάβες
• Συνυπάρχουν σημεία φωτογήρανσης
•  Απαντά σε ήλιο-εκτεθειμένες επιφάνειες του 

δέρματος

Goldberg LH, Mamelak AJ, Review of actinic keratosis. 
Part I : etiology, epidemiology and the clinical 

presentation. J Drugs Dermatol. 2010; 9(9): 1125-32.

Ακ - κΛΙνΙκΕΣ μορφΕΣ
•  Υπερτροφική 
• Ατροφική 
• Τύπου Bowen
• Λειχηνοειδής
• Μελαγχρωματική 
• Ακανθολυτική

Goldberg LH, Mamelak AJ, Review of actinic keratosis. 
Part I : etiology, epidemiology and the clinical 

presentation. J Drugs Dermatol. 2010; 9(9): 1125-32.

Ακ - ΔΕρμΑτοΣκοπηΣη

Zalaudek I, Giacomel J, Argenziano G, et al. Dermoscopy 
of  facial nonpigmented actinic keratosis. Br J Dermatol 

2006;155(5):951-6
Cuellar F, Vilalta A et al. New dermoscopic pattern in 

actinic keratosis and related contitions. Arch Dermatol. 
2009;145(6):732.

ΕξΕΛΙξη ΑκτΙνΙκηΣ κΕρΑτώΣηΣ
•  Εξελίσσεται με 3 τρόπους:
- Αυτόματη ή προκλητή υποχώρηση
-  Ανάπτυξη κεράτινης υπερπλασίας (μυρμηκι-

ώδεις υπερκερατώσεις)
- Εξέλιξη σε SCC
•  Ο ετήσιος ρυθμός με τον οποίο μια συγκε-

κριμένη ΑΚ μπορεί να μεταλλαχθεί σε SCC 
έχει υπολογιστεί στο 1,83%

•  Το 40%-60% του συνόλου των SCCs ξεκι-
νούν ως κλινικές AΚ

•  Η εξέλιξη μιας ΑΚ σε SCC δεν δύναται να 
προβλεφθεί

Marks R, Foley P, Goodman G et al. Spontaneous 
remission of solar keratosis, Br. J. Dermatol. 1986; 

1154:649-655, Fuchs A, et al. Dermatol Surg. 
2007;33:1099-1101, Criscione VD, et al. Cancer. 

2009;115:2523-2530, American Academy of 
Dermatology. Actinic keratosis and non-melanoma 

cancer. Accessed January 17, 2012

κΙνΔύνοΣ eξΑΛΛΑγηΣ 
ΑκτΙνΙκηΣ κΕρΑτώΣηΣ

•  Σύμφωνα με μερικές μελέτες ο ετήσιος κίν-
δυνος εξαλλαγής:

- Σε ανoσολογικά επαρκείς 0,025% - 16%
-  Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ανοσοκα-

τεσταλμένους ασθενείς
•  Δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα για την πρόβλε-

ψη εξέλιξης κάθε Α.Κ.
•  Κλινικά σημεία πιθανόν υποδηλώνουν ανά-

πτυξη SCC από Α.Κ.
- Δ = διήθηση
- Δ = διάμετρος >1cm
- Τ = ταχεία ανάπτυξη
- Α = αιμορραγία
- Ε = ερύθημα
- Ε = εξέλκωση
•  Ανθεκτικότητα στη θεραπεία  Βιοψία για 

ιστολογική εξέταση προς αποκλεισμό SCC

Epstein E: Quantifying actinic keratosis assessing the 
evidence. Am. J. Clin. Dermatol 2004;5:141-144

Ακ - ΙΣτοΛογΙκη ΕΙκονΑ

η πΛΕΙοψηφΙΑ τών ΑΣθΕνών 
μΕ Ακ ΔΕν ΑνΑζητούν  

θΕρΑπΕΙΑ
•  Η AK είναι η πιο συχνή προ-καρκινική δερ-

ματική βλάβη
•  Η συχνότητα της AK στις ΗΠΑ το 2004 υπο-

λογίστηκε στα 58 εκ.
•  Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων για ΑΚ 

συνιστά ένα μικρό κλάσμα του συνολικού 
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αριθμού των ατόμων που πάσχουν από ΑΚ
-  Το 2002, μόλις 8.2 εκ. επισκέψεις για ΑΚ 

έλαβαν χώρα

Us Office Visits for AK vs
AK Potential Prevalence

Shoimer I, et al. Skin Therapy Lett. 2010;15:5-7. 
Lewin Group. The Burden of Skin Diseases. 2005. www.

lewin.com/content/publications/april2005, skindisease.
pdf.,

Lee AD, et al. Cutis. 2009;84:169-175. 

Ακ - ΕπΙΛογη θΕρΑπΕΙΑΣ
•  Χαρακτηριστικά βλαβών
- Τύπος, εντόπιση, αριθμός, έκταση 
• Χαρακτηριστικά ασθενούς
-  Ηλικία, ανοσοκαταστολή, ιστορικό έκθεσης 

σε UVR, ιστορικό Ca του δέρματος, επιτυχείς 
προηγούμενες θεραπείες

• Ανοχή ασθενούς στις παρενέργειες 
- Πόνος, φλεγμονή, διαταραχές μελάγχρωσης…
• Εμπειρία ιατρού
• Ασφάλεια θεραπείας
• Κόστος θεραπείας
• Διαθεσιμότητα θεραπείας
• Κοσμητολογικό αποτέλεσμα

Ακ - θΕρΑπΕΙΑ
•  Θεραπείες καταστροφής των βλαβών 

(Destructive therapies)
- Κρυοχειρουργική
-  Απόξεση με ξέστρο (Curretage) και διαθερ-

μοπηξία
- Χειρουργική αφαίρεση
- Laser CO2 & Erbium Yag
- Δερματοαπόξεση (Dermabrasion)
• Τοπικοί φαρμακευτικοί παράγοντες 
- 5-φθοριουρακίλη (5-FU)
- Ρετινοειδή 
- Iμικουιμόδη
- Δικλοφενάκη
- Ingenol mebutate
• Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT)
• Χημικό peeling

ΑκτΙνΙκΕΣ κΕρΑτώΣΕΙΣ
•  Πρώιμη διάγνωση
• Κατάλληλη θεραπεία
• Τακτικός έλεγχος
• Προληπτικά μέτρα

Μπορεί να αποτρέψουν τη συνέχεια της νεο-
πλασματικής εξέλιξης από το καρκινικό πεδίo, 

σε τυπική ΑΚ..., έως το διηθητικό SCC

Rigel DS,Stein LF. The importance of early diagnosis and 
treatment of actinic keratosis. J Am. Acad Dermatol. 

2013;68(1 Suppl 1):S20-7. 

ΑκτΙνΙκη χΕΙΛΙτΙΣ (Αχ) 

•  Φλεγμονώδης αντίδραση των χειλέων σε 
χρόνια ηλιακή έκθεση

• Εμφανίζεται συνήθως στο κάτω χείλος
•  Η κλινική εικόνα της ΑΧ κυμαίνεται από 

ήπιο ερύθημα και εντοπισμένη ή διάχυ-
τη, υπόλευκη απολέπιση, έως ατροφία με 
εστιακή υπερκεράτωση και υποτροπιάζου-
σες διαβρώσεις

•  Η βιοψία ενδείκνυται για βλάβες που έχουν 
αναπτύξει πάχυνση, σκλήρυνση της βάσης 
ή εξέλκωση, προκειμένου να αποκλειστεί η 
περίπτωση SCC

Πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής: 10-30%

ΑκτΙνΙκη χΕΙΛΙτΙΣ - ΕξΕΛΙξη 
•  Πιθανή ανάπτυξη λευκοπλακίας και SCC
•  Δεδομένου ότι το διηθητικό SCC του χείλους 

παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο μετάστασης
 Η έγκαιρη θεραπεία της ΑΧ θεωρείται απα-
ραίτητη

ΑκτΙνΙκη χΕΙΛΙτΙΣ - θΕρΑπΕΙΑ

•  Χειρουργική εκτομή 
• Κρυοχειρουργική 
• Ηλεκτροχειρουργική 
• Laser CO2

•  Ιμικουιμόδη 5%
• PDT με ALA
• 5-fluoruracil 5%
• Diclofenac gel 3%

De Berker et al. Guidelines 
for the management of actinic keratoses 

British J of Dermatol. 2007, 156, pp 222-230

ΔΕρμΑτΙκο κΕρΑΣ  

•  Υπερκερατωσική κωνική προεξοχή από 
συμπαγές κερατινοποιημένο υλικό 

• Άνδρες κυρίως ηλικίας >60 ετών
• Εντόπιση
- Ηλιοεκτεθειμένες περιοχές 
-  Σπάνια σε μη ηλιοεκτεθειμένες περιοχές, 

1/3 των ΔΚ του πέους μπορεί να εξελιχθεί 
σε κακοήθεια
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•  Δημιουργείται επί εδάφους: 
- Ακτινικής κεράτωσης 30-40% 
- Σμηγματορροϊκής Υπερκεράτωσης
- Κοινής μυρμηκίας
- Κερατοακανθώματος
- Ν. Bowen
- BCC ή SCC 20%
•  Βιοψία για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς 

λόγους 

ΔΕρμΑτΙκο κΕρΑΣ - θΕρΑπΕΙΑ
•  Εξαρτάται από τη διάγνωση της υποκείμε-

νης βλάβης 

κΕρΑτώΣΕΙΣ Απο  
ΕξώγΕνη κΑρκΙνογονΑ

•  Κερατώσεις από ακτινοβολία
- Επί εδάφους χρόνιας ακτινοδερματίτιδας
-  Έκθεση επαγγελματική, θεραπευτική ή τυ-

χαία σε ακτίνες Rö ή ιονίζουσα ακτινοβολία
• Κερατώσεις από αρσενικό
-  Λήψη As, παλαιότερα για θεραπευτικούς 

λόγους
- Επαγγελματική έκθεση
- Εντόπιση: παλάμες - πέλματα, κυρίως
• Κερατώσεις από πίσσα
- Μακροχρόνια έκθεση σε υδρογονάνθρακες
- Συνδυασμός με UVR
* Δυνητική εξέλιξη των βλαβών σε SCC
* Θεραπεία ως επί ακτινικών κερατώσεων

νοΣοΣ τού Bowen 

•  Ενδοεπιδερμιδικό -in situ- ακανθοκυτταρι-
κό καρκίνωμα

  επίπτωση σε άτομα λευκής φυλής >60 ετών 
Προδιαθεσικοί παράγοντες 
• Χρόνια έκθεση σε UVR

• Έκθεση σε ενώσεις - As
• HPV λοίμωξη - HPV 16, HPV 18
• Ανοσοκαταστολή 
• Ιονίζουσα ακτινοβολία
• Φωτοχημειοθεραπεία
 

• Ερυθηματώδης πλάκα
• Σαφώς αφοριζόμενη
• Βαθμιαία επεκτεινόμενη
• Ακανόνιστα όρια
• Υπερκ/κη ή λεπιδώδης επιφάνεια
• Εύκολη-ανώδυνη αποκόλληση λεπιών
• Ασυμπτωματική 
• Μονήρης συνήθως
• Στο 10-20% των περιπτώσεων  πολλαπλές

• Στα νύχια η N. Bowen εμφανίζεται ως:
- Γραμμοειδής μελάγχρωση ή ερυθρονυχία
- Κοινή μυρμηκία
- Χρόνια φλεγμονή περιονυχίου
- Υπονύχια υπερκεράτωση – ονυχόλυση

ÿ

•  Κλινικά ή δερματοσκοπικά ύποπτη βλάβη
 Βιοψία + Ιστολογική εξέταση

• Διήθηση, διάβρωση, εξέλκωση
 πιθανή μετάπτωση σε διηθητικό SCC

νοΣοΣ τού Bowen  
ΔΕρμΑτοΣκοπηΣη

 

Zalaudek I, Di Stefani A, Argenziano G. The specific 
dermoscopic criteria of Bowen’s disease. J Eur Acad 

Dermatol Venereol. 2006;20:361-2

νοΣοΣ τού Bowen  
ΔΙΑφορΙκη ΔΙΑγνώΣη

•  Ακτινική Κεράτωση
• SCC, BCC
• Μελάνωμα
• Νόσος του Paget
• Ηλιακή φακή

•  Ψωρίαση
•  Δισκοειδές έκζεμα
•  Μυκητίαση
•  Σμηγματορροϊκή 

υπερκεράτωση
•  Μυρμηκιές

νοΣοΣ τού Bowen  
ΙΣτοΛογΙκη ΕΙκονΑ

νοΣοΣ τού Bowen 
θΕρΑπΕΙΑ

•  Χειρουργική εκτομή
• Αφαίρεση κατά MOHS  
• Κρυοχειρουργική 
• Απόξεση και διαθερμοπηξία
• Laser CO2

• Ιμικουιμόδη 5%
• Τοπική 5-FU
• PDT με ALA
• Ακτινοθεραπεία

Morton CA, Bimie AJ, Eedy DJ. British Association 
of Dermatologist’ guidelines for the management of 

squamous cell carcinoma in situ (Bowen’s disease) 2014. 
Br J Dermatol Feb 2014;170(2):245-60. 

ΕρύθροπΛΑΣΙΑ τού Queyrat 

•  Μορφή in-situ ακανθοκυτταρικού καρκι-
νώματος που εντοπίζεται στον βλεννογό-
νο του πέους

• Penile Intraepithelial Neoplasia – PIN
•  In-Situ Squamous Cell Carcinoma of the 

Penis – ISSCC
- Παρατηρείται συνήθως σε άνδρες >50 ετών
-  Έλλειψη περιτομής στο 80-90% των περι-

πτώσεων
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Henquet CJ. Anogenital malignancies and 
premalignancies. J Eur Acad Dermatol Venereol 

2011;25:885-95

ΕρύθροπΛΑΣΙΑ τού Queyrat 
προΔΙΑθΕΣΙκοΙ πΑρΑγοντΕΣ 

•  Λοίμωξη από HPV-16, HPV-18, HPV-8 και 
HPV-31, -35, -38

•  Χρόνια βαλανοποσθίτις – μηχανικής ή λοι-
μώδους αιτιολογίας

• Σκληροατροφικός και ομαλός λειχήν
• Χρόνια ανοσοκαταστολή

Henquet CJ. Anogenital malignancies and 
premalignancies. J Eur Acad Dermatol Venereol 

2011;25:885-95

ΕρύθροπΛΑΣΙΑ τού Queyrat
•  Διαφέρει από τη Ν. Bowen ως προς την:
- Εντόπιση
- Μορφολογία
- Πιθανή εξέλιξη σε διηθητικό SCC 10-33%

Kutlubay Z, Engin B, Zara T, et al. Anogenital 
malignancies and premalignancies: facts and 

controversies. Clin Dermatol. 2013;31(4):362-73

ΕρύθροπΛΑΣΙΑ τού Queyrat 
ΔΙΑφορΙκη ΔΙΑγνώΣη 

•  Βαλανίτιδα Zoon
• Ερεθιστική βαλανίτιδα
• Ψωρίαση
• Ομαλός Λειχήν
•  Σταθερό φαρμακευτι-

κό εξάνθημα
• Νόσος Paget
• Σύφιλη

Zoon

• Λοιμ. βαλανοποσθίτιδες
• Μποβενοειδής βλατίδωση
• SCC

Zoon

ΕρύθροπΛΑΣΙΑ Queyrat 
θΕρΑπΕΙΑ

• Τοπικές θεραπείες
- Ιμικουιμόδη 5%
- 5-FU 5%
• Επεμβατικές θεραπείες
- Κρυοχειρουργική
- Απόξεση και Ηλεκτροαποξήρανση
- Φωτοδυναμική – PDT
- Laser CO2 

- Χειρουργική Εκτομή
- Μικρογραφική χειρουργική MOHS 
• Ακτινοθεραπεία

C.A. Morton, A.J. Birnie and D.J. Eedy, Guidelines for the 
management SCC in situ, BJD 2014;170:245-260

μποβΕνοΕΙΔηΣ βΛΑτΙΔώΣη
•  Η μποβενοειδής βλατίδωση αποτελεί ιδιαί-

τερη κλινική οντότητα με χαρακτήρες νεο-
πλασίας in situ που εντοπίζεται στη γεννη-
τική περιοχή

μποβΕνοΕΙΔηΣ βΛΑτΙΔώΣη 
κΛΙνΙκη ΕΙκονΑ

•  Βλατίδες ερυθρόφαιες ή μελαγχρωματικές 
πολυάριθμες με τάση συνένωσης

• Σε άνδρες και γυναίκες νεαρής ηλικίας
• Εντόπιση
- Αιδοίο
- Πέος 
- Περίνεο
•  HPV 16, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 48, 

51, 52, 53, 54
•  Στις γυναίκες προκαλεί τραχηλική ενδοεπι-

θηλιακή νεοπλασία
Schwartz RA, Janniger CK. Bowenoid papulosis.J Am 

Acad Dermatol.1991;24:261-4 

μποβΕνοΕΙΔηΣ βΛΑτΙΔώΣη 
ΙΣτοΛογΙκη ΕΙκονΑ

Μποβενοειδής Δυσπλασία
•  Επιδερμίδα: Παρακεράτωση - Ακάνθωση - 

Δυσπλασία
-  Απώλεια προσανατολισμού κυττάρων - κυτ-

ταρική ωρίμανση
-  Πυρηνικός κυτταροπλασματικός πολυμορφισμός
-  Αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα μέσα στην 

επιδερμίδα 

-  Δυσκεράτωση 
• Χόριο: Πιθανή λεμφοκυτταρική διήθηση

μποβΕνοΕΙΔηΣ βΛΑτΙΔώΣη 
 θΕρΑπΕΙΑ

•  Χειρουργική εξαίρεση
• Ηλεκτροπηξία
•  Κρυοχειρουργική
•  Laser CO2

•  Τοπικά χημειοθεραπευτικά (ποδοφυλίνη, 
5-FU, ταζαροτένη, TCA )

•  Τοπικοί ανοσοτροποποιητές (ιμικουιμόδη 5%)
Schwartz RA, Janniger CK. Bowenoid papulosis.J Am 

Acad Dermatol.1991; 24: 261-4
Veeranna Shastry, Jayadev Betkerur, Kushalappa. 

BOWENOID PAPULOSIS OF THE GENITALIA 
SUCCESSFULLY TREATED WITH TOPICAL TAZAROTENE: 
A REPORT OF TWO CASES Indian J Dermatol. 2009; 54: 

283–286.

ΛΕύκοπΛΑκΙΑ
•  Λευκοπλακία χαρακτηρίζεται μία λευκή πλά-

κα σταθερά προσκολλημένη στους βλεννο-
γόνους, για την οποία δεν έχει τεθεί οριστι-
κή διάγνωση

•  Εντόπιση: Στοματικός βλεννογόνος - βλεν-
νογόνος γεννητικών οργάνων

ΛΕύκοπΛΑκΙΑ - ΑΙτΙΑ
•  Ιδιοπαθής
•  Χρόνιος ερεθισμός από φυσικούς ή χημι-

κούς παράγοντες
•  Λοιμώδεις παράγοντες (καντιντίαση, HPV)
•  Χρόνια νοσήματα (διαβρωτικός λειχήν, ερυ-

θηματώδης λύκος, πεμφιγοειδές των βλεν-
νογόνων)

•  SCC, μυρμηκιώδες καρκίνωμα

ΛΕύκοπΛΑκΙΑ 
θΕρΑπΕύτΙκη προΣΕγγΙΣη

•  Αποφυγή ερεθιστικών παραγόντων
•  Θεραπεία συνυπάρχουσας νόσου
•  Επανεκτίμηση μετά από 2-4 εβδομάδες
•  Επιμένουσα ασυμπτωματική ύποπτη βλάβη 

 βιοψία + ιστολογική εξέταση
•  Θεραπεία και παρακολούθηση ανάλογα με 

το υποκείμενο νόσημα
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15η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Μέχρι στιγμής, τα «όπλα» στην πρόλη-
ψη του μελανώματος χωρίζονται σε 
δύο μεγάλες κατηγορίες: εκείνα που 

χρησιμοποιούμε στην «πρωτογενή» πρόληψη 
και εκείνα που χρησιμοποιούμε στη «δευτερο-
γενή» πρόληψη της νόσου. Πρωτογενής πρό-
ληψη είναι η λήψη μέτρων με σκοπό τη μείω-
ση της πιθανότητας εμφάνισης μελανώματος. 
Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η χρήση αντηλι-
ακών, η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κ.ο.κ. 
Δευτερογενής πρόληψη είναι η λήψη μέτρων 
που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα προ-
γράμματα προληπτικής εξέτασης των πληθυ-
σμών, αλλά και η εκπαίδευσή τους στην αυ-
τοεξέταση.

Σε μία πρόσφατη μελέτη, περιγράφηκε μία 
εκτεταμένη δράση ενημέρωσης, αλλά και προ-
ληπτικής εξέτασης πληθυσμού στην περιοχή 
Schleswig-Holstein της Γερμανίας. Το κοινό 
ενημερώθηκε μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, 
εντύπου υλικού, επαγγελματιών υγείας (π.χ. 
ιατρεία) και διαφόρων συλλόγων. Η δράση δι-
ήρκεσε ένα έτος και στέφθηκε με επιτυχία, κα-
θώς σημειώθηκε μείωση της επίπτωσης του με-
λανώματος αμέσως μετά το τέλος της.3 Παρό-
λα αυτά, νεότερα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η 
επιτυχία αυτή ήταν παροδική, καθώς στην πε-

νταετία που ακολούθησε η επίπτωση του με-
λανώματος αυξήθηκε και πάλι.4 Οι λόγοι για 
αυτή την έκβαση μπορεί να ποικίλουν, όμως, 
σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι οι δράσεις 
πρόληψης και ενημέρωσης του κοινού θα πρέ-
πει να είναι συνεχείς και να μην εγκαταλείπο-
νται μόλις αρχίζουν να παρατηρούνται θετικά 
αποτελέσματα. Ενώ, εξίσου σημαντική είναι 
και η συνεργασία ιατρού και εξεταζόμενου.

Οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται 
ώστε να αναγνωρίζουν τις «ύποπτες» βλάβες 
στο δέρμα τους. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει 
η εφαρμογή διαφόρων αλγόριθμων, όπως 
το ακρωνύμιο “ABCD”. Αυτό είναι ένα εύ-
χρηστο ακρωνύμιο όπου το “Α” αναφέρεται 
στην Ασυμμετρία, “Β” στα όρια (Border), το 
«C» στο χρώμα (Color), το «D» στη διάμετρο 
(Diameter) και το «Ε» στην εξέλιξη (Evolution 
ή Elevation) (Εικόνα 1, 2).5 Επίσης οι ασθε-
νείς θα πρέπει να παρατηρούν εάν εμφάνισαν 
κάποια καινούρια βλάβη ή εάν κάποια βλά-
βη στο δέρμα τους εξελίσσεται με ταχύ ρυθ-
μό. Είναι σημαντικό να εξηγείται στους ασθε-
νείς ότι οι ταχέως εξελισσόμενες βλάβες είναι 
ύποπτες ακόμη κι αν δεν πληρούν τα κριτή-
ρια του κανόνα ABCD.

Ταυτόχρονα, οι ασθενείς θα πρέπει να εκ-
παιδεύονται στο πώς θα πρέπει να πραγμα-

τοποιούν την επισκόπηση του σώματός τους. 
Σημαντικό είναι να παρατηρούν όλα τα ση-
μεία του σώματος, όπως: τα πέλματα, τις πα-
λάμες, την οπισθοωτιαία χώρα, το τριχωτό 
της κεφαλής, τη στοματική κοιλότητα, τα άνω 
και κάτω άκρα, τον κορμό, αλλά και τη ράχη 
(με τη βοήθεια ενός καθρέφτη). Μια μέθοδος 
που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ασθενείς 
να παρακολουθούν τους σπίλους τους είναι 
η χορήγηση εντύπων όπου ο δερματολόγος 
σημειώνει τις «ύποπτες» βλάβες (Εικόνα 3).5  
Ιστοσελίδες που μπορούν να βοηθήσουν 
το ασθενή αποτελούν οι: www.skincancer.
org/prevention και η www.skincancer.org/
prevention.

Ο κανόνας του «ασχημόπαπου» είναι άλ-
λο ένα βοήθημα για τους ασθενείς, ειδικά εάν 
έχουν πολλούς και άτυπους σπίλους. Σύμφωνα 
με αυτό τον κανόνα, οι ασθενείς καλούνται να 
αναγνωρίσουν εκείνους τους σπίλους που εί-
ναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους. Οι σπί-
λοι μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος, χρώμα 
ή μορφολογία. Για παράδειγμα, σε έναν ασθε-
νή με πολλαπλούς άτυπους σπίλους, «ασχη-
μόπαπο» μπορεί να θεωρηθεί ένας νέος σπί-
λος που φέρει διαφορετικό χρώμα από τους 
υπόλοιπους (Εικόνα 4).6,7,8

Η σημασία της 
αυτοεξέτασης στον 
καρκίνο του δέρματος
ΕΥθΥμίά ΣΟΥρά 
Δερματολόγος – άφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης 1ης Πανεπιστημιακής 
κλινικής νοσ. «άνδρέας Συγγρός», μονάδα σπίλων και μελανώματος

Το μελάνωμα θεωρείται ότι αποτελεί περίπου το 3% όλων των κακοηθειών. Σύμφωνα με 
πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, η επίπτωση του μελανώματος παρουσιάζει τις τελευταίες 
δεκαετίες αυξητική τάση της τάξεως του 3-7% ετησίως (Καυκάσια φυλή).1 Ταυτόχρονα, 
η Αμερικανική στατιστική υπηρεσία υπολογίζει ότι για το έτος 2016, 76.380 άτομα θα 
διαγνωστούν στις ΗΠΑ με μελάνωμα, ενώ 10.130 θα πεθάνουν από αυτό.2 Χωρίς 
αμφιβολία, επομένως, η λήψη μέτρων για την πρόληψη της νόσου είναι απαραίτητη.

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3
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Επίσης, οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν 
ότι εκτός από το μελάνωμα υπάρχουν και άλ-
λοι καρκίνοι του δέρματος οι οποίοι, μάλιστα, 
είναι και συχνότεροι από αυτό. Σε αυτούς τους 
όγκους ανήκουν οι όγκοι των επιθηλιακών κυτ-
τάρων: ο βασικοκυτταρικός και ο ακανθοκυτ-
ταρικός καρκίνος του δέρματος. Θα πρέπει να 
εξηγείται ότι αν και οι καρκίνοι αυτοί σπανίως 
μεθίστανται, είναι ικανοί να προκαλέσουν σο-
βαρή νόσο καθώς είναι τοπικά διηθητικοί και 
καταστρεπτικοί.9 Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κά-
ποιος σαφής αλγόριθμος που να βοηθά τους 
ασθενείς να αναγνωρίζουν εγκαίρως τους μη 
μελανοκυτταρικούς καρκίνους του δέρματος. 
Οι δερματολόγοι θα πρέπει να εξηγούν στους 
ασθενείς ότι οποιαδήποτε βλάβη στο δέρμα 
(υπερκερατωσική ή μη) η οποία παρουσιάζε-
ται σαν εξέλκωση που δεν επουλώνεται, χρί-
ζει άμεσης αξιολόγησης.

Οι ασθενείς οι οποίοι θεωρούνται υψηλού 
κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου δέρ-
ματος είναι εκείνοι με ανοιχτόχρωμο δέρμα 
(κόκκινα μαλλιά, φακίδες), πολλούς σπί-
λους (>50) ή πολλούς άτυπους σπίλους 
(>5), οικογενειακό ιστορικό καρκίνου δέρ-
ματος ή προσωπικό ιστορικό καρκίνου δέρ-
ματος, ιστορικό εγκαύματος με ξεφλούδισμα 
σε ηλικία <18 ετών και εκείνοι που λαμβά-
νουν ανοσοκατασταλτική αγωγή.10 Ειδικά οι 
ασθενείς με προσωπικό ή και οικογενεια-
κό ιστορικό μελανώματος, καθώς και οι 1ου 
βαθμού συγγενείς τους, θα πρέπει να ενη-
μερώνονται για τη σημασία της αυτοεξέτα-
σης, της χρήση μέσων ηλιοπροστασίας κα-
θώς και να εξετάζονται τακτικά από εξειδι-
κευμένους δερματολόγους.11

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μια 
σωρεία από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων 
οι οποίες έχουν σαν σκοπό τη διάγνωση του 
μελανώματος. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 
πάνω από 200, σχετικές με τη δερματολο-
γία, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, ενώ 
το 18% από αυτές41 σχετίζονται με την αυ-
τοεξέταση. Παρόλα αυτά, ελάχιστες από αυ-
τές είναι επιστημονικά ελεγμένες για την αξι-
οπιστία τους. Σε μία πρόσφατη δημοσίευση 
έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης των σχετι-
κών στοιχείων όσον αφορά στην ευαισθη-

σία και ειδικότητα της μερίδας των εφαρμο-
γών που έχουν ελεγχθεί. Αναφέρθηκε ότι η 
ευαισθησία κυμαινόταν στο 50%, ενώ η ει-
δικότητα στο 88%.12 Σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα αυτά, οι εφαρμογές κινητών τηλε-
φώνων θα πρέπει να θεωρούνται αναξιόπι-
στες και επομένως η χρήση τους δεν θα πρέ-
πει να προτείνεται. Σε καμία, βεβαίως, περί-
πτωση δεν θα πρέπει να συγχέεται η χρήση 
των εφαρμογών αυτών με την τηλεδερματο-
λογία, όπου κλινικές και δερματοσκοπικές ει-
κόνες άτυπων βλαβών εκτιμούνται από εξει-
δικευμένους δερματολόγους.    

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο σκοπός 
της αυτοεξέτασης δεν είναι να καταστήσει τους 
ασθενείς ικανούς να διαγιγνώσκουν μόνοι τους 
ένα καρκίνο δέρματος. Αντιθέτως, σκοπός όλων 
των ενημερωτικών δράσεων είναι να ευαισθη-
τοποιηθεί το κοινό ώστε να προσέλθει εγκαί-
ρως στο δερματολόγο, εάν εντοπίσει κάποια 
«ύποπτη» βλάβη. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει 
να ελέγχουν τους σπίλους τους στο δερματο-
λόγο τους μια φορά το χρόνο, ενώ θα πρέπει 
να ελέγχουν το δέρμα τους από μόνοι τους 
μια φορά το μήνα.

Βιβλιογραφία
1.  Forsea AM, Del Marmol V, de Vries E, 

Bailey EE, Geller AC. Melanoma incidence 
and mortality in Europe: new estimates, 
persistent disparities. Br J Dermatol. 
2012;167(5):1124-1130.

2.  Στοιχεία από  https: // cancerstatisticscenter.
cancer.org/ (ημερομηνία επίσκεψης ιστοσε-
λίδας 12/6/2016)

3.  Katalinic A, Waldmann A, Weinstock MA, 
et al. Does skin cancer screening save lives?: 
an observational study comparing trends 
in melanoma mortality in regions with 
and without screening. Cancer. 2012 Nov 
1;118(21):5395-402. 

4.  Stang A, Jöckel. Does skin cancer screening 
save lives? A detailed analysis of mortality 
time trends in Schleswig-Holstein and 
Germany. Cancer. 2016 Feb 1;122(3):432-7. 

5.  Tsao H, Olazagasti JM, Cordoro KM, 
Brewer JD, Taylor SC, Bordeaux JS, Chren 
MM, Sober AJ, Tegeler C, Bhushan R, 

Begolka WS. Early detection of melanoma: 
reviewing the ABCDEs. J Am Acad Dermatol. 
2015;72(4):717-723.

6.  Daniel Jensen J, Elewski BE. The ABCDEF 
Rule: Combining the "ABCDE Rule" and the 
"Ugly Duckling Sign" in an Effort to Improve 
Patient Self-Screening Examinations. J Clin 
Aesthet Dermatol. 2015 Feb;8(2):15.

7.  Goldsmith SM. A unifying approach to the 
clinical diagnosis of melanoma including "D" 
for "Dark" in the ABCDE criteria. Dermatol 
Pract Concept. 2014 Oct 31;4(4):75-8. 

8.  Scope A, Dusza SW, Halpern AC, et al. 
The "ugly duckling" sign: agreement 
between observers. Arch Dermatol. 2008 
Jan;144(1):58-64. 

9.  Soura E, Chasapi V, Stratigos AJ. 
Pharmacologic treatment options for 
advanced epithelial skin cancer. Expert 
Opin Pharmacother. 2015;16(10):1479-93.

10.  Gandini S, Montella M, Ayala F, et al. 
Sun exposure and melanoma prognostic 
factors. Oncol Lett. 2016 Apr;11(4):2706-
2714. 

11.  Soura E, Eliades PJ, Shannon K, Stratigos AJ, 
Tsao H. Hereditary melanoma: Update on 
syndromes and management: Genetics of 
familial atypical multiple mole melanoma 
syndrome. J Am Acad Dermatol. 2016 
Mar;74(3):395-407

12.  March J, Hand M, Grossman D. Practical 
application of new technologies for 
melanoma diagnosis: Part I. Noninvasive 
approaches. J Am Acad Dermatol. 2015 
Jun;72(6):929-41; quiz 941-2. 

Εικόνα 4

O Ιαματικός Τουρισμός – Θερμαλισμός, ως κυρίαρχη μορφή του εναλλακτικού τουρισμού υγείας, είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι 
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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.
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ουρηθρίτις
ΓΟΝOΚΟΚΚΙΚΗ, ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ (NON-GONOCOCCAL URETHRITIS, NGU), 

ΜETA-ΓONOKOKKIKH (POST-GONOCOCCAL URETHRITIS, PGU)
ΒάΣ. ΠάΠάρίΖΟΣ

Δερματολόγος - άφροδισιολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ, νοσοκομείο «ά. Συγγρός»

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ 

(ΈΚΚριΜα, ΔυσουριΚα ΈνοχλήΜαΤα - ΚνήσΜοσ)
ΚριΤήρια ΤΈΚΜήριΩσήσ ουρήΘριΤιΔασ:
• Πυώδες ή βλεννοπυώδες έκκριμα
• Πολυμορφοπύρηνα: >5/κ.ο.π
• Θετικό test λευκοκυτταρικής εστεράσης*
(Η ευαισθησία των μεθόδων εξαρτάται από τον χρόνο που μεσο-
λάβησε από την τελευταία ούρηση)

ΑΙΤΙΑ ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ: 

•  Chlamydia trachomatis (15-55%, 40% mc, 40-60% pid)
• Ureaplasma urealyticum (10-40%)
• Mycoplasma genitalium (15-25%)
• Trichomonas vaginalis (1-17%)
• HSV
• Αδενοϊοί
• Staphylococcus, Haemophilus, N. menengitidis
• Mύκητες

.

C. trachomatis M. genitalium

.

U. urealyticum T. vaginalis

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ 

•  Επιπλοκή ουρολοίμωξης, προστατίτιδας κλπ
• Στενώματα ουρήθρας
• Φίμωση
• Καθετήρες
• Αλκοόλ, καφεΐνη, τροφές, χημικά, φάρμακα
• Υπερβολική σεξ. δραστηριότητα (ή καθόλου)
• Stevens-Johnson
• 20-30%: Δεν ανευρίσκεται παθογόνο

ΜETA-ΓONOKOKKIKH ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΣ 
(POST-GONOCOCCAL URETHRITIS, PGU) 

•  Συνήθως: χλαμύδια
-  Ταυτόχρονη λοίμωξη γονοκ-χλαμ με βραδύτερη εκδήλωση της 

χλαμυδιακής
-  Αναζωπύρωση παλιάς χλαμ. λοίμωξης λόγω της οξείας γονο-

κοκκικής
•  ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ γονοκ-χλαμ: 15-35% των ετεροφυλόφιλων με 

γονόρροια
•  Το 80% των συλλοιμώξεων που θα πάρουν θεραπεία για γο-

νόρροια με πενικιλλίνη, αμπικιλλίνη, γενταμυκίνη ή σπεκτινομυ-
κίνη  PGU

XΛΑΜΥΔΙΑ

ΤαΞή: Chlamydiales 
οιΚοΓΈνΈια: Chlamydiaceae

1. C. psittaci (ψιττάκωση-ζωονόσος)
2.  C. pneumoniae (αναπν. λοιμώξεις, πιθ. στεφ. νόσος)
3. C. trachomatis:
- L1,L2,L3 (LGV)
- A, B, Ba, C (Τράχωμα)
-  Β, D, E, F, G, H, I, J, K (NGU, επιδιδυμίτις, πρωκτίτις, σαλπιγγίτις, 

πνευμονία σε νεογνά)
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XΛΑΜΥΔΙΑ – ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 

•  Διαφέρει από όλων των άλλων μικροοργανισμών, γιατί περιλαμ-
βάνει δύο μορφολογικούς τύπους: έναν προσαρμοσμένο στο εξω-
κυττάριο και έναν για το ενδοκυττάριο περιβάλλον

• Είναι υποχρεωτικώς ενδοκυττάρια παράσιτα
• Στερούνται της ικανότητας σύνθεσης υψηλής ενέργειας συστατικών
• Δεν καλλιεργούνται σε τεχνητά μέσα
•  Δεν έχουν σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων
• Δεν έχουν κυτοχρώματα
• Δεν μπορούν να συνθέσουν ATP ή GTP
•  Εξαρτώνται από το κύτταρο ξενιστή για τον εφοδιασμό τους με 

ATP, αμινοξέα, κλπ απαραίτητα συστατικά
•  Προσκόλληση του μολυσματικού σωματιδίου (Elementary Body, 

EB) στο κύτταρο στόχο, μέσω ειδικών υποδοχέων 
•  Είσοδος μέσω “receptor mediated” ενδοκύττωσης
•  Το ΕΒ είναι ανθεκτικό στο εξωκυττάριο περιβάλλον, αλλά όχι με-

ταβολικά ενεργό. Έτσι, σε 6-8 ώρες μεταβάλλεται σε Reticular 
Body (RB)

•  Το RB συνθέτει RNA, DNA και πρωτεΐνες (με τη «βοήθεια» του 
ξενιστή)

•  Το RB αναδιπλασιάζεται 8-24 ώρες μετά την είσοδο στο κύτταρο: 
αυτό είναι το στάδιο της πλέον έντονης μεταβολικής δραστηριότητας

•  Όλος ο κύκλος εξελίσσεται μέσα στο φαγόσωμα, το οποίο δια-
στέλλεται σημαντικά. Η φαγολυσοσωματική σύντηξη αναστέλ-
λεται από το χλαμύδιο, μέσω ειδικού επιφανειακού αντιγόνου

•  48-72 ώρες μετά την είσοδο στο κύτταρο: απελευθέρωση νέων 
ΕΒ και λύση του κυττάρου

• Το ΕΒ είναι:
- συμπαγές 
-  σταθερό στο εξωκυττάριο περιβάλλον
-  μεταδοτικό (cell-to-cell και host-to-host)

• Το RB είναι:
- μεταβολικώς ενεργό
- μη μεταδοτικό
- μη βιώσιμο εκτός κυττάρου

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Pharmaceutical Nanotechnology
Fundamentals and Practical Applications
C. Demetzos

Το βιβλίο Pharmaceutical Nanotechnology: Fundamentals and Practical Applications 
έρχεται για να ενισχύσει την παγκόσμια βιβλιογραφία του τομέα της νανοτεχνολογίας. Έναν 
τομέα που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και άνθιση, καθώς με τη συ-
νεισφορά της νανοτεχνολογίας στην ιατρική, φαρμακευτική, βιολογία κλπ, σημαντικές εξελί-
ξεις παρατηρούνται στη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών. Η οργάνω-
ση της ύλης καλύπτει όλες τις βασικές πτυχές που ένας αναγνώστης επιθυμεί να γνωρίσει, με 
εισαγωγικές γνώσεις και αρχές για τη νανοτεχνολογία και τη φυσική φαρμακευτική, καθώς και 
για τις εφαρμογές της πρώτης στους τομείς της διάγνωσης, απεικόνισης και θεραπευτικής. Γί-
νεται εκτενής αναφορά στα νανοσυστήματα, τις νανοσυσκευές, τα βιοϋλικά και στη συμβολή 
τους στην πρόοδο της φαρμακευτικής τεχνολογίας. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύει τις 
φυσικοχημικές παραμέτρους που διέπουν τα νανοσυστήματα, στο δεύτερο επεξηγούνται οι 
εφαρμογές της φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας στις πτυχές της σύγχρονης ιατρικής. Το τρίτο 
και τελευταίο μέρος, αφιερώνεται στο θέμα της ασφάλειας των νανοσυστημάτων, της δεοντο-
λογίας χρήσης και εφαρμογής της νανοτεχνολογίας, και του ρυθμιστικού πλαισίου έγκρισης 
νανοτεχνολογικών και νανοβιοτεχνολογικών φαρμάκων.
Το βιβλίο διατίθεται στα αγγλικά στον σύνδεσμο www.springer.com

Printed book - Hardcover
• 64,99 € | £48.99 | $79.99
• *69,54 € (D) | 71,49 € (A) | CHF 71.50

eBook - Available from your library or
• www.springer.com/shop

myCopy - Printed eBook for just
• € | $ 24.99
• www.springer.com/mycopy
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Τά XλάμΥΔίά:
• Είναι υποχρεωτικώς ενδοκυττάρια παράσιτα
•  Ο αναπαραγωγικός τους κύκλος κλείνει με τον θάνατο του κυτ-

τάρου ξενιστή
άρά:
• Είναι πάντοτε παθογόνα (όχι φυσιολ. χλωρίδα)
•  Προκαλούν πάντοτε ενός βαθμού κυτταρική καταστροφή
• ΟΜΩΣ, όχι πάντοτε κλινικώς εμφανής λοίμωξη 

ΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ (ΕΠ):  
Δράση στο άνθρώπινο κύττάρο

Ένα κύτταρο ως προς ένα ΕΠ μπορεί να είναι:
•  “Permissive”: επιτρέπει πλήρη αναπαραγωγή ενός ΕΠ
•  “Νοn-Permissive”: στερείται ή δεν εκφράζει παράγοντες απαραί-

τητους για την πλήρη αναπαραγωγή του ΕΠ
•  “Semi-Permissive”: επιτρέπει περιορισμένη αναπαραγωγή του ΕΠ

•  Λυτική (LYTIC) λοίμωξη: Το ΕΠ αναπαράγεται μαζικά, το κύτταρο 
πεθαίνει («λύεται») λόγω νέκρωσης, επαγωγής της απόπτωσης, 
σχηματισμού συγκυτίων κλπ

•  Λανθάνουσα (LATENT) λοίμωξη: Δεν υφίσταται αναπαραγωγή του 
ΕΠ (ερπητοϊοί σε non- ή semi- permissive κύτταρα)

•  Επίμονη (PERSISTENT) λοίμωξη («Χρονία εμμένουσα»): Το μο-
λυσμένο κύτταρο ζει και συνεχίζει τις δραστηριότητές του, παρά-
γοντας νέα ΕΠ

•  Χρόνια (CHRONIC) λοίμωξη («Χρονία ενεργός»): Εγκαθίσταται 
μεν λυτική λοίμωξη, αλλά πολλά δυνητικά ευπαθή κύτταρα δι-
αφεύγουν από τη λοίμωξη σε οποιαδήποτε στιγμή. Η λοίμωξη 
δεν σταματά και η συνεχής εμφάνιση ευπαθών κυττάρων οδηγεί 
σε συνεχή αναπαραγωγή ενεργού ΕΠ (Χλαμύδια, HIV)

ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Είναι συνισταμένη:
•  Της ιστικής καταστροφής από τη δράση των χλαμυδίων
•  Της φλεγμονώδους απάντησης στα χλαμύδια ΚΑΙ στο νεκρωτικό 

υλικό των κατεστραμμένων κυττάρων
•  Η απάντηση είναι αντισωματική ΚΑΙ κυτταρική. Έχει ενός βαθ-

μού αποτελεσματικότητα: μετά από σύντομη, οξεία φάση, εγκα-
θίσταται low level χρονία ενεργός λοίμωξη (εξάρσεις αυτόματες 
ή μετά ερέθισμα)

ή ανοσολογική απάντηση στα χλαμύδια, 
προστατεύει από αναμολύνσεις; 

ΟΧΙ: μόνο περιορισμένη και προσωρινή προστασία, και μόνον 
έναντι του ίδιου serovar

Mπορεί οι κλινικές εκδηλώσεις να είναι αποτέλεσμα επαγό-
μενης αυτοανοσίας;

Ίσως...
Όμως,
•  Οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι αποτέλεσμα επιβραδ. υπερευ-

αισθησίας έναντι ειδικών χλαμυδιακών πρωτεϊνών (Heat-Shock-
Proteins, HSP)

•  Oι HSP των χλαμυδίων μοιράζονται κοινές αντιγονικές θέσεις με 
τις HSP των μυκοβακτηριδίων, του E. coli κλπ.

•  Στις περισσότερες περιπτώσεις λοιμώξεων από χλαμύδια, μό-
νο ένα μικρό ποσοστό ευπαθών κυττάρων ευρίσκεται μολυνθέν

•  Κάθε κύτταρο-ξενιστής απελευθερώνει εκατοντάδες νέα μικρό-
βια, αλλά λίγα γειτονικά κύτταρα προσβάλλονται
αρα

•  Οι μηχανισμοί ελέγχου (κυρίως: IFNγ) περιoρίζουν τη μολυσμα-
τικότητα (low level χρονία ενεργός λοίμωξη)

•  Aυτή η low level χρονία ενεργός λοίμωξη μπορεί να παράγει υψη-
λές ποσότητες HSP 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ομοιότητες χλαμυδιακής-γονοκοκκικής λοίμωξης:
•  Προσβάλλουν κυλινδρικό ή μεταβατικό επιθήλιο  επέκταση σε 

επιδιδυμίδα, ενδοτράχηλο, ενδομήτριο, σάλπιγγα, περιτόναιο, ορθό
•  Προκαλούν υποεπιθηλιακή φλεγμονή, επιθηλιακή εξέλκωση-

ουλοποίηση
• Σπάνια συστηματικά συμπτώματα
• Η δ.δ είναι συχνά δυσχερής

•  Μη γονοκοκκική ουρηθρίτις
•  Επιδιδυμίτις (το 70% των επιδιδυμίτιδων στους νέους άνδρες οφεί-

λεται σε χλαμύδια)
•  Προστατίτις (αμφιλεγόμενο)
•  Πρωκτίτις (έκκριμα, πόνος, κνησμός, διάρροια, αιμορραγία – πιο 

ήπια από LGV)
•  Tραχηλίτις
•  Ενδομητρίτις, σαλπιγγίτις, βαρθολινίτις
•  Reiter
•  Περι-ηπατίτις
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EΛΛΑΔΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

κΕντρο ΕΛΕΓΧού κάι προΛηΨησ νοσηΜάτών - κΕΕΛπνο 

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 επι-
δημιολογίας, των κλινικών εκδηλώσεων, της ανοσολογικής και ιστολογικής διερεύνησης, της 
συσχέτισης με τον Σ.Ε.Λ. και άλλες δερματοπάθειες και κυρίως της θεραπείας του Δ.Ε.Λ. με τις 
σύγχρονες εξελίξεις, μετατρέπει το βιβλίο σε σημείο αναφοράς για τους συναδέλφους ιατρούς 
Δερματολόγους ή μη. Θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νέους ιατρούς, που δεν 
εξαντλείται με την πρώτη ανάγνωση. Οφείλουμε να συγχαρούμε τους συγγραφείς για την ενδε-
λεχή έρευνα χρόνων που αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο, καθώς και να τους ευχαριστήσου-
με για τη συγγραφή ενός βιβλίου αναφοράς όσο αφορά στο Δερματικό Ερυθηματώδη Λύκο. 

Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Κλινικές Μορφές, Παθογένεια, Εργαστηριακή Διάγνωση και Θεραπεία
Γεωργία άυγερινού, Αναπλ. Καθ. Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος, Επ. Καθ. Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
άνδρέας κατσάμπας, Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

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

•  Το 45% των γυναικών-συντρόφων ασθενών με χλαμυδιακή ου-
ρηθρίτιδα = θετικές για χλαμύδια (με PCR: το 70%)

• Γονόρροια: το ποσοστό των θετικών γυναικών-συντρόφων = 64-80%
•  ΓΕΝΙΚΩΣ: Η χλαμυδιακή ουρηθρίτιδα είναι συχνότερη στους ετε-

ροφυλόφιλους*
*την τελευταία δεκαετία: αύξηση και σε ομοφυλόφιλους

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ 

•  Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος – χρώση gram, άμεση ανα-
ζήτηση γονοκόκκου

•  Αν κανένα από τα κριτήρια τεκμηρίωσης δεν υπάρχει, αναμονή 
και παρακολούθηση. Αν το follow-up δεν είναι εφικτό και υπάρ-
χει ιστορικό επικίνδυνης επαφής, θεραπεία για χλαμύδια ΚΑΙ γο-
νόκοκκο

•  Αν δεν είναι εφικτός ο εργαστηριακός έλεγχος  θεραπεία για 
χλαμύδια ΚΑΙ γονόκοκκο

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Μ.Γ. ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ

Πρώτη επιλογή:
• Azithromycin 1g p.o. εφ’ άπαξ
• Doxycycline 100mg X 2 επί 7 ημέρες

Εναλλακτικά:
• Erythromycin 500mg X 4 επί 7 ημέρες
• Ofloxacin 300mg X 2 επί 7 ημέρες (200mg)
• Levofloxacin 500mg X 1 επί 7 ημέρες
• Clarithromycin 250mg X 2 επί 7 ημέρες
• Roxithromycin 150mg X 2 επί 7 ημέρες
• Αmoxicillin 500mg X 3 επί 7 ημέρες (έγκυες)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ 

Με την έναρξη της θεραπείας:
•  Σεξουαλική αποχή επί 7 ημέρες (ολοκλήρωση 7ήμερης θεραπεί-

ας ή 7 ημέρες μετά την εφ’ άπαξ θεραπεία)
Ερωτικοί σύντροφοι:

• Θεραπεία όλων των συντρόφων κατά τις προηγούμενες 60 ημέρες

Επί επιμονής της συμπτωματολογίας μετά τη θεραπεία:
•  Συμπτώματα μόνον, χωρίς τεκμηρίωση (βλ. κριτήρια), δεν επαρ-

κούν για νέα χορήγηση θεραπείας: έλεγχος συμμόρφωσης στη 
θεραπεία, αποχής από σεξ, θεραπείας συντρόφων κλπ.

•  Επιμονή συμπτωμάτων πάνω από 3 μήνες: έλεγχος για προστατί-
τιδα, σύνδρομο χρόνιου πυελικού πόνου, σύφιλη και HIV 

υποτροπιάζουσα – Έπιμένουσα ουρηθρίτιδα
*Δεν υπάρχει ομοφωνία για τη διάγνωση και τη θεραπεία της

•  Ορισμός: ΧΡΟΝΙΑ ΜΓΟ = υποτροπή ή επιμονή 30-90 μέρες με-
τά τη θεραπεία οξείας ΜΓΟ 

• Αιτιολογία: πιθανώς πολυπαραγοντική
• Παρατηρείται στο 20-60% των ανδρών με οξεία ΜΓΟ
• Χλαμύδια: ανευρίσκονται σπάνια
•  Πιθανότητα: ανθεκτικό στην τετρακυκλίνη Ureaplasma urealyticum 

ή Μycoplasma genitalium
• Σκόπιμη η εξέταση για τριχομονάδες

•  To 50% των ανδρών με μη βακτηριακή προστατίτιδα ή σύνδρο-
μο χρόνιου πυελικού πόνου, έχουν φλεγμονή ουρήθρας χωρίς 

να ανευρίσκεται μικρόβιο
•  Δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι (γυναίκες) σύντροφοι άνδρα με ΧΜΓΟ 

έχουν αυξημένο κίνδυνο για PID
•  Συμπτώματα χωρίς τεκμηρίωση ουρηθρίτιδας: Η αξία της παρα-

τεταμένης θεραπείας είναι αμφιλεγόμενη

•  Συμπτώματα μόνον, χωρίς τεκμηρίωση (βλ. κριτήρια), δεν επαρ-
κούν για νέα χορήγηση θεραπείας: Έλεγχος συμμόρφωσης στη 
θεραπεία, αποχής από σεξ, θεραπείας συντρόφων κλπ.

•  Παρ’ όλα αυτά, εάν ο ασθενής είχε συμμορφωθεί στην αρχική 
θεραπεία και αποκλεισθεί η αναμόλυνση, τότε:

- Metronidazole 2g εφ’ άπαξ, ή
- Tinidazole 2g εφ’ άπαξ ή
- Μetronidazole 400mg X2 επί 5 ημέρες
• ΚΑΙ
-  Azithromycine 1g εφ’ άπαξ (αν δεν είχε χορηγηθεί αρχικά) ή
- Erythromycin 500mg X4 επί 14 ημέρες

Εάν και μετά από δεύτερη θεραπεία υπάρχει επιμονή συμπτω-
ματολογίας:

• Ουρολογική εκτίμηση (άν και συνήθως είναι αρνητική)
•  Χρόνια αμικροβιακή προστατίτις και ψυχολογικές διαταραχές μπαί-

νουν στη δδ
• Η επαναθεραπεία συντρόφων ίσως βοηθάει
• Εrythrocin 500mg X4 επί 3 εβδομάδες ίσως βοηθάει

ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ 
LymPHOGRANULOmA vENEREUm (LGv) 

•  Lymphopathia venerea
•  Tropical bubo
•  Climatic bubo
•  Poradenitis inguinales
•  Lymphogranuloma inguinale
•  Durand-Nicolas-Favre disease
•  Αίτιο: Chlamydia trachomatis, serovars L1, L2, L3
•  Μετάδοση: Σεξουαλική επαφή. Σπάνια, απλή σωματική επαφή, 

αντικείμενα, εργατικά ατυχήματα - αναπνευστικό
•  Είσοδος μικροβίου: Λύσεις συνεχείας δέρματος, μέσω του επι-

θηλίου των βλενογόννων  λεμφαγγεία  πολλαπλασιασμός 
στα μονοκύτταρα των επιχωρίων λεμφαδένων

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΛΚΟΣ 

•  3-21 ημέρες
• Συνήθως: στο 1/3 των ανδρών, σπάνια στις γυναίκες
•  Επώδυνη βλατίδα ή διάβρωση ή έλκωση ή βλάβες σαν απλός 

έρπητας
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•  Συνήθως: βάλανος, ακροποσθία, βαλανοποσθική αύλακα, χαλι-
νός, ουρήθρα, όσχεο – οπ. τοίχωμα κόλπου, οπ. χείλος τραχή-
λου, αιδοίο – στόμα, χείλη

• Λεμφαγγειίτις (“cord like”)  διόγκωση επιχωρίων λεμφαδένων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΛΚΟΣ 

•  10-30 ημέρες (μέχρι και >6 μήνες)
•  Επώδυνη βουβωνική λεμφαδενοπάθεια + συστηματικά συμπτώ-

ματα (πυρετός, φρίκια κακουχία, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, αρ-
θραλγίες)

•  Λεμφαδένες: περιεδρικοί ή πυελικοί, όταν το πρωτοπαθές έλκος 
ήταν στο οπίσθιο τοίχωμα του κόλπου ή στον πρωκτό – υπογνά-
θιοι και τραχηλικοί, όταν το πρωτοπαθές έλκος ήταν στο στόμα

•  Στην κλασσική βουβωνική λεμφαδενίτιδα των ετερόφυλων, το 
block των βουβωνικών-μηριαίων λεμφαδένων χωρίζει μια εγκάρ-
σια αυλάκωση («Πουπάρτειος» σύνδεσμος – Poupart) (20%)

•  Οίδημα και ερύθημα του υπερκείμενου δέρματος
•  Σταδιακά, σύμφυση των αδένων και σχηματισμός αποστημάτων
•  Τα αποστήματα: συχνά (2/3) απορροφώνται. Άλλοτε (1/3) ρήγνυ-

νται. Μετά τη ρήξη ο πόνος υποχωρεί, η πυόρροια μπορεί να συ-
νεχίσει επί εβδομάδες και μήνες

•  ΣΥΝΟΔΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: πολύμορφο ερύθημα, οζώ-
δες ερύθημα (10%), κνίδωση, ευλογιοειδές εξάνθημα

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΙΤΙΣ 

•  Πρωκτοκολίτις: υπερπλασία διάμεσου και περιπρωκτικού λεμ-
φικού ιστού

•  «Λεμφορροϊδες»: σχηματισμοί προερχόμενοι από απόφραξη λεμ-
φαγγείων – αποτελούνται από κιρσοειδώς διευρυσμένα λεμφαγ-
γεία και περιλεμφαγγειακή φλεγμονή

•  Διόγκωση λεμφαδένων εντέρου – στενώσεις εντέρου (2-5cm από 
τον δακτύλιο)

•  Φλεγμονή: περιεδρικά αποστήματα και συρίγγια, ισχιοεδρικά απο-
στήματα, αιδοιοπρωκτικά συρίγγια, στενώσεις

•  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: κνησμός δακτυλίου, πυώδες ή πυο-αιματηρό 
πρωκτικό έκκριμα, πόνος, τεινεσμός, δυσκοιλιότητα, πυρετοί, 
απώλεια βάρους

•  Σταδιακά: ινώσεις και κοκκιώματα. Άνδρες  ελεφαντίαση οσχέ-
ου, γυναίκες  χρόνια κοκκιωματώδης υπερπλασία αιδοίου

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Προτιμώμενη θεραπεία:
- Doxycycline 100mg X2 p.o. επί 21 ημέρες
• Εναλλακτικά:
- Erythromycin base 500mg X4 p.o. επί 21 ημέρες
- Azithromycin 1g μία φορά την εβδομάδα p.o. επί 3 εβδομάδες

ΙΣΤΟΡΙΑ 

•  Τράχωμα: περιγραφή σε αιγυπτιακούς παπύρους
•  LGV: πρώτη περιγραφή John Hunter (18ος αι.)
•  1907: Halberstaedter και Prowazek: περιγραφή μετάδοσης και 

μικροσκόπιο (υλικό από ουραγκοτάγκο που ενοφθάλμισαν υλι-
κό από ανθρώπινο τράχωμα)

•  Αρχικά: σύγχυση με πρωτόζωα
•  Απομόνωση: 1929 από ασθενείς με ψιττάκωση, 1930 από ασθε-

νείς με LGV

Stanislas Prowazek
Stanislaus Josef Mathias 

von Prowazek
12/11/1875-17/2/1915

ID
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νόσοι θησαυρισμού
μάΤΟΥλά θΕωνη1, ΠΟλίΤΟΥ μάρίά2

1Δερματολόγος, Επιμελήτρια 251 Γενικό νοσοκομείο άεροπορίας
2Δερματολόγος - άφροδισιολόγος Επιμελήτρια Β΄ νοσοκομείο «άνδρέας Συγγρός» 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

• Βλεννοπολυσακχαριδώσεις (εναπόθεση βλεννοπολυσακχαριτών) 
- Σύνδρομο Hurler
- Σύνδρομο Hunter 
- Σύνδρομο Sanfilippo
- Νόσος Morquio 
- Σύνδρομο Maroteaux – Lamy
- Σύνδρομο Sly
- Ανεπάρκεια υαλουρονιδάσης
• Σφιγγολιπιδώσεις (εναπόθεση γλυκοσφιγγολιπιδίων)
- Νόσος Fabry 
- Νόσος Farber
- Νόσος Gaucher
- Νόσος Niemann-Pick
• Ολιγοσακχαριδώσεις (εναπόθεση ολιγοσακχαριτών)
- Φουκοσίδωση
- Σιαλίδωση
- Έλλειψη β-μαννοσιδάσης
- Έλλειψη α-Ν-ακετυλγαλακτοσαμινιδάσης (νόσος Kanzaki)
- Ασπαρτυλ-γλυκοζαμινουρία
• Βλεννολιπιδώσεις
- 4 υποτύποι

•  Ανωμαλίες στη διακίνηση των ουσιών από τα λυσοσώματα στα 
σημεία πέψης (lysosomal transport diseases)

- Κυστίνωση
- Νόσος σιαλικού οξέος (Salla disease)

ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΕΙΣ 
σύνδρομο Hurler (ή γκαργκοϋλισμός) 

•  Αυτοσωματική υπολειπόμενη διαταραχή του μεταβολισμού των 
βλεννοπολυσακχαριτών

• Έλλειψη της α-L-ιδουρονιδάσης

ΔΕρμάΤίκΕΣ ΕκΔηλωΣΕίΣ
-  Δέρμα παχυσμένο, με εξάρσεις και βυθίσματα στο άνω τμήμα 

του σώματος
- Λεπτή χνοώδης τρίχωση διάχυτη σε όλο το σώμα
- Εμφανείς, μεγάλες, αδρές τρίχες, ιδίως στα άκρα
- Δερματική μελανοκυττάρωση (εκτεταμένη κυανή χρώση)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ HurlEr (ή ΓΚΑΡΓΚΟϋΛΙΣΜΟΣ)

• ΕΞΩΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
- Νοητική υστέρηση
- Ομφαλική ή βουβωνική κήλη
- Παιδικά γεννητικά όργανα

ορισμός 
λυσοσωματικά αθροιστικά νοσήματα, τα οποία περιγράφουν μία ετερογενή ομάδα από περίπου 50 σπάνιες 
κληρονομικές μεταβολικές διαταραχές, που χαρακτηρίζονται από τη συσσώρευση μακρομορίων που έχουν 
υποστεί ολική ή μερική πέψη

 Κυτταρική δυσλειτουργία και κλινικές ανωμαλίες
Λυσοσώματα
Ένδοκυττάρια οργανίδια υπεύθυνα για τη φυσιολογική κυκλική διεργασία 
των κυτταρικών συστατικών. Περιέχουν καταβολικά ένζυμα, τα οποία απαιτούν 
ένα περιβάλλον χαμηλού pή για να λειτουργήσουν βέλτιστα
Επίπτωση: 
1:5000 - 1:10000
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- Θολερότητα κερατοειδούς
-  Προσωπείο ενός γκαργκόυλ (κοντή εφιππιοειδής μύτη, παχιά χεί-

λη, μεγάλη γλώσσα)
- Υδροκέφαλος
- Κύφωση
- Ύβωση (ράχη γάτας)
- Πλατιά χέρια και δάχτυλα σαν δαγκάνες
- Αρθρώσεις στρεβλές

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ:
 Παραγωγή θειικής δερματάνης και θειικής ηπαράνης

 Συσσώρευση σε ιστούς
 Απέκκριση στα ούρα

-  Τα ξηρά ούρα σε διηθητικό χαρτί  Ιώδες χρώμα όταν προστεθεί 
οξικό οξύ που ακολουθείται από κυανό της τολουϊδίνης

• ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
- Μεταμόσχευση μυελού των οστών (πρόληψη της άνοιας)
-  Ενζυμική θεραπεία υποκατάστασης με ανασυνδυασμένη ανθρώπι-

νη α-L-ιδουρονιδάση (σε άτομα χωρίς προσβολή των νευρώνων)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ HuNTEr

• Φυλοσύνδετη βλεννοπολυσακχαρίδωση ΙΙ
• Ελαττωματικό ένζυμο  Ιδουρονικο-2-σουλφατάση
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
- παρόμοια με σύνδρομο Hurler αλλά πιο ήπια
- Δ.Δ. σημείο:   - Εμφάνιση στα 10 έτη 

-  Δίκην βοτσάλου βλάβες στο δέρμα (σκληρές 
βλατίδες και οζίδια που συρρέουν, χρώματος 
από του δέρματος έως λευκό)

• ΕΝΤΟΠΙΣΗ
-  Ράχη, θωρακικές περιοχές, αυχένας, πλάγιες περιοχές άνω άκρων, μηροί

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
-  Απέκκριση στα ούρα θειικής δερ-

ματάνης και θειικής ηπαράνης
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
-  Μεταμόσχευση αιμοποιητικών 

βλαστικών κυττάρων  Εξαφά-
νιση βοτσαλοειδών βλαβών σε 
1 μήνα

ΝΟΣΟΣ MOrquIO

• Αυτοσωματική υπολειπόμενη διαταραχή
• Έλλειψη γαλακτοζαμινο-6-θειική σουλφατάση (Morquio A)
• Έλλειψη β-γαλακτοσιδάσης (Morquio B)

• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- Νανισμός
- Προγναθισμός
- Θολερότητα κερατοειδούς
- Κώφωση
- Προοδευτική κυφοσκολίωση
- Πλατυποδία
- Βλαισά γόνατα
- Όρθια θέση σε κάμψη
•  ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Απέκκριση θειικής κερατάνης

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΔΑΣΗΣ

• Μεταλλάξεις στο γονίδιο HYAL 1
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- Κοντό ανάστημα
- Διαβρώσεις κοτυλών
- Πολλαπλές περιωτικές μάζες μαλακών μορίων
• ΟΧΙ νευρολογική ή σπλαγχνική συμμετοχή

ΣΦΙΓΓΟΛΙΠΙΔΩΣΕΙΣ - ΝΟΣΟΣ FArBEr

• Ινοκυστική δυσβλεννοπολυσακχαρίδωση και λιποκοκκιωμάτωση
•  ΑΙΤΙΑ: Έλλειψη λυσοσωματικής κεραμιδάσης  Συσσώρευση 

κεραμιδίων και προϊόντων μεταβολισμού τους στα αφροκύτταρα

• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
1. Περιαρθρικά οιδήματα
2. Ασθενές, τραχύ κλάμα
3. Πνευμονική ανεπάρκεια
4.  Επώδυνες παραμορφώσεις 

των αρθρώσεων
5. Κινητική και νοητική υστέρηση

  Έναρξη τους πρώτους μήνες της ζωής – Θάνατος πριν την ηλι-
κία των 2 ετών

ΝΟΣΟΣ FArBEr

•  ΔΕΡΜΑ: Ελαστικά υποδόρια οζίδια – κοκκιώματα ιστολογικώς – 
με κιτρινωπή υγρασία και διάμετρο 1-2cm

•  ΕΝΤΟΠΙΣΗ: Πάνω από αρθρώσεις, ΟΜΣΣ, Τριχωτό κεφαλής, πε-
ριοχές άρσης βάρους

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ: 
-  Ανεύρεση σωματίων Farber σε κυτταρόπλασμα ή φαγοσώματα των 

ινοβλαστών, των ιστιοκυττάρων ή των ενδοθηλιακών κυττάρων
-  Ανεύρεση σωματίων δίκην μπανάνας μέσα στα κύτταρα Schwann 
-  Ανεύρεση σωματίων ζέβρας μέσα σε ενδοθηλιακά κύτταρα και 

νευρώνες

ΝΟΣΟΣ FABry

•  Διάχυτο αγγειοκεράτωμα 
•  Έλλειψη της γαλακτοσιδάσης Α  Συσσώρευση γλυκοσφιγγολι-

πιδίων στο δέρμα και στα σπλάγχνα
• Κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο
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• ΔΕΡΜΑ: 
-  Διάχυτες, στικτές, τηλεαγγειεκτατικές αγγειακές βλατίδες (σαν πορ-

φύρα)
-  Υπερκερατωτική κορυφή
-  Αραιή ανάπτυξη τριχών
• ΕΝΤΟΠΙΣΗ:
-  Κάτω άκρα, όσχεο, πέος, κατώτερο τμήμα του κορμού, μασχά-

λες, αυτιά, στοματικός βλεννογόνος, χείλια

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ: 
-  Μείωση α-γαλακτοσιδάσης στα λευκοκύτταρα, στον ορό, στα δά-

κρυα, στους δερματικούς ινοβλάστες ή στα κύτταρα του αμνια-
κού υγρού

• ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ: 
-  Διάταση των τριχοειδών αγγείων στη θηλοειδή στιβάδα του χορίου
-  Βοθρία επικαλυμμένα με ενδοθήλιο και γεμάτα με αίμα 
-  Ακανθωτική και υπερκερατωσική επιδερμίδα
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ: 
-  Χαρακτηριστικά πυκνά σωμάτια στα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα πε-

ρικύτταρα, τους ινοβλάστες και στο φυσιολογικό δέρμα των προ-
σβεβλημένων ενηλίκων και παιδιών (δίκην ζέβρας)

-  Εξέταση με πολωμένο φως: Υλικό δίκην «Σταυρού της Μάλτας», 
γλυκολιπίδια  Κύτταρα «βατόμουρα» στο ίζημα

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
- Laser  Αντιμετώπιση των αγγειοκερατωμάτων
-  Φαινυτοΐνη, Νευροντίνη, Καρβαμαζεπίνη  Ανακούφιση του άλγους
- Ενζυμική θεραπεία υποκατάστασης

Εναποθέσεις των γλυκοσφιγγολιπιδίων
- Στα ενδοθηλιακά κύτταρα
- Στους ινοβλάστες
- Στα περικύτταρα του χορίου
- Στην καρδιά
- Στους νεφρούς
- Στο αυτόνομο νευρικό σύστημα

ΝΟΣΟΣ FABry

•  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
- Μυοκαρδιοπάθεια ] Θάνατος κατά την 
- Νεφρική ανεπάρκεια 5η δεκαετία
- Οίδημα σφυρών
- Παραλύσεις
- Παραισθησίες

- Υποϊδρωσία
- Βλάβες κερατοειδούς (90%)
- Ακτινωτός καταρράκτης στην οπίσθια κάψα (50%)
- Λευκωματουρία

ΝΟΣΟΣ GAucHEr

•  Σπάνια αυτοσωματική διαταρα-
χή του δικτυοενδοθηλιακού συ-
στήματος

•  Έλλειψη όξινης β-γλυκοσιδάσης 
 Συσσώρευση γλυκοεγκεφα-

λοσιδών σε εγκέφαλο, στα δι-
κτυοενδοθηλιακά κύτταρα του 
ήπατος, σπλήνα και μυελό των 
οστών

• Σπάνια μεταλλάξεις του γονιδίου της προσαποσίνης
• Συχνότερα μεταξύ των Εβραίων Ασκενάζι (1 στους 20)

•  Κύτταρα Gaucher: μεγάλα (διαμέτρου 20-100μm), με έναν ή λί-
γους πυρήνες, ωχρό κυτταρόπλασμα, χρωματίζονται αχνά στο λί-
πος, θετικά για PAS

•  Ο Γάλλος ιατρός Philippe Charles Ernest Gaucher περιέγραψε, 
το 1882, τα παθολογικά κύτταρα τής νόσου σε ασθενή με σπλη-
νομεγαλία

Το κύταρρο Gaucher

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ:
•  Τύπος 1: Χωρίς νευρολογική συμμετοχή (ενήλικα) 

ΔΕΡΜΑ:  Διακριτή μπρούτζινη χρώση δέρματος από μελανίνη 
Σκουρότερη χρώση από τα γόνατα μέχρι τα άκρα πόδια 
(λόγω αιμοσιδηρίνης) 

 Ηπατοσπληνομεγαλία, αραίωση των μακρών οστών, 
πιμελίσκες του σκληρού χιτώνα του οφθαλμού

•  Τύπος 2: Με οξείες πρώιμες νευρολογικές εκδηλώσεις (βρεφική) 
ΔΕΡΜΑ:  Συγγενής ιχθύαση (κολλοειδής μεμβράνη) 

Δομικές και βιοχημικές ανωμαλίες της επιδερμίδας
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• Τύπος 3: Νεανικός χρόνιος νευροπαθητικός τύπος

•  ΘΕΡΑΠΕΙΑ
- Μεταμόσχευση μυελού των οστών (20-50% θνησιμότητα)
- Ενζυμική θεραπεία (σε μορφές ενήλικα)
-  Ν-βουτυλδεοξυνογιριμυκίνη (αναστολέας σύνθεσης των γλυκολιπιδίων )
- Ακτινοθεραπεία των μακρών οστών
- Σπληνεκτομή
• ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Νόσόσ NiemaNN-Pick

•  Σπάνια αυτοσωματική υπολειπόμενη νόσος
• 6 υπότυποι

ΤΥΠΟΙ:
- Τύπος Α: Βρέφη με καταγωγή από Εβραίους Ασκενάζι
- Τύπος Β: Μη νευροπαθητική μορφή (τύπος ενήλικα)

  Μεταλλάξεις του γονιδίου στο χρωμόσωμα 11 (όξινη σφιγ-
γομυελινάση)

- Τύπος C: 2 υποείδη ]  Λόγω διαταραχών του μεταβολισμού 
- Τύπος D: 2 υποείδη της χοληστερόλης
•  Συσσώρευση σφιγγομυελίνης και άλλων λιπιδίων στο σύστημα 

μονοκυττάρων – μακροφάγων  Ηπατοσπληνομεγαλία, λεμφα-
δενοπάθεια, παγκυτταροπενία, πνευμονοπάθεια

•  Δερματικές εκδηλώσεις
- Σε ασθενείς τύπου Α

Διακριτή κιτρινωπή χρώση του δέρματος
Βλατίδες χρώματος ίδιου με του δέρματος έως ωχρού
Μαύρες κηλιδώδεις πλάκες στις βλεννογόνιες μεμβράνες

- Εντόπιση: κεφάλι, άνω άκρα
• ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΣ
- Αφρώδη ιστιοκύτταρα, πολυπύρηνα κύτταρα, λίγα λεμφοκύτταρα
- Έγκλειστα στο επιθήλιο των ιδρωτοποιών αδένων

όλιγόσακχαριδώσεισ - Φόυκόσιδώση

•  Αυτοσωματική υπολειπόμενη νόσος

• Έλλειψη της α-L-φουκοσιδάσης
• ΔΕΡΜΑ: Αγγειοκερατώματα  (όπως στη νόσο Fabry)
• Δ.Δ: - Αδρή πάχυνση του δέρματος του προσώπου
          - Βαριά νοητική υστέρηση
          - Αδυναμία, σπαστικότητα, επιληπτικές κρίσεις
•  Ιστολογικώς: Κενοτόπια γεμάτα με κοκκία στα ενδοθηλιακά κύτ-

ταρα και σε άλλα κύτταρα
•  Προοδευτική νοητική και κινητική επιδείνωση από τη βρεφική ηλι-

κία  θάνατος μέχρι 18-20 ετών

σιαλιδώση

•  Μεταλλάξεις του γονιδίου της σιαλιδάσης NEU1

• Ενδοκυττάρια συσσώρευση σιαλωμένων ολιγοσακχαριτών
• ΔΕΡΜΑ: Αγγειοκερατώματα τύπου νόσου Fabry
• ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: - Νοητική υστέρηση
 - Παρεγκεφαλιδική αταξία
 - Σκελετικές ανωμαλίες
 - Τραχύ πρόσωπο

ελλειψη β-μαΝΝόσιδασησ

•  Σπάνια αυτοσωματική υπολειπόμενη διαταραχή του μεταβολι-
σμού της γλυκοπρωτεΐνης

• ΔΕΡΜΑ: Αγγειοκερατώματα τύπου Fabry
• ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: - Νοητική υστέρηση
 - Απώλεια ακοής
 - Επιθετική συμπεριφορά
 - Περιφερική νευροπάθεια
 - Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις
 - Επιληψία
 - Τραχύ προσωπείο, σκελετικές ανωμαλίες

Νόσηματα εΝαπόθεσησ

•  ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ (εναπόθεση αμυλοειδούς)
- Συστηματική αμυλοείδωση

Α. Πρωτοπαθής (σχετική με μυέλωμα) συστηματική αμυλοείδωση
Β. Δευτεροπαθής συστηματική αμυλοείδωση

- Δερματική αμυλοείδωση
Α. Κηλιδώδης αμυλοείδωση
Β. Λειχηνοειδής αμυλοείδωση
Γ. Οζώδης αμυλοείδωση
Δ. Δευτεροπαθής (σχετική με όγκους) δερματική αμυλοείδωση

- Κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση
• ΛΙΠΟΕΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΣΗ (εναπόθεση υαλίνης)
•  ΒΛΕΝΝΙΝΩΣΕΙΣ (εναπόθεση βλεννίνης)
- Μυξοιδηματικός Λειχήνας

Α. Γενικευμένος μυξοιδηματικός λειχήνας
Β. Εντοπισμένος μυξοιδηματικός λειχήνας
    Διακριτός βλατιδώδης μυξοιδηματικός λειχήνας
    Έμμονη βλατιδώδης βλεννίνωση των άκρων
    Αυτοϊώμενη βλατιδώδης βλεννίνωση
    Βλατιδώδης βλεννίνωση βρεφικής ηλικίας
Γ. Άτυπος ή ενδιάμεσος μυξοιδηματικός λειχήνας

• Θυλακική Βλεννίνωση
• Δερματική Εστιακή Βλεννίνωση
• Μυξοειδείς κύστεις ID
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Νόσος Darier
Μαρία Μπουρουνη1, Κουστα Φίορη2

1Ειδικευόμενη Δερματολογίας, 2Επιμελήτρια Β’, νοσοκομείο «ανδρέας συγγρός»

• Ν. Darier–White (ανεξάρτητη περιγραφή από Darier και White 1889) ή Θυλακική Δυσκεράτωση
• Σπάνια αυτοσωμική επικρατής γενοδερματοπάθεια

•Χαρακτηρίζεται από επίμονο βλατιδώδες μυρμηκιώδες εξάνθημα σε σμηγματογόνες περιοχές, 
ανωμαλίες ονύχων και βλάβες σε βλεννογόνους

αιτιόλόγια - παθόγεΝεια

•  Η νόσος Darier (Darier Disease - DD) οφείλεται σε μετάλλαξη του 
γονιδίου ATP2A2, το οποίο κωδικοποιεί την SERCA2

•  SERCA2: Αντλία ενεργητικής μεταφοράς ιόντων Ca από το κυτ-
ταρόπλασμα στον αυλό του ενδοπλασματικού δικτύου διατηρώ-
ντας χαμηλά επίπεδα Ca στο κυτταρόπλασμα

•  Η αρχική δομική αλλαγή που παρατηρείται είναι η διάσπαση των 
δεσμοσωματίων και η συγκέντρωση των τονοϊνιδίων κερατίνης γύ-
ρω από τον πυρήνα των κυττάρων. Τελικά υπάρχει ατελής σχη-
ματισμός και ωρίμανση του συμπλέγματος των τονοϊνιδίων και 
των δεσμοσωματίων

γεΝετικη 

•  Η νόσος Darier (Darier Disease - DD) κληρονομείται κατά τον αυ-
τοσωματικό επικρατή τύπο

•  Έχει πλήρη διείσδυση και ποικίλη εκφραστικότητα 
•  Πάνω από 150 οικογενείς και σποραδικές μεταλλάξεις έχουν ανα-

καλυφθεί
•  Έχει παρατηρηθεί ότι μέλη οικογένειας με κοινές ATP2A2 μεταλ-

λάξεις, έχουν σημαντικές διαφορές στην  κλινική εικόνα, υποδει-
κνύοντας ότι και άλλα γονίδια ή περιβαλλοντικοί παράγοντες υπει-
σέρχονται στην έκφραση της νόσου

επιδημιόλόγια 

•  Παγκόσμια κατανομή
• Ίδια επίπτωση σε άντρες και γυναίκες
• Επίπτωση 1-4 ανά 100.000 
• Επιπολασμός  1/30.000 – πληθυσμός Αγγλίας/Σκωτίας 

1/100.000 – πληθυσμός Δανίας

κλιΝικη εικόΝα

•  Ηλικία Εμφάνισης: 6–20 ετών (peak 11-15). Μπορεί να εμφανι-
στεί και σε νήπια και μεγαλύτερες ηλικίες

• Συμπτώματα:  Κνησμός, δυσοσμία και πόνος
•  Η νόσος μπορεί να παρατηρηθεί πρώτη φορά τους καλοκαιρι-

νούς μήνες λόγω ζέστης, εφίδρωσης, έκθεση σε ηλιακή ακτινο-
βολία (παράγοντες που επιδεινώνουν την νόσο)

κλιΝικη εικόΝα – δερματικεσ βλαβεσ

•  Συμμετρικές, διακριτές μικρές υπόσκληρες στο χρώμα του δέρ-
ματος ή ερυθρόφαιες, κιτρινόφαιες βλατίδες με λιπαρή εφελκι-
δώδη και μυρμηκιώδη επιφάνεια

• Μπορεί να συρρέουν σε πλάκες με συνοδό κνησμό

•  Παρουσιάζουν σμηγματορροϊκή κατανομή (μέτωπο, τριχωτό, αυ-
τιά, ρινοπαρειακές πτυχές, θώρακας πρόσθια-οπίσθια επιφάνεια, 
καμπτικές επιφάνειες, περίνεο, βουβωνική χώρα, μασχάλες και 
υπομαζικά σε γυναίκες)

•  Σε κάποιους προεξέχει η προσβολή των πτυχών με μεγάλες μυρ-
μηκιώδεις υπερτροφικές εκβλαστήσεις σε μασχάλες, περίνεο, βου-
βωνική χώρα, αποτελώντας ιδιαίτερο πρόβλημα για τους ασθε-
νείς λόγω της έντονης δυσοσμίας

κλιΝικη εικόΝα - ακρεσ χειρεσ

•  Μπορεί να αποτελούν την πρώτη εκδήλωση της νόσου
•  Προσβάλλονται στους περισσότερους ασθενείς (μαζί με την προ-

σβολή των ονύχων, αφορούν >96 % των ασθενών)
•  Οι παλάμες και λιγότερο συχνά τα πέλματα, μπορεί να εμφανίζουν: 
- Εστιακή υπερκεράτωση ακόμα και διάχυτη σε σοβαρές περιπτώσεις
- Βοθρία (επαληθεύουν τη διάγνωση)
-  Αιμορραγικές κηλίδες με οδοντωτά όρια (πιθανών να οφείλο-

νται σε τραυματισμό)
•  Το 50–70% των ασθενών εμφανίζουν μηρμηκιώδεις επίπεδες 

βλατίδες στην ραχιαία επιφάνεια άκρων, χειρών, ποδών, γόνατα, 
αγκώνες και αντιβράχια (όπως στην περίπτωση της AKV of Hopf)

κλιΝικη εικόΝα - αΝώμαλιεσ όΝυχώΝ

•  Σημαντικό Διαγνωστικό Στοιχείο
• Κυρίως σε όνυχες άνω άκρων, σπάνια σε κάτω άκρα
• Παρατηρείται:
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-  Ευθραυστότητα
-  Ξεχωριστές πλατιές λευκές και ερυθρές επιμήκεις γραμμώσεις
-  Επώδυνες επιμήκεις σχισμές
-  Υπονύχια υπερκεράτωση
-  Επιμήκεις «κορυφογραμμές» (longitudinal nail ridges)
-  Παθογνωμονικό Σημείο αποτελεί η σφηνοειδής εντομή σχήματος 

V στο ελεύθερο άκρο της ονυχαίας πλάκας

κλιΝικη εικόΝα - πρόσβόλη βλεΝΝόγόΝώΝ

•  Παρατηρείται στο 15% των ασθενών
•  Μπορεί να υπάρξει προσβολή του στοματικού, οισοφαγικού, τρα-

χηλικού και πρωκτικού βλεννογόνου 
•  Παρατηρούνται λευκωπές βλατίδες με κεντρική εμβύθιση δίκην 

πλακόστρωτου σε στοματική κοιλότητα (σκληρή μαλακή υπερώα 
βλεννογόνο παρειών). Σπανιότερα σε πρωκτογεννητική περιοχή

•  Μπορεί να προκληθεί απόφραξη σιελογόνων αδένων

ιστόλόγικη εικόΝα

•  Παρατηρούνται δύο κύρια στοιχεία:
- Ακανθόλυση (απώλεια της σύνδεσης των επιδερμιδικών κυττάρων)
- Δυσκεράτωση (πρώιμη ανώμαλη κερατινοποίηση)

•  Σχισμοειδή φυσαλίδα πάνω από τη βασική στοιβάδα, μπορεί να 
περιέχει ακανθολυτικά κύτταρα

•  Το θηλώδες χωρίο προβάλλει, εισβάλλει στην κοιλότητα της φυ-

σαλίδας. Υπάρχει φλεγμονώδης κυτταρική διήθηση
• Δύο τύποι δυσκερατωσικών κυττάρων:
-  Τα στρογγυλά σωμάτια (Corps Ronds). Βρίσκονται κυρίως στην 

ακανθωτή και την κοκκώδη στοιβάδα. Είναι ευμεγέθη με σκου-
ρόχρωμους πυρήνες, διαυγή περιπυρηνική άλω και έντονο ηω-
σινοφιλικό κυτταρόπλασμα

-  Κόκκοι–grains. Εντοπίζονται στην κερατίνη στοιβάδα, οβάλ κύτ-
ταρα με επιμήκη πυρήνες (cigar shape)

•  Ευμεγέθης βύσμα κερατίνης, εστιακή παρακεράτωση, βρίσκεται 
πάνω από κάθε βλάβη

κλιΝικεσ παραλλαγεσ

•  Υπερτροφική
• Φυσαλιδοπομφολυγώδης
• Επώδυνη διαβρωτική
• Τμηματική (λόγω γενετικού μωσσαϊκισμού) 
-  Τύπου 1: Ετερόπλευρη εντόπιση βλαβών κατά μήκος των γραμ-

μών του Blaschko. Άκρες χείρες και όνυχες μπορεί να προσβάλ-
λονται στην ίδια πλευρά

- Τύπου 2: Ασθενείς 

κλιΝικη πόρεια

•  Η βαρύτητα της νόσου ποικίλει. Η πορεία είναι χρόνια, με συ-
χνές επιδεινώσεις

•  Παράγοντες επιδείνωσης αποτελούν: η ζέστη, ο ιδρώτας ή έκθε-
ση στον ήλιο, το λίθιο

•  Σε ποσοστό περίπου 30% των ασθενών υπάρχει βελτίωση σε 
μεγαλύτερες ηλικίες

επιλόκεσ - συΝόσηρότητεσ

•  Εκζεματοποίηση και κηριοποίηση μπορεί να περιπλέξουν την κλι-
νική εικόνα

• Λοιμώξεις – αποτελούν συχνές επιπλοκές
- Βακτηριακές
- Μυκητιασικές
-  Ιογενείς: HSV (Αυξημένος κίνδυνος ευλογιοειδούς εξανθήματος 

Kaposi) και HPV
• Απόφραξη σιελογόνων αδένων
• Οφθαλμικές Διαταραχές – Ανωμαλίες κερατοειδούς
•  SCC σε τριχωτό, σε υπονύχιο, μηρούς, όσχεο και αιδοίο, έχουν πε-

ριγράφει και πιθανών να σχετίζονται με την παρουσία του HPV 16 
• Νευροψυχιατρικές Διαταραχές: 
- Επιληψία 4%
- Ψυχωσικές διαταραχές
- Διπολική διαταραχή
- Διανοητική καθυστέρηση
- Μαθησιακή δυσκολία

διαΦόρόδιαγΝώση

•  Κλασική Μορφή:
- Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα
- Ακμή
- Candidiasis υπομαζικά
- Σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση
• Βλατιδοφυσαλιδώδης Μορφή
- Νόσος Grover
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• Διαβρωτική Μορφή:
- Καλοήθης οικογενής πέμφιγα, Hailey-Hailey
- Κοινή πέμφιγα
- Μολυσματικό Κηρίο
- Candidiasis
• Μορφή των Άκρων:
- AKV of Hopf
- Ομαλές Μυρμηκιές

διαγΝώση

•  Οικογενειακό ιστορικό
• Κλινική εικόνα
• Ιστολογική εικόνα

θεραπεια

•  Δεν υπάρχει ίαση. Στόχος της θεραπείας αποτελούν:
- Η βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος
- Ανακούφιση των συμπτωμάτων
- Αποφυγή ή θεραπεία των λοιμώξεων
•  Γενικά Μέτρα: Στοχεύουν στη μείωση της επίδρασης των παρα-

γόντων επιδείνωσης και στον έλεγχο του ερεθισμού
- Δροσερή βαμβακερή ένδυση
- Αντηλιακή προστασία
-  Αποφυγή θερμού περιβάλλοντος, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες
-  Καθημερινή χρήση μαλακτικών με κερατολυτικά, όπως ουρία ή 

γαλακτικό οξύ, που αποσκοπούν στη μείωση της απολέπισης, της 
υπερκεράτωσης και στη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος

-  Υποκατάσταση σαπουνιών και πλύσεις με αντισηπτικά διαλύματα 
(chlorhexidine), που μειώνουν το μικροβιακό φορτίο και τη δυ-
σοσμία

-  Στυπτικές εμποτίσεις επί βακτηριακής υπερανάπτυξης ή προεξάρ-
χουσας εφελκιδοποίησης (aluminum acetate solution)

•  Τοπική Θεραπεία: Αντιμετώπιση της φλεγμονής, μείωση της υπερ-
κεράτωσης και επιπέδωση των βλαβών

-  Τοπικά κορτικοστεροειδή χαμηλής ή ήπιας ισχύος για μείωση της 
φλεγμονής

-  Τοπικά ρετινοειδή σε ασθενείς με ήπια και εντοπισμένη νόσο για 

μείωση της υπερκεράτωσης, τρετινοϊνη 0,05 % ή 0,1 %, ανταπα-
λένη 0,1 %, ταζαροτένη 0,05 %, μία φορά την ημέρα για 3 μήνες

-  Άλλοι τοπικοί παράγοντες ( 5 – FU, tacrolimus, pimecrolimus)
-  Τοπικά αντιμυκητισιακά
-  Αντιβιοτικά τοπικά ή συστηματικά επί δευτεροπαθούς βακτηρι-

ακής λοίμωξης ανάλογα με τη βαρύτητα (χρήσιμη η διενέργεια 
καλλιέργειας)

•  Συστηματική Θεραπεία: Από στόματος ρετινοειδή
-  Ασιτρετίνη 0,25–0,5 mg/kg/ημ.
-  Ισοτρετινoϊνη 0,5–1 mg/Kg/ημ. λιγότερο αποτελεσματική, αλλά 

μπορεί να δοθεί σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
-  Δόση έναρξης: 10–25 mg για αποφυγή αρχικής επιδείνωσης και 

προοδευτική αύξηση δόσης 
-  Διάρκεια Θεραπείας: Minimum 3 - 4 μήνες
•  Αντιϊκή θεραπεία επί λοίμωξης από HSV
•  Κυκλοσπορίνη 2,5 mg/kg/day όταν υπάρχει εκζεματοποίηση
•  Για υπερτοφικές επίμονες βλάβες : Δερμοαπόξεση, laser, χειρουρ-

γική αφαίρεση και PTD

Νόσόσ Darier - τι Να πρόσεξώ! 

•  Οικογενειακό ιστορικό
•  Συμπτώματα όπως δυσοσμία που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα 

για τον ασθενή ή πόνο που μπορεί να υποδεικνύει λοίμωξη με HSV
•  Παράγοντες επιδείνωσης – Τι συμβαίνει τους καλοκαιρινούς μήνες;
•  Ιστορικό επιχείλιου έρπη – Συζητάμε το ρίσκο του ερπητικού εκ-

ζέματος και πως να το αναγνωρίσει ο ασθενής
•  Διερεύνηση της επίπτωσης της νόσου σχετικά με τις αλλαγές δι-

άθεσης, καθώς υπάρχει συσχέτιση με κατάθλιψη και αυτοκτονι-
κό ιδεασμό
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
IASIS PHARMA 

ΣΤO KΛίνίΚο Φροντίστηρίο 
ΤΗΣ ΕΔαΕ

SIKYON COAST
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

17-18/09/2016

Η Ελληνική Δερματολογική & αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) διοργάνωσε με απόλυτη 
επιτυχία Κλινικό Φροντιστήριο, με θέμα: «Ακμή: Από το Α έως το Ω», στις 17 – 18 σεπτεμβρίου 
2016, στο Ξενοδοχείο Sikyon Coast, στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. 
Η ίαSIS PHARMA έγινε αρωγός στην προσπάθεια αυτή, συμμετέχοντας με 2 από το μεγάλο 
εύρος προϊόντων που διαθέτει στο χώρο της δερματολογίας.
To ίsotroin, isotretinoin, είναι ρετινοειδές που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ακμής και 
αποτελεί το μοναδικό προϊόν στην ελληνική αγορά που διατίθεται σε soft caps των 10mg & 20mg 
αλλά και στην περιεκτικότητα των 40mg βοηθώντας τον δερματολόγο να ρυθμίσει καλύτερα την 
απαιτούμενη δοσολογία του ασθενούς.
Επίσης, για πρώτη φορά στο χώρο της δερματολογίας, η ίASIS PHARMA παρουσίασε το 
Contrahist, levocetirizine. Πρόκειται για αντισταμινικό νεότερης γενιάς, με ισχυρή και εκλεκτική 
ανταγωνιστική δράση στο επίπεδο των περιφερικών H1 υποδοχέων, με την εμφάνιση όμως 
λιγότερων παρενεργειών σε σύγκριση με εκείνα της 1ης γενιάς. 
Το Contrahist, κυκλοφορεί σε δύο μορφές: δισκία για ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών και 
σιρόπι με υπέροχη γεύση αγριοφράουλας, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες με δυσκολία 
δυσκαταποσίας.
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Βασίζεται στη νέα τεχνολογία "Macro and 
Micro Focused Ultrasound" (MMFU) ή 
τεχνολογία Μίκρο και Μάκρο-Εστιασμένων 
υπερήχων. Το ULTRAFORMER ΙΙΙ, επιφέρει 
εξαιρετικά αποτελέσματα στην τόνωση των 
ζυγωματικών, το λίφτινγκ του διπλοσάγονου, 
τη μείωση των ρινοπαρειακών και περικογχικών 
ρυτίδων και των ρυτίδων του μετώπου, τη 
βελτίωση του τόνου του δέρματος, καθώς 

και στη γενικότερη σύσφιγξη και ανάπλαση 
στοχευμένων περιοχών του δέρματος του 
προσώπου. 

Αντίστοιχα εξαιρετικά αποτελέσματα επιφέρει 
και σε όλες τις περιοχές του σώματος με στόχο 
τη σύσφιγξη και τη γενικότερη βελτίωση του 
περιγράμματος.

Η τεχνολογία MMFU με τις νέες πολύ-
λειτουργικές κεφαλές του συστήματος 
Ultraformer III και τη βοήθεια των ειδικών 
μετατροπέων ενέργειας στα 4 και 7 MHz  
δημιουργεί Μικρο-πήξη σε επίπεδο δερμίδας 
(επιφανειακή και βαθύτερη δερμίδα) και στο 
επίπεδο του Επιφανειακoύ Μυοαπονευρωτικού 
Συστήματος (SMAS). 

απο την ΕπίστηΜονίΚη ΒίΒΛίοΘηΚη τησ ΕταίρΕίασ LIDS MEDICAL

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MMFU (MACRO & MICRO FOCUSED ULTRASOUND)
ULTRAFORMER ίίί - 3 θεραπείες με 1 σύστημα

Λίφτινγκ - Σύσφιγξη - Σμίλευση 
Προσώπου & Σώματος

Το νέο πρωτοποριακό ULTRAFORMER ΙΙΙ προσφέρει 
σύσφιγξη προσώπου και λαιμού και σμίλευση σώματος, 
όλα σε ένα μόνο σύστημα. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ.Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681, Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr, www.lidsmedical.gr, www.facebook.com/lidsmedical
www.classys.com, www.facebook.com/classys.inc

Μη-Επεµβατικό Λίφτινγκ, Σύσφιγξη και Σµίλευση Προσώπου και Σώµατος

• MMFU (τεχνολογία Μίκρο και Μάκρο-Εστιασµένων Υπερήχων)
• Θεραπεία προσώπου και σώµατος
• Πολύ υψηλή µέγιστη ισχύ χάρη στη διπλή γεννήτρια του συστήµατος
• Ασφαλείς πολύ-λειτουργικές κεφαλές
• Αυτόµατη αναγνώριση κεφαλών
• Γρηγορότερη ταχύτητα παλµού και ρύθµιση επαναλαµβανόµενων παλµών
• Βραβείο σχεδιασµού (“Good Desing Award”)

Κεφαλή

Λίφτινγκ Προσώπου   |  Σύσφιγξη και Λεύκανση

Λίφτινγκ Σώµατος   |  Σύσφιγξη και Σµίλευση

Ισχύς, Ταχύτητα, Λιγότερος Πόνος, 
Αποτελεσµατικότητα και 
Προσαρµοστικότητα

Κεφαλή
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Παράλληλα, με τη βοήθεια των ειδικών 
μετατροπέων ενέργειας στα 2 MHz μεταφέρεται 
Μακρο-ενέργεια στο υποδόριο λίπος για πιο 
στοχευμένη μείωση των λιποκυττάρων.

Με αυτήν την πατενταρισμένη μέθοδο 
εστίασης και διοχέτευσης της ενέργειας των 
υπερήχων, ο ιστός στοχεύεται με τεράστια 
ακρίβεια σε διαφορετικά ρυθμιζόμενα 
βάθη. Ως εκ τούτου, έχουμε πολύ καλά 
κλινικά αποτελέσματα χωρίς τις δυσκολίες 
και το χρόνο αποθεραπείας της επεμβατικής 
προσέγγισης, λιγότερο πόνο κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας και εξαιρετικά μικρό ποσοστό 
παρενεργειών. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, η περιοχή θερμαίνεται μεταξύ 65ο C 
και 75ο C, με την υψηλής έντασης εστιασμένη 
δέσμη υπερήχων να προκαλεί ζώνες θερμικής 
συρρίκνωσης σε βάθος 1.5 mm, 3 mm και 
4.5 mm (Μίκρο-Εστιασμός υπερύθρων) 

και 6.0 mm και 9.00 mm (Mάκρο-Εστιασμός 
υπερύθρων) και να εισβάλλει ιδανικά στο 

δέρμα με γεωμετρική ακρίβεια (βλ. παρακάτω 
εικόνες).

Το πλέον σημαντικό είναι ότι στο μεταξύ διασφαλίζεται ο περιβάλλοντας 
ιστός, αφήνοντας εντελώς ανέπαφη την παρακείμενη επιδερμίδα. 

Χάρη στη διπλή γεννήτρια του συστήματος Ultraformer III γίνεται δυνατή 
η πολύ υψηλή μέγιστη ισχύς (high peak power), όπου η ενέργεια 
διοχετεύεται στην περιοχή θεραπείας χωρίς να διαχέεται θερμότητα 
στους γύρω ιστούς. 

Αναφορικά, δε, με τη σύσφιγξη, η εν λόγω θεραπεία δρα στο επίπεδο 
του SMAS (Επιφανειακό Μυοαπονευρωτικό Σύστημα) για μεγαλύτερης 
διαρκείας και πιο φυσικά αποτελέσματα.

Τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας MMFU και του συστήματος 
Ultraformer III περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ταχύτητα παλμού άρα 
γρηγορότερες θεραπείες, πιο άνετη και ανεκτή για τον ασθενή θεραπεία, 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, νέο πιο φιλικό προς τον χρήστη 
βραβευμένο σχεδιασμό (“Good Design Award”), αυτόματη αναγνώριση 
κεφαλής και λειτουργία μέτρησης παλμών. 

Επιπλέον η θεραπεία είναι απόλυτα μη-επεμβατική, έχει μηδενικό 
χρόνο αποθεραπείας και επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέψουν 
στις καθημερινές τους δραστηριότητες αμέσως. Το γεγονός ότι το 
σύστημα διαθέτει πέντε διαφορετικές κεφαλές επιτρέπει στη θεραπεία 
να προσαρμόζεται ακόμη περισσότερο και να γίνεται κατάλληλη για 
ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ενδείξεων. 

Το τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας, με σημαντικά αποτελέσματα 
και βελτιώσεις στη σύσφιγξη, την αντιγήρανση του δέρματος του 
προσώπου, καθώς και τη σύσφιγξη και βελτίωση του περιγράμματος 
του σώματος, παρουσιάζεται έως και έξι μήνες μετά το πέρας της 
θεραπευτικής συνεδρίας.
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για τη Νέα Γενιά Laser
Αποτρίχωσης µε Τεχνολογία
SOLID - STATE ALEX
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- 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 και το Καλύτερο Σύστηµα 
Αποτρίχωσης για το 2015 από τα The Aesthetic Industry Awards 
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Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr, www.lidsmedical.gr
www.almalasers.com
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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 

Πριν & Μετά | Πρόσωπο

Πριν & Μετά | Σώμα

Μηχανισμός Επούλωσης

Το σύστημα Ultraformer ΙΙΙ δύναται να δώσει από 0.1 J έως και 3.0 J 
ενέργεια, διαθέτει μία χειρολαβή-κεφαλή για το πρόσωπο, που διαθέτει 
τρεις αποσπώμενες μικρότερες κεφαλές και μία χειρολαβή-κεφαλή 
για το σώμα, που διαθέτει δύο αποσπώμενες μικρότερες κεφαλές 
-κατάλληλες για τη θεραπευτική προσέγγιση MMFU σε τρία και δύο 
διαφορετικά επίπεδα, αντίστοιχα, ως εξής: 

Πρόσωπο:
α) L7-3: 7 MHz (3 mm), 
β) L4-4.5: 4 MHz (4.5 mm) και 
γ) L7-1.5: 7 MHz (1.5 mm)

Σώμα:
α) ΜF6: 2MHz (6 mm)
β) MF9: 2MHz (9 mm)

Ο διάσημος Γερμανός δερματολόγος και Πρόεδρος της Δερματολογικής 
Ακαδημίας της Γερμανίας, Dr. Klaus Fritz, λέει χαρακτηριστικά: «το 
Ultraformer III με την τεχνολογία MMFU δημιουργεί ένα άμεσο 
αποτέλεσμα σύσφιγξης, το οποίο όσο περνάει ο καιρός ενισχύεται 
ακόμη περισσότερο εξαιτίας της ανανέωσης των ινοβλαστών και του 
μηχανισμού επούλωσης που λαμβάνει χώρα δύο μήνες μετά το πέρας 
της θεραπείας». 

Και συνεχίζει ο γιατρός: «με την επιφανειακή κεφαλή μπορούμε 
να θεραπεύσουμε ουλές ακμής, ευμεγέθεις πόρους και επιφανειακές 
ρυτίδες –κυρίως στην περιοχή του μετώπου και γύρω από τα μάτια, η 
κεφαλή μεσαίου βάθους χρησιμοποιείται για βαθύτερες ρυτίδες στην 
περιοχή των ζυγωματικών και του λαιμού και με τη βαθύτερη κεφαλή 
επιτυγχάνεται η δερματική σύσφιγξη και η σμίλευση του περιγράμματος 
του προσώπου».

Μελέτη αξιολόγησης αποτελεσματικότητας
Ένας άλλος δερματολόγος στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, ο Dr. Adrian 

Lim, διεξήγαγε μία μελέτη προκειμένου να αξιολογήσει την ασφάλεια, 

την αποτελεσματικότητα και τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών του, 
στους οποίους πραγματοποιήθηκαν θεραπείες σύσφιγξης στο κάτω 
μέρος του προσώπου και τον λαιμό με το νέο σύστημα Ultraformer III. 

Τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών είχαν ως εξής: 
19 γυναίκες και ένας άνδρας, ηλικίας από 49 έως 69 ετών (μέσος 

όρος 58,7 έτη). 

«Σχεδόν όλοι οι ασθενείς παρατήρησαν έναν βαθμό δερματικής 
σύσφιγξης και βελτίωσης στο περίγραμμα του προσώπου και του 
λαιμού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. 

Έπειτα από τέσσερις έως 20 εβδομάδες, το 75% των ασθενών 
συνέχιζαν να αναφέρουν ότι ήταν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα 
της σύσφιγξης», λέει ο γιατρός. 

Επίσης, το 95% των ασθενών βρήκαν τη διαδικασία ανεκτή απλά 
με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και κρύου αέρα κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας. 

Το 85% των ασθενών δήλωσε ότι θα επαναλάμβανε τη θεραπεία 
με το Ultraformer III και το 75% ότι θα τη συνέστηνε και σε κάποιον 
φίλο. Η μελέτη καταλήγει ότι η θεραπευτική διαδικασία συνεπάγεται 
εμφανή αποτελέσματα σύσφιγξης με 75% ανεξάρτητο και αντικειμενικά 
επαληθεύσιμο βαθμό ικανοποίησης. 

«Η θεραπεία Μικρο-Εστιασμένων Υπερήχων με το Ultraformer III 
είναι μία ασφαλής, γρήγορη, αποτελεσματική και ανεκτή από τον 
ασθενή διαδικασία που καλύπτει ξεκάθαρα την ανάγκη των ασθενών 
για δερματική σύσφιγξη. Επιπλέον, εμπορικά η εμπειρία μας με το 
Ultraformer III ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς τόσο η τιμή του 
συστήματος όσο και τα τρέχοντα έξοδα αυτού είναι ιδιαίτερα ελκυστικά. 

Σε κάθε περίπτωση, το Ultraformer III αποτελεί μία εξαιρετική εμπορική 
επιλογή με προστιθέμενη αξία για τον ίδιο τον ασθενή», καταλήγει ο 
Dr.Lim.

Φάση Φλεγμονής
0 - 48 ώρες

Φάση Ανάπλασης
3 εβδομάδες ~ μήνες

Φάση Πολλαπλασιασμού 
2η ημέρα έως ~ 6 εβδομάδες
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Η ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ, συντελείται μέσω δύο (2) φυσιολογι-
κών διεργασιών της αναγέννησης και της επιδιόρθωσης. Στην αναγέν-
νηση, η πληγή επουλώνεται και ο χαμένος ιστός αντικαθίσταται από 
κύτταρα παρακείμενου υγιούς ιστού. Η μίτωση συμβαίνει σε αυτά τα 
γειτονικά κύτταρα για να αντικαταστήσουν τα κύτταρα που χάνονται 
ως αποτέλεσμα του τραυματισμού. Αυτό σημαίνει οτι ο ιστός απο-
καθίσταται μέσω της διαδικασίας της κυτταρικής και ιστικής ανάπλα-
σης. Αυτή, είναι η ιδανική μορφή θεραπείας δίνοντας καλό αισθητικό 
και λειτουργικό αποτέλεσμα. Η επιδιόρθωση είναι μια αποτελεσματι-
κή μέθοδος επούλωσης των κατεστραμμένων ιστών. Ο κατεστραμμέ-
νος ιστός αντικαθίσταται με κολλαγόνο. Το κολλαγόνο είναι μια σκλη-
ρή πρωτεΐνη με υψηλή αντοχή. Αυτό είναι το κύριο συστατικό του ι-
νώδους ιστού των ουλών. Στην επιδιόρθωση ο αρχικός ιστός αντικα-
θίσταται με ινώδη ιστό. Όμως, λειτουργικά και αισθητικά το αποτέλε-
σμα είναι φτωχό. Οι περισσότερες πληγές επουλώνονται με έναν συν-
διασμό αναγέννησης και επιδιόρθωσης.

H SW-PRP θεραπεία είναι μια state-of-the-art θεραπεία που βασί-
ζεται στη θεραπευτική δύναμη των αιμοπεταλίων του ασθενούς τα ο-
ποία περιέχουν παράγοντες ανάπτυξης.

η ΔίαΔίΚασία τησ ΕπουΛΩσησ
Η διαδικασία της επούλωσης ορίζεται από την Εταιρεία Επούλωσης 

Τραυμάτων και Ελκών ως μια σύνθετη και δυναμική διαδικασία που 
οδηγεί σε αποκατάσταση της ανατομικής συνέχειας και λειτουργίας. Η 
επούλωση των πληγών, αν και συχνά θεωρείται δεδομένη, είναι μια 
πολύ δυναμική και ευαίσθητη διαδικασία. Η διαδικασία επούλωσης 
του τραύματος είναι μια σωρεία γεγονότων η οποία ενεργοποιείται με 
τον τραυματισμό του ιστού. Η κατάλληλη διαχείριση τραύματος εξαρ-
τάται από την κατανόηση της κανονικής διαδικασίας επανόρθωσης, 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή και τις παρεμ-
βάσεις που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την έκβαση. Η 
θεραπεία εξελίσσεται σε τέσσερις (4) φάσεις:

1. Η αιμόσταση (Αγγειακή απόκριση):
•  Αγγειοσύσπαση - μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το 

αίτιο του τραυματισμού, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται για να 
σταματήσει η αιμοραγία και να μειώθει η έκθεση σε βακτήρια.

•  Τα αιμοπετάλια συσσωρεύονται στο σημείο της βλάβης για να σχη-
ματίσουν έναν «θρόμβο». 

•  Ο θρόμβος, σχηματίζεται από τη μετατροπή της θρομβίνης στο ινω-
δογόνο σε ινώδες.

•  Η επούλωση των πληγών ξεκινά μέσα σε λίγα λεπτά μετά από την 
βλάβη των ιστών.

2. Η φλεγμονή (Φλεγμονώδης Απόκριση): 
•  Αυτή είναι η έγκαιρη αντίδραση του αμυντικού συστήματος του ορ-

γανισμού κατά των μικροβιακών εισβολών.
•  Τα ουδετερόφιλα είναι τα πρώτα και περισσότερα από τα λευκά 

αιμοσφαίρια που φτάνουν στην τραυματισμένη περιοχή. Ο ρόλος 
τους, μαζί με τα μακροφάγα, είναι να καταναλωθούν επιβλαβείς πα-
ράγοντες, προστατεύοντας έτσι έναντι βακτηριακών εισβολών.

•  Τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα παραμένουν στην περιοχή περί-
που τέσσερις (4) ημέρες.

•  Τα μονοκύτταρα μπορούν να φαγοκυττώσουν τα ξένα υλικά. Τα μα-
κροφάγα είναι σημαντικά κύτταρα στην επούλωση των πληγών, ε-
πειδή εκκρίνουν παράγοντα αγγειογένεσης (AGF). Ο AGF διεγείρει 
το σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων. Η επούλωση του τραύμα-
τος είναι σημαντικά μειωμένη χωρίς τα μακροφάγα

SW-PRP KIT 
PRP (ΠΛΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ)
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•  Τα λευκοκύτταρα και μακροφάγα χρησιμεύουν ως φαγοκύτταρα 
που αναγνωρίζουν την ξένη πρωτεΐνη ή τον κατεστραμμένο ιστό, 
συνδέονται με αυτόν και τον καταστρέφουν.

•  Οι μεμβράνες των κυττάρων διαταρράσονται από την απελευθέρω-
ση των χημικών ουσιών με αποτέλεσμα τη δημιουργία οιδήματος.

•  Υπάρχουν όμως και άλλοι μεσολαβητές της φλεγμονής: Τα μαστο-
κύτταρα, το σύστημα κινίνης - καλλικρεΐνης και οι ελεύθερες ρίζες.

•  Διαταραχές που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των φαγοκυττά-
ρων, επιβραδύνουν τη φλεγμονώδη διαδικασία και κάνουν το άτο-
μο πιο επιρρεπές σε λοιμώξεις.

3. Αναγέννηση (φάση πολλαπλασιασμού).
•  Αυτή η φάση περιλαμβάνει επικάλυψη των εναποθέσεων κολλα-

γόνου, αγγειογένεση, κοκκοποίηση, την ανάπτυξη ιστού και μείωση 
της επιφάνειας του τραύματος.

•  Το κολλαγόνο εκκρίνεται ανακατασκευάζοντας το συνδετικό ιστό. Η 
βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος, το οξυγόνο και ο σίδηρος είναι απολύ-
τως απαραίτητα για τη διαδικασία αυτή.

•  Ξεκινά η κοκκιοποίηση. Το κολλαγόνο, τα τριχοειδή αγγεία και τα 
κύτταρα αρχίζουν να γεμίζουν το χώρο του τραύματος με νέο συν-
δετικό ιστό. Ο κοκκιώδης ιστός, είναι κόκκινος και ανώμαλος με μί-
α σαρκώδη εμφάνιση.

•  Το τραύμα συστέλλεται καθώς ο νεοσυσταθείς κοκκιώδης ιστός τρα-
βά τους κρημνούς του τραύματος προς τα μέσα. Αυτό προκαλείται 
από τη δράση των μυοϊνοβλαστών.

•  Η δημιουργία επιθηλίου ξεκινάει καθώς επιθηλιακά κύτταρα μετα-
ναστεύουν από το περιβάλλον δέρμα. Αυτός ο ιστός, είναι πολύ εύ-
θραυστος.

•  Ξεκινά η ανάπτυξη του δέρματος. Τα κύτταρα τελικά αρχίζουν να δι-
αφοροποιούνται σε διάφορα στρώματα της επιδερμίδας.

•  Η επιθηλίωση μπορεί να επισπευθεί εάν ένα τραύμα διατηρείται υγρό. 
Η αρχική ουλή είναι έντονα κόκκινη, παχιά και χλωμιάζει υπο πίεση.

4. Αναδόμηση (φάση ωρίμανσης).
•  Η αναδιαμόρφωση της ουλής συνεχίζεται για περίπου ένα (1) χρό-

νο.
•  Ο ουλώδης ιστός επανακτά τα 2/3 περίπου της αρχικής αντοχής του 

όμως, δεν είναι ποτέ τόσο ισχυρός όσο ο ιστός που αντικαθιστά.

οί αυΞητίΚοί παραγοντΕσ που Δρουν στη 
ΔίαΔίΚασία ΕπουΛΩσησ

Τύποι παραγόντων ανάπτυξης σε prp
Το όνομα των αυξητικών παραγόντων αντανακλά τη δραστηριότητα 

ή την καταγωγή τους. Αυτοί είναι:
Ο αιμοπεταλικός αυξητικός παράγοντας (PDGF): Είναι μια πρωτεΐνη 

που παράγεται από τα αιμοπετάλια, τα μακροφάγα και τα ενδοθηλια-
κά κύτταρα και αποθηκεύεται στα κoκκία των αιμοπεταλίων. Απελευ-
θερώνεται όταν τα αιμοπετάλια ενώνονται, ξεκινώντας έτσι τη διαδικα-
σία της πήξης. Τα κύτταρα του συνδετικού ιστού της περιοχής αυτής, 
αντιδρούν με την έναρξη της διαδικασίας πολλαπλασιασμού.

Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF): Παρουσιά-
ζει κατά 24% ομοιότητα στην ανοσοέκφραση με τον PDGF, αλλά ενώ-
νεται σε διαφορετικούς υποδοχείς και έτσι προκαλεί διαφορετικές βι-
ολογικές επιδράσεις. Είναι ένα ισχυρό Μιτογόνο για τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα και βοηθά στην αγγειογένεση.

Tροποποιητικός αυξητικός παράγοντας (TFG): Αυτή είναι μια σού-
περ οικογένεια πρωτεϊνών που περιλαμβάνει μορφογενετικές οστικές 
πρωτεΐνες και άλλα. Έχει τρεις (3) θεμελιώδεις λειτουργίες:
•  Διαμορφώνει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων (είναι καταστολέας).
•  Αυξάνει τη σύνθεση της εξωκυττάριας μήτρας.
•  Έχει ανοσοκατασταλτική δράση.

Ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας Τύποι Ι και ΙΙ: Αυτός βρί-
σκεται σε μεγάλες ποσότητες στα οστά. Αυξάνει τον αριθμό των πο-
λυπύρηνων οστεοκλαστικών  κυττάρων και τη σύνθεση κολλαγόνου.

Αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών (FGF): Διεγείρει την αγγειο-
γένεση και τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων και τη 
σύνθεση κολλαγόνου.

Αυξητικός παράγοντας του συνδετικού ιστού (CTGF): Προάγει την 
αγγειογένεση, την αναγέννηση του χόνδρου και τη συγκόλληση των 
αιμοπεταλίων.

ΜΕίΩση του χρονου ΕπουΛΩσησ ΜΕ το SW-PRP  

Αιμόσταση Φλεγμονή Αναγέννηση Ανασυγκρότηση

  Αλληλουχία 
επούλωσης με 
φυσικό πήγμα

  Αλληλουχία 
επούλωσης  
με SW-prp

 
Αύξηση του ποσοστού ανάκτησης με SW-prp θεραπεία

Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει οτι η αυξημένη συγκέντρωση 
των αυξητικών παραγόντων στο PRP μπορεί να επιταχύνει τη διαδικα-
σία επούλωσης. Τo SW-PRP λειτουργεί ως ένα σύστημα σφραγίσμα-
τος των ιστών και μεταφοράς ουσιών με τα αιμοπετάλια να ξεκινούν 
τη διαδικασία επούλωσης του τραύματος απελευθερώνοντας, τοπι-
κά, παράγοντες ανάπτυξης μέσω των κοκκίων (αποκοκκίωση). Οι εκ-
κριτικές πρωτεΐνες που περιέχονται στα ακοκκία των αιμοπεταλίων πε-
ριλαμβάνουν τον αυξητικό παράγοντα που προέρχεται από τα αιμο-
πετάλια (PDGF-AA, BB και τα ισομερή ΑΒ), TGF-B (TGP-B) παράγο-
ντα αιμοπεταλίων 4 (Pf4), ιντερλευκίνη -1 (IL-1), τον προερχόμενο α-
πό αιμοπετάλια παράγοντα αγγειογένεσης (PDAF), τον VEGF, τον επι-
δερμικό αυξητικό παράγοντα (EGF), τον προερχόμενο από αιμοπετά-
λια ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα (PDEGF), ECGF, IGF, οστεοκαλ-
σίνη (Oc), οστεονεκτίνη (On), ινωδογόνο (FF), βιτρονεκτίνη (Vn), ινονε-
κτίνη (FN) και θρομβοσπονδίνη-1 (TSP-1). Αυτοί οι αυξητικοί παράγο-
ντες βοηθούν στην επούλωση μέσω της προσέλκυσης μη διαφορο-
ποιημένων κυττάρων της νεοσυσταθείσας μήτρας και της ενεργοποίη-
σης της κυτταρικής διαίρεσης. Το PRP μπορεί να καταστείλει την απε-
λευθέρωση κυτοκινών και να μειώσει τη φλεγμονή. Αλληλεπιδρά με 
τα μακροφάγα για τη βελτίωση της επούλωσης των ιστών και την α-
ναγέννηση, την ανάπτυξη νέων τριχοειδών και επιταχύνει την επιθηλί-
αση σε χρόνια τραύματα. Τα αιμοπετάλια στο SW-PRP παίζουν επίσης 
ρόλο στον μηχανισμό άμυνας ενάντια στον ξενιστή με την παραγω-
γή πρωτεϊνών που προσελκύουν μακροφάγα. Το PRP μπορεί επίσης 
να περιέχει ένα μικρό αριθμό λευκοκυττάρων που συνθέτουν ιντερ-
λευκίνες. Προηγούμενες μελέτες του SW-PRP έχουν αποδείξει αντιμι-
κροβιακή δράση εναντίον του Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
μικρόβια ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη όπως το Staphylococcus aureus, 
Candida albicans και Neoformans Cryptococcus.
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Σηµείο Εξαγωγής 
Πλάσµατος

Σωλήνας Εξαγωγής 
Πλάσµατος

Σηµείο Εξαγωγής 
PRP

Σωλήνας Εξαγωγής 
PRP

Καπάκι θαλάµου PRP

Θάλαµος Πλάσµατος

Θάλαµος PRP

Κλείδωµα RBC

Θάλαµος RBC

Καπάκι θάλαµου RBC

Bαλβίδα 3way

Καπάκι 3way

Πεταλούδα∆ΟΜΗ ΤΟΥ SW-PRP

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ SW-PRP

Αναρροφήστε 3ml ACD-A   
µε τη σύριγγα.

Βιδώστε το θάλαµο των ερυ-
θρών αιµοσφαιρίων µέχρι το 
επίπεδο της µπλε γραµµής.

Συλλέξτε το αίµα στη σύριγγα 
(παρακαλώ ακολουθήστε την 
κατεύθυνση της βαλβίδας 
3way όπως φαίνεται στην 
εικόνα).

Κλειδώστε το θάλαµο RBC για 
να αποµονώσετε τα ερυθρά 
αιµοσφαίρια.

Αναµείξτε το αίµα µε το  
ACD-A στη σύριγγα.

Φυγοκεντρείστε το SW-PRP 
στις 3.850 στροφές για 2η φο-
ρά, οκτώ (8) λεπτά.

Φυγοκεντρείστε το SW-PRP 
στις 3.850 στροφές για  
επτά (7) λεπτά.

Μεταγγίστε το αίµα από τη 
σύριγγα στη συσκευή (παρα-
καλώ ακολουθήστε την κατεύ-
θυνση της βαλβίδας 3way
όπως φαίνεται στην εικόνα) .

Εξαγάγετε το πλάσµα φτωχό 
σε αιµοπετάλια (PPP) από το 
αντίστοιχο σηµείο εξαγωγής.

Εξαγάγετε το PRP από το αντί-
στοιχο σηµείο εξαγωγής.

Α Β Γ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SW-PRP

Α. ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Οι περισσότερες 
συσκευές PRP αποτελούνται από δύο (2) σωλήνες συλλογής 

PRP. Κατά τη µετάγγιση του αίµατος στο δεύτερο σωλήνα, 
υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στον αέρα και επιµόλυνσης. 

Το SW-PRP αποτελείται από µόνο ένα (1) σωλήνα, 
εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο επιµόλυνσης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΒΗΜΑΤΟΣ Η συλλογή του αίµαστος 
από τον ασθενή στη συσκευή, αποτελεί διαδικασία ενός 

µόνο βήµατος. 
 

Γ. ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Ενώ οι περισσότερες συσκευές PRP 
απαιτούν τη χρήση συριγγών και βελόνων για τη µετάγγιση 

του αίµατος στη συσκευή και την εξαγωγή του PRP, το 
SW-PRP δεν απαιτεί τη χρήση σύριγγας και βελόνας, χάρη 
σε δύο (2) ενσωµατωµένες εξόδους για την εξαγωγή του 

πλάσµατος και του PRP.



ΣΕΛΙΔΑ 55

Παρουσίαση δερματικών ελκών 
πριν και μετά τη θεραπεία με το αυτόλογο SW-prp

Α)  Επώδυνο έλκος με εσχάρα και κοκκιώδη ιστό στην αριστερή μεριά 
της δεξιάς ποδοκνημικής πριν από την 1η θεραπεία με το αυτόλο-
γο SW-PRP στις 14/12/2014.

Β) Στην 5η εφαρμογή του αυτόλογου SW-PRP στις 28/12/2014. 

C) Στην 7η εφαρμογή του αυτόλογο SW-PRP στις 12/2/2015.

D)  Δύο μήνες μετά την τελευταία (7η) θεραπεία με το αυτόλογο SW-
PRP στις 25/4/2015.

ΔΕρΜατοΛογίΚη ΘΕραπΕία σΕ ΕΛΚη ΜΕ το αυτοΛογο SW-PRP

αίσΘητίΚη ΘΕραπΕία

ΘΕραπΕία τρίχοπτΩσησ

Μετά τη θεραπεία

Πριν τη θεραπεία

Πριν τη θεραπεία

Μετά τη θεραπεία

Μετά τη θεραπεία

Πριν τη θεραπεία

ID
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Ιστολογική Μελέτη 
(Regeneration Of The Skin Tissue With Collagen III) - Αναδόμηση του ιστού 
του δέρματος με κολλαγόνο τύπου ΙΙΙ μετά απο εφαρμογή Plexr. 

Dr. Georgia Gloustianou
Dr. Maria Sifaki 
Dr. Sotiris G. Tsioumas 
Dr. Dimitris 
Vlachodimitropoulos
Dr. Antonio Scarano

2η σΕίρα τΩν ΕπίΜορΦΩτίΚΩν σΕΜίναρίΩν στην αΘηνα
ΔίοργανΩση VENUS MEDICINE FOR AESTHETIC MEDICINE 
(GMV) σΕ συνΕργασία ΜΕ την EUROPEAN MEDICAL 
ASSOCIATION
Η VENUS MEDICINE & GMV, έχει την τιμή και την χαρά να σας 
γνωστοποιήσει την συμφωνία Φιλοξενίας στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά του Master Αισθητικής Ιατρικής του Κρατικού Πανεπιστημί-
ου του Camerino της Ιταλίας.

SOFT SURGERY
Βλεφαροπλαστική χωρίς τομές και ράμματα, Εντρόπιο – Εκτρόπιο. Αφαίρεση 
καλοήθων όγκων σε δύσκολες περιοχές όπως GRAY LINE. Αιμαγγειώματα, 
Θηλώματα, Κύστες, Χαλάζια, Ενεργός Ακμή, Σημάδια Ακμής, Υπερκερατώ-
σεις, Αφαίρεση Τατουάζ, Lifting προσώπου, Ρυτίδες, Ομφαλολίφτινγκ, Αφαί-
ρεση ουλών, Αφαίρεση κύστεων, Αφαίρεση κυλίδων, Κονδυλώματα, Αιδιο-
πλαστική, Φίμωση πέους.
Το μοναδικό πατενταρισμένο παγκόσμια μηχάνημα PLEXR που κάνει χρήση 
του πλάσματος ως τέταρτη κατάσταση της ύλης, υπόσχεται ακόμη πολλά. Νέ-
ες ιστολογικές, νέες μελέτες και στο πεδίο της έρευνας κρατικά πανεπιστήμια 
απο τις 53 πλέον αντιπροσώπους χώρες συνεχίζουν δυναμικά να το εξετάζουν.

NON INVASIVE 
DERMAL SURGERY
Αιμαγγειώματα, Ευρυαγγείες, Στοχευμένη λιπόλυση χωρίς τομές στις σακού-
λες των ματιών. Λιπόλυση σώματος χωρίς τιμές, Αραχνοειδές αιμαγγείωμα.

SOFT SURGERY
Non invasive Skin Surgery
Γέμισμα ρυτίδων σε βάθος χωρίς υλικά, Γέμισμα χειλέων και ζυγωματικών χω-
ρίς υλικά, Βελτίωση περιγράμματος προσώπου, Ανόρθωση στήθους γλου-
τών και μηρών, Ανόρθωση προσώπου χωρίς υλικό, Αναίμακτο Face Lifting

απο την ΕπίστηΜονίΚη ΒίΒΛίοΘηΚη τησ ΕταίρΕίασ VENUS MEDICINE - GMV

Αισθητική Ιατρική 
& αναίμακτη χειρουργική

MASTER αίσΘητίΚησ ίατρίΚησ ΘΕραπΕίασ πανΕπίστηΜίου CAMERINO ίταΛίασ στην ΕΛΛαΔα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει εκτεταμένη αντικατάσταση του υποεπι-
θηλιακού ομογενοποιημένου κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ από παχιές, οργανωμέ-
νες ίνες του κολλαγόνου τύπου III.

Venus Medicine
GMV means development

New Plexr Plus

Το μοναδικό παγκόσμια πατενταρισμένο ιατρικό μηχάνημα που 
λειτουργεί με βάση τη φόρμα ενέργειας Plasma
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WORKShOP 2015-2016 
• Workshop στην Αισθητική Δερματολογία στην Αθήνα
• Workshop στην Αισθητική Οφθαλμολογία στη Θεσσαλονίκη
•  Workshop Εφαρμογές Plexr, Vibrance, Off στην Αισθητική Ιατρική σε Αθή-

να και Θεσσαλονίκη
•  Advanced courses από διεθνούς φήμης ιατρούς πάνω στην Αισθητική Ιατρική

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
το μυστικό της αιώνιας νεότητας

LINERASE
Eνέσιμο Kολλαγόνο Biostimulation

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
•  ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
• ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΨΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
• ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
• ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
• ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (LIFTING)
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΟ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ) αγάπησε πραγματικά τον εαυτό σου

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•  Βαθιά ενυδάτωση, βελτίωση της όψης των ρυτίδων (Skin B, Skin OX, Skin Colin).
•  Σφριγηλότητα και λάμψη της επιδερμίδας (Skin B, Skin OX, Skin Colin).
•  Διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου (Skin B, Skin OX, Skin Colin).
•  Αναστολή της καταστροφικής δράσης των ελεύθερων ριζών (Skin OX). Καταστολή της ακμής.
•  Δράση ανόρθωσης (lifting) & ανάπλασης των ουλών των ραγάδων (Skin R).
•  Λευκαντική δράση για την αντιμετώπιση των χρωματικών αλλοιώσεων του δέρματος (Skin OX).
• Τονωτική και συσφικτική δράση (Skin B, Skin Colin).
• Επιβράδυνση της βιολογικής φθοράς (Skin B, Skin OX, Skin Colin).
•  Ανάπλαση του όγκου των οστών στο επίπεδο των ζυγωματικών και γύρω από την κάτω γνάθο (Skin Hyxa).

Το HYAcorp είναι ένα τζελ υαλουρονικού οξέος, φυσιοτροπικό, τελευταίας γε-
νιάς που ανήκει στην "κατηγορία δερματικής πλήρωσης". Κατασκευάζεται από 
τα εργαστήρια της Biosience στη Γερμανία. Xορηγείται  μέσω ένεσης, και έχει 
ως αποστολή την πλήρωση της, υπό θεραπεία, περιοχής, την αποκατάσταση 
του φυσικού τόνου και τη σταθερότητα. Είναι ένα προϊόν απόλυτα βιοσυμβα-
τό και έχει άμεσα αποτελέσματα, ορατά και εγγυημένα.
• Το Hyacorp εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα έως και12 μήνες
• ΤοHyacorp για Πρόσωπo Και Σώμα: Face, Voluma, Lips 

Επικοινωνία: GMV HELLENIC, Τσόλη Έλενα
Τηλ.: 6947 182892, www.venusmedicine.gr, email: elenagmv@hotmail.gr 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΩΝ WORKSHOP



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Protopic και 0,03% και 0,1% αλοιφή 2. ΠΟΙΟ-
ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής Protopic 0,03% περιέχει 0,3 mg τακρόλιμους ως τακρό-
λιμους μονοϋδρική (0,03% και 1g αλοιφής Protopic 0,1% περιέχει 1,0 mg τακρόλιμους ως τακρόλι-
μους μονοϋδρική (0,1%).  Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Αλοιφή Αλοιφή λευκή έως ελαφρά κιτρινωπή. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 
Θεραπευτικές ενδείξεις Η αλοιφή Protopic 0,03% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες, εφήβους και 
παιδιά από την ηλικία των 2 ετών. Η αλοιφή Protopic 0,1% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και 
εφήβους (ηλικίας 16 ετών και άνω). Θεραπεία υποτροπών Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας 16 ετών και 
άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε ενήλικες που δεν απα-
ντούν ικανοποιητικά ή δεν ανέχονται συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστεροειδή. Παι-
διά (ηλικίας 2 ετών και άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε 
παιδιά τα οποία δεν απάντησαν ικανοποιητικά σε συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστε-
ροειδή. Συντηρητική θεραπεία Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς ατοπικής δερματίτιδας για την 
αποφυγή των υποτροπών και για την επιμήκυνση των διαστημάτων μεταξύ των υποτροπών σε 
ασθενείς που βιώνουν συχνές υποτροπές της νόσου (δηλ. εμφάνιση 4 ή περισσότερες φορές ανά 
έτος) και οι οποίοι είχαν μία αρχική ανταπόκριση σε 6 εβδομάδες μέγιστης διάρκειας θεραπείας 
εφαρμογής της αλοιφής δύο φορές ημερησίως (πλήρης ίαση των περιοχών, σχεδόν ή ήπια επιρροή). 
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στις μακρολίδες γενικώς ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά τη χρήση Κατά τη διάρκεια της χρήσης της αλοιφής Protopic πρέπει να ελαχιστοποιείται η έκ-
θεση του δέρματος στο ηλιακό φως και να αποφεύγεται η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) από 
solarium, η θεραπεία με UVB ή UVA σε συνδυασμό με ψωραλένια (PUVA), (βλέπε παράγραφο 5.3). Οι 
ιατροί πρέπει να δίνουν στους ασθενείς τους οδηγίες για τις κατάλληλες μεθόδους προστασίας από 
τον ήλιο, όπως ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στον ήλιο, χρήση προστατευτικού προϊό-
ντος από τον ήλιο και κάλυψη του δέρματος με κατάλληλο ύφασμα. Η αλοιφή Protopic δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε βλάβες που θεωρούνται δυνητικά κακοήθεις ή προκακοήθεις. Η ανάπτυξη οποιασ-
δήποτε νέας αλλαγής διαφορετικής από προηγούμενο έκζεμα στην περιοχή της θεραπείας, θα πρέ-
πει να ελέγχεται από τον ιατρό. Η χρήση της αλοιφής τακρόλιμους δεν συνιστάται σε ασθενείς με 
ανωμαλία του δερματικού φραγμού, όπως το σύνδρομο Netherton, η πλακώδης ιχθύωση, η γενικευ-
μένη ερυθροδερμία ή η δερματική νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή. Αυτές οι δερματοπά-
θειες ενδέχεται να αυξήσουν τη συστηματική απορρόφηση της τακρόλιμους. Δεν συνιστάται ούτε η 
από του στόματος χρήση της τακρόλιμους για την αντιμετώπιση αυτών των δερματοπαθειών. Σε 
άτομα με αυτές τις παθήσεις, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αυξημένων επιπέδων της τακρόλιμους 
στο αίμα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Πρέπει να δίδεται προσοχή εάν το Protopic εφαρμό-
ζεται σε ασθενείς με εκτεταμένη δερματική βλάβη για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ιδιαίτερα σε 
παιδιά (βλέπε παράγραφο 4.2). Οι ασθενείς, ιδιαίτερα οι παιδιατρικοί ασθενείς, πρέπει να αξιολογού-
νται συνεχώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Protopic σε σχέση με την ανταπόκρισή στη θε-
ραπεία και τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυτή. Μετά από 12 μήνες η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμ-
βάνει αναστολή της θεραπείας με Protopic στους παιδιατρικούς ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.2). Σε 
μακροχρόνια θεραπεία (δηλαδή, πέρα της περιόδου κάποιων ετών), είναι άγνωστη η πιθανότητα για 

τοπική ανοσοκαταστολή (με πιθανή συνέπεια λοιμώξεις ή δερματικές κακοήθειες) (βλέπε παράγρα-
φο 5.1). Το Protopic περιέχει τη δραστική ουσία τακρόλιμους, έναν αναστολέα καλσινευρίνης. Σε 
μεταμοσχευθέντες ασθενείς, η παρατεταμένη συστηματική έκθεση σε έντονη ανοσοκαταστολή 
μετά από συστηματική χορήγηση αναστολέων καλσινευρίνης έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης λεμφωμάτων και δερματικών κακοηθειών. Σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τα-
κρόλιμους, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερματικών λεμφωμά-
των (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρκίνων του δέρμα-
τος (βλέπε παράγραφο 4.8). Το Protopic δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με 5 κληρονομι-
κή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια ή σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία που προκαλεί ανοσοκα-
ταστολή. Ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα που υποβλήθηκαν σε αγωγή με Protopic δεν βρέθηκαν 
να έχουν σημαντικά επίπεδα συστηματικής τακρόλιμους. Η λεμφαδενοπάθεια δεν αναφέρθηκε συ-
χνά (0,8%) σε κλινικές μελέτες. Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές σχετίζονταν με λοιμώξεις 
(δερματικές, του αναπνευστικού συστήματος, οδοντικές) και αποκαθίστανται με κατάλληλη αγωγή 
με αντιβιοτικό. Οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία (π.χ. 
συστηματική θεραπεία με τακρόλιμους) κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν λέμφωμα, γι’ 
αυτό οι ασθενείς που λαμβάνουν Protopic και που έχουν εμφανίσει λεμφαδενοπάθεια πρέπει να 
παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι αποκαταστάθηκε η λεμφαδενοπάθεια. Η λεμφαδενοπά-
θεια που υφίσταται κατά την έναρξη της θεραπείας πρέπει να ερευνάται και να τίθεται υπό παρακο-
λούθηση. Σε περίπτωση επίμονης λεμφαδενοπάθειας, πρέπει να ερευνηθεί η αιτιολογία της λεμφα-
δενοπάθειας. Η διακοπή της θεραπείας με Protopic πρέπει να εξετάζεται εάν δεν υπάρχει σαφής αι-
τιολογία για τη λεμφαδενοπάθεια ή εάν εμφανισθεί οξεία λοιμώδης μονοπυρήνωση. Δεν έχει ακόμη 
αποδειχθεί η επίδραση της θεραπείας με αλοιφή Protopic στην ανάπτυξη του ανοσολογικού συστή-
ματος των παιδιών ηλικίας κάτω των 2 ετών (βλέπε παράγραφο 4.1). Δεν έχει αξιολογηθεί η αποτελε-
σματικότητα και η ασφάλεια της αλοιφής Protopic στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας επιπλεγ-
μένης με δευτεροπαθείς μικροβιακές λοιμώξεις. Πριν την έναρξη της θεραπείας με αλοιφή Protopic, 
οι λοιμώξεις στις υπό θεραπεία περιοχές πρέπει να ιώνται. Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα έχουν 
προδιάθεση στις δευτεροπαθείς επιπολής δερματικές λοιμώξεις. Η θεραπεία με Protopic μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο θυλακίτιδας και λοιμώξεων από ιό έρπητα (δερματίτιδα από ιό απλού έρπητα 
[ερπητικό έκζεμα], απλός έρπης [επιχείλιος έρπης], ανεμευλογιοειδές εξάνθημα Kaposi) (βλέπε πα-
ράγραφο 4.8). Παρουσία των λοιμώξεων αυτών, πρέπει να αξιολογηθεί η σχέση κινδύνου/οφέλους 
από τη χρήση του Protopic. Μαλακτικές ουσίες δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο ίδιο μέρος μέσα σε 
2 ώρες από την εφαρμογή της αλοιφής Protopic. Δεν έχει αξιολογηθεί η ταυτόχρονη χρήση με άλλα 
τοπικά σκευάσματα. Δεν υπάρχει εμπειρία για την ταυτόχρονη χρήση με στεροειδή για συστηματική 
δράση ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή 
με τα μάτια και τους βλεννογόνους. Εάν τυχαία εφαρμοσθεί στις περιοχές αυτές, η αλοιφή πρέπει να 
σκουπισθεί τελείως και/ή να ξεπλυθεί με νερό. Δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς η χρήση της αλοιφής 
Protopic υπό κλειστή επίδεση. Δεν συνιστάται η κλειστή επίδεση. Όπως ισχύει για κάθε τοπικό φαρ-
μακευτικό προϊόν, οι ασθενείς πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την εφαρμογή, όταν δεν πρόκει-
ται να γίνει θεραπεία στα χέρια. H τακρόλιμους μεταβολίζεται ευρέως στο ήπαρ και παρ’ όλο που οι 
συγκεντρώσεις στο αίμα είναι χαμηλές μετά από τοπική εφαρμογή, η αλοιφή πρέπει να χρησιμοποι-
είται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 5.2). 4.8 Ανεπιθύμητες 
ενέργειες Σε κλινικές μελέτες στο 50% περίπου των ασθενών εμφανίσθηκε κάποιου τύπου ερεθι-
σμός του δέρματος ως ανεπιθύμητη ενέργεια στο σημείο εφαρμογής. Πολύ συχνά εμφανίσθηκαν 
αίσθημα καύσου και κνησμός συνήθως ελαφράς ή μέτριας βαρύτητας που υποχώρησαν σε μία 
εβδομάδα από την έναρξη της θεραπείας. Το ερύθημα υπήρξε συχνός ερεθισμός του δέρματος. Αί-
σθημα θερμότητας, πόνος, παραισθησία και εξάνθημα στη θέση εφαρμογής παρατηρήθηκαν επί-
σης συχνά. Η μη ανοχή στην αλκοόλη (ερυθρότητα προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από 
κατανάλωση αλκοολούχου ποτού) ήταν συχνή. Οι ασθενείς μπορεί να εκτεθούν σε αυξημένο κίνδυ-
νο θυλακίτιδας, ακμής και λοιμώξεων από ιό έρπητα. Αναφέρονται παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργει-
ες ανά κατηγορία οργάνου συστήματος που ενδεχομένως σχετίζονται με τη θεραπεία. Οι συχνότη-
τες καθορίζονται ως πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100, < 1/10) όχι συχνές (≥ 1/1.000, < 1/100). 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθί-
νουσα σειρά σοβαρότητας.

Κατηγορία
οργάνου συστήματος

Πολύ συχνές
≥1/10

Συχνές
≥1/100, <1/10

Όχι συχνές
≥1/1000, 

<1/100

Μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

με βάση ταδιαθέσιμα δεδομένα)

Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις

Τοπική δερματική λοίμωξη ανεξαρτήτως συγκεκριμένης 
αιτιολογίας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων: 

Ερπητικό έκζεμα, Θυλακίτιδα, Απλός έρπης, Λοίμωξη από ιό 
έρπητα, Ανεμευλογιοειδές, εξάνθημα Kaposi*

Οφθαλμική
λοίμωξη από ιό έρπητα*

Διαταραχές του
μεταβολισμού και της 

θρέψης

Μη ανοχή στην αλκοόλη
(ερυθρίαση του προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών)
Διαταραχές του

νευρικού συστήματος
Παραισθησίες και δυσαισθησίες

(υπεραισθησία, αίσθημα καύσου)

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού Κνησμός Ακμή* Ροδόχρους ακμή*

Φακίδες*

Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού 

χορήγησης

Αίσθημα καύσου, 
κνησμός, στη θέση 

εφαρμογής

Αίσθημα θερμότητας, ερύθημα, πόνος,
ερεθισμός, παραισθησία, εξάνθημα, στη θέση εφαρμογής Οίδημα στη θέση εφαρμογής*

Εξετάσεις Αύξηση του επιπέδου του φαρμάκου* (βλέπε 
παράγραφο 4.4)

* Η ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρθηκε κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία

Μετά από την κυκλοφορία Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερμα-
τικών λεμφωμάτων (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρ-
κίνων του δέρματος, σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τακρόλιμους (βλέπε παράγραφο 4.4). 
Συντηρητική θεραπεία Σε μία μελέτη συντηρητικής θεραπείας (δις εβδομαδιαίως) σε παιδιά με ήπια 
έως βαριά ατοπική δερματίτιδα οι ακόλουθες επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν 
σε πιο συχνή εμφάνιση από το εικονικό φάρμακο: μολυσματικό κηρίον (7,7%) και λοιμώξεις στο ση-
μείο εφαρμογής (6,4% σε παιδιά και 6,3% σε ενήλικες). 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 που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 28/02/2002 Ημερομηνία ανανέωσης: 20/11/2006
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 16/6/2016
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

τακρόλιμους μονοϋδρική (0,03% & 0,1% αλοιφή)

Bοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληρο-
φοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου 
πένας 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 150 mg secukinumab* 
σε 1 ml. *Το secukinumab είναι ένα ανασυνδυασμένο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα εκλεκτικό για την ιντερλευ-
κίνη 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) Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Ψωρίαση κατά πλάκας Το Cosentyx ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σο-
βαρής 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 συμβατι-
κή θεραπεία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το Cosentyx προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επί-
βλεψη 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 ασθε-
νείς, 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 συνιστώμε-
νη 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 συνέ-
χιση της θεραπείας πέραν των 16 εβδομάδων. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι ασθενείς (ηλικίας 65 ετών και άνω) Δεν απαιτεί-
ται προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2). Νεφρική δυσλειτουργία / ηπατική δυσλειτουργία Το Cosentyx δεν έχει με-
λετηθεί 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 κατάλλη-
λη 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 κίν-
δυνο των λοιμώξεων. Στις κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί λοιμώξεις σε ασθενείς που λαμβάνουν Cosentyx (βλ. παρά-
γραφο 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-σοβα-
ρές 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 χορήγη-
σης 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 παρατη-
ρηθεί σπάνιες περιπτώσεις αναφυλακτικών αντιδράσεων σε ασθενείς υπό θεραπεία με Cosentyx. Σε περίπτωση αναφυλακτι-
κής 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 προγεμισμένης πένας του Cosentyx 
περιέχει ένα παράγωγο του φυσικού ελαστικού λάτεξ. Δεν έχει ανιχνευθεί μέχρι σήμερα φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαι-
ρούμενο καπάκι. Ωστόσο, η χρήση των προγεμισμένων συσκευών τύπου πένας του Cosentyx σε άτομα ευαίσθητα στο λάτεξ 
δεν έχει μελετηθεί και επομένως υπάρχει δυνητικός κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να απο-
κλεισθεί 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 αδρανοποιη-
μένο ιό γρίπης (influenza), παρόμοια ποσοστά υγιών εθελοντών είτε υπό θεραπεία με 150 mg secukinumab είτε υπό θερα-
πεία με εικονικό φάρμακο ανέπτυξαν επαρκή ανοσολογική απάντηση με τουλάχιστον τετραπλασιασμό των τίτλων αντισωμά-
των 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 ανο-
σοκατασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, ή με φωτοθεραπεία (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). 4.5 Αλληλεπιδρά-
σεις 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 αλληλεπι-
δράσεων 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 οδηγή-
σουν σε εξομάλυνση των επιπέδων CYP450 με επακόλουθη χαμηλότερη έκθεση στα συγχορηγούμενα φάρμακα που μετα-
βολίζονται 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 συγχορηγήθη-
κε με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) και/ή κορτικοστεροειδή στις μελέτες των αρθρίτιδων (περιλαμβάνουν ασθενείς με ψωριασική αρ-
θρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία Οι γυ-
ναίκες 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 προτι-
μητέο 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 γνω-
στό εάν το secukinumab απορροφάται συστηματικά μετά από κατάποση. Λόγω των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών από 
το secukinumab στα θηλάζοντα βρέφη, πρέπει να αποφασισθεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
και έως 20 εβδομάδες μετά τη θεραπεία ή αν θα διακοπεί η θεραπεία με Cosentyx, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θη-
λασμού 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 επι-
δράσεις 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 ενέρ-
γειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Συνολικά 6.804 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Cosentyx σε τυφλοποιημένες και 
ανοιχτού σχεδιασμού μελέτες σε διάφορες ενδείξεις (ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυ-
λίτιδα και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα). Από αυτούς, 3.671 ασθενείς εκτέθηκαν στο Cosentyx επί τουλάχιστον ένα έτος, 
αντιπροσωπεύοντας έκθεση 6.450 ετών ασθενών. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην ψωρίαση κατά πλάκας Τέσσερις ελεγχόμε-
νες 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 (συχνό-
τερα 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-ασθε-
νών έκθεσης στη μελέτη (διάμεση διάρκεια έκθεσης για τους ασθενείς υπό θεραπεία με secukinumab: 456 ημέρες στη Mε-
λέτη ΨA 1 και 245 ημέρες στη Μελέτη ΨA 2). Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με ψωριασική αρθί-
τιδα 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 αγκυλοποιη-
τική 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 αγκυλοποι-
ητική σπονδυλίτιδα υπό θεραπεία με Cosentyx είναι συνεπές με το προφίλ ασφάλειας στην ψωρίαση. Κατάλογος ανεπιθύμη-
των 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 σύμβα-
ση: 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 πα-
ρακολούθησης 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 αρ-
θρίτιδας 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 ου-
δετεροπενίας. 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 ανεπιθύ-
μητων 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 φαρμα-
κευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήπο-
τε 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 ενεργει-
ών και άμεση έναρξη κατάλληλης συμπτωματικής θεραπείας. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδό-
χων Τρεχαλόζη διϋδρική L ιστιδίνη L ιστιδίνη υδροχλωρική μονοϋδρική L μεθειονίνη Πολυσορβικό 80 Ύδωρ για ενέσιμα 6.2 
Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται 
με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 18 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε τις πένες στην αρχική συσκευασία για να προστατεύονται 
από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Το Cosentyx διατίθεται σε προγεμισμένη σύριγγα μίας χρήσεως τοποθε-
τημένη σε πένα τριγωνικού σχήματος με διαφανές παράθυρο και ετικέτα (πένα SensoReady). Η προγεμισμένη σύριγγα στο 
εσωτερικό της πένας είναι μια γυάλινη σύριγγα του 1 ml με ελαστική κεφαλή εμβόλου επικαλυμμένη με FluroTec, βελόνα 
27G x ½″ και σκληρό κάλυμμα βελόνας από ελαστικό στυρολίου βουταδιενίου. Το Cosentyx διατίθεται σε μονές συσκευασίες 
που περιέχουν 1 ή 2 προγεμισμένες πένες και σε πολυσυσκευασίες που περιέχουν 6 (3 συσκευασίες των 2) προγεμισμένες 
πένες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Το 
Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα διατίθεται σε προγεμισμένη πένα μίας χρήσης για ατομική χρήση. Μην ανακινείτε ή κατα-
ψύχετε την πένα. Η πένα πρέπει να βγαίνει από το ψυγείο 20 λεπτά πριν από την ένεση προκειμένου να έλθει σε θερμοκρασία 
δωματίου. Πριν από τη χρήση συνιστάται ο οπτικός έλεγχος της προγεμισμένης πένας Το υγρό πρέπει να είναι διαυγές. Το 
χρώμα του μπορεί να κυμαίνεται από άχρωμο σε ελαφρώς κίτρινο. Μπορεί να δείτε μία μικρή φυσαλίδα αέρα, κάτι που είναι 
φυσιολογικό. Να μην χρησιμοποιείται εάν το υγρό περιέχει ευδιάκριτα σωματίδια, είναι θολό ή ευκρινώς καφέ. Λεπτομερείς 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμ-
μα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR United Kingdom 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/14/980/004 EU/1/14/980/005 EU/1/14/980/007 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 15.01.2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 01.04.2016 Λεπτομερή πληροφοριακά στοι-
χεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://
www.ema.europa.eu ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ Cosentyx INJ.SOL PF.P 150mg/1ml BTX2 PF.PENX1ml Ν.Τ. 967,47€ Λ.Τ. 1.197,61€ 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο 
και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Protopic και 0,03% και 0,1% αλοιφή 2. ΠΟΙΟ-
ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής Protopic 0,03% περιέχει 0,3 mg τακρόλιμους ως τακρό-
λιμους μονοϋδρική (0,03% και 1g αλοιφής Protopic 0,1% περιέχει 1,0 mg τακρόλιμους ως τακρόλι-
μους μονοϋδρική (0,1%).  Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Αλοιφή Αλοιφή λευκή έως ελαφρά κιτρινωπή. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 
Θεραπευτικές ενδείξεις Η αλοιφή Protopic 0,03% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες, εφήβους και 
παιδιά από την ηλικία των 2 ετών. Η αλοιφή Protopic 0,1% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και 
εφήβους (ηλικίας 16 ετών και άνω). Θεραπεία υποτροπών Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας 16 ετών και 
άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε ενήλικες που δεν απα-
ντούν ικανοποιητικά ή δεν ανέχονται συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστεροειδή. Παι-
διά (ηλικίας 2 ετών και άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε 
παιδιά τα οποία δεν απάντησαν ικανοποιητικά σε συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστε-
ροειδή. Συντηρητική θεραπεία Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς ατοπικής δερματίτιδας για την 
αποφυγή των υποτροπών και για την επιμήκυνση των διαστημάτων μεταξύ των υποτροπών σε 
ασθενείς που βιώνουν συχνές υποτροπές της νόσου (δηλ. εμφάνιση 4 ή περισσότερες φορές ανά 
έτος) και οι οποίοι είχαν μία αρχική ανταπόκριση σε 6 εβδομάδες μέγιστης διάρκειας θεραπείας 
εφαρμογής της αλοιφής δύο φορές ημερησίως (πλήρης ίαση των περιοχών, σχεδόν ή ήπια επιρροή). 
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στις μακρολίδες γενικώς ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά τη χρήση Κατά τη διάρκεια της χρήσης της αλοιφής Protopic πρέπει να ελαχιστοποιείται η έκ-
θεση του δέρματος στο ηλιακό φως και να αποφεύγεται η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) από 
solarium, η θεραπεία με UVB ή UVA σε συνδυασμό με ψωραλένια (PUVA), (βλέπε παράγραφο 5.3). Οι 
ιατροί πρέπει να δίνουν στους ασθενείς τους οδηγίες για τις κατάλληλες μεθόδους προστασίας από 
τον ήλιο, όπως ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στον ήλιο, χρήση προστατευτικού προϊό-
ντος από τον ήλιο και κάλυψη του δέρματος με κατάλληλο ύφασμα. Η αλοιφή Protopic δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε βλάβες που θεωρούνται δυνητικά κακοήθεις ή προκακοήθεις. Η ανάπτυξη οποιασ-
δήποτε νέας αλλαγής διαφορετικής από προηγούμενο έκζεμα στην περιοχή της θεραπείας, θα πρέ-
πει να ελέγχεται από τον ιατρό. Η χρήση της αλοιφής τακρόλιμους δεν συνιστάται σε ασθενείς με 
ανωμαλία του δερματικού φραγμού, όπως το σύνδρομο Netherton, η πλακώδης ιχθύωση, η γενικευ-
μένη ερυθροδερμία ή η δερματική νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή. Αυτές οι δερματοπά-
θειες ενδέχεται να αυξήσουν τη συστηματική απορρόφηση της τακρόλιμους. Δεν συνιστάται ούτε η 
από του στόματος χρήση της τακρόλιμους για την αντιμετώπιση αυτών των δερματοπαθειών. Σε 
άτομα με αυτές τις παθήσεις, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αυξημένων επιπέδων της τακρόλιμους 
στο αίμα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Πρέπει να δίδεται προσοχή εάν το Protopic εφαρμό-
ζεται σε ασθενείς με εκτεταμένη δερματική βλάβη για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ιδιαίτερα σε 
παιδιά (βλέπε παράγραφο 4.2). Οι ασθενείς, ιδιαίτερα οι παιδιατρικοί ασθενείς, πρέπει να αξιολογού-
νται συνεχώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Protopic σε σχέση με την ανταπόκρισή στη θε-
ραπεία και τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυτή. Μετά από 12 μήνες η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμ-
βάνει αναστολή της θεραπείας με Protopic στους παιδιατρικούς ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.2). Σε 
μακροχρόνια θεραπεία (δηλαδή, πέρα της περιόδου κάποιων ετών), είναι άγνωστη η πιθανότητα για 

τοπική ανοσοκαταστολή (με πιθανή συνέπεια λοιμώξεις ή δερματικές κακοήθειες) (βλέπε παράγρα-
φο 5.1). Το Protopic περιέχει τη δραστική ουσία τακρόλιμους, έναν αναστολέα καλσινευρίνης. Σε 
μεταμοσχευθέντες ασθενείς, η παρατεταμένη συστηματική έκθεση σε έντονη ανοσοκαταστολή 
μετά από συστηματική χορήγηση αναστολέων καλσινευρίνης έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης λεμφωμάτων και δερματικών κακοηθειών. Σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τα-
κρόλιμους, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερματικών λεμφωμά-
των (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρκίνων του δέρμα-
τος (βλέπε παράγραφο 4.8). Το Protopic δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με 5 κληρονομι-
κή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια ή σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία που προκαλεί ανοσοκα-
ταστολή. Ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα που υποβλήθηκαν σε αγωγή με Protopic δεν βρέθηκαν 
να έχουν σημαντικά επίπεδα συστηματικής τακρόλιμους. Η λεμφαδενοπάθεια δεν αναφέρθηκε συ-
χνά (0,8%) σε κλινικές μελέτες. Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές σχετίζονταν με λοιμώξεις 
(δερματικές, του αναπνευστικού συστήματος, οδοντικές) και αποκαθίστανται με κατάλληλη αγωγή 
με αντιβιοτικό. Οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία (π.χ. 
συστηματική θεραπεία με τακρόλιμους) κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν λέμφωμα, γι’ 
αυτό οι ασθενείς που λαμβάνουν Protopic και που έχουν εμφανίσει λεμφαδενοπάθεια πρέπει να 
παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι αποκαταστάθηκε η λεμφαδενοπάθεια. Η λεμφαδενοπά-
θεια που υφίσταται κατά την έναρξη της θεραπείας πρέπει να ερευνάται και να τίθεται υπό παρακο-
λούθηση. Σε περίπτωση επίμονης λεμφαδενοπάθειας, πρέπει να ερευνηθεί η αιτιολογία της λεμφα-
δενοπάθειας. Η διακοπή της θεραπείας με Protopic πρέπει να εξετάζεται εάν δεν υπάρχει σαφής αι-
τιολογία για τη λεμφαδενοπάθεια ή εάν εμφανισθεί οξεία λοιμώδης μονοπυρήνωση. Δεν έχει ακόμη 
αποδειχθεί η επίδραση της θεραπείας με αλοιφή Protopic στην ανάπτυξη του ανοσολογικού συστή-
ματος των παιδιών ηλικίας κάτω των 2 ετών (βλέπε παράγραφο 4.1). Δεν έχει αξιολογηθεί η αποτελε-
σματικότητα και η ασφάλεια της αλοιφής Protopic στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας επιπλεγ-
μένης με δευτεροπαθείς μικροβιακές λοιμώξεις. Πριν την έναρξη της θεραπείας με αλοιφή Protopic, 
οι λοιμώξεις στις υπό θεραπεία περιοχές πρέπει να ιώνται. Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα έχουν 
προδιάθεση στις δευτεροπαθείς επιπολής δερματικές λοιμώξεις. Η θεραπεία με Protopic μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο θυλακίτιδας και λοιμώξεων από ιό έρπητα (δερματίτιδα από ιό απλού έρπητα 
[ερπητικό έκζεμα], απλός έρπης [επιχείλιος έρπης], ανεμευλογιοειδές εξάνθημα Kaposi) (βλέπε πα-
ράγραφο 4.8). Παρουσία των λοιμώξεων αυτών, πρέπει να αξιολογηθεί η σχέση κινδύνου/οφέλους 
από τη χρήση του Protopic. Μαλακτικές ουσίες δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο ίδιο μέρος μέσα σε 
2 ώρες από την εφαρμογή της αλοιφής Protopic. Δεν έχει αξιολογηθεί η ταυτόχρονη χρήση με άλλα 
τοπικά σκευάσματα. Δεν υπάρχει εμπειρία για την ταυτόχρονη χρήση με στεροειδή για συστηματική 
δράση ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή 
με τα μάτια και τους βλεννογόνους. Εάν τυχαία εφαρμοσθεί στις περιοχές αυτές, η αλοιφή πρέπει να 
σκουπισθεί τελείως και/ή να ξεπλυθεί με νερό. Δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς η χρήση της αλοιφής 
Protopic υπό κλειστή επίδεση. Δεν συνιστάται η κλειστή επίδεση. Όπως ισχύει για κάθε τοπικό φαρ-
μακευτικό προϊόν, οι ασθενείς πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την εφαρμογή, όταν δεν πρόκει-
ται να γίνει θεραπεία στα χέρια. H τακρόλιμους μεταβολίζεται ευρέως στο ήπαρ και παρ’ όλο που οι 
συγκεντρώσεις στο αίμα είναι χαμηλές μετά από τοπική εφαρμογή, η αλοιφή πρέπει να χρησιμοποι-
είται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 5.2). 4.8 Ανεπιθύμητες 
ενέργειες Σε κλινικές μελέτες στο 50% περίπου των ασθενών εμφανίσθηκε κάποιου τύπου ερεθι-
σμός του δέρματος ως ανεπιθύμητη ενέργεια στο σημείο εφαρμογής. Πολύ συχνά εμφανίσθηκαν 
αίσθημα καύσου και κνησμός συνήθως ελαφράς ή μέτριας βαρύτητας που υποχώρησαν σε μία 
εβδομάδα από την έναρξη της θεραπείας. Το ερύθημα υπήρξε συχνός ερεθισμός του δέρματος. Αί-
σθημα θερμότητας, πόνος, παραισθησία και εξάνθημα στη θέση εφαρμογής παρατηρήθηκαν επί-
σης συχνά. Η μη ανοχή στην αλκοόλη (ερυθρότητα προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από 
κατανάλωση αλκοολούχου ποτού) ήταν συχνή. Οι ασθενείς μπορεί να εκτεθούν σε αυξημένο κίνδυ-
νο θυλακίτιδας, ακμής και λοιμώξεων από ιό έρπητα. Αναφέρονται παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργει-
ες ανά κατηγορία οργάνου συστήματος που ενδεχομένως σχετίζονται με τη θεραπεία. Οι συχνότη-
τες καθορίζονται ως πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100, < 1/10) όχι συχνές (≥ 1/1.000, < 1/100). 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθί-
νουσα σειρά σοβαρότητας.

Κατηγορία
οργάνου συστήματος

Πολύ συχνές
≥1/10

Συχνές
≥1/100, <1/10

Όχι συχνές
≥1/1000, 

<1/100

Μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

με βάση ταδιαθέσιμα δεδομένα)

Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις

Τοπική δερματική λοίμωξη ανεξαρτήτως συγκεκριμένης 
αιτιολογίας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων: 

Ερπητικό έκζεμα, Θυλακίτιδα, Απλός έρπης, Λοίμωξη από ιό 
έρπητα, Ανεμευλογιοειδές, εξάνθημα Kaposi*

Οφθαλμική
λοίμωξη από ιό έρπητα*

Διαταραχές του
μεταβολισμού και της 

θρέψης

Μη ανοχή στην αλκοόλη
(ερυθρίαση του προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών)
Διαταραχές του

νευρικού συστήματος
Παραισθησίες και δυσαισθησίες

(υπεραισθησία, αίσθημα καύσου)

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού Κνησμός Ακμή* Ροδόχρους ακμή*

Φακίδες*

Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού 

χορήγησης

Αίσθημα καύσου, 
κνησμός, στη θέση 

εφαρμογής

Αίσθημα θερμότητας, ερύθημα, πόνος,
ερεθισμός, παραισθησία, εξάνθημα, στη θέση εφαρμογής Οίδημα στη θέση εφαρμογής*

Εξετάσεις Αύξηση του επιπέδου του φαρμάκου* (βλέπε 
παράγραφο 4.4)

* Η ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρθηκε κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία

Μετά από την κυκλοφορία Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερμα-
τικών λεμφωμάτων (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρ-
κίνων του δέρματος, σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τακρόλιμους (βλέπε παράγραφο 4.4). 
Συντηρητική θεραπεία Σε μία μελέτη συντηρητικής θεραπείας (δις εβδομαδιαίως) σε παιδιά με ήπια 
έως βαριά ατοπική δερματίτιδα οι ακόλουθες επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν 
σε πιο συχνή εμφάνιση από το εικονικό φάρμακο: μολυσματικό κηρίον (7,7%) και λοιμώξεις στο ση-
μείο εφαρμογής (6,4% σε παιδιά και 6,3% σε ενήλικες). 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 που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 28/02/2002 Ημερομηνία ανανέωσης: 20/11/2006
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 16/6/2016
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

τακρόλιμους μονοϋδρική (0,03% & 0,1% αλοιφή)

Bοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

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 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 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) 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 αρ-
θρίτιδα Το Cosentyx, σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού ψωρια-
σικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς όταν η ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με τροποποιητικό της νόσου αντιρευμα-
τικό 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. Ειδι-
κοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι ασθενείς (ηλικίας 65 ετών και άνω) Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2). Νε-
φρική δυσλειτουργία / ηπατική δυσλειτουργία Το Cosentyx δεν έχει μελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπο-
ρούν 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 ασθε-
νείς 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-φυμα-
τικής 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 αναφυ-
λακτικών 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 ευαί-
σθητα στο Λάτεξ Το αφαιρούμενο καπάκι της προγεμισμένης πένας του Cosentyx περιέχει ένα παράγωγο του φυσικού ελαστι-
κού λάτεξ. Δεν έχει ανιχνευθεί μέχρι σήμερα φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαιρούμενο καπάκι. Ωστόσο, η χρήση των προγεμισμέ-
νων συσκευών τύπου πένας του Cosentyx σε άτομα ευαίσθητα στο λάτεξ δεν έχει μελετηθεί και επομένως υπάρχει δυνητικός 
κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Εμβολιασμοί Εμβόλια με ζώντες μικροορ-
γανισμούς δεν θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με το Cosentyx. Οι ασθενείς που λαμβάνουν Cosentyx μπορούν ταυτόχρο-
να 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 τουλά-
χιστον 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 παρά-
γραφο 4.5). 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν θα πρέπει να χορη-
γούνται εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς ταυτόχρονα με το Cosentyx (βλ. επίσης παράγραφο 4.4). Δεν έχουν πραγματοποι-
ηθεί 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 με-
ταβολίζονται 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 ενδε-
χόμενο παρακολούθησης της θεραπείας. Δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση όταν το Cosentyx συγχορηγήθηκε με μεθο-
τρεξάτη (ΜΤΧ) και/ή κορτικοστεροειδή στις μελέτες των αρθρίτιδων (περιλαμβάνουν ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυ-
λοποιητική 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 γυ-
ναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμμεση τοξικότητα στην εγκυμοσύνη, την ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή 
την μεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3). Σαν προληπτικό μέτρο, είναι προτιμητέο να αποφεύγεται η χρήση του 
Cosentyx κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το secukinumab απεκκρίνεται στο ανθρώπινο 
γάλα. Οι ανοσοσφαιρίνες απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα και δεν είναι γνωστό εάν το secukinumab απορροφάται συστημα-
τικά 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 δια-
κοπεί 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 μελέ-
τες 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 Συνολικά 4.498 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Cosentyx σε τυφλοποιημένες και ανοιχτού σχεδιασμού μελέτες 

σε διάφορες ενδείξεις (ψωρίαση κατά πλάκας και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα). Από αυτούς, 1.900 ασθενείς εκτέθηκαν στο 
Cosentyx επί τουλάχιστον ένα έτος, αντιπροσωπεύοντας έκθεση 3.588 ετών ασθενών. Τέσσερις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμα-
κο 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 περισσό-
τερα 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 ελεγχό-
μενες 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 παρα-
τηρήθηκε 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 εικο-
νικό 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 δια-
κοπής 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 παρα-
τηρήθηκαν στις μελέτες της ψωρίασης. Ουδετεροπενία Στις κλινικές μελέτες φάσης 3 της ψωρίασης, παρατηρήθηκε ουδετερο-
πενία 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 ψωρια-
σική 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 μελέ-
τες της ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, λιγότερο από 1% των ασθενών υπό θε-
ραπεία 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 ενεργει-
ών 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, συ-
νιστάται 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 ιστι-
δίνη υδροχλωρική μονοϋδρική L μεθειονίνη Πολυσορβικό 80 Ύδωρ για ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικά 
με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια 
ζωής 18 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε τις πένες στην αρχική συσκευασία για να προστατεύονται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Το 
Cosentyx διατίθεται σε προγεμισμένη σύριγγα μίας χρήσεως τοποθετημένη σε πένα τριγωνικού σχήματος με διαφανές παρά-
θυρο και ετικέτα (πένα SensoReady). Η προγεμισμένη σύριγγα στο εσωτερικό της πένας είναι μια γυάλινη σύριγγα του 1 ml με 
ελαστική κεφαλή εμβόλου επικαλυμμένη με FluroTec, βελόνα 27G x ½’’ και σκληρό κάλυμμα βελόνας από ελαστικό στυρολίου 
βουταδιενίου. Το Cosentyx διατίθεται σε μονές συσκευασίες που περιέχουν 1 ή 2 προγεμισμένες πένες και σε πολυσυσκευασίες 
που περιέχουν 6 (3 συσκευασίες των 2) προγεμισμένες πένες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Το Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα διατίθεται σε προγεμισμένη πένα μίας 
χρήσης για ατομική χρήση. Μην ανακινείτε ή καταψύχετε την πένα. Η πένα πρέπει να βγαίνει από το ψυγείο 20 λεπτά πριν από 
την ένεση προκειμένου να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Πριν από τη χρήση συνιστάται ο οπτικός έλεγχος της προγεμισμένης 
πένας Το υγρό πρέπει να είναι διαυγές. Το χρώμα του μπορεί να κυμαίνεται από άχρωμο σε ελαφρώς κίτρινο. Μπορεί να δείτε 
μία μικρή φυσαλίδα αέρα, κάτι που είναι φυσιολογικό. Να μην χρησιμοποιείται εάν το υγρό περιέχει ευδιάκριτα σωματίδια, είναι 
θολό ή ευκρινώς καφέ. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης Κάθε αχρησιμοποίητο 
φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟ-
ΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR United Kingdom 8. 
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/14/980/004 EU/1/14/980/005 EU/1/14/980/007 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙ-
ΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 15.01.2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 19.11.2015 Λεπτομερή 
πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ Cosentyx INJ.SOL PF.P 150mg/1ml BTX2 PF.PENX1ml Ν.Τ. 1.097,63€ 
Λ.Τ. 1.358,77€ Cosentyx INJ.SOL 150mg/1ml PF.SYR. BTX2 PF.SYR.X1ml Ν.Τ. 1.097,63€ Λ.Τ. 1.358,77€ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται 
και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.  
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Το Latanoprost (λατανοπρόστη) 
είναι συνθετ ικό ανάλογο της 
προσταγλανδίνης F2 (PGF2a). 
Το Latanoprost είναι το καινοτόμο 
προϊόν της Fagron που ρυθμίζει τη 
φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, 
διεγε ίρε ι και παρατε ίνε ι την 
αναγεννητική φάση του κύκλου 
ζωής της τρίχας κατά την οποία 
παρατηρείται ενδυνάμωση 
και ανάπτυξή της. Το 
Latanoprost Fagron 
σε συνδυασμό με τη 
μ ι νοξ ιδ ίλη έ χε ι  ως 
αποτέλεσμα ένα υγιές 
και ισορροπημένο κύκλο 
ανάπτυξης της τρίχας. 
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

Latanoprost™
Καινοτομία στη θεραπεία 
της αλωπεκίας

Η Prostaquinon™ ασκεί αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση συμβάλλοντας 
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 ως αποτέλεσμα μελετών του τμήματος Έρευνας 
και Ανάπτυξης της Fagron και περιέχεται στο πακέτο γαληνικής παρασκευής 
Fagron Advanced Derma Pack PPE για τη 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 ενεργοποίησης 
αφρού 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

φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, 

ζωής της τρίχας κατά την οποία 

iTED: Συνδυασμός Fractional 
Pixel RF™ και Impact™
απο τη LIDS MEDICAL

Η νέα μέθοδος iTED (impact Trans-Epidermal Delivery) 
της εταιρείας Alma Lasers, συνδυάζει τις καινοτόμες τεχνολογίες Fractional Pixel RF™ 
και Impact™ (τεχνολογία εναλλασσόμενων ακουστικών υπερήχων) για ανάπλαση δέρ-
ματος και τη θεραπεία ραβδώσεων, μελάσματος και ουλών. Με τη μέθοδο αυτή διοχε-
τεύονται ουσίες στο δέρμα, διαπερνώντας την κερατίνη στιβάδα και την επιδερμίδα για 
πιο εντοπισμένη και μακράς διάρκειας δράση. Συνεπώς με τη μέθοδο iTED πετυχαίνουμε 
εύκολη και άνετη μεταφορά ενεργών συστατικών απευθείας στη στιβάδα της δερμίδας.  

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Prostaquinon™
Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας

Το Pigmerise™ είναι ένα φυσικό προϊόν που παραλαμβάνεται από τον καρπό του μαύρου πιπεριού (piper nigrum L.) 
σε ελαιορητίνη με υψηλή συγκέντρωση αλκαλοειδών και πτητικών ελαίων. Η κύρια ιδιότητα του είναι να ενισχύει τη 
μελανογένεση και τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων που οδηγούν σε μελάχρωση του δέρματος. 
Το Pigmerise™ ενδείκνυται για τη θεραπεία της λεύκης, της ιδιοπαθούς σταγονοειδούς λευκοδερμίας και 
άλλων διαταραχών στις οποίες παρουσιάζεται μείωση των μελανοκυττάρων. 
Το Pigmerise™ μπορεί να χορηγηθεί στα πλαίσια της εξατομικευμένης θεραπείας και περιέχεται στο 
πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack PF για τη θεραπεία της λεύκης. 
Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack PF περιέχει προζυγισμένη 
φαρμακευτική ουσία Pigmerise™, προζυγισμένη βάση γαληνικής παρασκευής Fitalite™, 
τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται σε ασθενή και οδηγίες παρασκευής. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές μελέτες 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas.
Tηλ: 8011142100, 2431083633-5, fax: 2431083615
email: info@fagron.gr     www.fagron.gr

Pigmerise™
Καινοτομία στη θεραπεία της λεύκης
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Για επεμβάσεις Δερματοχειρουργικής,  
Πλαστικής Χειρουργικής και 
Θεραπείες Iατρικής Αισθητικής.
Για επούλωση και φυσική 
κάλυψη μεταχειρουργικά, 
σε ουλές, αιματώματα κλπ. 
από την πρώτη ημέρα.  

ΜΕτα απο:
• Laser CO2

• Ρινοπλαστική 
• Αποτρίχωση με Laser
• Acne / Rosacea θεραπείες 
• Χειρουργική Προσώπου
• Εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού
• Μώλωπες - Ουλές- Ενέσιμα
• Dermabrasion
• Χημικό Peeling 
•  Ηπιότερα δερματικά  

προβλήματα όπως:  
ερυθήματα, υπερχρωστικές βλάβες

O2 Oxygen 
Ασφαλές για άμεση χρήση 
προσΦΕρΕί:
• Απόλυτη κάλυψη και δερματική αναπνοή
• Άμεση ανακούφιση - αντιφλεγμονώδη δράση 
• Μειώνει το οίδημα, την ερυθρότητα και το αίσθημα πόνου
•  Ελαχιστοποίηση του χρόνου αποχής από την καθημερινή δρα-

στηριότητα

Η Peptide Slim Perfect είναι μια κρέμα σώματος για αδυνάτισμα και α-
ντιγήρανση με τριπλή δράση. Ρυθμίζει τον μεταβολισμό των λιποκυττά-
ρων. Βοηθά να επιτευχθεί μια πιο αδύνατη σιλουέτα με διαμορφωμένο 
περίγραμμα, διατηρώντας το δέρμα σφριγηλό και ενυδατωμένο. Βελτι-
ώνει την όψη φλοιού πορτοκαλιού. Μειώνει την περίμετρο του μηρού. 
Βελτιώνει τον τόνο του δέρματος, τονώνει την μικροκυκλοφορία και μει-
ώνει το μέγεθος των διογκωμένων κυττάρων των ιστών που προκαλούν 
κυτταρίτιδα.

 Tripeptide- 41(Lipoxyn) ένα βίο-μιμητικό πεπτίδιο με λιπολυτική δρά-
ση, δρα διασπώντας τα τριγλυκερίδια σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. 
Μετριάζει την έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τη λιπογένεση.
Sveltessence™ Εκχύλισμα Nephelium 
Longana. Αναστέλει την ανάπτυξη
του λιπώδους ιστού και βοηθά στην 
πρόληψη της αύξησης του βάρους.
Horsetail (Equisetum arvense)
είναι ένα φυτό που περιέχει διοξείδιο 
του πυριτίου, γνωστό για τα 
αποτελέσματά του
στην αναδόμηση των ιστών.
Adiporeguline™ με συνεργιστική 
δράση 4 ενεργών συστατικών caffeine, 
horscolin, genistein και ασπαρτάμη, 
τα οποία δρούν στο μεταβολισμό 
των λιποκυττάρων από τη λιπογένεση 
ως τη λιπόλυση.
TRIPEPTIDE - 41 (CG - LIPOXYN): 
το πΕπτίΔίο τησ ΛίποΛυσησ

VIVACE
απο τη LIDS MEDICAL

ULTRAFORMER III 
απο τη LIDS MEDICAL

To VIVACE είναι ένα νέο σύστημα τεχνολογί-
ας κλασματικής ραδιοσυχνότητας (Fractional 
Microneedle RF) με μικρο-βελόνες που με-
ταφέρουν άμεσα θερμότητα στα εν τω βά-
θει στρώματα του δέρματος με αποτέλεσμα 
την αύξηση παραγωγής ενδογενούς κολλα-
γόνου και ελαστίνης. Οι μικρο-βελόνες δημι-
ουργούν πολλές μικροσκοπικές διόδους στα 
βαθύτερα στρώματα του δέρματος, διεγείρο-
ντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγή ενδο-
γενούς κολλαγόνου. Η ραδιοσυχνότητα δημι-
ουργεί τις κατάλληλες συνθήκες κλασματικής 
πήξης στο δέρμα, διευκολύνοντας την διαδι-
κασία φυσικής επούλωσης. 
Ο συνδυασμός της κλασματικής ραδιοσυ-
χνότητας και των μικρο-βελόνων, καθιστούν 
το VIVACE ένα μικρο-επεμβατικό σύστημα 

ογκομετρικής αντιγήρανσης, ανώδυνο και χωρίς χρόνο αποθερα-
πείας. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά ανεξάρτητα από τον τύ-
πο του δέρματος. 

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Το νέο σύστημα ULTRAFORMER ίίί είναι το πρώ-
το σύστημα για θεραπείες αντιγήρανσης προσώ-
που και σύσφιγξης σώματος βασιζόμενο στην με-
λετημένη και δοκιμασμένη τεχνολογία ‘Macro and 
Micro Focused Ultrasound’ (MMFU) ή τεχνολο-
γία Μίκρο και Μάκρο-Εστιασμένων Υπερήχων που 
αποτελεί την εξέλιξη της ‘High Intensity Focused 
Ultrasound’ (HIFU) ή τεχνολογία Εστιασμένων 
Υπερήχων Υψηλής Έντασης. Το ULTRAFORMER ΙΙΙ, 
επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην τόνωση 
των ζυγωματικών, το λίφτινγκ του διπλοσάγονου, τη μείωση των 
ρινοπαρειακών και περικογχικών ρυτίδων και μετώπου, βελτίωση 
του τόνου του δέρματος καθώς και στη γενικότερη σύσφιγξη και 
ανάπλαση στοχευμένων περιοχών του δέρματος του προσώπου. 
Αντίστοιχα εξαιρετικά αποτελέσματα επιφέρει επίσης και σε όλες τις 
περιοχές του σώματος με στόχο τη σύσφιγξη αλλά και τη γενικό-
τερη βελτίωση του περιγράμματος. Η μέθοδος MMFU είναι ανώ-
δυνη, απόλυτα μη-επεμβατική, έχει μηδενικό χρόνο αποθεραπεί-
ας και επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέψουν στις καθημερινές 
τους δραστηριότητες αμέσως.

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

O2 - Oxygen Complex Cream
Complete Coverage Skin Healing

Peptide Slim Perfect  
Aδυνάτισμα και Αντιγήρανση

Τηλ.: 210 9247210, email: info@versionderm.gr, www.versionderm.com
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2016 AMERICAN SOCIETY OF 
DERMATOLOGIC SURGERY – 
ANNUAL MEETING
November 10-13, 2016
New Orleans, USA
www.asds.net/annualmeeting 

διημεριδα «η βιβλιογραφια 
ως πολυδυναμο εργαλειο 
για την επιςτημη»
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
24-25 Νοεμβρίου 2016
Πληρ.: Καθ. Κων/νος Δεμέτζος 
Fax: 210 7274027
email: gtypouefe@gmail.com

25ο πανελληνιο ςυνεδριο 
ρευματολογιας 2016
8-11 Δεκεμβρίου 2016
Ξενοδοχείο Athens Hilton, 
Αθήνα, www.ere.gr

4η επιςτημονιΚη εΚδηλωςH 
ελ.ε.δε.
9-11 Δεκεμβρίου 2016
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, 
Θεσσαλονίκη
www.hds-dermoscopy.gr

2ο πανελληνιο ςυνεδριο ια-
ματιΚης ιατριΚης: προληψη, 
διατηρηςη, θεραπεια Και 
αποΚαταςταςη της υγειας
17-19 Δεκεμβρίου 2016 

Thermae Sylla Spa Hotel, Αιδηψός

7o METEkπAIδEYTIkO ςεμιναριο 
«αλλεργιες δερματος»
16-20 Ιανουαρίου 2017
Tηλ.: 210 7265113, 210 7265130
Tηλ. & Fax: 210 7235553
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

5th EUROPEAN SCHOOL OF 
DERMATO-ONCOLOGY
January 26-28, 2017
Berlin, Germany
hwww.eado.org/activities/
european-school-/7

IMCAS WORLD CONGRESS 2017
January 26-29, 2017, Paris, France
www.imcas.com

2017 AMERICAN ACADEMY 
OF DERMATOLOGY ANNUAL 
MEETING
March 3-7, 2017, Orlando, USA
www.aad.org/meetings

2nd INTERNATIONAL 
DERMATOLOGY AND 
COSMETOLOGY CONGRESS
March 15-18, 2017, Istanbul, 
Turkey, www.indercos.org

εαρινη διημεριδα ε.δ.α.ε. 2017
7-8 Απριλίου 2017, Αθήνα

www.edae.gr

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

XII INTERNATIONAL CONGRESS 
OF DERMATOLOGY
April 18-22, 2017, Buenos Aires, 
Argentina, www.icd2017.com.ar

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

12th CONGRESS OF COSMETIC 
DERMATOLOGY
May 4-6, 2017, Bangaluru, India
www.wcocdbengaluru.com

3o METEkπAIδEYTIkO ςεμιναριο 
«δερματολογιας παιδων»
15-19 Μαΐου 2017
Tηλ.: 210 7211512, 210 7265256
Fax: 210 7235553
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

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

4th INTERNATIONAL SUMMIT 

ON NAIL DISEASES
June 23-25, 2017
Athens, Greece, www.nail2017.org

13th WORLD CONGRESS OF 
PEDIATRIC DERMATOLOGY
July 6-9, 2017
Chicago, USA
www.wcpd2017.com

26th EADV CONGRESS
September 13-17, 2017
Geneva, Switzerland
www.eadvgeneva2017.org

9th WORLD CONGRESS 
OF MELANOMA
October 18-21, 2017
Brisbane, Australia
www.worldmelanoma2017.com

13ο πανελληνιο ςυνεδριο 
δερματολογιας – 
αφροδιςιολογιας
2-5 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη

εαρινη ημεριδα ε.δ.α.ε. 2018
31 Mαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη

5th CONGRESS OF DERMOSCOPY
June 14-16, 2018
Thessaloniki, Greece
www.dermoscopy-congress2018.com

προσεχή δερματολογικά συνέδρια

ΕΑΡΙΝΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΑΕ
8 απριλιου 2017

ΑΘΗΝΑ

7o metekπaiδeytiko 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

«ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ δΕΡΜΑΤΟΣ»
16-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

3o metekπaiδeytiko 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

«δΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ πΑΙδΩΝ»
15-19 ΜΑΪΟΥ 2017

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ιαματική Ιατρική: 

Πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία 
και αποκατάσταση της υγείας
17-19 Δεκεμβρίου 2016
Thermae Sylla Spa Hotel, Αιδηψός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
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