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Ατοπική
Δερματίτιδα
ΣΕ ΒΡΕΦΗ - ΝΗΠΙΑ

Γ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ
Επιμελητής Α΄, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
• Χρόνια, πολυαιτιολογική υποτροπιάζουσα φλεγμονώδη δερματοπάθεια
με κνησμό
• Βρέφη 0-1 ετών – Νήπια 1-5 ετών

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
• 5-25% παιδιών
• 80% ήπια, 20% μέτρια-σοβαρή
• 70-80% ξεκινά στους 6 μήνες
• 50% υποχωρεί κατά παιδική ηλικία
• Σημαντικές μεταβολές τα τελευταία χρόνια

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΥΠΟΙ
• Ατοπική δερματίτιδα: Εξωγενής ή ενδογενής;

Εξωγενής (πρώιμη) 55%
Πρώιμη έναρξη (2–3 μηνών), ατοπικό οικογενειακό ιστορικό, ευαισθητοποίηση αλλεργιόνα, τροφική αλλεργία, αναπνευστική αλλεργία

Ενδογενής (όψιμη) 45%
Όψιμης έναρξης (8 – 12 μηνών), αρνητικό οικογενειακό ιστορικό, αρνητικές ευαισθητοποιήσεις αλλεργιογόνων, εκδηλώσεις αλλεργικής εξ επαφής δερματίτιδας, τάση μετατροπής σε εξωγενή ατοπική δερματίτιδα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 1
• Βρεφικός τύπος (2 μηνών - 2 ετών)
- εξιδρωματικές βλάβες κυρίως σε παρειές, περιστοματικά, κεφαλή και ραχιαία και έξω - επιφάνεια κνημών.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 2

ΑΙΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ

• Παιδικός τύπος (2 ετών)
- καμπτικές επιφάνειες άνω-κάτω άκρων,
περιοφθαλμικά, τράχηλος, χείλη, καρποί
- χρόνιες βλάβες, λειχηνοποιημένες

• Υπόθεση υγιεινής (Dr Strachan, 1989)
Α) Μειωμένη έκθεση σε μικρόβια, καισαρική,
αστικοποίηση, λήψη αντιβιωτικών
Β) Καταστολή ThO
Th1
Γ) Αύξηση
ThO
Th2

Προσβεβλημένου
(versus
normal)
Πολύ
ελλειπής

ΑΙΤIΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Διαδερμική
Αύξηση
απώλεια νερού 2-5 φορές

Αύξηση
4-8 φορές

Eκφραση
φιλαγγρίνης

Μειωμένη

Ιδιαίτερα
μειωμένη

Απαλότητα
δέρματος
(profilometric
examination)

Μειωμένη
versus
φυσιολογικού

Μειωμένη

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ
• Νοσεί ένας γονέας >50% νοσεί παιδί
• Νοσούν και οι δύο γονείς
80%
• Γονίδια του ανοσολογικού συστήματος
• Γονίδια της δομής επιδερμιδικών ή επιθηλιακών πρωτεϊνών

Α. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ
ΦΡΑΓΜΟΥ
• Φραγμός κερατίνης
- μειωμένα μεσοκυττάρια λιπίδια
- επίκτητες ή γενετικές διαταραχές φιλαγγρίνης
- pH κερατίνης (>5,5)
- αναστολέων πρωτεασών
• Φραγμός στενοσυνδέσμων
- Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες
- Claudin., Junct. act. mol. A, occludin, Τricellutin

Β. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ
• Μικροβίωμα
- προστατευτικά βακτήρια, ιοί, μύκητες (>5001000 είδη)
• Αντιμικροβιακά πεπτίδια
- παράγονται από τα επιθηλιακά κύτταρα (μικρομοριακές PR). (defencin, cathelicidin,
dermicidin)
• Ανοσολογικός φραγμός
- (λεμφο-, σιτευτικά, Langerhans, NK, ηωσινόφιλα

Masutaka F, Takahito C et al:Asia Pac Allergy
2011;1(2):64-72

Μη - προσβεβλημένου
(versus normal)

Λειτουργικότητα Ελλειπής
φραγμού

Διαταραχές επίκτητης ανοσίας

όνια

Χαρακτηριστικά

• Υπόθεση έκθεσης αλλεργιογόνων

Διαταραχές δερμα- Διαταραχές φυσικής
τικού φραγμού
ανοσίας

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΔ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ
– ΜΗ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΥΠΟΙ
• Εξωγενής ή αλλεργικός
- πολυδύναμη IgE ευαισθητοποίηση (εισπνεόμενα, τροφικά αλλεργιογόνα)
• Ενδογενής με φυσιολογική IgE και χωρίς αλλεργικές εκδηλώσεις (κυρίως παιδιά)

ΒΡΕΦΙΚΗ ΑΔ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΣ
• Θηλασμός
- Οπωσδήποτε πρώτους 4 μήνες – έως 6 μήνες
- Ολοκλήρωση εισαγωγής στερεών τροφών
- Έκζεμα σε ύφεση (υπό τοπική θεραπεία)
- Στερητική δίαιτα μητέρας – επιβεβαίωση
με επανεισαγωγή τροφής (γάλα, αυγό, σιτηρά, ξηροί καρποί)
- Προβληματισμός διακοπής θηλασμού –
συνεργασία με ειδικό ιατρείο
- Υποκατάσταση θηλασμού – formula εκτεταμένης υδρόλυσης

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΔ
• Αποικισμός πολύ συχνά από S. aureus όπου
σε συνδυασμό με μειωμένη έμφυτη ανοσία
και την διαταραχή φραγμού
Pr- που συνδέονται ισχυρά και άμεσα MHC-II χωρίς μεσολάβηση Langerhans λειτουργώντας ως
ΥΠΕΡΑΝΤΙΓΟΝΑ
• επίπτωση ιογενείς λοιμώξεις, μυκητιάσεις
παρασιτώσες
• εμφάνιση αλλεργικής δερματίτιδας

Γ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ
ΑΝΟΣΙΑΣ

ΑΤΟΠΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

• Γονίδια που εμπλέκονται στην ανοσιακή απάντηση
1. Fc1 υποδοχέας
2. Ιντερλευκίνες (IL-4, IL-5, IL-13)
3. Κυτταροκίνες
α) RANTES (μετάλλαξη - Α.Ε.)
β) ΕΟΤΑΧΙΝ-1 ( έκφρασης CCL11)
• Θυμική λεμφοποιητίνη
1. Τh0
Th-2
2. Αναστολή δράσης
ύφεση

• Στόχος της θεραπείας η διακοπή
- Ατοπικό ή βρεφικό έκζεμα
- Τροφική αλλεργία (γάλα, αβγό, σιτηρά, ψάρι, ξηροί καρποί)
- Μεταλοιμώδες άσθμα
έναρξη έως 10 ετών
παιδιά με ΑΔ
επιμένει
αλλεργικό
άσθμα
• Αλλεργική ρινίτιδα
• Αλλεργική επιπεφυκίτιδα
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• Αλλεργικό βρογχικό άσθμα

• Αtopy patch-test (εξ. επαφής R, αερο., τροφ.)
• Patch test (κοινά αλλεργιογόνα)

Η ατοπική φλεγμονή
στο δέρμα αυξάνει την
πιθανότητα ανάπτυξης
ατοπικής νόσου σε άλλο
όργανο (atopic march)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΒΡΕΦΗ

ΠΑΙΔΙΑ

1. Σ μηγματορ. Δερματίτιδα

1. Ψώρα

2. Ψώρα

2. Νομισματοειδές
έκζεμα

3. Ψωρίαση

3. Αλλεργ. Εξ. Επαφής
δερματίτιδα

4. Ιχθύαση

4. Ψωρίαση

5. Ανοσοανεπάρκειες

5. Ιχθύαση

6. Ανεπάρκεια Ζn

6. Μυκητίαση
7. Ανοσοανεπάρκειες
8. Ανεπάρκεια Ζn

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
- ΕΝΗΛΙΚΩν
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Α.Δ.
• Ιστορικό
• Κλινική Εξέταση
• Διαγνωστικά Κριτήρια
1. Ηanifin–Rajka (1980)
2. Μ. Βρετανία (1994)
3. Παν. Amsterdam (1998)
• IgE
• Skin Prick-test (τροφικές, αναπνευστικές)

Παράμετροι

Παιδιά

Ενήλικες

Επίπτωση

10-26%

0.2-10%

Κοινωνική τάξη

Σημαντική

Μη σημαντική

Φύλο

Θήλεα

Θήλεα, άρρενα

Κλινική εικόνα

Εξαρτώμενη
απο ηλικία

Εκτατικές,καμπτικές
επιφανειες, λαιμός
κεφαλή, χερια

Υπότυπος
εξωγενής
(αλλεργικός)

20 - 44%

85 - 95 %

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Α
• Ενυδατικά (Glucerin, paraffin)
• Τοπικά Κ/Σ (15gr νεογνά / μήνα, 30gr/παιδιά/μήνα
• Αναστολείς καλσινευρίνης (>2 ετών)
• Τοπικά αντιβιοτικά

Β
• Συστηματικά
- Koρτικοστεροειδή
- >10 ετών Φωτοθεραπεία
- Ψυχολογική υποστήριξη
- Θεραπευτική εκπαίδευση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Συχνότερη δερματοπάθεια παιδιών (περίπου 15 %)
• Εξωγενής (αλλεργικός) και ενδογενής τύπος
• Θεραπευτικός στόχος η διακοπή της ατοπικής πορείας
• Διαρκής προσαρμογή του τρόπου ζωής και
υποστήριξη

Δερματοσκόπηση

Θεωρητικά στοιχεία και εφαρμογή στην κλινική πράξη
Γεώργιος Χαϊδεμένος

τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
Η δερματοσκόπηση, αποτελεί τμήμα της «μοντέρνας» Ιατρικής η οποία ολοένα συχνότερα χρησιμοποιεί μη επιθετικές και εύχρηστες απεικονιστικές μεθόδους. Το βιβλίο μπορεί
να ικανοποιήσει απαιτήσεις πολλών ταχυτήτων.

ΤΙΜΗ: 50€

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508 e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr

Εάν είστε βιαστικός αναγνώστης, μπορείτε να περιηγηθείτε στις περιλήψεις που υπάρχουν
στο τέλος των σημαντικών κεφαλαίων και να αποκτήσετε τις βασικές δερματοσκοπικές γνώσεις, μελετώντας τις λεζάντες των άνω των 210 φωτογραφιών του κειμένου.
Αλλά και οι προσδοκίες των δύσκολων μελετητών πιστεύω πως θα βρουν ανταπόκριση,
με τα αναλυτικά και κατά Τομείς Κεφάλαια, τα οποία υποστηρίζονται από βιβλιογραφία.
Επιπρόσθετα, οι Πίνακες με κωδικοποιημένα τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των παθήσεων και το Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, αποτελούν μια συνοπτική αλλ’ ουσιαστική μέθοδο αναγνωστικής προσπέλασης.
Υπενθυμίζεται πως με τη δερματοσκόπηση παρέχονται τρεις σημαντικές δυνατότητες στον
Κλινικό γιατρό. Επιβεβαιώνεται η κλινική του υποψία. Μειώνεται ο αριθμός των μη απαραίτητων βιοψιών και χειρουργικών εξαιρέσεων. Επιτρέπεται η αναγνώριση των επικίνδυνων ή αμφίβολων για κακοήθεια περιπτώσεων που θα επανεξετασθούν ή θα οδηγηθούν στο χειρουργείο.
Εντυπωσιάζει το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του συγγραφέα, που σχεδόν καλύπτει όλο
το φάσμα των παθήσεων που αναλύονται. Εξάλλου, χωρίς εικόνα η δερματοσκόπηση
θα παρέμενε γράμμα κενό.
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ID

Σύγχρονες εξελίξεις στη
Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση
Τα κλινικά οφέλη της νεότερης τρίτης γραμμής
θεραπείας στη Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση
Σταμάτης Γρηγορίου
Διευθυντής ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ, 1η Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Α .Συγγρός»

Τι έχει αλλάξει?
Η ακριβής παθοφυσιολογία της ΧΑΚ δεν
έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως

?

Kaplan AP, Greaves M. Clin Exp Allergy 2009;39:777–87; Altrichter S et al.
PlosOne 2011; Jaques et al. J Allergy Clin Immunol 1992;89:1139–43; Saini et
al. Clin immunol 2009;132:342–8.

Συμπτώματα ΧΑΚ
Πομφοί

Απομάκρυνση της ελεύθερης IgE:
Θεραπευτική Στρατηγική για τη ΧΑΚ

Κνησμός

Παθογένεια

ΧΚ: Δεδομένα θεραπείας στην Ευρώπη

Ερύθημα

• 42% των Ευρωπαίων ασθενών με ΧΚ που συμμετείχαν στην μελέτη
παρατήρησης δεν ελάμβαναν κάποια θεραπεία για το νόσημα, παρά την παρακολούθησή τους από ειδικούς
• Μόνο στο 1/3 των ασθενών υπήρξε κλιμάκωση της αγωγή τους σε
ενδεδειγμένη τρίτης γραμμής θεραπεία παρά τη σημαντική επίδραση της ΧΚ στην ποιότητα της ζωής τους

Αγγειοίδημα

Τα συμπτώματα της ΧΑΚ προκαλούνται
από την έκλυση της ισταμίνης και άλλων
μεσολαβητών της φλεγμονής
Εκδήλωση
συμπτωμάτων
Ενεργοποίηση
Ισταμίνη,
μεσολαβητές
της Φλεγμονής

Μαστοκύτταρα

(IL-1, IL-2, IL-3, IL-4,
IL-5, IL-6, IL-8, IL-10,
IL-13, TNFa, MIPs, IFNg, GM-CSF,TGF-b,
bFGF,
VPF/VEGF, PGD2,
LTB4, LTC4, PAF,
Histamin, Serotonin,
Heparin, Chondroitinsulfat, Chymase,
Tryptase, Cathepsin G)

ΚΝΗΣΜΟΣ

Αγγειοδιαστολή

ΕΡΥΘΗΜΑ

Εξαγγείωση

ΠΟΜΦΟΣ

Μετανάστευση

ΔΙΗΘΗΣΗ

ΧΑΚ: Υποθετικός παθογενετικός μηχανισμός
ΧΑΚ: Υποθετικός παθογενετικός Μηχανισμός

~45%
Αυτοανοσία

Αυτοαντισώματα
(IgG) έναντι του
υποδοχέα της IgE
(FcεRIα) 35- 40%

Αυτοαντισώματα
(IgG) έναντι της
IgE 5–10%

Ενεργοποίηση
μαστοκυττάτων
(και βασεόφιλων?)

~55%
Ιδιοπαθής

Αυτοαντισώματα
συμπεριλαμβανομένων
IgE anti-TPO( μπορεί να
φτάσουν ως 33 %)

Αλλεργία

?

Αυξημένη απελευθέρωση και
ενισχυμένη αυθόρμητη
αποκοκκίωση
Άλλοι (άγνωστοι) παράγοντες
ορού/ Αυτοαντισώματα

?

Απελευθέρωση Ισταμίνης
και άλλων μεσολαβητών
φλεγμονής

Συμπτώματα

• C SU=chronic spontaneous urticaria; IgE=immunoglobulin E;
IgG=immunoglobulin G; TPO=thyroperoxidase

Μaurer M, et al. Poster presented at EEACI 17-21/6/17, Helniski-Finland
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XK: Στο 55% ασθενών τουλάχιστον μέτρια
επίδραση στην ποιότητα ζωής

• Μικρές ώσεις κορτικοστεροειδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
περίπτωση εξάρσεων. Άλλες θεραπευτικές επιλογές είναι διαθέσιμες
Zuberbier T, et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition,
Classification, Diagnosis and Management of Urticaria. The 2017 Revision and
Update. Allergy. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/all.13397

EAACI / GA2LEN / EDF / WAO Κατευθυντήριες
οδηγίες 2017: Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση
Κατευθυντήριες Οδηγίες 2013

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες
Οδηγίες 2017

• Αλλαγές στην αναθεώρηση του 2017 συμπεριλαμάνουν:
• Μείωση χρονικού διαστήματος από το ένα βήμα στο άλλο
• Omalizumab ως μοναδική θεραπεία στην 3η γραμμή, με ένδειξη στη ΧΑΚ
• Κυκλοσπορίνη, μεταφορά σαν 4ο βήμα, μετά από αποτυχία omalizumab
• Αφαίρεση από τον θεραπευτικό αλγόριθμο λευκοτριενίων
• Παραπομπή στον ειδικό

Μaurer M, et al. Poster presented at EEACI 17-21/6/17, Helniski-Finland

ΧΚ: 42% των ασθενών με αγγειοοίδημα
• Τα δεδομένα πραγματικού κόσμου καταδεικνύουν ότι το αγγειοοίδημα φαίνεται πως ήταν υποεκτιμημένο

Zuberbier T, et al. Allergy 2014;69(7):868–87
Zuberbier T, et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition,
Classification, Diagnosis and Management of Urticaria. The 2017 Revision and
Update. Allergy. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/all.13397

Ποιος είναι ο θεραπευτικός στόχος
σε ασθενείς με ΧΑΚ;
• Ως θεραπευτικός στόχος συστήνεται ο πλήρης έλεγχος των συμπτωμάτων (π.χ. UAS7=0) με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα ζωής του κάθε ασθενούς
• “Θεραπεία της νόσου μέχρι να εξαφανιστεί”

Είναι ο στόχος αυτός ρεαλιστικός;

Μaurer M, et al. Poster presented at EEACI 17-21/6/17, Helniski-Finland

• Αναδρομική έρευνα ασθενών
με ερωτηματολόγιο
• 319 συμμετέχοντες με ΧΑΚ

Εξετάστε την
παραπομπή σε
Ειδικό

Σε ανεπαρκή έλεγχο:
Μετά από 2-4 εβδομάδες ή νωρίτερα αν τα
Συμπτώματα δεν είναι ανεκτά

Αύξηση δόσης Η1 Αντισταμινικών
(2ης γενιάς) έως 4x
Σε ανεπαρκή έλεγχο:
Μετά από 2-4 εβδομάδες ή νωρίτερα αν τα
Συμπτώματα δεν είναι ανεκτά

Θα πρέπει να
πραγματοποιείται
υπό την επίβλεψη
Ειδικού

Προσθήκη στα Η1 Αντισταμινικά
(2ης γενιάς): Omalizumab
Σε ανεπαρκή έλεγχο:
6 μήνες μετά ή νωρίτερα αν τα
Συμπτώματα δεν είναι ανεκτά

Προσθήκη στα Η1 Αντισταμινικά
(2ης γενιάς): Κυκλοσπορίνη

Μικρές ώσεις συστηματικών κορικοστεροειδών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εξάρσεων

Η1 Αντισταμινικά (2ης γενιάς)

Η χρήση αντιισταμινικών ακόμα και σε δόσεις
υψηλότερες των εγκεκριμένων
δεν οδηγούσε σε πλήρη έλεγχο της ΧΚ
100
90
80

Complete response
(% patients))

EAACI/GA2LEN/EDF/WAO 2017
Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση

64,9

70

Χαµηλότερη
ανταπόκριση
εάν λαµβάνονται
περιστασιακά

60
50

45,3

40
30
20
10
0

nsAH
(regular dose)

Έως το 50%των ασθενών µε ΧΑΚ,
παραµένουν συµπτωµατικοί
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nsAH
(high dose)

1 στους 3 ή 4 ασθενείς
συνεχίζει να έχει συµπτώµατα

Μέτρηση Ενεργότητας Νόσου UAS7 Score
• Τι είναι???
- Σκορ ενεργότητας ΧΑΚ
- Καταγράφεται στο ημερολόγιο ασθενούς καθημερινά
- Συνδυάζει βαθμολογίες για τη σοβαρότητα του κνησμού και τον
αριθμό των πομφών
- Κυμαίνεται: 0 – 42
• Πώς υπολογίζεται;;;
Κνησμός (βαρύτητα)
0  καθόλου
1  ήπιος
2  μέτριας βαρύτητας
3  έντονος

Πομφοί (αριθμός)
0  καθόλου
1 = 0–20 πομφοί
2 = 20–50 πομφοί
3 = >50 πομφοί

Σύνολο 7 ημερών

Ημερήσιο
UAS (0–6)

Εβδομαδιαίο
UAS = UAS7
(0–42)

- Ποιότητα ζωής
- Αποτελεσματικότητα θεραπείας
- Έλεγχος νόσου
• Η αξιολόγηση γίνεται αναδρομικά και αφορά στις τελευταίες 4 εβδομάδες
• Βαθμολογία 0-4 για κάθε ερώτηση
• Συνολική Βαθμολογία: 0-16
• Εάν βαθμολογία ≥12
η κνίδωση είναι υπό έλεγχο!!

Ποια η συνδρομή του Omalizumab στην επίτευξη
του θεραπευτικού στόχου της ΧΑΚ;
• “Θεραπεία της νόσου μέχρι να εξαφανιστεί”
• Γιατί το Omalizumab είναι η μοναδική 3ης γραμμής θεραπεία;

Πού στοχεύουμε στη θεραπεία της ΧΑΚ;;

Εβδομαδιαίο σκορ κνησμού (ISS):

Κνησμός

Σύνολο του ημερήσιου σκορ κνησμού για 7 ημέρες (0–21)

Πομφοί

Ποιότητα ζωής

Αγγειoοίδημα

ΧΑΚ, χρόνια αυθόρμητη κνίδωση· MID, ελάχιστη σημαντική διαφορά· UA7, Βαθμολογία Ενεργότητας της Κνίδωσης.1. Mathias SD, et al. Ann Allergy Asthma
Immunol. 2012;108(1):20-4.

UAS7: Εβδομαδιαίο σκορ ενεργότητας κνίδωσης

Βελτιώνει η χορήγηση Omalizumab
τον κνησμό??
UAS7: 0-42
Όσο υψηλότερο
το σκορ
Τόσο μεγαλύτερη
η βαρύτητα της
Νόσου

Εβδομαδιαίο σκορ πομφών: Σύνολο του
ημερήσιου αριθμού πομφών για 7 ημέρες
(0–21)

Εγκριτικές Μελέτες ASTERIA I, ASTERIA II, GLACIAL
• διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, μελέτες φάσης ΙΙΙ,
ασθενείς (ηλικίας 12-75 ετών) με ΧΑΚ ανθεκτική στην τυπική θεραπεία τυχαιοποιήθηκαν για τη λήψη θεραπείας με ομαλιζουμάμπη
(75–300 mg) ή εικονικό φάρμακο1–5

Εβδομαδιαίο σκορ κνησμού (ISS):Σύνολο
του ημερήσιου σκορ κνησμού για 7 ημέρες
(0–21)

ASTERIA I: Θεραπεία 24
εβδομάδων
75 mg/150mg/300 mg/εικονικό
φάρμακο

• Εύρος MID: 9,5–10,5 για την UAS7· 5,0–5,5 για τον αριθμό των πομφών
(εβδομαδιαίος μέσος όρος)· και 4,5–5,0 για τη σοβαρότητα του κνησμού
και το μέγεθος του μεγαλύτερου πομφού (εβδομαδιαίος μέσος όρος)1

ASTERIA II: Θεραπεία 12
εβδομάδων
75 mg/150mg/300 mg/εικονικό
φάρμακο

42

-2

6
0

8

16–27

UAS7=16–27:* Μέτριας βαρύτητας ΧΑΚ1 Τυπικά με μέτριας βαρύτητας κνησμό και
<50 πομφούς την ημέρα2

7–15

UAS7=7–15: Ήπια ΧΑΚ1 Τυπικά με ήπιο κνησμό και <20 πομφούς την ημέρα2

1–6

UAS7=1–6:† Καλός έλεγχος της νόσου1 Τυπικά με ήπιο κνησμό χωρίς πομφούς ή
<20 την ημέρα2

0

12

16

20

24

28

Μηνιαία σταθερή
δοσολογία

18
12

4

Περίοδος μετέπειτα
παρακολούθησης 16
εβδομάδων

UAS7=28–42: Βαριά ΧΑΚ1 Τυπικά με έντονο κνησμό και >50 πομφούς την ημέρα2

30
24

0

Περίοδος αρχικού ελέγχου 2 εβδομάδων

28–42

Περίοδος μετέπειτα
παρακολούθησης 16
εβδομάδων

GLACIAL: Θεραπεία 24 εβδομάδων
300 mg/εικονικό φάρμακο

UAS7: Εβδομαδιαίο σκορ ενεργότητας κνίδωσης
36

Περίοδος μετέπειτα
παρακολούθησης 16 εβδομάδων

32

36

40

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο
(Εβδομάδα 12)

ΧΑΚ, χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. 1. Saini SS, et al. J Invest Dermatol.
2015;135(1)67–75; 2. Rosen K, et al. Presented at EAACI-WAO, 2013; Milan,
Italy. Abstract 642; 3. Maurer M, et al. N Engl J Med. 2013;368(10):924-35; 4.
Kaplan A, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;132(1):101-9; 5. Αρχειοθετημένα δεδομένα. Novartis Pharmaceuticals Corporation.

Εγκριτικές Μελέτες Σχεδιασμός μελετών
ASTERIA I (Q4881g)

UAS7=0:† Ελεύθερος κνησμού και πομφών για 7 ημέρες1

*UAS7≥16 was an inclusion criterion for Phase III clinical trials of omalizumab
in patients with refractory CSU; †UAS7≤6 (well controlled disease) and UAS7=0
(complete response) were key secondary endpoints in these trials.
CSU = chronic spontaneous urticaria; UAS7 = weekly Urticaria Activity Score.
1. Stull D, et al. EAACI 2014; 2. Zuberbier T, et al. Allergy 2014;69:868–87.

UCT: Εκτίμηση Ελέγχου της Κνίδωσης
• Χρησιμοποιείται για ΧΑΚ και ΧΕΚ
• Eρωτηματολόγιο 4 ερωτήσεων που καλύπτει όλες τις πτυχές της νόσου:
- Συμπτώματα (κνησμός, πομφοί, αγγειοοίδημα)

Βασική θεραπεία
καθ' όλη τη
διάρκεια της
φαρμακευτικής
αγωγής*
Παρουσία κνησμού
/πομφών πριν από
την εισαγωγή στη
μελέτη

ASTERIA I (Q4882g)

GLASIAL (Q4883g)

H1-αντιισταμινικά
(εγκεκριμένες
δόσεις)

H1-αντιισταμινικά
(εγκεκριμένες
δόσεις)

H1-αντιισταμινικά
σε έως και 4×
μεγαλύτερη από
την εγκεκριμένη
δόση συν
H2 αποκλειστή/LTRA

≥8 εβδομάδες

≥8 εβδομάδες

≥6 εβδομάδες

UAS7†

≥16 κατά τις 7 τελευταίες ημέρες πριν από την τυχαιοποίηση

Εβδομαδιαία
βαθμολογία
κνησμού

≥8 κατά τις 7 τελευταίες ημέρες πριν από την τυχαιοποίηση

ΣΕΛΙΔΑ 12

Saini et al. J Invest Dermatol. 2015 Jan;135(1):67-75, ; Maurer et al., N Engl J Med. 2013
Mar 7;368(10):924-35; Kaplan et al., J Allergy Clin Immunol. 2013 Jul;132(1):101-9.
Casale T, et al. Allergy Clin Immunol Pract. 2015:Vol 3 Issue 5;p743-750

Πώς επιδρά το Omalizumab στον
αριθμό των πομφών;;

Εγκριτικές Μελέτες - Χαρακτηριστικά ασθενών

74% μείωση του εβδομαδιαίου σκορ πομφών

• Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν ~40 έτη και οι ασθενείς στην πλειονότητά τους ήταν γυναίκες (~74%)
• Η διάρκεια της νόσου ήταν περίπου 7 έτη και οι ασθενείς είχαν δοκιμάσει κατά μέσο όρο πέντε προηγούμενα φάρμακα για τη ΧΑΚ
• Η μέση UAS7 κατά την έναρξη ήταν περίπου 31 (η μέγιστη βαθμολογία είναι 42)
• Περίπου το 47% των ασθενών ανέφεραν αγγειοοίδημα
• Οι μέσες βαθμολογίες του δείκτη DLQI κατά την έναρξη διέφεραν μεταξύ
των μελετών, με εύρος από 12,8-14 (η μέγιστη βαθμολογία είναι 30)
- Σε όλες τις δοκιμές, ο πληθυσμός της μελέτης εμφάνιζε υψηλή
ενεργότητα και επίδραση της νόσου, με μέση διάρκεια της νόσου
τα 7 έτη και κατά μέσο όρο χρήση πέντε φαρμάκων πριν από την
είσοδο στη μελέτη

• Μείωση του αριθμού των πομφών την εβδομάδα 12
Μείωση του αριθμού των πομφών από
την αρχική τιμή έως την Εβδομάδα 12 (%)

ASTERIA I

-20

-25%

-30

• Μείωση του εβδομαδιαίου σκορ κνησμού ISS την εβδομάδα 12
GLACIAL

Placebo

Omalizumab (300 mg)

-50
-60
-70

-62%*

-67%*

-74%*

-80

* Ρ<0,05 έναντι εικονικού φαρμάκου

Δ

UAS7 ≤6

0
-10

66% των ασθενών πέτυχαν σημαντική μείωση
συμπτωμάτων

-20

-30

-26%

-26%

-40

Placebo

-36%

Omalizumab (300 mg)

• Μείωση του εβδομαδιαίου σκορ κνησμού ISS την εβδομάδα 12

-50

66%

-60
-70

-62%

-67%

-71%

-80

ISS, Βαθμολογία Σοβαρότητας του Κνησμού. Saini et al. J Invest Dermatol. 2015
Jan;135(1):67-75,; Maurer et al., N Engl J Med. 2013 Mar 7;368(10):924-35;
Kaplan et al., J Allergy Clin Immunol. 2013 Jul;132(1):101-9. Casale T, et al.
Allergy Clin Immunol Pract. 2015:Vol 3 Issue 5;p743-750

% ασθενών με UAS7≤ 6

Μείωση του εβδομαδιαίου ISS από
την αρχική τιμή έως την Εβδομάδα 12
(%)

-27%

-31%

-40

Saini et al. J Invest Dermatol. 2015 Jan;135(1):67-75, ;
Maurer et al., N Engl J Med. 2013 Mar 7;368(10):924-35;
Kaplan et al., J Allergy Clin Immunol. 2013 Jul;132(1):101-9
Casale T, et al. Allergy Clin Immunol Pract. 2015:Vol 3 Issue 5;p743-750

71% μείωση του Κνησμού
ASTERIA II

GLACIAL

-10

Golstein S. et al.,Ann Allergy Asthma Immunol. 2017 Apr;118(4):500-504. doi:
10.1016/j.anai.2017.02.003.;

ASTERIA I

ASTERIA II

0

Μείωση Κνησμού με Ταχύτητα και Συνέπεια
• Ταχεία έναρξη δράσης
• Διατήρηση αποτελεσματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας
• Μετά τη διακοπή omalizumab, τα συμπτώματα επανήλθαν χωρίςφαινόμενο “rebound”
15,0

ASTERIA I 1,5,6

• Baseline UAS7 scores κυμαίνονταν από 30.6 to 31.1 (maximum score 42)
Saini et al. J Invest Dermatol. 2015 Jan;135(1):67-75, ;
Maurer et al., N Engl J Med. 2013 Mar 7;368(10):924-35;
Kaplan et al., J Allergy Clin Immunol. 2013 Jul;132(1):101-9

12,5

Αυξανόμενο ποσοστό ανταποκριθέντων ασθενών
με την πάροδο του χρόνου

7,5

2,5
15,0

ASTERIA II3

12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
15,0

GLACIAL4

12,5

• Επανεμφάνιση συμπτωμάτων
σε ~ 4,7 εβδομάδες
* Στο εβδομαδιαίο ISS, οι συνολικές βαθμολογίες κυμαίνονται από 0 έως 21, ενώ
οι υψηλότερες βαθμολογίες
υποδηλώνουν μεγαλύτερη
σοβαρότητα

10,0
7,5
5,0

ASTERIA I UAS7 ≤6

2,5
0
Εικονικό
φάρμακο

4

8

12

16

Ομαλιζουμάμπη 75 mg

20

24

28

32

Ομαλιζουμάμπη 150 mg

36

70
60
50
40
30
20
10
0

Εβδομάδα

11

5
week 4

52

46

37

week 8

week 12

24

21

week 16

62

58

51

15

11

week 20

week 24

GLACIAL UAS7 ≤6

Ομαλιζουμάμπη 300 mg

Ποσοστό Ασθενών

Μέσο εβδομαδιαίο ISS*

5,0

Ποσοστό Ασθενών

10,0
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70
60
50
40
30
20
10

59

52

46

56

54

36

2

6

12

12

10

17

Ποσοστό Ασθενών

ASTERIA I UAS7 ≤6
70
60
50
40
30
20
10
0

52

46

37
11

5
week 4

week 8

week 12

24

21

15

11

62

58

51

week 16

week 20

week 24

Μεγάλη μείωση της QoL στους ασθενείς
με ΧΑΚ και Αγγειοοίδημα

Ποσοστό Ασθενών

GLACIAL UAS7 ≤6
70
60
50
40
30
20
10
0

59

52

46

56

54

Χαρακτηριστικά Ασθενών

36
12

6

2
week 4

week 8

12

week 12

Placebo

week 16

OMA 300mg

17

10
week 20

week 24

Linear (OMA 300mg)

44% των ασθενών πέτυχαν πλήρη ύφεση
συμπτωμάτων
50%

36%

33 (70.2)

BMI (kg/m2), μέση (SD)

27.3 (6.3)

29.0 (5.9)

Εβδομαδιαίο AAS (AAS7), μέση (SD)

22.5 (20.6)

28.1 (24.1)

2.7 (2.34)

3.5 (2.35)

AE-QoL συνολικό σκορ, μέση (SD)

56.2 (18.7)

59.9 (19.2)

DLQI συνολικό σκορ, μέση (SD)

14.6 (5.7)

16.6 (7.3)

Ερωτήσεις κατά την έναρξη

n=44

n=46

Φοβηθήκατε από απειλητικά για τη ζωή επεισόδια αγγειοιδήματος;#, n (%)

26 (59.1)

34 (73.9)

Φοβηθήκατε για ασφυξία, λόγω επεισοδίου οιδήματος;#, n (%)

20 (45.5)

24 (52.2)

• Από την 4η εβδ. ταχεία βελτίωση του AE-QoL και της ενεργότητας του
Αγγειοοιδήματος

34%

30%

AE-QoL συνολικό σκορ

70

Εβδομαδιαία AAS (AAS7)
35

60

25%

***

5%

5%
0%

5%

ASTERIA I

ASTERIA II

GLACIAL

OMA 300mg

• Baseline UAS7 scores κυμαίνονταν από 30.6 έως 31.1 (maximum
score 42)
Saini et al. J Invest Dermatol. 2015 Jan;135(1):67-75, ;
Maurer et al., N Engl J Med. 2013 Mar 7;368(10):924-35;
Kaplan et al., J Allergy Clin Immunol. 2013 Jul;132(1):101-9

15

20

10

10

5
4

12

20

** p = 0.056

Baseline

28 Follow-up

4

12

20

*

28

Follow-up

Maurer M. et al., Effect of omalizumab on angioedema in H1-antihistamineresistant chronic spontaneous urticaria patients: results from X-ACT, a randomized
controlled trial. Allergy 2016; 71: 1135–1144.

Πως επιδρά το Omalizumab
στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών;;
ΧΚ: Κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο της νόσου

Έχει επίδραση το Omalizumab
στο Αγγειοοίδημα στη ΧΑΚ;;

• Μελέτη σε ασθενείς με ΧΚ έδειξε πως το 48% αυτών διαγνώστηκε με
μία ή περισσότερες ψυχοσωματικές διαταραχές

Αγγειοοίδημα στη ΧΑΚ

Συνήθεις ψυχοσωματικές διαταραχές που σχετίζονται με τη ΧΚ
Αγχώδεις ∆ιαταραχές

Ασθενείς (%)

ASSURE study
Οποτεδήποτε
Προηγούμενο Έτος

48 hours

40

60

12,1
13,6

< 24 hours
0

20

3

Επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ

26,5

20

4

Μετά τραυµατική διαταραχή

55,1

0

17

∆ιαταραχή προσαρµογής

67,3

Προηγούμενο Μήνα

30

Καταθληπτικές και σωµατόµορφες διαταραχές

71,4

Στην έναρξη

Διάρκεια
Αγγειοοιδήματος

**

***

20

Weeks

Placebo

Εμφάνισαν
Αγγειοοίδημα

***

30

Baseline

Placebo

25

***

40

9%

Omalizumab

30

50

20%
10%

30 (68.2)

X-ACT: Θετική Επίδραση Omalizumab σε Ασθενείς
με ΧΑΚ και Αγγειοοίδημα

44%

44%

45%

15%

41.1 (10.6)

Γυναίκες, n (%)

*At Week 1 during the 2-week screening period
#Response is added-up for “occasionally”, “often” and “very often.”
AAS, Angioedema Activity Score; AE-QoL, Angioedema Quality of Life Questionnaire;
BMI, body mass index; CSU, chronic spontaneous urticaria; DLQI, Dermatology
Life Quality Index; QoL, quality of life; SD, standard deviation.
Maurer M. et al., Effect of omalizumab on angioedema in H1-antihistamineresistant chronic spontaneous urticaria patients: results from X-ACT, a randomized
controlled trial. Allergy 2016; 71: 1135–1144.

UAS7=0

35%

Placebo (n=47)

44.9 (13.7)

Ημέρες παρουσία Αγγειοοιδήματος, μέση (SD)*

Kaplan A., et al.,J Allergy Clin Immunol. 2016 Feb;137(2):474-81

40%

Omalizumab (n=44)

Ηλικία (έτη), μέση(SD)

80

72,7
40

60

80

Sussman, G. et al.,Angioedema in Chronic Spontaneous Urticaria Is Underdiagnosed
and Has a Substantial Impact: Analyses From ASSURE-CSU. Allergy. Accepted
Author Manuscript. doi:10.1111/all.13430

3

Υποχονδρίαση

2

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

2

Alcohol dependency

1

Κατάχρηση Ουσιών

1

0

5

10

15
20
Ασθενείς (%)

Staubach P, et al. Acta Derm Venereol 2011;91:557-61
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25

30

35

Omalizumab: Σημαντική βελτίωση
της Ποιότητας Ζωής (DLQI) από την 12η εβδομάδα

ASTERIA II1,4

• Data are for mITT population; p values are vs. placebo; mean % reduction
from baseline is also shown. Differences between the omalizumab 75
mg group and placebo were notevaluated for statistical significance in
accordance with the hierarchy of endpoints (typeI error control plan).
• DLQI = Dermatology Life Quality Index; HR-QoL = health-related quality
of life; LSM = least squares mean; NS = not significant.

GLACIAL3,4

1. Maurer M, et al. N Engl J Med 2013;368:924-35;
2. Saini S, et al. Journal of Investigative Dermatology 2015 135, 67–753. Kaplan
A, et al. J Allergy Clin Immunol 2013;132:101–9;
4. Casale T, et al. EAACI 2014; Abstract 1662.

ASTERIA I2,4

Επίδραση της ΧΑΚ συγκριτικά με την ψωρίαση στη
ζωή των ασθενών

GLACIAL3,4

769 CU και
7857 PsO (26.9% μέτρια/σοβαρή ψωρίαση)

774 CU και
5107 PsO (32.1% μέτρια/σοβαρή ψωρίαση)

• Omalizumab 75 mg is not licensed for CSU; omalizumab 150 mg is
not licensed for CSU in some countries.

Balp M.M. et al, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Feb;32(2):282-290. doi:
10.1111/jdv.14584. M. H. Mendelson et al, Journal of Dermatological Treatment,
28:3, 229-236, DOI: 10.1080/09546634.2016.1227421

Omalizumab: σημαντικές βελτιώσεις σε όλες τις επιμέρους παραμέτρους του DLQI

GLACIAL

ASTERIA I

0
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80
100

47

5147

37

70
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84

69

51

6260
82

84

69

55
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48

85

ASTERIA II

0
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39
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7669

62
81

51
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52
8679

65
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6968
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18

22

37

39

73

68

Omalizumab 300 mg

47
63

76

76†
Omalizumab 150 mg

78
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Placebo

1. Maurer M, et al. N Engl J Med 2013; 368(10):924-35;
2. Kaplan A, et al. J Allergy Clin Immunol 2013; 132(1):101-9;
3. Saini SS, et al. J Invest Dermatol 2014;135(3):952;
4. Rosen, et al. AAAAI 2015: Abstract 127.
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Σύγχρονες ιατρικές λύσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο
Σύγχρονα Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός Ιατρείου
όλων των ειδικοτήτων
Πλήρης γκάμα αναλωσίμων

CLARITY Aλεξανδρίτη 755nm
SpectraXT Q-Switched
NdYag

Το μοναδικό laser
Αλεξανδρίτη & Nd: Yag

με Fractional κεφαλή
PICOPLUS
picosecond q-switched
INFINI Fractional
Microneedle RF

Κρυοπηξίες

Διαθερμίες

Κλίβανοι αποστείρωσης

Πολυθρόνες αισθητικής

Μεγεθυντικοί φακοί φωτισμός

Θεσσαλονίκη: Χαλκιδικής 51, 55535 - Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: +30 2310 943.313, 2310 303.013, Fax: +30 2310 935.845
Αθήνα: Αγ. Κωνσταντίνου 19, 16346 - Ηλιούπολη - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 65.32.561
email: info@solutionmedical.gr

www.solutionmedical.gr

Οι ασθενείς με ΧΚ παρουσίασαν μεγαλύτερη
επιβάρυνση σε σχέση με τους ασθενείς με Ψωρίαση*

Οι ασθενείς με Τύπου ΙΙ Αυτοανοσία,
ανταποκρίνονται αργότερα στο Omalizumab

* Σύνολο ασθενών με ψωρίαση ανεξαρτήτως βαρύτητας
* MCS, Mental Component Summary score; PCS, Physical Component Summary
score
Balp M.M. et al, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Feb;32(2):282-290. doi:
10.1111/jdv.14584. M. H. Mendelson et al, Journal of Dermatological Treatment,
28:3, 229-236, DOI: 10.1080/09546634.2016.1227421

Gericke J. et al. Allergy Clin. Immunol. 2017;139:1059-61

Οι ασθενείς με ΧΚ ανέφεραν σε μεγαλύτερο ποσοστό
κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές ύπνου

Προτεινόμενη διαχείριση ασθενών με πλήρη, μερική
ή καμία ανταπόκριση σε θεραπεία με Omalizumab

[odds ratio (OR): 1.34, 1.63 and 1.56, all P < 0.01]
Balp M.M. et al, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Feb;32(2):282-290. doi:
10.1111/jdv.14584. M. H. Mendelson et al, Journal of Dermatological Treatment,
28:3, 229-236, DOI: 10.1080/09546634.2016.1227421

Η επίδραση της ΧΚ στην παραγωγικότητα κατά
την εργασία και στις δραστηριότητες των ασθενών
αυτών είναι αντίστοιχη με της ωρίασης

• Κατά τη διάρκεια 1ου τριμήνου θεραπείας, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί το προφίλ ανταπόκρισής του
* The presence or absence of angioedema should also be considered using AAS
Ferrer, Isabelle Boccon-Gibod, Margarida Gonçalo, Hüseyin Serhat Ιnalöz, André
Knulst, Hilde Lapeere, Anchala Parthasaradhi, Georg Stingl, Anna Tagka, Fernando
Valenzuela, Jensen Yeung, Simon Francis Thomsen. Expert opinion: defining response
to omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria. European Journal
of Dermatology. 2017;27(5):455-463. doi:10.1684/ejd.2017.3085

Balp M.M. et al, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Feb;32(2):282-290. doi:
10.1111/jdv.14584. M. H. Mendelson et al, Journal of Dermatological Treatment,
28:3, 229-236, DOI: 10.1080/09546634.2016.1227421

Χρόνος ανταπόκρισης στο
Omalizumab στη ΧΑΚ
Το 50% των ασθενών που δεν είχαν ανταποκριθεί
στο Omalizumab έως την εβδ.12 ανταποκρίθηκαν
έως την εβδ. 24

• Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου,
επαναξιολογήστε τη διάγνωση π.χ. αυτοφλεγμωνώδες/αυτοάνοσο.
* The presence or absence of angioedema should also be considered using AAS

n=57

Kaplan A., et al., Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2015, doi:
10.1016/j.jaci.2015.08.023.

Ferrer, Isabelle Boccon-Gibod, Margarida Gonçalo, Hüseyin Serhat Ιnalöz, André
Knulst, Hilde Lapeere, Anchala Parthasaradhi, Georg Stingl, Anna Tagka, Fernando
Valenzuela, Jensen Yeung, Simon Francis Thomsen. Expert opinion: defining response
to omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria. European Journal
of Dermatology. 2017;27(5):455-463. doi:10.1684/ejd.2017.3085
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Ferrer, Isabelle Boccon-Gibod, Margarida Gonçalo, Hüseyin Serhat Ιnalöz, André
Knulst, Hilde Lapeere, Anchala Parthasaradhi, Georg Stingl, Anna Tagka, Fernando
Valenzuela, Jensen Yeung, Simon Francis Thomsen. Expert opinion: defining
response to omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria. European
Journal of Dermatology. 2017;27(5):455-463. doi:10.1684/ejd.2017.3085

• Αν υπάρξει μερική ανταπόκριση κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου,
εξετάστε το ενδεχόμενο βελτιστοποίησης δόσης/ μεσοδιαστημάτων
χορήγησης/ ή και των δύο
* The presence or absence of angioedema should also be considered using AAS
Ferrer, Isabelle Boccon-Gibod, Margarida Gonçalo, Hüseyin Serhat Ιnalöz, André
Knulst, Hilde Lapeere, Anchala Parthasaradhi, Georg Stingl, Anna Tagka, Fernando
Valenzuela, Jensen Yeung, Simon Francis Thomsen. Expert opinion: defining
response to omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria. European
Journal of Dermatology. 2017;27(5):455-463. doi:10.1684/ejd.2017.3085

• Στην περίπτωση πλήρους ανταπόκρισης για 3-6 μήνες, εξετάστε την
σταδιακή μείωση και αξιολόγηση της αυθόρμητης ύφεσης νόσου
* The presence or absence of angioedema should also be considered using AAS
Ferrer, Isabelle Boccon-Gibod, Margarida Gonçalo, Hüseyin Serhat Ιnalöz, André
Knulst, Hilde Lapeere, Anchala Parthasaradhi, Georg Stingl, Anna Tagka, Fernando
Valenzuela, Jensen Yeung, Simon Francis Thomsen. Expert opinion: defining
response to omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria. European
Journal of Dermatology. 2017;27(5):455-463. doi:10.1684/ejd.2017.3085

Τι νεότερο έχουμε σχετικά με την ανταπόκριση των
ασθενών στο Omalizumab και τη διαχείρισή τους;;

• Σε ασθενείς που παρουσιάζουν έξαρση της νόσου από νωρίς, πριν
το τέλος της 4ης εβδομάδας, εξετάστε το ενδεχόμενο της μείωσης
των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των δόσεων

• Το Omalizumab έχει επιδείξει σημαντική αποτελεμστικότητα στη ΧΑΚ,
βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των ασθενών
• Στις κλινικές μελέτες Φάσης III, το 52.4–58.8%* των ασθενών είχαν
επίτευξη UAS7≤6 και σε συνθήκες πραγματικού κόσμου η ανταπόκριση κυμάνθηκε στο 77–83%
• Ωστόσο, υπάρχουν ασθενείς που αποτυγχάνουν να ελέγξουν τη νόσο παρά τη λήψη Omalizumab στο εγκεκριμένο δοσολογικό της σχήμα (300mg/4 εβδομάδες)

* The presence or absence of angioedema should also be considered using AAS
Ferrer, Isabelle Boccon-Gibod, Margarida Gonçalo, Hüseyin Serhat Ιnalöz, André
Knulst, Hilde Lapeere, Anchala Parthasaradhi, Georg Stingl, Anna Tagka, Fernando
Valenzuela, Jensen Yeung, Simon Francis Thomsen. Expert opinion: defining
response to omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria. European
Journal of Dermatology. 2017;27(5):455-463. doi:10.1684/ejd.2017.3085
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Ferrer, Isabelle Boccon-Gibod, Margarida Gonçalo, Hüseyin Serhat Ιnalöz, André
Knulst, Hilde Lapeere, Anchala Parthasaradhi, Georg Stingl, Anna Tagka, Fernando
Valenzuela, Jensen Yeung, Simon Francis Thomsen. Expert opinion: defining
response to omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria. European
Journal of Dermatology. 2017;27(5):455-463. doi:10.1684/ejd.2017.3085
Curto-Barredo, L., et. al.(2018), Omalizumab updosing allows disease activity
control in patients with refractory chronic spontaneous urticaria. Br J Dermatol.
doi:10.1111/bjd.16379

• Αν υπάρχει μερική ανταπόκριση για 3–6 μήνες, εξετάστε το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης της διάγνωσης (αν αυτό δεν έχει γίνει το 1ο
τρίμηνο)
* The presence or absence of angioedema should also be considered using AAS

Πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης
για την επαλήθευση ή μη της Υπόθεσης:
«Αύξηση δόσης του Omallizumab μπορεί να ωφελήσει
τους ασθενείς με μερική ή καμία ανταπόκριση»
• Αναδρομική ανασκόπηση των ιατρικών αρχείων 286 ασθενών με ΧΑΚ
που έλαβαν θεραπεία με Omalizumab, από το «Καταλονικό και Βαλεαρικό Δίκτυο ΧΚ, XUrCB» με τη συμμετοχή 15 νοσοκομείων
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Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα
που σχεδιάζει & κατασκευάζει
ιατρικά µηχανήµατα & laser
επί 40 χρόνια
ΝΕΟ

ECOCRYO

Καινοτόµες Κεφαλές
 Μεγάλη επιφάνεια ψύξης
 Καλύτερη επαφή µε το δέρµα
 Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις και πτυχές
 Χωρίς πόνο / παρενέργειες

Απόλυτη Ασφάλεια
 Πολλαπλά αισθητήρια ελέγχου θερµοκρασίας
σε κάθε κεφαλή
 Ενδείξεις θερµοκρασίας οθόνης σε πλήρη αντιστοιχία
µε αυτή του δέρµατος

Εργονοµικός Σχεδιασµός
 Ταυτόχρονη λειτουργία 2 κεφαλών
 ∆ιαφορετική ανατοµία κεφαλών για καλύτερη
εφαρµογή σε κάθε περιοχή του σώµατος
 ∆υνατότητα κατασκευής κατά παραγγελία

ΧΩΡΙΣ
ΙΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εξάλειψη τοπικού πάχους / 1 συνεδρία / Χωρίς παραµονή στο σπίτι
AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Η κρυολιπόλυση είναι µια µη επεµβατική µέθοδος µείωσης του
υποδόριου λίπους µε τη χρήση χαµηλής θερµοκρασίας.
Η µέθοδος εµφανίστηκε στην Αµερική πριν πολλά χρόνια, ενώ
σήµερα κατασκευάζονται αντίστοιχα µηχανήµατα και σε άλλες
χώρες.
Η πρώτη κρυολιπόλυση λειτουργεί µε µια µακρόστενη χοάνη,
στην οποία µε ισχυρή αναρρόφηση εισέρχεται το δερµατικό λίπος
και ψύχεται από τις δύο πλευρές για µία ώρα. Έτσι, ένα µέρος των
λιποκυττάρων καταστρέφεται και ο αριθµός τους µειώνεται µέσω
της διαδικασίας της απόπτωσης.
Μέχρι σήµερα όλες οι εταιρείες ακολουθούν αυτή τη µέθοδο.
Επιπλέον, διαβάζουµε σε διαφηµίσεις για εφαρµογές σε θερµοκρασίες -5°C, -10°C και ακόµη χαµηλότερες. Ωστόσο, είναι
ευνόητο ότι εάν το δέρµα παγώσει πραγµατικά για µία ώρα σε
τόσο χαµηλή θερµοκρασία, ακόµη και στους -5°C θα έχει υποστεί
εκτεταµένο έγκαυµα.
Πόσο αξιόπιστα µπορεί να είναι αυτά τα µηχανήµατα; Μια-δυο
εταιρείες µόνο αναφέρουν θερµοκρασία περίπου 0°C. Μήπως θα
έπρεπε να αναρωτηθούµε;
Η θερµοκρασία στην οποία παγώνει το ανθρώπινο λίπος, όπως
αναφέρουν µελέτες, είναι οι 4°C. Ψύχοντας το λίπος διαθερµικά
στους 0°C έως -1°C για µία ώρα το δέρµα δεν υπόκειται σε
κανενός είδους βλάβη, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτελεσµατικά ο µηχανισµός καταστροφής του λίπους και της απόπτωσης.
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η ισχυρή αναρρόφηση µέσα σε µια
στενή χοάνη προκαλεί πόνο και σε κάποιες περιπτώσεις έχουµε
εκχυµώσεις.
Η ECOMED, µε εµπειρία 40 ετών στην τεχνολογία ψύξης από το
1979, εξελίσσει την αρχική µέθοδο. Με τη νέα τεχνολογία της
κρυολιποδιάλυσης, όπως την ονοµάζουµε, χρησιµοποιεί κεφαλές

µεγάλης επιφάνειας, ώστε να µην αναρροφάται το δέρµα µέσα σε
χοάνη, αλλά να εφάπτεται σε µια επίπεδη ή ελαφρώς κυρτή
επιφάνεια µε τη δηµιουργία κενού αέρος και ψύχει το λίπος στους
0°C µε δυνατότητα να φτάσει µέχρι και -2°C.
Χρησιµοποιείται τεχνολογία peltier και µεγάλος αριθµός αισθητήρων θερµοκρασίας σε κάθε κεφαλή, µε στόχο να ελέγχεται η
θερµοκρασία και να είναι απόλυτα ασφαλής.
Ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας επιτυγχάνεται µέσω τριών
microcontrollers,ενός κεντρικού και από έναν σε καθεµία από τις
δύο κεφαλές, ειδικά σχεδιασµένων για τη συγκεκριµένη συσκευή.
Η επιφάνεια που καλύπτουν οι κεφαλές σε κάποια σηµεία είναι
µεγάλη, µε αποτέλεσµα αφενός να µην είναι απαραίτητη άλλη
συνεδρία στον ίδιο χρόνο για την περιοχή και αφετέρου να µη
δηµιουργούνται κυµατισµοί στο δέρµα στο σηµείο εφαρµογών.
Για παράδειγµα, η αντίστοιχη κεφαλή για την κοιλιά καλύπτει την
περιοχή σχεδόν στο σύνολό της. Επειδή δε, οι κεφαλές καλύπτουν
µεγάλες επιφάνειες καταστρέφονται περισσότερα λιποκύτταρα µε
µια συνεδρία, σε αντιδιαστολή µε άλλες συσκευές που αναρροφούν µικρό µέρος λίπους µέσα σε χοάνη, ψύχοντας έτσι µικρότερο αριθµό λιποκυττάρων.
Μέχρι σήµερα κατασκευάζονται πέντε διαφορετικοί τύποι
κεφαλών για κάθε µέρος του σώµατος όπου είναι δυνατό να
εφαρµοστεί η µέθοδος της κρυολιποδιάλυσης. Ειδικότερα, αυτές
είναι οι: κοιλιάς, γλουτών, έξω και έσω µηρών, χεριών, και µία κατ’
αποκλειστικότητα για το εσωτερικό του γόνατος. Σύντοµα πρόκειται να κυκλοφορήσουν και νέοι τύποι κεφαλών.
Πρακτικά έχει βρεθεί κάνοντας µια εφαρµογή κρυολιποδιάλυσης
στην κοιλιά µειώνεται η περίµετρος 2 έως 4 εκατοστά εάν δε γίνει
και συνεργασία µε το VENUS LEGACY κάνοντας 2 συνεδρίες την
εβδοµάδα για τρείς εβδοµάδες η µείωση αυτή διπλασιάζεται.

Όλα τα ανωτέρω δείχνουν µια συσκευή κρυολιποδιάλυσης µε µοναδικά πλεονεκτήµατα
Κοιλιά - Πλαϊνά µέσης

Πριν

3 µήνες µετά από 1 συνεδρία
µε ecocryo

Άψογη επαφή µε το δέρµα

Πριν

Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις
και πτυχές

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.

3 µήνες µετά από 1 συνεδρία
µε ecocryo

Μεγάλη επιφάνεια ψύξης

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

Πότε διακόπτω την αγωγή
με Omalizumab;

286 ΧΑΚ ασθενείς σε Omalizumab
300mg/4εβδ.

UAS7≤6 = 187
(65%)

UAS7>6 = 99
(35%)

20 ασθενείς έχασαν το
follow up (7%)

Αύξηση Δόσης σε 79
patients

450mg/4εβδ.
UAS7≤6 = 43
(15%)

600mg/4εβδ.*
UAS7≤6 = 16
(6%)

Γίνεται καταγραφή και έλεγχος
της πορείας της ΧΑΚ;;

450–600mg/4εβδ.
UAS7>6 = 20
(7%)

Curto-Barredo, L., et. al.(2018), Omalizumab updosing allows disease activity
control in patients with refractory chronic spontaneous urticaria. Br J Dermatol.
doi:10.1111/bjd.16379

Συμπεράσματα Αύξησης Δόσης Omalizumab

Ενεργότητα
Ποιότητα Ζωής
Έλεγχος Νόσου

UAS
CU-Q2L

AAS
AE-Q2L
UCT

EAACI/GA2LEN/EDF/WAO 2017

Τι συμβαίνει όταν διακόπτεται το Omalizumab
στους 6 μήνες;

Απόσυρση / απώλεια
follow - up

ASTERIA I

Μη ανταπόκριση
(UAS7>6)
Καλός ελέγχος
(UAS7≤6) με 600
mg/4w

• Δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία
• «Θεράπευσε τη Νόσο μέχρι να Εξαφανιστεί»

7%

7%

6%

Αναζοπύρωση
της νόσου με
τη διακοπή του
Omalizumab

15%
Καλός έλεγχος (UAS7≤6)
με 450 mg/4εβδ.

65%
4-weekly injections

Saini SS et Al. J Invest Dermatol. 2015 Mar;135(3):925.

Καλός έλεγχος (UAS7≤6) με
300 mg/4εβδ.

OPTIMA: Κλινική Μελέτη

–1 to –5

Curto-Barredo, L. , et. al.(2018), Omalizumab updosing allows disease activity
control in patients with refractory chronic spontaneous urticaria. Br J Dermatol.
doi:10.1111/bjd.16379
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Omalizumab 150 mg

Περίοδος Παρακολούθησης

Omalizumab
150 mg

Εάν UAS7 ≥ 16

Omalizumab
300 mg
Περίοδος
Ελέγχου
Έκπλυσης
Εάν
UAS7
≤6

Omalizumab 300 mg

Διακοπή
θεραπείας

Εάν UAS7 ≥ 16

Εβδομάδα
24

Εάν
UAS7
≤6

Omalizumab
300 mg

Omalizumab
300 mg

Εάν UAS7 ≥ 16

Εβδομάδα
32

Εβδ. 44

Lynde C, et al. Poster presented at EEACI 17-21/6/17, Helsinki-Finland

Στο 50% των ασθενών επανεμφάνιση ΧΑΚ
μετά τη διακοπή Omalizumab στους 6 μήνες
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0

Εάν
UAS7
≤6

Εάν UAS7 > 6

Group B

• 65% των ασθενών με ΧΑΚ ανταποκρίθηκαν στην εγκεκριμένη δόση
του Omalizumab 300mg/4εβδ.
• Σε 21% των ασθενών χρειάστηκε να αυξηθεί η δόση ώστε να επιτευχθεί το UAS7≤6
- 15% καλός έλεγχος νόσου (UAS7≤6) με 450 mg/4εβδ.
- 6% καλός έλεγχος νόσου (UAS7≤6) με 600 mg/4εβδ.
• Μόνο το 7% δεν ανταποκρίθηκαν (οριζόμενο ως UAS7>6)
• 7% αποσύρθηκαν/έχασαν το follow-up
• Οι συγγραφείς καταλήγουν πως η αύξηση της δόσης είναι ασφαλής
και θα πρέπει να εξετάζεται στην περίπτωση ασθενών με μερική ή
καμία ανταπόκριση (UAS7>6 με 300 mg/4εβδ.)
• Μια διμεταβλητή ανάλυση έδειξε πως όταν οι ασθενείς που έλαβαν
την εγκεκριμένη δόση δεν κατάφεραν να πετύχουν UAS7<6, είχαν
λάβει πιο συχνά προηγουμένως κυκλοσπορίνη στο 41%
• Μια πολυμεταβλητή ανάλυση των Ομάδων 1 και 2 έδειξε πως υπάρχει μία σημαντική συσχέτιση της αύξησης της δόσης του Omalizumab
με το BMI [(OR 1.14), P = 0.004]; Καθώς και με την ηλικία [(OR
1.038), P = 0.013]

Περίοδος διακοπής
από τη μελέτη
(Εβδομάδες)

1ο Δοσολογικό
(Εβδομάδες)

Εβδομάδες
Ελέγχου

Εβδ. 48

Όμορφη, προστατευμένη από τον ήλιο επιδερμίδα

Αποτελεσματική αντηλιακή
πολυπροστασία Helioderm με:
ΝΕΟ

• 100% φωτοσταθερά φίλτρα Tinosorb™ M® & S®

και υψηλής απόδοσης οργανικά φίλτρα, Eusolex, Parxol & UVINUL A PLUS
για προστασία από την ακτινοβολία UVB & UVA.

• Helioguard 365

για δράση κατά της φωτογήρανσης.
• Tanactine

για προστασία από τις βλαπτικές επιδράσεις της UV ακτινοβολίας (πχ ηλιακό ερύθημα). Με αντιφλεγμονώδη δράση.
• Βιταμίνη Ε

κατά των ελεύθερων ριζών.
ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗΣ • ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΧΩΡΙΣ PARABENS
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝA

ΡΩΤΉΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ Ή ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΌΓΝΩΣΊΑΣ ΣΤΗ ΒΊΌΛΌΓΊΑ ΤΗΣ ΕΠΊΔΕΡΜΊΔΑΣ
www.castalia-derm.com

Διέκοψαν
10 ασθενείς (5.6%)

ASTERIA I, ASTERIA II AND GLACIAL
(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)

5 Ασθενείς χωρίς
υποτροπή (55.5%)

Omalizumab 150 mg
178 ασθενείς

27 Ασθενείς με έλεγχο
νόσου (15.2%)

12 ασθενείς με
Υποτροπή (44.5%)

Ασθενείς που
τιτλοποιήθηκσν
141 (79.2%)

44 ασθενείς χωρίς
υποτροπή (50%)

314 ασθενείς
τυχαιοποιήθηκαν
Omalizumab 300 mg
136 ασθενείς

88 Ασθενείς με έλεγχο
νόσου (64.7%)
43 Ασθενείς που συνέχισαν
σγωγή (31.6%)

44 ασθενείς με
Υποτροπή (50%)

5 ασθενείς Διέκοψαν (3.7%)

Ασθενείς, n (%)

Εικονικό
φάρμακο
(N=242)

75 mg
(N=146)

150 mg
(N=175)

300 mg
(N=412)

Οποιοδήποτε ΑΣ

103 (42,1)

62 (42,5)

96 (54,9)

210 (51,0)

Σοβαρά ΑΣ (ΣΑΣ)*

8 (3,3)

1 (0,7)

1 (0,6)

5 (1,2)

ΑΣ που οδηγούν σε
απόσυρση από τη μελέτη

4 (1,7)

0

3 (1,7)

4 (1,0)

ΑΣ που πιθανολογείται ότι
οφείλονται στο φάρμακο
της μελέτης

14 (5,8)

11 (7,5)

15 (8,6)

38 (9,2)

Βαριάς μορφής ΑΣ†

15 (6,2)

5 (3,4)

3 (1,7)

22 (5,3)

Omalizumab, Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος 2016

AE συχνότητας ≥1% κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας
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ASTERIA I, ASTERIA II AND GLACIAL
(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)

Υποτροπή της ΧΑΚ στα αρχικά επίπεδα
με τη διακοπή Omalizumab

Ασθενείς, n (%)

Εικονικό
φάρμακο
(N=242)

75 mg
(N=146)

150 mg
(N=175)

300 mg
(N=412)

Οποιοδήποτε ΑΣ

103 (42,1)

62 (42,5)

96 (54,9)

210 (51,0)

Διάρροια

7 (2,9)

3 (2,1)

2 (1,1)

12 (2,9)

Ναυτία

6 (2,5)

2 (1,4)

2 (1,1)

12 (2,9)

Ρινοφαρυγγίτιδα

17 (7,0)

10 (6,8)

16 (9,1)

27 (6,6)

Παραρρινοκολπίτιδα
Λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος
Βρογχίτιδα

5 (2,1)

4 (2,7)

2 (1,1)

20 (4,9)

5 (2,1)

3 (2,1)

3 (1,7)

14 (3,4)

5 (2,1)

4 (2,7)

1 (0,6)

7 (1,7)

Αρθραλγία

1 (0,4)

1 (0,7)

5 (2,9)

12 (2,9)

Κεφαλαλγία

7 (2,9)

4 (2,7)

22 (12,6)

26 (6,3)

Ημικρανία

3 (1,2)

1 (0,7)

1 (0,6)

4 (9,7)

Βήχας

3 (1,2)

5 (3,4)

2 (1,1)

10 (2,4)

Ιδιοπαθής κνίδωση

6 (2,5)

6 (4,1)

1 (0,6)

9 (2,2)

Κνίδωση

6 (2,5)

2 (1,4)

3 (1,7)

7 (1,7)

Omalizumab, Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος 2016

Επίπτωση Σοβαρών Ανεπιθύμητων ενεργειών εβδ.1-12
Πρώτη περίοδος
χορήγησης
φαρμάκου(24 εβδ.)

Απόσυρση απο τη
θεραπεία(8 εβδ.)

Δεύτερη περίοδος
χόρήγησης
(12 εβδ.)

ASTERIA I, ASTERIA II AND GLACIAL (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)

Περίοδος
παρακολούθησης
(4 εβδ.)

Εικονικό
φάρμακο
(N=242)

75 mg
(N=146)

150 mg
(N=175)

Οποιαδήποτε ΣΑΣ

8 (3,3)

Αιμορροΐδες

Ασθενείς, n (%)

*7 patients out of 44 patients on 300 mg did not complete the second dosing
period or did not submit the participant diary as per protocol; †12 weeks after the
last drug administration; 8 weeks after the last drug administration
P2195 e-Poster presented at the 26th European Academy of Dermatology and
Venereology Congress, 13–17 September 2017, Geneva, Switzerland

Μέσος χρόνος υποτροπής της ΧΑΚ μετά τη διακοπή
Omalizumab

300 mg
(N=412)

1 (0,7)

1 (0,6)

1 (0,4)

–

–

–

Μέλαινα

–

–

–

1 (0,2)*

Οπισθοπεριτοναϊκή λοίμωξη

–

–

–

1 (0,2)

Πυελικό απόστημα

5 (1,2)

–

–

–

1 (0,2)

Πνευμονία

1 (0,4)

–

–

–

Κάταγμα κερκίδας

1 (0,4)

–

–

–

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

1 (0,4)

–

–

–

Υπεργλυκαιμία

1 (0,4)

–

–

–

(0,4)†

1
1 (0,4)

–

–

–

–

–

–

Αγγειοοίδημα

–

1 (0,7)

–

1 (0,2)

Αμυγδαλεκτομή

–

–

–

1 (0,2)

Υπέρταση

–

–

1 (0,6)

–

Τραχηλική δυσπλασία
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Omalizumab, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 2016

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Ειδικού Ενδιαφέροντος
• Από την 1η επίσκεψη έως την τελευταία
ASTERIA I, ASTERIA II AND GLACIAL (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)
Ασθενείς, n (%)

Εικονικό φάρμακο
(N=242)

Ποιο το προφίλ Ασφάλειας
του Omalizumab;
Συνολική Επίπτωση και Σοβαρότητα Ανεπιθύμητων
Ενεργειών

300 mg
(N=412)

Αναφυλαξία*

–

–

–

–

–

–

–

–

Υπερευαισθησία

17 (7,0)

7 (4,8)

12 (6,9)

42 (10,2)

Βρογχόσπασμος άσθματος

6 (2,5)

2 (1,4)

5 (2,9)

13 (3,2)

Αντίδραση στο σημείο της ένεσης

1 (0,4)

1 (0,7)

–

7 (1,7)

–

–

1 (0,2)

1

(0,4)†

Σύνδρομο ορονοσίας*

P2195 e-Poster presented at the 26th European Academy of Dermatology and
Venereology Congress, 13–17 September 2017, Geneva, Switzerland

150 mg
(N=175)

Σύνδρομο Churg–Strauss

Κακοήθεια

• Βάσει σχεδιασμού, η μέγιστη περίοδος διακοπής θεραπείας ήταν 8 εβδ.
• Στο γκρουπ των 150 mg, 55.5% (n=15) των ασθενών δεν εμφάνισε
υποτροπή στην περίοδο των 8 εβδ.
• Στο γκρουπ των 300 mg ,50% (n=44) των ασθενών δεν εμφάνισε
υποτροπή στην περίοδο των 8 εβδ.

75 mg
(N=146)

–

–

–

–

Θρομβοπενία και διαταραχές
σχετιζόμενες με αιμορραγία

13 (5,4)

2 (1,4)

4 (2,3)

20 (4,9)

Αιμοκυτταροπενία

1 (0,4)

–

2 (1,1)

6 (1,5)

ATE

1 (0,4)

–

1 (0,6)

–

Δερματικό εξάνθημα

6 (2,5)

7 (4,8)

4 (2,3)

17 (4,1)

–

–

–

1 (0,2)

Παρακλινικές εξετάσεις σχετιζόμενες
με το ήπαρ, σημεία και συμπτώματα

Omalizumab, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 2016

Συμπερασματικά
• Η ομαλιζουμάμπη προσφέρει μια πολύ αποτελεσματική λύση σε
κνίδωση και αγγειοοίδημα στους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται
στην αυξημένη δόση αντισταμινικών
• 50% των ασθενών πετυχαίνουν πλήρη ίαση στις 24 εβδομάδες
• Η θεραπεία μπορεί να παραταθεί πέραν των 24 εβδομάδων μέχρι
να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της νόσου
• Στη διάρκεια της θεραπείας το UAS7 είναι 0 για το 44% των ασθενών
και <6, δηλαδή σχεδόν ίαση, για το 65% των ασθενών
• Είναι ασφαλής. Δεν αναφέρονται περιστατικά αναφυλαξίας στην έγχυση σε ασθενείς με κνίδωση
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ID

Aντιμυκητιασικά φάρμακα
ΠΑΠΑΡΙΖOΣ BασιλΕΙΟσ
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»

ΜΥΚΗΤΕΣ
• Ευκαρυωτικοί, μονοκύτταροι
ή πολυκύτταροι οργανισμοί
(ξεχωριστό βασίλειο)
• Ετερότροφοι οργανισμοί:
παράσιτα ή σαπρόφυτα
• Κυτταρικό τοίχωμα με χιτίνη
• Είδη μυκήτων:
εκατοντάδες χιλιάδες – με ιατρική
σημασία: 100-150 είδη
• Διαιρούνται σε ζυμομύκητες
(βλαστομύκητες) και μυκηλιακούς
(νηματοειδείς)
• Ζυμομύκητες = μονοκύτταροι,
μονοπύρηνοι Νηματοειδείς =
πολυκύτταροι, πολυπύρηνοι

ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ
• Candida (albicans, glabrata, krusei, tropicalis,
parapsilosis, dubliniensis, guillermondii κλπ)
• Malassezia
• Trichosporon
• Torulopsis
• Cryptococcus
• Hansenula
• Rhodotorula, κλπ.

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΜΥΚΗΤΕΣ
• Histoplasma capsulatum
• Blastomyces dermatitidis
• Coccidioides immitis
• Anthroderma (δερματοφυτίες)
• Aspergillus
• Epidermophyton
• Microsporon
• Trichophyton
• Sporotrichon, κλπ.

ANTIMΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
• Azόλες
• Πολυένια
• Αλλυλαμίνες
• Μορφολίνες
• Κυκλοπιροξολαμίνη
• Εχινοκανδίνες
• Γκριζεοφουλβίνη
• Διάφορα άλλα

AΖΟΛΕΣ
• Δράση: δέσμευση 14 α-απομεθυλάσης της

λανοστερόλης
αναστολή μετατροπής λανοστερόλης σε εργοστερόλη
αναστολή
σύνθεσης εργοστερόλης
• Τοπικές και συστηματικές
• Αποτελεσματικότητα: έναντι όλων των μυκήτων

AZOΛΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
(ενδεικτικά)

AZOΛΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
(ενδεικτικά)
Τabs

Fungoral (200 mg)

Ketoconazole

Caps

Sporanox (caps 100
των 4, 6, 15)

Itraconazole

Caps

Fungustatin (50 & 100
χ 7, 150 χ 1)

Fluconazole

Cream, Tinct, Powd Daktarin

Miconazole

Caps,
Inj

V Fent (50 mg & 200 Voriconazole
mg)

Oral Gel

Daktarin

Miconazole

Sir

Noxafil (40 mg/ml)

Cream, Sol

Travogen

Isoconazole

Cream

Canesten

Clotrimazole

Cream

Mycospor Bifonazole

Cream

Fungiderm Bifonazole

Cream, Spray, Powd Cotinazin

Tioconazole

Cream, spray

Pevaryl

Econazole

Cream, Gel, Spray

Lomexin

Fenticonazole

Posaconasole

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ AZOΛΕΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ενδεικτικά)
FUCONAZOLE

ITRACONAZOLE

FUNGUSTATIN

IDRANOX

FLUSENIL

ITRAZOL
STERGINOX

Cream,Shampoo

Fungoral

Ketoconazole

FUNGUSTERIL

Cream, Gel,
Shampoo

Topiderm

Flutrimazole

GYNOSANT

DERATIL

Nail laq

Lakafin

Tioconazole 28%

HADLINOL

SPORIZOLE

Cream, Vag supp

Fongamil

Omoconazole

ΜΥCAZOLE

SPORANOX

AZOΛΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(ενδεικτικά)
Vag.Cream Daktarin

1 applic. & 16 applic.

Ovules

200mg χ 7 & 400 mg χ 3

Daktarin

Vag.Cream Travogen
Vag.Tabs

Travogen 100mg χ7 & 300 mg χ 2

Vag.Tabs

Canesten 100mg χ 6 & 500 mg χ 1

Vag.Supp

Flagyl

Vag.Supp

Fongamil

500mg χ 10

Vag.Supp Lomexin
200 & 600

200 χ 3 & 600 χ 1
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STABILANOL

FLUCONAZOLE
• Per os (caps) και παρεντερικά
• Δεν επηρεάζεται από την τροφή
• Λιγότερο ηπατοτοξικό από ketoconazole
και itraconazole
- Αιδοιοκολπίτιδα: 150 mg εφ’άπαξ
- Δερματοφυτία: 150 mg μία φορά την εβδομάδα ή 50 mg χ 1 (χέρια: 2-4 εβδομάδες, πόδια: 6 εβδομάδες)

- Ποικιλ.Πιτυρ: 50 mg χ 1
- Νύχια: 150 mg μία φορά την εβδομάδα (χέρια: 3-6 μήνες, πόδια 6-12 μήνες)

ΕΘΝ. ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ

ITRACONAZOLE
• Per os (caps, sir) και παρεντερικά
• Προτιμότερη η λήψη στη μέση του γεύματος
• Περισσότερο ηπατοτοξικό από τη fluconazole,
λιγότερο από την ketoconazole
- Αιδοιοκολπίτιδα: 200 mg χ 2 για μία ημέρα ή
200 mg χ 1 επί 3 ημέρες
- Δερματοφυτία: 200 mg χ 1 επί 7 ημέρες ή 100
mg Χ1 επί 15 ημέρες (παλάμες-πέλματα: 200
mg Χ1 επί 7 ή 100 mg χ 1 επί 30)
- Ποικιλ.Πιτυρ: 200 mg χ 1 επί 7 ημέρες
- Νύχια: 200 mg χ 2 επί 7 ημέρες κάθε μήνα
ΕΘΝ. ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ

* Η Νυστατίνη υπάρχει σε κρέμα, στην cream
Kenacomb (μαζί με Neomycin και Triamcinolone)

ΑΛΛΥΛΑΜΙΝΕΣ
• Δράση: δέσμευση 2,3 εποξειδάσης του σκουαλένιου αναστολή σύνθεσης εργοστερόλης
• Μυκητοκτόνα έναντι δερματόφυτων
• Τοπικά και συστηματικά
- ΤΕΡΜΠΙΝΑΦΙΝΗ
- Ναφτιφίνη (cream, sol exoderil)

ΜΟΡΦΟΛΙΝΕΣ
• Δ ράση: αναστολή Δ14 ρεντουκτάσης και
Δ7-8 ισομεράσης
αναστολή σύνθεσης εργοστερόλης
- Αμορολφίνη
- Loceryl (nail laq)

ΠΟΛΥΕΝΙΑ

KYKΛΟΠΙΡΟΞΟΛΑΜΙΝΗ

• Δράση: σύνδεση με εργοστερόλη της κυτταρικής μεμβράνης διαταραχή διαπερατότητας μεμβράνης
απώλεια ηλεκτρολυτών,
πρωτεϊνών, αλάτων κλπ θάνατος κυττάρου
• Δεν επηρεάζουν τις στερόλες του ξενιστή
(εκλεκτική δράση στους μύκητες)
• Δεν απορροφώνται από το ΓΕΣ: χορήγηση
τοπική ή παρεντερική
• Βασικά: εναντίον Candida

• Δράση: αναστολή ενζύμων (υπεροξειδάση,
καταλάση), αναστολή συστημάτων μεταφοράς ηλεκρολυτών κλπ
- Stieprox, Kelual DS (shampoo)
- Νeobotacreme (cream, lot)
- Neomycodermol (cream, lot)
- Mycomycen (cream, vag supp, nail laq)

Cream Nystamycin

Νύχια (δερματόφυτα): 1χ2 επί 48 εβδομάδες = 7%
μικροβιολογική αποτελεσματικότητα

ΓΚΡΙΖΕΟΦΟΥΛΒΙΝΗ

Nystatine

Oral
Susp

Nystamycin

100.000
iu/ml

Nystatine

Oral
Susp

Mycostatin

100.000
iu/ml

Nystatine

Inj

Fungizone

Amphotericin-B

Inj

Ambisome

Liposomal
Amphotericin-B

Inj

Abelcet

Liposomal
Amphotericin-B

• Δ ράση: αναστολή μίτωσης (σύνδεση με
microtubules των δερματόφυτων)
• Όχι ζυμομύκητες
• Όχι μεγάλη αποτελεσματικότητα
• Μόνον per os
• Πολλές παρενέργειες, κυρίως ΓΕΣ και ΚΝΣ
(κεφαλαλγία, σύγχυση, υπνηλία, ζάλη, ναυτία, έμετοι, επιγαστραλγία, φωτοευαισθησία
κλπ). Με αλκοόλ: αντίδραση δισουλφιράμης

ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΕΣ
• Δράση: αναστολή σύνθεσης β (1,3) γλυκάνης
αναστολή σύνθεσης του κυτταρικού
τοιχώματος
• Αποτελεσματικότητα έναντι των περισσότερων στελεχών Candida (μυκητοκτόνο) – μυκητοστατικό έναντι ασπέργιλλου (β΄εκλογής)
• Xορήγηση: iv
- Caspofungin (Cancidas)
- Micafungin (Mycamine)
- Anidulafungin (Ecalta)

FLUCYTOCINE
• Α νάλογο πυριμιδίνης (παρόμοιο της
fluorouracil)
• Δράση: αναστολή σύνθεσης DNA & RNA
• Αποτελεσματικότητα έναντι Candida και κρυπτόκοκκου
• Per os και iv
• Μυελοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα
• Πολύ εύκολη ανάπτυξη αντοχής
• Μ όνο ως συνδυασμός με amphotericin
(liposomal)

ΔΙΑΦΟΡΑ
• Κλιοκινόλη (Betnovate-C)
• Alcool iode 2%
• Gentian violet 2% («μελάνι»)
• Θειούχο σελήνιο (Selsun shampoo)
• Zinc pyrithion (Daohair shampoo etc etc)
• Tολναφτάτη (Efalan)
• Τολσικλάτη (Tolmicil)
• Withfield’s ointment*
* Salic.acid 3%+Benzoic acid 6%+Vaseline 100,0

Κυκλοφορούντα σκευάσματα τερμπιναφίνης (ενδεικτικά)

Εμπορική
ονομασία

ANAPLAS

TERANFIS

CHEMIDERM

TERBAFIN

CHEMIDERM

TERBIGRAM

EALK

TERBIN

ERBINAFINE

TERBINAFINE

FLIXID

TERBINAFINE

FREZYLIN

TERBIPROL

FUNGSTER

TERBISKIN

LAMISIL

TERFINIL

PAVLINOX

TERFINOR

PRO-MISIL

TERMISIL

ROMIVER

TERNAFINOL

SOLUTERB

THATERON

ZAKOFIN
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ΓΕΝΙΚΩΣ
• H απόφαση για το είδος της θεραπείας στηρίζεται σε:
- Εντόπιση
- Έκταση
- Είδος μύκητα
- Χαρακτηριστικά ασθενούς
• Οι περισσότερες μυκητιάσεις από Candida
αντιμετωπίζονται με οποιαδήποτε τοπική θεραπεία.
• Επί περιονυχίας χρειάζεται πιθανώς και per
os αγωγή.
• Σε εκτεταμένες λοιμώξεις, σε ονυχομυκητιάσεις, σε θυλακίτιδα και σε ανοσοκατασταλμένους, ενδείκνυται η συστηματική αγωγή

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ
• ΣΩΜΑ, ΠΤΥΧΕΣ:
- ΤΟΠ: επί 2-4 εβδομάδες (terbinafine=2
εβδομάδες)
- ΣΥΣΤΗΜ: Terbinafine 1X1 επί 14 ημέρες
ή Itraconazole 200 mg X1 επί 7 ημέρες
ή Fluconazole 150 mg την εβδομάδα επί
4-6 εβδομάδες ή 400 mg την εβδομάδα
επί 2-4 εβδομάδες
• ΠΟΔΙΑ:
- ΣΥΣΤΗΜ: Terbinafine 1X1 επί 14 ημέρες
ή Itraconazole 200 mg X2 επί 7 ημέρες ή
100 mg X1 επί 14 ημέρες ή Fluconazole
150 mg την εβδομάδα επί 4-6 εβδομάδες
ή 50 mg Χ1 επί 30 ημέρες

ΝΥΧΙΑ
• Terbinafine 1Χ1 επί (6 εβδομάδες χέρια, 12
εβδομάδες πόδια*)
• Terbinafine 1X1 ή 2Χ1 επί 1 εβδ/μήνα
• Itraconazole 200 mg X2 επί 1 εβδ/μήνα (χέρια 2-4, πόδια 4-6 μήνες)
• Fluconazole 150-450 mg μία φορά την εβδομάδα (4-12 μήνες)
* Θεωρείται η πιο αποτελεσματική θεραπεία για
δερματόφυτα

• Fluconazole 6/10 mg/kg
• Επί 6 εβδομάδες (τουλάχιστον)
• Μicrosporon canis = ???
• Και τοπική θεραπεία

• Ketoconazole 200 mgX1 επί 7-10 ημέρες ή
400 mg εφ’άπαξ
• Fluconazole 100 mg Χ1 επί 14 ή 200 mg
Χ1 επί 7 ημέρες ή 400 mg εφ’άπαξ ή 150300 mg ανά εβδομάδα επί 2-4 εβδομάδες
• Itraconazole 200 mg X1 επί 7 ημέρες ή 400
mg X1 επί 3 ημέρες
- Τοπική θεραπεία: τα shampoo πρέπει να παραμένουν για 5΄ (κετοκοναζόλη) έως 10΄ (θειούχο σελήνιο)
- Θυλακίτιδα από πιτυρόσπορο: Itraconazole
200 mg X1 επί 14 ημέρες ή Fluconazole 150
mg ανά εβδομάδα επί 2-4 εβδομάδες

επί 3 ημέρες ή Clotrimazole 2% (Canesten)
cream 5 gr επί 3 ημέρες]
- Fluconazole 150 mg εφ’άπαξ (CDC)
- Fluconazole 200 mg επί 3 ημέρες/εβδομάδα επί 1-2 εβδομάδες
- Itraconazole 200 mg Χ1 επί 3-7 ημέρες
• Υποτροπιάζουσα: Μεγαλύτερη διάρκεια
αρχικής τοπικής θεραπείας (7-14 ημέρες),
ή 150 mg fluconazole κάθε δεύτερη ημέρα
(3 δόσεις), ή itraconazole 200 mg X1 επί 1
εβδομάδα και μετά:
- Fluconazole 150-200 mg μία φορά την εβδομάδα επί 6 μήνες
- Fluconazole 200 mg την 4η και 5η ημέρα
του κύκλου επί 6 μήνες
- Itraconazole 200 mg X1 τις 3 πρώτες ημέρες του κύκλου επί 2 μήνες
- Itraconazole 200 mg X1 την πρώτη ημέρα
του κύκλου επί 6 μήνες

Candida στοματοφάρυγγα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

• Fluconazole: 200 mg Χ1 επί 3 ημ/εβδομάδα επί 2-3 εβδομάδες, ή 100-200 mg Χ1
επί 1-2 εβδομάδες
• Itraconazole: 200 mg X1 επί 1 εβδομάδα,
ή 100 mg X1 επί 15 ημέρες

• ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Μυκητίαση ή...........;
• ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Δερματόφυτο ή Candida;
• ΑΠΟΦΑΣΗ: Τοπική αγωγή, συστηματική ή
και τα δύο;
• ΕΠΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ στη διάγνωση: «ωφελέειν ή μη βλάπτειν»
• ΟΧΙ θεραπείες «βάλε μέσα απ’όλα»
• ΟΧΙ εξεζητημένα σκευάσματα, όχι «φαντεζί» θεραπείες
• Τα τοπικά αντιμυκητιασικά ΔΕΝ ΑΡΑΙΩΝΟID
ΝΤΑΙ

ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΟΥΣ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΧΩΤΟ (παιδιά)

ΑΙΔΟΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

• Terbinafine 125 mg X1
• Itraconazole 5/10 mg/kg X1 (ενήλ: 200
mg ημερ)

• Ο ξεία: τοπική αγωγή [Miconazole 2%
(Daktarin) cream 5 gr X 1 επί 7 ημέρες ή
Miconazole supp 200 mg (Daktarin) 1 X 1

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
...από το Α ώς το Ω
Αιμίλιος Λάλλας
Ζωή Απάλλα
Δημήτριος Ιωανίδης
Με τη μέθοδο αυτή δεν αναγνωρίζονται μόνο τα μακροσκοπικά
χαρακτηριστικά μίας αλλοίωσης, όπως το σχήμα, το μέγεθος το
χρώμα και η ηλικία του «ζωγραφικού πίνακα», αλλά και μικροσκοπικά
χαρακτηριστικά, οι «πινελιές» που αναβιώνουν τις λεπτομέρειες
των δομών που απεικονίζονται και οι οποίες οδηγούν με υψηλότερο
ποσοστό ασφαλείας στην ορθή αναγνώριση των αλλοιώσεων και των
εξανθημάτων.
Με τον τρόπο αυτό η μοναδική «μαγεία» της ειδικότητας του
δερματολόγου, να καταλήγει, δηλαδή, στη διάγνωση μόνος του,
με τις αισθήσεις του, χωρίς τη βοήθεια ειδικών μικροβιολογικών,
ακτινολογικών, κ.ά. εξετάσεων διευκολύνεται και επιτείνεται.
Το μόνο που απαιτείται είναι η απλή εξ επαφής μεγέθυνση με το
δερματοσκόπιο στο χέρι του ιατρού.
Βιβλιοπωλείο «Ιπποκράτης- Εκδόσεις Ροτόντα»
Καμβουνίων 5 – ΤΚ 54621
Τηλ. 2310 212 212, Θεσσαλονίκη
ΣΕΛΙΔΑemail
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: ipokratis@ipokratis.gr, www.ipokratis.gr

Ψωρίαση

Νεότερα δεδομένα για την ανοσολογία,
τη συνοσηρότητα και τη θεραπεία της
Dr. Ιωάννα Μαντέκου-Λεφάκη1, Φλωρεντίνα-Σύλβια Δελλή2
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Συντ. Διευθύντρια, Κρατική Κλινική ΝΑΔΝΘ, 2Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια
Α’, Κρατική Κλινική ΝΑΔΝΘ, Nοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

1

Ο υψηλός επιπολασμός της ψωρίασης (2-4%) μπορεί από μόνος του να δικαιολογήσει την στροφή του ενδιαφέροντος
της ιατρικής έρευνας προς αυτή τη νόσο. Αν σε αυτό προστεθούν τα στοιχεία που αφορούν την ποιότητα ζωής, τις
συνοσηρότητες και το κοινωνικό κόστος, δεν χωράει καμιά αμφιβολία της επείγουσας ανάγκης μιας νέας θεραπευτικής
προσέγγισης αυτής της νόσου. Βρισκόμαστε στην αρχή της εποχής των στοχευμένων θεραπειών, όπου νέοι βιολογικοί
παράγοντες πλην των αντι- TNF μπαίνουν ως φάρμακα πρώτης θεραπευτικής επιλογής.

Η

Ψωρίαση είναι μία χρόνια υποτροπιάζουσα, μη μεταδοτική, ανοσο-εξαρτώμενη, φλεγμονώδης πάθηση. Αφορά περίπου το 2 -4%
του γενικού πληθυσμού. Διαρκεί όλη την ζωή. Σε ένα 5% μπορεί
να υπάρξει αυτόματη υποστροφή.
Είναι πολυγονιδιακή μεταβιβαζόμενη με σύνθετο τρόπο. Η μεταστροφή
του γονοτύπου στον φαινότυπο γίνεται σε κάθε ηλικία και το περιβάλλον
πιθανολογείται ότι παίζει ρόλο.
Υπάρχουν 2 τύποι: ο Τύπος 1 = 15-25 χρονών. HLA αλλήλια = Cw6,
B13, B57, DRB1*0701 και ο Τύπος 2 = 40-50 χρονών. HLA αλλήλια =
Cw2, B27
Παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα δερματολογικών εκδηλώσεων (εντόπιση, κλινικές μορφές). Η διάγνωση γίνεται κλινικά και ιστολογικά. Οι βλάβες είναι ερυθηματολεπιδώδεις, κνησμώδεις και προκαλούν συχνά αίσθημα ανικανότητας.
Η κατά πλάκας ψωρίαση αφορά περίπου το 80% των περιπτώσεων. Η
προσβολή των αρθρώσεων το 25% των περιπτώσεων.
Εχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα ζωής και λόγω της συνοσηρότητας
(μεταβολικό σύνδρομο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, σακχαρώδης διαβήτης).
Εκτιμάται ότι το 73% των ψωριασικών ασθενών έχει τουλάχιστον μία συνοσηρότητα. Στην ψωρίαση, η συνοσηρότητα διακρίνεται σε αυτή που οφείλεται σε κοινή ιστολογική εικόνα και είναι η ψωριασική αρθρίτις, η
νόσος του Crohn και η φλυκταινώδης νόσος σχετιζόμενη με την ψωρίαση.
Η τελευταία συμπεριλαμβάνει την γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση, την
παλαμο-πελματιαία φλυκταίνωση και την συνεχή ακροδερματίτιδα, δερματοπάθειες δυσίατες με τις παλαιές συστηματικές θεραπείες.
H ψωριασική αρθρίτις αφορά το 6-39% των ψωριασικών, κυρίως αυτούς που εμφανίζουν τύπου ΙΙ-όψιμη ψωρίαση, ένα 15% στην κατά πλάκας ψωρίαση, ενώ η σταγονοειδής παρουσιάζει μόνο 5% αρθρίτιδα. Στο
75-85% των περιπτώσεων έπεται της ψωριάσεως και εμφανίζεται κατά μέσο όρο 10 χρόνια μετά.
Σε ασθενείς με νόσο του Crohn η ψωρίαση παρουσιάζεται 7 φορές συχνότερα. Το παθογόνο γονίδιο CARD-15 της ΝC εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 16q21, στο ίδιο σημείο με την αντιγονική περιοχή PSORS8. Η αντι-

γονική περιοχή PSORS1 είναι μια HLA αντιγονική περιοχή στο χρωμόσωμα 6p21, πολύ κοντά στην περιοχή 6p23, όπου υπάρχει το χαρακτηριστικό για την NC, 1BD3. Και τα δύο νοσήματα χαρακτηρίζονται από αύξηση
των Τh1 κυττοκινών, με προεξάρχουσα την αύξηση του TNF-α.
Μία άλλη ομάδα συνοσηρότητας στην ψωρίαση είναι η συστηματική
συνοσηρότητα, η οποία είναι απότοκος της χρονιότητας και της βαρύτητας της νόσου. Αυτή συμπεριλαμβάνει το μεταβολικό σύνδρομο, αυξημένη πιθανότητα για εμφάνιση καρδιοαγγειακής νόσου και κατάθλιψης, καθώς
και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και διαταραχές ύπνου.
Το μεταβολικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από κεντρική παχυσαρκία, υπερλιπιδαιμία (με αύξηση κυρίως της LDL), υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη, συνδέεται με τη σοβαρή ψωρίαση2. Οι ανωμαλίες στα
λιπίδια στους ασθενείς με ψωρίαση φαίνεται ότι είναι γενετικά καθορισμένες και όχι επίκτητες.
Ο κίνδυνος εμφάνισης αρτηριακών και φλεβικών αγγειακών παθήσεων (μυοκαρδιακό έμφραγμα, θρομβοφλεβίτιδα, πνευμονική εμβολή) είναι κατά 2,2 φορές αυξημένος, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με εκτεταμένη ψωρίαση. Σουηδική μελέτη σε 5000 νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση έδειξε αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου κατά 50%.
Η καρδιαγγειακή νόσος και η ψωρίαση έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, η παχυσαρκία, η υπέρταση, ο διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία και οι ανωμαλίες λιπιδίων. Οι προφλεγμονώδεις
κυττοκίνες TNF-α, IL-1, IL-6 μέσω της χρόνιας φλεγμονής προκαλούν ενδοθηλιακές βλάβες στα αγγεία. Θεραπευτικές αγωγές όπως η κυκλοσπορίνη και η ασιτρετίνη μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αγγειακής νόσου.
Πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η ψωρίαση κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν την συστηματική φύση των φλεγμονωδών διαδικασιών που υπολανθάνουν της παθογένειας της ψωρίασης, η
οποία θα πρέπει για αυτό το λόγο να θεωρείται μια εν δυνάμει σοβαρή
συστηματική νόσος. Εξάλλου, υπάρχουν σημαντικές ανοσολογικές ομοιότητες μεταξύ της ψωρίασης και της αθηροσκλήρωσης

Παράγοντες Κινδύνου στην Ψωρίαση

Εικόνα 1. Ψωρίαση κατά πλάκας.

Από ότι φαίνεται, η παχυσαρκία είναι επακόλουθο της ψωρίασης και
πιθανολογείται ότι οφείλεται στις ανοσολογικές διαταραχές της νόσου ή
στην αποφυγή άσκησης των ασθενών, λόγω των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της νόσου.
Ως προς το αλκοόλ, υπάρχει το δίλημμα εάν η χρήση του είναι παράγοντας κινδύνου ή συνέπεια της ψωρίασης.
Οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης του αλκοόλ είναι η καταστολή της κυτταρικής ανοσίας, η αύξηση των μιτώσεων και του πολλαπλασιασμού των
λεμφοκυττάρων, καθώς και η αύξηση των προφλεγμονωδών κυτοκινών.
Ως προς το κάπνισμα, ο κίνδυνος εμφάνισης ψωρίασης στους καπνιστές είναι 2-3 φορές αυξημένος. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι μανιώδεις
καπνιστές έχουν συνηθέστερα βαριά ψωρίαση. Η βαρύτητα της ψωρίασης
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Πίνακας 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
Per os

Κλασικοί
θεραπευτικοί
παράγοντες

Βιολογικές

Στόχος
Τρόπος δράσης

Στόχος
Τρόπος δράσης

Μεθοτρεξάτη

Ανταγωνιστής του φολικού οξέους – καταστολή
ενεργοποίησης Τ κυττάρων

Κυκλοσπορίνη

Καταστολή ενεργοποίησης Τ κυττάρων και έκκρισης
κυτοκινών

Ρετινοειδή

Ανάλογο βιταμίνης Α - Καταστολή επιδερμιδικού
πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης

Infliximab

Εξουδετερωτικό αντίσωμα TNF

Etanercept

Πρωτεΐνη σύμπτυξης TNFR

Adalimumab

Εξουδετερωτικό αντίσωμα TNF

Ustekinumab

Εξουδετερωτικό αντίσωμα IL-12/
IL-23p40

Αιθέρας του φουμαρινικού οξέος GSH conjugation - αλλαγή στην έκκριση κυττοκινών
Καινούριοι
θεραπευτικοί
παράγοντες
(φάση 3)

Διμεθηλικό φουμαρικού

GSH conjugation, ενεργοποίηση Nrf2, καταστολή IL-12 και
IL-23, επαγωγή IL-10 και Th2

Apremilast

Καταστολή PDE4, αύξηση cAMP, καταστολή IL-12, IL-23,TNF
και IFN-γ, καταστολή IL-10

Tofacitinib

Καταστολή JAK σιωπώντας το σήμα υποδοχέων
κυτταροκινών, καταστέλλοντας την Th1 και Th17 απάντηση

είναι ανεξάρτητη της διάρκειας του καπνίσματος (σε έτη) και η διακοπή του
καπνίσματος δεν επιφέρει ύφεση της νόσου. Η σχέση του καπνίσματος με
την φλυκταινώδη ψωρίαση και ιδιαίτερα με την φλυκταίνωση των παλαμών και πελμάτων, έχει επανειλημμένα τονιστεί στην διεθνή βιβλιογραφία.
Το στρες συχνά αναφέρεται ως παράγοντας κινδύνου. Οι πιθανοί μηχανισμοί τους οποίους ενεργοποιεί το στρες συνδέονται με μία τύπου Th1
απάντηση και με μία αυξημένη μετανάστευση των δενδριτικών κύτταρων
στους λεμφαδένες, η οποία έτσι αυξάνει την ειδική προς το αντιγόνο απάντηση των Τ-λεμφοκυττάρων. Αυτή η επίδραση φαίνεται να προκαλείται από
την έκλυση norepinephrine από τις συμπαθητικές απολήξεις των νεύρων.
Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου στους ψωριασικούς ασθενείς είναι τα
συν-χορηγούμενα φάρμακα τα οποία αναφέρονται με σειρά συχνότητας: ACE-αναστολείς, Αντιθρομβωτικά, Διουρητικά, Αντιθυρεοειδικά, Betablocker, Ψυχιατρικά, NSAID, Άλατα Λιθίου, Ιντερφερόνη.
Συμπερασματικά, η συνοσηρότητα προστιθέμενη στην
επιβάρυνση της νόσου υποβιβάζει την ποιότητα ζωής και
λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της θεραπείας.
Η πρώτη αιτιοπαθογενετική θεωρία της ψωρίαση όπου το κερατινοκύτταρο ευθύνεται για τη δημιουργία της ψωριασικής πλάκας, αποδεικνύεται σήμερα σωστή, παρότι η αρχική εξήγηση που επικεντρώνεται στον α-

Εικόνα 2. Ερυθροδερμική
ψωρίαση σε παιδί

Brodalumab
Ixekizumab
Secukinumab
MK-3222

Αντίσωμα που δεσμεύει τον Α
υποδοχέα της IL-17
Εξουδετερωτικό αντίσωμα IL-17A
Εξουδετερωτικό αντίσωμα IL-17A
Εξουδετερωτικό αντίσωμα IL23p19

πλό πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων δεν ισχύει. Σήμερα γνωρίζουμε ότι εκτός από τον αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού του κερατινοκυττάρου, υπάρχει και μια διαταραχή στην διαφοροποίησή του, η λεγόμενη παράλληλη αναδομική ωρίμανση (“regenerative maturation”),
όμοια με το εναλλακτικό πρόγραμμα κυτταρικής διαφοροποίησης που εκφράζεται παροδικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επούλωσης. Παράλληλα, όμως, γνωρίζουμε ότι το κερατινοκύτταρο παρουσιάζει και ανοσολογικές λειτουργίες.
Η οριστική τοποθέτηση της ψωρίασης στα αυτοάνοσα νοσήματα έγινε
στα τέλη της δεκαετίας του ’70, με την επιτυχία της θεραπείας της ψωρίασης με κυκλοσπορίνη. Από το 1980 έως το 2000, η ψωρίαση τοποθετείται στα Τ κυτταρικά μεσολαβούμενα νοσήματα. Αυτή η τοποθέτηση
εδραιώνεται από τις ανοσοϊστοχημικές μελέτες, όπου στην ψωριασική πλάκα υπάρχουν CD3+ Τ λεμφοκύτταρα περιαγγειακά, CD4+ στο θηλώδες
χόριο και CD8+ στην επιδερμίδα. Είναι επίσης το σημείο από το οποίο η
προσοχή στρέφεται στα ανοσοκύτταρα και στη συνέχεια στα ανοσολογικά
γεγονότα που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια της ψωρίασης. Η κατάταξη της ψωρίασης ως Th1 τύπου νόσος δικαιώθηκε τόσο από την εύρεση σε υψηλά επίπεδα της IL-12 στην ψωριασική πλάκα, όσο και με την επιτυχή εφαρμογή των αντι-TNF-α βιολογικών παραγόντων στην θεραπεία της ψωρίασης. Από τη στιγμή της ταυτοποίησης της IL-23 το 2003, μέχρι την απόδειξη της ύπαρξή της σε υψηλά επίπεδα στην ψωριασική πλά-

Εικόνα 3. Γενικευμένη ψλυκταινώδης ψωρίαση.

ΣΕΛΙΔΑ 35

Εικόνα 4. Σταγονοειδής ψωρίαση.

Εικόνα 5. Ακροφλυκταίνωση. Ψωριασική ονυχία.

Εικόνα 6. Ψωρίαση στο πρόσωπο.

κα, πέρασε μόνο ένας χρόνος. Ακόμα ένας χρόνος χρειάστηκε για την τοποθέτηση της IL-23 σαν βασικός παράγοντας στην ενεργοποίηση και πόλωση των Τ λεμφοκυττάρων προς μια διαφορετική ανοσιακή ομάδα, των
Th17, με χαρακτηριστικό προφίλ κυτταροκινών, την οικογένεια των ιντερλευκινών IL-17 (Εικόνα 1).
Τελικά, τι είναι η ψωρίαση; Σήμερα η ψωρίαση ανήκει στην κατηγορία
φλεγμονωδών νοσημάτων όπου μεσολαβούν μηχανισμοί της αυτοανοσίας και εμπλέκονται φλεγμονώδεις οδοί, με την συμμετοχή πολύπλοκων
γενετικών-επιγενετικών μηχανισμών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων. Εντούτοις, ο μηχανισμός της κληρονομικότητας στην ψωρίαση δεν
είναι πλήρως κατανοητός.
Όλες αυτές οι ανακαλύψεις συνοδεύονται παράλληλα από θεραπευτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για μια τόσο συχνή νόσο σαν τη
ψωρίαση. Η συχνότητά της στον Καυκάσιο πληθυσμό θεωρείται ότι κυμαίνεται από 2% έως 4-5%3,4, γεγονός που δικαιολογεί το χαρακτηρισμό
της ως το συχνότερο αυτοάνοσο νόσημα στον άνθρωπο. Τα αναφερόμενα ποσοστά αφορούν την συνηθέστερη κλινική της μορφή, την κατά πλάκας ψωρίαση (Εικόνα 1).
Οι υπόλοιπες κλινικές μορφές είναι σπανιότερες και ιδιαίτερες. Η ψωριασική ερυθροδερμία (Εικόνα 2) και η γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση (Εικόνα 3), είναι δύο οξείες καταστάσεις απειλητικές για ζωή του ασθενούς και απαιτείται άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Η σταγονοειδής
ψωρίαση (Εικόνα 4), χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εμφάνιση μετά από μια
στρεπτοκοκκική λοίμωξη του άνω αναπνευστικού, συνηθέστερα σε παιδιά
και εφήβους. Παρότι μετά από την συστηματική θεραπεία με αντιβιοτικά
το εξάνθημα υποχωρεί πλήρως, ο κίνδυνος μελλοντικής εμφάνισης ψωρίασης κατά πλάκας παραμένει ψηλός Οι γονιδιακές μελέτες έδειξαν ότι η
φλυκταινώδης και η σταγονοειδής ψωρίαση παρουσιάζουν γονιδιακή ομοιότητα, με ισχυρή συσχέτιση με το γονίδιο PSORS1.
Η ψωριασική ονυχία (Εικόνα 5) δεν προλέγει μόνο την εξέλιξη σε ψωριασική αρθρίτιδα, αλλά όπως και η εντόπιση στο πρόσωπο (Εικόνα 6)
ή στην περιγεννητική περιοχή, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής
του ασθενή.
Είναι πολύ σημαντική η εκτίμηση της βαρύτητας ενός δερματικού ψωριασικού εξανθήματος. Στην καθημερινή κλινική πράξη χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον το PASI (psoriasis score and severity index) και το DLQI
(dermatology life quality index). Όλες οι θεραπευτικές αποφάσεις βασιζονται σε αυτές τις κλίμακες και, όσον αφορά την Ευρώπη, στις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες.
Η ψωρίαση είναι μια νόσος η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της έρευνας. Τα καινούργια δεδομένα οδήγησαν στην
στροφή της θεραπευτικής στάσης, από την τοπική θεραπεία μιας δερματικής νόσου και από τις παλιές συστηματικές θεραπείες (PUVA,ασιτρετίνη,
μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη), προς στοχευμένες θεραπείες που αποσκοπούν την διακοπή του φαύλου κύκλου της αυτοφλεγμονής όχι μόνο στο
δέρμα, αλλά και της αποδεδειγμένα συστηματικής φλεγμονής.
Οι θεραπείες έχουν αλλάξει τους στόχους τους και τα κριτήρια αξιολόγησης, όπου η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αποτελούν βασική
προτεραιότητα.
Κατά την τελευταία δεκαετία για τη μέτρια και σοβαρή κατά πλάκας
ψωρίαση χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες φαρμάκων: τα από του στόματος χορηγούμενα και τα λεγόμενα βιολογικά (Πίνακας 1). Τα τελευταία βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, χάρη στη ταχύτατη εξέλιξη των
γνώσεων πάνω στον ανοσολογικό μηχανισμό της ψωρίασης. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ασθενείς στους οποίους θα χορηγηθούν βιολογικοί παράγοντές είναι συγκεκριμένα και αυστηρά. Δεν αφορούν μόνο τη σοβαρότητα της ψωρίασης, αλλά και τις συνοσηρότητες που συσχετίζονται ή όχι με την ψωρίαση. Ας μην ξεχάσουμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν μέτρια και σοβαρή ψωρίαση είναι παχύσαρκοί, έχουν
διαταραγμένο προφίλ λιπιδίων, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, καπνίζουν και πίνουν αλκοόλ.
Οι βιολογικές θεραπείες ταξινομούνται, σύμφωνα με τον μηχανισμό δρά-

σης τους, σε θεραπείες που στοχεύουν στα Τ λεμφοκύτταρα (alefacept,
efalizumab) και σε θεραπείες που στοχεύουν στις κυτταροκίνες (αντι-TNF,
infliximab, adalimumab, etanercept, αντι-p40 IL12/23, ustekinumab, αντιIL7A, secukinumab, ixekizumab, αντι-υποδοχέα- IL7A, brodalumab). Μέχρι πριν λίγο καιρό, οι βιολογικές θεραπείες θεωρούνταν δεύτερης γραμμής, με ένδειξη χορήγησης μετά την αποτυχία παλαιών θεραπειών.
Η σεκουκινουμάμπη (secukinumab) ήταν η πρώτη που έλαβε ένδειξη
ως πρώτης γραμμής θεραπεία στην μέτρια και σοβαρή κατά πλάκας ψωρίαση. Ο πήχης ανεβαίνει από το PASI75 στο PASI90/100, δηλαδή σε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα ως τελικό στόχο της θεραπείας, όπως συνιστάται από τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και τις ρυθμιστικές αρχές.
Βρισκόμαστε στο τέλος μιας δύσκολης και μεγάλης διαδρομής, ή στην
αρχή μιας καινούριας εποχής; Σίγουρα είμαστε στο τέλος της εποχής που
η ψωρίαση αντιμετωπίζεται σαν μία απλά αντιαισθητική δερματοπάθεια
και στην αρχή της εποχής όπου το παζλ της ανοσοπαθογένειας της ψωρίασης συμπληρώνεται με θεραπείες που στοχεύουν την διακοπή της ανοσολογικής διαδικασίας στα όργανα στόχους (κυρίως δέρμα και αρθρώσεις).
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Φαρμακευτικά
εξανθήματα
16η Δερματολογική διημερίδα
Έρευνα, Εμπειρία,
Κατευθυντήριες Οδηγίες

Η θέση του αλλεργιολόγου στην προσέγγιση
των φαρμακευτικών εξανθημάτων
Νικολαοσ Μήκος
Αλλεργιολόγος, Επιμ. Α' Αλλεργιολογίας Π.Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας
στα φάρμακα περιλαμβάνουν όλες
τις φαρμακευτικές αντιδράσεις που
ομοιάζουν με αλλεργία. Οι αντιδράσεις
αυτές αποτελούν το 15% από όλες τις
επιβλαβείς φαρμακευτικές αντιδράσεις
και επηρεάζουν πάνω από το 7% του
γενικού πληθυσμού. Οι Φαρμακευτικές
αντιδράσεις υπερευαισθησίας (ΦΑΥ) μπορεί
να είναι αλλεργικής ή μη αλλεργικής
φύσης, ενώ αυτές για τις οποίες μεσολαβεί
το ανοσοποιητικό σύστημα καλούνται
Φαρμακευτικές Αλλεργίες. Τυπικά είναι
απρόβλεπτες, απαιτούν αλλαγή στη
θεραπεία και μπορεί να είναι απειλητικές
για τη ζωή. Μια τελική διάγνωση που θα
επιτρέπει επαρκείς επιλογές θεραπείας και
έναρξη κατάλληλων μέτρων αποφυγής,
τυπικά απαιτεί πλήρη διερεύνηση
φαρμακευτικής αλλεργίας.
Ορισμοί: Φαρμακευτικές Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας (ΦΑΥ) είναι δυσάρεστα αποτελέσματα χορήγησης φαρμάκων που ομοιάζουν κλινικά με αλλεργικές αντιδράσεις. Φαρμακευτικές Αλλεργίες είναι ΦΑΥ για τις οποίες επιβεβαιώνεται ένας ανοσολογικός μηχανισμός. Για γενική επικοινωνία, όταν υποψιαζόμαστε φαρμακευτική αντίδραση, προτιμητέος
όρος είναι το «φαρμακευτική αντίδραση υπερευαισθησίας».
Ταξινόμηση: Κλινικά: Οι ΦΑΥ ταξινομούνται ως άμεσες ή μη-άμεσες/επιβραδυνόμενες,
ανάλογα με την χρονική στιγμή της έναρξης
τους κατά την πορεία της θεραπείας.
Οι άμεσες ΦΑΥ λαμβάνουν χώρα μεταξύ
1-6 ωρών μετά την τελευταία χορήγηση του
φαρμάκου (τυπικά μέσα στην πρώτη ώρα μετά από την πρώτη χορήγηση μιας νέας σειράς
θεραπείας). Τυπικά συμπτώματα περιλαμβά-

νουν κνίδωση, αγγειοοίδημα, επιπεφυκίτιδα,
ρινίτιδα, βρογχόσπασμο, γαστρεντερικά συμπτώματα (ναυτία, έμετοι, διάρροιες, κοιλιαλγία), αναφυλαξία ή αναφυλακτική καταπληξία. Άμεσες ΦΑΥ πιθανόν να προκαλούνται από μηχανισμό στον οποίο μεσολαβεί η IgE.
Ο όρος «αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις»,
ο οποίος χρησιμοποιούνταν για μη-IgE μεσολαβούμενες ΦΑΥ έχει εγκαταλειφθεί και πλέον προτιμάται ο όρος «μη αλλεργικές ΦΑΥ».
Οι Μη άμεσες ΦΑΥ λαμβάνουν χώρα μετά
από μια ώρα από την χορήγηση του φαρμάκου. Συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα και επιβραδυνόμενη κνίδωση. Συχνά σχετίζεται ένας επιβραδυνόμενος μηχανισμός που εξαρτάται από τα
Τ λεμφοκύτταρα.
Η οδός της χορήγησης, ο μεταβολισμός του
φαρμάκου ή η παρουσία συμπαραγόντων και
άλλων συγχορηγούμενων φαρμάκων που μπορεί να επηρεάσουν την ΦΑΥ, πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά αυτή την ταξινόμηση. Από ‘αποψη μηχανισμού, οι ΦΑΥ ορίζονται ως αλλεργικές (Πίνακας) και μη αλλεργικές
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Οι φαρμακευτικές αλλεργίες είναι επιβλαβείς αντιδράσεις κατά τις οποίες αντισώματα
και ενεργοποιημένα Τ κύτταρα κατευθύνονται
κατά της φαρμακευτικής ουσίας ή κάποιων εκ
των μεταβολιτών της.
Οι άμεσες ΦΑΥ αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της παραγωγής IgE από ειδικά για το συγκεκριμένο αντιγόνο Β λεμφοκύτταρα, κατόπιν ευαισθητοποίησης. Μετά από επακόλουθη έκθεση στο φάρμακο, το αντιγόνο (θεωρητικά ένα σύμπλοκο απτίνης-πρωτεΐνης) ενώνεται με την IgE που βρίσκεται στην επιφάνεια
των σιτευτικών κυττάρων και των βασεοφίλων,
προκαλώντας την απελευθέρωση προσχηματισμένων μεσολαβητών (π.χ ισταμίνη, τρυπτάση, κάποιες κυτταροκίνες όπως ο TNF-α κ.α)
και την παραγωγή νέο-σχηματισμένων μεσολαβητών (π.χ λευκοτριαίνια, προσταγλανδίνες, κινίνες και άλλες κυτταροκίνες).
Οι μη άμεσες αλλεργικές ΦΑΥ κυρίως μεσολαβούνται από Τ-λεμφοκύτταρα.
Σύμφωνα με την υπόθεση της απτίνης, προκειμένου ένα φάρμακο να προκαλέσει μια αντίδραση, πρέπει να δράσει σαν απτίνη και να
συνδεθεί μη αναστρέψιμα με κάποια πρωτεΐνη, δημιουργώντας ένα αντιγόνο. Μια εναλ-
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λακτική υπόθεση, η θεωρία της φαρμακολογικής αντίδρασης με ανοσολογικό υποδοχέα
(p.i), υποστηρίζει ότι τα φάρμακα μπορεί να
δράσουν άμεσα σε ανοσολογικούς υποδοχείς
(υποδοχείς των Τ κυττάρων ή μόρια HLA) και
να ενεργοποιήσουν τα Τ κύτταρα αλλάζοντας
το θύλακο MHC-πεπτίδιο (π.χ το Abacavir το
οποίο συνδέεται με το HLA-B*5701).
Παρατηρήσεις:
Οι ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να μιμηθούν
τις ΦΑΥ και οι ιοί μπορούν επίσης να αντιδράσουν απευθείας με φάρμακα προκαλώντας ήπιες (π.χ το «εξάνθημα αμπικιλίνης που σχετίζεται με τον EBV) ή και βαρύτερες αντιδράσεις
(π.χ ο συσχετισμός του HHV-6 και του DRESS).
Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός των μηαλλεργικών ΦΑΥ (οι οποίες συνήθως -και λανθασμένα- ταυτίζονται με αληθινή φαρμακευτική αλλεργία) μπορεί να περιλαμβάνει:
- Μη ειδική απελευθέρωση ισταμίνης από σιτευτικά κύτταρα και βασεόφιλα λευκοκύτταρα (π.χ από οπιοειδή, σκιαγραφικά και βανκομυκίνη).
- Αυξημένα επίπεδα βραδυκινίνης (από αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης).
- Ενεργοποίηση του συμπληρώματος (π.χ από προταμίνη).
- Ενδεχομένως αλλαγή του μεταβολισμού του
αραχιδονικού οξέως (π.χ ασπιρίνη και ΜΣΑΦ).
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Άμεσες ΦΑΥ: Περιλαμβάνουν την κνίδωση,
αγγειοοίδημα, ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα, βρογχόσπασμο, γαστρεντερικά συμπτώματα (ναυτία, έμετοι, διάρροια) ή αναφυλαξία που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοαγγειακή κατάρρευση (αναφυλακτική καταπληξία).
Μη άμεσες ΦΑΥ: Συνήθως εκφράζονται με
ποικίλα συμπτώματα από το δέρμα, όπως επιβραδυνόμενη κνίδωση, κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα, εντοπισμένο φαρμακευτικό εξάνθημα, αγγειίτιδα, φυσαλιδώδεις νόσους (όπως TEN, SJS και γενικευμένο φυσαλιδώδες
φαρμακευτικό εξάνθημα), οξεία γενικευμένη
εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP) και συμμετρικό φαρμακευτικό εξάνθημα πτυχών και
εκτατικών επιφανειών (SDRIFE). Τα εσωτερικά
όργανα μπορεί να επηρεαστούν είτε ως μοναδικό σύμπτωμα είτε σε συνάρτηση με δερματικά συμπτώματα (HSS/DRESS/DiHS, αγγειίτι-

Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εφαρµογή προσώπου 5min/Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι

CO2 LASER + FRACTIONAL SCANNER II
Κατασκευάζουµε Laser Co2 µε scanner από το 1989.
Το 2006 κατασκευάσαµε το πρώτο Co2 fractional παγκοσµίως.
Σήµερα η τελευταία γενιά έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.

Fractional scanner κατασκευής ecomed
Ταχύτητα σάρωσης 500Hz
Full face resurfacing 5-6 λεπτά
∆ιάµετρος spot 80µm
6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης
10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα
∆ιάρκεια παλµού 100-800µs
Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power
Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2
και Erbium
∆εν χρειάζεται αναισθησία
Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Άλλες εφαρµογές:
Μυρµηκίες
Θηλώµατα
Κονδυλώµατα
Ξανθελάσµατα
Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις
Τοµές
Χωρίς θερµική καταστροφή
και καρβούνιασµα των ιστών

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

Ν Ε Ο ECOSCAN III

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ν Ε Ο SCULPSURE

 Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων

Το πρώτο Laser παγκοσµίως και το µοναδικό

 Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα

µε πιστοποίηση από το FDA για µη επεµβατική

 Φωτογραφικό αρχείο ασθενών

λιπόλυση στα πλαίσια της θεραπείας

 ∆ύο οθόνες

του επίµονου τοπικού πάχους µόλις σε 25 λεπτά.

 ∆ύο κάµερες (για δερµατοσκοπική και

 Ευέλικτο σύστηµα προσάρτησης

κανονική φωτογράφηση)
 Ευέλικτο σύστηµα σχεδιασµένο από την
εταιρεία ecomed
 Το πλέον εύχρηστο software (πολύ απλό
αλλά και πλήρες)
 Συνεχείς αναβαθµίσεις

4 επίπεδων κεφαλών
 Χωρίς αναρρόφηση του δέρµατος
 Εφαρµογές σε περισσότερες από 1 περιοχές
κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας 25 λεπτών
 Λειτουργία hands – free
 Καλύπτει όλους τους τύπους δέρµατος I – IV

 Ανταγωνιστικότατη τιµή

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.

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

δα, SJS/TEN). Καταστάσεις με συμπτώματα από εσωτερικά όργανα περιλαμβάνουν ηπατίτιδα, νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονίτιδα, αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυτταροπενία
ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Παρότι η αντίδραση που μεσολαβείται από
IgE αντισώματα δεν είναι μόνιμη, η ευαισθητοποίηση μπορεί να εμμένει για χρόνια. Η μνήμη των Τ λεμφοκυττάρων φαίνεται να είναι ακόμα ισχυρότερη για τις μη άμεσες ΦΑΥ. Οπότε ισόβια αποφυγή του φαρμάκου και άλλων φαρμακευτικών ουσιών που εμφανίζουν
διασταυρούμενη με αυτό ευαισθησία συνίσταται στην περίπτωση φαρμακευτικής αλλεργίας.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Μια τελική διάγνωση ΦΑΥ απαιτείται ώστε
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αποφυγής.
• Λάθος κατάταξη της αντίδρασης όταν η διάγνωση γίνεται μόνο στην βάση του ιατρικού ιστορικού μπορεί να έχει συνέπειες στις
θεραπευτικές επιλογές και να είναι πιο επιβλαβής για τον ασθενή, σε σύγκριση με μια
πλήρη διαδικασία διερεύνησης φαρμακευτικής αλλεργίας.
• Τα κλινικά εργαλεία που επιτρέπουν οριστική διάγνωση περιλαμβάνουν λήψη πλήρους
κλινικού ιστορικού, επικυρωμένες δερματικές δοκιμασίες, αξιόπιστο έλεγχο in vitro και
φαρμακευτικές προκλήσεις .
• Δεν συνίσταται αλλεργιολογική διερεύνηση
φαρμακευτικής αλλεργίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό ενδεικτικό φαρμακευτικής αλλεργίας.
I.Κλινικό ιστορικό
- Συμπτωματολογία: κατά πόσον συνάδει
με μια ΦΑΥ.
- Χρονική σειρά των συμπτωμάτων: προηγούμενη έκθεση, καθυστέρηση μεταξύ
της τελευταίας δόσης και της έναρξης των
συμπτωμάτων, αποτέλεσμα της διακοπής
της θεραπείας.
- Λήψη άλλων φαρμάκων: τόσο κατά την
αντίδραση, όσο και άλλα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας που έχουν ληφθεί έκτοτε.
- Ιατρικό ιστορικό: συμπεριλαμβανομένου
του προηγούμενου ιστορικού αλλεργίας
ή άλλης πάθησης όπως χρόνια κνίδωση/
χρόνια ρινοκολπίτιδα που μπορεί να επιδεινωθεί με τη λήψη ορισμένων φαρμάκων (π.χ., ασπιρίνη και ΜΣΑΦ μη εκλεκτικά για COX-2 ).
II. Δερματικές Δοκιμασίες
Για άμεσες ΦΑΥ η δερματική δοκιμασία νυγμού συνίσταται ως αρχικός έλεγχος λόγω απλότητας, ταχύτητας, χαμηλού κόστους και υψηλής ειδικότητας.
Ενδοδερμικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται όταν οι δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού
είναι αρνητικές και παρέχουν αυξημένη ευαισθησία. Η ευαισθησία και προγνωστική αξία
ποικίλλουν και φαίνεται να είναι «καλές» όσον αφορά τις άμεσες.
ΦΑΥ στα β-λακταμικά αντιβιοτικά, στο ΝΜΒΑ,

στα άλατα πλατίνας και την ηπαρίνη, αλλά
μέτρια έως χαμηλή για τα περισσότερα άλλα φάρμακα.
Για τις μη άμεσες ΦΑΥ πρέπει να εκτελούνται δερματικές δοκιμασίες patch και καθυστερημένη ανάγνωση των ενδοδερμικών δοκιμασιών. Για πολλά φάρμακα, εγκεκριμένες
συνθήκες δοκιμασίας δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί ή έχουν αμφισβητηθεί στη σχετική βιβλιογραφία.
Σε περίπτωση που το φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο σε μία επαρκώς αντιδραστική μορφή,
επειδή γενικά το μεταβολικό παράγωγο είναι
ανοσογόνο και όχι το αρχικό φάρμακο, δοκιμασίες πρόκλησης απαιτούνται για την επιβεβαίωση της διάγνωσης
III. Δοκιμασίες Φαρμακευτικής Πρόκλησης (ΔΦΠ)
Η ΔΦΠ είναι ο χρυσός κανόνας για τον προσδιορισμό του φαρμάκου που προκάλεσε μια
ΦΑΥ. Μπορεί να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει μια ΦΑΥ ή να επιβεβαιώσει πιθανή ανοχή σε ένα λιγότερο ύποπτο φάρμακο. Απαιτείται κυρίως για τα ΜΣΑΦ, τα τοπικά αναισθητικά, τα αντιβιοτικά πλην β-λακτάμων, και τις
β-λακτάμες όταν οι δερματικές δοκιμασίες είναι αρνητικές. Όταν το κλινικό ιστορικό έχει σημαντική θετική προγνωστική αξία, η ΔΦΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας με ένα εναλλακτικό φάρμακο. Χορήγηση εκ του στόματος προτιμάται, όποτε είναι δυνατόν. Συνιστώνται οι ακόλουθες προφυλάξεις και αντενδείξεις για ΔΦΠ:
Η ΔΦΠ αντενδείκνυται σε μη ελεγχόμενη ή/
και σοβαρή και απειλητική για τη ζωή ΦΑΥ:
- Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. SJS,
ΤΕΝ, DRESS, αγγειίτιδα, AGEP).
- Συστηματικές αντιδράσεις (π.χ. DRESS), συμμετοχή εσωτερικών οργάνων, αιματολογικές αντιδράσεις.
- Αναφυλαξία μπορεί να ελεγχθεί, μετά από ανάλυση κινδύνου/οφέλους.
• Η ΔΦΠ δεν ενδείκνυται όταν:
- Η πιθανότητα το υπαίτιο φάρμακο να χρειαστεί είναι μικρή και υπάρχουν άλλα εναλλακτικά φάρμακα που δεν σχετίζονται δομικά με αυτό.
- Ταυτόχρονα συνυπάρχει σοβαρή ασθένεια ή εγκυμοσύνη
Γενετικοί δείκτες: Έλεγχος για HLA-B*5701
μειώνει τον κίνδυνο αντιδράσεων στην αβακαβίρη (abacavir) και είναι υποχρεωτικός πριν
από την έναρξη της θεραπείας (PPV 55% και
NPV 100% εάν οι δοκιμασίες patch είναι αρνητικές). ΦΑΥ σε καρβαμαζεπίνη συνδέονται
με το HLA-B*1502 σε Κινέζους Χαν.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Γενικά μέτρα:
H αναφυλαξία πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και σωστά και όλα τα ύποπτα φάρμακα
πρέπει να διακόπτονται. Σε μη-αναφυλακτικές
αντιδράσεις τα ύποπτα φάρμακα θα πρέπει να
διακόπτονται εάν οι κίνδυνοι από τη συνέχιση
της χορήγησης του φαρμάκου υπερτερούν του
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οφέλους, και πάντα αν υπάρχουν σημάδια κινδύνου/σοβαρής αντίδρασης.
Ατομικά προληπτικά μέτρα:
Σε ασθενείς με ιστορικό ΦΑΥ πρέπει να χορηγείται μια ενδεικτική λίστα των φαρμάκων
προς αποφυγή, καθώς και λίστα των πιθανών εναλλακτικών σκευασμάτων. Η αναζήτηση για εναλλακτικά σκευάσματα μπορεί να απαιτεί φαρμακευτικές δοκιμασίες πρόκλησης
σε νοσοκομειακό περιβάλλον, όταν τα εναλλακτικά σκευάσματα ανήκουν στην ίδια φαρμακευτική κατηγορία. Ερωτήσεις από τον κάθε
κλινικό ιατρό στον κάθε ασθενή όσον αφορά
οποιοδήποτε τυχόν ιστορικό φαρμακευτικής
αλλεργίας πριν από την έκδοση συνταγής, είναι απαραίτητες, τόσο από ιατρική όσο και από ιατρο-νομική άποψη.
Προληπτικά μέτρα με προθεραπεία (π.χ.
βραδεία έγχυση και προθεραπεία με κορτικοστεροειδή και Η1 αντιισταμινικά) είναι χρήσιμα
κυρίως για μη αλλεργικές αντίδράσεις, αλλά
τα κορτικοστεροειδή και τα αντιισταμινικά ενδεχομένως δεν προφυλάσσουν αξιόπιστα από IgE - εξαρτώμενη αναφυλαξία.
Φαρμακευτική απευαισθητοποίηση
Η απευαισθητοποίηση ορίζεται ως η επαγωγή μιας προσωρινής κατάστασης κλινικής μηανταπόκρισης/ανοχής σε ένα φάρμακο υπεύθυνο για μια ΦΑΥ.
Η απευαισθητοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν η χρήση του εν λόγω φαρμάκου είναι απαραίτητη και όταν δεν υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις, ή όταν αυτές δεν είναι ικανοποιητικές: σουλφοναμίδες σε ασθενείς με
λοίμωξη HIV, αλλεργία σε κινιλόνες σε ορισμένους ασθενείς με κυστική ίνωση, αλλεργία σε
β- λακτάμες/αντιφυματικά φάρμακα σε ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις, αλλεργία στο εμβόλιο του τετάνου, ασθενείς με αιμοχρωμάτωση και αλλεργία στη δεσφεροξαμίνη, αλλεργία σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες (ταξάνες, άλατα πλατίνας), μονοκλωνικά αντισώματα σε διάφορους τύπους αιματολογικών και μη
αιματολογικών νεοπλασμάτων, υπερευαισθησία σε ασπιρίνη και σε ΜΣΑΦ σε ασθενείς για
τους οποίους είναι ξεκάθαρη η ανάγκη για αυτά τα φάρμακα, ώστε να αντιμετωπιστούν καρδιακές ή ρευματικές νόσοι.
Διεθνή ομοφωνία (ICON)για φαρμακευτική
αλλεργία ,Allergy 2014; 69: 420–437
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CYNOSURE ELITE+ LASER
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Το καλύτερο και αποδοτικότερο
laser παγκοσµίως
Καλύπτει το 90%
των απαιτήσεων ενός ιατρείου
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ
Το xαµηλότερο
λειτουργικό κόστος
 Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος
 Mελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα,
 Aκµή
 Oνυχοµυκητίαση
 Aνάπλαση

Το µόνο που έχει αποτέλεσµα
& σε σκούρα δέρµατα & σε όλες τις τρίχες



Ν Ε Ο VENUS LEGACY
 Συνέργεια RF, µαγνητικού πεδίου και παλµικής αναρρόφησης
(Patented Technology)
 12 Hλεκτρόδια
 Kaλύπτει την µεγαλύτερη επιφάνεια και στο µεγαλύτερο βάθος από όλα
τα αντίστοιχα µηχανήµατα
 Η πλέον οµοιογενής διάχυση θερµότητας
 ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ αποτελέσµατα
 Σύσφιξη δέρµατος
 Λιπογλυπτική σώµατος
 Εξάλειψη κυτταρίτιδας
Τρόπος χρηµατοδότησης
 Βελτίωση της ελαστικότητας
και της υφής του δέρµατος
 Χωρίς διαµεσολάβηση
 Μεγάλη διαφορά
τραπεζών
και υπεροχή από όλα τα RF
 Εξόφληση σε 3 χρόνια
και Ultrasound
 3 χρόνια εγγύηση
 4D APPLICATORS
για πρόσωπο και σώµα.
Νέα τεχνολογία
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Φωτοαλλεργικές
αντιδράσεις

σε συστηματικά και τοπικά φάρμακα
16η Δερματολογική διημερίδα
Έρευνα, Εμπειρία,
Κατευθυντήριες Οδηγίες

Φλωρεντίνα Σύλβια Δελλή
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β', Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου Αφροδισίων &
Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Η επαγόμενη από φάρμακα
φωτοευαισθησία διακρίνεται σύμφωνα με
τους δύο βασικούς αιτιοπαθογενετικούς
μηχανισμούς, σε δύο ξεχωριστές
κατηγορίες: τις φωτοτοξικές και τις
φωτοαλλεργικές αντιδράσεις.

Ο

ι φωτοτοξικές φαρμακευτικές αντιδράσεις είναι αρκετά συχνές και οφείλονται στην, υπό την επίδραση
του φωτός, άμεση βλάβη κυτταρικών δομών και συγκεκριμένα της κυτταρικής μεμβράνης και μερικές φορές του DNA.
Αντιθέτως, οι φωτοαλλεργικές φαρμακευτικές αντιδράσεις είναι πιο σπάνιες, δημιουργούνται από φωτοευαισθησία που επάγεται από φάρμακα ή μεταβολίτες τους,
σε συνδυασμό με την επίδρασης του ηλιακού φως, και οφείλονται σε ανοσολογικούς μηχανισμούς του τύπου της κυτταρικής ανοσίας.

Ενοχοποιείται κυρίως στη UVA υπεριώδη
ακτινοβολία, και αυτό ισχύει τόσο για τα συστηματικά, όσο και για τα τοπικά χορηγούμενα φάρμακα.
Παρότι η κλινική τους εικόνα θεωρητικά
έχει στην περίπτωση της φωτοτοξικότητας
τα χαρακτηριστικά του ηλιακού εγκαύματος
και στην περίπτωση της φωτοαλλεργίας, τα
χαρακτηριστικά του εκζέματος, τις περισσότερες φορές είναι αδύνατον να διασαφηνισθούν οι κλινικές διαφορές.

Ποιος είναι ο ανοσολογικός μηχανισμός
των φωτοαλλεργικών φαρμακευτικών
αντιδράσεων;
Οι φωτοαλλεργικές φαρμακευτικές αντιδράσεις είναι αντιδράσεις επιβραδυνόμενης
ευαισθησίας που εμφανίζονται 24-48 έως 72
ώρες μετά τη δεύτερη επαφή με το αντιγόνο, όπου το αντιγόνο είναι το φάρμακο ενεργοποιημένο από την ηλιακή ακτινοβολία. Η
φωτοενεργοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός μεταβολίτη που στο δέρμα δεσμεύεται από μια πρωτεΐνη-μεταφορέα
(carrier molecule) και έτσι δημιουργείται το
ολοκληρωμένο αντιγόνο.
Η αντίδραση ακολουθεί όλα τα βήματα της
κυτταρικής ανοσιακής απάντησης που διαδραματίζεται σε 2 φάσεις – η πρώτη είναι η
ευαισθητοποίηση και η δεύτερη η εκτελεστική. Συγκεκριμένα, τα κύτταρα Langerhans
και άλλα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
προσλαμβάνουν το αντιγόνο και μεταναστεύουν στους τοπικούς λεμφαδένες όπου
παρουσιάζουν το φωτοαλλεργιογόνο στα Τλεμφοκύτταρα.
Με τη σειρά τους, τα Τ-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται, πολλαπλασιάζονται και επιστρέφουν όπου υπάρχουν οι εναποθέσεις του
φωτοαλλεργιογόνου, δηλαδή στο δέρμα. Εκεί τα Τ-λεμφοκύτταρα ενορχηστρώνουν μια
φλεγμονώδη αντίδραση η οποία συνήθως
έχει την μορφολογία του εκζέματος όταν η
φωτοαλλεργική ουσία εφαρμόζεται τοπικά,
ή τα χαρακτηριστικά του φαρμακευτικού εξανθήματος στην περίπτωση που η φωτοαλλεργική ουσία χορηγείται συστηματικά.
Η ιστολογική εικόνα είναι παρόμοια της αλλεργικής εξ επαφής δερματίτιδας, με οίδημα
στο θηλώδες χόριο, επιπολή και εν τω βάθυ λεμφοκυτταρική διήθηση και εωσινόφιλα. Οι αρχικές βλάβες παρουσιάζουν σπογγίωση, ενώ αργότερα η επιδερμίδα γίνεται
υπερπλαστική και παρακερατωσική.
Από τα φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν αυτό το είδος αντίδρασης, θα αναφερθώ σε αυτά που συναντάμε συχνότερα
στην καθημερινή κλινική πράξη.
Συχνά αίτια αντιδράσεων φωτοευαισθησίας αφορούν φάρμακα που ανήκουν σε
πολλές κατηγορίες. Τα συνηθέστερα είναι
η υδροχλωροθειαζίδη, η φουροσεμίδη, η
σουλφονουρία, οι φαινοθειαζίδες και όλα
τα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμα-

κα. Από τα αντιβιοτικά οι τετρακυκλίνες και
οι κινολόνες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.
Στα ρετινοειδή επίσης επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή.
Από τα τοπικά σκευάσματα, υπενθυμίζω τα
παράγωγα πίσσας, την 5-φλουοριο-ουρακίλη
και μερικά αντιηλιακά φίλτρα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ασθενών που θα λάβει το φάρμακο και θα εκτεθεί στον ήλιο θα εμφανίσει
φωτοαλλεργία. Η πρόκληση της αντίδρασης
απαιτεί προηγούμενη λήψη του φαρμάκου
με ταυτόχρονη έκθεση στον ήλιο (ευαισθητοποίηση) και είναι ανεξάρτητη από τη λαμβανόμενη δόση.
Τα περισσότερα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν τόσο φωτοτοξικές, όσο και φωτοαλλεργικές αντιδράσεις.
Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα από τους
παράγοντες που ώθησαν τις αρμόδιες διεθνείς αρχές να καθορίσουν ειδικές δοκιμασίες φωτοτοξικότητας κατά την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια στο θέμα αυτό (Photosafety
testing).
Θα αναφερθώ μόνο διευκρινιστικά σε τρεις
ιδιαίτερες κλινικές εκδηλώσεις φαρμακευτικών αντιδράσεων.
Η λειχηνοειδής αντίδραση, η ψευδοπορφυρία και ο φαρμακευτικός ύποξυς ερυθηματώδης λύκος αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες φωτοαντιδράσεων.
Οι λειχηνοειδείς φαρμακευτικές αντιδράσεις ακολουθούν τον ίδιο Τ-κυτταρικό μηχανισμό του ιδιοπαθούς ομαλού λειχήνα και
δεν συσχετίζεται με την φωτοευαισθησία.
Η ψευδοπορφυρία είναι μια φωτοτοξική
πομφολυγώδης φαρμακευτική αντίδραση,
ενώ ο φαρμακευτικός ύποξης ερυθηματώδης λύκος οφείλεται σε ανοσολογικούς μηχανισμούς όμοιους με εκείνους του κλασικού ύποξυ ερυθηματώδους λύκου, όπως η
ανακατανομή των πυρηνικών αντιγόνων στην
κυτταρική μεμβράνη.
Συμπερασματικά, οι φωτοτοξικές φαρμακευτικές αντιδράσεις ακολουθούν πρότυπο
του ηλιακού εγκαύματος, οι φωτοαλλεργικές προϋποθέτουν έναν ανοσολογικό μηχανισμό τύπου IV, ενώ άλλες ιδιαίτερες φαρμακευτικές αντιδράσεις φωτοευαισθησίας έχουν διαφορετικούς και πιο περίπλοκους ανοσολογικούς μηχανισμούς.
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Mod

Φαρμακευτικά
εξανθήματα:

από τις νέες στοχευμένες θεραπείες στην ογκολογία

16η Δερματολογική διημερίδα
Έρευνα, Εμπειρία,
Κατευθυντήριες Οδηγίες

Βασιλική Νικολάου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α.,
Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Η εισαγωγή στη θεραπευτική του καρκίνου
των νεότερων στοχευμένων θεραπειών και
της ανοσοθεραπείας είχε ως αποτέλεσμα
την μείωση της τοξικότητας στα ζωτικά
όργανα, αλλά σημαντική αύξηση της
τοξικότητας στο δέρμα. Οι φαρμακευτικές
αυτές αντιδράσεις είναι συνήθως ήπιες και
χαρακτηρίζονται από σημαντική ποικιλία
στην κλινική τους εμφάνιση.
Συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από
αναστολείς του υποδοχέα EGFR και της
ΜΕΚ κινάσης
Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια από τους
αναστολείς του υποδοχέα EGFR και της MEK κινάσης είναι το βλατιδοφλυκταινώδες εξάνθημα.
Πρόκειται για ένα μονόμορφο, ακμοειδούς τύπου εξάνθημα το οποίο εμφανίζεται 7 έως 10
ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας. Εντοπίζεται συνήθως στο πρόσωπο και στον ανώτερο
θώρακα αλλά μπορεί να επακταθεί στην κοιλιακή χώρα και τα άκρα. Συχνά συνοδεύεται από
αίσθημα καύσους ή κνησμού, ενώ επιδεινώνεται μετά από έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
Άλλες λιγότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργεις από το δέρμα είναι η ξηροδερμία που
μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη αστεατωτικού εκζέματος, οι οξείες παρονυχίες με ανάπτυξη πυογόνων κοκκιωμάτων και οι διαταραχές της έκφυσης των τριχών με εμφάνιση τρι-

χομεγαλείας των βλεφαρίδων και υπερτρίχωσης του προσώπου.
Συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από
αναστολείς του BRAF
Η χορήγηση αναστολέων του BRAF οδηγεί συχνά σε κηλιδοβλατιδώδη, φαρμακευτικού τύπου εξανθήματα, θυλακική υπερκεράτωση και φωτοτοξικού τύπου αντιδράσεις.
Χαρακτηριστικότερες όμως είναι οι δερματικές βλάβες που οφείλονται στη διαταραγμένη κερατινοποίηση των επιδερμιδικών κυττάρων όπως τα μυρμηκιώδη θηλώματα, οι παλαμοπελματιαίες υπερκερατώσεις, οι ακτινικές υπερκερατώσεις καθώς και νεοπλασματικές εξεργασίες όπως τα κερατοακανθώματα και τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα. Οι
τελευταίες παρατηρούνται στο 4-31% των ασθενών υπό Vemurafenib και σπανιότερα σε
ασθενείς υπό Dabrafenib (6-11%). Μέχρι σήμερα, δεν έχουν καταγραφεί μεταστάσεις από
τους όγκους αυτούς. Οι ασθενείς υπό BRAF αναστολείς θα πρέπει να παρακολουθούνται σε
μηνιαία βάση καθώς αναφέρεται αύξηση των
μελανοκυτταρικών σπίλων καθώς και περιστατικών ανάπτυξης δεύτερου μελανώματος.
Συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από
την ανοσοθεραπεία
Τα τελευταία έτη όλο και περισσότεροι ασθε-

νείς με νεοπλασματικά νοσήματα λαμβάνουν
ανοσοτροποποιητικές θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν τους παράγοντες CTLA-4, PD1 και PDL1. Δερματικές ανεπιθύμητες ενέργεις εμφανίζονται σύντομα μετά
την έναρξη της θεραπείας, συνήθως μετά την
3η εβδομάδα. Παρατηρούνται συχνότερα σε
ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητική θεραπεία για μεταστατικό μελάνωμα συγκριτικά με αυτούς που θεραπεύονται για άλλους συμπαγείς όγκους. Οι συχνότερες αντιδράσεις στους αντι-PD1/PDL1 θεραπείες είναι
οι λειχηνοειδούς τύπου αντιδράσεις, οι εκζεματικού τύπου αντιδράσεις και η λεύκη. Επίσης, συχνά παρατηρείται ενεργοποίηση δερματικών νοσημάτων όπως το πομφολυγώδες
πεμφιγοειδές και η ψωρίαση.
Οι δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από
τις νεότερες αντινεοπλασματικές θεραπείες, αν
και στην πλειονότητά τους είναι ήπιες ή μέτριας τοξικότητας (Grade I ή ΙΙ), εντούτοις οδηγούν σε επιδείνωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών, ενώ συχνά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή και τη διακοπή της θεραπείας. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των ασθενών πριν από την έναρξη της
αγωγής είναι πρωτεύουσας σημασίας, καθώς
πολλές από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες
μπορούν να προληφθούν ή να μειωθούν σε
ένταση με τον κατάλληλο χειρισμό.

SJS/TEN
Θέσεις και αντιθέσεις
16η Δερματολογική διημερίδα
Έρευνα, Εμπειρία,
Κατευθυντήριες Οδηγίες

στην θεραπευτική αντιμετώπιση

ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β', Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Τα σύνδρομα SJS/TEN είναι σπάνια,
οξεία, σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή
νοσήματα. Θεωρούνται ποικιλίες της ίδιας
νοσολογικής οντότητας, τα δύο άκρα ενός
φάσματος σοβαρών ιδιοσυγκρασιακών
αντιδράσεων του δέρματος/βλεννογόνων.

Σ

ύμφωνα με τη τρέχουσα θεώρηση το
μείζον πολύμορφο ερύθημα θεωρείται
διαφορετικό νόσημα από τα SJS/TEN, με
το πρώτο να οφείλεται κυρίως σε λοιμώξεις,
ενώ το δεύτερο κυρίως σε φάρμακα. Τα SJS/

TEN χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη αποκόλληση της επιδερμίδας κατά το χοριοεπιδερμιδικό όριο λόγω θανάτου των επιδερμιδικών κυττάρων.
Διαφέρουν μεταξύ τους στην έκταση της επιδερμιδικής αποκόλλησης:
- SJS: <10% BSA
- TEN: >30% BSA
- Overlap SJS/TEN: 10%-30% BSA
Είναι σπάνια νοσήματα με επίπτωση ετησίως
0,4 – 5 /1.000.000 πληθυσμού.
Προσβάλλουν συχνότερα τις γυναίκες (1,5:1),
ΣΕΛΙΔΑ 44

ενώ η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία. Ομάδες υψηλού κινδύνου αποτελούν ασθενείς με
• Γενετική προδιάθεση
• Εγκεφαλικούς όγκους
• Ανοσοκαταστολή
Οι HIV ασθενείς έχουν 100 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες SJS/TEN.
Το 95% των περιπτώσεων με TEN και το 50%
των περιπτώσεων με SJS φαίνεται να οφείλεται σε φάρμακα.
>220 φάρμακα έχουν ενοχοποιηθεί με κυριότερο:

• Αλλοπουρινόλη (συχνότερο αίτιο σε Ευρώπη και Ισραήλ).
• Σουλφοναμίδες (Κοτριμοξαζόλη, σουλφασαλαζίνη).
• Αντιβιοτικά (β λακταμικά – κινολόνες).
• Αρωματικά αντιεπιληπτικά.
• ΜΣΑΦ (οξικάμη).
• Νεβιραπίνη (μη νουκλεοσιδικός αναστολέας
της ανάστροφης μεταγραφάσης).
Συχνότερα ευθύνονται φάρμακα με μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής,συστηματικά χορηγούμενα (TEN έχει αναφερθεί και μετά από τοπική χρήση).
Σπάνια αίτια αποτελούν εμβολιασμοί καθώς
και λοιμώξεις (μυκόπλασμα της πνευμονίας,
CMV). Σε λίγες περιπτώσεις το αίτιο δεν δύναται να αναγνωριστεί.
Η παθοφυσιολογία των SJS/TEN δεν έχει
πλήρως κατανοηθεί. Φαίνεται πως πρόκειται
για αντίδραση υπερευαισθησίας επαγόμενη
από ειδικά εναντίον του εκλυτικού παράγοντα
CD8 κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα, η οποία
καταλήγει σε μαζική απόπτωση των επιδερμιδικών κυττάρων μέσω της ενεργοποίησης ειδικών αποπτωτικών οδών (κυρίως των FAS –
FASL και της περφορίνης/ granzyme).
Γενετικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί.
Το SJS/TEN εκδηλώνεται λίγες ημέρες έως
και ένα μήνα (σπανιότερα έως δύο μήνες) από
τη λήψη του φαρμάκου.1–3 ημέρες πριν την
εμφάνιση του εξανθήματος συνήθως προηγούνται πρόδρομα συμπτώματα που προσομοιάζουν με γριπώδη συνδρομή.
Το εξάνθημα είναι ευαίσθητο/επώδυνο, αρχικά στον κορμό με ραγδαία επέκταση στο πρόσωπο και τα άκρα (φτάνει στη μέγιστη έκταση σε 4 ημέρες).
Αρχικά, οι βλάβες είναι σκούρες ερυθρές ή
πορφυρικές κηλίδες με ασαφή όρια. Κάποιες
εμφανίζονται ως άτυποι στόχοι.
Συχνά υπάρχει αποκόλληση της επιδερμίδας
και θετικό σημείο Nikolsky. Όσο εξελίσσεται
το νόσημα, η νεκρωτική επιδερμίδα αποκολλάται από το υποκείμενο χόριο και το διάστημα μεταξύ χορίου και επιδερμίδας γεμίζει με
υγρό σχηματίζοντας έτσι χαλαρές πομφόλυγες
που σπάνε εύκολα καταλείποντας επώδυνες,
ορορρούσες και αιμορραγικές διαβρώσεις.
Οι όνυχες μπορεί να χαθούν. Οι βλεννογόνοι
οφθαλμών, στόματος και ουρογεννητικού συστήματος προσβάλλονται σοβαρά σχεδόν πάντα >90% (επώδυνο ερύθημα και διαβρώσεις).
Μπορεί να προσβληθεί και το αναπνευστικό ή/και το γαστρεντερικό επιθήλιο.
Λόγω της μαζικής απελευθέρωσης κυτταροκινών μπορεί να παρατηρηθούν συστηματικές εκδηλώσεις με συμμετοχή των νεφρών,
ήπατος, πνευμόνων, αρθρώσεων και μυελού
των οστών.
Γενικά ο ασθενής δείχνει και είναι πολύ
άρρωστος, αγχώδης και πονά σημαντικά.
Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει:
• Μείζων πολύμορφο ερύθημα.
• SSSS.
• Γραμμική IgA δερματοπάθεια φαρμακευτικής αιτιολογίας.

• AGEP.
• Στάδιο IV οξείας απόρριψης μοσχεύματος
έναντι ξενιστή.
Πορεία, πρόγνωση, επιπλοκές:
Η οξεία φάση διαρκεί 8-12 ημέρες, ενώ η
φάση επαναεπιθηλιοποίησης μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.
Τα ποσοστά θνησιμότητας ανέρχονται στο
23% στις 6 εβδομάδες και στο 34% στο 1 έτος.
Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα σοβαρών επιπλοκών (ηλεκτρολυτικές – μεταβολικές διαταραχές, λοιμώξεις, σήψη, θρομβοεμβολή,
ΔΕΠ, ARDS, πολυοργανική ανεπάρκεια, έλκη/αιμορραγία πεπτικού.
Η πρόβλεψη της πιθανότητας θανάτου γίνεται με τον υπολογισμό του SCORTEN (1 ημέρα εισαγωγής του ασθενούς και για 5 ημέρες
κατά την οξεία φάση) ως εξής:
Αξιολογούνται 7 ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου και καθένας λαμβάνει ΕΝΑ βαθμό. Ανάλογα με το άθροισμα των βαθμών υπολογίζεται
η πιθανότητα θανάτου για κάθε έναν ασθενή.
Καθολικά διαγνωστικά κριτήρια δεν έχουν
καθοριστεί.
Η διάγνωση τίθεται με βάση το ιστορικό, την
κλινική εικόνα και επιβεβαιώνεται με ιστοπαθολογική ανάλυση ιστού από τις βλάβες (punch
biopsy 4mm).
Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των SJS/
TEN δεν υπάρχει ειδική εμπεριστατωμένη θεραπεία καθώς προοπτικές τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές ελεγχόμενες μελέτες για τον έλεγχο κάποιου θεραπευτικού παράγοντα απουσιάζουν. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στο
γεγονός ότι από ηθικής απόψεως, η μη χορήγηση αποτελεσματικού θεραπευτικού παράγοντα για τις ανάγκες της τυχαιοποίησης σε μία
τέτοια ελεγχόμενη μελέτη δεν είναι αποδεκτή.
Η άμεση αναγνώριση του συνδρόμου, η διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου και η εντατική υποστηρικτική/συμπτωματική θεραπεία αποτελούν την κορωνίδα της θεραπευτικής προσέγγισης.
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Η περίθαλψη των ασθενών με SJS/TEN πρέπει να γίνεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας
ή σε μονάδες εγκαυμάτων. Σε γενικές γραμμές
ο χειρισμός των ασθενών δεν διαφέρει εκείνων των ασθενών με εκτεταμένα εγκαύματα.
Στα πλαίσια της υποστηρικτικής θεραπείας του
ασθενούς είναι απαραίτητα:
• Άμεσος εργαστηριακός – απεικονιστικός έλεγχος και λήψη καλλιεργειών από 3 σημεία του
προσβεβλημένου δέρματος.
• Άμεση αναγνώριση τυχόν αφυδάτωσης, ηλεκτρολυτικών – μεταβολικών διαταραχών και
διόρθωση αυτών.
• Άμεση αναγνώριση δευτερογενών λοιμώξεων, συννοσηροτήτων, επιπλοκών και θεραπεία αυτών.
• Άμεση ανακούφιση από τον πόνο.
• Λήψη άμεσων μέτρων για την εξασφάλιση
σταθερής θερμοκρασίας σώματος.
• Εφαρμογή σταθερών μέτρων αντισηψίας.
• Περιποίηση των βλεννογονικών βλαβών
(μεγάλη προσοχή στις οφθαλμικές βλάβες).
• Περιποίηση δερματικών βλαβών όπως στα
εγκαύματα.
• Άμεση αντιτετανική προφύλαξη.
• Χορήγηση ηπαρίνης για αποφυγή θρομβοεμβολής.
• Ψυχιατρική υποστήριξη του ασθενούς.
• Φυσιοθεραπευτική υποστήριξη για διατήρηση κινητικότητας των αρθρώσεων και μείωση κινδύνου για πνευμονία.
Ο ασθενής είναι σοβαρά πάσχων και για την
αντιμετώπιση του απαιτείται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων:
• Δερματολόγος.
• Πλαστικός χειρουργός.
• Λοιμωξιολόγος.
• Οφθαλμίατρος.
• Εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
Για την αποτελεσματικότερη περιποίηση των
δερματικών βλαβών διάφορες θεραπευτικές
προσεγγίσεις έχουν περιγραφεί.
• Προτείνεται η συχνή λήψη καλλιεργειών κα-
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3.0mm
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S7 7.0MHz,
1.5mm
• Συνεχής λειτουργίαCartridge
οσο ο διακόπτης είναι
M7 7.0MHz,
3.0mm
• CE
D4 4.0MHz,
4.5mm
• Συνεχής λειτουργία
οσο ο διακόπτης
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περιγράμματος.
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Spacing
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Length
στον ιστό
•• ικανότητα
διπλής
γραμμής
shots.του δέρματος στο μέτωπο, άρση
• Νέα οθόνη
LEDΣύσφιξη
υψηλής
ευκρίνειας.
Dimensions
Length
5.0-25mm
(1.0
Step)
Length
5.0-25mm
(1.0
Step)
• Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι
των γραμμών
φρυδιού.
Dimensions
X 455
X 460cm
ενεργοποιημένος.
(AutoShot)
400400
X 455
X 460cm
Weight
(Cart excluded)
Dimensions
•• Εως Βελτίωση
300 shots σε μόλις
(Cart excluded)
της 8’.
χροιάς του δέρματος
κάνοντας το
Weight
15kg
(Cartexcluded)
• νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.
• Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.

Group
of Innovative
HIFU
0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step) Companies
Med-Aesthetic
LCD screen
S7 7.0MHz, 1.5mm
M7 7.0MHz, 3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
D7 7.0MHz, 4.5mm
L4 4.0MHz, 13mm
1.0-10mm
5.0-25mm (1.0 Step)
400 X 455 X 460cm
(Cart excluded)
15kg (Cartexcluded)

RA SHAPE προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό
Weight
15kg (Cartexcluded)
δέρμα ελαστικό
και φωτεινό.
ταυτόχρονης λειτουργίας
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σμίλευση του
και την
εξάλειψη
• σώματος
Αφαίρεση
ρυτίδων
τουτης
λαιμού, πρόληψη της
KOREA
by
by
ρίτιδας.
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γήρανσης του λαιμού.
Υψηλής έντασης εστιασμένοι υπέρηχοι με το

DOUBLOλιπαρή
HIFU. Με πέντεby
διαφορετικά επίπεδα
ική ενέργεια RF•μεταφέρεται
βαθιά
στην υποδόρια
Μείωση
κυτταρίτιδας.
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ος.
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MICOOL-A™
CRYO FATτην
REDUCTION
MAKES
YOURπιο γρήγορο!
ρό σύστημα
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καταπολεμά
κυτταρίτιδα
και ακόμα
Το καταξιωμένο
HiFU
γίνεται
PERFECT “SLIM
BODY”!
ποιεί τα λιποκύτταρα.
Προωθεί
αποτελεσματικά
την λεμφική
Η νέα τεχνολογία
HIFU (High Intensity Focused Ultra• Ικανότητα διπλής
γραμμής
shots. στην έρευνα της κοσμητικής
sound)
είναι το αποτέλεσμα
ράγγιση.
Η μέθοδος
CryoFatReduction,
αποτελεί
ιατρικής,
για τητην
μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθωσης
πεία με κόκκινο
φωςMICOOL-A
βοηθά φυσικά
να ξεκινήσει
η διαδικασία
εναλλακτική
της λιποαναρρόφησης
βασιζόμενη
• και
Συνεχής
λειτουργία
οσοστην
ο διακόπτης
είναι
επιδερμίδας
και της σύσφιξης.
Για πρώτη φορά, με
άπλασης των ιστών
αναζωογόνησης
τηςτης
επιδερμίδας
μέσω
ελεγχόμενη ψύξη και συνδυάζει αποτελεσματικότητα
και επιτυγχάνεται ορατό lifting και
την τεχνολογία HIFU,
νης ροής αίματος
και
διέγερσης
παραγωγής
κολλαγόνου.
Η
μέθοδος
MICOOL-A
CryoFatReduction,
αποτελεί
την
ασφάλεια.

MICOOL-A™ CRYO FAT REDUCTION
MAKES YOUR PERFECT «SLIM BODY»!

σύσφιξη
του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα
ενεργοποιημένος.
(AutoShot)
εναλλακτική
της λιποαναρρόφησης
βασιζόμενη
στην
Η ενέργεια
ψύξης επηρεάζει
τα λιποκύτταρα
στην
υποδόρια
βαθύτερα
στρώματα
του συνδετικού ιστού και των
λιπαρή
χωρίς
καμία
στους
περιβάλλοντες
ελεγχόμενη
ψύξη
καιβλάβη
συνδυάζει
αποτελεσματικότητα
και
μυϊκών
στοιβάδων
SMAS.
• στιβάδα
Εως
300
shots
σε
μόλις
8’’ και στο γνωστό
ιαφορετικές κεφαλές
για πρόσωπο
& σώμα
ιστούς.
Η μέθοδος CryoFatReduction βασίζεται στη φυσική
ασφάλεια.
διεργασία της
των λιποκυττάρων.
λιγμένο λογισμικό
γιααπόπτωσης
εξατομικευμένες
θεραπείες
Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμα

•

Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.

ρίς πόνο & παρενέργειες
Η ενέργεια ψύξης επηρεάζει τακ.λ.π.
λιποκύτταρα στην υποδόρια

Απώλεια πόντων σε:

•

Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.

•

Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.

λιπαρή&στιβάδα
καμία βλάβη στους περιβάλλοντες
ακτικός σχεδιασμός
μικρόςχωρίς
όγκος
κοιλιά / lovehandles
/ μηρούς / μπράτσα / braline

• Βελτίωση
τηςστη
ελαστικότητας
του δέρματος και
ιστούς.
μέθοδος CryoFatReduction
βασίζεται
φυσική
σε μια
μόνοΗώρα!
διεργασία της απόπτωσης των λιποκυττάρων.
διαμόρφωση περιγράμματος.

•
•

mRange •
Frequency

• Μη επεμβατικη
• Σύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο, άρση
Μηδενικός χρόνος αποθεραπείας
• Μηδενικός χρόνος αποθεραπείας
Max
580mmHg
των γραμμών φρυδιού.
Διάφορες
περιοχές
θεραπείας
• Για κοιλιά,
lovehandles,
μηρούς,μεμπράτσα
και braline σε μια
0.5
Mhz
(Multi-polar
RF)
•
Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας το
προσαρμοζόμενη
κεφαλή.
μόνο ώρα!
610 nm περιοχές
ελαστικό καικεφαλή.
φωτεινό.
• Διάφορες
θεραπείας
μεδέρμα
προσαρμοζόμενη
Ταυτόχρονη
λειτουργία
δυο κεφαλών.
4-Mode
Massage
• Ταυτόχρονη
λειτουργία
δυοκαι
κεφαλών.
• θερμοκρασίας
Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της
Αυτόματη
ρύθμιση
πίεσης
• Αυτόματη
ρύθμιση
πίεσηςNarrow)
καιγια
θερμοκρασίας
3 types (Wide,
Regular,
γήρανσης του λαιμού.
Ενσωματωμένοι
αισθητήρες
• Ενσωματωμένοι
αισθητήρες για ασφαλής εφαρμογές
5 inch LCD
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•
ge mode •
iece
•
y
sion (nm)
t

ptional)

Μη επεμβατικη

ασφαλείς εφαρμογές
341(W)x343(D)x254(H)

HIFU

•

Μείωση κυτταρίτιδας.

Energy
6Kg type

Το καταξιωμένο
Vacuum
+ Cooling HiFU γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!

Treatment Time

Smart Applicator: 30, 45, 60 mins

0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)
Treatment Area Size
LCD screen
Energytype
S7 7.0MHz,
1.5mm
Display
TreatmentTime
M7
7.0MHz, 3.0mm
D4
4.0MHz,
4.5mm
VACUUM
TreatmentAreaSize
D7 7.0MHz, 4.5mm
Voltage
L4
4.0MHz,
13mm
Display
1.0-10mm
Size(W x D x H)
VACUUM
5.0-25mm (1.0 Step)
Voltage
Weight
400 X 455 X 460cm
(Cart
excluded)
Size(W
x D x H)
15kg
(Cartexcluded)
Weight

KOREA

•
•

Ικανότητα διπλής γραμμής shots.

Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι

KOREA

Energy type

Fluence
Monitor
Cartridge(Optional)

by

Energy type

Smart Applicator : 30, 45, 60 mins

AC 100~200V,
50/60Hz
10.4 lnch
LCD TouchScreen
390x520x1210mm
(W X D X H)
-310mb
53kg

Spacing
Length
Dimensions
Weight

AC 100~200V, 50/60Hz

συμπεριλαμβανομένου και
του μαυρισμένου δέρματος.
Το μεγάλο βάθος διείσδυσης που προσφέρει
η δέσμη laser του INITIA Laser System
επιτρέπει την απευθείας θερμική καταστροφή
του θύλακα της τρίχας, διακόπτωντας
την αιμάτωση και ανάπτυξή του.
Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αναδείξει
HIFU
το διοδικό laser στο GOLDSTANDARD
0.2 ~ 2J/cm2παγκοσμίως.
(0.05 Step)
της αποτρίχωσης

KOREA

Fluence
Monitor
Cartridge(Optional)

ενεργοποιημένος.
Vacuum + Cooling (AutoShot)

-310mb
• Νέα
οθόνη LED10
υψηλής
Approximately
X 20 cmευκρίνειας.

HIFU

0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)
LCD screen
S7 7.0MHz, 1.5mm
M7 7.0MHz, 3.0mm
D4INITIA
4.0MHz,
4.5mm
Το διοδικό laser
είναι σχεδιασμένο
D7
για να καλύψει
τις7.0MHz,
ανάγκες για4.5mm
θεραπείες
L4 4.0MHz,
οριστικής αποτρίχωσης
ενός 13mm
σύγχρονου
δερματολογικού
Ιατρείου.
Spacing
1.0-10mm
Length
5.0-25mm
(1.0
Step)
Αποτελεί την πλέον
ενδεδειγμένη
θεραπεία
οριστικής
μείωσης
Dimensions μόνιμης αποτρίχωσης
400 Xκαι
455
X 460cm
της τριχοφυΐας. Είναι σχεδιασμένο ώστε
(Cart excluded)
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε
Weight
(Cartexcluded)
τύπο δέρματος15kg
(τύποι Fitzpatrick
I-VI),

Approximately 10x 20cm

10.4• lnch
LCD TouchScreen
Εως 300 shots σε μόλις 8’’

KOREA

LCD screen
S7 7.0MHz, 1.5mm
M7 7.0MHz, 3.0mm
• Εφαρμογές
σε4.5mm
φωτότυπους I – VI
D4 4.0MHz,
D7 7.0MHz,
• Σταθερή
ψύξη4.5mm
κεφαλής έως -8οC
L4 4.0MHz,
13mmρυθμίσεων
• Αυτόματη
επιλογή
1.0-10mm
• Φιλικό
και στο μαυρισμένο δέρμα
5.0-25mm (1.0 Step)
400 X 455 X 460cm
(Cart excluded)
15kg (Cartexcluded)

390 X 520 X 1210mm (W X D X H)
53kg

KOREA

by

by

by

KOREA

KOREA

ΥΑλοΥρονικο
To Hydryalix είναι ενέσιμη, αποστειρωμένη, μη πυρετογόνος γέλη που προορίζεται για
την αύξηση των μαλακών μορίων. Αποτελείται από διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ μη
ζωικής προέλευσης. Η γέλη είναι χωρίς Latex, ιξωδοελαστική, καθαρή, διαφανής και
βιοαποδομήσιμη.

HYDRYALIX GENTLE
Ενδείκνυται για τη λείανση των ήπιων ρυτίδων και ήπιων βλαβών του δέρματος. Το προϊόν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρυτίδες, γραμμές και πτυχώσεις γύρω από το στόμα καθώς και
ως Skin Booster σε όλο το πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.

Βαλαωρίτου 2
Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τηλέφωνο: +30 210 65 65 505
Fax: +30 210 65 65 507
e-mail: info@pantimeless.com
www.pantimeless.com
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Biophotas - Hironic
Sybaritic - / ALFA Αqulift - Love Cosmedical - Luminera

HYDRYALIX DEEP
Ενδείκνυται για διόρθωση βαθιών ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως οι
ρινοπαρειακές πτυχώσεις και οι γραμμές θλίψεως.

HYDRYALIX ULTRA DEEP
Ενδείκνυται για διόρθωση των πολύ βαθιών ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως
ρινοπαρειακές πτυχώσεις, αύξηση όγκου ζυγωματικών και αναμόρφωση του σχήματος του
προσώπου.

HYDRYALIX LIPS - LIDO
Ενδείκνυται για σχηματισμό του περιγράμματος καθώς και αποκατάσταση του όγκου των χειλιών.

τά την οξεία φάση και η χορήγηση αντιβιοτικών μόνο επί λοιμώξεων.
• Τακτικός καθαρισμός του προσβεβλημένου
δέρματος με αποσταγμένο νερό, φυσιολογικό ορό ή αντισηπτικά υγρά (χλωρεξιδίνη,
ΠΟΤΕ σουλφαδιαζίνη).
• Χρήση λιπαρών ενυδατικών παραγόντων
(πχ 50% λευκή μαλακή παραφίνη με 50%
υγρή παραφίνη) σε όλο το δέρμα ανεξάρτητα απογύμνωσης.
• Χρήση τοπικών αντιμικροβιακών παραγόντων μόνο στις περιοχές αποκόλλησης/απογύμνωσης.
• Χρήση μη προσκολητικών γαζών στις περιοχές αποκόλλησης/απογύμνωσης (μη προσκολητικές γάζες αργύρου έχουν αντικαταστήσει τις βαζελινούχες γάζες).
• Η αποκολλημένη επιδερμίδα -κορυφή των
πομφολύγων- θα πρέπει να μην απομακρύνεται ώστε να δρα ως βιομεμβράνη αν και
ο χειρουργικός καθαρισμός της νεκρωτικής
ή επιμολυσμένης επιδερμίδας με ακόλουθη
κάλυψη του απογυμνωμένου δέρματος με
βιοεπιθέματα, προτείνεται επίσης (βιοσυνθετικά υποκατάστατα δέρματος, κρημνοί.)
Οι ασθενείς με SJS/TEN εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων, με τη σήψη να είναι η
κύρια αιτία θανάτου. Παρόλα ταύτα προφυλακτική χορήγηση συστηματικών αντιβιοτικών δεν συστήνεται.
Απαιτούνται επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες δέρματος, αίματος και καθετήρων και επαγρύπνηση για σημεία λοίμωξης όπως η αύξηση αποικιών βακτηρίων από συγκεκριμένη
περιοχή, απότομη πτώση θερμοκρασίας σώματος και επιδείνωση της γενικής κατάστασης.
Επί πιστοποιημένης λοίμωξης, η επιλογή αντιβιοτικών πρέπει να γίνεται βάση καλλιεργειών
και αντιβιογράμματος με τα Gram(-) και P. aeruginosa να αποδεικνύονται πολύ προβληματικά στην αντιμετώπιση.
Τοπικά αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ευρέως
με εξαίρεση το Silver sulfadiazine λόγω ισχυρής
συσχέτισης των σουλφοναμίδων με SJS/TEN.
Αντισηπτικά όπως 0,5% silver nitrate ή 0,05%
χλωρεξιδίνη είναι αποτελεσματικά.
Εκτός από την περιποίηση του δέρματος και
την πρόληψη/αντιμετώπιση των λοιμώξεων,
μείζονος σημασίας είναι και η περιποίηση των
οφθαλμικών βλαβών και των βλεννογόνων.
Για την περιποίηση των οφθαλμικών βλαβών απαιτούνται:
• Άμεση και συνεχής παρακολούθηση για την
αποφυγή μόνιμων επιπλοκών.
• Βασική οφθαλμολογική εξέταση, τακτική
επανεξέταση ή επί επιπλοκών.
• Καθημερινή χρήση τοπικής εφύγρανσης (κρέμες, αλοιφές χωρίς συντηρητικά).
• Καθημερινή χρήση τοπικών σταγόνων κορτικοειδών (πχ δεξαμεθαζόνη 0,1%).
• Χορήγηση τοπικών αντιβιοτικών σταγόνων
ως προφύλαξη στην οξεία φάση επί διαβρώσεως κερατοειδούς ή εξέλκωσης.
Για την περιποίηση των βλεννογονικών βλαβών απαιτούνται:
• Άμεση και συνεχής στοματική παρακολού-

θηση κατά την οξεία φάση.
• Αλοιφές μαλακής λευκής παραφίνης στα χείλη κάθε 2 ώρες.
• Καθημερινή χρήση στοματικών αντισηπτικών, αντιφλεγμονωδών διαλυμάτων.
• Συνεχής εκτίμηση της ουρογεννητικής περιοχής κατά την οξεία φάση.
• Αλοιφές λευκής μαλακής παραφίνης στο
δέρμα/βλεννογόνο της ουρογεννητικής περιοχής κάθε 4 ώρες.
• Χρήση επιθεμάτων σιλικόνης στις απογυμνωμένες περιοχές.
Εκτός από την υποστηρικτική/συμπτωματική
θεραπεία δεν υπάρχουν καθολικά εδραιωμένες και κοινώς αποδεκτές συστηματικές θεραπείες για το SJS/TEN.
Προοπτικές τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές
ελεγχόμενες μελέτες απουσιάζουν.
Μόνο η θαλιδομίδη έχει μελετηθεί εκτενώς
με αρνητικά αποτελέσματα.
Παρά την ανεπάρκεια στοιχείων, πολλοί θεραπευτικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί
με ποικίλα αποτελέσματα βασιζόμενοι στην
τρέχουσα αν και ατελή κατανόηση του παθογενετικού μηχανισμού των SJS/TEN:
• Συστηματικά κορτικοστεροειδή
• Κυκλοσπορίνη (3-5mg/kg ημέρα)
• Anti TNF a παράγοντες
• Infliximab
• Etarnecept
• Κυκλοφωσφαμιδη
• IVIG (2-3 gr/kg διαιρεμένο σε 2 με 3 ήμερες)
• Πλασμαφαίρεση
ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Τα δεδομένα για τη χρήση των συστηματικών
κορτικοστεροειδών στη θεραπεία των SJS/TEN
παραμένουν διφορούμενα. Συγγραφείς υποστηρίζουν ότι αντενδείκνυνται λόγω του ότι:
- Η διάγνωση μπορεί να μην είναι επιβεβαιωμένη (η Δ/Δ του SJS και επαγόμενου από
λοίμωξη μείζονος πολύμορφου ερυθήματος είναι στην αρχή δυσχερής)
- Η παρατεταμένη χορήγηση κ/σ έχει συσχετιστεί με αυξημένη συχνότητα επιπλοκών, λοιμώξεων, καθώς και παρεμπόδιση της επουλωτικής διαδικασίας.
Γενικά δημοσιευμένες μελέτες παρουσιάζουν
μικτά αποτελέσματα με άλλες να δείχνουν αυξημένη νοσηρότητα/θνησιμότητα κυρίως σε
παρατεταμένη χορήγηση σε TEN και άλλες μειούμενη. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι
δεδομένα που θέτουν θέματα ασφάλειας των
κορτικοστεροειδών στη θεραπεία του SJS στηρίζονται σε λίγες σειρές ασθενών (case series),
όπου χορηγήθηκαν ΑΡΓΑ στην πορεία της νόσου, σε χαμηλές δόσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στην καθημερινή κλινική πρακτική:
SJS: συνολικά ευνοείται η χορήγηση ΚΣ σε
ενήλικες εντός 24-48 ώρες αν και σαφή στοιχεία δεν υπάρχουν
- δόση 2mg/kg ΒΣ πρεδνιζολόνης ή ισοδύναμο μεθυλπρεδνιζολόνης x 4-7 ημέρες
TEN: τάση να μην χορηγούνται σε ενήλικες με
ΤΕΝ λόγω του αυξημένου κινδύνου σήψης παΣΕΛΙΔΑ 50

ρόλο που τα δεδομένα διίστανται
ΠΑΙΔΙΑ: αποφεύγεται η χρήση τους διότι αναδρομικές μελέτες δείχνουν κίνδυνο.
ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ/ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ/
ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ
Η θεραπευτική τους θέση στην οξεία φάση είναι λιγότερο δημοφιλής, διότι έχουν πιο
βραδύ χρόνο έναρξης δράσης. Η δε κυκλοφωσφαμίδη έχει αναφερθεί σε 1 περιστατικό να επάγει SJS. Η κυκλοσπορίνη αναστέλλει τα CD8 Τ λεμφοκύτταρα, άρα φαίνεται να
έχει θέση στην αντιμετώπιση των SJS/TEN. Δίνεται σε δόση 3-5mg/kg την ημέρα. Πιλοτική
μελέτη με 29 ασθενείς με SJS/TEN στους οποίους χορηγήθηκε κυκλοσπορίνη κατέγραψε τάση προς μείωση του αριθμού θανάτων σε σχέση με τους αναμενόμενους, αλλά αυτή ήταν
μη στατιστικά σημαντική
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Με αυτήν επιτυγχάνεται απομάκρυνση τοξινών όπως φάρμακα, μεταβολίτες ή άλλα κυτταροτοξικοί διαμεσολαβητές.
Case series όμως κατέδειξαν καμία διαφορά
στη θνησιμότητα, διάρκεια νοσηλείας, ή επαναεπιθηλιοποίηση.
IVIG
Η IVIG παρεμποδίζει τη δράση των αντισωμάτων, καθώς και την επαγόμενη από τους FAS/
FASL κυτταρική απόπτωση, μπλοκάροντας τον
υποδοχέα FAS. Βάσει του μηχανισμού δράσης
σε σχέση με τη παθοφυσιολόγια των SJS/TEN
θα έπρεπε να αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό παράγοντα. Τα δημοσιευμένα
όμως δεδομένα είναι αντικρουόμενα:
- Επανεπιθηλιοποίηση σε 2–3 ημέρες και επιβίωση 88% ανέφεραν δημοσιευμένες μελέτες όταν χορηγήθηκε:
• Σε υψηλή δόση (2,7gr/kg σε 3 ημέρες).
• Στην πολύ αρχική φάση του συνδρόμου.
• Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3
ημέρες).
- Μία αναδρομική ανάλυση ανέδειξε καμία
βελτίωση και ίσως και αυξημένη θνησιμότητα.
- Μετανάλυση ανέδειξε:
• Τάση για μειωμένη θνητότητα.
• Καλή πρόγνωση στα παιδιά.
- Προφυλακτική χρήση της IVIG με επιτυχία σε
1 ασθενή έχει αναφερθεί.
anti TNF a
Η έκφραση του TNF a είναι αυξημένη στο
TEN. Υπάρχουν λίγα δημοσιευμένα δεδομένα
με θετικά αποτελέσματα από την χρήση αυτών των παραγόντων στην αντιμετώπιση των
SJS/TEN. Φαίνονται υποσχόμενοι παράγοντες.
Δεδομένων όλων των παραπάνω αντικρουόμενων στοιχείων και προσπαθώντας να λύσει
τον γρίφο της αποτελεσματικότερης και ασφαλέστερης αντιμετώπισης των SJS/TEN, μία μεγάλη Ευρωπαϊκή μελέτη, η μελέτη Euroscar,
η οποία σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την
αποτελεσματικότητα διάφορων θεραπειών
αναλύοντας τα στοιχεία από τη βάση δεδομέ-

νων regiSCAR:
“Found no sufficient evidence of a benefit
for any specific treatment”
Αν η θεραπεία εφαρμοζόταν σε μονάδα
υποστήριξης.
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη ‘έπασχε’ σε δύο σημεία ενδεχομένως καταλυτικά:
- μη επαρκείς δόσεις IVIG ή Κ/Σ φαίνεται να
χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη
- μικρός αριθμός ασθενών έλαβαν άλλες θεραπείες πέραν των IVIG και Κ/Σ
Συμπερασματικά…
Για >50% των ασθενών με SJS και >95%
των ασθενών με TEN ευθύνονται φάρμακα,
ενώ σπανιότερα αίτια αποτελούν λοιμώξεις,

εμβολιασμοί και GVHD. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με λήψη βιοψίας εάν τα κλινικά χαρακτηριστικά δεν είναι σαφή.
Η έγκαιρη αντιμετώπιση μειώνει την υψηλή
θνησιμότητα.
Με εξαίρεση πολύ ήπιες περιπτώσεις οι ασθενείς με SJS/TEN πρέπει να αντιμετωπίζονται
σε ειδικές νοσηλευτικές μονάδες ή μονάδες
εγκαυμάτων.
Η υποστηρικτική/συμπτωματική αντιμετώπιση αποτελεί την κορωνίδα της θεραπευτικής
προσέγγισης. Δεν υπάρχουν καθολικά εδραιωμένες και κοινώς αποδεκτές ειδικές συστηματικές θεραπείες, καθώς τα δημοσιευμένα
μέχρι σήμερα δεδομένα είναι αμφιλεγόμενα.
Μετά την επιτυχή αντιμετώπιση των SJS/TEN
και την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκο-

μείο, είναι υψίστης σημασίας να ενημερώνεται ο ασθενής ότι επόμενη έκθεση στον αιτιολογικό παράγοντα οδηγεί σε υποτροπή δυνητικά θανατηφόρα εντός 48 ωρών.
Στα πλαίσια αυτά οφείλουν οι θεράποντες
ιατροί να συστήνουν:
- Ειδικό βραχιόλι αναγραφής αιτιολογικού
φαρμάκου
- Λήψη κανενός φαρμάκου χωρίς ιατρική συμβουλή, καθώς διασταυρούμενη αντίδραση
μπορεί να συμβεί ανάμεσα σε:
• Αρωματικά αντιεπιληπτικά (καρβαμαζεπίνη,
φαινυντοΐνη, λαμοτριγίνη, φαινοβαρβιτάλη).
• β- λακταμικά αντιβιοτικά.
• ΜΣΑΦ (αποφυγή όλων).
• Σουλφοναμίδες.

Διαφορική διάγνωση
φαρμακευτικών
16η Δερματολογική διημερίδα
Έρευνα, Εμπειρία,
Κατευθυντήριες Οδηγίες

από ιογενή εξανθήματα

Χριστίνα Στεφανάκη
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος,
Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινικά Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Το δέρμα αποτελεί συχνό στόχο φαρμάκων
και ιών. Η διαφορική διάγνωση μεταξύ
ιογενών και φαρμακευτικών εξανθημάτων
βασίζεται σε λογική προσέγγιση που
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Κλινικά χαρακτηριστικά
- Ηλικία ασθενούς
- Εντόπιση βλαβών - μορφολογία
- Προσδιορισμός της θέσης εμφάνισης
του εξανθήματος και της επέκτασής του
- Προσβολή βλεννογόνων ή όχι
- Συστηματικά συμπτώματα ή όχι
• Χρονολογικοί παράγοντες
- Λήψη ή όχι φαρμάκου και πότε
• Σχετίζεται το φάρμακο με εξάνθημα αυτής
της μορφολογίας

ναι καθοριστική, καθώς η μη λήψη φαρμάκου
αποκλείει το φαρμακευτικό εξάνθημα. Χρονολογικά τα απλά κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα εμφανίζονται συνήθως 7-15 ημέρες
μετά τη λήψη του υπεύθυνου φαρμάκου. Τα
συχνότερα φάρμακα που εμπλέκονται με κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα είναι η πενικιλλίνη, οι σουλφοναμίδες, οι κεφαλοσπορίνες
και τα αντιεπιληπτικά. Ένα κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα που συνοδεύεται από χαμηλό πυρετό θα μπορούσε να είναι τόσο ιογενές όσο

και φαρμακευτικό, ενώ αν συνοδεύεται από
υψηλό πυρετό θα μπορούσε να είναι ιογενές
ή ένα σοβαρό φαρμακευτικό εξάνθημα. Η
συμμετοχή επίσης των βλεννογόνων υποδηλώνει ένα ιογενές ή ένα σοβαρό φαρμακευτικό εξάνθημα. Η μορφολογία του εξανθήματος μας βοηθά στη διαφορική διάγνωση, καθώς τα φαρμακευτικά εξανθήματα είναι συνήθως πιο ιλαροειδή, ενώ τα περισσότερα ιογενή είναι ηπιότερα κηλιδοβλατιδώδη. Τα φαρμακευτικά κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα επε-

Πίνακας 1
ΔΔ φαρμακευτικών - ιογενών εξανθημάτων

Τ

α φαρμακευτικά εξανθήματα είναι συχνά,
αντιπροσωπεύουν το 2% των δερματολογικών επισκέψεων και το 5% των εισαγωγών στο νοσοκομείο και συνήθως προσβάλλονται ηλικιωμένοι, γυναίκες και ανοσοκατεσταλμένοι.
Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι συχνότεροι, οι
λιγότερο συχνοί τύποι φαρμακευτικών εξανθημάτων καθώς και τα σοβαρά φαρμακευτικά εξανθήματα.
Κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα
Η διαφορική διάγνωση μεταξύ ενός κηλιδοβλατιδώδους ιογενούς και φαρμακευτικού
εξανθήματος βασίζεται αρχικά στην ηλικία του
ασθενούς, καθώς ένα παιδί το πιθανότερο είναι να παρουσιάζει ιογενές παρά φαρμακευτικό εξάνθημα, ενώ το αντίθετο ισχύει για έναν
ενήλικα. Η λήψη ή όχι φαρμάκου επίσης είΣΕΛΙΔΑ 52

κτείνονται συνήθως από τον κορμό στο πρόσωπο και στα άκρα, ενώ για τα περισσότερα
ιογενή ισχύει το αντίθετο.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δύο από τα σοβαρότερα φαρμακευτικά εξανθήματα το σύνδρομο DRESS και STS/TEN ξεκινούν σαν κηλιδοβλατιδώδη πριν πάρουν την χαρακτηριστική τους μορφολογία. Το σύνδρομο DRESS
εμφανίζεται 2-6 εβδομάδες μετά την έναρξη
του υπεύθυνου φαρμάκου, αρχικά σαν κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα που γρήγορα μπορεί να μεταπέσει σε ερυθροδερμία. Εμφανίζεται πρώτα στο πρόσωπο και μετά επεκτείνεται στο άνω τμήμα του κορμού, καθώς και
στα άνω και κάτω άκρα. Μπορεί να συνοδεύεται από διαβρώσεις των βλεννογόνων. Χαρακτηριστικά υπάρχει οίδημα του προσώπου
και πυρετός 38-39oC. Οι ασθενείς παρουσιάζουν γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, αυξημένα λευκά με άτυπα λεμφοκύτταρα, ενώ χαρακτηριστική είναι η ηωσινοφιλία. Συχνά παρατηρείται προσβολή άλλων οργάνων με την
ακόλουθη συχνότητα: ήπαρ, νεφροί, πνεύμονες, καρδιά. Το σύνδρομο STS/TEN συνήθως
εμφανίζεται 1-8 εβδομάδες μετά την έναρξη
του υπεύθυνου φαρμάκου, αρχικά σαν κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα ή σαν άτυπες δακτυλιοειδείς κηλίδες, ενώ γρήγορα παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές πομφόλυγες και διαβρώσεις. Το σημείο Nikolsky είναι θετικό, ενώ
τυπικά συνυπάρχουν διαβρώσεις στους βλεννογόνους και πυρετός. Συνήθως παρατηρείται
προσβολή πολλαπλών οργάνων.
Τα συχνότερα ιογενή νοσήματα που συνοδεύονται από κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η ιλαρά χαρακτηρίζεται από πρόδρομα συμπτώματα (πυρετός, κακουχία και κυρίως επιπεφυκίτιδα) καθώς από το χαρακτηριστικό ενάνθημα (κηλίδες Koplik) πριν παρουσιαστεί το ιλαροειδές
εξάνθημα με επέκταση από το πρόσωπο προς
τα άκρα και τον κορμό. Η ερυθρά επίσης χαρακτηρίζεται από πρόδρομα συμπτώματα, τα
οποία συνοδεύονται από την παθογνωμονική τραχηλική λεμφαδενοπάθεια. Οι ασθενείς
μπορεί να παρουσιάζουν ενάνθημα (κηλίδες
Forchheimer), ενώ το εξάνθημα της ερυθράς
τυπικά επεκτείνεται από το πρόσωπο προς τον
κορμό και άκρα και είναι συνήθως ήπιο κηλιδώδες. Το κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα από
εντεροϊό, αδενοϊό ή CMV συνήθως είναι ήπιο,
μπορεί να συνυπάρχουν πετέχειες, ενώ τυπικά
οι ασθενείς παρουσιάζουν πυρετό, γαστρεντερίτιδα ή φαρυγγίτιδα που μπορεί να είναι διαβρωτική. Είναι χαρακτηριστική η κερατοεπιπεφυκίτιδα στα πλαίσια της λοίμωξης από αδενοϊό, καθώς και η αιμορραγική επιπεφυκίτιδα λόγω εντεροϊού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές. Ο ιός Ebstein Bar μπορεί να προκαλέσει κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα είτε πρωτογενώς είτε τυπικά μετά τη χορήγηση αντιβίωσης κυρίως αμοξυκυλίνης. Το εξάνθημα από
τον EBV είναι συνήθως ιλαροειδές ή πιο ήπιο,
επεκτείνεται από τον κορμό στο πρόσωπο και
στα άκρα και συνοδεύεται από πυρετό, φα-

ρυγγίτιδα, γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια και
ηπατο/σπληνομεγαλία. Ο Parvovirus B19 προκαλεί το erythema infectiosum που χαρακτηρίζεται από κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα τύπου δικτύου περισσότερο στα άκρα από ότι
στον κορμό. Τυπικά, του εξανθήματος προηγείται το χαρακτηριστικό ερύθημα των παρειών, ενώ μπορεί να προηγούνται και πρόδρομα συμπτώματα. Το εξάνθημα υποτροπιάζει
με την έκθεση στον ήλιο και μπορεί να συνοδεύεται από αρθραλγίες. Το εξάνθημα λόγω του HSV6 (erythema subitum) τυπικά εμφανίζεται σε παιδιά <1 έτους μετά από υψηλό πυρετό 39-40 oC. Το εξάνθημα είναι κηλιδώδες ή ήπιο κηλιδοβλατιδώδες και διαρκεί
1-2 ημέρες. Χαρακτηριστικά οι κηλίδες/βλατίδες περιβάλλονται από λευκή άλω, ενώ προσβάλλονται ο κορμός και τα κεντρικά μέρη
των άκρων. Μπορεί να συνυπάρχει ενάνθημα (βλατίδες υπερώας ή ελκώσεις φάρυγγα).
Τελευταία έχει περιγραφεί κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα κυρίως στον κορμό, ενώ τυπικά δεν
προσβάλλονται το πρόσωπο, οι παλάμες και τα
πέλματα, λόγω του ιού της γρίππης Η1N1. Οι
ασθενείς εμφανίζουν υψηλό πυρετό και μπορεί να παρουσιάσουν διάφορες επιπλοκές.
Το ετερόπλευρο εξάνθημα της πλαγίας επιφάνειας του κορμού οφείλεται σε ιό ο οποίος
είναι άγνωστος. Χαρακτηρίζεται από πρόδρομα συμπτώματα του γαστρεντρικού ή ανώτερου αναπνευστικού και τυπικά το κηλιδώδες
εξάνθημα αφορά τη μασχάλη και το σύστοιχο πλάγιο του κορμού.
Φυσαλιδώδη εξανθήματα
Τα φυσαλιδώδη εξανθήματα μπορεί να είναι
εντοπισμένα ή γενικευμένα. Γενικευμένα φυσαλιδώδη εξανθήματα μπορεί προκαλέσουν
ο ίος της ανεμοβλογιάς/ ζωστήρα, ο εντεροϊός –Ιός Coxackie και ο ιός του απλού έρπητα
στα πλαίσια του ανεμοβλογοειδούς εξανθήματος του Kaposi. Η ανεμοβλογιά χαρακτηρίζεται
από πρόδρομα συμπτώματα και από το τυπικό
βλατιδοφυσαλιδώδες εξάνθημα όπου συνυπάρχουν βλάβες σε όλα τα στάδια. Το σημείο
της δροσοσταλίδας είναι χαρακτηριστικό, ενώ
προσβάλλεται αρχικά το τριχωτό και το πρόσωπο πριν το εξάνθημα επεκταθεί στον κορμό και στα άκρα. Ο κνησμός είναι έντονος και
μπορεί μετά την επούλωση των βλαβών να
παρουσιαστούν ουλές. Ο ιός του απλού έρπητα μπορεί να ενοφθαλμιστεί σε βλάβες εκζέματος και να παρουσιαστεί το Ανεμοβλογοειδές εξάνθημα Kaposi. Ο ιός Coxackie τυπικά προκαλεί τη νόσο χειρός-ποδός-στόματος.
Πιο λοιμογόνα στελέχη όμως του CVA3 πέρα
από το κλασικό φυσαλιδώδες εξάνθημα στις
παλάμες, στα πέλματα και στο στόμα, μπορεί
να προκαλέσουν ένα πιο γενικευμένο φυσαλιδώδες εξάνθημα στους γλουτούς, στον κορμό
και στα άκρα που συνοδεύεται από πυρετό. Οι
ασθενείς, που συνήθως είναι παιδιά, μετά την
πάροδο μηνών εμφανίζουν ονυχομάδεση. Γενικευμένο φυσαλιδώδες φαρμακευτικό εξάνθημα είναι το σύνδρομο AGEP. Το σύνδρομο
AGEP εμφανίζεται σε <7 ημέρες από την έναρΣΕΛΙΔΑ 53

Πίνακας 2
Ιογενή κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα
• Ιλαρά
• Ερυθρά
• Ιογενές εξάνθημα από εντεροϊό, αδενοϊό,
CMV
• EBV εξάνθημα +/- αμοξυλίνη
• Εξάνθημα λόγω Parvovirus B19 - epythema
infectiosum
• Εξάνθημα λόγω HSV6 - epythema subitum
• Εξάνθημα λόγω ιού της γρίπης Η1Ν1

ξη του υπεύθυνου φαρμάκου και χαρακτηρίζεται από φλύκταινες σε ερυθηματώδη βάση,
με κνησμό που εντοπίζονται στον κορμό και
στις πτυχές. Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν προσβολή των βλεννογόνων, πυρετό,
ενώ μπορεί να προσβληθούν και άλλα όργανα (ήπαρ, νεφροί, πνεύμονες).
Ένα εντοπισμένο φυσαλιδώδες εξάνθημα
μπορεί επίσης να οφείλεται σε φάρμακο ή σε
ιό. Εντοπισμένο φυσαλιδώδες φαρμακευτικό εξάνθημα είναι το πομφολυγώδες σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα, που συνήθως
οφείλεται σε αντιβιοτικά, ΜΣΑΦ, αντισταμινικά και αντιεπιληπτικά και παρουσιάζεται σαν
σαφώς περιγεγραμμένη ερυθροιώδης πλάκα,
ώρες μετά τη λήψη του υπεύθυνου φαρμάκου,
ενώ στην επιφάνεια της πλάκας μπορεί να παρουσιαστούν πομφολυγώδη στοιχεία. Εντοπισμένο φυσαλιδώδες εξάνθημα τυπικά προκαλεί ο ιός του απλού έρπητα (HSV1, HSV2), με
εντοπισμένες ομφαλωτές φυσαλίδες σε ερυθηματώδη βάση.
Κνιδωτικά εξανθήματα
Ένα κνιδωτικό εξάνθημα μπορεί να οφείλεται τόσο σε φάρμακο όσο και σε ιό. Κνιδωτικά εξανθήματα εμφανίζονται τόσο στα πλαίσια της κοινής κνίδωσης όσο και στα πλαίσια
της αντίδρασης ορονοσίας, της κνιδωτικής αγγείτιδας και της κνίδωσης τύπου πολυμόρφου.
Τυπικά η κοινή κνίδωση χαρακτηρίζεται από
πομφούς, με έντονο κνησμό που διαρκούν
λίγες ώρες, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί και
αναφυλαξία. Αν κάποιο φάρμακο είναι υπεύθυνο, προηγείται η λήψη του λίγες ώρες έως
2 εβδομάδες από την εμφάνιση του εξανθήματος και συνήθως ευθύνονται αντιβιοτικά,
σουλφοναμίδες, ΜΣΑΦ και σκιαγραφικά υλικά, αλλά και κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει κνιδωτική αντίδραση. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε όμως ότι και διάφοροι ιοί μπορεί να
πυροδοτήσουν ένα κνιδωτικό εξάνθημα και η
διάκριση του αιτίου είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Η αντίδραση τύπου ορονοσίας (SSLR) χαρακτηρίζεται από πομφούς που διαρκούν >24 ώρες,
από αρθραλγίες, πυρετό, χωρίς όμως αγγειίτιδα. Μια πλειάδα φαρμάκων όπως αντιβιοτικά
(κυρίως κεφακλόρη), αντιμυκητιασικά, βιολογικοί παράγοντες ή ανοσοσφαιρίνες, μετά από
1-3 εβδομάδες μπορεί να προκαλέσουν SSLR.
Αντίστοιχες αντιδράσεις μπορεί να προκύψουν
και από ιούς όπως από τον ιό της ηπατίτιδας

Β και C. Η κνιδωτική αγγειίτιδα χαρακτηρίζεται από πομφούς που διαρκούν >24 ώρες,
συνοδεύονται από καύσος ή πόνο και ενδεχομένως από πορφυρικά στοιχεία, ενώ μπορεί να συνυπάρχει και συστηματική προσβολή. Τα συχνότερα φάρμακα που ευθύνονται
είναι οι ACE αναστολείς, τα ΜΣΑΦ, η πενικιλλίνη και οι σουλφοναμίδες, ενώ οι συχνότεροι ιοί που προκαλούν τέτοιου είδους αντιδράσεις είναι ο ιός της ηπατίτιδας Β και C και
ο EBV. Τελευταία έχει περιγραφεί αποκλειστικά στα παιδιά μια μορφή κνίδωσης που ονομάζεται πολύμορφη κνίδωση, χαρακτηρίζεται
από πομφούς πολυκυκλικούς ή δακτυλιοειδείς
με κνησμό, που διαρκούν λίγες ώρες όπως και
στην κοινή κνίδωση, ενδεχομένως από εκχυμωτικά στοιχεία, ενώ τυπικά υπάρχει οίδημα

των άκρων και σε ορισμένες περιπτώσεις και
αγγειοοίδημα. Η μορφή αυτή ανταποκρίνεται
στα αντισταμινικά. Οι συχνότεροι ιοί που την
προκαλούν είναι οι αδενοϊοί, οι εντεροϊοί οι
ιοί Rota και RSV.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα αντιδραστικά εξανθήματα όπως την αγγειίτιδα και το
πολύμορφο ερύθημα που μπορεί να προκαλούνται τόσο από φάρμακα όσο και από ιούς.
Οι εργαστηριακές εξετάσεις που βοηθούν
στην διάγνωση και στη διαφορική διάγνωση
των φαρμακευτικών από τα ιογενή εξανθήματα είναι οι ακόλουθες:
• Γενικές εξετάσεις
- Γενική αίματος
- Βιοχημικός έλεγχος
- Γενική ούρων

• Α/α θώρακος σε σοβαρές καταστάσεις
• Ιστολογική εξέταση
- Σε κνιδωτικά και ήπια κηλιδοβλατιδώδη
εξανθήματα - μη διαγνωστική
- Πολύ χρήσιμη σε DRESS, STS/TEN, AGEP,
σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα
• Κνιδωτικά εξανθήματα
- IgE αντισώματα ορού
- Prick tests
- Intradermal tests
• Κηλιδοβλατιδώδη, DRESS, STS/TEN
- Patch tests?
- Lymphocyte transformation tests?
- HLA testing
• Σταθερό φαρμακευτικό
- Patch tests
- Δοκιμασία πρόκλησης

Σύνδρομα
AGEP
16η Δερματολογική διημερίδα
Έρευνα, Εμπειρία,
Κατευθυντήριες Οδηγίες

ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ
Επιμελήτρια Β', Κρατική Κλινική Εσυ, Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός»

AGEP
• Σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
την ανάπτυξη πολυάριθμων, μη περιθυλακικών, άσηπτων φλυκταινιδίων, σε υπόστρωμα ερυθηματωδών οιδηματικών πλακών.
• Συνυπάρχουν πυρετός και λευκοκυττάρωση.
• Στο 90% των περιστατικών,συσχετίζεται με
λήψη φαρμάκων και ιδιαιτέρως αντιβιοτικών,
(αμινοπενικιλλίνες και μακρολίδες), αναστολείς ιόντων Ca και ανθελονοσιακά.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
• Προσβάλλονται 1- 5 εκ./ έτος.
• Υπερέχουν οι γυναίκες.
• 90% των περιπτώσεων AGEP προκαλούνται
από φάρμακα.
• 10% περιστατικών συσχετιζονται με ιούς, μικροβιακές ή παρασιτικές λοιμώξεις, δήγματα από αραχνοειδή και αγωγές με βότανα.
• Θνησιμότητα 2%.

ΑGEP
• Το εξάνθημα αναπτύσσεται μέσα σε ώρες μέχρι 14 μέρες μετά την λήψη του φαρμάκου
• Υποχωρεί αυτόματα 1-2 εβδ μετά την διακοπή του
• Η χορήγηση αντιβιoτικών συσχετίζεται με ταχύτατη έκθυση εξανθήματος μέσα σε 24 ώρες
• Risk factors for acute generalized
exanthematous pustulosis (AGEP)results of a multinational case-control
study (EuroSCAR). Br J Dermatol 2007;
157:989.
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Ανοσολογικοί μηχανισμοί
• Ουδετεροφιλική δερματοπάθεια που αφορά
τα CD4, CD8 λεμφοκύτταρα, φλεγμονώδεις
κυττοκίνες και χυμοκίνες
• Τα φαρμακοεπαγώμενα CD4 T-κύτταρα, παράγουν CXCL8 και GM-CSF, που μειώνουν την
απόπτωση των ουδετεροφίλων και συμβάλλουν στην συσσώρευσή τους στους ιστούς
• Τα Τh-17 helper συμβάλουν στην ενεργοποίηση και μετανάστευση των ουδετεροφίλων

Γενετική

• Μπορεί ήπια αύξηση των τρανσαμινασών
και μικρή μείωση στην κάθαρση κρεατινίνης.

• Μεταλλάξεις στο γονίδιο IL46RN, έχουν βρεθεί τόσο στο AGEP όσο και στην φλυκταινώδη ψωρίαση
• Υπάρχουν κοινά παθογενετικά μονοπάτια

Πορεία
• Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν αυτόματα 1-2 εβδ μετά την διακοπή του φαρμάκου.
• Κατά την εξέλιξη του εξανθήματος παρουσιάζεται απολέπιση με χαρακτηριστικά αποπίπτοντα λέπια.
• Επιπλοκές (υποκαλιαιμία ,δευτερογενείς λοιμώξεις) είναι σπάνιες.
• Η επανέκθεση στον παράγοντα μπορεί να
πυροδοτήσει υποτροπές.

\

Διάγνωση
\
.

Παθολογοανατομία
• Υπάρχει σπογγίωση της επιδερμίδας με σχηματισμό υποκερατίου ή ενδοεπιδερμιδικής
φλύκταινας
• Οίδημα στο θηλώδες χόριο, νέκρωση των
κερατινοκυττάρων, ηωσινόφιλα στις φλύκταινες και στο χόριο περιαγγειακή διήθηση από ουδετερόφιλα.

• Σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις συσχετίζονται
με άτυπες δίκην στόχου βλάβες και πολλαπλές κατά συρροή πομφολυγες, που έχουν
ως αποτέλεσμα επιφανειακές διαβρώσεις και
κλινική εικόνα προσομοιάζουσα με Stevens
johnson
• Συνήθως οι βλεννογόνοι δεν προσβάλλονται όταν υπάρχει προσβολή, περιορίζεται
σε διαβρώσεις στα χείλη

• Γρήγορη έκθυση φλυκταινώδους εξανθήματος λίγες ώρες έως μέρες μετά από την έναρξη ύποπτου φαρμάκου
• Εκατοντάδες μεγέθους κεφαλής καρφίτσας
φλυκταινίδια πάνω σε οιδηματώδη ερυθηματώδη βάση
• Λευκοκυττάρωση και ουδετεροφιλία
• Κ/α πύου
• Χρώση Gram
• Γρήγορη υποχώρηση μετά την διακοπή του
παράγοντα
• Ιστοπαθολογικά ευρήματα που στηρίζουν
την διάγνωση
• Για την ταυτοποίηση του υπεύθυνου παράγοντα γίνεται Patch test με το ύποπτο φάρμακο (4-6 εβδ. μετά την ύφεση της νόσου)
• Το (+) patch test μορφολογικά προσομοιάζει με το agep
• Μικρή ειδικότητα και ευαισθησία

\

\

Διαφορική διάγνωση
• Φλυκταινώδης ψωρίαση
- Mοιάζει κλινικά και ιστολογικά με την οξεία
γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση

\

Κλινικά χαρακτηριστικά
• Ταχύτατη έκθυση εκατοντάδων άσηπτων
φλυκταινιδίων
• Ξεκινάει από το πρόσωπο ή τις παρατριμματικές περιοχές και επεκτείνεται στον κορμό και
τα άκρα (διάχυτα ή κατά τόπους)
• Μπορεί να υπάρχουν: οίδημα προσώπου και
άκρων χειρών, πορφυρικές βλάβες άκρων,
βλάβες τύπου πολυμόρφου εξανθήματος,
φυσσαλίδες και πομφόλυγες

• Στην οξεία φάση μπορεί να υπάρχει υψηλός
πυρετός >38οC (προηγείται, έπεται, ή εμφανίζεται ταυτόχρονα με το εξάνθημα)
• Λευκοκυττάρωση με ουδετεροφιλία & ήπια
ηωσινοφιλία
• Συστηματική προσβολή οργάνων σπάνια
• Επιρρεπείς είναι οι ανοσοκατασταλμένοι και
οι ηλικιωμένοι
ΣΕΛΙΔΑ 56
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Κριτήρια που συνηγορούν υπέρ του AGEP
- Απουσία ιστορικού ψωρίασης
- Ηπιότερος πυρετός και μικρότερη επιφάνεια προσβολής δέρματος
- Ιστορικό έκθεσης σε φάρμακο
- Παρουσία πετεχειών, πορφύρας, βλαβών
δίκην στόχου
- Έντονο οίδημα άνω χορίου, αγγειίτιδα, ηωσινόφιλα στις φλύκταινες και στο χόριο και
νέκρωση των κερατινοκυττάρων

Σύνδρομο Dress
• Η φαρμακευτική αντίδραση με ηωσινοφιλία
και συστηματικά συμπτώματα είναι μία δυνητικά απειλητική για την ζωή κατάσταση που
περιλαμβάνει εξάνθημα, αιματολογικές διαταραχές, λεμφαδενοπάθεια και συστηματικά συμπτώματα
• Προσβάλλει συνήθως ενήλικες χωρίς φυλετική διάκριση, ενώ τα παιδιά προσβάλλονται σπανίως
• Η συχνότητα προσβολής συσχετίζεται με το
είδος του φαρμάκου και την κατάσταση του
ανοσολογικού συστήματος
• Έτσι, στους αντιεπιληπτικούς ασθενείς είναι
5/10000, ενώ αυξάνεται μετά από λήψη αντιπηκτικών και ιδιαίτερα λαμοτριζίνης

\
- Aπουσία ακάνθωσης
- Τα υπεύθυνα φάρμακα που ενοχοποιούνται για AGEP είναι διαφορετικά από εκείνα για την ψωρίαση
• Σύνδρομο Stevens-Johnson
- Η άτυπη κλινική εκδήλωση του AGEP με
δίκην στόχου βλάβες, φυσσαλίδες και πομφόλυγες και μεγάλες πυώδεις λίμνες συνιστούν δύσκολη την δ/δ από το SJS
- Υπέρ της διαγνώσεως του SJS είναι:
Μεγαλύτερος λανθάνων χρόνος μεταξύ της
έκθεσης στον παράγοντα και των κλινικών
εκδηλώσεων
Συμμετοχή βλεννογόνων
Βαρύτερη κλινική εικόνα ασθενούς
Ιστολογική εικόνα με νέκρωση επιδερμίδας
• Σύνδρομο Dress
• Sneddon- wilkinson
• Πομφολυγώδες μολυσματικό κηρίο

Θεραπεία
• Άμεση απόσυρση του υπευθύνου φαρμακευτικού παράγοντα
• Στη φλυκταινώδη φάση, υγρά επιθέματα και
αντισηπτικά διαλύματα για την ανακούφιση
από τον κνησμό και πρόληψη βακτηριακής
επιμόλυνσης
• Στην απολεπιστική φάση, ενυδατικά για την
αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού
• Για την αντιμετώπιση του κνησμού προτείνονται τοπικά παρά συστηματικά στεροειδή
2φ/εβδ επί 1 εβδ.
• Αποφεύγουμε τα συστηματικά Κ/Σ καθως
από μικρές σειρές ασθενών προκύπτει ότι
τα συστηματικά Κ/Σ που χρησιμοποιήθηκαν
δεν μείωσαν τη διάρκεια της νόσου

Καλή πρόγνωση
• Αυτόματη υποχώρηση μετά την απόσυρση
του φαρμάκου
• Σπάνιες υποτροπές

• Α πό φαρμακοκινητικές μελέτες βρέθηκε
ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του γονιδίου
HLA-B58:01 και της αλοπουρινόλης που ευθύνεται για DRESS
• Άλλο γονίδιο ευθυνόμενο μετά από αλληλεπίδραση με καρβαμαζεπίνη είναι το
HLA-A31:01
• H επανενεργοποίηση της ερπητικής λοίμωξης θεωρείται εκλυτικός παράγοντας για το
DRESS.
• Η ενεργοποίηση του ιού του έρπητα και οι
ανοσολογικές διαδικασίες, χρήζoυν διερεύΣΕΛΙΔΑ 58

νησης
• Σε μια μελέτη 100 ασθενών με DRESS βρέθηκε αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων
έναντι του ΗΗV-6 σε 60% των ασθενών, 2-4
εβδ. μετά την έναρξη των συμπτωμάτων
• Με ποσοτική real-time DNA πολυμεράση
ανιχνεύθηκε ενεργό DNA του ιού σε 30%
των ασθενών
• Σε άλλη μελέτη 40 ασθενών υπήρξε επανενεργοποίηση του EBV και του HHV-6 σε
29 ασθενείς

Ιστοπαθολογία
• Σπογγίωση και ακάνθωση της επιδερμίδας,
επιδερμοτροπισμός, λεμφοκυτταρική διήθηση του άνω χορίου πολλές φορές με άτυπα
λεμφοκύτταρα, οίδημα του χορίου και περιαγγειακή διήθηση
• Η βιοψία των λεμφαδένων μπορεί να δείξει
από ήπια αντιδραστικού τύπου κατάσταση
έως ατυπία που να υποψιάζει για λέμφωμα
• Η βιοψία ήπατος μπορεί να δείξει λοβώδη φλεγμονή, έως κοκκιώδεις διηθήσεις με ηωσινόφιλα
• Η βιοψία νεφρού μπορεί να δείχνει διάμεση
σωληναριακή νεφρίτιδα με οίδημα και διηθήσεις από ηωσινόφιλα και λεμφοκύτταρα

- Διηθημένες πλάκες
- Απολέπιση
- Πορφύρα
- Προσβολή των βλεννογόνων (50%) -συνήθως αφορά το στόμα ή τον φάρυγγα
μεμονωμένα, με πόνο και φλεγμονή χωρίς διαβρώσεις
• Λεμφαδενοπάθεια υπάρχει στο 50% με διογκωμένους πολλαπλούς επώδυνους λεμφαδένες >2cm

• Το εξάνθημα μπορεί να είναι ποικιλλόμορφο, ιλαροειδές ή κηλιδοβλατιδώδες με διηθημένες βλατίδες και πορφυρικά στοιχεία,
φυσσαλίδες, πομφόλυγες,φλύκταινες, όπως
και βλάβες τύπου πολυμόρφου ερυθήματος
• Προοδευτικά επεκτεινόμενο συνήθως εξελίσσεται σε ερυθροδερμία
• Ξεκινά από το πρόσωπο και τα άκρα, με συνοδό περικογχικό οίδημα και επεκτείνεται
προς τον κορμό

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Λευκοκυττάρωση με αύξηση των ηωσινοφίλων> 700/microL στο 50%
• Μεγάλα ενεργοποιημένα άτυπα, λεμφοκύτταρα, λεμφοβλάστες ή κύτταρα που μοιάζουν με αυτά της μονοπυρήνωσης 30-70%
• Αύξηση των SGOT και SGPT τουλάχιστον 2,5 φορές περισσότερο από το ανώτερο όριο, στο 80%
• HHV-6 στο 60% των ασθενών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ
• Προσβολή τουλάχιστον ενός οργάνου (στο
90%)
• Το όργανο που προσβάλλεται κυρίως είναι
το ήπαρ (80%), ακολουθούν τα νεφρά (1030%) και οι πνεύμονες (5-25%)
• Μπορεί να παρατηρηθεί ηπατομεγαλία και
ίκτερος, συνήθως όμως η προσβολή είναι
ασυμπτωματική
• Αύξηση των SGOT, SGPT, PT, χολερυθρίνης
+ απώλεια συνειδήσεως/ ίκτερο, υποδεικνύουν σοβαρώτατη βλάβη ήπατος και ένδειξη
για μεταμόσχευση
• R egistry of Severe Cutaneous Adverse
Reactions RegiSCAR
• B jörnsson E, Olsson R. Outcome and
prognostic markers in severe drug-induced
liver disease. Hepatology 2005; 42:481
• H προσβολή των νεφρών εκδηλώνεται ως
οξεία νεφρίτις και συσχετίζεται με την αλλοπουρινόλη
• Μπορεί να εκδηλωθεί με πρωτεινουρία, άτυπο ίζημα και κυλίνδρους
• Η προσβολή των πνευμόνων εκδηλώνεται με άτυπα συμπτώματα (δύσπνοια, ταχύπνοια, βήχα, πυρετό)
• Άλλα όργανα που προσβάλλονται: καρδιά,
ΓΕΣ, πάγκρεας, μύες, εγκέφαλος, οφθαλμοί

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Ο λανθάνων χρόνος μεταξύ φαρμάκου και
έναρξης των συμπτωμάτων στο DRESS είναι 2-6 εβδ.
• Πυρετός, κακουχία αδυναμία, κνησμός, αιματολογικές διαταραχές, λεμφαδενοπάθεια
και δερματικό εξάνθημα

• Συνιστά DRESS όταν καλύπτει πάνω από το
50% του BSA (δείκτης σοβαρότητας) και περιλαμβάνει 2 ή περισσότερα από τα εξής:
- Οίδημα προσώπου (50%)
ΣΕΛΙΔΑ 60

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Εξάνθημα
• Πυρετός

• Διογκωμένοι λεμφαδένες
• Οίδημα προσώπου
• Ιστορικό λήψης φαρμάκου
• Βιοψία,εργαστηριακός και απεικονειστικός
έλεγχος
• Είναι σπάνιο αλλά διάγνωση του DRESS μπορεί να γίνει χωρίς το D, ή το R, ή το E, ή το SS

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
• Συνήθως το εξάνθημα υποχωρεί και η προσβολή των οργάνων βελτιώνεται μετά την
απόσυρση του φαρμάκου
• Ο μέσος χρόνος ανάρρωσης είναι 6-9 εβδ.
• Σε ένα 20% των ασθενών υπάρχουν συνεχείς υφέσεις και εξάρσεις της νόσου, επί σειρά μηνών
• Οι υποτροπές συσχετίζονται με την ανεύρεση λεμφοκυττάρων που μοιάζουν με της
μονοπυρήνωσης και την αναζωπύρωση της
HHV-6 λοίμωξης
• Διαφορική Διάγνωση
• AGEP
• Yπερηωσινοφιλικά σύνδρομα
• Τ-λέμφωμα
• Σύνδρομο SEZARY
• ΣΕΛ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Άμεση απόσυρση του υπεύθυνου φαρμάκου και ενημέρωση ασθενούς για την επι-

κινδυνότητα επαναπρόσληψης
• Αποφυγή εισαγωγής νέων φαρμάκων
• Όταν υπάρχει απολεπιστική δερματίτιδα, συστήνεται η χορήγηση υγρών, ηλεκτρολυτών
και πρωτεϊνών
• Για την ανακούφιση από τον κνησμό συστήνεται η επάλειψη με ισχυρά Κ/Σ 2-3 φορές
ημερισίως
• Σε μια σειρά ασθενών χωρίς σοβαρή συστηματική προσβολή παρατηρήθηκε πλήρης ανάρρωση
• Σε ασθενείς με φαρμακευτική ηπατίτιδα,
το κύριο βήμα είναι η απόσυρση του φαρμάκου
• Τα συστηματικά Κ/Σ δεν έχουν αποδεδειγμένη ωφέλεια στις φαρμακευτικές ηπατοτοξικότητες και δεν υπάρχει ένδειξη χορήγησης
• Ειδικά οι ασθενείς που παρουσιάζουν ίκτερο
πρέπει να παρακολουθούνται από ηπατολόγο

την απόσυρση του φαρμάκου και την τοξικότητα των αντιϊκών, η σύσταση είναι να μην
χορηγούνται παρά μόνο έαν υπάρχει υποψία
επανενεργοποίησης του ιού, σε ατομα που
παρουσιάζουν σοβαρές επιπλοκές.
• Eshki M, Allanore L, Musette P, et al. Twelveyear analysis of severe cases of drug reaction
with eosinophilia and systemic symptoms: a
cause of unpredictable multiorgan failure.
Arch Dermatol 2009; 145:67.
• Σε αναδρομικές μελέτες ασθενείς με DRESS,
χορηγήθηκαν συστηματικά Κ/Σ, που μάλλον
δεν έδρασαν επιζήμια
• Σε σειρά 60 ασθενών, το ποσοστό θανάτου
ήταν παρόμοιο ανάμεσα σ αυτούς που έλαβαν και σ αυτούς που δεν έλαβαν Κ/Σ
• Ο κίνδυνος θανάτου συσχετίζεται με την σοβαρότητα της συστηματικής προσβολής και
φαίνεται να μην αυξάνεται από την χορήγηση των συστηματικών Κ/Σ
• Chen YC, Chiu HC, Chu CY. Drug reaction
with eosinophilia and systemic symptoms:
a retrospective study of 60 cases. Arch Dermatol 2010; 146:1373

ΠΡΟΣΒΟΛΗ
ΝΕΦΡΩΝ & ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
• Συστήνεται η χορήγηση υψηλών δόσεων Κ/Σ
1-2 mgr/kgr μέχρι να υπάρξει κλινική βελτίωση και φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές επί 8
περιπου εβδ και εν συνεχεία σταδιακή μείωση

Πρόγνωση
• 10% θνησιμότητα
• 10% επί των ασθενών τα προσεχή έτη θα
παρουσιάσουν αυτοάνοσο νόσημα

Γενικότερα
• Η χορήγηση ΙVIG για άλλους ασθενείς ήταν
επιζήμια και για άλλους ωφέλιμη
• Έχοντας υπόψιν την ύφεση της νόσου μετά

ID

Μαυρομιχάλη 2 - 4, 10679, Αθήνα
Τηλ.: 210.3635343, Fax.: 210.3628173
info@konstadaras.gr

www.konstadaras.gr
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Μητέρας-Εμβρύου στην Εγκυμοσύνη
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Κοσμητική Δερματολογία
και Eγκυμοσύνη

Τοπικά Φάρμακα στην Εγκυμοσύνη

Συστηματικά Φάρμακα
και Εμβόλια στην Εγκυμοσύνη

Κεφάλαιο 10

Εκχύμωση
προσώπου

ως συνοδό σύμπτωμα
ημικρανίας
MOΥσατου β.
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρόλο που πρωτοαναφέρθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία ήδη από το 18981,
η εμφάνιση σύστοιχης εκχύμωσης προσώπου ως συνοδό σημείο ημικρανίας,
είναι μία σπάνια και δύσκολα αναγνωρίσιμη ως συσχετιζόμενη με κεφαλαλγία
δερματολογική εκδήλωση. Υπάρχουν πολύ λίγα περιστατικά που έχουν
αναφερθεί, ενώ κανένα σε δερματολογική βιβλιογραφία έως το 2008.

Α

ναφέρεται η περίπτωση ενός 46χρονου
άνδρα που παρουσιάστηκε στα επείγοντα περιστατικα του Νοσοκομείου
Mater του Δουβλίνου με σοβαρή ετερόπλευρη κεφαλαλγία αριστερά, με συνοδό θόλωση της όρασης και φωτοφοβία και γραμμοειδή εκχύμωση αριστερής παρειας.
Ο ασθενής ανέφερε ιστορικό αρκετών σοβαρών επεισοδίων κεφαλαλγίας (αριστερή πλευρά) από διμήνου με διαταραχές όρασης. Επίσης, ανέφερε ότι σε δύο από τα αναφερόμενα επεισόδια κεφαλαλγίας εμφάνισε γραμμοειδή εκχύμωση αριστερής παρειας. Η εκχύμωση, όπως ανέφερε, εμφανίστηκε αυτόματα, ενώ απέρριψε ως πιθανή αιτία την εφαρμογή κάποιας ουσίας, εφαρμογή τριβής, τραυματισμό, επεισόδιο εμέτου ή πίεσης. Η εκχύμωση ήταν ασυμπτωματική και παρήλθε μετά από διάστημα μιας εβδομάδας. Ο ασθενής
δεν λάμβανε φάρμακα και δεν είχε ιστορικό
κάποιας νόσου που να συσχετίζεται με την κεφαλαλγία ή την εκχύμωση.
Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε γραμμοειδής, ερυθροιώδης δυσχρωμία αριστερής
πλευράς, κλινικά συμβατή με εκχύμωση (Εικόνα 1). Εγινε νευρολογική εκτίμηση και έγινε διάγνωση ημικρανίας. Στα πλαίσια της διερεύνησης, ο ασθενής υπεβλήθη σε πλήθος διαγνωστικών εξετάσεων. Έγινε πλήρης αιματολογι-

κός και βιοχημικός έλεγχος περιλαμβάνοντας
κι έλεγχο πηκτικότητας. Έπισης, έγινε ιολογικός, ορολογικός και ρευματολογικός έλεγχος.
Ελήφθη εγκεφαλονωτιαίο υγρό που δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα ενώ εξετάστηκε και
με καλλιέργειες για ιούς και βακτήρια.
Εκτός από αντισώματα για Epstein Barr, ενδεικτικά παλαιάς λοίμωξης, δεν υπήρξαν αλλα ευρήματα σε καμία από τις εξετάσεις.
Τέλος, έγινε αξονική και μαγνητική τομογραφία κεφαλής και τραχήλου χωρις παθολογικά ευρήματα.
Ελήφθη βιοψία δέρματος από την περιοχή
δυσχρωμίας που εμφάνισε εκτεταμένη εξαγγείωση ερυθρών αιμοσφαιρίων χωρίς αγγειακή βλάβη, εικόνα συμβατή με εκχύμωση (Εικόνα 2).
Η πρώτη αναφορά αυτόματης εκχύμωσης
συσχετιζόμενης με ημικρανία ήταν το 1898,
όταν 23χρονος άνδρας εμφάνισε περιοφθαλμικές εκχυμώσεις σχετιζόμενες με σύστοιχη ημικρανία (3 επεισόδια) όπου στο τρίτο είχε και
οφθαλμική προσβολή με δυσχέρεια όρασης.
Το 1953 ο Selling περιέγραψε δερματική εκχύμωση μετώπου και βλεφάρου με σύστοιχη κεφαλαλγία2. Εν συνεχεια, αναφέρθηκε μία σειρά
11 ασθενών με εκχυνώσεις μεγέθους 10-60
εκατοστών συσχετιζόμενες με κεφαλαλγία3.
Οι DeBroff και Spieriengs περιέγραψαν αντίστοιχες βλάβες σε δύο ασθενείς, ένας εκ των
δύο είχε ιστορικό ερυθηματώδους λύκου. Σε
αυτό το περιστατικό οι συγγραφείς απέδωσαν
την αιμορραγία στην αυξημένη ευθραυστότητα των τριχοειδών λόγω του λύκου1.
Το 1996 περιγράφηκε ακόμα 1 περιστατικο
που εμφάνισε εκχυμώσεις κατά τη διάρκεια
κεφαλαλγίων με εντόπιση σε ένα επεισόδιο
στο μέτωπο και σε έλλα δύο στη δεξιά παρειά4. Ο Wolf θεώρησε ότι οι δερματικές εκχυμώσεις μπορεί να οφείλονται στον ίδιο παΣΕΛΙΔΑ 62

θοφυσιολογικό μηχανισμό που προκαλεί διάταση των αγγείων με συνέπεια την ημικρανία5.
Το 2010 δημοσιευτηκε αρθρο αναφερόμενο σε περίπτωση 9χρονου κοριτσιού με κοιλιακή ημικρανία (ειδική υποκατηγορία ημικρανιών) συνοδευόμενης από εκχυμώσεις γλουτών και μηρών κάθε φορά που είχε επεισόδιο
κοιλιακής ημικρανίας6.
Συνοψίζοντας, πρόκειται για μία σπάνια και
άξια παρατήρησης δερματική εκδήλωση που
εχει ενδιαφέρον να γνωρίζει και ο δερματολόγος.
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Νοσήματα στόματος

απο λοιμωξη με ιους hpv
ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
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Τεράστιο είναι το επιστηµονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον για τους ιούς του θηλώµατος του ανθρώπου (HPV) και το ρόλο
τους στην εµφάνιση καλοήθων και κυρίως κακοήθων νεοπλασιών. Το ενδιαφέρον έχει πυροδοτηθεί κατακόρυφα από την
επιστηµονικά τεκµηριωµένη συµµετοχή ορισµένων τύπων του ιού στην εµφάνιση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας
και ευρύτερα της πρωκτογεννητικής χώρας αλλά και τη µετάδοσή τους κυρίως µε τη σεξουαλική επαφή. Πάνω από 40
γενότυποι του ιού προκαλούν λοίµωξη στα επιθήλια της πρωκτογεννητικής περιοχής, αλλά και σε άλλους βλεννογόνους
και το δέρµα, προκαλώντας ή συµµετέχοντας στην εµφάνιση καλοήθων και κακοήθων όγκων.

Τ

α µέχρι σήµερα ερευνητικά δεδοµένα ενοχοποιούν 13-18 γενότυπους ως συµµετέχοντες στην καρκινογένεση (ιοί υψηλού κινδύνου – high risk), ενώ µεγαλύτερος
αριθµός είναι υπεύθυνοι για καλοήθεις βλάβες
στα επιθήλια (ιοί χαµηλού κινδύνου – low risk).
Ο Στοµατολόγος και ο Οδοντίατρος πρέπει να
είναι ενήµεροι για όλο το φάσµα των νόσων
που προκαλούν οι ιοί αυτοί στο βλεννογόνο
του στόµατος, καθώς και την πιθανή συµµετοχή
τους στην εκδήλωση καρκίνου του στόµατος.
Επιπλέον, η µετάδοση στο στόµα των ιών αυτών, µε στοµατογεννητική επαφή αυξάνει τον
κίνδυνο µόλυνσης µε αποτέλεσµα ως υπεύθυνοι της υγείας του στόµατος να γινόµαστε
αποδέκτες πολλών ερωτήσεων από φοβισµένους ασθενείς, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, για τους κινδύνους που διατρέχουν και τα µέτρα που πρέπει να λάβουν. Τέλος, η δηµιουργία προφυλακτικού εµβολίου κυρίως εναντίον των γενοτύπων του ιού 16, 18 που ευθύνονται για τον
καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, οδήγησε
σε διστακτική µέχρι σήµερα προληπτική χρήση του και δηµιούργησε πολλές ελπίδες. Παρά ταύτα, η προληπτική χρήση εµβολίου για
τον καρκίνο του στόµατος δεν έχει μέχρι σήμερα επιστημονικά τεκμηριωθεί.
Η οµάδα των ιών του θηλώµατος του ανθρώπου (Human Papilloma Virus – HPV) βρίσκονται τα τελευταία 40 χρόνια στο επίκεντρο
της ιατρικής έρευνας κυρίως λόγω της συµµε-

τοχής τους στην αιτιολογία του καρκίνου του
τραχήλου της µήτρας. Η συµµετοχή εξάλλου
των ιών αυτών στην καρκινογένεση του στόµατος έχει µπει στο ερευνητικό στόχαστρο από
το 1983 µε πρωτεργάτη την Stina Syrjänen
και την ερευνητική της οµάδα στο Turku της
Φινλανδίας.
Με την ερευνήτρια αυτή βρισκόµαστε σε συνεργασία τα τελευταία 23 χρόνια και είχαµε την
τύχη να µας τιµήσει πολλές φορές ως οµιλήτρια για τους ιούς HPV τα τελευταία χρόνια. Οι
ιοί HPV είναι µικροί µε διπλή έλικα DNA και
έντονα επιθηλιότροποι. Προσβάλλουν τον άνθρωπο και τα ζώα. Ο άνθρωπος µολύνεται µόνο από τους ιούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο και όχι από εκείνους των ζώων. Έτσι
πρέπει να απενοχοποιήσουµε τα ζώα από πιθανή µόλυνση στον άνθρωπο, και να τα αφήσουµε χωρίς συνέπειες. Μέχρι σήµερα έχουν
ταυτοποιηθεί πάνω από 140 γενότυποι των
HPV. Εντούτοις, ενδιαφέρον παθογενετικό για
τον άνθρωπο παρουσιάζουν 40 περίπου τύποι.
Ταξινοµούνται σε βλεννογόνιους και δερματικούς ανάλογα µε το στόχο προβολής, και σε
υψηλού κινδύνου (high risk, 16, 18, 31, 33,
45, 52, 58) και χαμηλού κινδύνου (low risk,
1-6, 7, 11, 13, 32), µε επιδηµιολογικά κριτήρια που σχετίζονται µε τη βιολογική συµπεριφορά των βλαβών που προ- καλούν (Πίνακας 1). Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα έχουν
ταυτοποιήσει περίπου 15 τύπους στην οµάδα υψηλού κινδύνου, 12 τύπους στην οµάδα

Πίνακας 1
Ταξινόμηση HPV ανάλογα
με την επικινδυνότητα

Πίνακας 2
Ταξινόμηση νόσων από ιούς HPV

Ι. Υψηλού κινδύνου (high risk) 16, 18, 31,
33, 45, 52, 58
ΙΙ. Χαμηλού κινδύνου (low risk) 1-6, 7, 11,
13, 32

Ι. Νοσήματα βλεννογόνου πρωκτογεννητικής
χώρας
ΙΙ. Νοσήματα βλεννογόνου στόματος και
άλλων βλεννογόνων
ΙΙΙ. Νοσήματα δέρματος εκτός γεννητικής
περιοχής
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χαµηλού κινδύνου και 3 µε πιθανή συµµετοχή στην οµάδα υψηλού κινδύνου.
Επιδηµιολογικά Δεδοµένα
• Πάνω από 5% του συνόλου των καρκίνων
παγκοσµίως προκαλούνται από ιούς HPV
• Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας µεταξύ των ετών 15-44, είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες
• 500.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της µήτρας οφείλονται στους ιούς HPV
παγκοσµίως και 250.000 θάνατοι
• Στην Ελλάδα περίπου 600 γυναίκες διαγιγνώσκονται το χρόνο µε καρκίνο τραχήλου της
µήτρας, και περίπου 250 πεθαίνουν
Τρόποι µετάδοσης
Προϋπόθεση για µετάδοση των ιών HPV είναι η διάσπαση του επιθηλιακού ή επιδερµιδικού φραγµού, µετά από τραυµατισµό, που
επιτρέπει την είσοδο του ιού στα κύτταρα της
βασικής στιβάδας όπου υπάρχουν ανάλογοι
υποδοχείς. Οι πιο συνήθεις τρόποι µετάδοσης
στο στόµα είναι: α) η στοµατο-γεννητική επαφή που είναι η κύρια οδός µετάδοσης, β) αυτοενοφθαλµισµός του ιού, γ) µε το φιλί, και δ)
κατά τη διάρκεια του τοκετού ή µέσω της πλακουντίου κυκλοφορίας από µολυσµένη µητέρα (γεννητικά όργανα) στο παιδί.
Τρόποι ανίχνευσης των HPV στο στόµα
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανίχνευσης της
Πίνακας 3
Καρκίνοι σχετιζόμενοι με ιούς HPV
• Τραχήλου μήτρας
• Πέους
• Πρωκτού
• Λάρυγγα
• Στοματοφάρυγγα
• Στόματος;

παρουσίασης των ιών HPV στο βλεννογόνο
του στόµατος µε κλιµακωτή αξιοπιστία. Πρώτος τρόπος είναι η παρουσία κλινικά βλαβών
ή νόσων που οφείλονται στους ιούς αυτούς
και κυτταρολογική ή ιστολογική τεκµηρίωση
που όµως δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες διότι
είναι έµµεσες, δεύτερος, η ανίχνευση του DNA
του ιού µε in situ υβριδισµό ή την αλυσιδωτή
αντίδραση πολυµεράσης, και τρίτος, η παρουσία αντισωµάτων στον ορό έναντι του HPV, τεχνική που δεν θεωρείται αξιόπιστη. Σηµαντικό
εξάλλου είναι να γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχουν
αξιόπιστες εργαστηριακές τεχνικές αναζήτησης
των HPV σε περιπτώσεις ασυµπτωµατικών, χωρίς κλινικές βλάβες στο στόµα. Αυτό πρακτικά
µεταφράζεται ότι δεν είναι σκόπιµο να ενθαρρύνουµε ασυµπτωµατικούς στο στόµα ασθενείς, κυρίως γυναίκες, µε παρουσία HPV στα
γεννητικά όργανα, να προβαίνουν σε ποικίλες
και άσκοπες εξετάσεις για διαπίστωση πιθανής µόλυνσης του βλεννογόνου του στόµατος, όταν δεν υπάρχουν βλάβες συµβατές µε
εκείνες που προκαλούν οι HPV.
Κλινικές βλάβες στο στόµα από HPV
Τα νοσήµατα που προκαλούν οι HPV στον
άνθρωπο ταξινοµούνται, ανάλογα µε τις θέσεις προσβολής, σε 3 οµάδες (Πίνακας 2), οι
δε καρκίνοι που σχετίζονται είναι ταξινοµηµένοι
στον Πίνακα 3. Η κατηγοριοποίηση των βλαβών του στόµατος σε σχέση µε τους τύπους
των HPV έχει ερευνητική, κλινική και πρακτική
σηµασία που συνοπτικά παρατίθεται στη συνέχεια (Πίνακας 4):
1. Στα ασυµπληρωµατικά υγιή άτοµα η παρουσία ιών HPV διαφόρων τύπων στο βλεννογόνο του στόµατος κυµαίνεται από 3,54,5%. Από την παρουσία αυτή ο HPV-16
αντιπροσωπεύει το 28%, εντούτοις ενδιαφέρον είναι ότι σε συγκεντρωτικά ερευνητικά δεδοµένα η HPV λοίµωξη της πρωκτογεννητικής περιοχής δεν προδιαθέτει ούτε άνδρες ούτε γυναίκες, για λοίµωξη HPV
στο βλεννογόνο του στόµατος ακόµα και σε
περιπτώσεις που υπάρχει στοµατογεννητική
επαφή (oral sex).
2. Καλοήθεις βλάβες. Στην οµάδα αυτοί ταξινοµούνται 4 νοσήµατα:
(α) Θηλώµατα. Πρόκειται για καλοήθεις εξωφυτικές βλάβες (Εικ.1) που προκαλούνται από τους χαµηλού κινδύνου HPV6 και HPV-11
(β) Οξυτενή κονδυλώµατα µε χαρακτηριστική λοβωτή επιφάνεια (Εικ.2) που οφείλονται στους χαµηλού κινδύνου HPV-6,
HPV-7, HPV-11
(γ) Κοινές µυρµηκίες, που είναι συχνές στο
δέρµα και σπάνιες στο στόµα (Εικ.3) και
µεταδίδονται µε αυτοεµβολιασµό από
δερµατικές βλάβες. Προκαλούνται από
HPV χαµηλού κινδύνου, κυρίως τους τύ-

Πίνακας 4 HPV και νοσήματα στόματος
Νόσος

Τύποι HPV

Ι. Ασυμπτωματικοί ασθενείς

διάφοροι τύποι (3,5-4,5%)

ΙΙ. Καλοήθεις βλάβες
• Θηλώματα
• Οξυτενή κονδυλώματα
• Κοινές μυρμηκίες
• Εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία

6,11
6, 7, 11
2, 4, 57, 65
13, 32

ΙΙΙ. Δυνητικά κακοήθεις διαταραχές
• Λευκοπλακία
• Ομαλός λειχήν

16, 18, 31, 33
6, 11, 16

IV. Κακοήθεις βλάβες
• Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
• Μυρμηκιώδες καρκίνωμα

16, 18, 31, 33
16, 18, 31

Πίνακας 5 Εμβόλια εναντίον των ιών HPV
Είδος εμβολίου

Ογκογόνα στελέχη που
καλύπτουν

Προστασία %
Ca μήτρας

Δοσολογία

16, 18

70%

• Τετραδύναμο

16, 18, 31, 33

70%

• Πολυδύναμο

16, 18, 31,33, 45, 52, 58

90%

• 2 δόσεις ανά 6 μήνες
μεταξύ 11-15 ετών
• 3 δόσεις (0-2-6 μήνες) άνω
των 15 ετών

• Διδύναμο

πους HPV-2, HPV-4, HPV-57, HPV-65.
(δ) Εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία, που
χαρακτηρίζονται κλινικά από πολλαπλές µικρές, ελαφρά εξωφυτικές βλάβες λευκού ή λευκορόδινου χρώµατος (Εικ.4). Οφείλονται στον χαµηλού
κινδύνου HPV-13 και HPV-32. Εµφανίζει οικογενή χαρακτήρα και εµφανίζεται σε γενετικά προδιατεθειµένα άτοµα
(λευκοκυτταρικά αντιγόνα β-αλύσεων
1*0404 αλλήλια).
3. Δυνητικά κακοήθεις βλάβες. Στην οµάδα
αυτή ταξινοµείται κυρίως η λευκοπλακία,
ενώ άλλες βλάβες της οµάδος αυτής βρίσκονται στο στόχαστρο εντατικής έρευνας.

Τα ερευνητικά ευρήµατα στη λευκοπλακία
συγκλίνουν στην παρουσία υψηλού κινδύνου HPV, ιδιαίτερα των HPV-16, HPV18, HPV-33 στις βλάβες της λευκοπλακίας που κυµαίνονται στο 22,2- 25,4%, ενώ
υπάρχουν µελέτες που αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά (Εικ.5). Ευρήµατα που υποστηρίζουν την άποψη συµµετοχής των υψηλού κινδύνου HPV στην προκαρκινική και
καρκινική διαδικασία στο βλεννογόνο του
στόµατος1. Στον οµαλό λειχήνα του στόµατος, έχει ανιχνευθεί αποικισµός των βλαβών
µε HPV στο 23% ή και χαµηλότερα, κυρίως
τους γενότυπους HPV-6, HPV-11 και λιγότερο HPV-16. Παρά ταύτα ο ρόλος των HPV

Εικ. 1: Θήλωμα στο πλάγιο χείλος της γλώσσας.

Εικ. 2: Πολλαπλά οξυτενή κονδυλώματα στο βλεννογόνο του κάτω χείλους.

Εικ. 3: Πολλαπλές μυρμηκίες στα ούλα.

Εικ. 4: Εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία, πολλαπλά λευκορόδινα οζίδια στο βλεννογόνο της παρειάς.
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Εικ. 5: Λευκοπλακία ομοιογενής στη γλώσσα.

στον οµαλό λειχήνα του στόµατος απαιτεί
περισσότερη µελέτη, εάν µάλιστα ληφθεί
υπόψη ότι η προκαρκινική φύση της νόσου
αµφισβητείται καθώς τα ποσοστά εξαλλαγής
είναι πολύ χαµηλά (0,27% στον 1 χρόνο).
4. Κακοήθεις βλάβες. Η συµµετοχή των υψηλού κινδύνου HPV-16 και HPV-18 έχει τεκµηριωθεί ιδιαίτερα στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του στοµατοφάρυγγα (Εικ.6) και το
µυρµηκιώδες καρκίνωµα (Εικ.7). Εντούτοις,
τα ευρήµατα σε άλλες θέσεις του στόµατος
δεν εµφανίζουν απόλυτη οµοιογένεια. Πολυάριθµες αξιόλογες µελέτες έχουν καταγράψει την παρουσία υψηλού κινδύνου HPV σε
ποσοστά πάνω από 33,7% ή και λίγο κατώτερο. Οι γενότυποι HPV-16 και HPV-18 είναι
οι επικρατέστεροι. Εντούτοις, έχουν ανευρεθεί και χαµηλού κινδύνου HPV σε σηµείο
που δηµιουργεί την υποψία της συµµετοχής
στην καρκινογένεση του στόµατος. Ιδιαίτερη, εξάλλου, σηµασία έχει η χρόνια παρουσία των HPV-16 και HPV- 18 στον βλεννογόνο του στόµατος, για την ανάπτυξη ακαν-

Εικ. 6: Πρώιμο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στην υπερώα.

θοκυτταρικού καρκινώµατος. Έτσι σήµερα
διαγράφονται 2 πληθυσµιακές οµάδες κινδύνου ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώµατος στο στόµα. Η µία αφορά άτοµα
που είναι µολυσµένα µε HPV, συνήθως µετά από στοµατογεννητική σεξουαλική επαφή, και η άλλη που δεν έχει µολυνθεί µε
HPV. Πάγια όµως είναι, και στις 2 οµάδες,
η συµµετοχή στην καρκινογένεση ή χρόνια χρήση καπνού και αλκοόλ. Ένα ακόµη
σηµαντικό δεδοµένο είναι ότι, όπως προκύπτει από ερευνητικά δεδοµένα, η πρόγνωση του ακανθοκυτταρικού καρκινώµατος του βλεννογόνου του στόµατος δεν επηρεάζεται από την παρουσία ή όχι των HPV.
Εµβόλιο και προοπτικές
Η δηµιουργία προφυλακτικού εµβολίου (Πίνακας 5), κυρίως για τους υψηλού κινδύνου γενότυπους HPV-16 και HPV-18 (Gervavix-2, Gardasil4 και 7, διδύναµο-τετραδύναµο-πολυδύναµο)
των γεννητικών οργάνων που ευθύνονται για
τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και των

Εικ. 7: Πρώιμο μυρμηκιώδες καρκίνωμα στη ράχη της
γλώσσας.

προκαρκινικών βλαβών της περιοχής, δηµιούργησε ελπίδες για µια ανάλογη δράση για
το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του στόµατος.
Παρά ταύτα δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα ερευνητικά δεδοµένα που να στηρίζουν την προφυλακτική δράση του εµβολίου για τον καρκίνο
του στόµατος. Συµπερασµατικά, ο ρόλος των
ιών HPV σε πολλές βλάβες και νοσήµατα του
στόµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ακανθοκυτταρικού και του µυρµηκιώδους καρκινώµατος, είναι αναµφισβήτητος. Ο Στοµατολόγος και
ο Οδοντίατρος πρέπει να είναι ενήµεροι για όλο
το φάσµα των εκδηλώσεων στο στόµα ώστε
να εντοπίζουν και να θεραπεύουν έγκαιρα κάθε βλάβη που σχετίζεται µε τον HPV. Επιπλέον,
οφείλουν να ενηµερώνουν σωστά τους ασθενείς τους σχετικά µε τους τρόπους µόλυνσης
και προφύλαξης, ερωτήµατα που µε την πάροδο του χρόνου θα γίνονται όλο και πιο έντονα.

Bouda M, Gorgoulis V, Kastrinakis N, Laskaris G,
Kittas Ch. Mod Pathol 2000; 13:644-653. Rautava J, Syrjänen S. JADA 2011; 142:905- 914.
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Άτλας
Ονυχοπαθολογίας - Ονυχοκομίας
Δημήτρης Ρηγόπουλος
Τα νύχια αποτελούν ένα εξάρτημα του δέρματος με μοναδική παθολογία, η οποία σε μεγάλο βαθμό
είναι παντελώς άγνωστη στον μη ειδικευόμενο γιατρό. Επιλέον, οι συνθήκες και ο σύγχρονος τρόπος
ζωής, επιβάλλουν την άψογη εμφάνιση των νυχιών σε κάθε αποκάλυψή τους, γεγονός που συνέβαλε
στον με ραγδαίο ρυθμό πολλαπλασιασμό των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αισθητική τους
εμφάνιση.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στον γενικό γιατρό, τον δερματολόγο, τον παθολόγο αλλά και σε όλους
όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με το νύχια έχοντας σκοπό να διευρύνει τις γνώσεις τους γύρω από
τα προβλήματα του εξαρτήματος αυτού. Να τους βοηθήσει να κατευθύνουν θεραπευτικά ή αισθητικά
τον ασθενή ή πελάτη τους.
Ο συγγραφέας, Δημήτρης Ρηγόπουλος, διευθύνοντας την Κλινική Όνυχος στο νοσοκομείο "Ανδρέας
Συγγρός" για περισσότερα από 15 χρόνια, μεταφέρει, με τον πιο έγκυρο τρόπο, αυτή την εμπειρία του
γύρω απο τις παθήσεις των νυχιών.
Η έξοχη κλινική περιγραφή, η διαγνωστική προσέγγιση και οι ολοένα αυξανόμενες διαθέσιμες
θεραπευτικές επιλογές, παρατίθενται με τρόπο αξιόπιστο αλλά και εύληπτο ώστε να το καθιστά
εργαλείο τόσο για τον ειδικό επιστήμονα όσο και για τον μη ειδικό, ενώ εξαιρετική προσθήκη αποτελεί
το λεπτομερώς ενημερωμένο γλωσσάρι με επεξήγηση των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων
επιστημονικών όρων για τα νύχια.
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Μεσοθεραπεία
για γράμμωση
Από την FUSION MESOTHERAPY
H Fusion Mesotherapy με
15 χρόνια εμπειρία στη
μεσοθεραπεία καινοτομεί και πάλι
παρουσιάζοντας για πρώτη φορά
πέντε νέα, παγκοσμίως μοναδικά
προϊόντα μεσοθεραπείας, τα
οποία είναι καρπός πολύχρονων
ερευνών από το ανθρώπινο
επιστημονικό δυναμικό της.
Δημήτριος Μησουράς
Γενικός Διευθυντής
της APALIS biomedical

Π

ρόκειται για μια καινοτόμo ιδέα στο χώρο της μεσοθεραπείας, η οποία ανοίγει
νέες προοπτικές στον ανδρικό και όχι
μόνο πληθυσμό, για τη βελτίωση του όγκου
και τη διασαφήνιση των μυών με ασφαλή και
φυσικά συστατικά. Για το λόγο αυτό δημιούργησε δύο προϊόντα το F-MUSCLE FACTOR και
το F-MUSCLE FIT τα οποία συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στην γράμμωση του σώματος.
F-MUSCLE FACTOR
Αύξηση του όγκου των μυών
Το F-Muscle Factor εμπεριέχει βασικά συστατικά για την αύξηση της μάζας των μυών μέσω της αύξησης των επιπέδων της τεστοστερόνης. Το D-ασπαρτικό οξύ δρα ενεργώντας
άμεσα στην υπόφυση, προκαλώντας αύξη-

ση της ωχρινοτρόπου ορμόνης ή LH. Αυτή η
ίδια ορμόνη υποστηρίζει τη φυσική παραγωγή τεστοστερόνης. Η Β6 βιταμίνη υποστηρίζει τη μετατροπή του γλυκογόνου σε γλυκόζη για ενέργεια. Στο ορμονικό επίπεδο, συμμετέχει στο μετασχηματισμό της τρυπτοφάνης
(ένα αμινοξύ) σε σεροτονίνη, για τη ρύθμιση
της διάθεσης. Επιτρέπει επίσης την καλύτερη
οξυγόνωση του αίματος.
Το μαγνήσιο βοηθά στη σταθεροποίηση του
ασβεστίου στη δομή των οστών, συμμετέχει
στην παραγωγή ενέργειας, την ορμονική δραστηριότητα, την ανάπτυξη, τη σύνθεση πρωτεϊνών και επίσης στις μυϊκές συστολές.
Ο ψευδάργυρος, λόγω της επίδρασής του
στην υπόφυση, προάγει επίσης την έκκριση
ορμονών, οι οποίες στη συνέχεια αντιδρούν
με την ορμόνη απελευθέρωσης γοναδοτροπίνης, δρώντας στα κύτταρα του Leydig στους
όρχεις, καταλήγοντας στη μετατροπή της χοληστερόλης σε τεστοστερόνη.
F-MUSCLE FIT
Διασαφήνιση των μυών
Το F-Muscle Fit συνδυάζει διάφορα δραστικά συστατικά που βοηθούν στη διασαφήνιση
των μυών, μέσω της αποβολής των υγρών,
και τη μείωση τους λίπους. Βοηθάει στον καλύτερο ορισμό των μυών σε περιοχές ευαίσθητες στη χαλάρωση, λόγω γήρανσης ή ανεπαρκούς σωματικής δραστηριότητας, όπως
κοιλιά, χέρια και μηρούς, μιμούμενο τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής. Ενεργοποιεί επίσης την απελευθέρωση αδιπονεκτίνης από το λιπώδη ιστό, ενισχύοντας το μεταβολισμό των μυϊκών ινών τύπου Ι και τη μιτοχονδριακή δραστηριότητα.
Οι συνεδρίες που απαιτούνται ανάλογα
την περίπτωση κυμαίνονται από 3-5 για το FMUSCLE FIT και 5-10 για το F-MUSCLE FACTOR.
Τα δύο νέα προϊόντα έρχονται να υποστηρίξουν την προσπάθεια για μια φυσική γράμμωση με ασφαλή τρόπο. Η εταιρεία μας προσπαθεί να καινοτομεί, να καλύπτει ανάγκες και
να ανοίγει νέους δρόμους στο επιστημονικό
αλλά και εμπορικό πεδίο. Η μεσοθεραπεία
γράμμωσης είναι μια ευκαιρία για να πλησιάσει κάποιος ένα μεγάλο μέρος και του ανδρικού πληθυσμού.
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ΝΕΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
STEFANO MARCELLI
ITME PUBLICATIONS, 2016
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΩΣ & ΧΡΟΝΙΟΥ ΑΛΓΟΥΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

• ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ
• ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ
• ΠΕΡΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ
• ΚΟΙΝΗ ΑΚΜΗ
• ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΑΚΜΗ
• ΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΧΗΛΟΕΙΔΗ
• ΡΑΓΑΔΕΣ
• ΡΥΤΙΔΕΣ
• ΤΗΛΕΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΕΣ
• ΚΙΡΣΟΙ & ΑΙΜΟΡΡΟΕΙΔΕΣ
• ΑΚΡΟΧΟΡΔΩΝΕΣ
«...Η δουλειά μου είναι αφιερωμένη σε όλους αυτούς που θυσιάζονται, με Αγάπη, ώστε να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο τους φυσικούς πόρους ως θεραπευτική δύναμη! Ο ιατρός ως νοήμων ον και διαμεσολαβητής, στην
οπτική της Μεγάλης Οικολογικής Σύμβασης της 3ης Χιλιετίας.
Φιλικά
Ιατρός και Καθηγητής Σεμιναρίων Μεσοθεραπείας
Dr. Stefano Marcelli»
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
5 Θεραπευτικοί Παράγοντες

Υποβολή
Νυγμοί
Αιμορραγία
Αναισθητικό
Άλλα Φάρμακα

4 Δόγματα (Multedo)

Δέρμα
Προκαΐνη
Εντοπισμένο Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα Επιβράδυνσης

3 Εντολές (Pistor)

Λίγο
Σπάνια
στο Σωστό Σημείο

2 Αφετηρία

Σημεία που μας λέει ο ασθενής
Σημεία που γνωρίζει ο γιατρός

1 Αδιαίρετο Άθροισμα

Μεσοθεραπεία= Μικροεγχύσεις
+Nappage

• Nappage
Στα Ελληνικά Napage σημαίνει κάλυψη, συνιστάται στον επαναληπτικό νυγμό του δέρματος με ρυθμό 3-4 εγχύσεις το δευτερόλεπτο, πιέζοντας συγχρόνως στο έμβολο της σύριγγας για να κατανέμουμε το ιατρικό κοκτέιλ. Η
απόσταση μεταξύ των νυγμών εξαρτάται από τη θεραπευόμενη περιοχή:
από 2-3 mm σε μια φλεγμένουσα μεσοδακτύλια άρθρωση και στις ρυτίδες
στο μέτωπο και από 5-10 mm στη κυτταρίτιδα στους μηρούς, στις γάμπες,
στους γλουτούς και στη κοιλιά.
• Σε ποιους ασθενείς ενδείκνυται
Στα τριάντα χρόνια καθημερινής πρακτικής μου έτυχε λίγες φορές να βρεθώ μπροστά σ’έναν ασθενή που μου ζητούσε τη μεσοθεραπεία σαν πρώτη
παρέμβαση, χωρίς δηλαδή να έχει λάβει φάρμακα από το στόμα, μόνος του
ή με ιατρική συνταγή ή να έχει δεχθεί θεραπευτικές παρεμβάσεις από επαγγελματίες συμβατικών και μη συμβατικών επιστημών. Κάνω αυτή τη δήλωση γιατί ο διακριτός χαρακτήρας της πάθησης και του συμπτώματος για τα
οποία απευθύνεται σ’έναν μεσοθεραπευτή είναι η μη ανταπόκριση στις συνηθισμένες θεραπείες.
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Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της SADENT

Ο χώρος της λιπογλυπτικής σώματος
καλωσορίζει τις καινοτομίες στην
διαχείριση του λίπους με το

ΟNDA της DEKA

Η αγορά της λιπογλυπτικής σώματος αναπτύχθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια και
είναι μία από αυτές που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη από θεαματικά αποτελέσματα
και από τεχνολογικές καινοτομίες. Τα μηχανήματα που λειτουργούν με ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων (RF) είναι, μέχρι τώρα, η τεχνολογία με την μεγαλύτερη ζήτηση
στην λιπογλυπτική σώματος λόγω των φυσιολογικών διαδικασιών που ενεργοποιεί,
(περισσότερο στις στιβάδες του δέρματος ) αλλά ακόμα δεν είναι ούτε ανώδυνη ούτε
απαλλαγμένη από παρενέργειες. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν χρησιμοποιείται σε
εφαρμογές όπως η σύσφιξη ή η λιπογλυπτική. Η ανάγκη βελτίωσης της τεχνολογίας
RF οδήγησε στην δημιουργία πολυπολικών συσκευών αλλά τα προβλήματα, όπως ο
χρόνος αποθεραπείας και η επώδυνη διαδικασία, παρέμειναν.

Η

DEKA (Φλωρεντία, Ιταλία) με την πρόσφατη εισαγωγή στην αγορά του νέου
ONDA, μία πλατφόρμα ελεγχόμενης
παροχής μικροκυμάτων, συνεχίζει την παράδοση που έχει στην παρουσίαση μοναδικών
και πρωτοποριακών τεχνολογιών στην αγορά
της αισθητικής, στοχεύοντας τώρα ειδικά στον
χώρο της Λιπογλυπτικής σώματος.
Ζητήματα όπως, η διάρκεια των συνεδριών,
η δυσφορία των ασθενών και ο χρόνος αποθεραπείας αντιμετωπίζονται εύκολα και ριζικά
με την εντελώς νέα και πατενταρισμένη τεχνολογία παροχής Μικροκυμάτων (Ευρεσιτεχνία
σε εκκρεμότητα).
“Το Onda είναι μία επανάσταση γιά τα ιατρεία μου” Είπε ο Καθ. Paolo Bonan, MD at
Villa Donatello Clinic, Φλωρεντία, Ιταλία “Το
Onda επιτρέπει την διαφοροποιημένη αντιμετώπιση ποικιλίας καταστάσεων, όπως Κυτταρίτιδα και χαλάρωση δέρματος ή συγκεντρώσεις λιπώδη ιστού, επενεργώντας σε διαφορετικά βάθη. Παρέχει όλες τις επιθυμητές θεραπείες σε ένα μηχάνημα, χωρίς τα προβλήματα
των τεχνολογιών του παρελθόντος. Οι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι αφ' ενός από τα αποτελέσματα που πετύχαμε μέχρι σήμερα και αφ' ετέρου από την ελάχιστη επεμβατικότητα που είναι το χαρακτηριστικό αυτής
της νέας και άκρως ενδιαφέρουσας τεχνολογίας. Χωρίς κάψιμο ή άλλου είδους υπερθέρμανση, μόνο άνεση. Γι' αυτούς τους λόγους το
Onda είναι, μέχρι σήμερα, η θεραπεία με την
μεγαλύτερη ζήτηση γιά Λιπογλυπτική σώματος, από τους περισσότερους ασθενείς μας .”
Η τεχνολογία Μικροκυμάτων δεν είναι κάτι
νέο στον τομέα των Ιατρικών εφαρμογών. Εχει ευρέως χρησιμοποιηθεί, μέχρι σήμερα, σε
πολλούς κλάδους της Ιατρικής συμπεριλαμβανομένης της Ογκολογίας. Εχει δε αποδειχθεί ιδιαίτερα ασφαλής η χρήση της στον άνθρωπο.
“Την ημέρα που παρέλαβα το μηχάνημα στο

ιατρείο μου ήμουν πραγματικά επιφυλακτικός
με αυτήν την τεχνολογία, γιατί κανείς δεν την
είχε χρησιμοποιήσει μέχρι τότε. Τώρα μπορώ
να πω με βεβαιότητα ότι το Onda είναι μία υψηλού βαθμού ασφάλειας συσκευή, καθ' όσον η εκπομπή Μικροκυμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε επαφή με το δέρμα και
η παροχή της ενέργειας ελέγχεται πλήρως και
με ακρίβεια από τις κεφαλές, έτσι ώστε δεν υπάρχει αφ' ενός καμμία πιθανότητα βλάβης
στον ασθενή, αφ' ετέρου παρέχει στον χειριστή τις καλύτερες συνθήκες εργασίας“ συνεχίζει ο Καθ. Bonan.
Η τεχνολογία των κεφαλών του Onda (Ευρεσιτεχνία σε εκκρεμότητα) επιτρέπει τον πλήρη
έλεγχο της παροχής Μικροκυμάτων στο σώμα.
Στοχεύοντας απ' ευθείας στον υποδόριο λιπώδη ιστό προφυλάσσει τις στιβάδες του δέρματος από ανεπιθύμητη υπερθέρμανση ή ακόμα
και από ερεθισμούς και εγκαύματα. “Αυτό είναι ένα θαυμάσιο πρακτικό πλεονέκτημα συγκριτικά με τις συσκευές τεχνολογίας RF όπως
και με αυτές άλλης τεχνολογίας, που υποχρεώνουν σε επιπλέον διαχείριση του περιστατικού, μετά την θεραπεία, είτε γιά την ανακούφιση του ασθενούς είτε γιά την σταθεροποίηση των ίδιων των αποτελεσμάτων.” δηλώνει
ο Καθ. Nicola Zerbinati, MD of CMP, Pavia,
Ιταλία“. Το Onda επεμβαίνει επιλεκτικά στο υποδόριο λίπος χωρίς θερμική επιβάρυνση των
ανώτερων στιβάδων του δέρματος. Αυτό δεν
οφείλεται μόνο στις ψυχόμενες κεφαλές, αλλά σημαίνει ότι έχουμε, γιά πρώτη φορά, μία συσκευή που μπορεί να παρέχει εστιασμένη δράση ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.
Αυτό είναι αποτέλεσμα μίας βαθειάς γνώσης
αφ' ενός των χαρακτηριστικών των στιβάδων
του δέρματος, αφ' ετέρου της συμπεριφοράς
τους όταν υπόκεινται σε Πολύ Υψηλές συχνότητες“ συνεχίζει ο Καθ. Zerbinati.
“Συγκρίνοντας την τεχνολογία μικροκυμάτων
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(MW) με
τις άλλες
τεχνολογίες διαχείρισης
λίπους,
έμεινα
έκπληκτος από τον περιορισμένο
αριθμό συνεδριών μετά τις οποίες οι ασθενείς βλέπουν
αποτελέσματα. Οι συνεδρίες διαρκούν λιγότερο από 10 λεπτά και αυτό βοηθά σημαντικά στην ικανοποίηση του ασθενούς. Ο χρήστης καθοδηγείται στο σύνολο των πρωτοκόλλων μέσα από ένα ευρηματικό περιβάλλον γραφικών, που καθιστά όλη την διαδικασία πολύ εύκολη και ευχάριστη στην εκτελεσή της.”καταλήγει ο Καθ. Bonan.
“Ολες οι βιοψίες και τα ιστολογικά ευρήματα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου αποδεικνύουν πως το Onda δρα επιλεκτικά στο λίπος.
Στην πράξη το Onda, μέσω των ΜικροΚυμάτων του, επιφέρει μία φυσιολογική νέκρωση
των λιποκυττάρων που οδηγεί σε μία ορατή
μείωση του περιγράμματος,, στο πλαίσιο 1 ή
2 συνεδριών”. Καθ. Α. Calligaro ιατροδικαστικό τμήμα S. Matteo, Pavia, Ιταλία.
Οι ασθενείς και οι χειριστές αναφέρουν από κοινού ότι η μέθοδος Onda είναι ευχάριστη και ιδιαίτερα άνετη όπως επίσης είναι γρήγορης και εύκολης εφαρμογής. Τα γρήγορα
και πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, ορατά από την πρώτη συνεδρία, η εύκολη χρήση της συσκευής και ο υψηλός βαθμός άνεσης κάνουν το Onda μία επιλογή αναφοράς
γιά πολλές επιχειρήσεις του χώρου της ΛιποID
γλυπτικής σώματος.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Color Atlas of Oral Diseases

Diagnosis and Treatment
Fourth Edition, 2017
by George Laskaris, MD, DDS, PhD
Thieme Verlag, Stuttgart • New York • Delhi • Rio de Janeiro

Β

ρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω το εξαίρετο σύγγραμμα Color Atlas of Oral Diseases:
Diagnosis and Treatment σε 4η έκδοση στα Αγγλικά, του Καθηγητή Γιώργου Λάσκαρη, ένα επιπλέον «πετράδι» στα εξαίρετα βιβλία που έχει συγγράψει και έχουν μεταφραστεί σε

12 διεθνείς γλώσσες. Το νέο σύγγραμμα, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αληθινό κόσμημα, ικανό
να αντιπροσωπεύσει για άλλη μία φορά διεθνώς
την Ελλάδα με αξιώσεις, αφού βρίσκεται ήδη στην
πρωτοπορία για 30 συναπτά χρόνια με 4 αλλεπάλληλες εκδόσεις, στην Αγγλική γλώσσα, και σημαντικές επιστημονικές βραβεύσεις.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο βιβλίο ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες επιστημονικές
και εκδοτικές απαιτήσεις, προσεγμένο ως την τελευταία λεπτομέρειά του, τόσο από άποψη επιστημονικής τεκμηρίωσης, όσο και αισθητικής παρουσίας. Είναι πλήρες, εύχρηστο, πρακτικό ώστε μπορεί να χαρακτηρισθεί μοναδικό στο είδος του, το οποίο περιλαμβάνει, στις 709 σελίδες του, το σύνολο
των νοσημάτων του στόματος (τοπικών και συστηματικών) περιγράφοντας πλήρως τη διάγνωση και
θεραπεία τους. Το κείμενο είναι ακριβές, σαφές, περιεκτικό και πρωτότυπα παρουσιασμένο, ώστε καθιστά αληθινή απόλαυση τη μελέτη του. Ο συγγραφέας παραθέτει αφενός τη μακροχρόνια γνώση και
εμπειρία του στο αντικείμενο της Στοματολογίας, αφετέρου τις πλέον σύγχρονες απόψεις από την εκτεταμένη διεθνή βιβλιογραφία. Ιδιαίτερα εντυπωσιάζουν το εκπληκτικό φάσμα των νόσων του στόματος, με τις 1003 έγχρωμες φωτογραφίες και η ολοκληρωμένη περιγραφή κάθε νοσήματος (βασικά χαρακτηριστικά/keywords, κλινική εικόνα, ιστολογικά
ευρήματα, εργαστηριακές εξετάσεις, θεραπεία) ταξινομημένα σε 43 κεφάλαια, και ένα παράρτημα με 2
ακόμη κεφάλαια, ένα με την ταξινόμηση των νόσων
ανάλογα με τη μορφολογία της βλάβης και το χρώμα, και ένα με την κλινική διαδικασία της βιοψίας και
την ερμηνεία της ιστολογικής έκθεσης.
Ένα από τα ισχυρότερα σημεία του συγγράμματος είναι οι αριστουργηματικές φωτογραφίες από
το προσωπικό αρχείο του Γιώργου Λάσκαρη, όλες έργα τέχνης, που μαρτυρούν από μόνες τους
τη βαθιά γνώση και κλινική πείρα του συγγραφέα.
Ειδικότερα στο κεφάλαιο των δερματικών νόσων,
αναπτύσσονται με εξαιρετικό τρόπο τα δερματοβλεννογόνια νοσήματα, που σε συνδυασμό με το
τεράστιο εύρος και των λοιπών νόσων του στόματος, καθιστά το βιβλίο ανεκτίμητο για τον Δερματολόγο. Το σύγγραμμα είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμο στην κλινική πράξη για τον Στοματολόγο, τον
Οδοντίατρο, τον Ωτορινολαρυγγολόγο, τον Παθολόγο, τον Γενικό Ιατρό, τον Παιδίατρο, καθώς και
τον Ειδικευόμενο Ιατρό και τους Φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής.
Συμπερασματικά, αυτό που αποκομίζει ο αναγνώστης είναι ο μόχθος, η κλινική εμπειρία και
το βάθος των γνώσεων του συγγραφέα, που είναι αποτυπωμένο σε κάθε σελίδα του βιβλίου, καθώς και η αφοσίωσή του στην Στοματολογία. Χωρίς κανένα δισταγμό, το χαρακτηρίζω ως το πλέον
έγκυρο βιβλίο αναφοράς στο είδος του, διεθνώς,
στο χώρο της Στοματολογίας και της Δερματολογίας, που διεκδικεί τα πρωτεία στον παγκόσμιο χάρτη της Στοματολογίας, και προβάλει την Ελληνική Ιατρική με τον πιο αξιόπιστο τρόπο.
Δημήτρης Ρηγόπουλος
Καθηγητής Δερματολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Δ/ντης Νοσ. «Α. Συγγρός»

DIODE LASER PLATFORM
Effective+profitable+versatile
808

DIODE

L ASER

HAIR

755

REMOVAL

Η Αποτρίχωση αποκτά άλλη
διάσταση με το Νέας Γενιάς
Διοδικό Laser της Eneka

Προηγμένη πλατφόρμα
αποτρίχωσης με επιλογές
διαφορετικών μηκών
κύματος: 808nm & 755nm
για μεγάλο εύρος
επιλογών, ακρίβεια,
ταχύτητα
και αποτελεσματικότητα
στις θεραπείες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συνδυάζει μήκη κύματος σε 808nm & 755nm προκειμένου να εγγυηθεί τα μέγιστα αποτελέσματα ακόμα και σε τριχοφυΐα που επιμένει.
Με δύο επιλογές λειτουργίας, προσφέροντας είτε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε την
επιλογή DHR με υψηλές δόσεις ενέργειας και εξαιρετικά σύντομους παλμούς είτε την επιλογή FDHR με χαμηλές δόσεις ενέργειας στη μέγιστη ταχύτητα 10Ηz, προσαρμόζοντας με
τον τρόπο αυτό τις θεραπείες ανά περίπτωση πελάτη.
Η πολυχρηστικότητα της 808nm laser κεφαλής προσαρμόζεται άριστα και ταιριάζει σε
όλους τους τύπους δέρματος, ανεξάρτητα από την απόχρωση ή την πυκνότητα της τρίχας.
Η υψηλή τάση έως 5.000 watts, των δυο επιλογών DHR & FDHR και τα νέα μεγέθη παλμού, βελτιώνουν τα αποτελέσματα προσφέροντας μία εξατομικευμένη λύση που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε υπό θεραπεία ζώνης.

ΣΕΛΙΔΑ 76

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εξασφαλίζει τα μέγιστα αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας θεραπεία, σε κάθε τύπο
δέρματος και τρίχας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες σε μαυρισμένες επιδερμίδες!
• Ασφαλής και ανώδυνη αποτρίχωση με το ισχυρό σύστημα ψύξης CONTACT COOLING
SAPPHIRE TIP SYSTEM που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εγκαύματος
• Απαιτείται λιγότερος χρόνος στις θεραπείες λόγω της ταχύτητας έως 10Ηz με τις κεφαλές θεραπείας 808nm και 755nm και spot size έως 34 x14 mm
• Δεν απαιτείται χρόνος αποθεραπείας
• Άνεση στη χρήση με τις εργονομικές, ελαφριές κεφαλές
• Μηδενικό κόστος συντήρησης αφού δεν έχει αναλώσιμα
• Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Ισπανία
808

POWER

2000W

4000W

5000W
755

POWER

WORK MODES

ENERGY / PULSE DURATION
SPOT L 10 x 9 mm

SPOT XL 20 x 9 mm

SPOT 2 XL 34 x 14 mm

DHR

50 J/cm2 - 23ms

-

-

FDHR

12 J/cm2 - 6ms

-

-

DHR

-

40 J/cm2 - 18ms

-

FDHR

-

10 J/cm2 - 5ms

-

DHR

-

-

25 J/cm2 - 26ms

FDHR

-

-

7 J/cm2 - 8ms

WORK MODES

ENERGY / PULSE DURATION
SPOT L 10 x 9 mm

2000W

DHR

30 J/cm2 - 20ms

FDHR

10 J/cm2 - 6ms

SPOT

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
DERMACON ΕΠΕ: Δελφών 5 & Κηφισίας 152 33 Aθήνα, Τ. 210 6777540, F. 210 6745201, S. www.dermacon.gr, E. dermacon@dermacon.gr
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ medicontec

Γνήσια μεσοθεραπεία προσωπου & σωματοσ
από τη

Μεσοθεραπεία: Όταν πρόκειται για μεσοθεραπεία, κανένα όνομα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με την κλινική αποτελεσματικότητα και την
εμπειρία, από το Pistor. Το αρχικό πιστόλι μεσοθεραπείας Pistor σχεδιάστηκε από την εταιρία MI Medical Innovation σε συνεργασία με
τον ιδρυτή της μεσοθεραπείας, Δρ Michel Pistor,
του οποίου η έρευνα και η ανάπτυξη οδήγησαν
στη δημιουργία ενός πανεπιστημιακού ιατρικού
διπλώματος στη Μεσοθεραπεία! Η συνεργασία
αυτή, καθιστά την MI Medical Innovation, έναν
παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα αυτό.

δυνη για τους ασθενείς ακόμη και σε ευαίσθητους τομείς, όπως το τριχωτό της
κεφαλής ή του προσώπου.
Τα ηλεκτρονικά που είναι ενσωματωμένα στο PISTOR Eliance, επιτρέπουν
την εύκολη και ακριβή προσαρμογή του βάθους διείσδυσης, του όγκου έγχυσης και του χρόνου έγχυσης.
Εύκολος και προσαρμόσιμος προγραμματισμός
Για την διευκόλυνση του χρήστη η προηγούμενη ρύθμιση αποθηκεύεται.
Το Pistor Eliance είναι εξοπλισμένο με έναν εργονομικό πίνακα ελέγχου, ο
οποίος επιτρέπει γρήγορο και εύκολο προγραμματισμό με επιλογή από 6 προεγκατεστημένες λειτουργίες. Οι εξαιρετικής ακρίβειας ρυθμίσεις χαρίζουν άμεσα αποτελέσματα στην εφαρμογή θεραπειών όπως:
• Μesotherapy
• Μesolifting
• Filler
• Λιποδιάλυση
• Κυτταρίτιδα
Ακόμη, παρέχει μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών εκχύσεων (βάθος
0-13mm):
• Standard
• Continuous
• Mesoperfusion
• Nappage
• Point by point
• Microdose
• Megadose

Τ ι είναι όμως η Μεσοθεραπεία; Μεσοθεραπεία στην αισθητική, είναι η έγχυση ουσιών κάτω από την επιδερμίδα (με χρήση του Pistor Eliance). Εφαρμόζεται μεταξύ άλλων στο πρόσωπο (μεσοθεραπεία προσώπου) αλλά και στο
σώμα (μεσοθεραπεία σώματος) και χρησιμοποιείται για να διορθώσει πολλά
και διαφορετικά προβλήματα της επιδερμίδας μας.
Στη μεσοθεραπεία, εγχύουμε τα απαραίτητα συστατικά σε όλη την επιφάνεια του προσώπου. Διεισδύουμε σε μικρό βάθος ( 1-3mm), ενώ ο αριθμός
των εγχύσεων ποικίλλει ανάλογα με την θεραπεία.
Στόχος της μεσοθεραπείας προσώπου είναι να μεταφέρει κάτω από την επιδερμίδα συγκεκριμένες ουσίες όπως υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες και αντιοξειδωτικούς παράγοντες, ανόργανα στοιχεία, πυροσταφυλικό νάτριο, γλυκόζη
κ.ά. που συμβάλλουν στην αντιγήρανση, συγκρατούν νερό κάτω από το δέρμα μας και το διατηρούν φρέσκο, ενυδατωμένο και νεανικό.
Η Μεσοθεραπεία σώματος είναι μία μέθοδος ενδο και υποδόριων εγχύσεων που επιτρέπει τη διάσπαση του λιπώδους ιστού και την αντιμετώπιση του
τοπικού πάχους και της κυτταρίτιδας. Αντιμετωπίζοντας την κακή κυκλοφορία
των κάτω άκρων με την έγχυση ενός κοκτέιλ από διάφορα προϊόντα στην περιοχή όπου βρίσκεται η «φλούδα πορτοκαλιού», η μεσοθεραπεία μειώνει την
κυτταρίτιδα στους εσωτερικούς μηρούς, τα γόνατα, τους βραχίονες αλλά και
την κοιλιά, την ομφαλική περιοχή, τους γοφούς.
Έχει ως κύρια δράση: την αποσυμφόρηση, τοπική διέγερση της λεμφικής κυκλοφορίας, τη διάλυση λιπαρών οξέων, εξομάλυνση της εμφάνισης «φλούδας πορτοκαλιού».
Η Μεσοθεραπεία μπορεί να γίνει πιο εύκολη με τη νέα γενιά πιστολιών μεσοθεραπείας της MI | Medical Innovation και συγκεκριμένα: το PISTOR Eliance.
• H ελαφρότητα και η εργονομική σχεδίαση του όπλου διευκολύνει το χειρισμό.
• Η αυξημένη ισχύς επιτρέπει την χρήση δραστικών διαλυμάτων με υψηλό
δείκτη ιξώδους.
• Η απαλή και αθόρυβη δράση βοηθά τον ιατρό και τον ασθενή.
• Εργονομικός σχεδιασμός που εξυπηρετούν τον ιατρό και τον ασθενή
Έχει εξελιχθεί σε στενή συνεργασία με ένα γραφείο σχεδιασμού και επαγγελματίες μεσοθεραπείας. To PISTOR Eliance επιτρέπει στο γιατρό να χορηγεί
τη θεραπεία με άνεση και μεγάλη ταχύτητα (έως 300 νυγμούς/λεπτό) και, συνεπώς, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερη κούραση.
Ιδιαίτερα απαλό και ήσυχο, η χρήση του PISTOR Eliance είναι σχεδόν ανώ-

Δύναμη που επιτρέπει όλες τις ιατρικές πρακτικές
Ενσωματώνοντας πολύ τελευταία στοιχεία, το PISTOR Eliance είναι κατάλληλο για έγχυση διαλυμάτων με υψηλό δείκτη ιξώδους, όπως το υαλουρονικό
οξύ (δείκτης ιξώδους: 5.500Pa/s).
Eυστροφία
To PISTOR Eliance έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη χρήση του υπό όλες
τις συνθήκες θεραπείας:
• Αμφιδέξια: τόσο εύκολο στη χρήση με το αριστερό χέρι και με το δεξί
• Όλες οι χώρες: η νέα μπαταρία επαναφορτίζεται γενιά και στις δύο 220 V/50
Hz και 110 V/60 Hz τροφοδοτικά
• Ασφαλές: το PISTOR Eliance μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής
σε περίπτωση σφάλματος κατά τη χρήση
• Διεπιστημονικό: κατάλληλο για τη θεραπεία του πόνου, τραυματοθεραπεία,
γενικής ιατρικής, αθλητιατρική, αισθητική ιατρική, κλπ
Τεχνικές προδιαγραφές
• Εγγύηση 2 χρόνων.
• Φάσμα συριγγών: Σύριγγα κώνου, Luer χωρίς Luer lock: 10 ml, 5 ml, 2,5
ml, 2 ml, 1 ml
• Βάρος: 480 γραμμάρια
• Μπαταρία: ιόντων λιθίου 7.4V 2200 mAh
• Δ ιάρκεια ζωής της μπαταρίας
(χρήση): 36 ώρες
• Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες max.
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 5 χρόνια
• Παροχή: Universal AC input /
Full range: 100-240 VAC - 5060 Hz 0.8 A output 12V 2,50
A 30W max.
• S tandards: EN 60601-1-IEC
60601-1 και UL
- Βελόνες: 4mm, 6mm, 13mm
σε όλες τις διαμέτρους.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
του STEFANO MARCELLI

Η μεσοθεραπεία
στην αισθητική ιατρική
Κυτταρίτιδα

Ας δούμε καταρχήν τον ορισμό στη
συμβατική ιατρική:
- «κυτταρίτιδα, ετυμ. Φλόγωση του
λιπώδους υποδόριου ιστού ή λιπώδους στιβάδας. Όνομα που δόθηκε
τότε στην επιφανειακή κυτταρίτιδα.
- κυττ. οζώδης εμπύρετη υποτροπιάζουσα όχι εμπυητική [Parkers Weber,
1925]. Ετυμ. Ρευματική υποδερμίτιδα [A. Rubens-Duval και Guivarch],
ασθένεια του Weber-Christian. Πολύ σπάνια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση σε διαφορετικά τμήματα του σώματος μικρών ερυθηματωδών και επώδυνων εξογκωμάτων, που αναπτύσσονται στο
λιπώδη υποδόριο ιστό και συνοδεύονται από κεφαλαλγία και υψηλό
πυρετό. Αυτοί οι όζοι εξελίσσονται
αυθόρμητα προς την ατροφία μετά
από κάποιο επεισόδιο πυρετού.
- κυττ. του V. Rothmann-Makai (σύνδρομο ή υποδερματίτιδα του).
- κυτταρίτιδα, ετυμ. 1 Φλεγμονή του
κυτταρικού ιστού που μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε υπάρχει αυτός ο ιστός, αλλά κυρίως κάτω από το δέρμα. Αυτές οι επιφανειακές κυττ. μπορούν να είναι γενικευμένες ή τοπικές
(χρόνιες περιγεγραμμένες υποδερμίτιδες). Η κυττ. εκδηλώνεται με ανεξέλεγκτες νευραλγίες και με σκληρίες που μπορεί να είναι λογότερο
ή περισσότερο περιορισμένες και επώδυνες στην πίεση (βλ. άλγος από
την νέκρωση υποδόριου λίπους).
- διάχυτη πυελική κυττ. (Boully):
βλεπ. πυελοκυτταρίτιδα. 2 Φλεγμο-

νή των μαστοειδών κυττάρων (οπίσθια κυτταρίτιδα) [Garnier, Panzera,
& Delamare, 1988].»

Η

κυτταρίτιδα όπως εννοείται από τους ιατρούς και κυρίως από τους ασθενείς σήμερα, δεν
είναι μια φλεγμονή του λιπώδους υποδόριου ιστού. Περιλαμβάνει οίδημα και άλγος στη ψηλάφηση, αλλά
όχι ερυθρότητα και θερμότητα. Συχνά, αντιθέτως, παρουσιάζεται μια
τοπική υποθερμία και οι ιστολογικές μελέτες απέδειξαν την απουσία
φλεγμονώδους κυτταρικής αντίδρασης, ενώ είναι πολύ κοινή η παρατήρηση σκληριών που μπορεί να είναι
λιγότερο ή περισσότερο περιορισμένες και επώδυνες στην πίεση που είναι παθογνωμονικό της πραγματικής
κυτταρίτιδας.
Η λιποδυστροφία είναι ο πιο σωστός επιστημονικός όρος ενώ πρέπει να αποφεύγονται ηχηρά ονόματα όπως ινοσκληρωτική υποδερμοπάθεια. Η λιποδυστρο φία αντιστοιχεί σε μια μορφολογική και λειτουργική αλλοίωση του κυτταρικού υποδόριου ιστού, και όχι μόνο του λιπώδους, συνέπεια τοπικών διαταραχών
της μικροκυκλοφορίας.

Φυσιοπαθολογία

Η θεμελιώδης δημοσίευση του
Merlen, Curri και Sarteel [1979] έκανε την κυτταρίτιδα μια καλώς ορισμένη ιστοπαθολογική οντότητα που
επηρεάζει την μικροκυκλοφορία. Το
primum movensτης εμφάνισής της

Εικόνα 1. Φαύλος κύκλος της φλεβο-τριχοειδούς στάσης στην κυτταρίτιδα

είναι η φλεβική στάση.
Η στάση ξεκινά τον παθολογικό
φαύλο κύκλο (εικόνα 8.1) που συνίσταται στην επανάληψη των:
• ε πιβράδυνση
των
αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων·
• κλείσιμο των προτριχοειδών σφικτήρων·
• διαφυγή πλάσματος με σχηματισμό διάμεσου οιδήματος·
• απελευθέρωση αγγειοκινητικών
ουσιών (ισταμίνη, σεροτονίνη,
βραδυκινίνη)·
• περαιτέρω επιδείνωση της στάσης,
αλλοίωση των τριχοειδών τοιχωμάτων, ανοξία·
• εμφάνιση ίνωσης της οποίας η παρουσία είναι μάρτυρας της διάρκειας της διαδικασίας.
Τα επιχειρήματα υπέρ μίας μικροκυκλοφοριακής προέλευσης της
κυτταρίτιδας είναι:
• κλινικά: κρύα, λευκή ή κυανωτική
όψη του δέρματος, συχνός συνδυασμός κιρσών και/ή τελαγγειεκτασιών·
• παρακλινικά: ο νυγμός με μικροπιπέτα του υποδόριου κυτταρικού
ιστού φανερώνει μία διάμεση υπέρταση, η θερμογραφία φανερώνει πολλές κρύες περιοχές, δείκτες
κυκλοφορικής επιβράδυνσης, η ακτινογραφία αποκαλύπτει την δίκτυο-ινωτική μορφή του υποδόριου ιστού, το υπερηχογράφημα δείχνει την υπερτροφία του λιπώδους
στρώματος.
Έτσι, κατά συνέπεια, υπάρχει φλεβοτριχοειδική στάση που περιλαμ-

βάνει τροποποίηση του λιπώδους
στρώματος με αύξηση του όγκου των
λιποκυττάρων (εικόνα 8.2), αλλοίωση και αραίωση των αιμοφόρων τριχοειδών, πάχυνση των ινών κολλαγόνου που ενσωματώνουν τα τριχοειδή και εγκλείουν τα λιπώδη οζίδια
παράγοντας το λεγόμενο “δέρμα με
όψη φλοιού πορτοκαλιού” που αποτελείται από οζίδια και κοιλότητες. Όταν εμφανίζεται μία στάση του ίδιου
μεγέθους που παρατηρείται στους
κιρσούς στα πόδια ή στα λεμφοιδήματα, δεν μπορούμε παρά να εκπλαγούμε από το βαθμό ινοσκληρωτικής
αντίδρασης που αυτή μπορεί να προκαλέσει.
Εδώ είναι οι παράγοντες που μπορούν να συμμετέχουν ως συναιτίες
της λιποδυστροφίας και τους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
στη θεραπεία:
• ορμονικοί: πάθηση που αφορά κυρίως το γυναικείο φύλλο, τονισμός
σε παθολογικές περιπτώσεις του
γεννητικού συστήματος, αύξηση
μετά από κύηση, λήψη αντισυλληπτικών ορμονών·
• τοξικοί: δυσκοιλιότητα, παχυσαρκία, γαστρίτιδα, κολίτιδα, χρόνια
χρήση αλκοόλ και κάπνισμα·
• μεταβολικοί: υπερλιποπρωτεϊναιμίες, υπερουριχαιμία, υπερφαγία
και παχυσαρκία·
• ψυχικοί: συναισθηματική σύγκρουση, εργασιακό και οικογενειακό
στρες διαρκείας·
• δομική: του λιπώδους και κυκλοφορικού ιστού.

Εικόνα 2. Ιστολογία των ιστών στην κυτταρίτιδα ή λιποδυστροφία. Α) Φυσιολογικός λιπώδεις ιστός. Β) Λιποδυστροφικός ιστός. Παρατηρείται μία αύξηση του όγκου των λιποκυττάρων με σχηματισμό μικροόζων λίπους, πάχυνση των ινών κολλαγόνου που εισχωρούν
μέχρι κάτω από το θηλώδες δέρμα (δέρμα φλούδα πορτοκαλιού). Συγχρόνως τα τριχοειδή εμφανίζονται αραιά και συμπιεσμένα ενώ σχηματίζονται μικροκιρσοί.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

Nordlys

Η πιο ευέλικτη πλατφόρμα που κατασκευάστηκε ποτέ
Παναγιώτης Ξυδιάς
Biomedical Engineer, MSc Ιατρικής Φυσικής & Lasers Πανεπιστημίου Πατρών

H εταιρεία ellipse παρουσιάζει τo Nordlys
- την πιο ευέλικτη πλατφόρμα που
κατασκευάστηκε ποτέ αποτελώντας τη
μοναδική επιλογή για την αποτελεσματική
θεραπεία αγγειακών και μελαγχρωματικών
βλαβών καθώς και για αποτρίχωση αλλά
και πολλές ακόμα εφαρμογές.

Χ

ρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την τεχνολογία Laser και την Τεχνολογία Εστιασμένου Φάσματος (SWT®) σε ένα σύστημα, το
Nordlys από την ellipse σας επιτρέπει να ανταποκρίνεστε στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών σας για τις αισθητικές και δερματολογικές παρεμβάσεις με μια ενιαία και ευέλικτη πλατφόρμα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση της επένδυσής
σας και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους απαιτούμενους χώρους που χρειάζεστε.
Με την εισαγωγή του νέου και μοναδικού παλμού υποδιαίρεσης του χιλιοστού του δευτερολέπτου (0,5mSec), η ellipse έχει ανεβάσει και πάλι τον πήχη, επιτρέποντας στους γιατρούς να επεκτείνουν περαιτέρω τις δυνατότητες των διανεμόμενων θεραπειών τους, συμπεριλαμβάνοντας πλέον τις εξαιρετικά λεπτές ευρυαγγείες,
τα αιμαγγειώματα, τις τριχοειδικές δυσπλασίες
PWS, την έντονη ροδόχρου νόσο, την ακμή και
πολλές ακόμα.
Με το νέο εύκαμπτο βραχίονα μπορείτε να
τοποθετήσετε την οθόνη αφής στην ιδανική θέση, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αλλάζετε τις
ρυθμίσεις εύκολα και άνετα, χωρίς να χρειάζεται να μετακινήστε.
Διαθέσιμες κεφαλές norldys
• 6 Διαφορετικοί εφαρμογείς Τεχνολογίας Εστιασμένου Φάσματος (SWT®),
• Laser Nd:YAG (1064nm)
• Laser Frax 1550 non-ablative (1550nm)
Οι έξι εφαρμογείς μοναδικής Τεχνολογίας Εστιασμένου Φάσματος, πιστοποιημένοι για 17 διαφορετικές χρήσεις, σε συνδυασμό με το Laser
Nd:YAG και το Laser Fractional στα 1550nm,
προσφέρουν γρήγορες και αποτελεσματικές
θεραπείες. Για παράδειγμα μια θεραπεία
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας σε ανδρική πλάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 10 λεπτά
με τον εφαρμογέα HRL 600!

ματικά ανώδυνο και εξαιρετικά αποτελεσματικό
για αγγειακές εφαρμογές και ονυχομυκητίαση.

εμπειρία ellipse μόνο ευχάριστη μπορεί να είναι
από την πρώτη κιόλας μέρα!

Εξαιρετικά ισχυρό και παραμετροποιήσιμο
το FRAX1550
Με απόλυτο έλεγχο της ενέργειας εξόδου καθώς και του χρόνου παλμού, το νέο non-ablative
fractional laser από την ellipse είναι πραγματικά
ένα σύστημα καθημερινής χρήσης για ανάπλαση προσώπου, ουλές ακμής, μεταχειρουργικές
ουλές, ραγάδες

Η απόλυτη ελευθερία για έμπειρους χειριστές
Για έμπειρους χειριστές, το Nordlys παρέχει εξαιρετική ευελιξία ώστε να πιέσουν τα όρια στο
τι είναι δυνατό. Έτσι δίνει την ελευθερία στους
χειριστές να διαμορφώσουν κάθε παλμό ξεχωριστά φτιάχνοντας έτσι τη δική τους παλμοσειρά
και με το νέο παλμό υποδιαίρεσης χιλιοστού δεν
σας σταματάει τίποτα από τα θέσετε νέα δεδομένα θεραπειών για το μέλλον!

Το πιο φιλικό στο χρήστη σύστημα που κατασκευάστηκε ποτέ
Με ένα πραγματικά ποιητικό σχεδιασμό, η
ellipse πρωτοπορεί και εστιάζει στον χειριστή.
Ένα ήρεμο περιβάλλον εργασίας είναι απαραίτητο, έτσι η ellipse έχει κατασκευάσει το πιο αθόρυβο σύστημα στην αγορά σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του. Ο νέος ευέλικτος βραχίονας μπορεί να κινηθεί ακριβώς στο σημείο που
τον θέλουμε.
Κλινική Νοημοσύνη
Το μοναδικό σύστημα με κλινική νοημοσύνη από την ellipse, μας διασφαλίζει μια αποτελεσματική θεραπεία με μειωμένο το ρίσκο ανεπιθύμητων ενεργειών. Το Nordlys επιλέγει τις κατάλληλες ρυθμίσεις βασισμένες στις επιλογές του χειριστή όσον αφορά τον πελάτη μας. Οπότε αυτόματα το Nordlys ρυθμίζει το spot size, την ενέργεια, το μήκος και τον αριθμό των παλμών.
Αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης για
νέους χρήστες
Οι νέοι χειριστές, από την πρώτη κιόλας στιγμή θα μπορούν να πραγματοποιούν θεραπείες που με άλλα συστήματα έμοιαζαν εξαιρετικά δύσκολες για αυτούς και επίπονες για τους
πελάτες τους. Με την άρτια εκπαίδευση που προσφέρουμε και την κλινική
νοημοσύνη που διαθέτει το σύστημα, η

Το πιο ανώδυνο και αποτελεσματικό Nd:YAG
Η ποιότητα κατασκευής, ο απόλυτα τετραγωνικός παλμός εξόδου
και το ενσωματωμένο σύστημα ψύξης
ακριβώς στο σημείο του στόχου, καθιστούν το Nd:Yag από την ellipse πραγΣΕΛΙΔΑ 82

Άριστη απόδοση επένδυσης
Μια γρήγορη απόσβεση της επένδυσης δεν
διασφαλίζεται μόνο από το εύρος των θεραπειών που μπορούμε να παρέχουμε αλλά και από
το ποσοστό των πελατών μας που θα επιστρέψουν λόγο του εξαιρετικού αποτελέσματος καθώς επίσης από την ταχύτητα εκτέλεσης των θεραπειών μας. Το λειτουργικό κόστος του συστήματος είναι ξεκάθαρο εξαρχής καθώς δεν υπάρχουν κρυφά κόστη στην Ellipse. Επίσης, έχετε τη
δυνατότητα ετήσιου συμβολαίου απεριορίστων
shots μειώνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη χαμηλό κόστος χρήσης.
Εγγύηση
Τέλος, η Ellipse είναι η μοναδική εταιρεία στην
αγορά που προσφέρει εγγύηση σε εργασία και
ανταλλακτικά έως και 5 έτη!
Οι διαθέσιμες θεραπείες με το Nordlys είναι οι εξής:
• Θεραπεία αποτρίχωσης για όλους τους φωτότυπους καθώς και σε μαυρισμένα δέρματα
• Αγγειακές βλάβες (τηλεαγγειακτασίες προσώπου, PWS, ροδόχρου νόσο κ.ά)
• Μελαγχρωματικές βλάβες
• Φωτοανάπλαση
• Ακμή
• Φωτοδυναμικές θεραπείες για Ρυτίδες, Ακμή και Ακτινικές Υπερκερατώσεις με ολοκληρωμένο πρωτόκολο ιατρείου
(*Απαιτείται χρήση του ειδικού
PhotoSpray Intense® που κατασκευάζει αποκλειστικά η Ellipse)
• Φλέβες ποδιών (Nd:Yag)
• Ονυχομυκητίαση (Nd:Yag)
• Κ ο ν δ υ λ ώ μ α τ α / Μ υ ρ μ η γ κ ι έ ς
(Nd:Yag)
• Non-ablative θεραπεία τόνωσης του
δέρματος (Frax 1550)
• Θεραπεία ραγάδων (FRAX1550)
• Θ εραπεία χειρουργικών ουλών
(FRAX1550)
• Θεραπεία σημαδιών από ακμή (FRAX1550)
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FDA Approved

το ‘’βαρύ’’ πυροβολικό
στην υπηρεσία της Δερματολογίας
Η εταιρεία ArmAturA έφερε πρόσφατα και στην Ελλάδα το προϊόν CICATRIX της ισπανικής "Catalysis
S.L.", το οποίο κυκλοφορεί σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως εδώ και χρόνια. Πρόκειται για προϊόν
σε μορφή κρέμας εξωτερικής χρήσης, που περιέχει δραστικά συστατικά ενισχυμένα με την επιστημονική
μέθοδο της «ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ». Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες
μόνο από την ισπανική Catalysis στη διαδικασία παραγωγής όλων της των προϊόντων.
Δημήτριος Μπουρλίβας
CEO & Co-founder ArmAturA

O

ι ιδιότητες του εν λόγω προϊόντος, το οποίο κυκλοφορεί
στη χώρα μας σε δύο συσκευασίες, των 30 και των 50 ml, το καθιστούν ισχυρότατο όπλο στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως υπερτροφικές
ουλές και χηλοειδή, παλαιές και νεό-

Πριν τη χρήση CICATRIX

Μετά τη χρήση CICATRIX

Πριν τη χρήση CICATRIX

Μετά τη χρήση CICATRIX

Πριν τη χρήση CICATRIX

Μετά τη χρήση CICATRIX

τερες ουλές από χειρουργικές επεμβάσεις κάθε είδους, ουλές από τραύματα, εγκαύματα και ακμή καθώς και ραβδώσεις από εγκυμοσύνη, εφηβεία ή
άλλων αιτιολογιών.

γασίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία υπετροφίας των ουλών
• Ενισχύει την αντιοξειδωτική δράση
κατά τα αρχικά στάδια επούλωσης

Η αποτελεσματικότητα της CICATRIX,
εφαρμόζοντάς τη 2-3 φορές ημερησίως,
σε καθαρό και στεγνό δέρμα, με απαλές κινήσεις και ήπιο μασάζ, γίνεται εμφανής ήδη από την 3η εβδομάδα χρήσης. Ανάλογα με την κατάσταση προς
αντιμετώπιση το συνολικό χρονικό διάστημα χρήσης ποικίλει.

Pinus sylvestris (πεύκο)
• To κύριο εκχύλισμα pinus sylvestris
είναι γνωστό ως Picnogenol (προανθοκυανιδίνη)
• Η πικνογενόλη είναι ένα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό (50 φορές ισχυρότερο από τι βιταμίνη Ε και 20 φορές
από τη βιταμίνη C)
• Διαθέτει αντιφλεγμονώδη δράση, καταστέλλει τις ανοσοκατασταλτικές δράσεις της UV, βελτιώνει την κολλαγονική ανανέωση και επιδεικνύει αντιμικροβιακή δράση

Η CICATRIX πετυχαίνει τα παρακάτω :
• Προωθεί και επιταχύνει την επούλωση των ουλών, διευκολύνει την ορθή επιθηλιοποίηση του δέρματος και
συμβάλλει στην αναδόμησή του
• Διεγείρει και ενισχύει την παραγωγή
κολλαγόνου και έτσι επιταχύνει την αποκατάσταση των τραυμάτων
• Προλαμβάνει και μειώνει την εμφάνιση
των ραβδώσεων και κατά την κύηση
• Είναι ουσιώδης για την αποκατάσταση του δέρματος μετά από μηχανικές,
χημικές και θερμικές βλάβες ,τραυματισμούς από κρύο και ψύχος.
Η CICATRIX περιέχει μοριακά ενεργοποιημένη Centella asiatica και Pinus
sylvestris, καθώς επίσης και SK Influx
και υαλουρονικό νάτριο.
Centella asiatica
• Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου
τύπου I και III και επάγει την γρηγορότερη ‘’ωρίμανση’’ της ουλής
• Προωθεί τον πολλαπλασιασμό των
ινοβλαστών και επιταχύνει την επιθηλιοποίηση
• Αυξάνει την ελαστικότητα του νεοσχηματισμένου δέρματος
• Αναστέλλει τις φλεγμονώδεις διερΣΕΛΙΔΑ 84

SK Inflyx
• Πρόκειται για ένα μίγμα διαφορετικών
κεραμιδίων, φυτοσφυγκοσίνης και χοληστερόλης, που κάνει τη CICATRIX
ιδανική ως προϊόν ομορφιάς και αναγεννητικής ικανότητας
• Τα κεραμίδια 3, 1 και 6 II προστατεύουν και βελτιώνουν το δέρμα, κάνοντάς το υγιέστερο και απαλότερο
• Η φυτοσφυγκοσίνη είναι ένας ισχυρός αντιφλεγμονώδης παράγοντας
• Ο συνδυασμός των ανωτέρω συστατικών προσομοιάζει με το φυσικό λιπιδικό περιεχόμενο του δέρματος, ενισχύει το δερματικό φραγμό καθιστώντας τη CICATRIX ιδανικό σκεύασμα
για ξηρό, ευαίσθητο δέρμα και δέρμα με ρυτίδες
ArmAturA
Θεραπειών 70, Καλαμαριά
Τ.Κ.: 55132, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313-252202
6944527442, 6937888551
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ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ & GALDERMA

Στρατηγικής σημασίας συνεργασία για την
προώθηση και διάθεση Δερματολογικών προϊόντων στην χώρα
Ο Όμιλος Φαρμασέρβ - Λίλλυ, με πολυετή εμπειρία και ηγετική
θέση στον τομέα της ανθρώπινης υγείας, ανακοινώνει τη Νέα Στρατηγική Συνεργασία με την ηγετική εταιρεία στο χώρο της δερματολογίας Galderma που αποτελεί τμήμα της Nestle, της μεγαλύτερης στο κόσμο εταιρείας τροφίμων και ποτών, για την προώθηση
και διάθεση καταξιωμένων και καινοτόμων δερματολογικών προϊόντων στην χώρα.
Με απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα της δερματολογίας, η Galderma
ερευνά και αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις για τις ανάγκες φροντίδας
του δέρματος των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Η συνεργασία της Φαρμασέρβ - Λίλλυ με την Galderma περιλαμβάνει:
• Φάρμακα κατάλληλα για την αντιμετώπιση της ακμής, της ψωρίασης του τριχωτού της κεφαλής και της ακτινικής κεράτωσης.
• Μια πρωτοποριακή σειρά δερμοκαλλυντικών για τη φροντίδα του
ευαίσθητου, ξηρού, ακνεϊκού ή ατοπικού δέρματος καθώς και προϊόντων για την ονυχομυκητίαση.
• Εξελιγμένης τεχνολογίας προϊόντα αισθητικής δερματολογίας ενέσιμου υαλουρονικού οξέος για καταπολέμηση ρυτίδων.
Με την νέα αυτή συνεργασία με την Galderma, η Φαρμασέρβ
– Λίλλυ επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και
στον τομέα της δερματολογίας.
Σχετικά με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ
Η Φαρμασέρβ - Λίλλυ επενδύει στην άριστη τεχνογνωσία, στην
Έρευνα & Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων αλλά και σε συνεργασίες με πρωτοπόρες διεθνείς εταιρείες. Διαθέτει στην Ελλάδα
προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκπληρώνοντας έτσι την υπόσχεση της
να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη.

Οι κατηγορίες στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται
η εταιρεία είναι:
• Διαβήτης
• Ογκολογία
• Οστεοπόρωση
• Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
• Ουρολογία – Ανδρολογία & Σεξουαλική Υγεία
• Δυσλιπιδαιμία
• Λοιμώξεις
• Διαταραχές Ανάπτυξης
• Καρδιολογία
• Υγιής γήρανση
• Συμπληρώματα Διατροφής
• Στοματική Υγιεινή
• Φυσικά Γλυκαντικά Χωρίς Θερμίδες
• Προσωπική Υγιεινή
Σχετικά με τη GALDERMA
Η Galderma, τμήμα ιατρικών λύσεων της Nestlé Skin Health, δημιουργήθηκε το 1981 και σήμερα έχει παρουσία σε πάνω από 100
χώρες, με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση μιας σειράς δερματολογικών καταστάσεων.
Η εταιρεία συνεργάζεται με επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο για να καλύψει τις ανάγκες υγείας του δέρματος των ανθρώπων
καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Η Galderma, είναι ηγέτης στην έρευνα και ανάπτυξη επιστημονικά καθορισμένων και ιατρικά αποδεδειγμένων λύσεων για το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια.

MODIWART

«Θεραπευτικά διλήμματα στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία»
Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε η ετήσια εαρινή ημερίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και
Αφροδισιολογικής Εταιρείας με τίτλο: «Θεραπευτικά
διλήμματα στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία»,
στο Maκedonia Palace Hotel, Θεσ/νίκη, στις 30 &
31 Μαρτίου 2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εκθετήριο της ΙΑSIS
PHARMA, παρουσιάστηκε το νέο προϊόν της, το
Modiwart® στη φαρμακοτεχνική μορφή κρέμας(5%).
Η δραστική ουσία του Modiwart® είναι η imiquimod,
ένας πρωτοποριακός ανοσοτροποποιητής με τις εξής
ενδείξεις: Κονδυλώματα εξωτερικών γεννητικών οργάνων και εξωτερικών περιπρωκτικών (οξυτενή κονδυλώματα) σε ενήλικες, μικρά καρκινώματα επιφανειακών βασικών κυττάρων (sBCC) και κλινικά τυπικές ακτινικές κερατώσεις. Το Modiwart® διατίθεται
σε συσκευασία των 12 φακελίσκων, που έκαστος περιέχει 250 mg κρέμας.
Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον έδειξε μεγάλος αριθμός
δερματολόγων για 2 καταξιωμένα προϊόντα της IASIS
PHARMA: τo Isotroin®, isotretinoin, το μοναδικό στην περιεκτικότητα των 40mg/soft cap και το Combi®, miconazole+fluprednidene,
κρέμα εξαιρετικής υφής (50g ανά συσκευασία).
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GLIZIGEN

SIMETRO

To GLIZIGEN είναι μία εναλλακτική θεραπεία
για πολλούς ασθενείς με λοίμωξη από επιχείλιο ή και γεννητικό έρπητα (ερπητική αιδοιοκολπίτιδα, ερπητική βαλανοποσθίτιδα) υποτροπιάζοντα απλό έρπητα, έρπητα ζωστήρα,
οξυτενή κονδυλώματα και κοινές μυρμηκίες.
Η ανοχή στο GLIZIGEN είναι εξαιρετική, χωρίς ερεθισμό ή οποιοδήποτε είδος ανεπιθύμητων ενεργειών. Η εφαρμογή είναι πολύ εύκολη και απόλυτα συμβατή με κάθε συστηματική αγωγή που παίρνει ο ασθενής.
Άριστη ανοχή και παντελής απουσία
ανεπιθύμητων ενεργειών
Το GLIZIGEN είναι απόλυτα συμβατό με την εφαρμογή λοιπών συμβατικών θεραπειών. Δεν προκαλεί ερεθισμό και χάρη στη σύστασή του από φυσικά συστατικά δεν
προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες.
Κλινικές μελέτες έδειξαν:
HPV
Σε όλους τους θεραπευόμενους ασθενείς παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:
• Υψηλή αποτελεσματικότητα στην ιική αρνητικοποίηση μόνο σε 10 μέρες, υποδεικνυόμενη από κολποσκόπηση και ιστοπαθολογία
• Άριστη ανοχή ακόμα και στις μέγιστες χρησιμοποιούμενες δόσεις
• Απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών
• Άριστη θεραπευτική συμμόρφωση
HSV
Σε όλους τους θεραπευόμενους ασθενείς παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:
• Υψηλή επιταχυνόμενη αποτελεσματικότητα στην αρχική και στις υποτροπιάζουσες φάσεις της λοίμωξης από έρπητα γεννητικών οργάνων, με αποτελέσματα σε 12 μέρες
• Άριστη αναλγητική και αντιελκωτική δράση από την πρώτη χρήση
• Άριστη ανοχή χωρίς ερεθισμό ή ανεπιθύμητες ενέργειες ακόμα και σε έγκυες γυναίκες
• Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, που σέβεται την υγιεινή της περιοχής με αποτέλεσμα την καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία
Δοσολογία: 3-5 εφαρμογές ημερησίως
ArmAturA: Θεραπειών 70, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 252 202, Κιν.: 6937
888551, 6944 527442, www.armatura.gr FB: ArmAturA.gr

To SIMETRO
είναι ένα δερματικό εμφύτευμα
Υδροξυαπατίτη
Ασβεστίου από
τ η ν Γα λ λ ι κ ή
εταιρία JUVES.
Πρόκειται για
ένα ιδιαίτερο
υλικό τόσο ως
προς την δράση
του όσο και ως
προς την μεγάλη διάρκεια των
αποτελεσμάτων
του.
Ο Υδροξυαπατίτης είναι
φυσικό συστατικό του σώματός μας, ιδιαίτερα των οστών,
και ως εκ τούτου
πολύ φιλικό.
Ως ενέσιμος
βιοδιεγέρτης,
το Simetro, δημιουργεί νέο ιστό στο σημείο έγχυσης, πληρώνοντας την περιοχή ενώ παράλληλα αναζωογονεί σημαντικά το δέρμα.

Όχι πια άλλες μολύνσεις από HPV

Εμφύτευμα Υδροξυαπατίτη Ασβεστίου

APALIS
Θεμιστοκλέους 1, 10677 Αθήνα
Τηλ: 2103808296
Email: info@apalis.gr

VIUSID®

Eιδικά σχεδιασμένο για την αύξηση της ανοσολογικής άμυνας
Το VIUSID® είναι ένα διατροφικό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την αύξηση της ανοσολογικής άμυνας σε όλες τις διαδικασίες που προκαλούν ανοσοανεπάρκεια.
Η μοριακή ενεργοποίηση των συστατικών
του VIUSID® αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη δύναμη της βιολογικής δραστηριότητας όλων αυτών, χωρίς τροποποίηση ή μεταβολή της μοριακής δομής.
Όλες οι μοριακές ενώσεις που συνθέτουν το
σκεύασμα VIUSID® είναι στις κατάλληλες περιεκτικότητες και για το λόγο αυτό δεν έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες ούτε οποιαδήποτε τοξικότητα μετά τη χρήση του προϊόντος.
Επιπλέον, τα απαραίτητα αμινοξέα που περιέχονται στο VIUSID® καθιστούν δυνατή τη διατροφική ανάπτυξη, ουσιώδη για την αύξηση
της ανοσολογικής άμυνας.
Το VIUSID® υφίσταται μοριακή ενεργοποίηση αυξάνοντας έτσι τις αντι-ιικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες των συστατικών του.

ΣΥΝΘΕΣΗ
• Αντι-ιικά: Γλουκοζαμίνη, μηλικό οξύ, γλυκυρριζινικό οξύ
• Μέταλλα: Θειικός ψευδάργυρος
• Αμινοξέα: Αργινίνη, γλυκίνη
• Βιταμίνες: Βιταμίνη C, παντοθενικό ασβέστιο
(Β5), βιταμίνη Β6, φυλλικό οξύ, βιταμίνη Β12
• Έκδοχα: Μέλι, λεμόνι, μέντα, νεοεσπεριδίνη και Guar Gum
Το VIUSID® συνδυάζεται άριστα με τις αντιρετροϊκές αγωγές.
• επιφέρει περαιτέρω μειώσεις του ιικού φορτίου σε ασθενείς με σταθερά χαμηλό έως
μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.
• μειώνει τη χοληστερόλη, την LDL και τα
τριγλυκερίδια σε ασθενείς με συνδυασμένες θεραπείες
* συσχετίστηκε με τη μείωση της επίπτωσης
και της σοβαρότητας μερικών από τις παρενέργειες των αντιρετροϊκών θεραπειών.

ArmAturA: Θεραπειών 70, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 252 202, Κιν.: 6937 888551, 6944 527442, www.armatura.gr FB: ArmAturA.gr
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Pigmerise® MD
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Nourisil™ MD

Καινοτόμο ιατροτεχνολογικό προϊόν για τη θεραπεία
της υπομελάγχρωσης

Καινοτόμα θεραπεία για τις ουλές
Η N o u r i s i l™ M D
είναι μία εξαιρετικά
ελαφριά, διάφανη,
ταχείας απορρόφησης
γέλη σιλικόνης η οποία
έχει αναπτυχθεί για
την πρόληψη και την
αντιμετώπιση νέων και
παλαιών χηλοειδών και
υπερτροφικών ουλών
που προκύπτουν από
γενικές χειρουργικές
επεμβάσεις, πληγές,
τραύματα, ή εγκαύματα.
Περιέχει ένα μοναδικό
μείγμα από πέν τε
σιλικόνες και βιταμίνη
Ε για τη διατήρηση της
ισορροπίας της υγρασίας του δέρματος, βελτιώνοντας παράλληλα
την εμφάνιση της ουλής. Η Nourisil™ MD θα πρέπει να εφαρμόζεται
δύο φορές την ημέρα αφού η πληγή έχει κλείσει. Η συνιστώμενη
διάρκεια θεραπείας είναι 60-90 ημέρες. Για μεγαλύτερες ή
παλαιότερες ουλές, μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερης διάρκειας
θεραπεία. Η Nourisil™ MD είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν
που διατίθεται σε κατάλληλο και εύχρηστο περιέκτη 30 g.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Το Pigmerise® MD είναι ένα
ιατροτεχνολογικό προϊόν
κατηγορίας Ι που ενδείκνυται
συνεπικουρικά στη θεραπεία
δυσχρωμίας δέρματος, ιδίως
στις περιπτώσεις διαταραχών
υπομελάγχρωσης όπως της
λεύκης. Το Pigmerise® MD
περιέχει ένα φυτοσύμπλοκο
μαύρου πιπεριού (Piper
nigrum phytocomplex)
σε υψηλή συγκέντρωση, το
οποίο αποτελεί ένα ισχυρό
μίγμα με αν τιοξειδωτική
δράση. Το Pigmerise® MD
δρα μειώνοντας τα επίπεδα του
οξειδωτικού στρες στην επιδερμίδα και βοηθά στην αποκατάσταση
των φυσιολογικών συνθηκών για τον πολλαπλασιασμό των
μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για τη χρώση του δέρματος.
Το Pigmerise® MD είναι ένα καινοτόμο σκεύασμα λιποσωμικής
φόρμουλας προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ταχεία και σωστή
απορρόφηση του. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για
τη θεραπεία της λεύκης, μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες
θεραπείες. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν
και τις επιστημονικές μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη
Fagron Hellas, τηλ: 8011142100, 2431083633-5, fax:2431083615
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr

Fagron Advanced Derma Pack MLT
Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας
Το Latanoprost Fagron (λατανοπρόστη) είναι συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης F2 (PGF2a). Το Latanoprost είναι το καινοτόμο προϊόν της Fagron που ρυθμίζει τη
φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διεγείρει και παρατείνει την αναγεννητική φάση
του κύκλου ζωής της τρίχας κατά την οποία
παρατηρείται ενδυνάμωση και ανάπτυξη της.
Το Latanoprost σε συνδυασμό με τη μινοξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές και ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας.

To Latanoprost Fagron περιέχεται στο πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced
Derma Pack MLT για τη θεραπεία της αλωπεκίας. Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron
Advanced Derma Pack MLT περιέχει ποσότητα Minoxidil, ποσότητα Latanoprost Fagron,
βάση γαληνικής παρασκευής TrichoFoam™
για την παρασκευή γαληνικού σκευάσματος
σε μορφή αφρού, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη ενεργοποίησης αφρού που διατίθεται
σε πελάτη/ασθενή και οδηγίες παρασκευής.

antera 3D

πολλών δυνατοτήτων εργαλείο για την ανάλυση των ρυτίδων, την υφή δέρματος, τις μελαγχρώσεις, την ερυθρότητα και την μέτρηση
του όγκου διαφόρων δομών του σώματος.

Η ανάλυση δέρματος για αισθητικές
παρεμβάσεις όπως θα έπρεπε να είναι!
To antera 3D δημιουργεί μια ανασύσταση
της εικόνας του δέρματος αφού πρώτα ακτινοβολήσει με πολωμένο φωτισμό από διαφορετικές γωνίες και διάφορα μήκη κύματος.
Αυτό προσφέρει μια τοπογραφική ανάλυση
του δέρματος, μεγάλης χωρικής και φασματικής διακριτικής ικανότητας.
Επίσης με αυτή την τεχνική τα χρωμοφόρα του δέρματος όπως η μελανίνη και η αιμοσφαιρίνη αντανακλούν το φως που δέχονται από τα πολυάριθμα LEDs του antera 3D
και γίνονται έτσι ορατά με μεγάλη ακρίβεια.
Η Miravex, Ιρλανδίας παρέχει στους γιατρούς Αισθητικής Ιατρικής ένα μοναδικό και

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για
το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη
Fagron Hellas www.fagron.gr

Οφέλη χρήσης του συστήματος Antera 3D
• Τεκμηριώστε την κλινική πρόοδο
• Επιτυχημένη ολοκλήρωση νέων θεραπειών
• Περιεκτική ανάλυση δέρματος
• Διατήρηση αρχείου των θεραπειών
• Κρατήστε την επικοινωνία με τον ασθενή
σας ξεκάθαρη
• Ανάπτυξη του κλινικού προφίλ του ιατρείου
Η κλινική προσέγγιση του συστήματος
Antera 3D, βάσει στοιχείων, αυξάνει το κύρος και το επιστημονικό προφίλ του ιατρείου καθώς επιτρέπει στους ασθενείς να ακο-

λουθούν οπτικά το ταξίδι τους προς την υγιή
και καλύτερη εμφάνιση του δέρματός τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με την evomed: www.evomed.gr
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Cellufit

Ενέσιμη μεσοθεραπεία
λιποδιάλυσης

Κοκτέιλ για την αντιμετώπιση
της κυτταρίτιδας
Το CELLUFIT περιέχει λιπολυτικούς παράγοντες
και είναι ιδανικό για θεραπεία κατά της ινώδους
και οιδηματώδους κυτταρίτιδας.
Συστατικά:
Καφεΐνη: Έχει έντονη λιπολυτική δράση, καθώς επηρεάζει το ένζυμο της φωσφοδιεστεράσης και ενισχύει τις διαδικασίες γλυκογονολύσεως και λιπολύσεως, επιτυγχάνοντας έτσι μεταβολικές διεργασίες στους ιστούς. Έχει αποδειχθεί πως έχει εξαιρετικά αποτελέσματα για
το δέρμα, καθώς έχει έντονη αντιοξειδωτική,
ενώ δρά κατά των ελευθέρων ριζών.
L-Καρνιτίνη: Δεσμεύει και μεταφέρει τα λιπαρά οξέα στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου και μειώνει την βιοδιαθεσιμότητα
των λιπαρών οξέων που απελευθερώνονται
από τη λιπόλυση. Ακόμη, ρυθμίζει το μεταβολισμό της ενέργειας εντός του κυττάρου, αυξάνοντας το μεταβολισμό του λίπους.
Equisetum: Βελτιώνει την υφή και τον τόνο του δέρματος και χρησιμοποιείται ως ένας παράγοντας αντιγήρανσης. Πολλές επιστημονικές
κοινότητες απο-δίδουν σε αυτό το βότανο κάποιο κρυφό συστατικό
νεότητας Έχει ήπια διουρητική, τονωτική και στυπτική δράση. Ως διουρητικό, διαθέτει μεγάλη ικανότητα αποστράγγισης και αποτοξίνωσης του σώματος. Αυτή του η ιδιότητα κάνει το Equisetum arvense
ιδανικό στη μείωση του βάρους και την εξάλειψη της κυτταρίτιδας.
Εκχυλίσματα αγκινάρας: Τα εκχυλίσματα αγκινάρας έχουν έντονο αποτέλεσμα στην αποτοξίνωση του οργανισμού, διεγείρουν τη
σύνθεση του νικοτι-ναμιδίου και νουκλεοτιδίων, υποστηρίζοντας
τη δραστηριότητα των κυττα-ρικών διεργασιών και βοηθούν στην
ομαλοποίηση του μεταβολισμού στο σώμα. Το εκχύλισμα αγκινάρας χρησιμοποιείται σε θεραπείες κυτταρίτιδας και τοπικού λίπους.
Aποκλειστική διάθεση από την εταιρεία MediconTEC.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2910061, email: info@ medicontec.com
www.medicontec.com

Το PHOSPHOLIGHT , είναι ιδανικό για ασθενείς με ιδανικό σωματικό βάρος ή ελαφρώς
υπέρβαρο που θέλουν να απαλλαγούν από
το επίμονο τοπικό πάχος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τοπική λιποδυστροφία (πλάτη, βραχίονες, κοιλιακή χώρα, περίστροφα)
και αυτό το καθιστά πολύ αποτελεσματικό
εργαλείο για τη διόρθωση των αντιαισθητικών αποθέσεων του λιπώδους ιστού.
Η λιποτροφική και κινητική δράση της φωσφατιδυλοχολίνης πάνω στο λιπώδη ιστό,
αυξάνει τη ρευστότητα και τη διαπερατότητα των λιποκυττάρων, διευκολύνοντας την
απελευθέρωση του λιπιδικού τμήματος.
Δρα αυξάνοντας τη δράση των ενζύμων
που αποικοδομούν τα λιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης. Στα λιποκύτταρα, το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με τον κορεσμό
των λιπαρών οξέων.
ΝΕΟΞΥΚΟΛΑΤΟ ΝΑΤΡΙΟ: Είναι το νατριούχο άλας από το αποξυχολικό χολικό οξύ. Η δράση του χαρακτηρίζεται από τη μείωση της
επιφανειακής τάσης και τη γαλακτωματοποίηση της δράσης λιπάσης
που ενισχύει το λίπος. Συνεπώς, το λίπος καθίστανται υδατοδιαλυτό, διευκολύνοντας την εξάλειψή του. Aποκλειστική διάθεση από
την εταιρεία MediconTEC. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2910061
email: info@ medicontec.com, www.medicontec.com

ONDA

Πρωτοποριακή
στην αντιμετώπιση
της κυτταρίτιδας
Η παρουσίαση του OΝDA
αποτελεί την κορύφωση της
τεχνολογικής υπεροχής της
DEKA.
Είναι μία συσκευή εντελώς
πρωτοποριακή στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας, του τοπικού πάχους και στις θεραπείες λιπογλυπτικής σώματος.
Το ONDA με την γεννήτρια μικροκυμάτων που διαθέτει (2,45
GHz) και τις πατενταρισμένες κεφαλές απόλυτης ακρίβειας παροχής της ενέργειας εξ' επαφής,
με ταυτόχρονη ψύξη του δέρματος, κατορθώνει αυτό που
για τις άλλες συσκευές RF είναι αδύνατο: την εστίαση της
ενέργειας στο υποδόριο λίπος
χωρίς θερμική επιβάρυνση των
στιβάδων του δέρματος.
Αποτέλεσμα, σύντομες θεραπείες απόλυτης άνεσης και
ασφάλειας με καταπληκτικά
αποτελέσματα από την πρώτη συνεδρία.
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας: SADENT A.E. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: Ν. Ελλάδα 6936748103 - Β. Ελλάδα 6937044771,
e-mail: info@sadent.com

MOTUS AX

Επανάσταση στην αποτρίχωση
Η DEKA εταιρεία leader στα ιατρικά laser παρουσιάζει το Motus AX, μία πραγματική επανάσταση στην αποτρίχωση.
Η τεχνολογία Moveo, με ενσωματωμένη ψύξη,
διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του Αλεξανδρίτη
(απαιτούμενη ενέργεια παλμού, χαμηλό κόστος
συντήρησης) εξαλείφοντας όλα τα
μειονεκτήματα του (δυσχρωμίες,
κόστος χρήσης, πόνος, αδυναμία θεραπείας σκούρων φωτοτύπων, κ.α.).
Motus AX με Moveo:
η λύση για αποτελεσματική
ασφαλή αποτρίχωση όλες
τις εποχές γιά όλους τους
φωτότυπους.
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Ελλάδας: SADENT A.E.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ν. Ελλάδα 6936748103
Β. Ελλάδα 6937044771
e-mail: info@sadent.com
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LunulaLaser

Υγιή και καθαρά νύχια
Το Laser Lunula με την πιο εύκολη και ανώδυνη θεραπεία, σας βοηθά να μετατρέψετε τα αποχρωματισμένα και παραμορφωμένα νύχια, σε καθαρότερα και υγιέστερα. Η Αμερικανική εταιρεία Erchonia
Corporation εισήγαγε στην Ιατρική κοινότητα την εγκεκριμένη από το FDA συσκευή Laser Lunula. Το μηχάνημα είναι το πρώτο και
μοναδικό μη θερμικό λέιζερ που λαμβάνει έγκριση του FDA για τη
στόχευση του μύκητα των νυχιών (ονυχομυκητίαση). Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του λέιζερ Lunula έχουν
δημοσιευθεί στο ιατρικό περιοδικό Podiatry Review. Σε μια
18μηνη μελέτη 323 ασθενών,
99% των ασθενών ανέφεραν
πλήρη κάθαρση των μυκητιασικών λοιμώξεων μετά από
τέσσερις θεραπείες.

Το πρώτο και μόνο green laser (532nm) στον κόσμο
που εγκρίθηκε για τη μη επεμβατική διαμόρφωση
περιγράμματος του σώματος, της μέσης, των γοφών
και των μηρών.
Η σύγχρονη τεχνολογία του Verju επιτρέπει πιο γρήγορους χρόνους θεραπείας και πιο ευέλικτο πρόγραμμα θεραπείας.
Το σύστημα Verju χρησιμοποιεί το ασφαλέστερο και περισσότερο
τεκμηριωμένο low level laser.
Η ERCHONIA παρουσιάζει περήφανα το Verju το πρώτο και
μόνο green laser με έγκριση FDA!

Πλεονεκτήματα:
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας
• Χωρίς ανάγκη επιτήρησης
• Χωρίς ρίσκο
• Χωρίς πόνο

Το Verju διαθέτει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Σύγχρονη περιποίηση σώματος και θεραπεία κυτταρίτιδας
• Βραχύτεροι χρόνοι θεραπείας
• Μεγαλύτερη συνολική απώλεια πόντων
• Θεραπεία κατάλληλη για όλους τους τύπους σώματος
• Ευέλικτα πρωτόκολλα ασθενιών
• Χωρίς παρενέργειες

SPECIFICATION
Configuration: 2 Line Generated Class 2 Laser Diode Modules
Wavelength: 635nm & 405nm
Modulation: Constant Wave (CW)
Display: Full Color TFT Touch Screen Control Center
Power Source: 100-240VAC 50-60Hz
Chassis: Powder Coated Aircraft Aluminum
Treatment Area: 304 Stainless Steel for Anti-Microbial Properties
Housing: Injection Molded Process with Non-Allergen Material/
Plastic
Weight: 23lbs. (10.43kg)
Accessories: 2-Keys, Power Cord & Laser Safety Glasses
Complaint to: ISO 13485 Medical Device Quality, IEC 60825-1
Laser Safety, IEC 60601-1-2 EMC, IEC 60601-1 MEE Safety, CE
Mark, CB Cert, CMDCAS
Laser Class 2 / Device Class II (USA); 2a(EU)
Made in the USA
Πριν & Μετά

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τηλέφωνο: +30 210 65 65 505, Fax: +30 210 65 65 507
e-mail: info@pantimeless.com, www.pantimeless.com
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Lait Apres Soleil (Travel Size 75ml)
Νέο γαλάκτωμα προσώπου και σώματος
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Νέο Helioderm
Velvet Mist SPF 50+ από την Castalia

Εντατική βελούδινη προστασία για ενήλικες και παιδιά

Νέο γαλάκτωμα προσώπου
και σώματος Lait Apres Soleil
της σειράς Helioderm από την
CASTALIA, ιδανικό για την περιποίηση της αφυδατωμένης
επιδερμίδας που έχει εκτεθεί
στον ήλιο.
Είναι εμπλουτισμένο με ενυδατικούς και καταπραϋντικούς παράγοντες και εκχύλισμα
σουσαμιού που βοηθά στην αποκατάσταση της υδρολιπιδικής ισορροπίας της επιδερμίδας, ενώ η βιταμίνη Ε που περιέχει, μέσω της αντιοξειδωτικής της δράσης, προστατεύει από τις βλαβερές συνέπειες
των ελεύθερων ριζών.
Έχει εύχρηστη και πρακτική
συσκευασία κατάλληλη για χειραποσκευή αεροπλάνου και ασφαλή μεταφορά. Κυκλοφορεί και σε κανονική συσκευασία των 150ml. Τα Δερμοκαλλυντικά Προϊόντα CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES
συνιστώνται από Δερματολόγους & διατίθενται στα Φαρμακεία.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Lavipharm, Τηλ.:2106691000, castalia@lavipharm.com

To Helioderm Velvet Mist SPF 50+ είναι
ένα αντηλιακό σπρέι προσώπου και σώματος πολύ υψηλής προστασίας με διάφανη,
μη λιπαρή, βελούδινη υφή, κατάλληλο για
όλους τους τύπους επιδερμίδας.
Δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας, απλώνεται
εύκολα και προστατεύει την επιδερμίδα δημιουργώντας ένα βελούδινο, διάφανο φιλμ.
Δεν περιέχει άρωμα και Parabens και είναι δερματολογικά ελεγμένο.
Περιέχει συνδυασμό αποτελεσματικών
φίλτρων τα οποία παρέχουν ισχυρή προστασία από τις βλαπτικές επιδράσεις της UV
ακτινοβολίας και Βιταμίνη Ε που παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία ενάντια
στις ελεύθερες ρίζες.
Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά!
Τα Δερμοκαλλυντικά Προϊόντα CASTALIA
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES
συνιστώνται από Δερματολόγους & Διατίθενται στα Φαρμακεία.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Lavipharm, Τηλ.:2106691000, castalia@
lavipharm.com

SPECTRA XT by Lutronic

LASEMD by Lutronic

Το Q-switched Nd: YAG SPECTRA ΧΤ laser
της LUTRONIC έχει σχεδιαστεί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Με τα 6 μήκη κύματος - 1064
nm, 532 nm, 585 nm, 595nm, 650 nm και
660 nm - το Spectra XT ενδείκνυται και διαθέτει ειδικά πρωτόκολλα για ένα μεγάλο
εύρος, δερματολογικών και αισθητικών, εφαρμογών, με μικρό χρόνο αποθεραπείας
και σε προσιτό κόστος. Η Lutronic συνεχώς
διευρύνει τις εφαρμογές που μπορεί να καλύψει το laser και επίσης, το Spectra XT διαθέτει πιστοποίηση FDA στην αντιμετώπιση
του μελάσματος. Η ομοιόμορφη κατανομή
της δέσμης, οι δυνατότητες παραμετροποίησης της ενέργειας και
ο συνδυασμός υψηλής ενέργειας και κοντού παλμού καθιστούν
το Spectra XT ως ένα ασφαλές σύστημα laser, καθότι αποδίδει
στο μέγιστο την απαραίτητη ενέργεια στο σημείο εφαρμογής ελαχιστοποιώντας τον τραυματισμό της γύρω περιοχής.

Το LASEMD είναι ένα εξελιγμένο σύστημα CDS Non-ablative
1927nm Fractional Thulium Laser
για την φροντίδα του δέρματος,
το οποίο αποτελείται από τη συσκευή Laser (Lasemd Station) και
τα εξειδικευμένα σκευάσματα
(Lasemd Ampoule).
Η μέθοδος CDS (Cosmeceutical
Delivery System) είναι μία μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται η
διείσδυση τον κοσμετικών σκευασμάτων στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος για καλύτερα αποτελέσματα. Με την κλασική μέθοδο δεν είναι τόσο αποδοτική η αναδόμηση του δέρματος καθότι ο ρυθμός απορρόφησης των δραστικών ουσιών
είναι πολύ μικρός. Το concept
του CDS βασίζεται στην υποβοηθούμενη διείσδυση με τη χρήση laser στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος.

Το καλύτερο Q-switched Nd: YAG Laser
αφαίρεσης Tattoo και όχι μόνο

Εφαρμογές
• Αφαίρεση τατουάζ
• Δερματικές μελαχρωματικές δυσχρωμίες
• Ανάπλαση δέρματος
• Ονυχομυκητίαση
• Μέλασμα

CDS Fractional Thulium Laser

• Επιδερμικοί σπίλοι
• Ουλές
• Ακμή
• Telangiectasia
• Nevus of Ota
• Αιμαγγειώματα

Εφαρμογές
• Αντιμετώπιση ρυτίδων
• Αντιγήρανση
• Λεύκανση δέρματος
• Επιδερμικό μέλασμα

• Χαλάρωση δέρματος
• Επούλωση ουλών
• Τριχόπτωση
• Ακτινική κεράτωση

Για περισσότερες πληροφορίες SOLUTION MEDICAL CARE
Χαλκιδικής 51, Πυλαία Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310 303013, 2310 943313, Υποκατάστημα: Αγ. Κωνσταντίνου 19, Ηλιούπολη Αθήνα, Τηλ:210 6532561
www.solutionmedical.gr , E-mail: info@solutionmedical.gr
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια

IMCAS ASIA 2018
July 13-15, 2018
Bangkok, Thailand
www.imcas.com/en/exhibit/
imcas-asia-2018
13th GLOBAL
DERMATOLOGISTS
CONGRESS
July 23-24, 2018
Moscow, Russia
13thglobaldermatologistsco
ngress.wordpress.com
26th TRAINING WEEK FOR
DERMATOLOGY AND
VENEROLOGY 2018
July 24-28, 2018
Munich, Germany
www.fortbildungswoche.de

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΠΟ 0-100
7 + 8 Δεκεμβρίου 2018

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

AMERICAN ACADEMY OF
DERMATOLOGY 2018 AAD
SUMMER MEETING
July 26 – 29, 2018,
Chicago, Illinois
www.aad.org/meetings/
summer-meeting

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

2

Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου
Ουρογεννητικού Συστήµατος
και της περιοχής του Πρωκτού

14 -16
∆ΕΚΕΜΒΡΙOY

2018
Grand Ηyatt
Athens
www.ekge.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ERA ΕΠΕ
Ασκληπιού 17, 10680 Aθήνα
Tηλ: 210 3634944 Fax: 210 3631690
E-mail: info@era.gr Web site: www.era.gr
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AMERICAN DERMOSCOPY
MEETING 2018
August 8-12, 2018,
Montana, United States
www.americandermoscopy.
com/2018
PRACTICAL DERMATOLOGY
& DERMATOPATHOLOGY
SYMPOSIUM 2018
August 9-12, 2018
Colorado, United States
www.practicalsymposium.
com
EUROPEAN ACADEMY
OF DERMATOLOGY AND
VENEREOLOGY 27th
CONGRESS 2018
September 12-16, 2018
Paris, France
www.eadvparis2018.org
18th GLOBAL
DERMATOLOGY
CONGRESS
October 25-26, 2018
Budapest, Hungary

www.globaldermatology.
conferenceseries.com
14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
1-4 Νοεµβρίου 2018,
Αθήνα
www.dermatology2018.gr
IMCAS WORLD
CONGRESS 2019
January 31 - February 2,
2019
Paris, France
www.imcas.com
AAD ANNUAL MEETING
March 1, 2019
Washington, D.C.
www.imcas.com
24th WORLD CONGRESS
OF DERMATOLOGY
June 10-15, 2019
Milan, Italy
www.wcd2019milan.org

