TEYXOΣ 124 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 014632

ΔΕΛΤΙΟ

Δ E P M AT O Λ O Γ I K H Σ

ENHMEPΩΣΗΣ
ISSN 1106 5184

To I N F O D E R M A σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο : w w w . i n f o d e r m a . g r

Εντοπισμένη σκληροδερμία (Μορφέα)
σελ. 3

Αντιμετώπιση απλού Έρπητα επί εγκύου σελ. 18

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

2

Ψωρίαση & Συννοσηρότητες: Σύντομος Οδηγός
Επιλογής Συστηματικής Αγωγής
σελ. 22

Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου
Ουρογεννητικού Συστήµατος
και της περιοχής του Πρωκτού

Aποσπάσματα ομιλιών από τη 16η
Δερματολογική Διημερίδα

Τοπικά προχωρημένο, μη χειρουργήσιμο &
μεταστατικό Bασικοκυτταρικό καρκίνωμα
δέρματος. H σύγχρονη θεραπευτική επιλογή
των αναστολέων του μονοπατιού του
Hedgehog
σελ. 46

14 -16
∆ΕΚΕΜΒΡΙOY

Ενημέρωση της γυναίκας για την πρόληψη
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με το
hpv τεστ
σελ. 52

2018
Grand Ηyatt
Athens
www.ekge.gr

σελ. 26

Μολύνσεις από τους HPV στη Γυναίκα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ERA ΕΠΕ
Ασκληπιού 17, 10680 Aθήνα
Tηλ: 210 3634944 Fax: 210 3631690
E-mail: info@era.gr Web site: www.era.gr

σελ. 55

Στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση.
Διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση για
τον Στοματολόγο
σελ. 58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Healing in Greece

FULL MEMBER OF FEMTEC

12-14 Οκτωβρίου 2018
HOTEL «ΓΑΛΗΝΗ» | Καμένα Βούρλα

4 Συνέδριο
ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

iamatikhσ
ιατρικησ

Συμπληρωματικές θεραπείες της Ιαματικής Ιατρικής
www.thermalmedicineacademy.gr
Πληροφορίες: 6944307423

Η Λασποθεραπεία και η Λουτροθεραπεία ως
συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή στην
ψωρίαση
σελ. 60
Νέο Κέντρο Μελανώματος

σελ. 64

Επιστημονικές βιβλιοθήκες
ιατροφαρμακευτικών εταιρειών και
ενημερωτικά δελτία

σελ. 66

Νέα προϊόντα στη Δερματολογία

σελ. 89

Προσεχή Συνέδρια

σελ. 94

ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ
ΠPOEΔPOΣ
PHΓOΠOYΛOΣ Δ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Α’ Παν/μιακή Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός», Διοικητής - Διευθυντής Νοσ. «Α. Συγγρός»
MEΛH
αναστασιαδησ γ.
Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ζ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ανθοπουλοσ τ.
Δερματολόγος, Αθήνα
AΜΑΞOΠOΥΛOΣ K.
Eπιμελητής A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ANTΩNIOY X.
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΑΠΑΛΛΑ Ζ.
Επιμελήτρια Α’ Νοσ. Αφροδ. & Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη
AYΓEPINOY Γ.
Oμ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΒΑΓΕΝΑ Α.
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν»
BΑΚAΛΗ-MΑΤΘΑIOΥ Γ.
Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ Κ.
Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη
ΒΕΡΡOΣ Κ.
Δερματoλόγoς, Tρίπoλη
ΒΡΥΩΝΗ Γ.
Αν. Kαθηγήτρια Μικροβιολoγίας, Παν/μίου Αθηνών
ΓEΩPΓAΛA Σ.
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΓKAΓΚΑΡΗ Ε.
Επ. Καθηγήτρια Στοματολογίας ΕΚΠΑ, Στοματολογικό Τμήμα Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΓΟΥΛΕΣ Δ.
Ρευματολόγος, Αθήνα
ΓOΥΡΓΙΩΤOΥ K.
Δερματoλόγoς, Αθήνα
γρηγοριου σ. Δερματoλόγoς, Δ/ντής Ε.Δ.Ι.Π., Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΔΟΥΒΑΛΗ Θ.
Επιμελήτρια Β’ Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
ZAPAΦΩNITHΣ Γ.
Δερματoλόγoς, Επιμελητής Α', Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία»
ζουριδακη ε.
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
θεοχαρησ σ.
Δερματoλόγoς, Aθήνα
IΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, Διευθυντής Α' Παν/μιακής
Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης
ΚΑΛΟγεροπουλοσ ν.
Δερματoλόγoς, Πειραιάς
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ Γ.
Δερματoλόγoς, Aθήνα
ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ Κ.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Δερματολόγος, Θεσσαλονίκη
KΑΡΑΚΑΤΣΑNΗΣ Γ. .
Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΚΑΡΔΑΣΗ Μ.
Δερματολόγος, Αθηνα
ΚΑΤΟΥΛΗΣ Α.
Aν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών,
Β' Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.
Διευθυντής Δερματoλoγικού Τμήματος, Τζάνειο Νοσοκομείο
KATΣAMΠAΣ A.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών
ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡΗ Α.
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΑΥΚΑΣ Η.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, MSc, Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΕΤαΝΗ ε.
Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη
ΚΕΤΩΝΗΣ Γ.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Λευκωσία, Κύπρος
ΚΙΜΠΟΥΡΗ Κ.
Δερματoλόγoς, Λάρισα
KOλιαρακησ ν.
Συντ. Διευθυντής, Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήμ., Noσ. «A. Συγγρός»
KOΝΤOΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΣ Γ.
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΚOΥΜΑΝΤΑΚΗ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚΗ Ε.
τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOΥΣΙΔOΥ Θ.
Αν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΚOΥΣΚΟΥΚΗΣ Κ.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ
ΚΡΑΣΑΓΑΚΗσ κ.
Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίoυ Κρήτης
KΡΥΓΚΕΡ-ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ Σ.
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίoυ Κρήτης
KΩΣTAKHΣ Π.
Διευθυντής, Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ Noσ. «A. Συγγρός»
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε.
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίoυ Θεσ/νικης,
Διευθύντρια Β' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής Θεσ/νίκης
ΛΑΛΑΣ ΑΙ.
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α' Δερματολογικής Κλινικής
Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων, MSc, Δερματολόγος Θεσ/νίκη
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Χ. Γ.
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίoυ Αθηνών,
ΛΕΦΑΚΗ-MΑΝΤΕΚOΥ I.
Διευθύντρια Δερματολογίας, Υπεύθυνη Δερματολογικού Τμήματος
Γενικής Κλινικής (EUROMEDICA) Θεσ/νίκη
ΛΟΥΚΑΤΟΥ Μ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΛΟΥΜΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. Διδάκτωρ Στοματολογίας Παν. Αθηνών, Στοματολόγος, Αθήνα
ΜΑΚΡΗΣ Μ.
Αλλεργειολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργειολογίας (Δ. Καλογερομήτρος)
Επιμ. Α', Β' Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
ΜΟΡΤΑΚΗΣ Α.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K.
τ. Eπίκ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας
MOΥΡΕΛΛOΥ-TΣΑΤΣOΥ O.
Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΜΟΥΣΑΤΟΥ Β.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΠΑΡΚΗΣ Ι.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Κ.
τ. Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ Α.
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
NAOYM X.
Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
NΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Α.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ Κ.
Δερματολόγος, Αθήνα
NOΥΤΣΗΣ K.
τ.. Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
ΝΤΑΣΙΟΥ-ΠΛΑΚΙΔΑ Δ.
Δερματολόγος, Βόλος
ΞΕΝΙΔΗΣ E.
Eπιμελητής A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΠΑΛΑΝΗΣ Ε.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Π.
Διευθυντής, Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔOΥ-ΔΕΒΛΙΩΤOΥ Δ.
Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A.
Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ ε.
Αν. Καθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Αθηνών,
Διευθύντρια Β΄ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛOΥ I.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠΑΠΑΡΙΖOΣ B.
Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗ Δ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΠΑΠουτσακη μ.
Επιμελήτρια Α', Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΕΡΟΣ Ι.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Marburg, Δερματολόγος, Αθήνα
ΠETPIΔHΣ A.
τ. Διευθυντής-Συντονιστής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΙΤΣΙΛΛOΣ Χ.
Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Δ.
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ζ.
Δερματολόγος, Λειβαδιά
ΠOΤOΥΡΙΔOΥ E.
Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΡΟΜΠΟΤΗ Ν.
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α’ Παν/μιακή Κλινική Δερματικών & Αφροδίσιων Νόσων,
Noσ. «A. Συγγρός»
σγουροσ γ.
Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος Νοσ. «Μεταξά», Πειραιάς
ΣΓΟΥΡΟΣ Δ. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ.
Διευθυντής, Δερματoλoγικής Kλινικής Παν/μίoυ Πατρών
ΣTAYPIANEAΣ N.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών,
Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
ΣTΡΑΤΗΓΟΣ Α.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Α’Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Δ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης,
Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου»
ΤΑΓΚΑ Α.
Επιμελήτρια Α’, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΤΖΕΡΜΙΑΣ Χ.
Δερματολόγος, Αθήνα
TOΣKA-ΧΑΪΔΑ Α.
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης
XΑΪΔΕΜΕΝOΣ Γ.
τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
XΑΣΑΠΗ Β.
Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
XΑΤΖΑΚΗΣ Β.
Δερματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης
XΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝOΣ M.
Eπιμελητής A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη

Εντοπισμένη
σκληροδερμία
(Μορφέα)
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Παρασκευόπουλος Νικόλαος2, Τσιρώνη Θεοδώρα2,
1
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Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός», 2Ειδικευόμενοι Δερματολογίας Αφροδισιολογίας Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός»

Ορισμός
• Με τον γενικό όρο σκληροδερμία ονομάζουμε μία ομάδα από χρόνιες αυτοάνοσες παθήσεις του συνδετικού ιστού αγνώστου αιτιολογίας που χαρακτηρίζεται από προοδευτική ίνωση και σκλήρυνση του δέρματος.
• Η σκληροδερμία διακρίνεται στην εντοπισμένη στο δέρμα και στη συστηματική.

Εντοπισμένη σκληροδερμία
• Πρόκειται για μία διαταραχή αυτοάνοσης φύσης, που χαρακτηρίζεται από
εντοπισμένη και περιορισμένη φλεγμονώδη πάχυνση και σκλήρυνση του
δέρματος, του υποδόριου ιστού, της μυϊκής περιτονίας.
• Οι ασθενείς με μορφέα δεν παρουσιάζουν φαινόμενο Raynaud, σκληροδακτυλία ή προσβολή των εσωτερικών οργάνων, ενώ η μετάπτωσή της σε
συστηματική είναι σπάνια.

Επιδημιολογία
• Η επίπτωση της νόσου είναι μεταξύ 0.4 και 2,7/100.000 άτομα στο γενικό
πληθυσμό, ενώ ο επιπολασμός αυξάνεται με την ηλικία.
• Η έναρξη στους περισσότερους ασθενείς καταγράφεται μεταξύ των 20 - 50
ετών, ενώ σπανιότερα μπορεί να παρουσιαστεί και στην παιδική ηλικία (η
γραμμική εμφανίζεται συχνά σε παιδιά και εφήβους)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑς: Έλενα Λαγανά
Διεύθυνση Μarketing και Διαφημιστικού Τμήματος: Νατάσα Παπαθανασίου
Σύμβουλος Διαφήμισης: Ένια Ζεντέλη

www.infoderma.gr
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ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr
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Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: DOCTORSmedia, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr, www.doctorsmedia.gr, Yπόψη Γραμματείας

ΣΕΛΙΔΑ 3

• Η νόσος παρατηρείται συχνότερα στις γυναίκες σε αναλογία προς τους άντρες 2.6-6.

- Ατροφοδερματοπάθεια των Pasini-Pierini
- Οζώδης ή χηλοειδής σκληροδερμία
- Δακτυλιοειδής σκληροδερμία
2. Γενικευμένη σκληροδερμία
3. Πομφολυγώδης σκληροδερμία
4. Γραμμική σκληροδερμία:
- Σκληροδερμία ως κτύπημα σπάθης (en
coup de sabre)
- Σ. Parry-Romberg
5. Ε ν τω βάθει σκληροδερμία (Μorphea
Profunda):
- Πανσκληρωτική σκληροδερμία της παιδικής ηλικίας

Αιτιολογία
• Τα αίτια της νόσου είναι άγνωστα.
• Υπάρχουν αναφορές εμφάνισης μετά από
λοίμωξη με Βorrelia Burdgoferi, ιλαρά και
ανεμευλογιά.
• Άλλα πιθανά αίτια περιλαμβάνουν τον τραυματισμό, τον εμβολιασμό με BCG, την παρεντερική χορήγηση βιταμίνης D, τη γενετική προδιάθεση, την ακτινοθεραπεία, και
φάρμακα.
• Έχει προταθεί επίσης κάποιος ανοσολογικός
μηχανισμός, εξαιτίας της ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων.

Σύγχρονη κλινική ταξινόμηση και εργαστηριακή
διερεύνηση της εντοπισμένης σκληροδερμίας,
Σταυρόπουλος και συν. (Ελλην. Επιθ. Δερμ. Αφρ.
21:2 127-133, 2010)

Παθογένεια
• Η σκλήρυνση του δέρματος οφείλεται σε
τρεις παράγοντες:
- την αγγειακή διαταραχή
- τα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα
- τη διαταραχή της λειτουργίας των ινοβλαστών για την παραγωγή του συνδετικού
ιστού.
•Ο
 τραυματισμός των ενδοθηλιακών κυττάρων πιστεύεται ότι αποτελεί το έναυσμα (αγγειακή διαταραχή).
• Προσκολλητικά μόρια και Th2 κυτταροκίνες (IL-4, IL-6, TGF-β) κινητοποιούν ηωσινόφιλα, CD4+ T λεμφοκύτταρα και μακροφάγα.

A retrospective study of 113
adults with morphea found
the following frequencies of clinical
variants
Ιστολογική εικόνα
• Πρώιμο - φλεγμονώδες στάδιο, οίδημα χορίου, ηωσινοφιλία, λεμφοκυτταρική φλεγμονώδης διήθηση γύρω από τα αγγεία
• Όψιμο - σκληρυντικό στάδιο, πάχυνση κυρίως δέρματος, εξαφάνιση τριχών και σμηγματογόνων αδένων-ατροφία επιδερμίδας

• Circumscribed - 65 percent
• Generalized - 8 percent
• Linear - 6 percent
• En coup de sabre (a form of linear disease)
- 3.5 percent
• Deep (morphea profunda) - 3.5 percent
• Guttate or bullous - less than 1 percent each
Localized scleroderma in adults and children.
Clinical and laboratory investigations on 239 cases.
Marzano AV et al , Eur J Dermatol. 2003;13(2):171

Σκληροδερμία κατά πλάκας
Plaque morphea
• Είναι ο πιο συχνός τύπος μορφέα.
• Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη οβαλ πλακών με ερυθηματώδη άλω( lilac ring)
• Συχνότερα προσβάλλεται ο κορμός
• Οι βλάβες εξελίσσονται με αργό ρυθμό.
• Αρχικά είναι σαφώς περιγεγραμμένες, οιδηματώδεις, ερυθρού χρώματος.
• προοδευτικά σκληραίνουν κεντρικά δημιουργώντας ουλή με διαταραχή μελάγχρωσης

Κλινική εικόνα

• Οι κυτταροκίνες μαζί με αυξητικούς παράγοντες αυξάνουν την ινοβλαστική δραστηριότητα και επάγουν την επιπλέον σύνθεση
κολλαγόνου και του αυξητικού παράγοντα
του συνδετικού ιστού.
• Το τελικό αποτέλεσμα του ενδοθηλιακού
τραυματισμού και του φλεγμονώδους καταρράκτη, είναι η αύξηση κολλαγόνου και
η εναπόθεση εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας.

• Η ταξινόμηση των υποτύπων της εντοπισμένης
σκληροδερμίας βασίζεται στην κλινική εικόνα
και το βάθος της προσβολής του δέρματος.
• Το κλινικό φάσμα κυμαίνεται από την εντοπισμένη (επιδερμίδα-χόριο) ως τις σοβαρότερες και πιο εκτεταμένες μορφές με προσβολή του χορίου, του υποδορίου λίπους, της
περιτονίας, των μυών και οστών.

Ταξινόμηση
Η εντοπισμένη σκληροδερμία περιλαμβάνει
πολλές κλινικές μορφές:
1. Περιορισμένη:
- Σκληροδερμία κατά πλάκας (περιγεγραμμένη)
- Σταγονοειδής σκληροδερμία
ΣΕΛΙΔΑ 4

TrichoTest™
Γενετικό τεστ για την Αλωπεκία

Εξατομικευμένη θεραπεία αλωπεκίας, βασισμένη στο DNA
του ασθενούς και σε κλινικά δεδομένα
Το SNP (Single Nucleotide Polymorphism)
«snip» αποτελεί μια μεταβολή ενός
νουκλεοτιδίου σε μια συγκεκριμένη θέση
στο DNA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον προσδιορισμό του κινδύνου
ανάπτυξης αλωπεκίας. Το TrichoTest™ είναι
ένα γενετικό τεστ τελευταίας τεχνολογίας
μικροσυστοιχιών DNA που περισσότερες
από 50 δημοσιευμένες μελέτες
υποστηρίζουν την επιστημονική βάση του.
Χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγικότητα και
αποτελεσματικότητα της τάξεως του 99,9%
κατά τον γενετικό προσδιορισμό.

fagron.gr

Αναλύει 13 γονίδια που σχετίζονται με την
αλωπεκία και 48 γενετικές μεταβολές. Χάρη
σε ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο, για τον
οποίο εκκρεμεί ευρεσιτεχνία, επιτυγχάνεται
μια εξατομικευμένη θεραπεία μεταξύ ενός
συνόλου >175 εκατομμυρίων εναλλακτικών
θεραπευτικών αγωγών.

Πλεονεκτήματα του TrichoTest™

• Επιτρέπει την επιλογή των κατάλληλων
δραστικών ουσιών για τη θεραπεία της
αλωπεκίας, αποφεύγοντας εκείνες που
συμμετέχουν στη μεταβολική οδό που

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

βρίσκεται σε αναστολή στον εκάστοτε
ασθενή
• Προσαρμόζει τη δοσολογία των δραστικών
ουσιών αναλόγως του μεταβολισμού του
εκάστοτε ασθενή
• Βελτιώνει και βελτιστοποιεί τη θεραπεία
στο 70% των περιπτώσεων
• Αποτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των
δραστικών ουσιών
Για περισσότερες πληροφορίες και για να
προμηθευτείτε το προϊόν παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τη Fagron Hellas.

Σταγονοειδής σκληροδερμία
• Οι πλάκες είναι πολλαπλές, μικρότερες των
10 χιλ. σε διάμετρο, καλά περιγεγραμμένες
με λευκό χρώμα και ερυθροιώδη άλω, χωρίς σκληρία.
• Συχνή εντόπιση στον τράχηλο και την πρόσθια επιφάνεια του θώρακα.
• Παρατηρείται συνήθως στις γυναίκες και κλινικά μοιάζει με σκληροατροφικό λειχήνα

Σκληροδερμία κατά πλάκας

οζίδια που μοιάζουν με χηλοειδή, παρουσία
των τυπικών μορφών της σκληροδερμίας.
• Έ χουν συρρέουσα και γραμμοειδή κατανομή στο ανώτερο μέρος του κορμού.

Ατροφοδερμία των PasiniPierini
• Κλινικά χαρακτηρίζεται από στρογγυλές ή ωοειδείς κηλίδες και πλάκες διαμέτρου 2-19 εκ.
• Έχουν περιγεγραμμένο απότομο όριο και εμφανίζουν ελαφρό εντύπωμα.
• Δεν παρουσιάζουν σκλήρυνση ή ερυθροιώδη άλω σε αντίθεση με την κατά πλάκας.
• Εντοπίζεται κυρίως στο οπίσθιο μέρος του
κορμού και συνήθως ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko.

Οζώδης/χηλοειδής
σκληροδερμία
• Σπάνια παραλλαγή μορφέα, στην οποία η
φλεγμονή του χορίου οδηγεί σε πεπαχυσμένα
ΣΕΛΙΔΑ 6

Γενικευμένη σκληροδερμία
• Είναι η πιο σοβαρή κλινική μορφή.
• Χαρακτηρίζεται από πολλαπλές βλάβες, σε
διάφορα στάδια εξέλιξης, οι οποίες συχνά
συρρέουν και καταλαμβάνουν μεγαλύτερες περιοχές του σώματος (3 ή περισσότερες ανατομικές περιοχές).
• Οι συνηθέστερες εντοπίσεις είναι κορμός, το
άνω τμήμα των μηρών και η οσφυϊκή χώρα.
• Το χρώμα ποικίλλει από υπερμελαγχρωματικό έως αργυρόχροο.

ειδής, ερυθηματώδης, φλεγμονώδης ταινία.
• Πιο συχνά όμως είναι ως συρρέουσες πλάκες, που σχηματίζουν μια ταινία, η οποία
εκτείνεται κάθετα και μπορεί να ελαττώσει
την κινητικότητα του προσβεβλημένου μέλους του σώματος.
• Η βλάβη είναι μονήρης και συνήθως εντοπίζεται στα κάτω άκρα.

Δακτυλοειδής σκληροδερμία
• Είναι μία σπάνια μορφή που εμφανίζεται
στο κάτω τριτημόριο της κνήμης και συνοδεύεται από ελεφαντίαση του προσβεβλημένου άκρου.
• Σ τη μορφή αυτή περιλαμβάνεται και το
Ainhum, που οφείλεται μεταξύ άλλων σε
σκληροδερμία, όπου παράγεται αυτόματα
ένας ινώδης δακτύλιος στη βάση του 5ου
δακτύλου του ποδός, με αποτέλεσμα την
απόπτωση του δακτύλου.

Πομφολυγώδης σκληροδερμία
• Σπάνια παραλλαγή μορφέα, στην οποία
έχουμε τεταμένη υποεπιδερμιδική πομφόλυγα, που δημιουργείται κάτω από βλάβες τις καταπλάκας, γραμμικής ή εν τω βάθει σκληροδερμίας.

• Το φαινόμενο μπορεί να είναι αποτέλεσμα
της στάσης της λέμφου λόγω της σκληρυντικής διαδικασίας ή ενός συνυπάρχοντος
σκληροατροφικού λειχήνα.

Το σύνδρομο Parry-Romberg
(προοδευτική ημιατροφία του προσώπου)

• Πρόκειται για σοβαρή μορφή της γραμμικής σκληροδερμίας.
• Εμφανίζεται με μικρού βαθμού ή και καθόλου σκλήρυνση και προσβάλλει το τρίδυμο νεύρο με αποτέλεσμα τη διαταραχή της
νεύρωσης των οφθαλμών και της γλώσσας,
με πιθανή υποπλασία της γνάθου.

Σκληροδερμία ως κτύπημα
σπάθης (en coup de sabre)

Γραμμική σκληροδερμία
• Η βλάβη μπορεί να εμφανιστεί ως μία γραμμοΣΕΛΙΔΑ 8

• Είναι μία κλινική μορφή της γραμμικής σκληροδερμίας.
• Αρχικά περιβάλλεται από ερυθροιώδη άλω,
η οποία εκτείνεται κάθετα και μπορεί να επεκταθεί στα φρύδια, στη ρίνα, ακόμα και στις
παρειές.
• Εντοπίζεται μονόπλευρα στο μέτωπο και το
τριχωτό, όπου παραμένει ουλωτική αλωπεκία.

• Οι βλάβες εκτείνονται βαθιά στους υποκείμενους μυς και οστά, πολύ σπάνια σε μήνιγγες και εγκέφαλο, προκαλώντας επιληψία, οφθαλμικές και ακουστικές διαταραχές.

Πανσκληρωτική σκληροδερμία
της παιδικής ηλικίας

νες με γειτονικούς ιστούς (negative vein sign),
• κύρια εντόπιση στα άκρα

• Είναι μία εξαιρετικά σπάνια μορφή της νόσου,
όπου η ίνωση του υποδόριου ιστού προχωρά με ταχύ ρυθμό και επεκτείνεται προσβάλλοντας τους μυς, την περιτονία και τα
οστά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
• Συνήθως καταλήγει σε σοβαρές δυσμορφίες των αρθρώσεων και δερματικές ελκώσεις.
• Αντίθετα από τις άλλες μορφές της μορφέα
δεν παρατηρούνται αυτόματες υποστροφές.

Εξωδερματικές εκδηλώσεις
• Συνήθως δεν αναφέρονται άλλα συμπτώματα πλην των δερματικών βλαβών.
• Σπάνια εμφανίζεται πυρετός, περιοχική λεμφαδενοπάθεια, αρθραλγίες, ημικρανίες, επιγαστρικό άλγος, νευραλγίες κ.α

Εν τω βάθει σκληροδερμία
• Εμφανίζεται ως μία μονήρης ή λίγες σκληρές πλάκες στους εν τω βάθει ιστούς δίνοντας
την εικόνα της ψευδοκυτταρίτιδας, οι οποίες
στη συνέχεια ασβεστοποιούνται οδηγώντας
σε εν τω βάθει οστέωμα.

Mixed type LS
• Συνδυασμός γραμμικής σκληροδερμίας και
μορφέα ή συνδυασμός γενικευμένης και
γραμμικής σκληροδερμίας κυρίως σε παιδιά

Eosinophilic fasciitis
(shulman syndrome)
• Συνήθως, οι βλάβες είναι αμφοτερόπλευρες
και συμμετρικές με συχνή εντόπιση στα άνω
και κάτω άκρα.
• Προσβάλλει κυρίως το χόριο και τον υποδόριο ιστό και την περιτονία.
• Κλινικά μεμονωμένες βλάβες μοιάζουν με
ηωσινοφιλική περιτονίτιδα.

• Ταχεία έναρξη με συμμετρικό οίδημα δέρματος
• σε μεταγενέστερα στάδια διηθημένες και
ινωτικές βλάβες με χαρακτηριστική εμφάνιση όψης πορτοκαλιού (peau d ‘orange) ,
• οι δερματικές φλέβες φαίνονται να έχουν καταδυθεί σε βαθύτερα στρώματα συγκρινόμε-
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DIAGNOSTIC METHODS
FOR ASSESSING
the course of skin involvement
• Computerized Skin Score
• 20 MHz ultrasound
• Laser Doppler measurements
• Cutometer
• Thermography

Clinican Scores
• mLoSSI
- m odified localized scleroderma skin
severity index(2009)
• LoSDI
- localized scleroderma skin damage
• PhysGA-A,
- Physician Global assessment

mLoSSI
modified localized scleroderma skin
severity index(2009)
• Surface area score (SA): The extent of surface area involvement within each anatomic
site was scored from 0 to 3, where 0 = no
involvement; 1 = ≤ 1/3, 2 = > 1/3–2/3, and
3 = > 2/3–3/3 of surface area of site affected. This was obtained by simple “eyeball”
estimation of the whole circumference of
the given limbs or entire surface of the anatomic sites of the trunk.
• Erythema (ER): The degree of erythema at
the edge of a lesion was scored 0–3 (0 =
normal or postinflammatory hyper/hypopigmentation, 1 = slight erythema/pink, 2 =
red/clearly erythema, and 3 = violaceous/
marked erythema).
• Skin thickness score (ST): We adopted the
modified Rodnan skin thickness system as follows: 0 = normal; 1 = mild increase in thickness; 2 = moderate increase in thickness,
difficult to move skin; 3 = severe thickness,
unable to move skin. ST was determined at
the edge of a lesion and compared to the
unaffected contralateral, or nearby ipsilateral skin if symmetrical lesions were present, thus minimizing inter-subject variability.
• New lesion/lesion extension (N/E) - A new
lesion and/or enlargement of an existing lesion within the past month was scored 3.
• The most severe or highest score of each

domain (SA, ER, ST, and N/E) of lesions in a
given anatomic site are summed to obtain
the LoSSI (range 0–216).

LoSDI
localized scleroderma skin damage
• LoSDI was developed to describe the presence and extent of LS skin damage changes in 18 cutaneous anatomic sites . Three
domains were included and graded from 0
to 3 and then summed to obtain the LoSDI, as follows.
• DAT: 0: normal skin; 1: mild skin atrophy, i.e.
shiny skin; 2: moderately atrophy, i.e. visible
blood vessels or mild ‘cliff-drop’ sign; and 3:
severe skin atrophy, i.e. obvious ‘cliff-drop’ sign.
• SAT: 0: normal subcutaneous thickness; 1:
flattening or <1/3 fat loss; 2: obvious concave surface or 1/3–2/3 fat loss; and 3: severe subcutaneous fat loss (>2/3 loss).
• DP: assessing both hyper- or hypopigmentation, whichever is most prominent: 0: normal skin pigmentation; 1: mild; 2: moderate; and 3: severe DP.
• All skin damage changes were compared
with the contralateral skin area or ipsilateral skin area if bilateral involvement was
present in order to minimize inter-subject
variability. If a given anatomic site had more
than one lesion, the most severe score obtained from each domain would be used to
calculate the LoSDI (range 0-162).

PhysGA-A
Physician Global assessment
• PhysGA-A, anchors being “not active” at the
0 point and “very active” at the 100 point.

Συνύπαρξη LS
με άλλες αυτοάνοσες παθήσεις
• Επίσης πρέπει να αναφερθεί η συχνή συνύπαρξη LS με άλλες αυτοάνοσες παθήσεις
ΣΕΛΙΔΑ 12

σε ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 17.6%
• Οι πιο συχνά συνευρισκόμενες νόσοι είναι
ψωρίαση κατά πλάκας, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, πολλαπλή σκλήρυνση, και λεύκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- Γενική αίματος
- Βιοχημικός έλεγχος
AST, ALT, γ-GT, ALP
LDH
Cr
CK (ειδικά αν υποπτευόμαστε συνοδό μυοσίτιδα)
ΤΚΕ, CRP
ANA
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- Έλεγχος για αντισώματα έναντι των εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων (anti ENA):
- σε υποψία συστηματικής σκλήρυνσης
έλεγχος αντισωμάτων έναντι τοποϊσομεράσης I (αντι-Scl-70) ή αντικεντρομεριδικών αντισωμάτων
- Αντισώματα έναντι των ιστονών
• RF
Kreuter et al. J Dtsch Dermatol Ges. 2016;
14:199-216

Πιθανά εργ. ευρήματα
σε συγκεκριμένες μορφές
εντοπισμένης σκληροδερμίας
• Περιορισμένη κι εν τω βάθει μορφή:
- Συχνά χωρίς παθολογικά εργαστηριακά
ευρήματα
• Γραμμική μορφή:
- ΑΝΑ (+)

- Αντισώματα έναντι ιστονών (+)
- Υπεργαμμασφαιριναιμία
- Ηωσινοφιλία
- RF (+) σε συμμετοχή αρθρώσεων
• Ηωσινοφιλική περιτονίτιδα:
- Ηωσινοφιλία
- Αυξημένη ΤΚΕ

Εργαστηριακός έλεγχος
για Borrelia;
• Συσχέτιση εντοπισμένης σκληροδερμίας με
Borrelia;
• Δε συστήνεται έλεγχος ρουτίνας για Borrelia
burgdorferi
• Μόνο σε ύποπτες περιπτώσεις προς αποκλεισμό χρόνιας ατροφικής ακροδερματίτιδας

Παρακολούθηση της
ενεργότητας και της εξέλιξης
της νόσου
• Σημαντική η κλινική παρακολούθηση
• Ο εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να γίνεται
κατά περίπτωση
• Λίγα δεδομένα, για παράδειγμα δείκτες ενεργότητας:
- Ηωσινόφιλα στην ηωσινοφιλική περιτονίτιδα
- CΚ και αλδολάση στη νεανική μορφή (γραμμική μορφή)

Δ/δ περιορισμένης
μορφής Εντοπισμένης
Σκληροδερμίας
• Πρώιμη φλεγμονώδης φάση περιορισμένης μορφής:
- Σκληροατροφικός λειχήνας
- Μεταναστευτικό ερύθημα
- Δερματική μαστοκυττάρωση
- Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
- Ακτινική δερματίτιδα
- MF
- Φαρμακευτικές αντιδράσεις
• Όψιμη φάση περιορισμένης μορφής με υπερμελάγχρωση
- Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση
- Ακτινικός ομαλός λειχήνας
- Café-au-lait κηλίδες
• Όψιμη φάση περιορισμένης μορφής με ατροφία
- Χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα
- Λιποδυστροφία
- Σκληροατροφικός λειχήνας
- Ουλές
• Όψιμη φάση περιορισμένης μορφής με σκλήρυνση
- Λιποειδική νεκροβίωση

Σπογγοειδής μυκητίαση vs
κατά πλάκας morphea

Λιποειδική νεκροβίωση vs
κατά πλάκας morphea

Σκληροατροφικός λειχήνας vs
σταγονοειδής
morphea
Εντοπισμένο σκληρόδερμα
Εντοπισμένο σκληρόδερμα

Υπότυπος με περιορισμένη συμμετοχή δέρματος
Υπότυπος με
περιορισμένη
(που
φτάνει μέχρισυμμετοχή
το χόριο) δέρματος
(που φτάνει μέχρι το χόριο)

Εντοπισμένο σκληρόδερμα
Εντοπισμένο σκληρόδερμα

Υπότυπος με περιορισμένη συμμετοχή δέρματος
Υπότυπος με
περιορισμένη
(που
φτάνει μέχρισυμμετοχή
το χόριο) δέρματος
(που φτάνει μέχρι το χόριο)
Εναλλακτικά:
Εναλλακτικά:
Τοπικά
καλσιποτριόλη
Τοπικά
καλσιποτριόλη
(μονοθεραπεία
ή σε
(μονοθεραπεία
ή σε
συνδυασμό)
ή τοπικά
Εναλλακτικά:
συνδυασμό)
ή τοπικά
αναστολέα
καλσινευρίνης,
Εναλλακτικά:
Τοπικά
καλσιποτριόλη
αναστολέα
καλσινευρίνης,
1-2 φορές
ημερησίως
Τοπικά
καλσιποτριόλη
(μονοθεραπεία
ή σε
1-2
φορές ημερησίως
(μονοθεραπεία
ή σε
συνδυασμό) ή τοπικά
συνδυασμό)
ή
τοπικά
αναστολέα καλσινευρίνης,
αναστολέα
1-2 φορέςκαλσινευρίνης,
ημερησίως
1-2 φορές ημερησίως

Για καλύτερα
Για καλύτερα
αποτελέσματα,
αποτελέσματα,
μπορεί να
μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
Για καλύτερα
χρησιμοποιηθεί
κλειστή
περίδεση
Για
καλύτερα
αποτελέσματα,
κλειστή
περίδεση
αποτελέσματα,
μπορεί να
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί
χρησιμοποιηθεί
κλειστή
περίδεση
κλειστή περίδεση

Τοπικά κορτικοστεροειδή:
Τοπικά
κορτικοστεροειδή:
Πολύ
ισχυρά
(πχ. κλομπεταζόλη)
Πολύ
ισχυρά
(πχ. κλομπεταζόλη)
μία
φορά
ημερησίως
για ≤1μήνα
μία
φορά ημερησίως
για ≤1μήνα
ή ισχυρά
(πχ. μομετασόνη)
μία
Τοπικά(πχ.
κορτικοστεροειδή:
ήφορά
ισχυρά
μομετασόνη)
μία
ημερησίως
για ≤3 μήνες
Τοπικά
κορτικοστεροειδή:
Πολύ
ισχυρά
(πχ. κλομπεταζόλη)
φορά
ημερησίως
για
≤3 μήνες
Πιο
μακροχρόνια
θεραπεία
με
Πολύ
ισχυρά
(πχ.
κλομπεταζόλη)
μία
φορά
ημερησίως
για ≤1μήνα
Πιο
μακροχρόνια
θεραπεία
με
τοπικά
γλυκοκορτικοειδή
θα
μία
φορά
ημερησίως
για ≤1μήνα
ήτοπικά
ισχυρά
(πχ.
μομετασόνη)
μία
γλυκοκορτικοειδή
πρέπει
ναμομετασόνη)
δίνεται ως θα
ήφορά
ισχυρά
(πχ.
μία
ημερησίως
για ≤3ως
μήνες
πρέπει
να δίνεται
‘διακοπτόμενη
θεραπεία’
φορά
ημερησίως
για
≤3 μήνες
Πιο
μακροχρόνια
θεραπεία
‘διακοπτόμενη
θεραπεία’με
Πιο
μακροχρόνια
θεραπεία
με
τοπικά γλυκοκορτικοειδή θα
τοπικά
γλυκοκορτικοειδή
πρέπει
να δίνεται ως θα
πρέπει να δίνεται
ως
‘διακοπτόμενη
θεραπεία’
‘διακοπτόμενη θεραπεία’

Υπότυπος με σοβαρή συμμετοχή δέρματος και/ή μυοσκελετική
Υπότυπος (που
με σοβαρή
συμμετοχή
δέρματος
και/ή μυοσκελετική
συμμετοχή
προσβάλλει
λιπώδη
ιστό, περιτονίες,
μυϊκό ιστό,
συμμετοχή
(πουκαι
προσβάλλει
λιπώδη ιστό,
περιτονίες,
μυϊκό ιστό,
αρθρώσεις
οστά, ή εκτεταμένη
δερματική
συμμετοχή)
αρθρώσεις και οστά, ή εκτεταμένη δερματική συμμετοχή)
Υπότυπος με σοβαρή συμμετοχή δέρματος και/ή μυοσκελετική
Υπότυπος (που
με σοβαρή
συμμετοχή
δέρματος
και/ή μυοσκελετική
συμμετοχή
προσβάλλει
λιπώδη
ιστό, περιτονίες,
μυϊκό ιστό,
συμμετοχή
(πουκαι
προσβάλλει
λιπώδη ιστό,
περιτονίες,
μυϊκό ιστό,
αρθρώσεις
οστά, ή εκτεταμένη
δερματική
συμμετοχή)
αρθρώσεις και οστά, ή εκτεταμένη δερματική συμμετοχή)
Ενήλικες
Παιδιά
Η διάρκεια θεραπείας θα πρέπει
Ενήλικες
Παιδιά
Ηναδιάρκεια
θα πρέπει
είναι ≥12θεραπείας
μήνες (ανάλογα
με
να
είναι
≥12 μήνες (ανάλογαμεμε
την
αποτελεσματικότητα),
την αποτελεσματικότητα),
tapering της δόσης με
Ενήλικες
Παιδιά
Η διάρκεια
θεραπείας
θα πρέπει
Ενήλικες
tapering
της δόσης
Παιδιά
Ηναδιάρκεια
θα πρέπει
είναι ≥12θεραπείας
μήνες (ανάλογα
με
να
είναι
≥12 μήνες (ανάλογαμεμε
την
αποτελεσματικότητα),
την αποτελεσματικότητα),
tapering της δόσης με
tapering της δόσης
Μεθοτρεξάτη
Μεθοτρεξάτη
12.5-25
mg/εβδ.
12.5-25 mg/εβδ.

Μεθοτρεξάτη 15 mg/m2/εβδ
2/εβδ
Μεθοτρεξάτη
(max. δόση 15
25 mg/m
mg/εβδ)
(max. δόση 25 mg/εβδ)

Μεθοτρεξάτη
Μεθοτρεξάτη
12.5-25
mg/εβδ.
12.5-25 mg/εβδ.

και/ή
και/ή

και/ή
και/ή

και/ή
και/ή

και/ή
και/ή

Θεραπεία PUVA:
PUVA:
Από τοΘεραπεία
στόμα, bath
or cream
Από
το στόμα,
bath
or cream
ανάλογα
με την
έκταση
της
ανάλογα
έκταση της
νόσου, με
2-4την
φορές/εβδ,
Θεραπεία
PUVA:
νόσου,
2-4 φορές/εβδ,
τουλάχιστον
30 UV
Θεραπεία
PUVA:
Από το
στόμα, bath
cream
τουλάχιστον
30or
ακτινοβολήσεις
Από
το
στόμα,
bath
orUV
cream
ανάλογα
με
την
έκταση
της
ακτινοβολήσεις
ανάλογα
έκταση της
νόσου, με
2-4την
φορές/εβδ,
νόσου,
2-4 φορές/εβδ,
τουλάχιστον
30 UV
τουλάχιστον
30 UV
ακτινοβολήσεις
ακτινοβολήσεις

Knobler R et al, JEADV 2017, 31;1401

Φωτοθεραπεία UVA1:
Φωτοθεραπεία
UVA1:
50-80
J/cm2, 3-5 φορές/εβδ,
50-80τουλάχιστον
J/cm2, 3-5 φορές/εβδ,
30 UV
τουλάχιστον
30 UV
ακτινοβολήσεις
Φωτοθεραπεία
UVA1:
ακτινοβολήσεις
Φωτοθεραπεία
UVA1:
2
50-80 J/cm2, 3-5 φορές/εβδ,
50-80τουλάχιστον
J/cm , 3-5 φορές/εβδ,
30 UV
τουλάχιστον
30 UV
ακτινοβολήσεις
ακτινοβολήσεις

Συστηματικά γλυκοκορτικοειδή:
Συστηματικά
γλυκοκορτικοειδή:
IV 500-1000
mg
IV 500-1000 mg για 3
μεθυλπρεδνιζολόνη/ημ.
μεθυλπρεδνιζολόνη/ημ.
γιαγια
3
συνεχόμενες
μέρες το μήνα,
Συστηματικά
γλυκοκορτικοειδή:
συνεχόμενες
μέρες
το μήνα, για
≤3-6
μήνες
Συστηματικά
γλυκοκορτικοειδή:
IV ≤3-6
500-1000
μήνεςmg
IV 500-1000
mg για 3
μεθυλπρεδνιζολόνη/ημ.
ή
μεθυλπρεδνιζολόνη/ημ.
γιαγια
3
συνεχόμενες
μέρες
το μήνα,
ή
συνεχόμενες
μέρες
το μήνα, για
≤3-6
μήνες
από το≤3-6
στόμα:
0.5-2 mg
μήνες
από το στόμα:ΒΣ/ημ.
0.5-2 mg
πρεδνιζολόνη/kg
για 2-4
ή
πρεδνιζολόνη/kg
για 2-4
εβδομάδες,
με σταδιακή
ή ΒΣ/ημ. μείωση
εβδομάδες,
με σταδιακή
μείωση
της δόσης
(tapering)
από
στόμα:
0.5-2 mg
τηςτο
δόσης
(tapering)
από
το
στόμα:
0.5-2
mg
πρεδνιζολόνη/kg ΒΣ/ημ. για 2-4
πρεδνιζολόνη/kg
ΒΣ/ημ. μείωση
για 2-4
εβδομάδες,
με σταδιακή
εβδομάδες, με σταδιακή μείωση
ΣΕΛΙΔΑ 14 της δόσης (tapering)
της δόσης (tapering)

Μεθοτρεξάτη 15 mg/m22/εβδ
Μεθοτρεξάτη
/εβδ
(max. δόση 15
25 mg/m
mg/εβδ)
(max. δόση 25 mg/εβδ)

Συστηματικά γλυκοκορτικοειδή: IV 30 mg
Συστηματικά γλυκοκορτικοειδή:
IV 30 mg/ημ.)
mg
μεθυλπρεδνιζολόνη/kg
ΒΣ/ημ. (max. 1000
μεθυλπρεδνιζολόνη/kg
ΒΣ/ημ.
(max.
για 3 συνεχόμενες μέρες
το μήνα,
για1000
≥3-6mg/ημ.)
μήνες
για 3 συνεχόμενες μέρες το μήνα, για ≥3-6 μήνες
Συστηματικά γλυκοκορτικοειδή: IV 30 mg
ή
Συστηματικά γλυκοκορτικοειδή:
IV 30 mg/ημ.)
mg
μεθυλπρεδνιζολόνη/kg
ΒΣ/ημ.
(max. 1000
ή
μεθυλπρεδνιζολόνη/kg
ΒΣ/ημ.
(max.
για 3 συνεχόμενες μέρες το μήνα,
για1000
≥3-6mg/ημ.)
μήνες
από3το
στόμα: 0.5-2μέρες
mg πρεδνιζολόνη/kg
για
συνεχόμενες
το μήνα, για ≥3-6ΒΣ/ημ.
μήνες
από το
0.5-2
mg δόσεις
πρεδνιζολόνη/kg
(max.
60στόμα:
mg/ημ.),
σε 2-3
την ημέρα,ΒΣ/ημ.
για 2-4
ή
(max.
60 mg/ημ.),
2-3 ήδόσεις
την ημέρα,
για 2-4
εβδομάδες,
μεσε
σταδιακή
μείωση
της δόσης
εβδομάδες, με σταδιακή
μείωση της δόσης
(tapering)
από το στόμα: 0.5-2(tapering)
mg πρεδνιζολόνη/kg ΒΣ/ημ.
από το
0.5-2
mg δόσεις
πρεδνιζολόνη/kg
(max.
60στόμα:
mg/ημ.),
σε 2-3
την ημέρα,ΒΣ/ημ.
για 2-4
(max.
60 mg/ημ.),
2-3 δόσεις
την ημέρα,
για 2-4
εβδομάδες,
μεσε
σταδιακή
μείωση
της δόσης
εβδομάδες, με σταδιακή
μείωση της δόσης
(tapering)
(tapering)

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

Δ/δ γενικευμένης μορφής
Εντοπισμένης Σκληροδερμίας
• Συστηματική σκληροδερμία
• Χρόνια Νόσος Μοσχεύματος κατά ξενιστή
• Ψευδοσκληρόδερμα
• Σκληροίδημα Buschke
• Σκληρομυξοίδημα
• Μικτή νόσος συνδετικού ιστού
• Νεφρογενής συστηματική ίνωση
• Όψιμη δερματική πορφυρία

Συστηματική Σκληροδερμία
vs γενικευμένη μορφή
Εντοπισμένης Σκληροδερμίας

1. ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Πολύ ισχυρά κορτικοστεροειδή 1 φορά/ημέρα
για 4 εβδομάδες ή ισχυρά για 12 εβδομάδες
- Στο ενεργό στάδιο
- Εφαρμογή υπό κλειστή περίδεση αυξάνει
την αποτελεσματικότητα
- Θεραπεία >12 εβδομάδες πρέπει να εφαρμόζεται με διακοπτόμενο σχήμα
- ενδοβλαβικές εγχύσεις τριαμσινολόνης στη
σκληροδερμία ως κτύπημα σπάθης στο
ορατό όριο της βλάβης
• Αναστολείς καλσινευρίνης (tacrolimus 0,1%)
2 φορές ημερησίως για 12 εβδομάδες
• Καλσιποτριόλη 0,005% 2 φορές ημερησίως για 12 εβδομάδες
• Η ιμικουιμόδη 5% σε μορφή κρέμας, 3-5
φορές την εβδομάδα (ελαττώνει τη φλεγμονή- σκλήρυνση)

• Φυσικοθεραπεία συμπληρωματικά σε όλους
τους ασθενείς με κινητικές δυσλειτουργίες
- Όχι στην οξεία φλεγμονώδη φάση
• Χειρουργική/ορθοπαιδική παρέμβαση σε
ασθενείς με γραμμική μορφέα
- στο ανενεργό στάδιο της νόσου
• Πλαστική χειρουργική στη σκληροδερμία ως
κτύπημα σπάθης
- στο ανενεργό στάδιο της νόσου
• Οφθαλμολογική-νευρολογική-οδοντιατρική
εκτίμηση, ανάλογα με το προσβληθέν σύστημα

2. ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Δ/δ γραμμικής μορφής
Εντοπισμένης Σκληροδερμίας
(δίκην κτυπήματος σπάθης ή συνδρόμου
Parry-Romberg)
• Υποδερματίτιδα
• Εν τω βάθει ερυθηματώδης λύκος
• Προοδευτική λιποδυστροφία

Lupus profundus vs Parry
Romberg syndrome

• UV φωτοθεραπεία
- Αυξημένη έκκριση μεταλλοπρωτεϊνασών
- Απόπτωση των δερματικών Τ κυττάρων και
των κυττάρων Langerhans
- Τροποποίηση των προφλεγμονωδών κυτοκινών
-Α
 ντιινωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
• Η UVA (320-400 nm) φτάνει βαθύτερα στο
δέρμα από τη UVB (280-320 nm)
• Δεν μπορεί να φτάσει μέχρι το λιπώδη ιστό,
την περιτονία, τους μύες και τα οστά
• 1ης γραμμής η UVA-1 (UVA1 340-400 nm),
επειδή, λόγω του μεγάλου μήκους κύματος,
εισχωρεί βαθύτερα στην επιδερμίδα
• Εναλλακτικά PUVA (bath or cream)
• UVA ευρέως φάσματος (BbUVA 320-400
nm, χαμηλή δόση) λιγότερο αποτελεσματική

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Η θεραπεία εξαρτάται από την έκταση, τη σοβαρότητα και τον υπότυπο του νοσήματος
• Για παράδειγμα:
- Κατά πλάκας μορφή: συνήθως προκαλεί
μόνο αισθητικό πρόβλημα
- Γραμμοειδής μορφή στην παιδική ηλικία
μπορεί να προκαλέσει λειτουργικές διαταραχές και πρέπει να θεραπεύεται από νωρίς με συστηματική θεραπεία
• Στόχος είναι η μείωση της φλεγμονής στο
πρώιμο στάδιο παρά στο όψιμο όταν οι βλάβες είναι ήδη εγκατεστημένες
• Διακρίνεται σε:
- Τοπική
- Συστηματική
- Φωτοθεραπεία
- Υποστηρικτική αντιμετώπιση των επιπλοκών
• Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας
- η μείωση της σκλήρυνσης του δέρματος
εμφανίζεται το νωρίτερο 8-12 εβδομάδες
μετά την έναρξη της θεραπείας
Kreuter et al. J Dtsch Dermatol Ges. 2016;14:199-216
Knobler R et al, JEADV 2017, 31;1401

• Η ΜΤΧ 1ης γραμμής θεραπεία
- Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να είναι
τουλάχιστον 12 μήνες
- Μείωση της δόσης μετά τα πρώτα δείγματα κλινικής βελτίωσης
• Συστηματικά κορτικοστεροειδή
- Στην ενεργό φάση ως συμπληρωματική
θεραπεία όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις
- Στην ενεργό φάση ως μονοθεραπεία μόνο
για μικρό χρονικό διάστημα λόγω των Α/Ε
και της τάσης για υποτροπή του νοσήματος μετά τη διακοπή τους
- Θεραπεία εκλογής ως μονοθεραπεία στην
ηωσινοφιλική περιτονίτιδα
• Μυκοφαινολάτη ως 2ης γραμμής θεραπεία
σε ασθενείς με νόσο ανθεκτική στη ΜΤΧ
• Διάφορα:
- AZA
- Κυκλοσπορίνη
- Yδροξυχλωροκίνη
- Φαινυτοΐνη
- Κολχικίνη
- Ρετινοειδή
- Infliximab
- Rituximab

Έχουν
δημοσιευτεί καλά
αποτελέσματα.
Προτείνονται μόνο
σε αντένδειξη/
αποτυχία των
κλασσικών
θεραπειών
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ
• Οι περισσότεροι υπότυποι της περιορισμένης μορφής της ΕΣ είναι αυτοπεριοριζόμενοι
και η δραστηριότητα εκτιμάται με μέση διάρκεια τα 3-5 έτη
• Μια μικρή ατροφία με ή χωρίς υπερμελάγχρωση
μπορεί να είναι το μοναδικό σημείο της νόσου.
• Σε ορισμένους ασθενείς παρατηρείται επανενεργοποίηση των ανενεργών βλαβών (εμφανίζεται πιο συχνά στη γραμμική μορφή ανεξάρτητα από την ηλικία έναρξης της νόσου)
• Η γραμμική μορφή, που είναι πιο συχνή στα
παιδιά, προκαλεί σημαντικές παραμορφώσεις
• Οι ασθενείς με γραμμική ή μικτή ΕΣ πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά (τουλάχιστον 1 φορά/έτος) μετά την επιτυχή θεραπεία λόγω του υψηλού κινδύνου υποτροπής της νόσου
• Η εντοπισμένη σκληροδερμία δεν εμφανίζει συστηματική προσβολή αν και έχει καταγραφεί συνύπαρξη με άλλα νοσήματα του
συνδετικού ιστού

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
• Η εντοπισμένη σκληροδερμία ή morphea είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
εναπόθεση κολλαγόνου, με αποτέλεσμα
την πάχυνση του δέρματος ή/και των υποδορίων ιστών
• Μπορεί να προσβληθούν ο λιπώδης ιστός,
η περιτονία, οι μύες, τα οστά και πιο σπάνια
το κεντρικό νευρικό και οι οφθαλμοί
• Η διάγνωση τίθεται κλινικά και μπορεί να
επιβεβαιωθεί με βιοψία δέρματος
• Λόγω της ετερογένειας της νόσου, στη θεραπεία λαμβάνεται πάντα υπόψιν ο υπότυπος
του νοσήματος καθώς και ο βαθμός φλεγμονής και σκλήρυνσης
• Οι τοπικές θεραπείες περιλαμβάνουν τοπικά
κορτικοστεροειδή, καλσιποτριόλη και αναστολείς της καλσινευρίνης. Χρησιμοποιείται
επίσης και η φωτοθεραπεία
• Σε υπότυπους με εκτεταμένη δερματική συμμετοχή και/ή μυοσκελετική συμμετοχή χορηγείται συστηματικά ΜΤΧ ως μονοθεραπεία ή συνδυαστικά με συστηματικά κορτικοστεροειδή

ID

Αντιμετώπιση απλού Έρπητα
επί εγκύου
ΠΑΠΑΡΙΖOΣ BασιλΕΙΟσ
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»

ΑΠΛΟΣ ΕΡΠΗΣ
Ίσως το συχνότερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα
HSV-1:
• Το 25% του πληθυσμού των ΗΠΑ
• Στον ενήλικο πληθυσμό, παγκόσμια: >85% έχουν θετικό ορολογικό έλεγχο
HSV-2:
• Αύξηση κατά την τελευταία 25ετία
• 16% του πληθυσμού των ΗΠΑ μεταξύ 15-75 ετών έχουν θετικό ορολογικό έλεγχο: 25.000.000 έχουν εκτεθεί
ΟΜΩΣ: ο έρπης γ.οργάνων, κατά 30-40% = HSV-1

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ για μιά έγκυο με απλό έρπητα γεννητικών
οργάνων, είναι η μόλυνση του παιδιού
Η μόλυνση του παιδιού μπορεί να γίνει:
• Κατά την κύηση, από τον πλακούντα (σπάνιο, <5%)
• Κατά τον τοκετό (το σύνηθες, ~85%)
• Μετά τον τοκετό (από την μητέρα, κατά τον θηλασμό, αν υπάρχουν
βλάβες έρπητα στον μαστό – από το προσωπικό του μαιευτηρίου,
από συγγενείς κλπ)
• Όταν μία μητέρα έχει HSV-λοίμωξη, τα κυκλοφορούντα αντισώματα
προστατεύουν το παιδί. Πότε όμως υπάρχει κίνδυνος;
• Ο κίνδυνος υπάρχει και είναι υψηλός (30-50%), εαν συμβεί πρωτολοίμωξη της μητέρας κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης, ιδιαίτερα τις
τελευταίες 6 εβδομάδες: υψηλό ιικό φορτίο του HSV στο γεννητικό
σύστημα και χαμηλός ακόμη, μη προστατευτικός, τίτλος αντισωμάτων
• Μητέρα με ιστορικό έρπητα ή με πρωτολοίμωξη στο πρώτο μισό της
κύησης: κίνδυνος (~1%) όταν υπάρχουν κλινικές βλάβες κατά τον
τοκετό, ή, σπανιώτατα, λόγω της ασυμπτωματικής απέκκρισης του
ιού (0,02-0,05%)
ΟΜΩΣ:
• Επειδή ο υποτροπιάζων έρπης είναι φαινόμενο ΠΟΛΥ συχνότερο
από την πρωτολοίμωξη κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης, η συχνότητα νεογνικής μόλυνσης λόγω υποτροπιάζοντος έρπητα είναι η συνηθέστερα απαντώμενη (~70%)
• Ο όρος «συγγενής HSV λοίμωξη» (Congenital) περιγράφει τη λοίμωξη που συνέβη κατά την κύηση (ενδομητρίως)
• Ο όρος «νεογνικός έρπης» (Neonatal) περιγράφεί τη λοίμωξη που
συνέβη κατά τον τοκετό ή λίγο μετά
- Συγγενής έρπης: συνήθως, όταν η έγκυος έχει αναπτύξει διάσπαρτη ερπητική λοίμωξη. Συνήθως (90%), ευθύνεται ο HSV-2. Είναι συχνότερος τις πρώτες 20 εβδομάδες της κύησης και ευθύνεται για ενδομήτριο θάνατο, αποβολή ή συγγενείς ανωμαλίες
- Νεογνικός έρπης: η παρατεταμένη ρήξη θυλακίου θεωρείται παράγων
κινδύνου. Οι βλάβες εμφανίζονται μετά το πρώτο 48 ωρο της ζωής

- Τ όσο ο συγγενής, όσο και ο νεογνικός έρπητας μπορεί να εμφανισθούν κλινικά ως:
• Εντοπισμένη νόσος (δέρμα, βλεννογόνοι, οφθαλμοί), που μπορεί
όμως να εξελιχθεί σε νευρολογική ή διάσπαρτη νόσο
• Νευρολογική νόσος (εγκεφαλίτις), με ή χωρίς εντοπισμένες βλάβες,
με βαρειά πρόγνωση
• Διάσπαρτη νόσος με προσβολή όλων των οργάνων (χωρίς θεραπεία: θνητότητα >80-90%)
Επί επιζώντων, τα «κατάλοιπα» είναι πιθανά: καθυστέρηση ανάπτυξης,
μόνιμες νευρολογικές βλάβες
- ΠΡΟΛΗΨΗ του νεογνικού έρπητα σημαίνει:
• Πρόληψη ερπητικής λοίμωξης κατά την κύηση, ιδιαιτέρως κατά το
τρίτο τρίμηνο
• Αποφυγή έκθεσης του παιδιού σε ερπητικές βλάβες κατά τον τοκετό
• Σε όλες τις εγκύους: λεπτομερές ιστορικό για έρπητα κατά την πρώτη εξέτασή τους. Ιστορικό για έρπητα ΚΑΙ στον σύζυγο
• Ο προληπτικός ορολογικός έλεγχος σε όλες τις εγκύους, γενικώς,
δεν θεωρείται cost-effective. Έχει όμως λογική, ιδιαιτέρως αν ο σύζυγος έχει ιστορικό
• Οροθετική για έρπητα έγκυος, χωρίς κλινικά επεισόδια: δεν απιτείται κατασταλυική θεραπεία
• Όταν ο σύζυγος έχει έρπητα και η έγκυος όχι, τότε, σύμφωνα με τις
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες:
1. Χρήση προφυλακτικού καθ’όλη την κύηση, ιδιαιτέρως στο τρίτο
τρίμηνο
2. Αποχή όταν υπάρχουν βλάβες έρπητα
3. Αποχή και από στοματικό σεξ όταν ο σύζυγος έχει ιστορικό επιχείλιου έρπητα
4. Αποχή τις τελευταίες 6 εβδομάδες
• Η κατασταλτική θεραπεία στον σύζυγο μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης της συντρόφου – δεν έχει μελετηθεί όμως επί εγκύων
ΠΡΩΤΟ κλινικό επεισόδιο έρπητα στο 1ο ή 2ο τρίμηνο:
• Θεραπεία σύμφωνα με την κλινική εικόνα (acv per os ή iv)
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• Κατασταλτική θεραπεία από την 36η εβδομάδα με στόχο τη μείωση
της πιθανότητας να χρειασθεί καισαρική
ΠΡΩΤΟ κλινικό επεισόδιο έρπητα στο 3o τρίμηνο:
• Καισαρική τομή
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΩΝ έρπης της εγκύου:
• Παρουσία βλαβών κατά των τοκετό
καισαρική
• Πρώτο τρίμηνο: αποφυγή θεραπείας επεισοδίου
•Η
 χρήση κατασταλτικής θεραπείας από την 36η εβδομάδα μειώνει
την πιθανότητα να χρειασθεί καισαρική
•Α
 λλεπάλληλες καλλιέργειες ή PCR κατά το τέλος της κύησης για έλεγχο ασυμπτωματικής αποβολής: δεν έχει αποδειχθεί χρήσιμη μέθοδος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
- ΕΝΑΡΞΗ: εντός 5 ημερών ή όσο σχηματίζονται νέες φυσαλίδες
- Διάρκεια: 7-10 ημέρες (CDC), 5 ημέρες με παράταση αν χρειασθεί (IUSTI)
• Acyclovir 400 mg x 3
• Acyclovir 200 mg x 5
• Valacyclovir 500 mg x 2 (IUSTI) ή 1gr x 2 (CDC)
• Famciclovir 250 mg x 3

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

• Famciclovir 500 mg εφ’άπαξ και μετά 250 mg X 2 επί 2 ημέρες

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
• Acyclovir 400 mg x 2
• Valacyclovir 500 mg - 1 gr x 1
• Famciclovir 250 mg x 2
• Γενικώς: και τα τρία φάρμακα (Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir) κατατάσσονται από το FDA στην κατηγορία «Β» για την κύηση
• Κατηγορία Β σημαίνει: όχι μελέτες σε εγκύους, αλλά όχι και τεκμηρίωση τοξικότητας σε πειραματόζωα. Χορήγηση εάν υπάρχει σαφής ένδειξη
• Για το Acyclovir υπάρχουν πάρα πολλές εγγραφές στις βάσεις δεδομένων, που υποδεικνύουν ασφάλεια στην κύηση
• Για τα άλλα δύο οι αναφορές είναι λιγότερες, αλλά το Valacyclovir,
ως προ-φάρμακο του Acyclovir, είναι θεωρητικά το ίδιο ασφαλές
• Το Famciclovir είναι καλύτερα να μην προτιμάται στην έγκυο

Στις οδηγίες σε μία έγκυο και στον σύντροφό της,
ιδιαίτερη σημασία σε
• Ασυμπτωματική αποβολή του ιού – μετάδοση χωρίς εμφανείς βλάβες: όταν ο σύζυγος έχει έρπητα, πάντα προφυλακτικό, σε όλη την
κύηση, ακόμη και χωρίς βλάβες
• Το προφυλακτικό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης, αν και
δεν τον εξαλείφει
• Επί οροαρνητικών εγκύων με σύντροφο που έχει HSV: πλήρης αποφυγή επαφής κατά το τρίτο τρίμηνο: η «νηστεία» δεν είναι και τόσο μεγάλη!!!

• Acyclovir 400 mg x 3 επί 5 ημέρες
• Acyclovir 800 mg x 2 επί 5 ημέρες
• Acyclovir 800 mg x 3 επί 2 ημέρες
• Valacyclovir 1 gr x 1 επί 5 ημέρες
• Valacyclovir 500 mg x 2 επί 3 ημέρες
• Famciclovir 125 mg x 2 επί 5 ημέρες
• Famciclovir 1 gr x 2 επί 1 ημέρα

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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Ψωρίαση &
Συννοσηρότητες:

Σύντομος Οδηγός Επιλογής Συστηματικής Αγωγής
Μαρίτα Κοσμαδάκη, Δάφνη Παπαφραγκάκη, Μαρία Κυριαζοπούλου
Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι, Δερμοϊατρική Αθηνών

Η ψωρίαση αναμφίβολα συνδέεται με συννοσηρότητες. Η διερεύνηση πιθανής ύπαρξής τους και η σχετική
ευαισθητοποίηση του ασθενούς αφορά τους δερματολόγους και είναι πλέον μέρος της φροντίδας υψηλού επιπέδου που
δικαιούνται όλοι οι ασθενείς. Επιπλέον, παθήσεις που μπορεί να συνυπάρχουν με την ψωρίαση αποτελούν παράγοντες
που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας όταν προτείνουμε συστηματικά φάρμακα. Παρακάτω συζητούνται επιλεκτικά οι
θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα, παχυσαρκία, προδιαθεσικούς παράγοντες για συμβάματα από
το καρδιαγγειακό, με καρδιακή ανεπάρκεια και με νόσο του Crohn (συννοσηρότητες). Επιπλέον, συζητούνται οι επιλογές
σε ασθενείς στους οποίους η ψωρίαση συνυπάρχει με νευρολογικά νοσήματα ή λύκο.

Η

Ψωριασική Aρθρίτιτδα (ΨΑ) εμφανίζεται ως και στο 30% των ασθενών με
ψωρίαση, συνηθέστερα αρκετά χρόνια
μετά την εμφάνιση της δερματικής νόσου. Η
μεθοτρεξάτη βελτιώνει τα συμπτώματα και τη
φλεγμονή στην ΨΑ αλλά δεν αποτρέπει την
εξέλιξη της νόσου, σύμφωνα με ακτινολογικά ευρήματα.
Η κυκλοσπορίνη βελτιώνει την περιφερική
ΨΑ αλλά δε χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία. Τα αντι-TNF-α φάρμακα υπήρξαν επαναστατικά στον έλεγχο της ρευματικής νόσου
και την επιβράδυνση της ακτινολογικής της εξέλιξης και παραμένουν σε σημαντική θέση
στη θεραπεία της.
Πέντε παράγοντες έχουν έγκριση: etanercept,
infliximab, adalimumab, certolizumab και
golimumab. Επίσης, ο αντι-IL17 παράγοντας
secukinumab βελτιώνει την ΨΑ και οδηγεί σε
επιβράδυνση της οστικής καταστροφής.
Το ustekinumab (αντι-IL12/23 αντίσωμα)

χθεί αν επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Επίσης, ίσως δεν είναι αποτελεσματικό στη νόσο που συνοδεύεται από αξονική προσβολή.

χρησιμοποιείται στην ΨΑ αλλά η επίδρασή
του στις δερματικές βλάβες της ψωρίασης είναι πιο εντυπωσιακές. Το appremilast είναι αποτελεσματικό στην ΨΑ αλλά δεν έχει αποδειΣΕΛΙΔΑ 22

Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΦΝΕ)
και ψωρίαση έχουν κοινά μονοπάτια αιτιοπαθογένειας και φάρμακα που χρησιμοποιούμε
στην ψωρίαση έχουν έγκριση και για θεραπείας αυτών των νόσων.
Συγκεκριμένα, τα adalimumab, infliximab
και ustekinumab έχουν έγκριση για τη νόσο
του Crohn, καθώς και ο αντι-TNF-α παράγοντας cetrolizumab. Το Golimumab έχει έγκριση για την ελκώδη κολίτιδα αλλά όχι για τη
νόσο του Crohn. Η μεθοτρεξάτη είναι αποτελεσματική σε υψηλή δόση (25mg/εβδ) σε ενδομυϊκή χορήγηση.
Το etanercept δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη νόσο του Crohn. Οι αναστολείς
της IL-17 δε χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με
ιστορικό ΦΝΕ και πρέπει να διακοπούν αν α-

σθενής που τους λαμβάνει εμφανίσει συμπτώματα εντεροπάθειας.
Η Παχυσαρκία συναντάται πιο συχνά στους
ασθενείς με ψωρίαση σε σχέση με ασθενείς χωρίς ψωρίαση ίδιας ηλικίας. Η ασιτρετίνη και η
κυκλοσπορίνη μπορούν να προκαλέσουν υπερλιπιδαιμία, ενώ η ανάγκη για υψηλότερες
δόσεις (λόγω αυξημένης μάζας σώματος) αυξάνει τις πιθανότητες για ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτά τα φάρμακα. Η μεθοτρεξάτη έχει
συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο για μη αλκοολική λιπώδη διήθηση ήπατος και ηπατική ίνωση σε παχύσαρκους ασθενείς.
Από τα βιολογικά φάρμακα τo infliximab και
το ustekinumab διαφοροποιούν τη δόση τους
ανάλογα με το σωματικό βάρος και είναι καλές
επιλογές για παχύσαρκους ασθενείς. Οι αναστολείς της IL-17 (sekukinumab, brodalumab)
έχουν πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα και σε
παχύσαρκους ασθενείς αλλά ακόμα υψηλότερη σε ασθενείς με φυσιολογικό δείκτη μάζας
σώματος. Σημειώνεται επίσης ότι οι αντι-TNFα παράγοντες έχουν συνδεθεί με αύξηση στο
δείκτη μάζας σώματος τους πρώτους μήνες από την έναρξη της θεραπείας, κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί για τους αναστολείς της IL17 και τον αναστολέα IL12/23. Το apremilast
ίσως έχει ευεργετική δράση σε παχύσαρκους
ασθενείς αφού η απώλεια βάρους είναι συμπεριλαμβάνεται στις ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου.
Η σοβαρή ψωρίαση έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα (συμπεριλαμβανομένου εμφράγματος μυοκαρδίου), πιθανότητα λόγω της συστηματικής φλεγμονής που προδιαθέτει και σε αθηροσκλήρυνση. Αποδεδειγμένη σημαντική ελάττωση κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων έχουν οι ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση που λαμβάνουν μακροπρόθεσμα αναστολείς TNF-α. Το ίδιο ισχύει και για τη μεθοτρεξάτη. Το ustekinumab, παρά την αρχική αντίθετη πρόταση, μάλλον έχει επίσης ευεργετική δράση. Για το apremilast και τους αναστολείς της IL-17 δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να αξιολογηθεί πιθανή προστατευτική
δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου 3 και 4 αντενδείκνυνται οι αντι- TNF-α παράγοντες. Yπερηχογράφημα πρέπει να γίνεται
πριν τη χορήγησή τους σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου 1 και 2, και αν το κλάσμα εξώθησης είναι <50% να μη χορηγούνται. Επίσης, πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση των αντι-TNF-α σε ασθενείς που εμφανίζουν καρδιακή ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια
της αγωγής. Οι αναστολείς της IL-17, ο αναστολέας IL12/23 και το apremilast είναι ασφαλείς
επιλογές όπως και τα παραδοσιακά φάρμακα
μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη και ασιτρετίνη.

Απομυελινωτικές νόσοι: Οι αναστολείς του
TNF-α αντενδείκνυνται σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκες, Guillian-Barre και άλλες
απομυελινωτικές νόσους. Το sekukinumab ίσως επηρεάζει θετικά τη σκλήρυνση κατά πλάκες αλλά αναμένονται μελέτες επιβεβαίωσης.
Το ustekinumab δεν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη νόσο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με ασφάλεια. Δεδομένα για το apremilast και
τους παραδοσιακούς παράγοντες δεν υπάρχουν. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας έχει έγκριση θεραπείας για σκλήρυνση κατά πλάκες
ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας. Αυτό το φάρμακο έχει έγκριση και χρησιμοποιείται ευρέως στην ψωρίαση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και ίσως είναι καλή επιλογή για ασθενείς
με τις δύο νόσους.
Λύκος Το ustekinumab είναι ασφαλής επιλογή σε ασθενείς με λύκο αφού έχει αναφερθεί ότι βελτιώνει τη συμπτωματολογία στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Το apremilast
φάνηκε να δρα ευεργετικά στο δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο (DLE) σε μια μικρή σειρά 8
ασθενών. Λίγα είναι τα δεδομένα για τους αΣΕΛΙΔΑ 23

ναστολείς της IL-17 σε ασθενείς με λύκο αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί εμφάνιση / επιδείνωση λύκου σε ασθενείς με ψωρίαση. Η μεθοτρεξάτη και η ασιτρετίνη είναι καλές επίσης επιλογές. Οι αντι-TNF-α παράγοντες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με
λύκο αλλά με ιδιαίτερη προσοχή, αφού έχουν
συνδεθεί με νέα εμφάνιση DLE, SCLE καθώς
και με φαρμακευτικό λύκο.
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Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα
που σχεδιάζει & κατασκευάζει
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µε αυτή του δέρµατος

Εργονοµικός Σχεδιασµός
 Ταυτόχρονη λειτουργία 2 κεφαλών
 ∆ιαφορετική ανατοµία κεφαλών για καλύτερη
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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
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Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις
και πτυχές
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Μεγάλη επιφάνεια ψύξης
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Έγχυση βοτουλινικής τοξίνης
στο μέσο και κάτω πρόσωπο:
16η Δερματολογική διημερίδα
Έρευνα, Εμπειρία,
Κατευθυντήριες Οδηγίες

H γνώση και η εμπειρία ως παράγοντες επιτυχίας
Κατσάμπας Ανδρέας
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών

Η αλλαντική (Βοτουλινική) Τοξίνη (ΒΤ),
χρησιμοποιείται πάνω από 15 χρόνια
για τη διόρθωση ρυτίδων έκφρασης
για αισθητικούς λόγους. Η ΒΤ δρά
στις προσυναπτικές μεβράνες των
μεταγαγγλιακών χολινεργικών νευρικών
ινών και αναστέλλει την απελευθέρωση
ακετυλχολίνης. Η αναστολή της
νευρομυϊκής δραστηριότητας προκαλεί
αναστρέψιμη μυϊκή αδυναμία και το
επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η
μυϊκή λειτουργία αποκαθίσταται βαθμιαία
συνήθως μετά από 3-6 μήνες.

Σ

τη χώρα μας η ΒΤ διατίθεται σε 2 μορφές, το Botox και το Dysport. Συνιστάται η ανασύσταση με διάλυμα φυσιολογικού ορού 0,9%. Για την ανασύσταση χρησιμοποιούνται όγκοι φυσιολογικού ορού που

Εικ. 1. Ρινικές Ρυτίδες

Εικ. 2.

κυμαίνονται από 1-5ml (συνήθως 2,5ml). Η
εφαρμογή μικρότερου όγκου διάλυσης οδηγεί σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ΒΤ και άρα
μικρότερη διάχυση στους γειτονικούς ιστούς,
μεγαλύτερη διάρκεια αποτελέσματος και λιγότερες επιπλοκές. Συστήνεται η χρήση πλαστικής σύριγγας 0,3ml με βελόνα 30g. Η αλλαγή της σύριγγας μετά από 5 σημεία ένεσης,
συντελεί στην αποφυγή άμβλυνσης της βελόνας και ελαχιστοποίηση του πόνου.
Σε αντίθεση με την δράση των μυών του άνω
προσώπου, οι δράσεις των μυών του μέσου και
κάτω προσώπου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες.
Ειδικότερα, οι μύες του άνω προσώπου ξεχωρίζουν εύκολα μεταξύ τους λόγω, της ύπαρξης πολλών ειδικών τοπογραφικών οδηγών σημείων (οφθαλμικός κόγχος, κροταφική γραμμή
κλπ) και έτσι είναι μάλλον εύκολο να εντοπισθούν και να ενεθούν με βοτουλινική τοξίνη
(ΒΤ). Αντίθετα στους μύες του μέσου και κάτω προσώπου υπάρχει αλληλοεπίδραση των
επιφανειακών και βαθύτερων μυών που αφορούν τις εκφράσεις του προσώπου και επίσης
επηρρεασμός από τους περιστοματικούς μύες που λειτουργούν για την μάσηση, την ομιλία, το γέλιο κλπ.
Η γνώση της ανατομίας των μυών του μέσου
και κάτω προσώπου είναι ιδιαίτερα σημαντική,
λόγω των αλληλοεπιδράσεων και κατά συνέπεια των ανεπιθύμητων συνεπειών που μπορεί να συμβούν.
Στη θεραπεία με ΒΤ στο μέσο και κάτω πρόσωπο είναι απαραίτητο, περισσότερο από ότι
στο άνω πρόσωπο, να χρησιμοποιούνται μικρές δόσεις του φαρμάκου, με μικρούς σχετικά όγκους διάλυσης και να εγχύονται με μεγάλη ακρίβεια στους μύες για τους οποίους
προορίζονται.
Οι εφαρμογές των εγχύσεων ΒΤ που θα συζητηθούν είναι οι ακόλουθες:
1.Ρινικές ρυτίδες (Bunny lines)
2. Περιστοματικές ρυτίδες (ρυτίδες καπνιστών
– barcode wrinkles)
3. Διόρθωση ασύμμετρου χαμόγελου
4. Διόρθωση gummy smile
5. Διόρθωση ρυτίδων θλίψης (marionette lines)
6. Διόρθωση ρυτίδων γενειακού μυός
Ρινικές ρυτίδες (Bunny lines)
Οι ρινικές ρυτίδες εντοπίζονται στην ραχιαία
και άνω πλάγια επιφάνεια της ρινός. (Εικ. 1.)
Οι ρινικές ρυτίδες οφείλονται στη σύσπαση
του ρινικού μυός. Οι ρυτίδες αυτές εμφανίζονται είτε αυτόματα με την ηλικία είτε σαν συνέπεια της θεραπείας του μεσοφρύου με ΒΤ.
Τεχνική: 2-4 μονάδες Βotox (ή 5-10 μονάδες
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Dysport) ενίονται υποδόρια στην άνω πλάγια
πλευρά του ρινικού μυός. (Εικ. 2)
Επιπλοκές κατα την θεραπεία:
• Εάν η ένεση γίνει πολύ κοντά στην ρινοπαρειακή πτυχή υπάρχει η πιθανότητα να
τρωθεί αγγείο και να γίνει πτώση του άνω
χείλους λόγω του επηρρεασμού των ανελκτήρων μυών του άνω χείλους.
• Εαν η ένεση γίνει πολύ ψηλά στην ράχη της
ρινός δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα.
Ειδικές οδηγίες για την θεραπεία των bunny lines:
• Προσοχή στην αποφυγή των ανελκτήρων
μυών του άνω χείλους (που βρίσκονται κοντά στην ρινοπαρειακή πτυχή) για να αποφευχθεί η πτώση του άνω χείλους.
• Αποφυγή έντονου μασσάζ κυρίως σε κατεύθυνση από την ράχη προς στη βάση της
ρινός για να αποφευχθεί η διασπορά της
ΒΤ και η πτώση του άνω χείλους
• Κατά την θεραπεία του μεσοφρύου, συνιστάται η χορήγηση 1-2 μονάδων ΒΤ ανά
ρινική πλευρά για να αποφευχθούν οι ρινικές ρυτίδες.
• Οι ενέσεις πρέπει να είναι πολύ επιφανειακές για να αποφευχθούν οι εκχυμώσες.
Περιστοματικές ρυτίδες (Ρυτίδες
καπνιστών – barcode wrinkles)
H BT εφαρμόζεται για τις περιστοματικές ρυτίδες στον σφιγκτήρα μύ του στόματος (orbicularis oris). Το άνω και κάτω χείλος χωρίζονται σε 4 νοητά τεταρτημόρια. Οι ενέσεις γίνονται ακριβώς πάνω από το βλεννογονοδερματικό όριο των χειλέων (Εικ. 3)
Οι μονάδες που ενίονται είναι 1-2 ΒΤ (ή 3-6
Dysport) ανά τεταρτημόριο χείλους αν και συνήθως το κάτω χείλος αποφεύγεται.
Συστήνεται να μή γίνονται ενέσεις στις γωνίες των χειλέων προς αποφυγή πτώσης και
σιελόρροιας Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται
η μέση γραμμή του άνω χείλους (φίλτρο) καθώς προκαλείται μή επιθυμητή επιπέδωση.
Ασύμμετρο χαμόγελο (κάτω χείλους)
Το ασύμμετρο χαμόγελο (ΑΧ) αφορά συνήθως το κάτω χείλος και εμφανίζεται σε άνδρες
και γυναίκες, ενίοτε οικογενώς. (Εικ.4)
Ο μύς ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ΑΧ είναι ο κατασπαστής του κάτω χείλους (depressor
labii inferioris – (DLI)) ο οποίος είναι ισχυρότερος στην μία πλευρά του προσώπου (Εικ.4).
Τεχνική: 1-4 μονάδες Botox(ή 3-10 μονάδες
Dysport) ενίονται, κάθετα με την επιφάνεια του
δέρματος κατ’ευθείαν στο σώμα του μυός.

Εικ. 3. Ρυτίδες καπνιστών

Ειδικές οδηγίες για την θεραπεία του Ασύμμετρου
χαμόγελου (κάτω χείλους)
• Καλή γνώση της ανατομίας και της λειτουργίας των μυών που εμπλέκονται.
• Συνιστάται η ένεση μικρών δόσεων, μικρών
αραιώσεων και κυρίως μεγάλης ακρίβειας
εντός του DLI για την αποφυγή διασποράς
του φαρμάκου σε γειτονικούς μύες.
• Συνιστάται συντηρητική αρχική θεραπεία και
επανεξέταση σε 2-3 εβδομάδες για την εκτίμηση του αποτελέσματος και πιθανή προσθήκη περισσότερων μονάδων.
• Κάθε ασθενής πρέπει να εκτιμάται και να θεραπεύεται εξατομικευμένα, διότι το πρόβλημα δεν έιναι το ίδιο και οι δόσεις διαφέρουν
από ασθενή σε ασθενή.
Gummy smile
Το χαμόγελο επηρρεάζεται από 3 στοιχεία:
τα δόντια, τα ούλα (gums) και τα χείλη. Ένα
ελκυστικό χαμόγελο εξαρτάται από την σωστή
σχέση των παραπάνω 3 στοιχείων. Η έκθεση
των ούλων, μεγαλύτερη από 3mm κατα την
διάρκεια του χαμόγελου, χαρακτηρίζεται σαν
gummy smile (GS). Για ένα αριθμό ατόμων το
GS αποτελεί ένα αισθητικό πρόβλημα και αναζητείται η διόρθωσή του. (Εικ. 5)
Οι μύες που εμπλέκονται στο GS είναι κυρίως ο ανελκτήρας του άνω χείλους στο όριο
με την μύτη (Levator labii superioris alaeque
nasi – LLSAN), αλλά και άλλοι μύες όπως ο
ανελκτήρας του άνω χείλους, ο μείζων και ελλάσων ζυγωματικός και ο risorius
Τεχνική: 1-2 μονάδες Botox ( 2,5 – 5 μονάδες Dysport) ενίονται κάθετα στην επιφάνεια
του δέρματος και βαθειά στην ρινοπαρειακή
πτυχή πάνω από το περιόστεο (Εικ. 6)
Ειδκές οδηγίες για την θεραπεία του GS
• Η καλή γνώση της ανατομίας της περιοχής
είναι απαραίτητη διότι διάχυση της ΒΤ στους
γειτονικούς μύες (ανελκτήρας του άνω χείλους, μείζων και ελλάσων ζυγωματικός) μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση του άνω χείλους, δυσχέρεια στην λειτουργία της μάσησης και πόσης.
Διόρθωση ρυτίδων θλίψης
(Marrionette Lines)
Οι ρυτίδες θλίψης είναι αποτέλεσμα της σύσπασης του καθελκτήρα μύ της γωνίας του
στόματος (Depressor Anguli Oris – DAO) όπως
επίσης και στην απώλεια της πυκνότητας του
περιστοματικού λίπους (Εικ. 7)
Οι ρυτίδες αυτές μαζί με την προς τα κάτω
στροφή της γωνίας του στόματος είναι αισθητικά δυσάρεστες διότι δίνουν την αίσθηση της
δυσαρέσκιας, στενοχώριας και αποδοκιμασίας.
Τεχνική: 2,5 – 3 μονάδες Botox (7-9 μονάδες Dysport) ενίονται στον DAO που πρέπει
να είναι σε σύσπαση. Η θέση της ένεσης είναι

Εικ. 4. Ασύμμετρο χαμόγελο

Εικ. 5. Gummy smile

Εικ. 6.

Εικ. 7.

Εικ. 8.

στο γναθικό όριο και περίπου 1cm εξω πλάγια από την ρυτίδα, και τουλάχιστον 1cm κάτω από την γωνία του στόματος.

χείλους για να μή επηρρεασθεί ο σφιγκτήρ
μύς του στόματος. Ενίονται 5 μονάδες Botox (12-15 Dysport).
• Τεχνική διπλής ένεσης. Στην περίπτωση αυτή οι δύο γαστέρες του μυός ενίονται χωριστά με 2,5 – 3 μονάδες Botox (7-10 μονάδες Dysport)

Ειδικές οδηγίες για την διόρθωση των ρυτίδων
θλίψης
• Η ένεση πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο DAO
μπορεί να ψηλαφηθεί και να εντοπισθεί.
• Χρειάζεται προσοχή για να αποφευχθεί ένεση στον κατασπαστη του κάτω χείλους και
τον σφιγκτήρα μύ του στόματος όπως επίσης να αποφευχθεί διάχυση της BT στους
παραπάνω μύες.
Διόρθωση ρυτίδων γενειακού μυός
(φλοιός πορτοκαλιού)
Οι ρυτίδες του γενείου μυός και η γενειακή
πτυχή είναι αποτέλεσμα της σύσπασης του γενεειακός μυός. Έτσι δημιουργείται η ακατάστατη ρυτίδωση του γενείου (σαν πλακόστρωτο ή
σαν φλοιός πορτοκαλιού) (Εικ. 8)
Ο υπεύθυνος μύς για τη ρυτίδωση των ρυτίδων του γενείου είναι ο γενειακός (mentalis m.) ο οποίος είναι ένας μύς με δύο ‘γαστέρες’ που βρίσκεται βαθειά στην γενειακή περιοχή, με αρκετές επιφανειακές προσφύσεις.
Τεχνική:
• Τεχνική μίας μοναδικής ένεσης στο μέσο της
γενειακής περιοχής, στο όριο περίπου της γναθικής πτυχής με την βελόνα να κατευθύνεται προς τα πάνω. Το ανώτατο όριο της βελόνας είναι 2cm κάτω από το όριο του κάτω
ΣΕΛΙΔΑ 28

Ειδικές οδηγίες:
Προσοχή χρειάζεται για να μην ενεθούν οι
γειτονικοί μύες (κατασπαστής του κάτω χείλους και σφιγκτήρ του στόματος) οπότε μπορεί
να προκληθεί ασυμμετρία του χείλους ή ακόμα και διαταραχή στην μάσηση και την πόση.
Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:
1. International Consensus. Recommendations on the aesthetic usage of Botulinum
Toxin type A, Part II: Wrinkles on the middle and lower face, neck and chest. JEADV
2010; 24: 1285-1295
2. Anthony Benedetto. Botulinum Toxin in Clinical Dermatology. 2006; Taylor and Francis
3. Rebecca Small. A practical guide to Botulinum Toxin: Procedures. 2003; Lippicotte,
Williams and Wilkins
4. Andreas Katsambas. Cosmetic Applications
of Botulinum Toxin. Δερματολογία – Αφροδισιολογία 2015; Broken Hill Publishers
5. Doris Hexsel et al. Practical applications
of a new Botulinum Toxin. J Derm 2010;
9: s31-s37
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Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

200ml

Anti-Hairloss Shampoo

με Piroctone Olamine 0,75%

• Mειώνει τον P. Ovale &

• Αδύνατα μαλλιά, Τριχόπτωση

τον Έντονο Kνησμό

• Kαθαρίζει βαθιά & Aπολιπαίνει
• Eναλλακτικά σε θεραπείες

• Συνδυάζεται με όλες

τις θεραπείες
ενίσχυσης της τριχοφυΐας

με Kετοκοναζόλη

Ως Kαθαριστικό Σώματος
✔ Στη Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα
✔ Στη Ποικιλόχρου Πιτυρίαση

Urea Shampoo 5%
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Anti-Dandruff Shampoo

11-10-17

• Προκαλεί Iσχυρή Yπεραιμία
στο δέρμα της κεφαλής

200 ml

200ml

• Eνυδατώνει & Kερατολύει Ήπια
• Ψωρίαση Tριχωτού - Mειώνει τον Kνησμό
• Σε Έντονη Aπολεπιστική Ξηρότητα

με: Caffeine Complex,
Nicotinic Acid, Ginkgo Biloba Extract

Xρήση ρουτίνας μετά τη φαρμακευτική αγωγή
Περιέχει: Eπιφανειοδραστικά Kαθαριστικά 4ης Γενιάς
για Ήπιο Kαθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής
& Piroctone Olamine, Menthol, Conditioner

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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• N ewer Understanding of Specific Anatomic Targets in the Aging Face as Applied to Injectables: Superficial and Deep
Facial Fat Compartments-An Evolving Tar-

get for Site-Specific Facial Augmentation
Ramanadham, Smita R.; Rohrich, Rod J.
• Plastic and Reconstructive Surgery. 136 (5S):
49S-55S, November

• Newer Understanding of Specific Anatomic
Targets in the Aging Face as Applied to Injectables: Aging Changes in the Craniofacial Skeleton and Facial Ligaments
• Wong, Chin-Ho; Mendelson, Bryan
• Plastic and Reconstructive Surgery. 136 (5S):
44S-48S, November 2015.
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• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

200, 300, 1000ml

Clear Face Foam

• Ήπιος Kαθαρισμός Προσώπου & Σώματος

για την Eυαίσθητη & Προβληματική Eπιδερμίδα

✓ Βαθύς Απολιπαντικός Kαθαρισμός

• Σε Θεραπεία της AKMHΣ με Pετινοειδή

Facial Cleanser*
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Liquid Wash
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✓ Σμηγματορυθμιστική Δράση

150ml

✓ Άμεση Αντιβακτηριακή Δράση*

• Mικτή - Λιπαρή με Tάση AKMHΣ Eπιδερμίδα
• Kαθαρίζει βαθειά τους Πόρους
• Aποτρέπει τη δημιουργία φαγεσώρων
• Συμβατό με όλες τις Θεραπείες AKMHΣ

με Montaline C40® (Sebapharma Patent)
Φυσικός Αντιβακτηριακός Παράγοντας

• Σε Σοβαρή Φαγεσωρική AKMH
• AKMH Pάχης & Στήθους
• Θυλακίτιδα

του Προσώπου

150 ml

Kαθαρίζουν με: Eπιφανειοδραστικά καθαριστικά 4ης Γενιάς
Φροντίζουν με: Bιταμίνες B6, E & Bιοτίνη, Πανθενόλη, Aλλαντοΐνη,
Eκχύλ. Xαμομηλιού, Eνυδατικούς Πολυσακχαρίτες, Menthol*

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

Tο Montaline C40® εξουδετερώνει πλήρως,
σε 1-2 λεπτά, τον Staph. Aureus & το P. Acnes

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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Εμφυτεύματα
υαλουρονικού οξέως
• Analysis of Facial Aesthetics as Applied to
Injectables
• Lam, Samuel M.; Glasgold, Robert; Glasgold, Mark
• P lastic and Reconstructive Surgery.
136(5S):11S-21S, November 2015

,

• Δεν απαιτείται τεστ ευαισθησίας (μη ειδικό
για είδος)
• Βιοτεχνολογική παραγωγή (κ/α streptoccoci
specific strains)
• Σταυροσύνδεση (BDDE) επιμηκύνη χρόνο
ημιζωής
• Βιοδιασπώμενο προϊόν
• Υπάρχουν διαφορές (stabilization process,
buffering agents, particle size, homogenicity,
free HA, viscosity,cohesivity,G’, volumizing
properties, longevity )

• Η επεξεργασία της εταιρείας επηρεάζει τις Ρεολογικές ιδιότητες και τις Μηχανικές ιδιότητες
• Άρα και τις ενδείξεις του ΥΟ.
• Εμφυτεύματα με μέτριο -υψηλό ελαστικό G΄αντέχουν πιέσεις, είναι σκληρά, τοποθετούνται
βαθειά και δείνουν ανόρθωση.
• Αν έχει μικρή συνεκτικότητα, μαλακό, εύπλαστο (low cohesivity) κατάλληλο για μιμιτικές
περιοχές και επιφανειακές ρυτίδες.

Dermatologic surgery 41:4S: April supplement 2015
new concepts in Fillers.
Basics of Dermal Filler Rheology
Sébastien Pierre, PhD,* Steven Liew, MD,† and Aude
Bernardin, PhD*

Current Concepts in the Use of
Voluma, Volift, and Volbella
Goodman, Gregory J.; Swift,
Arthur; Remington, B. Kent
Plastic and Reconstructive
Surgery. 136(5S):139S-148S,
November 2015.
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Άνω τριτημόριο προσώπου
Current Concepts in the Use of Voluma, Volift, and Volbella
Goodman, Gregory J.; Swift, Arthur; Remington, B. Kent, Plastic and Reconstructive Surgery. 136(5S):139S-148S, November 2015.
• Fig. 3. A 44-year-old woman with improvement in the concavity of the temples, malar cheek, and chin reflation with Voluma
treatment

• Clinical Implications of the Middle Temporal Vein With Regard to Temporal Fossa
Augmentation
- Jung, Wonsug; Youn, Kwan-Hyun; Won,
Sung-Yoon; Park, Jong-Tae; Hu, KyungSeok; Kim, Hee-Jin, Dermatologic Surgery.
40(6):618-623, June 2014.

•

Ανατομία άνω τριτημόριο
προσώπου
• Clinical Implications of the Middle Temporal Vein With Regard to Temporal Fossa
Augmentation
- Jung, Wonsug; Youn, Kwan-Hyun; Won,
Sung-Yoon; Park, Jong-Tae; Hu, KyungSeok; Kim, Hee-Jin, Dermatologic Surgery.
40(6):618-623, June 2014.
• Upper Face: Clinical Anatomy and Regional
Approaches with Injectable Fillers
Sykes, Jonathan M.; et all
Plastic and Reconstructive Surgery. 136 (5S):
204S-218S, November 2015.

Fig. 3. Cadaver dissection after reflection of
the skin and the subcutaneous tissue showing
the TPF with the arrow pointing to the frontal
branch of the superior temporal artery.

Figure 5. The suggested area for safe filler injection. No main trunk of the MTV was found in
the area one finger width above the zygomatic arch in any of the specimens. Photographs
of the MTV without (A) and with (B) a finger
on the temple area.
• Anatomical Basis for Safe and Effective Volumization of the Temple
-B
 reithaupt, Andrew D.; Jones, Derek H.;
Braz, Andre; Narins, Rhoda; Weinkle, Susan, Dermatologic Surgery. 41():S278-S283,
December 2015.

Figure 1. The temporal fossa and safe injection
window—the boundaries of the temporal fossa
are defined by the dashed yellow line. The superficial temporal artery and vein course from
anteriorly and superiorly through the temporal
fossa. The middle temporal vein (not shown)
courses through the area approximately 1.5
cm above the zygomatic arch (represented by
the shaded green box). These vessels, and also the deep vessels, can safely be avoided using the injection window represented by the
shaded blue box.

Ασφαλής Αναπλήρωση
κροτάφων

Figure 1. Distance between the MTV and the
zygomatic arch.

• Anatomical Basis for Safe and Effective Volumization of the Temple
-B
 reithaupt, Andrew D.; Jones, Derek H.;
Braz, Andre; Narins, Rhoda; Weinkle, Susan
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Dermatologic Surgery. 41():S278-S283, December 2015.

Figure 3. Injection window—the area of temporal fossa volume loss and safe injection window are represented by the white oval. The
“X's” represent the areas along the temporal fusion line and brow where direct injection
should be avoided

Άνω τριτημόριο προσώπου

Video 4. Supplemental Digital Content 4, demonstrating Dr. Moradi’s personal technique for
injecting Restylane into the superficial dermis of
the forehead, is available in the “Related Videos” section of the full-text article

Video 3. Supplemental Digital Content 3, demonstrating Drs. Jean and Alastair Carruthers’
personal technique for reflating the forehead
using diluted HA, is available in the “Related
Videos” section of the full-text article on PRSJournal.com
• U pper Face: Clinical Anatomy and Regional Approaches with Injectable Fillers
- Sykes, Jonathan M.; Cotofana, Sebastian;
Trevidic, Patrick; Solish, Nowell; Carruthers,
Jean; Carruthers, Alastair; Moradi, Amir;
Swift, Arthur; Massry, Guy G.; Lambros,
Val; Remington, B. Kent, Plastic and Reconstructive Surgery. 136(5S):204S-218S,
November 2015

Άνω τριτημόριο προσώπου
φρύδια
• Upper Face: Clinical Anatomy and Regional Approaches with Injectable Fillers
- S ykes, Jonathan M.; Cotofana, Sebastian; Trevidic, et all, Plastic and Reconstructive Surgery. 136(5S):204S-218S, November 2015.

Fig. 3. This 42-year-old woman is shown before
(left) at 35 years of age and after (right) 7 years
of progressive facial fillers into her face along
with neuromodulators and skin-care therapy.
Photograph courtesy of Samuel M. Lam, MD.
Fig. 13. On the patient’s right is shown the approximate area of a brow injection. Note that it
does not go inferior to the superior orbital rim.
It is modified according to the patient’s anatomy. On the patient’s left is the pattern of injection. A 1/2-inch 30-gauge needle is used with
tiny amounts of filler injected per stroke. The
injection is made at a middle depth, below the
orbicularis muscle but not adjacent to skin or
periosteum.
Copyright © 2016 Plastic and Reconstructive Surgery. Published by Lippincott Williams & Wilkins.

• Upper Face: Clinical Anatomy and Regional
Approaches with Injectable Fillers
- Sykes, Jonathan M.; Cotofana, Sebastian;
Trevidic, et all, Plastic and Reconstructive Surgery. 136(5S):204S-218S, November 2015.

Fig. 12. (Above, left) Post–upper blepharoplasty appearance of a woman with hollowed upper lids.
(Above, right) Immediately after fill with Restylane via “lift, inject, massage” technique
on left.
(Below, left) Immediately after fill with Restylane
via “lift, inject, massage” technique on right.
(Below, right) Final result at 6 weeks.Lambros
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Video 7. Supplemental Digital Content 7, demonstrating Dr. de Maio’s personal technique for
cheek reshaping using Voluma, is available in
the “Related Videos”

Μέσο τριτημόριο προσώπουη δακρυική αύλακα

Ανατομία δακρυικής αύλακας
• Midface: Clinical Anatomy and Regional Approaches with Injectable Fillers
- Cotofana, et all, Plastic and Reconstructive
Surgery. 136(5S):219S-234S,

Copyright © 2016 Plastic and Reconstructive Surgery. Published by Lippincott Williams & Wilkins.
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Μέσο τριτημόριο προσώπου

Fig. 11. The MD Codes: The 5-point cheek reshape.by Mauricio de Maio

• Analysis of Facial Aesthetics as Applied to
Injectables
- Lam, Samuel M.; Glasgold, Robert; Glasgold, Mark, Plastic and Reconstructive Surgery. 136(5S):11S-21S, November 2015.

• Midface: Clinical Anatomy and Regional Approaches with Injectable Fillers
- Cotofana, et all, Plastic and Reconstructive Surgery. 136(5S):219S-234S, November 2015.
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November 2015

Rebecca; Andrews, J. Todd; Remington, B.
Kent, Plastic and Reconst

• Newer Understanding of Specific Anatomic Targets in the Aging Face as Applied to
Injectables: Facial Muscles-Identifying Optimal Targets for Neuromodulators
- Sykes, Jonathan M.; Trevidic, Patrick; Suαrez,
Gustavo A.; Criollo-Lamilla, Gisella, Plastic
and Reconstructive Surgery. 136(5S):56S61S, November 2015.

Fig. 6. View onto the right infraorbital region
of a male specimen. Dissection is performed
deep to the orbicularis oculi muscle (OOM) and
layer 4 is exposed. The SOOF is visible and the
medially located facial vein (dyed green). The
OOM is flipped medially toward the nose. During sharp removal from its bony attachment
on the orbital rim, the tear trough ligament is
presented. The union of the 2 laminae of the
orbicularis retaining ligament toward 1 single
lamina within the tear trough ligament is seen
(arrows of the Y-shaped fibrous band). The asterisk marks the levator labii superioris alaeque nasi muscle. ructive Surgery. 136(5S):219S234S, November 2015

Μέσο τριτημόριο προσώπουη δακρυική αύλακα

• Midface: Clinical Anatomy and Regional Approaches with Injectable Fillers
- Cotofana, Sebastian; Schenck, Thilo L.; Trevidic,
Patrick; Sykes, Jonathan; Massry, Guy G.; Liew,
Steven; Graivier, Miles; Dayan, Steve; de Maio,
Mauricio; Fitzgerald, Rebecca; Andrews, J. Todd;
Remington, B. Kent, Plastic and Reconstructive
Surgery. 136(5S):219S-234S, November 2015
• Newer Understanding of Specific Anatomic
Targets in the Aging Face as Applied to Injectables: Aging Changes in the Craniofacial Skeleton and Facial Ligaments
-W
 ong, Chin-Ho; Mendelson, Bryan, Plastic
and Reconstructive Surgery. 136(5S):44S-48S,
November 2015

Fig. 9. Right-sided cadaver dissection with inferior reflection of the superficial fat (SF) and superior reflection of the orbicularis oculi muscle
(OO). The underlying deep fat of the midface
[sub–orbicularis oculi fat (SOOF)] is exposed.
Note that the orbicularis oculi lies between the
SF and the SOOF.
Fig. 4. (Above) The patient presented with the
eye bags and was not keen on surgery; 3 cc
of fillers (1 cc Juvéderm Volbella over the tear
trough, 1 cc of Juvéderm Ultra anterior maxilla, and 1 cc of Juvéderm Voluma over the zygoma) was used for maxilla and cheek augmentation. (Below) Six months after the treatment.

• Midface: Clinical Anatomy and Regional Approaches with Injectable Fillers
- Cotofana, Sebastian; Schenck, Thilo L.;
Trevidic, Patrick; Sykes, Jonathan; Massry,
Guy G.; Liew, Steven; Graivier, Miles; Dayan, Steve; de Maio, Mauricio; Fitzgerald,
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Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως

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

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

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το πρώτο Laser παγκοσµίως και το µοναδικό µε πιστοποίηση από το FDA
για µη επεµβατική λιπόλυση στα πλαίσια της θεραπείας
του επίµονου τοπικού πάχους µόλις σε 25 λεπτά.
 Ευέλικτο σύστηµα προσάρτησης
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

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

Κάτω τριτημόριο
του προσώπου

- Braz, André; et all, Plastic and Reconstructive
Surgery. 136(5S):235S-257S, November 2015.

• Analysis of Facial Aesthetics as Applied to
Injectables
- Lam, Samuel M.; Glasgold, Robert; Glasgold,
Mark, Plastic and Reconstructive Surgery.
136(5S):11S-21S, November 2015.

Fig. 10. Preoperative (left) and postoperative (2
months) (right) lower face volume rejuvenation
with injectable fillers. The aging “W”-shaped
jawline was converted to a more youthful jawline by filling the prejowl sulcus and lateral jawline (mandibular angle). The labiomandibular fold
was also addressed to help camouflage the anterior border of the jowl. Photograph courtesy
of Robert Glasgold, MD. Reprinted with permission from Glasgold Group, Plastic Surgery, 2011.
• Lower Face: Clinical Anatomy and Regional
MAKETES
Infoderma:������
1 11-10-17
Approaches
with Injectable
Fillers

20:49

sulcus area, we can notice the HA (in green)
in both layers of fat compartments (superficial
and deep), in other words, below and above the
DAO and platysma muscles.
• Lower Face: Clinical Anatomy and Regional
Approaches with Injectable Fillers
- Braz, André; Humphrey, Shannon; Weinkle,
Susan; Yee, G. Jackie; Remington, B. Kent;
Lorenc, Z. Paul; Yoelin, Steve; Waldorf, Heidi
A.; Azizzadeh, Babak; Butterwick, Kimberly J.;
de Maio, Mauricio; Sadick, Neil; Trevidic, Patrick; Criollo-Lamilla, Gisella; Garcia, Philippe

Fig. 13. (Above) The superficial fat compartment of the prejowl area. Inside the circle are
the melomental folds and the prejowl sulcus area. (Below) After the dissection of the prejowl
������ 10

Fig. 20. A 55-year-old woman before (left) and
after (right) receiving 2 mL total volume of highly cross-linked HA filler along the mandibular
border, prejowl sulcus, mandibular angle, and
preauricular region. Note the smoother, more
defined mandibular border and chin and tighter lower third of face with pullback of jowl.

MAKETES Infoderma:������ 1
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1965 --2018:
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Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα
Eλαιώδες Aφρόλουτρο

������ 1

1965 --2018:
2017: 54
53 Years
1965

Dermatological Skin Care

Shower Oil - Emollient

20:49

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

200ml

Special

30% O/W

Body Milk

Aναλιπαντικό, Aντικνησμώδες

Ενυδατικό & Αναλιπαντικό

• Ξηρό & Eρεθισμένο δέρμα

Γαλάκτωμα

• Aτοπική Δερματίτιδα σε “Eνήλικες & Παιδιά”

200ml

Kρεμώδες Aφρόλουτρο

50% O/W

ω3,

λιπα

30% O/W

• Ατοπική Δερματίτιδα

με: Λάδι Aβοκάντο (Bιταμίνες A, D, E, F), Yγρή Παραφίνη, Λεκιθίνη

Shower Cream

200ml

σε έξαρση

ω6

• Πολύ Ξηρό &

ρά ο

ξέα

Aναλιπαντικό, Aντικνησμώδες

Χω
Συντ ρίς
ηρητ
ικά

Aφυδατωμένο δέρμα

• Aτοπική Δερματίτιδα σε έξαρση
με: Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Bαζελίνη, Λάδι Jojoba, Butyrospermum

• Aφυδατωμένο δέρμα • Ψωρίαση • Iχθύαση
με: ω3, ω6 λιπαρά οξέα, Aραχιδέλαιο, Λεκιθίνη, Ascorbyl Palmitate

Ως έκδοχο με:

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

Kρέμες Kορτιζόνης 30g/100ml, Urea έως 20%,
Acid Sallicylic 5%, Menthol 0,5%

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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Κάτω τριτημόριο
του προσώπου-πηγούνι
• Lower Face: Clinical Anatomy and Regional
Approaches with Injectable Fillers
- Braz, André; Humphrey, Shannon; Weinkle,
Susan; Yee, G. Jackie; Remington, B. Kent;
Lorenc, Z. Paul; Yoelin, Steve; Waldorf, Heidi
A.; Azizzadeh, Babak; Butterwick, Kimberly
J.; de Maio, Mauricio; Sadick, Neil; Trevidic, Patrick; Criollo-Lamilla, Gisella; Garcia,
Philippe, Plastic and Reconstructive Surgery. 136(5S):235S-257S, November 2015.

Susan; Yee, G. Jackie; Remington, B. Kent;
Lorenc, Z. Paul; Yoelin, Steve; Waldorf, Heidi
A.; Azizzadeh, Babak; Butterwick, Kimberly
J.; de Maio, Mauricio; Sadick, Neil; Trevidic, Patrick; Criollo-Lamilla, Gisella; Garcia,
Philippe, Plastic and Reconstructive Surgery. 136(5S):235S-257S, November 2015.

Αντενδείξεις για τα
εμφυτεύματα ΥΟ
Fig. 15. (Above) The superficial fat compartments
of the chin, the 2 portions of the mentalis muscle, and the deep fat compartments of the chin
with the HA in green. (Below) The HA, in green,
inside both layers of the fat compartments (superficial and deep). Between those layers of fat
compartments we can notice the mentalis muscle.

Fig. 21. The MD codes: the 6-point chin reshape.
• Lower Face: Clinical Anatomy and Regional
Approaches with Injectable Fillers
- Braz, André; Humphrey, Shannon; Weinkle,
MAKETES Infoderma:������ 1

11-10-17

20:49

• Γνωστή αντίδραση υπερευαισθησίας στο Υ.Ο
• Αυτοάνοσα νοσήματα
• Έγκυες ή θυλάζουσες
• Παιδιά
• Συγχρόνως με peeling ή θεραπεία με laser
• Δερματική φλεγμονή ( ιογενής ή μικροβιακή)

• Lower Face: Clinical Anatomy and Regional
Approaches with Injectable Fillers
- Braz, André; et all. Plastic and Reconstructive Fig.
22. (Left) A 53-year-old filler and neuromodulator-naïve female patientMAKETES
before lower
face reInfoderma:������

������ 2

Urea Lotion 5%

400ml

20:49

������ 8

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα
200ml

11-10-17

Dermatological Skin Care

Dermatological Skin Care

Urea Lotion 10%

1

1965 --2018:
2017: 54
53 Years
1965

1965 --2018:
2017: 54
53 Years
1965

Hand Urea 5%

75ml

• Iσχυρή Eνυδάτωση & Φροντίδα
• Mειώνει τον κνησμό • Kερατολύει Ήπια
• Περιποιείται το Έκζεμα των χεριών
• Eνισχύει τα εύθραυστα &

Ενυδατικό, Αναλιπαντικό &
Αντικνησμώδες Γαλάκτωμα

Δερματοπάθειες

juvenation. (Right) The patient is shown after
lower face rejuvenation utilizing Dysport, Juvéderm Ultra Plus XC, and Juvéderm Voluma XC.
Surgery. 136(5S):235S-257S, November 2015

προβληματικά NYXIA

με: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide, Urea

Χω
Συντ ρίς
ηρητ
ικά

Ως Έκδοχο με: Kρέμες Kορτιζόνης 30g/75ml, Acid Sallicylic 4-5%

με έντονη Ξηρότητα & Kνησμό

Hand + Nail Balm

• Έκζεμα • Nευροδερματίτιδα
• Ψωρίαση • Iχθύαση

• Eνυδατώνει & Aναπλάθει το δέρμα
• Eνισχύει τα Eύθραυστα &
Προβληματικά NYXIA

με: Υγρή Παραφίνη, Recinoleate, Λάδι Jojoba, Λεκιθίνη, Ascorbyl Palmitate

Ως έκδοχο με: Κρέμες

75ml

με: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide

Κορτιζόνης 30g/100ml, Acid Sallicylic 5%, Menthol 0.5%

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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Ανεπιθύμητες αντιδράσεις ΥΟ
Σπάνιες αλλά... υπαρκτές

τα LMW-HA (χαμηλού μοριακού βάρους
θραύσματα)-CD44,TLR4 υποδοχείς επιφάνειας-καταβολισμός σε αντιγονικά δραστικά προιόντα
- Φ λ ε γ μ ο ν ή - τ ο π ι κ ό ς τ ρ α υ μ α τ ι σ μ ό ς εμβολιασμός-biofilm
- Έγχυση μεγάλων ποσοτήτων

Αντιμετώπιση επώδυνων
ερυθρών οζιδίων

Copyright © 2011 Plastic and Reconstructive Surgery. Published by Lippincott Williams & Wilkins.

• Soft-Tissue Filler Complications: The Important Role of Biofilms,Rohrich et all
- P lastic and Reconstructive Surgery.
125(6):1850, June 2010.
Fig. 2. Management algorithm of late and delayed complications of soft-tissue fillers. HA,
hyaluronic acid.

Υπαρκτές...
• Οίδημα, ερυθρότητα, εκχυμώσεις
• Φαινόμενο Tyndal
• Οζίδια (κακή τεχνική)
• Νέκρωση (αρτηριακή,φλεβική)
• Υπερευαισθησία
• Επίμονο οίδημα προσώπου
• αγγειοίδημα
• Άσηπτο απόστημα
• Ακνεόμορφο εξάνθημα
• Φλεγμονή(άτυπα μυκοβακτηρίδια, βακτηριακή)
• Κοκκιώματα
• Ενεργοποίηση απλού έρπη
• Σαρκοίδωση σε ουλές
Adverse reactions to injectable soft tissue fillers:
J.A.A.D,Reqeuna et all ,Vol 64,number 1,Jan 2011

Υαλουρονιδάση σαν
γομολάστιχα του
Υαλουρονικού Οξέως
• Υπερβολική Ποσότητα
• Φαινόμενο Tyndal
• Επίμονα κοκκιώματα
• Νέκρωση εκ της έγχυσης

Dermatologic surgery journal 41:8:August 2015,
Delayed onset Nodules secondary to a Smooth Cohesive 20 mg/ml HA fillerv:Cause and management,
Clinical Conference: Management of Rare Events Following Dermal Fillers-Focal Necrosis. 32(3):426-434,
March 2006 and Angry Red Bumps, NARINS, RHODA S.; JEWELL, MARK; RUBIN, MARK; COHEN, JOEL; STROBOS, JUR, Dermatologic Surgery

• Αντιμετώπιση:
- Ενδοβλαβικά υαλουρονιδάση ( 10 U/0,1 ml
Juvederm-πιο ανθεκτικό στη διάλυση λόγω
μεγαλύτερου βαθμού σταυροσύνδεσης)
- Per.os πρεδνιζολόνη 20-40 Mg/day X 5-7
μέρες. (ανοσολογικής κυρίως αιτίας τα καθυστερημένα οζίδια)
- Κλαριθρομυκίνη 500mg X2 Για 2-6 εβδομάδες αν υποψιάζεσαι biofilm

Καθυστερημένες αντιδράσεις
σε ΥΟ
• Αντιδράσεις υπερευαισθησίας 0,8% -καθυστερημένες 0,3%
• Αιτιολογία :
- Τα εμφυτεύματα ως ανοσοδιεγέρτες ιδίως

Dermatologic surgery journal 41:8:August 2015,
Delayed onset Nodules secondary to a Smooth Cohesive 20 mg/ml HA filler:Cause and management

• Hyaluronidase Caveats in Treating
Filler Complications
- Landau, Marina, Dermatologic Surgery. 41():S347-S353, December 2015.
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Υαλουρονιδάση στην
επικείμενη νέκρωση
• Η νέκρωση είναι σπάνια αλλά σοβαρή
παρενέργεια
• Προκαλείται από διακοπή της αιμάτωσης
της περιοχής απο συμπίεση, απόφραξη ή
απευθείας εμβολή των αγείων
• Η αρτηριακή απόφραξη είναι διαφορετική
από την αγγειακή απόφραξη από αιμάτωμα ή
από το εμφύτευμα ή την ενδοφλέβια έγχυση,
και έχει διαφορετική αντιμετώπιση
• Η αρτηριακή απόφραξη δίνει άμεσα ωχρότητα
και οξύ πόνο υπό άρδευση περιοχή (σταματά
με την έγχυση, μασάζ, ζεστές κομπρέσσες, αν
χρειαστεί πάστα νιτρογλυκερίνης τοπικά 2%)
• Η συμπίεση από αιμάτωμα δίνει πιό μικρό
πόνο και ηπιότερο συμβάν (αποσυμπίεση
αιματώματος, πάγος)
• Η αγγειακή απόφραξη είναι η μόνη περίπτωση
που επείγει να γίνει υαλουρονιδάση χωρίς
τεστ αλλεργίας

Υαλουρονιδάση σε
επικείμενη νέκρωση από
εμφύτευμα υαλουρονικού
οξέως
• 44 χρ, γυναίκα
• Διόρθωση ρινοχειλικής αύλακας
• Αμεσο αποτέλεσμα εξαίρετο

• 6 ώρες μετά « η μύτη μου έγινε μωβ»
• Εξέταση: κατά τόπους ερύθημα και δικτυωτή
πελίδνωση κατά μήκος της γωνιαίας αρτηρίας.
Γκρί απόχρωση του δέρματος αποκάλυψε
επικείμενη ιστική νέκρωση
R.Hirch,J.L.Cohen,J.D.A Carruthers,Dermatol
Surg. March 2007;33. Successful management
of impending necrosis following a HA injection
Embolus and a proposed algorithm for management with HD
• Lower Face: Clinical Anatomy and Regional
Approaches with Injectable Fillers
- Braz, André; Humphrey, Shannon; Weinkle,
Susan; Yee, G. Jackie; Remington, B. Kent;
Lorenc, Z. Paul; Yoelin, Steve; Waldorf, Heidi A.; Azizzadeh, Babak; Butterwick, Kimberly J.; de Maio, Mauricio; Sadick, Neil; Trevidic, Patrick; Criollo-Lamilla, Gisella; Garcia,
Philippe. Plastic and Reconstructive Surgery.
136(5S):235S-257S, November 2015.

• Injection Necrosis of the Glabella: Protocol
for Prevention and Treatment After Use of
Dermal Fillers
- GLAICH, ADRIENNE S.; COHEN, JOEL L.;
GOLDBERG, LEONARD H. Dermatologic
Surgery. 32(2):276-281, February 2006.

Τι χρειαζόμαστε στο ιατρείο
• Ψυχραιμία

• Γνώσεις
• Αντισηψία
• Αργή - ατραυματική έγχυση
• Αλλάζω συχνά βελόνες
• Κάνουλα
• Δύο εβδομάδες μετά οχι οδοντικές εργασίες,όχι
άλλη έγχυση
• Αντισηπτικό: χλωρεξιδίνη
• Υαλουρονιδάση
• Triamcinolone 40 mg/ml
• Solucortef 500 mg
• Ασπιρινη
• Πάστα νιτρογλυκερίνης 2%
• 5-FU 50 mg/ml

Οδηγίες αντιμετώπισης ιστικής νέκρωσης μεσόφρυο

Fig. 9. The facial artery and branches: inferior
lip artery, superior lip artery, and angular artery.

• Hyaluronidase Caveats in Treating Filler Complications
- Landau, Marina
- Dermatologic Surgery. 41():S347-S353, December 2015.

Οδηγίες αποφυγής νέκρωσης

• Understanding, Avoiding and Managing Severe Filler Complications
- Rzany, Berthold; Delorenzi, Claudio. Plastic & Reconstructive Surgery. 136(5S):196S-203S November 2015 ID
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Τοπικά προχωρημένο, μη χειρουργήσιμο & μεταστατικό

Bασικοκυτταρικό
καρκίνωμα δέρματος
H σύγχρονη θεραπευτική επιλογή των αναστολέων του μονοπατιού του Hedgehog
Σγούρος Δημήτριος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Νοσ. “Ανδρέας Συγγρός”

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (ΒΚ) του δέρματος αποτελεί την πιο
συνηθισμένη μορφή δερματικού καρκίνου και κατ’επέκταση αντιστοιχεί στη
συχνότερη μορφή κακοήθους νεοπλασίας στον άνθρωπο. Λόγω του εξαιρετικά
χαμηλού μεταστατικού του δυναμικού το ΒΚ κατά κανόνα δεν είναι απειλητικό
για τη ζωή. Τυπικά εκδηλώνεται ως ένα βραδέως αναπτυσσόμενο ογκίδιο ή
πλάκα σε σημεία με χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, όπως
το πρόσωπο, αλλά και σε περιοχές δίχως συνεχή ηλιακή έκθεση, όπως ο
κορμός. Επιδημιολογικά, καταγράφεται μια εντυπωσιακή αύξηση στη συχνότητα
των περιστατικών του ΒΚ, ιδιαίτερα στην Καυκάσια φυλή.
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Σ

υγκεκριμένα, σε μετα-αναλύσεις υπολογίζεται μια συνεχής αυξητική τάση κατά
5% ετησίως των περιστατικών του ΒΚ στην
Ευρώπη και αντίστοιχα 3% στις ΗΠΑ, κατά την
τελευταία δεκαετία. Κατά προσέγγιση, εκτιμάται πως σχεδόν ο 1 στους 3 λευκούς Αμερικανούς θα εμφανίσει τη νόσο κατά το 70ο
έτος της ζωής του και αντίστοιχα ο 1 στους 2
Αυστραλούς. Συνολικά, τα περιστατικά έχουν
διπλασιαστεί κατά τις τελευταίες 3 δεκαετίες.
Η παθοφυσιολογία της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΒΚ εμπλέκει τη μη φυσιολογική ενεργοποίηση του μονοπατιού σηματοδότησης Hedgehog. Το εν λόγω μονοπάτι λειτουργεί φυσιολογικά στην εμβρυική ζωή ρυθμίζοντας την οργανογένεση και τη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου. Κατά την ενήλικη
ζωή παραμένει ανενεργό στους περισσότερους ιστούς. Ωστόσο, σε πολλά κακοήθη νεοπλάσματα και σε >90% των ΒΚ μεταλλάξεις
στα βασικά μόρια του μονοπατιού Hedgehog
οδηγούν στην παθολογική ενεργοποίησή του.
Αντίστοιχες μεταλλάξεις στα βασικά μόρια του
μονοπατιού Hedgehog προκαλούν την εμφάνιση του συνδρόμου Gorlin (σύνδρομο πολλαπλών βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων), το
οποίο εκδηλώνεται με πολλαπλά ΒΚ στο δέρμα, καλοήθεις και κακοήθεις όγκους εσωτερικών οργάνων (πχ μυελοβλάστωμα) και συγγενείς διαμαρτίες (πχ υπερτελορισμός, ύβωση μετώπου κ.ά).
Θεραπευτικά, το ΒΚ αντιμετωπίζεται με πληθώρα διαθέσιμων επιλογών, όπως η κλασσική χειρουργική αφαίρεση, η ακτινοθεραπεία,
η κρυοχειρουργική, η ιμικουιμόδη, η φωτοδυναμική θεραπεία κλπ. Η οριστική επιλογή γίνεται με κριτήριο την πιθανότητα υποτροπής του
όγκου και ασφαλώς το προφίλ του ασθενούς.
Συγκεκριμένα, τα βασικοκυτταρικά καρκινώματα διακρίνονται σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου για υποτροπή, ανάλογογα με το μέγεθος, την ανατομική εντόπιση και τον ιστολογικό τύπο. Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί την πρώτη θεραπευτική επιλογή στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ωστόσο,
υπάρχει μια ομάδα κλινικών περιστατικών ΒΚ,
όπου η χειρουργική αντιμετώπιση δεν είναι η
ευχερέστερη θεραπευτική επιλογή λόγω εν-
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Το Hydryal είναι μια ενέσιμη, διαφανής γέλη υαλουρονικού οξέος χωρίς σταυροσύνδεση
(non-cross linked), που βελτιώνει την ενυδάτωση του δέρματος, επαναφέρει τη ζωτικότητά
του, βελτιώνει την ελαστικότητά του και προσφέρει φυσική λάμψη.
Αποτελείται από μία εξαιρετικά εξευγενισμένη μορφή υαλουρονικού οξέος. Το υαλουρονικό οξύ
που περιέχει έχει πολύ παρόμοια σύνθεση με το υαλουρονικό οξύ του οργανισμού. Το Hydryal
ενδείκνυται για τις εξής χρήσεις:
• Επαναφορά υδρο-ισορροπίας
• Αναζωογόνηση του δέρματος
• Μείωση ρυτίδων
• Λείανση των πτυχών του προσώπου
• Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος
• Διατήρηση της υγρασίας του δέρματος
• Ενίσχυση της λάμψης του δέρματος
Είναι διαθέσιμο με υψηλή συγκέντρωση 30 ή 40 mg/ml υαλουρονικού οξέος. Το Hydryal περιέχει
μαννιτόλη. Η προσθήκη μαννιτόλης αποτρέπει τις οξειδωτικές βλάβες και παρατείνει τη διάρκεια
δράσης του προϊόντος.Η θεραπεία με Hydryal αποτελεί μια μη χειρουργική, απλή, ενέσιμη διαδικασία
που προσφέρει άμεσα αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί χιλιάδες σύριγγες
Hydryal, με εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
Περιέχει υψηλή συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος που προσφέρει υψηλή ενυδάτωση και
αναζωογόνηση. Το υαλουρονικό οξύ είναι μια φυσική ουσία που περιέχεται στο δέρμα και σε
διάφορους ιστούς του οργανισμού. Περίπου το μισό υαλουρονικό οξύ του οργανισμού βρίσκεται στο
δέρμα. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, το υαλουρονικό οξύ συμβάλλει στη γενική λεία
εμφάνιση του δέρματος, λόγω της μοναδικής ικανότητάς του να δεσμεύει και να διατηρεί το νερό.Το
υαλουρονικό οξύ δεσμεύεται επίσης στο κολλαγόνο και την ελαστίνη, διευκολύνοντας τη μεταφορά
απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στο δέρμα.

Hydryal 3%
Η σύνθεση του Hydryal
3% περιέχει 30 mg/ml
υαλουρονικού οξέος non-cross
linked (χωρίς σταυροσύνδεση)
και χρησιμοποιείται για τη
διόρθωση των επιφανειακών
γραμμών, την ενίσχυση της
ελαστικότητας του δέρματος και
τη βελτίωση της ενυδάτωσής
του. Το Hydryal 3% ενδείκνυται
για ενέσιμη χρήση στο
επιφανειακό και μέσο-δέρμα,
για τη διόρθωση των λεπτών έως ήπιων ρυτίδων και των κοιλωμάτων του δέρματος.

Hydryal 4%
Η σύνθεση του Hydryal
4% περιέχει 40 mg/ml
υαλουρονικού οξέος χωρίς
σταυροσύνδεση (non-cross
linked) που ενυδατώνει
και λειαίνει το δέρμα και
αποκαθιστά την ελαστικότητά
του, προσφέροντας σημαντική
αντιρυτιδική δράση. Το Hydryal
4% ενδείκνυται για ενέσιμη
χρήση στο μέσο-δέρμα, χόριο,
για τη διόρθωση των ήπιων ρυτίδων και των κοιλωμάτων του δέρματος.

Το μέλλον της αποτρίχωσης
Το διοδικό laser INITIA είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες για θεραπείες
οριστικής αποτρίχωσης ενός σύγχρονου δερματολογικού Ιατρείου.
Αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία μόνιμης αποτρίχωσης και οριστικής μείωσης της
τριχοφυΐας. Είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπο δέρματος
(τύποι Fitzpatrick I-VI),
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 το διοδικό laser
στο GOLDSTANDARD της
αποτρίχωσης παγκοσμίως.
• Εφαρμογές σε φωτότυπους
I – VI
• Σταθερή ψύξη κεφαλής
έως -8οC
• Αυτόματη επιλογή
ρυθμίσεων
• Φιλικό και στο μαυρισμένο
δέρμα
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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.

Τώρα όλη η σειρά
& με λιδοκαΐνη
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.

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.

ISRAEL

Υγιή &
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.
Πλεονεκτήματα:
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας
• Χωρίς ανάγκη επιτήρησης
• Χωρίς ρίσκο
• Χωρίς πόνο

Πριν & μετα

USA

δεχόμενων συννοσηροτήτων του ασθενούς,
πρακτικών ζητημάτων (βλ. σύνδρομο Gorlin)
ή ακόμη και δυσμορφιών που μπορεί να προκύψουν μετεγχειρητικά. Επίσης, στην κλινική
πράξη δεν είναι σπάνια τα περιστατικά με συνεχείς τοπικές υποτροπές μετά από χειρουργικές επεμβάσεις ή συνδυαστικές τοπικές θεραπείες. Αυτή η κλινική κατηγορία του όγκου
αντιστοιχεί περίπου στο 1% του συνόλου των
ΒΚ και ορίζεται με τον όρο «τοπικά προχωρημένο - μη χειρουργήσιμο ΒΚ».
Τα κριτήρια που τα κατηγοριοποιηθούν
στην παραπάνω ομάδα είναι τα εξής:
1. Μεγάλου μεγέθους ΒΚ
2. ΒΚ σε δύσκολες ανατομικές εντοπίσεις. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται πως υπάρχει σημαντικό ποσοστό υποτροπών (έως και 40%)
σε χειρουργικά εξαιρεθέντα ΒΚ είτε εντοπιζόμενα σε δύσκολες ανατομικές περιοχές,
όπως η κεντρική μοίρα του προσώπου γύρω από τη μύτη και τα μάτια, είτε διαμέτρου
>2cm, είτε επιθετικότερου ιστολογικού τύπου (πχ σκληροδερμοειδές, διηθητικό).
3. Υποτροπιάζοντα ΒΚ μετά από προηγειθείσα χειρουργική εκτομή ή ακτινοθεραπεία.
4. Β
 Κ η χειρουργική αφαίρεση των οποίων αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό ακρωτηριασμό ή λειτουργική αναπηρία
5. Β
 Κ σε ασθενείς με επιβαρυμένη γενική κατάσταση λόγω προχωρημένης ηλικίας ή
άλλων νόσων
6. Π
 ολλαπλά ΒΚ είτε στα πλαίσια συνδρόμου, είτε όχι.
Για όλες αυτές τις κλινικές περιπτώσεις «τοπικά προχωρημένων - μη χειρουργήσιμων»
ΒΚ, καθώς και για το εξαιρετικά σπάνιο μεταστατικό ΒΚ, υπάρχει η επίσημα εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ (2015) θεραπευτική επιλογή
του Vismodegib, ενός εκλεκτικού αναστολέα
του μονοπατιού του Hegdehog (Hedgehog
Pathway Inhibitor - HPI). Το Vismodegib έχει
επίσημη ένδειξη από το 2012 στις ΗΠΑ (FDA)
και το 2013 στην Ευρώπη (European Medicines
Agency), όπου μάλιστα διατίθεται και ένας ακόμη ΗΡΙ, το Sonidegib, το οποίο ωστόσο δεν
έχει ένδειξη για το μεταστατικό ΒΚ.
Το σχήμα χορήγησης του φαρμάκου είναι
εξαιρετικά απλό και πρακτικό για τον ασθενή.
Το Vismodegib είναι σε μορφή κάψουλας των
150mg και χορηγείται per os σε δόση μιας κάψουλας ημερησίως, ανεξάρτητα από το σωματικό βάρος του ασθενούς ή άλλες συννοσηρότητες μέχρι τον πλήρη έλεγχο της νόσου
ή μέχρι μη ανεκτής τοξικότητας.
Η αποτελεσματικότητα του Vismodegib καθώς και η ασφάλειά του έχουν μελετηθεί και
κατοχυρωθεί σύμφωνα με τις πολυκεντρικές
μελέτες φάσεως ΙΙ ERIVANCE και STEVIE. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών καταδεικνύεται πως το φάρμακο επιτυγχάνει θεραπευτική ανταπόκριση σε ποσοστό από 60,3%
έως 68,5% σε ασθενείς με «τοπικά προχωρημένο – μη χειρουργήσιμο ΒΚ» και από 36,9%
έως 45,5% σε ασθενείς με μεταστατικό ΒΚ,

αντίστοιχα. Επίσης φαίνεται πως το μεγαλύτερο
ποσοστό των ασθενών που δεν έχουν πλήρη
ή έστω μερική θεραπευτική ανταπόκριση στο
φάρμακο, κατορθώνουν να κρατήσουν σταθερή, χωρίς εξέλιξη τη νόσο. Συγκεκριμένα, η
μελέτη STEVIE υπολογίζει πως το Vismodegib
ελέγχει τη νόσο είτε του «τοπικά προχωρημένου – μη χειρουργήσιμου» είτε του μεταστατικού ΒΚ σε ποσοστό 92,9%.
Επιπλέον σημαντικό εύρημα των μελετών
αποτελεί η ταχεία ανταπόκριση των ασθενών
σε χρονικό διάστημα κατά μ.ό. 3,7 μηνών.
Τέλος δε, η μελέτη MICKIE επιβεβαιώνει
και την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου
σε ασθενείς με πολλαπλά ΒΚ είτε στα πλαίσια συνδρόμου Gorlin, είτε εκτός αυτού (πολλαπλά σποραδικά), όπου συγκεκριμένα το
Vismodegib δείχνει να ελαττώνει δραστικά τον
ολικό αριθμό ΒΚ κατά 62,7% και να μην επιτρέπει την έκθυση νέων βλαβών στο 76,6%
των ασθενών.
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του φαρμάκου
η κλινική εμπειρία και οι μελέτες (STEVIE) δείχνουν πως πρόκειται για ένα ασφαλές σκεύασμα με διαχειρίσιμες, μη απειλητικές για τη
ζωή ανεπιθύμητες ενέργειες συνήθως με ήπια
ή/και μέτρια ένταση (Grade 1-2). Οι πιο συχνές
ΑΕ είναι μυικοί σπασμοί (κράμπες), αγευσία/
δυσγευσία, αλωπεκία, απώλεια βάρους και
καταβολή δυνάμεων.
Οι συγκεκριμένες ΑΕ μπορεί μεν να μην είναι
απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς, ωστόσο
επηρεάζουν την ποιότητα ζώης. Η ικανοποιητική διαχείριση των ΑΕ είτε με φαρμακευτικές
μεθόδους (πχ αναστολείς διαύλων ασβεστίου
για τις κράμπες) ή με απλές προληπτικές μεθόδους (πχ γεύματα με πικαντικές τροφές για
τη δυσγευσία) παραμένει σημαίνων στόχος για
το θεράποντα ιατρό δεδομένου πως σχεδόν
το σύνολο των ασθενών μετά από 2-3 μήνες
θεραπείας εμφανίζει τουλάχιστον μία ΑΕ. Σε
αυτή τη λογική αρχίζει να επικρατεί το διακοπτόμενο σχήμα χορήγησης στην κλινική πράξη με εναλλασσόμενες περιόδους 12 εβδομάδων χορήγησης και 8 εβδομάδων διακοπής,
όπου επιτυγχάνεται και η διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος αφενός και ο καλύτερος έλεγχος των ΑΕ αφετέρου.
Σε κάθε περίπτωση, οι ΑΕ είναι άμεσα αναστρέψιμες μετά τη διακοπή της θεραπείας. Τέλος μάλιστα, ως αντινεοπλασματικό σκεύασμα αντενδείκνυται η χορήγησή του σε εγκύους και θηλάζουσες.
Επίσης, η τεκνοποίηση επιτρέπεται 24 μήνες
μετά τη διακοπή του στις γυναίκες και 2 μήνες
μετά στους άνδρες, αντίστοιχα, ενώ συνιστάται η αποφυγή δωρεάς αίματος για 24 μήνες
μετά τη διακοπή χορήγησής του. Αντίστοιχες
ΑΕ καταγράφονται και για τον HPI sonidegib
(Μελέτη BOLT), ο οποίος ωστόσο δεν είναι διαθέσιμος στην Ελλάδα.
Εν κατακλείδι, το Vismodegib και γενικότερα
οι αναστολείς του μονοπατιού του Hedgehog
αποτελούν τη μοναδική θεραπευτική επιλογή για εκείνες τις κλινικές περιπτώσεις βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων που η χειρουργική
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αντιμετώπιση δεν είναι εφικτή και επιπλέον δεν
επιδέχονται ούτε συμπληρωματικής αντιμετώπισης με ακτινοθεραπεία.
Σε γενικές γραμμές πρόκειται για μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή
που καλύπτει το κενό στην αντιμετώπιση του
συνόλου των περιστατικών των βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων, από το τοπικά προχωρημένο, το μεταστατικό και το σύνδρομο Gorlin
με τα πολλαπλά ΒΚ.
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Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος. The Doctor
ID
2017, Τεύχος 25.

Ενημερωση της γυναικας για την

Πρόληψη του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας
με το hpv τεστ

ΜΟΡΤΑΚΗΣ Αλεξανδροσ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

Σε ποια λογική βασίζεται το HPV τεστ;
Έχει αποδειχθεί ότι η καρκινογένεση στον τράχηλο της μήτρας αρχίζει
συνήθως μετά από επιμένουσα ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη από ογκογόνους HPV. Αυτή τη λοίμωξη ανιχνεύει το HPV τεστ.

Η φυσική ιστορία της επίμονης λοίμωξης
από HPV στον τράχηλο της μήτρας

Καρκινογένεση από HPV στον τράχηλο
της μήτρας

Schiffman et al., Lancet, 2007

Επίμονη λοίμωξη, Προκαρκινικές
αλλοιώσεις και Διηθητικός καρκίνος
~10 Χρόνια

Από τη φυσική ιστορία
της καρκινογένεσης στον τράχηλο:
• 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

Χρόνος
Μόλυνση στον
τράχηλο της Εμφάνιση
πρώτης
μήτρας

αλλοίωσης

Δραστηριοποίηση
ανοσοποιητικού
(ανοσία κυτταρικού
τύπου)

HR – HPV clear 12-24 months

Mark Schiffman, 2011

Δευτερογενής Πρόληψη του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας
Πώς γίνεται:
• Τεστ Παπανικολάου - Αναζήτηση ύποπτων κυττάρων
• HPV τεστ - Αναζήτηση HPV/DNA, mRNA
• Κολποσκόπηση - βιοψία - ιστολογική εξέταση

LR – HPVs clear 4-9 months
Εμφάνιση
αντισωμάτων

HPV DNA τεστ –
Μόνιμη υποχώρηση
φλεγμονής

Τι είναι το HPV τεστ;
HPV DNA τεστ –
Λανθάνουσα
παραμονή του
ιού

HPV DNA τεστ +
Φλεγμονή παραγωγικού τύπου,
Φλεγμονώδεις αλλοιώσεις
(LSIL: CIN1, κονδυλώματα)

HPV DNA τεστ + Επιμένουσα
ή υποτροπιάζουσα
φλεγμονή (αυξημένος
κίνδυνος για HSIL – CIN2,3)

M. Schiffman 2005

Είναι ένα τεστ που μας πληροφορεί
• εάν υπάρχουν ογκογόνοι HPV στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας σας,
• σε τέτοια ποσότητα (ιικό φορτίο), που να σημαίνει ότι δημιουργούν
λοίμωξη.
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Πώς λαμβάνεται το HPV τεστ;

30%
25%
Percentage HPV (+)

• Συλλέγεται υλικό από τον τράχηλο της μήτρας με τον ίδιο τρόπο που
συλλέγεται και το τεστ Παπανικολάου.
• Το υλικό που συλλέγεται διατηρείται σε ειδικό φιαλίδιο με υγρό.

Συχνότητα ανεύρεσης μόλυνσης από HPV,
Manchester, U.K.
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Μπορεί να γίνει το HPV τεστ
μαζί με το τεστ Παπανικολάου;

Peto et al. Br. J. Cancer (2004:91:942-53)

• Μπορεί να γίνει μαζί με το τεστ Παπανικολάου, οπότε ο προληπτικός έλεγχος θεωρείται ακόμη πιο αξιόπιστος
• Ο συνδυασμός των δύο εξετάσεων ονομάζεται «διπλό τεστ»
Τεστ Παπανικολάου: Ανιχνεύει άτυπα κύτταρα στον
τράχηλο της μήτρας

Εάν δείξει θετικό το HPV τεστ σημαίνει
ότι έχετε κάτι σοβαρό;
• Όχι πάντοτε. Τις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες γυναικών, πρόκειται για απλή λοίμωξη. Όμως, υπάρχουν και αρκετές
περιπτώσεις, στις οποίες ο έλεγχος που γίνεται μετά, αποκαλύπτει
προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Ποια είναι η αξιοπιστία του HPV τεστ
και του διπλού τεστ;

HPV τεστ: Ανιχνεύει λοίμωξη από ογκογόνους HPV
στον τράχηλο της μήτρας
• Εάν τεθεί υποψία σε κάποιο από τα δύο αυτά τεστ, συνιστάται κολποσκόπηση.
• Στην κολποσκόπηση εντοπίζονται οι ύποπτες περιοχές και λαμβάνονται βιοψίες.

• Η ευαισθησία του HPV τεστ για τον εντοπισμό προκαρκινικών αλλοιώσεων είναι 93%. Η ευαισθησία αυξάνεται στο 98% εάν συνδυαστείμε τεστ Παπανικολάου.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά HPV τεστ;
• Ναι υπάρχουν. Παράγονται από διαφορετικές εταιρείες αλλά βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία. Συνιστάται βέβαια να χρησιμοποιούνται
μόνο αυτά που έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά και έχει αποδειχθεί η αξιοπιστία τους. Τόσον οι Ευρωπαϊκές όσον και οι Αμερικανικές επιστημονικές εταιρείες και οργανώσεις (όπως πχ το FDA) εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις για τα τεστ που είναι εγκεκριμένα να χρησιμοποιούνται για το μαζικό έλεγχο του πληθυσμού.

Σε ποιες ηλικίες γυναικών συνιστάται
να γίνεται το HPV τεστ και γιατί;

Υπάρχουν HPV τεστ που δείχνουν
και τον τύπο του ιού;

Cervical Cancer in Adolescents: 2002-2006 Seer Data

Ναι υπάρχουν HPV τεστ τα οποία μας πληροφορούν:
• Εάν υπάρχει DNA από 14 ογκογόνους HPV
- Γενικά
- Από HPV 16, 18 (Hybrid Capture test - Qiagen, Cobas test – Rosche)
• Εάν υπάρχει mRNA από 14 ογκογόνους HPV
- Γενικά
- Από HPV 16, 18, 45 (Aptima test – Hologic)

Rate per 10 K

Incidence

Age 10 - 14

0

US Death

0

Age 15 - 19

0.1

0

Age 20 - 24

1.6

0.1

Age 25 - 29

5.5

0.5

Age 30 - 34

11.0

1.4

Age 35 - 39

13.4

2.3

Age 40 - 44

15.3

3.4

Age 45 - 49

14.3

4.1

http://seer.cancer.gov

In 2012, 12 cases of invasive cervical cancer in 10-19 years old

Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα
του HPV τεστ και τι σημαίνουν;
• Αρνητικό: Σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν ογκογόνοι HPV
• Θετικό: Υπάρχει λοίμωξη από ογκογόνους HPV
• Θετικό για συγκεκριμένο τύπο (πχ.HPV 16 ή 18 ή 45)

Συστάσεις…
Έλεγχος ανά τριετία
• 21 – 29 ετών: Τεστ Παπανικολάου
• 30 – 65 ετών: HPV τεστ και τεστ Παπανικολάου
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Μολύνσεις
από τους HPV
στη Γυναίκα
ΜΟΡΤΑΚΗΣ Αλεξανδροσ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

Οι HPV προκαλούν κονδυλώματα
και καρκίνους
Πώς διαχειρίζονται γιατρός και ασθενής τη διάγνωση της HPV μόλυνσης;

Αναγκαιότητα για ενημέρωση
Γιατρών και Ασθενών
• Μας ενδιαφέρει η μόλυνση από HPV ή Τα επακόλουθα της μόλυνσης;
(καρκίνοι και οξυτενή κονδυλώματα)

HPV: Φυλογενετικό δένδρο
HPV
• Έχουν χωριστεί σε ομάδες (A,B,C,D,E) με βάση τις ομοιότητες και τις
διαφορές στο DNA τους.
• Περίπου 40 HPV, από την ομάδα Α, ονομάζονται γεννητικοί τύποι.

Μια ματιά στα δεδομένα…
• Οι μολύνσεις από διαφόρους HPV γονότυπους είναι πολύ συχνές…
• Τα επακόλουθα των μολύνσεων δεν είναι τόσο συχνά αποτελούν
όμως σοβαρό πρόβλημα.

Επιπτώσεις από τις HPV Μολύνσεις - ετησίως - ΗΠΑ
Without Vaccination, Annual Burden of Genital HPV-related
Disease in USA Females

Project Burden and Costs With Widespread HPV
Vaccination

Γεννητικοί HPV: Παθογένεια
• Υποκλινικές αλλοιώσεις στα επιθήλια
• Οξυτενή κονδυλώματα
• Θηλωμάτωση λάρυγγα
• Προκαρκινικές αλλοιώσεις και Καρκίνοι
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Relative Contribution of HPV Types
in 9vHPV Vaccine to Cervical Cancers Worldwide
HPV 16

HPV 18

HPV 45

HPV 31

HPV 33

HPV 52

HPV 58

HPV 16

70%

+ HPV 18
+ HPV 45
+ HPV 31

- Getrig DM, Brotherton JM, Budd AC, Drennan K, Chappell G, Saville
AM. Impact of a Population based HPV vaccination program on cervical
abnormalities: a data linkage Study. BMC Med. 2013; 11Q227.
- Drolet M, Benard E, Boily MC, et al. Population – level impact and herd effects
following human papillomavirus vaccination programmes: a systematic review
and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2015; 15(5)Q 565-580.

+ HPV 33
+ HPV 52
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- Among HPV-positive cervical cancers; based on Serrano et al, Infect Agent
Cancer, 2012

qHPV vaccine
11

20

Cumulative contribution (%)

Διδύναμο – Τετραδύναμο – Εννεαδύναμο
Εμβόλιο
6

90%

+ HPV 58

Relative contribution* (%)
of the high risk vaccine types, Invasive cancer

18

20μg

9vHPV vaccine
6

30μg

11

40μg

16

60μg

18

40μg

31

20μg

33

20μg

45

20μg

52

20μg

58

20μg

70.8% +18.5%

Epidemiology of HPV
North American prevalence by age, ATHENA trial

87.0%

+7.9%

89.3%

94.9%

63.7% +20.3%

72.6% +13.0%

84.0%

85.6%

- *AMONG HPV/DNA POSITIVE CASES; (F): Female.

- Wright TC Jr, Stoler MH, Begrens CM, Apple R, Derion T, Wright TL. The
ATHENA human papillomavirus study: design, methods and baseline resulsts. Am
J Obstet Gynecol. 2012;206(1): 46.e1-46e11. doi:10.1016/j.ajog.2011.07.024
- Bruni L, Diaz M, Castellsague X, Ferrer E, Bosch FX, de Sanjose S. Cervical
human papillomavirus prevalence in 5 continents; meta-analysis of 1 million
women with normal cytological findings J Infect Dis. 2010; 202(12): 1789-99.

• Πρωτογενής Πρόληψη (με εμβόλιο)
• Δευτερογενής Πρόληψη (γίνεται συστηματικά για την πρόληψη του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας)

Μοντέλο καρκινογένεσης στον τράχηλο της
μήτρας

Ποσοστό γυναικών

HPV DNΑ (+)

Δύο τρόποι Πρόληψης

Παροδική λοίµωξη

Επιµένουσα λοίµωξη

Περίοδος παρακολούθησης (µήνες)

- Winer Rl, et al. Am J Epidemiol 2003;157:218-226
- Winer Rl, et al. J Infect Dis 2005;191:731-8

Φυσιολογικό επιθήλιο
ξη μετατρεπτικού τύπου
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Λοίμωξη παραγωγικού τύπου
Καρκίνος

Λοίμω-

H φυσική ιστορία της καρκινογένεσης στον τράχηλο: Λοίμωξη μετατρεπτικού τύπου προκύπτει μόνο μετά
από επιμένουσα λοίμωξη παραγωγικού τύπου
Χρόνος
Μόλυνση στον
τράχηλο της Εμφάνιση
πρώτης
μήτρας

αλλοίωσης

Δραστηριοποίηση
ανοσοποιητικού
(ανοσία κυτταρικού
τύπου)

HR – HPV clear 12-24 months
LR – HPVs clear 4-9 months
Εμφάνιση
αντισωμάτων

Επιμένουσα
(1 έως 10 έτη)

Λοίμωξη

Τραχηλικό
επιθήλιο

HPV DNA τεστ –
Μόνιμη υποχώρηση
λοίμωξης

Διήθηση

Λοίμωξη
από HPV
Καταστολή

CIN2

CIN3

Καρκίνος

Καταστολή

Ήπιες
Κυτταρολογικές
Αλλοιώσεις

HPV DNA τεστ –
Λανθάνουσα
παραμονή του
ιού

HPV DNA τεστ +
Λοίμωξη παραγωγικού τύπου,
Αλλοιώσεις LSIL
(CIN1, κονδυλώματα)

HPV DNA τεστ + Επιμένουσα
ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη
(αυξημένος κίνδυνος για
HSIL – CIN2,3)

- M. Schiffman 2005

Τι είναι το HPV τεστ;
• Είναι ένα τεστ που ανιχνεύει HPV DNA ή mRNA
- Από τους HPV υψηλού κινδύνου: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
- σε τέτοια ποσότητα που να σημαίνει ότι δημιουργούν λοίμωξη με απώτερο κίνδυνο για καρκινογένεση

Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα του HPV τεστ και τι σημαίνουν;

• Αρνητικό: Σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν ογκογόνοι HPV • Θετικό: Υπάρχει λοίμωξη από ογκογόνους HPV
• Θετικό για συγκεκριμένο τύπο (πχ.HPV 16 ή 18 ή 45)

Συστάσεις…
• Έλεγχος ανά τριετία
11-10-17 20:51 ������ 1
- 21 – 29 ετών: Τεστ Παπανικολάου - 30 – 65 ετών: HPV τεστ και τεστ Παπανικολάου

1 KATAXORISI C VITAL 22 x 16:������ 1

ID

Set Active
Συνεργική δράση Bιταμίνης C
Φυσικής, Σταθεροποιημένης 100% (D+L μορφή)

με

Bιταμίνη E & α-Λιποϊκό Oξύ

• Tο Πρώτο Σκεύασμα Bιταμίνης C
στην Eυρώπη από το 1998
• Kυκλοφορεί στις H.Π.A. F.D.A Approval
• 20 χρόνια Kορυφαίο Προϊόν στη
Δερματολογική - Aντιγηραντική Φροντίδα

✓ Kορυφαία Aντιγηραντική &
Aντιοξειδωτική Φροντίδα

✓ Πρόληψη & Aντιμετώπιση Δυσχρωμίας
Eφαρμογή: 1 φορά/ημέρα (3 δόσεις Fluid + 2 δόσεις Serum)
Μετά την 1η θεραπεία, επανάληψη όποτε απαιτείται

DERMATOLOGICAL SKIN CARE

Tηλ.: 210 7628700

Στοματοπροσωπική
κοκκιωμάτωση
Διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση για τον Στοματολόγο…
ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Στοματολόγος. Ιατρός-Οδοντίατρος, Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου, Ιδρυτής & Διευθυντής Στοματολογικού Τμήματος Νοσ. «Α. Συγγρός» (1971-2008),
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας

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 κυ- ρίως 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.

Ο

όρος στοµατοπροσωπική κοκκιωµάτωση προτάθηκε από τον Wiesenfeld
και συν. (1985). Στην ομάδα ταξινομούνται τοπικά και συστηματικά νοσήματα
που εμφανίζουν βλάβες στο στόμα, τα χείλη και το πρόσωπο και που ιστολογικά εμφανίζουν κοκκιωµατώδη φλεγμονώδη αντίδραση, χωρίς τυροειδή νέκρωση και δεν
οφείλονται σε μικρόβια. Στην ομάδα υπάγονται τοπικά νοσήματα όπως η κοκκιωµατώδης χειλίτις και το σύνδρομο MelkerssonRosenthal καθώς και συστηματικά νοσήματα όπως η νόσος του Crohn και η σαρκοείδωση. Εντούτοις, αρκετές φορές οι βλάβες
δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμιά από
τις 2 ομάδες. Η αιτιολογία τις περισσότερες
φορές παραμένει ασαφής, παρά το γεγονός
ότι έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι αποτελεί

κυτταρική ανοσολογική απάντηση σε χρόνιο αντιγονικό παράγοντα ή παράγοντες. Οι
πιο συχνοί παράγοντες που έχουν συσχετισθεί αιτιολογικά είναι: τροφές, διαιτητικά
συμπληρώματα, αρωματικά αιθέρια έλαια,
προϊόντα στοματικής υγιεινής, οδοντιατρικά
υλικά, ξένα σώματα κ.ά. ( πιν. 1) .
Η στοµατοπροσωπική κοκκιωµάτωση είναι πιο συχνή μεταξύ 10-30 ετών και προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα. Είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση να εκτιμάται το
ιστορικό, η κλινική εικόνα και να υπάρχει
πάντα εργαστηριακή τεκμηρίωση.
Η πιθανότητα νόσου του Crohn πρέπει
πάντα να αντιμετωπίζεται σε συνεργασία µε
το Γαστρεντερολόγο. Τελικά, η παθολογική
κατάσταση πρέπει να αποτελεί αφετηρία για
μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση και όχι

Πίνακας 1
Παράγοντες που έχουν συσχετισθεί µε
την αιτιολογία εντοπισμένης στο στόμα
κοκκιωµάτωσης

Πίνακας 2
∆ιαφορική διάγνωση
στοµατοπροσωπικής κοκκιωµάτωσης

• Αρωματικά αιθέρια έλαια (π.χ.
κανέλλα,µέντα)
• ∆ιαιτητικά συµπληρώµατα
• Οδοντιατρικά υλικά
• Προϊόντα στοματικής υγιεινής
• Τροφές
• Ξένα σώματα
• Βακτήρια
•Αισθητικές παρεµβάσεις στο πρόσωπο, την
περιστοµατική περιοχή και χείλη

• Νόσος του Crohn
• Σαρκοείδωση
• Σύνδρομο Melkersson-Rosenthal
• Αγγειοοίδηµα
• Φυματίωση
• Αδενική χειλίτις
• Πλασµατοκυτταρική ουλίτις
• Πλασµατοκύτωµα στόματος
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τελική διάγνωση.
Κοινό κλινικό γνώρισμά όλων των διαταραχών που εντάσσονται στον όρο στοµατοπροσωπική κοκκιωµάτωση είναι η χρόνια προοδευτικά αυξανόμενη, ανώδυνη συνήθως διόγκωση που αφορά τα χείλη, την
περιστοµατική περιοχή, τα ούλα, την παρειά και σπάνια άλλες περιοχές του στόματος (εικ. 1, 2, 3, 4).
Μερικές φορές μπορεί να αναπτυχθούν
και ελκώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
υποψία για νόσο του Crohn είναι μεγάλη.
Με κλινικά κριτήρια η διαφορική διάγνωση
περιλαμβάνει τα νοσήματα που βρίσκονται
στον πίνακα 2.
Ιστολογικά, σε όλες τις εκφράσεις, παρατηρείται κοκκιωµατώδης φλεγµονώδης αντίδραση, χωρίς τυροειδή νέκρωση, και σχηματισμός κοκκιωµάτων µε άφθονα επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και συχνά πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα ( εικ . 5)
. Γύρω από τα κοκκιώµατα παρατηρούνται
διευρυσµένα λεμφικά και αιμοφόρα αγγεία
χωρίς παρουσία λεμφοκυττάρων. Η έρευνα µε ειδικές χρώσεις για βακτήρια ή μύκητες ή ξένα σώματα είναι αρνητική.
Πριν την έναρξη θεραπείας πρέπει να προηγηθεί σχολαστικός έλεγχος του γαστρεντερικού συστήματος, από Γαστρεντερολόγο,
για πιθανότητα νόσου του Crohn, καθώς
και έλεγχος για πιθανότητα σαρκοείδωσης.

Εικ. 1: Κοκκιωµατώδης χειλίτις, εκδήλωση νόσου
του Crohn.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τη βασική ευθύνη
θεραπείας έχει ο ειδικός ιατρός.
Σε περιπτώσεις εντοπισμένων βλαβών µόνο στη στοµατοπροσωπική περιοχή φάρμακο πρώτης επιλογής είναι η συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών, π.χ. πρεδνιζολόνη 20-30 mg την ημέρα σε συνδυασμό
µε µινοκυκλίνη100 mg την ημέρα ή κλοφαζιµίνη που αναστέλλουν το σχηματισμό
κοκκιωµάτων.
Η διάρκεια του θεραπευτικού σχήματος
κυμαίνεται από 1-3 μήνες, ανάλογα µε τη
βαρύτητα των βλαβών. Εναλλακτικά έχουν
χορηγηθεί δαψόνη, θαλιδομίδη, ανοσοκατασταλτικά, µετρονιδαζόλη κ.ά. Τοπικά σε
ήπιες μορφές συνιστάται η ενδοϊστική έγχυση κορτικοστεροειδών βραδείας αποδέσμευMAKETES Infoderma:������ 1 12-10-17 13:08
σης. Οι υποτροπές είναι συχνές.

Εικ. 2: Στοµατοπροσωπική κοκκιωµάτωση στην παρειά και το χείλος, άγνωστης αιτίας.

Εικ. 3: Κοκκιωµατώδεις βλάβες στα ούλα και το φατνιακό βλεννογόνο, άγνωστης αιτίας.

Εικ. 4: Στοµατοπροσωπική κοκκιωµάτωση, διόγκωση χειλέων και περιστοµατικής περιοχής από έκχυση σιλικόνης.

Εικ. 5: Ιστολογική εικόνα - Κοκκιωµατώδης χειλίτις.
Σχηματισμός κοκκιώµατος µε φλεγμονώδη αντίδραση χωρίς τυροειδή νέκρωση.

Συµπερασµατικά, η στοµατοπροσωπική ματολόγου είναι καθοριστικός στη διάγνωκοκκιωµάτωση αποτελεί µια ανομοιογενή ση και θεραπεία, είτε αποτελεί τοπικό πρόαιτιολογικά και κλινικά ομάδα που μπορεί βλημα είτε έκφραση συστηματικής νόσου.
Στην τελευταία περίπτωση είναι αναγκαία
να είναι τοπικό πρόβλημα µόνο στο στόμα
ή να αποτελεί, τις περισσότερες φορές, μέ- η συνεργασία µε άλλες ειδικότητες της Εσω������ 1
MAKETES Infoderma:������ 1 12-10-17 13:08 ������ 2
ID
ρος συστηματικής νόσου. Ο ρόλος του Στο- τερικής Παθολογίας.
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• Eυρυαγγεία & Eρύθημα
• Δυσανεκτική Eπιδερμίδα

Bιοφλαβονοειδή, Γλυκερητινικό Oξύ, Bιταμίνη E, Ascorbyl Palmitate κ.ά.

Προσφέρουν • Aγγειορύθμιση & μείωση

της επιφανειακής δερματικής “Mικροκυκλοφορίας”
• Iσχυρή Aντιφλεγμονώδη & Kαταπραϋντική Φροντίδα
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Στην Pοδόχρου Aκμή εφαρμόζεται μόνη
ή σε συνδυασμό με Mετρονιδαζόλη, Tετρακυκλίνη
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& αποτρέπει την επανεμφάνισή τους
®
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για τις σακκούλες κάτω από τα μάτια,
δρώντας αποσυμφορρητικά
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Ε λληνική Α καδημία Ι αματικής Ι ατρικής

Η Λασποθεραπεία
και η Λουτροθεραπεία
ως συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή στην ψωρίαση
Εμπειρία από το Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων Καβάλας
Νούτσης Κωνσταντίνος
Δερματολόγος, Τ. Συντονιστής Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Spa – Ορισμός:
1) Ένα μέρος, στο οποίο αναβλύζει από το
έδαφος ιαματικό μεταλλικό νερό ή υπάρχουν ατμόλουτρα (steam bath) ή λασπόλουτρα (mud-bath).
2) Έ να μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να
χαλαρώσουν και να βελτιώσουν την υγεία
τους. Το μέρος αυτό διαθέτει πισίνα, sauna,
Turkish bath θερμόλουτρο, χαμάμ), fitness
room (χώρος ασκήσεων για να διατηρείται
το σώμα σε φόρμα, σε καλή υγεία).

Balneotherapy (Latin: balneum

“bath” Λουτροθεραπεία – Λασποθεραπεία)

• Αντιπροσωπεύει μεθόδους και πρακτικές
(λουτρό, πόσιμο νερό, εισπνοές) χρησιμοποιώντας ιαματικά μεταλλικά νερά για θεραπευτικούς σκοπούς μέσα σε θέρετρα ιαματικών πηγών (spa).
• Τα ιαματικά νερά είναι πλούσια σε διάφορα μεταλλικά στοιχεία όπως: πυρίτιο, θείον, σελήνιο, ραδόνιο, νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, λίθιο, σίδηρο, βρωμιούχα, ιωδούχα.
• Η Balneotherapy αναφέρεται στην θερπευτική χρήση των spa σε αντίθεση προς την προσφορά αναψυχής. Ο θεραπευτικός πηλός
(Medicinal clay) χρησιμοποιείται ευρύτατα
(Λασποθεραπεία - fangotherapy).
• H Λουτροθεραπεία - Λασποθεραπεία είναι
μέθοδος εμβυθίσεως του σώματος στο νερό
ιαματικών πηγών ή σε πηλό (λάσπη) πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία. Αποτελεί παραδοσιακή θεραπεία σε πολλές χώρες. Η πρακτική της Λουτροθεραπείας - Λασποθεραπείας συζητείται με τον ασθενή, επειδή αρκετές
παθήσεις, όπως καρδιοπάθειες, εγκυμοσύνη αποτελούν αντένδειξη.

Ψωρίαση
• Οι περισσότερες περιπτώσεις ψωριάσεως είναι
ήπιες και παρακολουθούνται και υποβάλλονται σε θεραπεία στα δερματολογικά ιατρεία.
• Σε σημαντικό ποσοστό ασθενών η ψωρίαση έχει σημαντικές συνέπειες στην υγεία των

πασχόντων και δεν αποτελεί μία μη μεταδοτική δερματοπάθεια.
•Η
 ψωρίαση συχνά συνυπάρχει με αρκετά συστηματικά νοσήματα (μεταβολικό σύνδρομο,
καρδιαγγειακή νόσο, φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση,
σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια.
•Ο
 ι ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα όπως η ψωρίαση έχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων συγκριτικά
προς τον γενικό πληθυσμό, τόσο εξ αιτίας της νόσου (δυσλειτουργία του ανοσιακού συστήματος), όσο και εξ αιτίας των συχνά χρησιμοποιουμένων ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων.
•Ο
 επιπολασμός της ψωριάσεως στον γενικό πληθυσμό είναι 2,5-3% και το σύστημα υγείας δαπανά πολλά χρήματα για τους
ασθενείς αυτούς.
•Κ
 λινικά η ψωρίαση εμφανίζεται με ερυθηματολεπιδώσεις βλατίδες και πλάκες με αργυρόχροα λέπια σε οποιοδήποτε μέρος του
σώματος και συχνότερα στους βραχίονες, ράχη, αγκώνες, γόνατα, κνήμες, τριχωτό κεφαλής και σπάνια στο πρόσωπο.

• Η ψωρίαση αποτελεί πρόβλημα ορατό στους
ίδιους τους ασθενείς αλλά και στο κοινωνικό
τους περιβάλλον, δύσκολο να το δεχθούν
και να το ξεχάσουν.
Η ψωρίαση προκαλεί χαμηλή αυτοεκτίμηση,
αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, αυτοκτονικό ιδεασμό, αρνητική εικόνα εαυτού, κοινωνικό στιγματισμό.
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• Επηρεάζονται έντονα αρνητικά όλοι οι τομείς
της ζωής των ασθενών: η ψυχική υγεία, η συναισθηματική σταθερότητα, οι διαπροσωπικές, οι εργασιακές σχέσεις, οι κοινωνικές δραστηριότητες, η οικονομική κατάσταση. Διακατέχονται από αίσθημα ντροπής και αμηχανίας, όταν βρίσκονται ανάμεσα στο πλήθος.

• Η ψυχολογική επιβάρυνση της ψωριάσεως συγκρίνεται με εκείνη του καρκίνου, της
στεφανιαίας νόσου, της
ρευματοειδούς αρθρίτιδος.
• Είναι σημαντική η κατανόηση της ψυχικής επιβάρυνσης των ασθενών από το νόσημα αυτό.

Παθογένεση ψωριάσεως
• Είναι πολυπαραγοντική με προδιαθεσικούς
γενετικούς παράγοντες και περιβαλλοντικούς
εκλυτικούς παράγοντες (τοπικός τραυματισμός, στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, συγκινησιακό stress, λήψη φαρμάκων b-blockers,

λίθιο, ανθελονοσιακά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, οιστρογόνα, κάπνισμα.
• Η ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων (Th1, Th-17, Th-22) και η παραγωγή κυττοκινών (ιντερφερόνη-γ, TNF-α, IL-17, IL-22, IL23) παίζουν κεντρικό ρόλο στην παθογένεση της νόσου. Οι κυττοκίνες αυτές ενεργοποιούν τα κερατινοκύτταρα και φλεγμονώδη κύτταρα και προκαλούν υπερπλασία της
επιδερμίδος, αύξηση των κερατινοκυττάρων
και παράταση της ζωής τους με αποτέλεσμα
την πρόκληση των βλαβών της ψωριάσεως.

Θεραπεία ψωριάσεως

Σε ασθενείς ήπιας έως μέτριας βαρύτητας
• Τοπικά κορτικοειδή, τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης (Pimecrolimus, Tacrolimus), ανάλογα
βιταμίνης D3 (Calcipotriol, Dovobet), κερατολυτικά, ενυδατικά, διθρανόλη, tazaroten.
Σε ψωριασικούς ασθενείς που δεν
απαντούν στην τοπική αγωγή
• Φωτοθεραπεία μόνη ή σε συνδυασμό με
ρετινοειδή.
Σε πιο βαρειές και εκτεταμένες ψωριάσεις
• Φάρμακα από του στόματος ή παρεντερικά
(ανοσοκατασταλτικά: μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, ρετινοειδή.
Σε περιπτώσεις αντενδείξεως ή
αναποτελεσματικότητος αυτών
χορηγούμε:
• το μικρομοριακό Apremilast (OTEZLA) ή τα
βιολογικά φάρμακα (Biologics): Adalimumab
(HUMIRA), Etanercept (ENBREL), Infliximab
(REMICADE, INFLECTRA), Ustekinumab
(STELLARA), secukinumab.

Κλινική Αποτελεσματικότητα

της Λουτροθεραπείας (Balneotherapy) και
της Λασποθεραπείας (Mud Therapy) στην
ψωρίαση
• Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ψωριάσεως
με λουτροθεραπεία – λασποθεραπεία αποτελεί αντικείμενο πολλών επιστημονικών μελετών, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους, όπως: φωτοθεραπεία
(ηλιοθεραπεία, υπεριώδεις ακτίνες narrow –
band UVB – 311nm) τοπική αλοιφή Dithranol
η ανάλογα vit. D3 (Calcipotriol).
• Η αποτελεσματικότητα της λουτροθεραπείας-λασποθεραπείας στην ψωρίαση έχει αναφερθεί σε πολλές μελέτες παγκοσμίως με σημαντική βελτίωση του PASI score (Prosiasis
Area Severity Index) μετά από λουτροθεραπεία 2,3,4 εβδομάδων με ελάττωση του
ερυθήματος, της απολεπίσεως, της διηθήσεως των βλαβών και της ιστολογικής εικόνος.
• Η λουτροθεραπεία – λασποθεραπεία καταστέλλει τις ιντερλευκίνες IL-23 και IL17A.

Οι κυττοκίνες αυτές παίζουν σπουδαίο ρόλο στην παθογένεση της ψωριάσεως (Ann.
Dermatol. 2014).
•Η
 λουτροθεραπεία-λασποθεραπεία, αν και
γνωστή από την αρχαιότητα, αναδύθηκε σαν
σπουδαία θεραπευτική μέθοδος από τις αρχές του 1800, αρχικά στην Ευρώπη και ακολούθως στις ΗΠΑ.
•Ο
 Αυστριακός δερματολόγος Hebra (18161884) πρωτοπόρος της σύγχρονης δερματολογίας περιέγραψε την θεραπευτική επίδραση των ιαματικών πηγών στην ψωρίαση
και την ατοπική δερματίτιδα.
• Έ νας άλλος διάσημος δερματολόγος ο
Duhring (1845-1913) περιέγραψε την θεραπευτική επίδραση των ιαματικών πηγών
στην ιχθύαση και την πέμφιγα.
•Η
 λουτροθεραπεία - λασποθεραπεία για μεγάλο χρονικό διαστημα τον 20ο αιώνα λοιδωρήθηκε και περιφρονήθηκε από τους επιστήμονες και η δημοτικότητά των περιορίστηκε επί περίπου 50 έτη, για να ανακάμψει και
να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων και του κοινού τα τελευταία 2030 χρόνια και να θεωρείται καταξιωμένη θεραπευτική μέθοδος σε δερματικές και ρευματολογικές παθήσεις.
•Π
 ολλές μελέτες αναφέρονται στα άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα από τον συνδυασμό
λουτροθεραπείας-φωτοθεραπείας (ηλιοθεραπείας) σε ψωριασικούς ασθενείς στην Νεκρά Θάλασσα στο Ισραήλ, με βελτίωση του
PASI score κατά 70-100% και διάρκεια υφέσεως της νόσου 4-6 μήνες μετά την λουτροθεραπεία-ηλιοθεραπεία.
•Η
 Νεκρά Θάλασσα έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε NCI(30%) και υψηλή συγκέντρωση
μετάλλων μαγνησίου, βρωμιουχων και άλλων μετάλλων και ηλιοφάνεια επί περισσότερες από 330 ημέρες ετησίως. Η Νεκρά
Θάλασσα βρίσκεται 420 μέτρα κάτω από
την επιφάνεια της θαλάσσης και αναφέρεται από την εποχή της Βίβλου για τις ιαματικές της ιδιότητες. Η κατάποση μεγάλων ποσοτήτων νερού από την Νεκρά Θάλασσα,
όπως σε περίπτωση πνιγμού, είναι τοξική
και προκαλεί υπερασβετιαιμία, υπερμαγνησιαιμία και διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Η χρησιμοποίηση αλατιού (NaCI) από
την Νεκρά Θάλασσα στην μαγειρική αντενδείκνυται επειδή μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα από τα βρωμιούχα άλατα.
•Η
 λουτροθεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσματα στην σταγονοειδή και την κατά πλάκας ψωρίαση και λιγότερο καλά στην ψωρίαση των πτυχών, των παλαμών και πελμάτων, του τριχωτού κεφαλής και την ερυθροδερμική ψωρίαση.
•Η
 γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση αποτελεί αντένδειξη για λουτροθεραπεία.
• Σ τη Γερμανία σε θεραπευτικά κέντρα αποΣΕΛΙΔΑ 62

καταστάσεως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ψωριάσεως balneo – phototherapy
(συνδυασμός λουτροθεραπείας και φωτοθεραπείας) με συσκευές παραγωγής υπεριωδών ακτίνων 4 φορές την εβδομάδα συνολικά 30 θεραπευτικές συνεδρίες.

Συμπερασματικά
• Η λουτροθεραπεία – λασποθεραπεία σε θέρετρα ιαματικών πηγών, είναι αποτελεσματική και ασφαλής εναλακτική και συμπληρωματική αγωγή μαζί με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα θεραπευτικά σχήματα της κλασικής ιατρικής στη θεραπεία της ψωριάσεως.
• Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για να εξακριβωθούν τα καλύτερα θεραπευτικά σχήματα και η διάρκεια θεραπευτικής αγωγής.
• Η λουτροθεραπεία - λασποθεραπεία είναι αποτελεσματική, ευχάριστη, προσφέρει
ανακούφιση, ανάρρωση, βελτιώνει την ποιότητα ζωής.
• Δεν προκαλεί ανεπιθύμητες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.
• Τα πιο συχνά και με μεγάλη επιτυχία θεραπευόμενα δερματολογικά νοσήματα με λουτροθεραπεία είναι η ψωρίαση και η ατοπική δερματίτιδα.
• Σε μακροχρόνιες θεραπείες, όπως στη θεραπεία της ψωριάσεως πρέπει ο δερματολόγος
να σταθμίζει τα οφέλη έναντι του πιθανού κινδύνου εμφανίσεως ανεπιθύμητων εκδηλώσεων από τη χορήγηση ισχυρών φαρμάκων.
• Η λουτροθεραπεία πρέπει να λαμβάνεται
υπ’όψιν κατά την χάραξη της θεραπευτικής
στρατηγικής σε νοσήματα που απαιτούν παρατεταμένη χρήση φαρμάκων ώστε να ελαττωθεί η δοσολογία, η συχνότητα και η διάρκεια χορηγήσεως των δυνητικά τοξικών αυτώ ν φαρμάκων.

Mud Therapy θεραπεία με πηλό
(λάσπη) – Λασποθεραπεία

• Ο πηλός (λάσπη) περιέχει σπουδαία μεταλλικά στοιχεία με ευεργετική επίδραση στην
υγεία του ανθρώπου.
• Η λασποθεραπεία δροσίζει, χαλαρώνει το
ανθρώπινο σώμα και έχει ιαματικές ιδιότητες.
• Απορροφά τοξίνες από το σώμα.
• Χαλαρώνει τους μυς, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, το μεταβολισμό, τη λειτουργία της πέψεως.
• Έχει ευεργετική επίδραση στη φλεγμονή,
το οίδημα, τον κνησμό, τις αλλεργικές αντιδράσεις.
• Δημιουργεί ευεξία.
• Έχει ευεργετική επίδραση στο δέρμα.
• Η σύσταση του πηλού διαφέρει ανάλογα με
τον τόπο προελεύσεως.
• Η περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία της
λάσπης εξαρτάται από το είδος των βράχων
της περιοχής και τις διαδικασίες δημιουργί-

ας του εδάφους.
• Επίσης, οι ιδιότητες της λάσπης επηρεάζονται
από τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.
• Η λάσπη των ιαματικών πηγών περιέχει διάφορα άλατα και μεταλλικά στοιχεία: μαγνήσιο, ασβέστιο, νάτριο, κάλιο, βρωμιούχα,
ενώσεις πυριτίου, οργανικές ενώσεις.
• Η παρουσία ενώσεων πυριτίου στις μάσκες
πηλού προσφέρει καθαριστικές, απαλυντικές και μαλακτικές ιδιότητες και προσδίδει
λαμπερή όψη στο πρόσωπο, βελτιώνοντας
την υφή του δέρματος.
• Η Κλεοπάτρα και η βασίλισσα Sheeba χρησιμοποιούσαν πηλό (λάσπη) από την Νεκρά
Θάλασσα για να προσδώσουν περισσότερο κάλος και ομορφιά στο πρόσωπό τους.

• Η εφαρμογή του πηλού μπορεί να είναι ολική (με εμβάπτιση του σώματος στον πηλό)
ή μερική (με επάλειψη).
•Η
 θεραπευτική δράση του πηλού οφείλεται
σε παράγοντες μηχανικούς, θερμικούς, χημικούς, ανοσολογικούς.

αντιμικροβιακή δράση, βιοδιεγερτών, χημικών ουσιών, ιχνοστοιχείων.
• Αυτά επιδρούν είτε με την επικάθισή τους
στο δέρμα, είτε με την διείσδυσή τους μέσω του δέρματος και των βλεννογόνων στον
οργανισμό.

Μηχανική δράση

Ανοσολογική δράση

• Στον πηλοταμιευτήρα το σώμα δέχεται την
επίδραση της άνωσης και της υδροστατικής
πίεσης. Η άνωση προκαλεί ελάττωση του
σωματικού βάρους, με αποτέλεσμα την σημαντική ευχέρεια των κινήσεων στις αρθρώσεις, χαλάρωση και ελάττωση του πόνου.

• Τα απορροφώμενα από το δέρμα θειούχα
ιχνοστοιχεία ασκούν ανοσοτροποποιητική
δράση. Επιδρούν στα Τ-λεμφοκύτταρα και
τα κύτταρα Langerhans, ελαττώνουν την παραγωγή προφλεγμονωδών κυττοκινών και
βελτιώνουν τα ανοσολογικά νοσήματα ψωρίαση και ατοπική δερματίτιδα.

Το πηλοθεραπευτήριο
Κρηνίδων Καβάλας
«Λασπόλουτρα»

• Έχουν ο πηλός και το ιαματικό θερμό λουτρό, με θερμοκρασία μεγαλύτερη εκείνης
του δέρματος.
• Η θερμική διέγερση (θερμικό stress) αυξάνει την έκκριση κατεχολαμινών, κορτιζόνης,
αυξητικής ορμόνης, ενδορφινών, προκαλεί
αγγειοδιαστολή, αυξάνει την κυκλοφορία
του αίματος, έχει αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση.

• Όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, από τα λίγα στο είδος του σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, αποτελεί εδώ και χιλιάδες χρόνια ένα
αειφόρο εργαστήρι της φύσης, που με θαυμαστή ακρίβεια παρασκευάζει το πολύτιμο
αυτό υλικό.
• Το πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων Καβάλας
είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Ιστορικών Λουτροπόλεων.
• Η πηλοθεραπεία βασίζεται στη χρήση του
λεγόμενου «ώριμου πηλού».

Θερμική δράση

Χημική δράση
• Η χημική δράση του πηλού των Κρηνίδων
οφείλεται στην παρουσία οργανικών και ανοργάνων συστατικών, ουσιών με ορμονική και
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Υδροθεραπεία
• Σε ένα εξαιρετικά διαμορφωμένο μεταβυζαντινό λουτρό προσφέρεται υδροθεραπεία για την
αναζωογόνηση του σώματος και του πνεύματος.
• Η θερμοκρασία του νερού είναι 35 βαθμοί
Κελσίου. Θεραπευτικές ενδείξεις του πηλού
και της υδροθεραπείας σε δερματικές παθήσεις: έκζεμα, ψωρίαση, κνησμός ποικίλλης
αιτιολογίας.
• Το μεγάλο πλεονέκτημα της λουτροθεραπείας – λασποθεραπείας μόνης ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες βρίσκεται στην
αποτελεσματικότητα, όταν άλλες καθιερωμένες θεραπευτικές αγωγές αντενδείκνυνται
ή έχουν αποτύχει να προσφέρουν ανακούφιση στον ασθενή.
• Πολλοί ψωριακοί ασθενείς αισθάνονται μοναξιά, απομόνωση, εγκατάλειψη και παραπονούνται ότι ο γιατρός τους (οικογενειακός
γιατρός, δερματολόγος) δεν τους βλέπει με
συμπάθεια και συμπόνια.
• Η ιδιαίτερη φροντίδα που προσφέρεται κατά
την διάρκεια της λουτροθεραπείας συμβάλλει
σημαντικά στη βελτίωση της δερματοπάθειας.
• Η περιποίηση και η φροντίδα του δέρματος
είναι απαραίτητη. Και κατά την διάρκεια της
λουτροθεραπείας ο ασθενής υποβάλλεται
επιπλέον και σε τοπική θεραπεία που δύσκολα γίνεται στο σπίτι (σκευάσματα με πίσσα, κερατολυτικές αλοιφές).
• Τα θέρετρα ιαματικών πηγών παρέχουν μία
ατμόσφαιρα υγείας και καλής φυσικής καταστάσεως και η προσφερόμενη χαλάρωση
και η ανακούφιση από το stress δεν θα πρέπει να υποτιμώνται.
• Μελλοντικά η ακριβής θέσις της λουτροθεραπείας – λασποθεραπείας και φωτολουτροθεραπείας στην θεραπεία της ψωριάσεως θα
πρέπει να καθορισθεί με περισσότερες μελέτες σε Spa Centers που θα περιλαμβάνουν
διάφορες μεταβλητές όπως σχέση κόστους
– αποτελεσματικότητος, την επίδραση στην
ποιότητα ζωής και την ψυχολογική κατάσταση συγκριτικά με τις καθιερωμένες θεραπείες. ID

Νέο Κέντρο Μελανώματος
και Καρκίνου Δέρματος
στο Νοσοκομείο «Ανδ. Συγγρός»
Ακόμη μια έμπρακτη απόδειξη της
σημασίας της αρωγής
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
στον τομέα της Υγείας αποτελεί
η ανακατασκευή του Κέντρου
Μελανώματος και Καρκίνου
Δέρματος στο νοσοκομείο
«Ανδρέας Συγγρός».
Το έργο υλοποιήθηκε
με την αποκλειστική στήριξη του
Ιδρύματος Ωνάση
και εγκαινιάστηκε
από τον Υπουργό Υγείας
και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος.
«Το Κέντρο Μελανώματος στο νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός” που λειτουργεί πλέον εκσυγχρονισμένο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος, μπορεί
να συμβάλλει στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ποιοτική φροντίδα των ασθενών.
Είναι μία επένδυση στη δημόσια περίθαλψη, η
οποία έχει ήδη στηριχθεί και ενισχυθεί με σημαντικούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους της τελευταία τριετία», ανέφερε στην ομιλία του ο Ανδρέας Ξανθός.
Ο Υπουργος Υγείας χαρακτήρισε μεγάλο στοίχημα το στόχο εγγυημένης πρόσβασης στις θεραπείες,
αναφερόμενος στη συμβολή της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, με την
τελευταία να προσπαθεί να επιτύχει βιώσιμες τιμές
αποζημίωσης. Στην ομιλία του ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης
για τα φάρμακα για το μη εξαιρέσιμο ή μεταστατικό μελάνωμα με τη μετάλλαξη BRAFV600, χαακτηρίζοντας την επιτυχήμενη.
«Με πυξίδα την ιατρική καινοτομία και την αριστεία, έχοντας ως άξονες ουσιαστικά και αναπτυξιακά κριτήρια, και με στόχο να απελευθερώσει τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, το Ίδρυμα Ωνάση
συνεχίζει σταθερά να στηρίζει έργα που δίνουν πνοή
στην ανάγκη χιλιάδων ασθενών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.
Στο ίδιο πλαίσιο, στηρίξαμε την προσπάθεια του νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός για την ανακατασκευή
του Κέντρου Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος,
αλλά και συνδράμουμε στην αντιμετώπισή τους με
την καμπάνια ευαισθητοποίησης για το κοινό», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Δρ Αντώνης Παπαδημητρίου. «Γιατί η
κοινωφέλεια για το Ίδρυμα Ωνάση δεν μεταφράζεται απλώς σε οικονομική ενίσχυση ενός έργου. Για
το Ίδρυμα Ωνάση, κοινωφέλεια είναι η σύνδεση και
η συνεργασία πάνω σε κοινά οράματα, κοινές αξίες, ίδιους στόχους. Τους οποίους στηρίζουμε συνολικά, χτίζοντας πάνω σε γερά θεμέλια», σημείωσε
ο Δρ. Παπαδημητριου.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Υπεύθυνος του Κέντρου Μελανώματος, Καθηγητής, Αλέξανδρος Στρατηγός, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε και τις σοβαρές διαστάσεις που έχει πάρει

ο καρκίνος του δέρματος στη χώρα μας. «H ανησυχητική εξάπλωση των κρουσμάτων μελανώματος και καρκίνου του δέρματος στον ελληνικό χώρο και οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπευτικής προσέγγισης δημιουργούν
την ανάγκη μιας πολυσυλλεκτικής αντιμετώπισης
των ασθενών από εξειδικευμένα κέντρα. Είμαστε
ιδιαίτερα ευτυχείς που, με τη γενναιόδωρη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, μας δόθηκε η δυνατότητα να ανακαινίσουμε πλήρως το Κέντρο Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος και να λειτουργήσουμε ως ένα πρότυπο κέντρο αναφοράς διεθνών
προδιαγραφών, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Η αυξημένη χωρητικότητα και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου
Κέντρου επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αυξημένης ροής ασθενών με καρκίνο του δέρματος και τη βελτίωση της παρεχόμενης
φροντίδας», σημείωσε.
Η καμπάνια και το κέντρο
Το έργο συμπληρώνει καμπάνια ευαισθητοποίησης από το Ίδρυμα Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Κέντρου Μελανώματος, που έχει ως
στόχο να βγει ο καρκίνος του δέρματος από τον
«χάρτη» του σώματός.
«Κάθε νησί διακοπών, κάθε λεπτό έκθεσης στον
ήλιο μπορεί να αφήσει το δικό του ανεξίτηλο σημάδι στον χάρτη του δέρματός μας. Κάποια από αυτά
τα σημάδια, ωστόσο, ίσως να είναι πιο επικίνδυνα
από άλλα. Για αυτό, η χαρτογράφηση των σπίλων
σας στον δερματολόγο είναι απαραίτητη.» Αυτό το
μήνυμα είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν όλοι όσοι
βρέθηκαν στα εγκαίνια του Κέντρου Μελανώματος
και Καρκίνου Δέρματος, στο Νοσοκομείο «Ανδρέας
Συγγρός» (Ι. Δραγούμη 5, Αθήνα), ξεφυλλίζοντας
το ενημερωτικό έντυπο, που μοιράστηκε στο περιθώριο της σημερινής εκδήλωσης. Ένας νέος, σύγχρονος και λειτουργικός χώρος, που ανακατασκευάστηκε με την αποκλειστική στήριξη του Ιδρύματος
Ωνάση, δημιουργήθηκε για να υποδέχεται καθημερινά περισσότερους από 40 ασθενείς με δερματοογκολογικές παθήσεις, επιτελώντας ένα σημαντικό έργο απέναντι σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη νόσο.
Τα τελευταία χρόνια, τα κρούσματα μελανώμαΣΕΛΙΔΑ 64

τος στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί επικίνδυνα, με
400-500 νέες διαγνώσεις ετησίως, αποτελώντας
τον 6ο συχνότερο τύπο καρκίνου στους άνδρες και
τον 7ο συχνότερο στις γυναίκες. Μπροστά σε αυτή
την πραγματικότητα, το Ίδρυμα Ωνάση –με σταθερή προσήλωση στην κοινωφελή του δράση στην
υγεία– πραγματοποίησε την ολική ανακατασκευή
του Κέντρου Μελανώματος & Καρκίνου Δέρματος.
Το νέο κέντρο, με εμβαδόν 250 τετραγωνικά (τριπλάσιο από αυτό του προηγούμενου χώρου), διαθέτει τέσσερα εξεταστήρια, χώρο μικροεπεμβάσεων, χώρο προσωπικού, καθώς και αίθουσα βιβλιοθήκης, διασκέψεων και συνεντεύξεων ασθενών.
Ένας χώρος ποιοτικός και εκσυγχρονισμένος, που
παρέχει άριστες συνθήκες για τους ασθενείς και το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει
τώρα όλα τα μέσα για να επιτελέσει άνετα το λειτούργημά του.
Υπηρεσίες του Κέντρου Μελανώματος:
• Διάγνωση και θεραπεία ασθενών με καρκίνο του
δέρματος, μελάνωμα ή προκαρκινικές αλλοιώσεις
• Παρακολούθηση ατόμων υψηλού κινδύνου
• Κλινικές μελέτες σε νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους
• Έρευνα πάνω στην επιδημιολογία, την παθογένεια
και την πρόγνωση του μελανώματος
• Εκπαίδευση ασθενών, γιατρών και κοινού ως προς
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση
• Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών.
Ειδικές Υπηρεσίες του Κέντρου
Μελανώματος:
• Δερματοσκόπηση
• Χαρτογράφηση
• Ολόσωμες φωτογραφήσεις
• Συνεστιακή μικροσκοπία
• Διαγνωστικές βιοψίες
• Υπέρηχος λεμφαδένων (σε συνεργασία με το ακτινολογικό τμήμα)
• Μοριακή διάγνωση & γενετική συμβουλευτική.
Περισσότερα για το Κέντρο Μελανώματος &
Καρκίνου Δέρματος: http://www.syggros-hosp.
gr/?p=ogkologiko-tmima
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Μεσοθεραπεία για χείλη
Από την FUSION MESO
Δημήτριος Μησουράς
Γενικός Διευθυντής της APALIS biomedical
του όγκου σε αυτές τις περιοχές.
Ο λιπώδης ιστός αποτελείται από λιποκύτταρα αλλά και από μακροφάγα, ινοβλάστες, λευκοκύτταρα και πολλές ίνες κολλαγόνου. Προλιπoκύτταρα βρίσκονται επίσης στον λιπώδη ιστό και αποτελούν το 1550% των λιποκυττάρων, σκοπός των οποίων είναι να εφοδιάζουν με
νέα λιποκύτταρα τον ιστό. Τα ώριμα λιποκύτταρα αποτελούνται κατά
80% από λιποσταγονίδια και μπορούν να αποθηκεύσουν τριγλυκερίδια, ενώ τα προλιποκύτταρα δεν μπορούν.
Η διαδικασία διαφοροποιήσης των προλιποκυττάρων σε ώριμα, η
λιπογένεση, είναι πολύπλοκη και εμπλέκονται πολλοί παράγοντες και
γονίδια. Κάποια γονίδια θα πρέπει να εκφραστούν καθώς είναι χαρακτηριστικά των ώριμων λιποκυττάρων ενώ τυπικά γονίδια των προλιποκυττάρων θα πρέπει να μειορυθμιστούν για να δημιουργηθούν τα
ώριμα λιποκύτταρα.
Ο PGC-1α* είναι ένας μεταγραφικός συνενεργοποιητής ο οποίος αλληλοεπιδρά με μια μεγάλη γκάμα από μεταγραφικούς παράγοντες και
υποδοχείς του πυρήνα των κυττάρων(μεταξύ των οποίων και ο PPARγ)
αυξάνοντας την πιθανότητα συγκεκριμένα γονίδια, που σχετίζονται με
τη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων, να αντιγραφούν. Έτσι ενεργοποιώντας την έκφραση του PGC-1α αυξάνεται η ωρίμανση των λιποκυττάρων και ο αριθμός που μπορεί να φέρει λίπος. Ο συνολικός αριθμός των λευκών λιποκυττάρων είναι σταθερός σε όλη την ενήλικη ζωή. Έτσι o συντονισμός της διαδικασίας διαφοροποίησης θα μεταβάλλει την ισορροπία μεταξύ της ωρίμανσης των λιποκυττάρων και το
ρυθμό θανάτου, και έτσι τον αριθμό ώριμων λευκών λιποκυττάρων.
Το Acetyl Hexapeptide-38, που χρησιμοποιείται στο F-PERFECT LIPS,
είναι ένα εξαπεπτίδιο που ενεργοποιεί την έκφραση του PGC-1α, ενεργοποιώντας τη λιπογένεση, αυξάνοντας την αποθήκευση λίπους και τον
όγκο του λιπώδους ιστού.
H σύνθεση περιέχει επίσης και υαλουρονικό οξύ το οποίο προσδίδει όγκο και ενυδατώνει τα χείλη.

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.

Έ

να από τα καινούργια προϊόντα είναι η καινοτόμος σύνθεση FPERFECT LIPS που στοχεύει στην αναζωογόνηση των χειλιών και
ιδιαίτερα στην αύξηση του όγκου και την επαναφορά του νεανικού ερυθρού χρώματος.
F-PERFECT LIPS
Τα χείλη με την πάροδο του χρόνου χάνουν τη σφριγηλότητά τους,
τον όγκο και το ερυθρό χρώμα τους. Σημαντικά στοιχεία της γήρανσης
και της απώλειας όγκου των χειλιών είναι η έκπτωση της λειτουργίας
των αγγείων, η μείωση του κολλαγόνου, του λίπους, του υαλουρονικού και η γενικότερη γήρανση των ιστών που απαρτίζουν τα χείλη.
Το προϊόν στοχεύει στην αύξηση του λίπους και την αποκατάσταση
της μικροκυκλοφορίας. Αν χρησιμοποιηθεί η τεχνική της κλασματικής
μεσοθεραπείας θα υπάρχει και σημαντική αύξηση του κολλαγόνου.

Αύξηση του λίπους στα χείλη – όγκος
Με την ηλικία η κατανομή και η ποσότητα του λίπους αλλάζει. Μία από τις διαφοροποιήσεις είναι η μείωση από συγκεκριμένες περιοχές του λιπώδους ιστού και η αύξησή του σε άλλες περιοχές και στο
σπλαχνικό λίπος. Οι περιοχές στις οποίες συνήθως μειώνεται είναι τα
μάγουλα, το στήθος, τα χέρια και τα χείλη γεγονός που οδηγεί στην
εμφάνιση γήρανσης στις περιοχές αυτές. Ένα σημαντικό ζητούμενο της
αισθητικής ιατρικής είναι η αποκατάσταση του λίπους και γενικότερα

Αύξηση της μικροκυκλοφορίας – Ερυθρό χρώμα
Σημαντικό στοιχείο στην ανανέωση των χειλιών είναι η αποκατάσταση της σωστής μικροκυκλοφορίας. Η αύξηση της μικροκυκλοφορίας
εκτός από τη συμβολή της στην αναζωογόνηση των ιστών των χειλιών,
προσδίδει αισθητικά και το ερυθρό, νεανικό χρώμα.
Ένα από τα συστατικά που χρησιμοποιείται στο F-PERFECT LIPS για
την αύξηση της μικροκυκλοφορίας είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, VEGF. Πρόκειται για μια σηματοφόρο πρωτεΐνη
που παράγεται από τα κύτταρα και μια από τις βασικές της λειτουργίες
είναι η ενεργοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας αγγείων. Η καλύτερη κυκλοφορία ενισχύεται επίσης από εκχυλίσματα γκίνγκο και φύτρα μουστάρδας.
Προτείνεται η θεραπεία να γίνεται με κλασματική μεσοθεραπεία με
μικροβελόνες. Αυτή η τεχνική θα βοηθήσει στην επιπλέον αύξηση της
παραγωγής του κολλαγόνου.
Το F-PERFECT LIPS είναι ένα παγκοσμίως πρώτο υλικό που έρχεται
να καλύψει το κενό της μεσοθεραπείας των χειλιών. Είναι ένα άριστο
μεσοθεραπευτικό σκεύασμα για τη φυσική αναζωογόνηση των χειλιών
ID
που πολλές κυρίες θα το λατρέψουν
* PGC-1α, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1
alpha, συνενεργοποιητής-1 του γ-υποδοχέα που ενεργοποιείται από παράγοντες που επάγουν τον πολλαπλασιασμό των υπεροξεισωμάτων
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Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της SADENT

ΟNDA DEKA

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΝΕΟ
ΣΤΗ ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ COOLWAVES™

Ε πιλεκτικότητα
Οι κεφαλές του συστήματος Onda παράγουν κύματα στα 2,45 GHz, που αποδεικνύεται ότι είναι η πλέον εξειδικευμένη συχνότητα
για την λιπόλυση. Πρακτικά αυτή η συχνότητα, που ανήκει στην κατηγορία των μικροκυμάτων, απορροφάται κατά κύριο λόγο από
τα μόρια του λίπους και λιγότερο από τα μόρια του νερού. Αυτό σημαίνει ότι απορροφάται σε μικρό βαθμό από τις στιβάδες του
δέρματος και καταλήγει, κατά το μεγαλύτερο μέρος, στον υποδόριο λιπώδη ιστό.

Ε

ίναι γνωστό ότι οι ιστοί κατέχουν διαφορετική αγωγιμότητα και ως
συνέπεια αντιδρούν διαφορετικά σε κάθε μήκος κύματος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα μικροκύματα στα 2,45 GHz επιδρούν σχεδόν στο σύνολο τους στο υποδόριο λίπος.
Η αγωγιμότητα στα Coolwaves™ των ανώτερων στιβάδων του δέρματος είναι τουλάχιστον 3,5 φορές μεγαλύτερη από την ακτινοβολία των
κοινών συστημάτων RF που χρησιμοποιούνται στην αισθητική ιατρική.
Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας RF σταματά στην
επιδερμίδα και στο δέρμα, υπερθερμαίνοντας τα, μέχρι του σημείου να
υπάρχει κίνδυνος βλάβης των ιστών. Επίσης, επειδή η ενέργεια των RF
μένει στην επιφάνεια, δεν κατορθώνει να φθάσει υποδόρια όπου βρίσκονται τα λιποκύτταρα και των οποίων οι μεμβράνες πρέπει να λυθούν
ώστε να έχει αποτέλεσμα η θεραπεία.
Επίδραση στα κύτταρα του υποδόριου λιπώδη ιστού:
Λύση λιποκυττάρων
Όταν φθάνει η ενέργεια, με συχνότητα 2,45 GHz, στον υποδόριο ιστό
προκαλεί μεταβολικό στρες στα λιποκύτταρα. Αυτό το στρες δημιουργεί
μία αστάθεια στο εσωτερικό του λιποκυττάρου.
Πώς δημιουργείται το στρες: Η επιλεκτική θέρμανση αυξάνει την θερμοκρασία του λιποκυττάρου. Η αύξηση της θερμοκρασίας κάνει το λίπος να αλλάξει την χημική δομή του (γλυκερίνη + λιπαρά οξέα) πράγμα
που οδηγεί σε αύξηση του μεταβολισμού του και αποβολή αυτών των
συστατικών έξω από το κύτταρο. Αυτή η «αποξήρανση» των λιποκυττάρων με το οποίο χάνουν μικρές σταγόνες λίπους λέγεται εξωκύττωση

φυσαλίδων. Η εξωκύττωση φυσαλίδων γίνεται χωρίς να σπάει η μεμβράνη. Σε αυτό το στάδιο το λιποκύτταρο αδειάζει και μειώνει το μέγεθος
του. Όσο αυξάνει το κυτταρικό στρες το φαινόμενο αυξάνει τόσο πολύ
ή τόσο γρήγορα ώσπου στο τέλος σπάει η μεμβράνη του λιποκυττάρου.
Ας εξηγήσουμε αυτό το στάδιο: η αυξημένη «φυσαλιδοποίηση» κάνει το κύτταρο να επιταχύνει τον μεταβολισμό του για να διαχειριστεί το
φαινόμενο. Η εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων είναι διπλωμένη
και σχηματίζει πτυχές. Φυσιολογικά στις πτυχές γίνονται δύο χημικές αντιδράσεις που παράγουν ATP (βλ. οξειδωτική φωσφορυλίωση). Όσο οι
δύο αυτές αντιδράσεις είναι σε ισορροπία, το παραγόμενο ATP χρησιμοποιείται από το κύτταρο για να συντηρείται και να αναπτύσσεται. Αντίθετα
στο μεταβολικό στρες, εξ αιτίας της «φυσαλιδοποίησης», προκαλείται μία
ανισορροπία μεταξύ των δύο αντιδράσεων, η οξείδωση επικρατεί επί της
φωσφορυλίωσης, παράγοντας ενεργό οξυγόνο (ROS) και ελεύθερες ρίζες αντί για ATP. Όταν δημιουργηθούν ενεργό οξυγόνο και ελεύθερες ρίζες, διασπούν την μεμβράνη, προκαλώντας την λύση του λιποκυττάρου.
Η αύξηση της «φυσαλιδοποίησης» αυξάνει την μεταβολική αντίδραση. Τα τυπικά στάδια είναι τρία: διογκωμένα μιτοχόνδρια από την υπερπαραγωγή ενεργού οξυγόνου και ελεύθερων ριζών, διογκωμένο Αδρό
Ενδοπλασματικό Δίκτυο και τέλος διάρρηξη μεμβράνης.
Σημείωση: δεν διασπάται η μεμβράνη όλων των λιποκυττάρων (παράδειγμα τα κύτταρα που βρίσκονται μακριά από το θερμικό κέντρο).
Συνεπώς, ανάλογα με το επίπεδο του στρες που δημιουργούν τα
Coolwaves™, άλλα κύτταρα θα λυθούν ενώ άλλα θα «αποξηρανθούν».
Παρ' όλα αυτά, αν κάποια κύτταρα δεν υποστούν άμεση λύση θα υποστούν σοβαρή ζημιά και θα πεθάνουν τις επόμενες εβδομάδες.
Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται φυσιολογική ενεργοποίηση των
μακροφάγων που απορροφούν το λίπος σε περίσσεια που έχει διαρρεύσει από τα λιποκύτταρα και το απομακρύνουν από το λεμφικό σύστημα
(λιπόλυση μακροφάγων).
Τι συμβαίνει τώρα;
Η «φυσαλιδοποίηση» ενεργοποιεί κατ' αρχάς τα μονοκύτταρα που
σταδιακά περικυκλώνουν το λιποκύτταρο και σταδιακά μεταλλάσσονται
σε μακροφάγα. Όταν το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο και λύεται η μεμβράνη, τα λιποκύτταρα πεθαίνουν και απορροφώνται σταδιακά από τα
μακροφάγα.
Πού πηγαίνει το λίπος που απορροφάται;
Αφού απορροφηθούν από τα μακροφάγα, τα λιποκύτταρα αποβάλλονται φυσιολογικά από το λεμφικό σύστημα.
Όσον αφορά το Δέρμα;
Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των Coolwaves™, όπως και των
ειδικών κεφαλών του συστήματος Onda (αποκλειστική ευρεσιτεχνία της
DEKA), δεν παρατηρείται καμμία βλάβη στην επιδερμίδα ή στο δέρμα.
Ιστολογικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες διαφορές στις
στιβάδες του δέρματος μετά από θεραπεία με Coolwaves™. Αυτό σημαίνει ότι οι επιθηλιακές δομές του δέρματος πρακτικά δεν εμπλέκονται
και προστατεύονται κατά την διάρκεια της θεραπείας.
ID
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Mεσοθεραπεία - Βιοαναζωογόνηση
by

Τ

ο μεγαλύτερο όργανο ενός ανθρώπου
είναι το δέρμα. Ο μέσος ενήλικος άνθρωπος έχει περίπου 2-4 τετραγωνικά
δέρμα. Επίσης, είναι βασικό ότι το δέρμα μας ανανεώνεται συνεχώς και αποβάλλεται, πέφτει. Μάλιστα κάθε χρόνο χάνουμε 6
κιλά και 800 γραμμάρια δέρματος (το οποίο
φυσικά αντικαθίσταται), ενώ ένας άνθρωπος
μέχρι τα 70 του χρόνια θα έχει χάσει συνολικά 47 κιλά δέρματος.
Τα κύτταρα της επιδερμίδας ανανεώνονται
κάθε 25-28 ημέρες. Το δέρμα παρέχει εξωτερική προστασία. Παρά αυτή τη συνεχή ανανέωση, αποκτούμε ρυτίδες καθώς γερνάμε. Αυτό συμβαίνει γιατί το δέρμα χάνει κολλαγόνο
- και ελαστίνη - με την ηλικία.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη γήρανση της
επιδερμίδας ξεκινάει από… τη στιγμή που γεν-

Iατρικές μελέτες έχουν
δείξει ότι η μέση ηλικία
όλων των κυττάρων
ενός ενηλίκου δεν
ξεπερνά τα 10 χρόνια!

νιόμαστε. Ωστόσο, από τα 25 μας και μετά αρχίζει η μείωση της παραγωγής κολλαγόνου
και ελαστίνης, με ορατά αποτελέσματα από
τα 40 και μετά.
Όμως, τι συμβαίνει στην επιδερμίδα και αρχίζει να αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από ότι τις
προηγούμενες δεκαετίες της ζωής μας;
Με το πέρασμα του χρόνου παρατηρούμε
μια συνολική επιβράδυνση του κυτταρικού μεταβολισμού που οφείλεται στη μείωση της ορμονικής δραστηριότητας. Αυτή η επιβράδυνση
επηρεάζει και τις τρεις στιβάδες του δέρματος.
Επιδερμίδα: Λεπταίνει εξαιτίας της μείωσης
του πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων, ενώ τα λιπίδια μειώνονται με αποτέλεσμα η υγρασία να χάνεται.
Κυρίως δέρμα: Οι ινοβλάστες γίνονται λιγότερο δραστήριοι, η σύνθεση ελαστίνης και
κολλαγόνου μειώνεται και το δέρμα ατροφεί.
Υπόδερμα (ή αλλιώς το λιπιδικό στρώμα
που υποστηρίζει το δέρμα): Συρρικνώνεται,
γιατί μειώνονται τα επίπεδα του κολλαγόνου
και της ελαστίνης.
Η έλλειψη των κατάλληλων θρεπτικών συστατικών και του οξυγόνου συμβάλλει στα
παραπάνω και δεν επιτρέπει στα κύτταρα να
ανανεωθούν.
ΠΟΥ ΔΡΑ Η ΒΙΟ-ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;
Ποντάρετε στην κυτταρική ανάπλαση! Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια ενδιαφέρουσα
στρατηγική για την καταπολέμηση της γήρανσης της επιδερμίδας είναι η προφύλαξη των
μητρικών κυττάρων. Τι ονομάζουμε επιδερμικά
μητρικά κύτταρα; Με τον όρο αυτόν εννοούμε
μια μικρή ομάδα κυττάρων (αποτελούν σχεδόν
το 1% των ζωντανών επιδερμικών κυττάρων)
που βρίσκονται στα βαθύτερα στρώματα της
επιδερμίδας και είναι υπεύθυνα για τη δυναμική ανάπλασης της επιδερμίδας και την επανόρθωση των φθορών της. Αυτά τα κύτταρα
έχουν επίσης την ικανότητα να αυτοανανεώνονται για να διατηρούν σταθερό τον αριθμό
τους. Ωστόσο, για να το κάνουν, θα πρέπει να
είναι προστατευμένα από τις ελεύθερες ρίζες.
Γι’ αυτόν τον λόγο, εμείς στην Medicontec σε
συνεργασία με την K-surgery, με ειδικές θεραπείες για πρόσωπο και σώμα, χρησιμοποιούμε προηγμένες συνθέσεις σε πολύ συγκεκριμένο ποσοστό επί τις %, και διαφορετικά μοριακά βάρη με αντιοξειδωτικά συστατικά, τα
οποία στοχεύουν ακριβώς εκεί: στην προστασία των μητρικών κυττάρων.
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ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΒΙΟ-ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ;
Οι άνθρωποι που αναζητούν ιδιαίτερες θεραπείες που βοηθούν στο να έχουν μια καλύτερη εμφάνιση χωρίς να στρεβλώνουν τα σωματικά χαρακτηριστικά τους και να μην εμφανίζουν ένα τεχνητό και αφύσικο πρόσωπο.
ΠΟΥ ΔΡΑ Η ΒΙΟΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗ;
Η θεμελιώδης έννοια αυτής της θεραπείας
είναι η βαθιά ενυδάτωση. Εκτελείται με ενέσεις
δέρματος μέσω λεπτών βελόνων που οδηγούν
υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες αμινοξέα και άλλα στοιχεία στο χόριο, που ενυδατώνουν και
ενεργοποιούν την ανανέωση των κυττάρων
για φυσικό και εκπληκτικό τελικό αποτέλεσμα.
Οι λεπτές ρυτίδες μειώνονται σημαντικά και
το δέρμα γίνεται αμέσως πιο φωτεινό.
ΒΙΟΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ
ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
Εδώ θα επικεντρωθούμε σε δύο μόνο θεραπείες, όμως η σειρά K-Bio είναι για κάθε τύπο δέρματος, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή!
DEEPEST
Mε 6 αμινοξέα, βιταμίνες και υαλουρονικό οξύ. Deep bio- revitalizing! Η θεμελιώδης
αρχή αυτής της θεραπείας είναι βαθιά βιοαναζωογόνηση. Πραγματοποιείται έγχυση,
μέσω λεπτών νυγμών που οδηγούν το υαλουρονικό οξύ τις βιταμίνες και τα αμινοξέα
στο χόριο, όπου ενυδατώνουν και ενεργοποιούν την ανανέωση των κυττάρων για ένα φυσικό και εκπληκτικό τελικό αποτέλεσμα. Οι λεπτές ρυτίδες μειώνονται σημαντικά και το δέρμα γίνεται αμέσως πιο φωτεινό και σφριγηλό.
Περιέχει:
Βιταμίνη C: Το ασκορβικό οξύ ή η βιταμίνη C είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Η βιταμίνη C δρα
ως ενζυματικός συμπαράγοντας. Οι θεραπείες με βιταμίνη C μπορούν να βοηθήσουν στη
βελτίωση των δερματικών συνθηκών σε περίπτωσεις: Φωτοευαισθησίας, κηλίδων, χρονογήρανσης, ουλών ακμής, φλεγμονωδών αλλοιώσεων γενικά. Έχει ακόμα ανασταλτική
επίδραση στη μελανογένεση, αποτρέποντας
το σχηματισμό των μελάσματος του δέρματος.
Υαλουρονικό οξύ (ΗΑ): είναι ένας τύπος
πολυσακχαρίτη, βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο δέρμα και παράγεται από τους ινοβλάστες και τα κερατινοκύτταρα. Μία από τις
κύριες λειτουργίες του είναι η συγκράτηση του
νερού που συμβάλλει στην ελαστικότητα του

δέρματος και την
τόνωση της παραγωγής κολλαγόνου με μείωση
των ρυτίδων από
το εσωτερικό. Χάρη στη δομή του,
έχει υψηλό ιξώδες και ικανότητα
αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού. Αυτός
είναι ο λόγος για
τον οποίο χρησιμοποιείται για τη
διατήρηση της επιδερμικής ενυδάτωσης και την αναδόμηση των ινών που
υποστηρίζουν τον
συνδετικό ιστό,
βοηθούν στη συγκράτηση των μορίων του νερού,
την πρόληψη και την πλήρωση των ρυτίδων.
Νιασιναμίδη ή η βιταμίνη Β3: μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε αισθητικό πεδίο για διαφορετικούς σκοπούς. Έχει ενυδατικές ιδιότητες καθώς αυξάνει το επίπεδο των ελεύθερων λιπαρών οξέων στην κεράτινη στοιβάδα, μειώνοντας την απώλεια νερού. Έχει επίσης λευκαντική δράση που αποδεικνύεται από κλινικές δοκιμές (Br.J.Dermatol), δρα αναστέλλοντας τη μεταφορά μελανίνης από μελανοκύτταρα σε κερατινοκύτταρα. Έχει επίσης αντιγηραντικές ιδιότητες επειδή διευκολύνει τη σύνθεση κολλα-

γόνου και ceramide. Επιπλέον, έχει καταπραϋντικές ιδιότητες επειδή δρα αναστέλλοντας την
φλεγμονή των κυττάρων του δέρματος.
NAC ή η Ν-ακετυλοκυστεϊνη: είναι πρόδρομος της γλουταθειόνης, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού για το ανθρώπινο σώμα. Η γλουταθειόνη λειτουργεί άμεσα στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και διατηρεί εσωτερικά αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη C και το
Ε, στη μειωμένη μορφή τους, δηλαδή ενεργή.
Η γλουταθειόνη είναι ένα φυσικό τριπεπτίδιο,
δηλαδή μια ουσία που αποτελείται από τρία
αμινοξέα: γλουταμικό οξύ, κυστεΐνη και γλυκίνη. Αυτή η συγκεκριμένη χημική σύνθεση δίνει γλουταθειόνη υψηλής ικανότητας να οξειδώνει ή να μειώνει, προστατεύοντας πρωτεΐνες και άλλες οξειδωτικές ενώσεις από την επιβλαβή δράση των ελεύθερων ριζών.
Ακετυλο εξαπεπτίδιο-8: είναι ένα πεπτίδιο με δραστηριότητες παρόμοιες με αυτές της
αλλαντοτοξίνης Α (botulinum toxin A). Έχει
ακριβώς την ίδια σύσταση με την πρωτεΐνη
SNAP-25 (Synaptosomal-associated protein
25), η οποία μιμείται το σύμπλεγμα SNARE,
υπεύθυνο για την απελευθέρωση της κατεχολαμίνης, χημικό μεσολαβητή της συστολής των μυών. Εφαρμόζεται τοπικά και επομένως μειώνει την τόνωση των μυών του προσώπου που ευθύνονται για την εμφάνιση των
ρυτίδων έκφρασης. Δεν ερεθίζει το δέρμα καθώς είναι πιο ασφαλές από την τοξίνη αλλαντίασης τύπου Α. Το ακετυλο εξαπεπτίδιο-8
(Acetyl Hexapeptide-8) , σπάει μη αναστρέψιμα τη πρωτεΐνη SNAP-25, εμποδίζοντας τον
σχηματισμό του συμπλόκου SNARE με αποτέλεσμα μόνιμη παράλυση του μυός.

Προλίνη: αποτελεί σημαντικό συστατικό
στο σχηματισμό του καρδιακού μυός και του
συνδετικού ιστού. Η προλίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών τραυματισμών
σε ιστούς, επειδή η συμπληρωματική προλίνη στο σώμα βοηθά στην εκ νέου ανάπτυξη
των ιστών και επίσης διευκολύνει την ελαστικότητα του δέρματος.
Αργινίνη: είναι ένα βασικό αμινοξύ, ένα
από τα κύρια συστατικά του φυσικού παράγοντα ενυδάτωσης του δέρματος (NFM), με ιδιότητες ενυδάτωσης και αντιγήρανσης. Συνιστάται στη σύνθεση προϊόντων για ξηρό δέρμα με απώλεια ελαστικότητας. Χρησιμοποιείται επίσης ως ρυθμιστής του pH και παράγοντας εξουδετέρωσης σε προϊόντα για ιδιαίτερα ευαίσθητα δέρματα.
Γλυκίνη: Είναι ένα θεμελιώδες συστατικό
της τριπλής έλικας του κολλαγόνου και είναι
το αμινοξύ που υπάρχει σε μεγαλύτερες ποσότητες σε NMF. Η τοπική θεραπεία με γλυκίνη μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή των προβλημάτων που σχετίζονται με τη γήρανση των
ανθρώπινων ινοβλαστών (κυττάρων που παράγουν κολλαγόνο), όπως οι ρυτίδες και η ξηρότητα του δέρματος.
Έχει πρόσφατα βρεθεί ότι η γλυκίνη είναι ικανή να αποκαταστήσει τη μιτοχονδριακή λειτουργία των ινοβλαστών, με όφελος για τη σύνθεση κολλαγόνου. Αυτό στην πραγματικότητα
συμμετέχει άμεσα στα δύο γονίδια CGAT και
SHMT2 που αποδίδονται στη ρύθμιση της μιτοχονδριακής δραστηριότητας και επηρεάζουν
την υποβάθμισή της.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
www.medicontec.com (K-Bio)

TC PLUS
Το ΤC-PLUS είναι peeling με πιστοποίηση Medical
device CLASS I , το οποίο περιέχει υψηλή συγκέντρωση σε TCA , σε μη επιθετική μορφή, χάρη
στην παρουσία του υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Όντας ένας εξαιρετικός αναστολέας της μελανογενέσεως (μεταβολική διαδικασία που ρυθμίζει την παραγωγή της μελανίνης), το Κοχικό
οξύ ενδείκνυται ειδικά στην αντιμετώπιση των
μελασμάτων ή χλοασμάτων, τη φωτο-γήρανση
καθώς και τους μαύρους κύκλους

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Αντιμετώπιση ακμής
• Ουλές, σημάδια ακμής
• Εξαφάνιση λεπτών ρυτίδων
• Βελτίωση της υφής του δέρματος
• Εξαφανίζει τις κηλίδες
• Μειώνει τα συμπτώματα της φωτογήρανσης

Περιέχει:
TCA - ΤΡΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ: Εμπεριέχεται σε
peelings, για την καταπολέμηση των σημαδιών
της γήρανσης (ρυτίδες χαλάρωση, θαμπή επιδερμίδα), ακμή, επιφανειακή κεράτωση καθώς
και για βαθύ καθαρισμό του δέρματος και των
πόρων. Έχει μια εξαιρετική δράση ενάντια στον
απο-χρωματισμό (υπέρχρωση που επιρρεάζει το
χόριο καθώς επίσης μετα-φλεγμονώδους αιτιολογίας), στις ρυτίδες, φωτογήρανση, σε ακνεϊκές
ουλές. Τέλος, αυξάνει
την φωτεινότητα και την
ομαλότητα στο δέρμα.
ΚΟΧΙΚΟ ΟΞΥ: Μια
ουσία που είναι γνωστή για τις ιδιότητες της
λεύκανσης που διαθέτει.

ΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ: Άλφα-υδροξύ οξύ που
προήλθε από την υδρόλυση ενός εκχυλίσματος πικραμύγδαλου.
Εκτελεί διάφορες δράσεις στο δέρμα: καθυστερεί τη γήρανση του δέρματος σε κυτταρικό επίπεδο μέσω της τόνωσης και της ανανέωσης, αφήνοντας το με μια πλούσια και νεανική εμφάνιση. Επίσης δρα κατά των ρυτίδων.
Ακόμη είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην
αντιμετώπιση της ακμής (διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες)
Αποτελεί μία αποτελεσματική θεραπεία για
Lifting, τις ρυτίδες, καθώς και τις δυσχρωμίες.
Με ιδιαίτερες ικανότητες απολέπισης, βοηθάει
στην απομάκρυνση νεκρών κυττάρων, αποκαλύπτοντας νέες στιβάδες υγιούς ιστού, με βελτιωμένο τόνο, υφή και χρώμα. Εκμεταλλευόμενο τις ιδιότητες αναγέννησης, ορισμένοι τύποι δέρματος θα βοηθηθούν και στην αντιμετώπιση της ακμής.
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Τα οφέλη από τη χρήση του TC PLUS:
• Βελτίωση της εικόνας του δέρματος με καφέ κηλίδες
• Αντιμετώπιση συμπτωμάτων χρονογήρανσης
• Αντιμετώπιση συμπτωμάτων από την ηλιακή έκθεση
• Βελτίωση της τόνωσης του δέρματος
Περισσότερες πληροφορίες στο:
www.medicontec.com (K-Peels)
Η εταιρεία Medicontec παρέχει συνεχή εκπαίδευση σε πρωτόκολλα και θεραπείες για
το πρόσωπο και το σώμα, βάση της σύστασης
των προϊόντων αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες
των πελατών των συνεργαζόμενων Κέντρων
Αισθητικής.
Με συνεχή αναβάθμιση σε ειδικές τεχνικές
θεραπειών για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, βάση των νέων εξελίξεων στο χώρο της
Μεσοθεραπείας και της ιατρικής αισθητικής.
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ΠΕΡΊΟΧΉ ΜΑΤΊΩΝ

Η σειρά PROSTROLANE βασίζεται σε μια μοναδική τεχνολογία εκλεκτικής
δράσης με σταθερή και σταδιακή απελευθέρωση βιομιμητικών πεπτιδίων.
Διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ μεταφέρει και αποδεσμεύει σταδιακά αλυσίδες
πεπτιδίων συνεχώς για 15 ημέρες, μέχρι να αποδομηθεί πλήρως. Τα Βιομιμητικά
Πεπτίδια ως δομικά συστατικά του ίδιου του δέρματος δρουν απευθείας στους
υποδοχείς των κυττάρων χωρίς να προκαλούν καμία παρενέργεια, ερεθισμό ή
φλεγμονή καθιστώντας τη θεραπεία απόλυτα ανώδυνη και ασφαλή. Απαιτούνται
μόλις 1 - 3 συνεδρίες για ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Καθώς η τεχνολογία στη
σειρά PROSTROLANE επιτρέπει τη μεταφορά και απελευθέρωση εξαιρετικά
μεγάλης ποσότητας ενεργών συστατικών οι απαιτούμενες συνεδρίες είναι
πολύ λιγότερες σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεσοθεραπείες.

Το οίδημα κάτω από τα μάτια οφείλεται στην εναπόθεση λίπους στην
υποοφθαλμική περιοχή, που σε συνδυασμό με τη μείωση της ελαστικότητας
της επιδερμίδας κάτω από τα βλέφαρα, προβάλλει προς τα έξω σχηματίζοντας
αντιαισθητικές «σακούλες».
Η έκχυση πεπτιδίων στο λιπώδη ιστό συμβάλλει στη συρρίκνωση των λιποκκυτάρων
και αποτρέπει την αναδιόγκωσή τους. Η περιοχή αποκαθίσταται φυσικά. Καθώς
διεγείρεται η σύνθεση νέων ινών κολλαγόνου και ελαστίνης, ανακτάται η
σφριγηλή και νεανική όψη του δέρματος στα κάτω βλέφαρα, οι «σακούλες»
εξαφανίζονται και η επιδερμίδα επιστρέφει στο φυσιολογικό επίπεδο.
PROSTROLANE inner B SE

ΤΟΠΊΚΟ ΛΊΠΟΣ - ΚΥΤΤΑΡΊΤΊΔΑ

ΑΝΤΊΓΉΡΑΝΣΉ
Τα επίπεδα των αυξητικών παραγόντων που ευθύνονται για τη διέγερση των
συστατικών της ενδοκυττάριας ουσίας μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.
Το δέρμα απολλύει την ικανότητα παραγωγής δομικών του συστατικών όπως
κολλαγόνο και ελαστίνη, με συνέπεια την πρόωρη γήρανσή του. Η έκχυση
Βιομιμητικών Πεπτιδίων αποκαθιστά τα επίπεδα αυξητικών παραγόντων και
διεγείρει τους φυσικούς μηχανισμούς του δέρματος για την αποκατάσταση
των τυπικών συμπτωμάτων της γήρανσης, την ενίσχυση της ελαστικότητας,
της σφριγηλότητας και της φωτεινότητας της επιδερμίδας.
PROSTROLANE natural B

ΔΥΣΧΡΩΜΊΕΣ
Η υπερέκκριση μελανίνης από κύτταρα που βρίσκονται σε βαθύτερα στρώματα
του δέρματος εκφράζεται με τη μορφή δυσχρωμιών στην επιδερμίδα. Οι
ανομοιογενείς μελαχρωματικές διαταραχές στις ακάλυπτες περιοχές του
σώματος, κυρίως στο πρόσωπο, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με την
τεχνολογία των Βιομιμητικών Πεπτιδίων. Τα Βιομιμητικά Πεπτίδια εξειδικεύονται
στην αναστολή της δράσης της τυροσινάσης, του ενζύμου που ευθύνεται
για την υπερπαραγωγή μελανίνης και την εμφάνιση δυσχρωμιών στην
επιφάνεια του δέρματος.
PROSTROLANE blanc B

Οι παραδοσιακές θεραπείες αντιμετώπισης του τοπικού λίπους και της
κυτταρίτιδας επιβάλουν την καταστροφή των λιποκυττάρων, διαδικασία
που συνοδεύεται από φλεγμονώδεις αντιδράσεις οπως οίδημα, άλγος και
εκχυμώσεις. Οι ενδοδερμικές θεραπείες για την αντιμετώπιση του τοπικού
λίπους με τη χρήση Βιομιμητικών Πεπτιδίων εγκαινιάζουν μία νέα εποχή.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μέθοδο που επιτυγχάνει συρρίκνωση
των λιποκυττάρων, έλεγχο του μεγέθους τους και αναστολή του εκ νέου
σχηματισμού τους. Οι θεραπείες καθίστανται πιο αποτελεσματικές,
απόλυτα ανώδυνες και χωρίς παρενέργειες. Εφαρμόζονται στην περιοχή
του προσώπου επαναπροσδιορίζοντας το περίγραμμά του, σμιλεύοντας
το διπλοσάγονο και τις παρειές. Εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε
περιοχή του σώματος υπάρχει εναπόθεση λίπους και κυτταρίτιδα (κοιλιά,
γλουτοί, μηροί, βραχίονες).
PROSTROLANE inner B

ΤΡΊΧΟΠΤΩΣΉ
Η σειρά PROSTROLANE διαθέτει το πρώτο εμφύτευμα υαλουρονικού
οξέος εμπλουτισμένο με εξειδικευμένα Βιομιμητικά Πεπτίδια. Η εκλεκτική
τους δράση διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των βλαστικών κυττάρων στο
θύλακα της τρίχας, προκαλώντας την εκφύηση νέας καθώς ενισχύει την
αιματική κυκλοφορία μέσω της αγγειογένεσης. Αναστέλλει την τριχόπτωση,
ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, στην αύξηση
του πάχους της και στην αποκαταστάση της λάμψης της. Το αποτέλεσμα
είναι πιο πυκνά, νεανικά, υγιή μαλλιά.
HAIR FILLER dr.cyj

PROSTROLANE natural B

PROSTROLANE blanc B

PROSTROLANE inner B SE

PROSTROLANE inner B

HAIR FILLER

Σύσφιξη, ανόρθωση
δέρματος, λείανση λεπτών
γραμμών και ρυτίδων,
αποκατάσταση χρωματικού
τόνου και ελαστικότητας

Λεύκανση δέρματος,
μέλασμα, χλόασμα και
Υπερμελάχρωση

Μείωση της εναπόθεσης
λίπους και αποκατάσταση
της ελαστικότητας στην
περιοχή των ματιών

Μείωση της εναπόθεσης
λίπους σε οποιαδήποτε
περιοχή του σώματος
και αντιμετώπιση της
Κυτταρίτιδας

Αντιμετώπιση της
τριχόπτωσης με το πρώτο
hair filler παγκοσμίως

PROSTROLANE Β SERIES
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
Ελλάδος και Κύπρου
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PROSTROLANE B SERIES

RELEASE
TECHNOLOGY

HAIRLOSS
ANTIAGING
PIGMENTATION

LOCAL FAT
CELLULITE

EYE BAG
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

Demodex

Ο συνδετικός κρίκος δερματολογικών και οφθαλμολογικών παθήσεων
Η ιατρική κοινότητα στρέφει το βλέμμα της στο παράσιτο

Το παράσιτο Demodex αποτελεί ένα από
τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα της
ιατροφαρμακευτικής επικαιρότητας. Η εκτενής
παρατήρηση, μελέτη και κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο ,
το καθιστούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου
που συνδέεται με πολλές δερματικές και
οφθαλμολογικές παθήσεις.

Έ

ναυσμα για την περεταίρω μελέτη του παρασίτου, αποτέλεσε ο εντοπισμός του σε αυξημένο
πληθυσμό, σε περιπτώσεις ροδόχρου νόσου,
βλεφαρίτιδας σμηγματορροϊκής δερματίτιδας, θυλακιώδους πιτυρίασης και περιστοματικής δερματίτιδας,
που ανταποκρίνονται στην εξάλειψή του..
Οντότητα Demodex
Το Demodex είναι ένα υποχρεωτικό εκτοπαράσιτο
που εντοπίζεται σε όλες τις περιοχές του ανθρώπινου
δέρματος, με προτίμηση στο τριχωτό της κεφαλής και
του προσώπου και αποτελεί τον μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο οργανισμό της μικροχλωρίδας του δέρματος. Τα είδη του Demodex στον άνθρωπο είναι δύο: Demodex Folliculorum και Demodex Brevis. Το
Demodex folliculorum κατοικεί στους θυλάκους των τριχών (τριχωτό κεφαλής/προσώπου, βλεφαρίδες, φρύδια)
ενώ το Demodex Brevis στους σμηγματογόνους αδένες.
Το Demodex εμφανίζεται στον άνθρωπο από τους πρώτους μήνες ζωής, καθώς περνά από τη μητέρα στο βρέφος μέσω της επαφής και πολλές φορές παραμένει ασυμπτωματικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, εντείνοντας έτσι το πρόβλημα της μη διάγνωσης. Ο αποικισμός
του κυμαίνεται από 20% - 80% στο γενικό πληθυσμό,
αυξάνεται με την ηλικία (64% για άτομα άνω των 60 ετών) και αγγίζει το 100% στα άτομα άνω των 70 ετών,
ενώ συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν και στα παιδιά. Κύρια πηγή τροφής του παρασίτου είναι οι λιπώδεις εκκρίσεις, γεγονός που αποτυπώνεται και στην την
εκθετική αύξηση του πληθυσμού του σε συνθήκες αυξημένης λιπαρότητας του δέρματος.
Οι Παθήσεις
Όλες οι παθήσεις που προκαλούνται από τα ακάρεα
Demodex, συνοπτικά αναφέρονται με τον όρο Δεμοδήκωση. Ροδόχρους νόσος - Βλεφαρίτιδα - Ξηροφθαλμία
- Μεϊβομιανίτιδα - Χαλάζιο - Θυλακίτιδα - Θυλακίτιδα
τριχωτού (αλωπεκία ανδρογεννητικού τύπου) - Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα - Δερματίτιδες πολλών τύπων
Παθογενετικοί μηχανισμοί
Το Demodex δρα με πολλούς μηχανισμούς, με κυριότερους αυτούς της μηχανικής απόφραξης των σμηγματογόνων αδένων ,της ενεργοποίησης της ανοσολογικής απόκρισης καθώς και μέσω του πολύ σημαντι-

κού ρόλου του ως διαβιβαστής βακτηρίων (Bacillus
Oleronius).
Ενδείξεις για Demodex
Λιπώδεις εκκρίσεις, φλεγμονή, ερυθρότητα στο δέρμα ή/και στα μάτια, αίσθηση ξένου σώματος, ατροφικές βλεφαρίδες, τσίμπλα, χαλάζιο.
Εντοπισμός & Αντιμετώπιση
Πληθώρα επιστημονικών μελετών αναδυκνείουν
το βασικό ρόλο που διαδραματίζει το Demodex στην
παθογένεση αυτών των ασθενειών και εγκαθιστούν ένα νέο διαγνωστικό κριτήριο για τη μόλυνση από το άκαρι. Η παρουσία του ακάρεος σε πυκνότητα πληθυσμού μεγαλύτερη των 5 παρασίτων/τετραγωνικό εκατοστό αποτελεί το τελικό διαγνωστικό κριτήριο για τη
μόλυνση (δεμοδήκωση). Η εξέταση γίνεται με τη βοήθεια του μικροσκοπίου.
H αναγνώριση του παρασίτου ως βασικού παθογενετικού παράγοντα για χρόνιες παθήσεις όπως η ροδόχρους νόσος και η βλεφαρίτιδα, αποτελεί ένα σημαντικό εύρημα, το οποίο επαναπροσδιορίζει τη θεραπευτική τους προσέγγιση.
Η ροδόχρους νόσος είναι μία χρόνια φλεγμονώδης
δερματοπάθεια του προσώπου με γενικά χαρακτηριστικά το έντονο ερύθημα και την αγγειακή διαστολή,
κυρίως στα μάγουλα, το μέτωπο, τη μύτη και το πηγούνι. Σε μερικές περιπτώσεις οι βλάβες του δέρματος μπορεί να εκτείνονται στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ σπανιότερα στο λαιμό και το ανώτερο τμήμα του
σώματος. Σε σοβαρές περιπτώσεις παρατηρείται διόγκωση των αιμοφόρων αγγείων στη μύτη και στα μάγουλα (τελαγγειεκτασία).
Οφθαλμολογικά ευρήματα
Τα άτομα που πάσχουν από ροδόχρου νόσο παραπονιούνται συχνά για αίσθηση καύσου στα μάτια τους
ενώ μπορεί να παρουσιάσουν κερατίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ξηροφθαλμία και βλεφαρίτιδα.
Η βλεφαρίτιδα, το υποτροπιάζουν χαλάζιο και η επιπεφυκίτιδα είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε όλους
τους υποτύπους της ροδόχρου νόσου.
Μπορεί να προσβληθεί αποκλειστικά το μάτι, αναπτύσσοντας κερατίτιδα, ιρίτιδα και επισκληρίτιδα. Παθολογική δοκιμασία Schirmer ανευρίσκεται στο 40%
των ασθενών με ροδόχρου νόσο. Οι ενοχλήσεις που
συχνά αναφέρονται συνίστανται σε αίσθημα νυγμών,
φαγούρας, καύσου ή παρουσίας άμμου στον οφθαλμό. Ορισμένες φορές υπάρχει επίσης ελαφρά ευαισθησία και αίσθηση ξένου σώματος.
Η οφθαλμική ροδόχρους νόσος παρατηρείται με την
ίδια συχνότητα στους άνδρες και τις γυναίκες. Τα ευρήματα αυτά από τους οφθαλμούς είναι δυνατόν να
παρουσιαστούν πριν από τη δερματική νόσο. Καθώς
οι οφθαλμικές εκδηλώσεις έχουν σημασία όσον αφο-
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Ροδόχρους
Νόσος

Βλεφαρίτιδα

Χαλάζιο

Ξηροφθαλμία/
Επιπεφυκίτιδα

ρά τη θεραπευτική προσέγγιση και εφόσον οι ασθενείς
δεν παραπονούνται πάντα γι’ αυτές στο δερματολόγο
τους, θα πρέπει απαραιτήτως να αναζητούνται τα σημεία και συμπτώματα αυτά όταν εξετάζονται ασθενείς
με ροδόχρου νόσο.
Υπολογίζεται ότι το 6% του παγκόσμιου
πληθυσμού πάσχει από ροδόχρου νόσο
Το αποτύπωμα της χρόνιας αυτής πάθησης στην ψυχολογική κατάσταση των ασθενών είναι δραματικό και
παραδοσιακές θεραπείες που βασίζονται στη καταστολή της, αποκλειστικά με τη χορήγηση αντιβιοτικών, έχουν, συχνά παροδικά αποτελέσματα, ενώ το προφίλ
ασφάλειας δεν είναι υψηλό.
Το ίδιο φαινόμενο συναντάται και σε πολλές περιπτώσεις βλεφαρίτιδας. Παρατηρούμε ότι μια κοινή,
χρόνια φλεγμονή των βλεφάρων αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα με κύρια στόχευση την άμεση εξάλειψη
των συμπτωμάτων και όχι την αντιμετώπιση της αιτίας. Η βλεφαρίτιδα αποτελεί συχνά και την αιτία εκδήλωσης ξηροφθαλμίας και χαλάζιου.
Ο εντοπισμός και η ανάλυση του Demodex, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πυλώνα στόχευσης και δόμησης νέων
θεραπευτικών οδών για την ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών.
Συγκεκριμένα, η συστηματική παρακολούθηση και η
καθημερινή υγιεινή των βλεφάρων, των βλεφαρίδων
και του προσώπου είναι ικανή να προλάβει ,να εξομαλύνει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις φλεγμονώδεις καταστάσεις που χαρακτηρίζουν τις χρόνιες παθήσεις όπως η ροδόχρους νόσος και η βλεφαρίτιδα.
Tea Tree Oil: Ένα διαχρονικό όπλο της Ιατρικής
Ένας από τους αρχαιότερους και πιο αποτελεσματικούς αντιπαρασιτικούς, αντισηπτικούς και αντιφλεγμονώδεις παράγοντες είναι το Tea Tree Oil. Με μακρά παράδοση στη δερματολογία έχει αποτελέσει ισχυρό όπλο ενάντια σε σοβαρές μυκητιάσεις και διαφόρων τύπων φλεγμονές από τις αρχές του 17ου αιώνα. Η συστηματική εφαρμογή του Tea Tree Oil σε προσεκτικά μελετημένη συγκέντρωση μπορεί να περιορίσει και ελέγξει τον κύκλο ζωής του παρασίτου
Η διεθνούς φήμης AntiDemodex θεραπεία με Tea
Tree Oil, Naviblef, αποτελεί την ιδανική λύση για την
αντιμετώπιση παθήσεων όπως η βλεφαρίτιδα, η ροδόχρους νόσος, η ξηροφθαλμία, το χαλάζιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά ή ως μονοθεραπεία ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης. Τα τερπενοειδή που περιέχει το Tea Tree Oil, παρέχουν ισχυρές αντιφλεγμονώδεις, αντιπαρασιτικές και αντισηπτικές ιδιότητες επιτρέποντας του να σπάσει τον κύκλο ζωής του παρασίτου και να εμποδίσει το ζευγάρωμα. Η
κλινικά μελετημένη συγκέντρωση Tea Tree Oil το καθιστά πολύ καλά ανεκτό για καθημερινή χρήση στο σπίτι και δίνει στον ασθενή την δυνατότητα μακροχρόνιας αυτοθεραπείας.
Η πρωτοποριακή ΑντιDemodex θεραπεία NAVIBLEF,
παρουσιάστηκε για 1η φορά πανελλαδικώς, στο
νοσοκομείο Α. ΣΥΓΓΡΟΣ στις 19 Απριλίου του 2018,
στα πλαίσια της ομιλίας του καθηγητή κ. Ρηγόπουλου
σχετικά με τη Ροδόχρου νόσο.
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Regenera Activa
Καινοτόμος μη επεμβατική μονοθεραπεία για το πρόβλημα
για τις ανδρογενούς τύπου αλωπεκίας
τα της βιοαναγέννησης των πρόγονων κυττάρων και παραγόντων ανάπτυξης (stem cells).
Έτσι, χάρη στη Regenera Activa και στα βλαστικά κύτταρα, ο γιατρός είναι σε θέση πλέον
να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που κάποτε δεν είχαν απάντηση, εύκολα και ανώδυνα σε περιβάλλον ιατρείου.

Το FDA approved ιατρικό
μηχάνημα Regenera Activa,
που έφτασε στη χώρα μας
αποκλειστικά μέσω της
Venus Medicine, αποτελεί μια
πρωτοποριακή θεραπεία για
την ανδρογενή αλωπεκία, την
αντιγήρανση, την επούλωση
τραυμάτων και ελκών, τη
βελτίωση ουλών μετά από
τραυματισμούς και εγκαύματα,
αλλά ακόμα και για ορθοπεδικά
προβλήματα.

H

φιλοσοφία της θεραπείας είναι η χορήγηση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων, που λαμβάνονται από τον οργανισμό του ίδιου του ασθενούς και, αφού υποβληθούν στην κατάλληλη επεξεργασία, εφαρμόζονται στην υπό θεραπεία περιοχή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η όλη διαδικασία γίνεται σε μία μόνο συνεδρία, καθώς
ο ασθενής είναι ταυτόχρονα ο δότης και ο λήπτης του αυτόλογου υλικού.
Τα εμβρυϊκά αυτά κύτταρα, τα οποία είναι
πρόωρες μορφές κυττάρων, έχουν την ιδιότη-

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η ανδρογενής αλωπεκία οφείλεται κυρίως στην επίδραση των ανδρογόνων στα τριχοθυλάκια και σε περιβαλλοντικά και ψυχολογικά αίτια.
Εμφανίζεται σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας
από 20 έως 50 ετών, με το 70% των ανδρών
να είναι σίγουρο ότι θα εμφανίσουν αλωπεκία κάποια στιγμή στη ζωή τους, χωρίς όμως
αυτό να ισχύει και για τις γυναίκες, που αγγίζουν ένα ποσοστό 40%.
Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή, καθώς ο
ασθενής πηγαίνει στο ιατρείο σε μια επίσκεψη
και εκεί πραγματοποιείται η λήψη δύο-τριών
δειγμάτων (μεγέθους 2,5 χλστ.) από την περιοχή πίσω από το αυτί, ανώδυνα και χωρίς να
απαιτούνται ράμματα.
Στη συνέχεια αυτά τα δείγματα τοποθετούνται στο αποστειρωμένο και πατενταρισμένο κιτ
του Regenera Activa, που διαχωρίζει τα μεσεγχυματικά εμβρυϊκά κύτταρα από τα υπόλοιπα.
Τέλος, τα πρώτα καλύτερα εφαρμόζονται ως
ενέσιμη θεραπεία στις προβληματικές περιοχές.
Περίπου 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή
περιορίζεται η τριχόπτωση και μετά από ενάμιση μήνα αναπτύσσονται μαλλιά από τους
προϋπάρχοντες τριχοθύλακες, καθώς επίσης
ενεργοποιούνται και οι «ανενεργοί» θύλακες
δίνοντας τρίχες σκουρόχρωμες και ανθεκτικές
σε ποιότητα. Ουσιαστικά μετατρέπεται η τελογενής φάση σε αναγενή.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία stem cells έχει
χαρίσει ήδη σε πολύ κόσμο τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και έχει κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη του κοινού.
Πολλά αισθητικά προβλήματα, με όλες τις
συνέπειες που αυτά επιφέρουν στη συνολική
υγεία και ψυχολογία μας, πλέον αποτελούν
παρελθόν.
Venus Medicine
Aγίου Δημητρίου 294
Άγιος Δημήτριος
Τηλ:2109848108
www.venusmedicine.gr
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SEFFILLER
Mεγαλώνοντας το δέρμα μας
χάνει τον τόνο του και ατροφεί,
ενώ παρατηρείται σημαντική
απώλεια όγκου στο πρόσωπό
μας. Αυτό οφείλεται σε δύο
συνδυαστικές παραμέτρους,
τη χρονογήρανση και τη
φωτογήρανση, που αποτελούν
τους «συνήθεις υπόπτους» της
συνολικής γήρανσης.

To παγκοσμίως
πατενταρισμένο Kit
που ήρθε για να κάνει τη διαφορά
στο κεφάλαιο
της αναγεννητικής θεραπείας
με τη χρήση υγρού λίπους
και βλαστοκυττάρων

Μ

εγαλώνοντας το δέρμα μας χάνει τον
τόνο του και ατροφεί, ενώ παρατηρείται σημαντική απώλεια όγκου στο
πρόσωπό μας. Αυτό οφείλεται σε δύο συνδυαστικές παραμέτρους, τη χρονογήρανση και
τη φωτογήρανση, που αποτελούν τους «συνήθεις υπόπτους» της συνολικής γήρανσης.
Με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με
το βαθμό της έκθεσής μας στον ήλιο αλλά και
τον τρόπο ζωής μας (δηλαδή τις όποιες καταχρήσεις, την κακή διατροφή, την κακή ποιότητα του ύπνου, το επάγγελμά μας κ.λπ.) ερχόμαστε τελικά αντιμέτωποι με έναν ορατό εχθρό, τη γηρασμένη εικόνα του προσώπου μας.
Όλα τα παραπάνω ίσχυαν έως χθες, καθώς
από σήμερα περνάμε πλέον σε μια νέα εποχή, στην εποχή του Seffiller.
Πρόκειται για
μια επαναστατική θεραπεία που συνδυάζει τα βλαστοκύτταρα και το υγρό λίπος
με πρωτοποριακό τρόπο.
Οι κυτταρικές ομάδες που συλλέγονται με το
SEFFILER αποτελούνται από Υγρό λίπος και SVF
(adipose tissue and stromal fraction) τα οποία περιέχουν βλαστοκύτταρα ADSCs (Adipose
Derived Stem Cells) .
Το Seffiller έχει ένα παγκοσμίως πατενταρισμένο ειδικό kit και μία καινοτόμο και εξαιρετικά ασφαλή κάνουλα, που επιτρέπει στο γιατρό να κάνει την όλη διαδικασία στο περιβάλλον του ιατρείου του εύκολα και με μεγάλο
βαθμό ασφάλειας.
Η θεραπεία προσφέρει άμεσα, ακίνδυνα και
πολύ αποτελεσματικά αποκατάσταση του όγκου αλλά και εμφανή αναγεννητική δράση
στην περιοχή εφαρμογής, χάρη στα stem cells
και το υγρό λίπος, που προέρχονται από τα λιποκύτταρα του ίδιου του ασθενούς.
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η θεραπεία πραγματοποιείται στο ιατρείο
μόνο με τη χρήση τοπικής αναισθησίας. Με
τη βοήθεια της ειδικής κάνουλας συλλέγεται
υγρό λίπος από περιοχές στις οποίες υπάρχει
σε περίσσεια, όπως η κοιλιά ή τα γόνατα. Η
όλη διαδικασία γίνεται χωρίς επιπλοκές, λόγω
του πατενταρισμένου Kit με τον οποίο γίνεται η
συλλογή και το φιλτράρισμα του υλικού, συγκεντρώνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο stem
cells, όπως αναφέρεται, άλλωστε, και στις δημοσιευμένες μελέτες του καθηγητή και πλαστικού χειρουργού Alessandro Gennai. Εγχεόμενα στην υπό θεραπεία περιοχή, τα stem cells
θα προσφέρουν αναγέννηση και τα λιποκύτταρα θα προσδώσουν άμεσα όγκο.
ΤΑ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα είναι ορατά άμεσα μετά
την εφαρμογή όσον αφορά την υφή του δέρματος, την αναγέννηση των ιστών στην περιοχή του προσώπου, τη βελτίωση του περιγράμματος και την αποκατάσταση του όγκου
με φυσικό τρόπο. Ανάλογα με το βαθμό της
γήρανσης και για την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του αποτελέσματος, μπορεί η θεραπεία να εφαρμόζεται μία έως τρεις φορές το χρόνο, μόνη της ή και συνδυαστικά με άλλες θεραπείες της αισθητικής ιατρικής.
Regenerative Medicine REFERENCEs
1. Gennai A, Zambelli A, Repaci E, et al. Skin
Rejuvenation and Volume Enhancement
with the Micro Superficial Enhanced Fluid
Fat Injection (M-SEFFI) for Skin Aging of the
Periocular and Perioral Regions. Aesthet
Surg J. 2017;37(1):14-23
2. Gennai AB, F.P. Supefcial enhanced fuid fat
injection (SEFFI and MicroSEFFI) in facial
rejuvenation. CellR4. 2017;5(1):e2239 ID

DIODE LASER PLATFORM
Effective+profitable+versatile
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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.
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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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F-VENOSTIM για ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΑΚΜΗ

GLIZIGEN

Όχι πια άλλες μολύνσεις από HPV

Από την FUSION MESO

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

Για πρώτη φορά μεσοθεραπεία για τη ροδόχρου
και τη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας!
Συστατικά: Phytic acid, VEGF growth factor, ginkgo
extract, tetrapeptide, organic silica.
Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από
ερυθρότητα στο δέρμα, η οποία συνδέεται με φλεγμονώδεις αντιδράσεις και μπορεί να συνυπάρχουν
ευρυαγγείες, φλύκταινες, πομφοί και κνησμός.
Το F-Venostim είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν
ειδικά σχεδιασμένο για τη μείωση της ερυθρότητας του προσώπου και των ευρυαγγειών που προκαλούνται από την υπερβολική φλεγμονώδη αντίδραση. Τα αποτελέσματα της φλεγμονής: ερυθρότητα, διευρυμένα αγγεία και υπερμελάγχρωση, μειώνονται ορατά. Οι ερυθρές περιοχές μειώνονται σε
αριθμό και έκταση, η έντασή τους μειώνεται και η
όψη του δέρματος είναι πιο ομοιόμορφη.
APALIS biomedical
Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα, Τηλ. 2103808296
info@apalis.gr, www.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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Fagron Neogen®

Nourisil™ MD

Η νέα σειρά προϊόντων
Fagron Neogen™ δημιουργήθηκε για τον καθαρισμό και την περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών,
διαθέτοντας την πατενταρισμένη τεχνολογία
TrichoTech™. Η τεχνολογία TrichoTech™ στηρίζεται σε ένα καινοτόμο 100% φυτικό εκχύλισμα 7 αιθέριων ελαίων που ενισχύει την ανάπτυξη των νεογενών τριχών (την αναγέννηση του
τριχοθυλακίου) και προστατεύει όλο το τριχοειδές σύστημα (βολβός-τριχωτό της κεφαλής-τρίχα). Η επιλογή της κατάλληλης εξατομικευμένης θεραπείας, κατόπιν αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης, σε συνδυασμό με τα προϊόντα Fagron NeoOil™ έλαιο μαλλιών, Fagron
NeoWash™ σαμπουάν και Fagron NeoCond™ Conditioner
θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας αλωπεκίας.
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

Η Nourisil™ MD 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 πέντε 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 6090 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

Νέα γενιά προϊόντων για την περιποίηση,
ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μαλλιών

Latanoprost™ Fagron
Καινοτομία
στη θεραπεία
της αλωπεκίας

Καινοτόμα θεραπεία για τις ουλές

Η Latanoprost Fagron (λατανοπρόστη) είναι συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης
F2 (PGF2a). Η Latanoprost Fagron 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.
Η Latanoprost Fagron σε συνδυασμό με τη μινοξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές
και ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Η Latanoprost Fagron περιέχεται στο
πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack Dual MLT 50ml (x2) για
θεραπεία της αλωπεκίας.
Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack Dual MLT 50ml
(x2) περιέχει Latanoprost, minoxidil, TrichoFoam™ για παρασκευή γαληνικού σκευάσματος σε μορφή αφρού, 1 συριγγα 5 ml με ακροφυσιο, δύο τελικούς φαρμακευτικούς περιέκτες που διατίθεται σε πελάτη και οδηγίες παρασκευής.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τη Fagron Hellas www.fagron.gr

LAVITEN…και ψείρες ΔΕΝ!
Aσφαλές και αποτελεσματικό

Το νέο Laviten System είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό αντιφθειρικό σύστημα 3 σταδίων:
1ο στάδιο: Χρήση αντιφθειρικής λοσιόν Laviten Anti Lice Solution που εξαλείφει σε 15
λεπτά, εύκολα και αποτελεσματικά, ψείρες και κόνιδες με φυσικό μηχανισμό δράσης και
χωρίς τη χρήση εντομοκτόνων και τοξικών ουσιών.
2ο στάδιο: Χρήση σαμπουάν Laviten shampoo που αποκολλά υπολείμματα από κόνιδες από την τρίχα και βοηθάει στην απομάκρυνσή τους. Με συστατικά που λειαίνουν
και ξεμπερδεύουν τα μαλλιά, ενώ παράλληλα περιποιούνται και καταπραΰνουν το τριχωτό της κεφαλής.
3ο στάδιο: Σχολαστικό χτένισμα με το ανοξείδωτο χτενάκι Laviten που βοηθάει να απομακρυνθούν εύκολα και αποτελεσματικά υπολείμματα από ψείρες και κόνιδες. Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Laviten Solution.
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μάθε περισσότερα στο www.laviten.com
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Ποιοτική, ανώδυνη αποτρίχωση με laser
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Προσαρμόστε τις δυνατότητες

Laser αποτρίχωση – μια εξατομικευμένη διαδικασία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενούς.
Ο αριθμός των συνεδριών αποτρίχωσης σε όλο τον κόσμο αυξάνεται με
γρήγορους ρυθμούς. Η αποτρίχωση με
Laser είναι μεταξύ των κορυφαίων μη
επεμβατικών θεραπευτικών διαδικασιών σύμφωνα με την Αμερικάνικη Εταιρία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής και τα ετήσια έσοδα της αναμένεται να προσεγγίσουν τα $1,35Δις. μέχρι το 2022.

Η πλατφόρμα xeo μπορεί σήμερα
να διαχειριστεί πάνω απο το 92%
των θεραπειών laser και φωτοανάπλασης. Η νεα σύνθετη πλατφόρμα
της Cutera με πολλαπλές κεφαλές
αποτελεί την ιδανική λύση στην αισθητική ιατρική. Είναι σχεδιασμένη
ωστε να δίνει στο ιατρείο την δυνατότητα να αναπτυχθεί σήμερα - και
για τα επόμενα χρόνια.
Το xeo είναι ένα πλήρως προσαρμόσιμο σύστημα λέιζερ και φωτοθεραπείας βελτιστοποιημένο για να αντιμετωπίζει το ευρύτερο φάσμα των
σημερινών πιο κοινών, μη χειρουργικών αισθητικών προβλημάτων —
φλέβες, χρωστικές, ρυτίδες, αποτρίχωση και αναζωογόνηση του δέρματος με μία μοναδική, στιβαρή αισθητική συσκευή.

Μήκη κύματος με αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα
H συσκευή excel HR συνδυάζει τα πιο
εξειδικευμένα Laser μήκη κύματος (gold
standard) για αποτρίχωση. Το μήκος
κύματος 755 nm laser Αλεξανδρίτη
απορροφάται έντονα από τη μελανίνη και αποτελεί την ιδανική λύση κατά της λεπτής τριχοφυΐας και για φωτότυπους Ι-ΙΙΙ. Εξαιτίας της χαρακτηριστικά υψηλής απορρόφησης από την μελανίνη έχει αποδειχθεί ότι έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και στις επιδερμιδικές δυσχρωμίες. Το 1064 nm Nd:YAG
είναι το πλέον ασφαλές μήκος κύματος για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας
σε σκούρους φωτότυπους και σε μαυρισμένα από τον ήλιο δέρματα. Επιλέγοντας το κατάλληλο spot size αυτός
ο τύπος laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ευρυαγγειών προσώπου και σώματος κατά τη θεραπεία laser genesis. Η αποτρίχωση με Laser συχνά αναφέρεται σαν
θεραπεία γνωριμίας αφού αποτελεί συνήθως τη πρώτη επαφή με
την αισθητική ιατρική τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ιατρούς. Η συσκευή excel HR συνδυάζει τις τεχνολογίες υψηλής ισχύος Laser Αλεξανδρίτη με το αποδεδειγμένα εξαιρετικό long-

Τεχνολογία Xeo
Βασισμένο στην πλατφόρμα λέιζερ
με την πατενταρισμένη τεχνολογία
Nd: YAG της Cutera, το xeo’s δίνει λύση σε όλες της ανάγκες αποκατάστασης της ισσοροπίας της υγείας και της όψης του δέρματος.
Εκτός από την τεχνολογία Nd: YAG που χρησιμοποιείται για την αποτρίχωση και τις αγγειακές βλάβες και την μοναδική τεχνολογία
εκπομπής laser της Cutera, η πλατφόρμα xeo διαθέτει τις κεφαλές
IPL Limelight και Acutip ,για την αντιμετώπιση της φωτογήρανσης,
ενα Er:YSGG laser για την ανάπλαση του δέρματος, και την καφαλή Titan,την πρόταση της Cutera’s για τη βαθιά θερμική θεραπεία.

Αποκλειστικές δυνατότητες Xeo
Η πατενταρισμένη εφαρμογή Laser Genesis της Cutera δεν απαιτεί χρόνο αποθεραπείας, είναι κατάλληλη για κάθε εποχή και σχεδιασμένη να αναζωογονήσει το δέρμα δίνοντας λάμψη και τέλεια εμφάνιση.
Xeo Handpieces
Αντιμετωπίστε ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων με το μήκος κύματος που
η Cutera γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε.Το truPulseNd:YAG
προσφέρει μέχρι και 15 διαφορετικές θεραπείες και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Το σύστημα είναι βελτιστοποιημένο για αποτελεσματική αποτρίχωση, θεραπεία αγγειακών
βλαβών στο πρόσωπο και τα κάτω άκρα και περιλαμβάνει την πολύ δημοφιλή διαδικασία Genesis Laser για την αναζωογόνηση του
δέρματος, χωρίς downtime.

pulse 1064nm Nd:YAG Laser της Cutera, που εξασφαλίζουν αποτελεσματική αποτρίχωση για όλους τους φωτότυπους δέρματος και
για μεγάλη γκάμα ασθενών. Ο συνδυασμός των διαφορετικών μηκών κύματος δεν επιτρέπει μόνο την αποτελεσματική αποτρίχωση
αλλά αποτελεί και μια λύση κατά των επιδερμιδικών δυσχρωμιών
και των αγγειακών βλαβών κατά την θεραπεία Laser Skin με την
υπογραφή της Cutera.

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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ONDA

MOTUS AX

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

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

PICO+ by Lutronic

EnCurve by Lutronic

Ο νούμερο ένα κατασκευαστής Laser παρουσιάζει την επόμενη γενιά εξελιγμένων
συστημάτων για την κλινική σας. Το σύστημα PicoPLUS προσφέρει δύο καταστάσεις
λειτουργίας, pico και nanosecond, όπου σε
συνδυασμό με την απόδοση των τεσσάρων
μηκών κύματος (1064/532, 595 και 660 nm)
σας παρέχει περισσότερες επιλογές από ποτέ,
για να αντιμετωπίσετε κάθε κλινική περίπτωση. Διαθέτει, κατ’ επιλογή, συνολικά 6 κεφαλές. Επίσης, διαθέτει Dual fractional κεφαλή. Μπορείτε να βασιστείτε στα προηγμένα χαρακτηριστικά του
συστήματος που σας παρέχει την απαιτούμενη ισχύ, στο κατάλληλο πλάτος παλμού, μήκος κύματος και ενέργεια που χρειάζεστε για να ανταπεξέλθετε σε όλες τις ανάγκες των ασθενών σας.

Το EnCurve είναι ο εύκολος και
άνετος τρόπος για τη μείωση των
λιποκυττάρων μέσω της απόπτωσης, με την εφαρμογή επαγωγικών
βραχέων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων προκαλώντας τοπική υπερθερμία. Η λειτουργία του EnCurve μέσω ελεγχόμενης διοχέτευσης ενέργειας δρα στοχευμένα και σε βάθος
στα λιποκύτταρα. Το EnCurve χρησιμοποιεί μια εξειδικευμένη συχνότητα (27,12 MHz) για να στοχεύσει επιλεκτικά και να θερμάνει τα λιποκύτταρα στη βέλτιστη θερμοκρασία
ώστε να προκαλέσει μετουσίωση των κυττάρων, οδηγώντας τα
σε κυτταρικό θάνατο.

Πρωτοποριακή στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας

Επανάσταση στην αποτρίχωση

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

• Τατουάζ
• Μέλασμα
• PIH
• Σπίλος του Ota
• ABNOM
• Lentigo
• Εφηλίδες

Ξεχάστε πλέον την κρυολιπόλυση. Σας φέραμε τη νέα
αποδοτικότερη μέθοδο λιποδιάλυσης με το EnCurve

ΓΙΑΤΙ ΤΟ EnCurve
• Οικονομικό και εύκολο στο χειρισμό!!!
• Η Τέλεια Συχνότητα (27,12 MHz), η οποία είναι αποτελεσματική στην καταστροφή των λιποκυττάρων, προστατεύοντας ταυτόχρονα την επιδερμίδα και τον ιστό
• Έξυπνες λειτουργίες επιτρέπουν την αυτόματη προσαρμογή των
επιπέδων ενέργειας για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια ενέργειας
• Δεν έχει αναλώσιμα
• Εξατομικευμένη Αντίσταση- Συγχρονισμός Εφαρμογών (PISA)
διασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα της θεραπείας
• Εξοικονομήστε χρόνο!!! Ενώ χρησιμοποιείτε το EnCurve,

Ενδείξεις - Εφαρμογές
• Σμηγματορροϊκή κεράτωση
• Αναζωογόνηση του δέρματος
(Cold Rejuvenation)
• Ερύθημα ακμής
• Φλεγμονώδη ακμή
• Ερυθρότητα προσώπου
• Rosacea

μπορείτε ταυτόχρονα να κάνετε εφαρμογές σε άλλο πελάτη,
καθότι δεν απαιτείται επιτήρηση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του EnCurve

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

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος
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Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου
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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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18th GLOBAL
DERMATOLOGY
CONGRESS
October 25-26, 2018,
Budapest, Hungary
www.globaldermatology.
conferenceseries.com

INFLAMMATORY
SKIN DISEASE SUMMIT
– THE TRANSLATIONAL
REVOLUTION 2018
December 12-15, 2018,
Vienna, Austria
www.isds2018.org

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ –
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
1-4 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα Hotel HILTON
www.dermatology2018.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
LASER
17-19 Ιανουαρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών,
www.derma-surgery.gr

14th EUROPEAN
ASSOCIATION OF DERMOONCOLOGY CONGRESS
AND WORLD MEETING
OF INTERDISCIPLINARY
SKIN CANCER/MELANOMA
CENTRES 2018
November
6-9,2018Barcelona, Spain
www.congresseadomelanomacenters2018.com
18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
7-8 Δεκεμβρίου 2018
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, Νοσοκομείο
«Α. Συγγρός», Αθήνα
Τηλ: 2103634944

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Healing in Greece

FULL MEMBER OF FEMTEC

12-14 Οκτωβρίου 2018
HOTEL «ΓΑΛΗΝΗ» | Καμένα Βούρλα

4Συνέδριο
ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

iamatikhσ
ιατρικησ

Συμπληρωματικές θεραπείες της Ιαματικής Ιατρικής
www.thermalmedicineacademy.gr
Πληροφορίες: 6944307423
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IMCAS WORLD CONGRESS
2019
January 31 - February 2, 2019
Paris, France,
www.imcas.com
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΨΥΧΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
15-16 Φεβρουαρίου 2019
Αμφιθέατρο Ιδρύματος
Ευγενίδου
www.psychodermatology.gr
AAD ANNUAL MEETING
March 1, 2019
Washington, D.C.
www.aad.org

14th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
DERMATOLOGY AND
COSMETIC MEDICINE
April 18-19, 2019
Rome, Italy
cosmeticdermatology.
conferenceseries.com
15th EUROPEAN
ASSOCIATION
OF DERMATO-ONCOLOGY
(EADO) CONGRESS
April 24-27, 2019
Maison de la Chimie, Paris
www.eadoparis2019.com
6th CONGRESS OF THE SPIN
(SKIN INFLAMMATION &
PSORIASIS INTERNATIONAL
NETWORK)
April 25-27, 2019, Paris,
France, www.spin2019.com
24th WORLD CONGRESS OF
DERMATOLOGY
June 10-15, 2019
Milan, Italy
www.wcd2019milan.org
25th INTERNATIONAL
CONFERENCE
OF DERMATOLOGY
June 17-18, 2019
Osaka, Japan
dermatology.annualcongress.
com

