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Eρπητοειδή
δερματίτιδα
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών

Πρώτη περιγραφή από τον Louis Duhring το 1884.
Μοναδική ανάμεσα στις αυτοάνoσες νοσολογικές οντότητες επειδή:
α. γνωστό το ανθρώπειο αντιγόνο (επιδερμιδική τρανσγλουταμινάση, TG3)
β. γνωστό το αυτοαντίσωμα IgA
γ. γνωστή, η ίσως κυριότερη, αιτία: γλουτένη

Δερματοπάθειες σχετιζόμενες με την IgA
• Γραμμική IgA πομφολυγώδης δερματοπάθεια (ενηλικών – παιδική)
• Ερπητοειδής δερματίτιδα
• IgA υποκεράτιος πέμφιγα
• IgA ενδοεπιδερμιδική πέμφιγα
• Πορφύρα Henoch-Schönlein
• Κύριο χαρακτηριστικό: εναπόθεση ΙgA στον άμεσο ανοσοφθορισμό στις
φλεγμονώδεις περιοχές του δέρματος – πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα – απάντηση στη δαψόνη
• Η IgA ανευρίσκεται στο βλενογοννικό έκκριμα του ΓΕΣ, του αναπνευστικού
και του ουρογεννητικού συστήματος, όπως και στον ορό
• Στις IgA δερματοπάθειες διαπιστώνεται ενεργοποίηση του υποδοχέα για την
IgA (FcaR1) στην επιφάνεια των π. ουδετεροφίλων, αλλά και των ηωσινοφίλων και μονοκυττάρων. Προκαλείται καταρράκτης φλεγμονής, μετανάστευση π. ουδετεροφίλων, ενδοκυττάρωση, αντισωματοεξαρτόμενη κυτταροτοξικότητα, αποκοκκίωση, έκλυση ενζύμων (πρωτεάσες) και ιστική καταστροφή
• Εξουδετερώνει μικρόβια IgA1 (μυελός οστών) και IgA2 (ΓΕΣ, πνεύμονες,
έντερο)
• Η ΕΔ θεωρείται αυτοάνοση πομφολυγώδης δερματοπάθεια με πολύμορφο, συμμετρικό, έντονα κνησμώδες εξάνθημα
• Συνδυάζεται με εντεροπάθεια από γλουτένη
• Ελέγχεται με δίαιτα ελεύθερη γλουτένης και δαψόνη
• Παρότι χαρακτηρίζεται από σχηματισμό υποεπιδερμιδικής πομφόλυγας και
κοκκώδη εναπόθεση IgA, σε αντίθεση με τις άλλες αυτοάνοσες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες δεν διαθέτει κυκλοφορούντα IgA αυτοαντισώματα
στρεφόμενα κατά στοιχείων της ζώνης βασικής μεμβράνης

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Η. Καυκάς
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
ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr
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• Παθογένεια
• Σχέση με άλλα νοσήματα
• Διαγνωστική προσέγγιση
• Ιατρική παρακολούθηση ασθενών
• Εμπειρία Ιατρείου Αυτοανόσων Δερματοπαθειών Νοσοκομείο «Α.
Συγγρός»
• Συμπεράσματα

Παθογένεια
• Εκλυτικοί παράγοντες
• Γενετική συμμετοχή
• Αντιγόνο(α)
• Αυτοαντισώματα
• Ο ρόλος των κυτταροκινών
• Πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα
• Ο ρόλος της επιδερμίδας
• Τρέχον «σενάριο» παθογένεσης

Ο ρόλος των ιντερλευκινών
• Η εντερική δραστηριότητα που επάγεται από την γλουτένη συντελεί
στην παραγωγή IL-8
• Λειτουργεί σαν παράγοντας συγκέντρωσης πολυμορφοπύρηνων ουδετεροφίλων και τα επίπεδα της υποχωρούν μόνο με δίαιτα ελεύθερη γλουτένης
• GM-CSF: υπερπαράγεται από τα δενδριτικά κύτταρα της επιδερμοχοριακής σύνδεσης. Επάγει έκφραση υποδοχέων IgA στα πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα, που ήδη βρίσκονται σε περιοχές εναπόθεσης IgA

Πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα

Εκλυτικοί παράγοντες
• Ο κύριος εμπλεκόμενος περιβαλλοντικός παράγοντας στην εμφάνιση της νόσου είναι η έκθεση στη γλουτένη (γλιανδίνη- γλουτεΐνη)
• Γλιανδίνη: α, β, γ, δ (α, κυρίως Ν τελικό τμήμα)
• Χαρακτηριστικό παράδειγμα συμμετοχής περιβαλλοντικών παραγόντων στην παθοφυσιολογία νοσήματος
• Η τοπική ή ενδοδερμική εφαρμογή γλουτένης δεν αρκεί για την πρόκληση δερματικών βλαβών. Απαιτείται εντερική έκθεση στη γλουτένη

• Διαθέτουν IgA υποδοχέα FcaR1 ενεργοποίηση του προκαλεί:
- Αποκοκκίωση
- Ενδοκυττάρωση
- Ιστική καταστροφή
• Συγκέντρωση τους στο θηλώδες χόριο (μικροαποστημάτια Pieraud)
• Παραγωγή ελαστάσης - κολλαγενάσης
• Καταστροφή περιοχών ζώνης βασικής μεμβράνης (Lamina lucida) –
σχηματισμός πομφόλυγας

Επιδερμίδα - χόριο
• Επιδερμιδικά κύτταρα: μεταλλοπρωτεάσες και στρωμυελυσίνη-1 που
αποδομούν τη θεμέλιο ουσία
• Χρόνος: 24 ώρες
• Κολλαγόνο τύπου IV και VII, λαμινίνη 1

Γενετική συμμετοχή
• HLA DQ2
• HLA DQ8
• HLA A3

Αντιγόνο - Επιδερμιδική τρανσγλουταμινάση (eTG)
• TGs: οικογένεια από 9 διαφορετικούς τύπους πρωτεϊνών (εμπλοκή
σε ποικιλία νοσημάτων)
• Στην ΕΔ: tTG και eTG (65% ομοιότητα)
• eTG ψηλά στην επιδερμίδα (και συμβάλλει στη σύνδεση των κυττάρων μεταξύ τους)
• Εναπόθεση IgA στο επιδερμοχοριακό όριο («τραυματισμός» επιδερμιδικών κυττάρων, έκλυση eTG, εναπόθηση ΖΒΜ, σύνδεση με κυκλοφορούντα IgA, ή έκκριση eTG, διάχυση στον ορό, σχηματισμός
ανόσων συμπλεγμάτων, εναπόθεση στη ZBM)

Αυτοαντισώματα
• IgA-anti-tTG (TG3) και IgA-anti-eTG (TG2)
• Τόπος σχηματισμού έντερο
• IgA: IgA1και IgA2
• Εναπόθεση στο δέρμα κυρίως IgA1 (ελάχιστα IgA2)
• Εκκριτική (secretory) μορφή IgA
• Άλλα αντισώματα: ANA, αντιθυρεοειδικά, γλιανδίνης, ρετικουλίνης,
ενδομυίου, AGPA, αντι- RoSSA, αντι- LaSSB

Διαγνωστική προσέγγιση
• Ιστολογική εικόνα
- Υποεπιδερμιδική πομφόλυγα με πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα
• Άμεσος ανοσοφθορισμός
- Κοκκώδης εναπόθεση IgA κατά μήκος ζώνης της βασικής μεμβράνης και κυρίως στις θηλές του χορίου
• Έμμεσος ανοσοφθορισμός
- Δεν ανιχνεύονται κυκλοφορούντα αντισώματα κατά επιδερμιδικών
στοιχείων (αντισώματα κατά ρετικουλίνης, γλιανδίνης και ενδομυίου λείων μυϊκών ινών)
• Δερματοσκόπηση
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Δίαιτα ελεύθερη γλουτένης (ΔΕΓ)
• Κυρίως για ασθενείς με ΕΔ και κοιλιοκάκη
• Προσφέρει κυρίως βελτίωση στο ΓΕΣ νωρίτερα από ό,τι στο δέρμα
• Η εναπόθεση IgA και C3 χρειάζεται 2 με 3 χρόνια για να εξαφανιστεί
από την επιδερμοχοριακή συμβολή • Προστατεύει και από τον κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος του ΓΕΣ και αυτοανόσων συννοσηροτήτων
• Συμμετοχή και λακτόζης; • Ανταπόκριση είτε άμεση, είτε μήνες μετά

Δαψόνη Ι
• Δράση: εμποδίζει τη διαπήδηση των π. ουδετεροφίλων, τη μετανάστευσή τους στην περιοχή του επιδερμοχοριακού συνδέσμου και δεσμεύει την IgA με δοσοεξαρτώμενη ικανότητα
• 25-50 mg/ ημέρα αρχικά και στη συνέχεια αύξηση 2 mg/kg/ ημέρα,
μέχρι αποτελέσματος
• Ανεπιθύμητες ενέργειες:
- Δοσοεξαρτώμενες: - μεθαιμοσφαιριναιμία - Αιμόλυση
- Μη δοσοεξαρτώμενες: - ακοκκιοκυτταραιμία - Σύνδρομο υπερευαισθησίας

Δαψόνη ΙI
• Εργαστηριακός έλεγχος αρχικά: γενική αίματος, ηπατικός – νεφρικός έλεγχος, G6PD
• Στη συνέχεια: κάθε 15 ημέρες για ένα μήνα, και κάθε μήνα για 3-6 μήνες
• Εναλλακτικά: σουλφαπυριδίνη, σουλφασαλαζίνη (ακοκκιοκυτταραιμία, σύνδρομο υπερευαισθησίας, αλλά όχι αιμόλυση)
• Συγχορήγηση σιμετιδίνης και άφθονη λήψη υγρών
• Στα παιδιά τα ίδια σχήματα: ΔΕΓ, δαψόνη: 0,5mg/kg/ημέρα

Ιατρική παρακολούθηση ασθενών
• Elisa αυτοαντισώματα κατά tTG και eTG (IgA-TG2, IgA-TG3)
• Ποσοτικός προσδιορισμός IgA
• Άλλα αντισώματα: ΑΝΑ, αντιθυρεοειδικά, γλιανδίνης, ρετικουλίνης,
ενδομυίου, AGPA, αντι- RoSSA, αντι- LaSSB
• Αντισώματα κατά του ενδομυίου (IgA-EmA) – συσχέτιση με βαρύτητα νόσου και ένδειξη βιοψίας εντέρου
• Οι τίτλοι των αντισωμάτων παρουσιάζουν πτώση κατά τη διάρκεια
της θεραπείας με δίαιτα ελεύθερη γλουτένης

Σχέση με άλλα νοσήματα
Αυτοάνοσα
• Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (Hashimoto) • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
• Λεύκη • Κακοήθης αναιμία • Γυρεοειδής αλωπεκία
• ΣΕΛ, σ. Sjoegren, πρωτοπαθής χολική κίρρωση
• IgA νεφροπάθεια • Σαρκοείδωση • Νόσος Addison

Νευρολογικά
• Σποραδική ιδιοπαθής εγκεφαλική αταξία
• Επιληψία, μυοκλωνία, πολυεστιακή εγκεφαλοπάθεια,
• Αξονική - Απομυελινωτική νευροπάθεια • Δερματομυοσίτιδα

Κακοήθεις όγκοι - Λεμφώματα
• Τ- λέμφωμα του ΓΕΣ σχετιζόμενο με εντεροπάθεια
• Non-Hodgkin λέμφωμα • Β λέμφωμα, αδενοκαρκίνωμα λεπτού εντέρου
• Δερματικό λέμφωμα Τ ή Β

Επίσης με…
• Επιλεκτική IgA ανεπάρκεια • Ευαισθησία στο ιώδιο

Θεραπευτική αντιμετώπιση
• Δίαιτα ελεύθερη γλουτένης • Δαψόνη
• Σουλφαμεθαζόνη, σουλφασαλαζίνη
• Τοπική θεραπευτική αγωγή

Απαιτείται συνεργασία ιατρικών ειδικοτήτων
• Δερματολόγος: κλινική – εργαστηριακή διάγνωση έλεγχος για αυτοανοσία των ασθενών καθώς και των οικογενειών τους
• Γαστρεντερολόγος: φυσική εξέταση και έρευνα για δυσαπορρόφηση, γαστροσκόπηση, βιοψία εντέρου (ατροφία λαχνών) ή 12δακτύλου, σίδηρος ορού, δείκτης μάζας σώματος
• Διαιτολόγος • Οδοντίατρος • Νευρολόγος • Αιματολόγος
• Διαβητολόγος • Έλεγχος οστεοπόρωσης

Ιατρείο Αυτοάνοσων Δερματοπαθειών
Νοσ. «Α.Συγγρός» - Ερπητοειδής δερματίτιδα
• Αριθμός ασθενών: 18 • Εντεροπάθεια από γλουτένη: 14 • Άλλο αυτοάνοσο νόσημα: 10 • Νευρολογικό νόσημα: 1 • Β- λέμφωμα: 1
• Σε θεραπεία με δαψόνη: 16 • Μόνο με δίαιτα ελεύθερη γλουτένης: 2

Συμπερασματικά
• Η ΕΔ θεωρείται σήμερα μια εξαρτώμενη από τη γλουτένη αυτοάνοση πομφολυγώδης δερματοπάθεια και συγχρόνως πολυοργανική
αυτοάνοση νοσολογική οντότητα
• Η δερματολογική συμπτωματολογία μπορεί να είναι ήπια ή σοβαρή και με αυστηρή τήρηση δίαιτας ελεύθερης γλουτένης ελέγχεται
ικανοποιητικά
• Οι ασθενείς (ειδικά εάν παρεκκλίνουν διαιτολογικά) υποτροπιάζουν
και απαιτείται προσεκτική ιατρική παρακολούθηση λόγω σημαντικών συννοσηροτήτων

Βιβλιογραφία
• Stavropoulos PG et al Might dermatitis herpetiformis be associated with discoid lupus
erythematosus J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008 Jun;22(6):749-50.
• Stavropoulos PG et al Endomysium and antigliadin antibodiesin dermatitis herpetiformis
and other bullous diseases. J Eur Acad Dermatol Venereol. 1998 Sep;11(2):184-5.
• Clarindo, Marcos Vinicius, et al. "Dermatitis herpetiformis: pathophysiology, clinical
presentation, diagnosis and treatment." Anais brasileiros de dermatologia 89.6 (2014):
865-877.
• Reunala, Timo, Teea T. Salmi, and Kaisa Hervonen. "Dermatitis herpetiformis: pathognomonic
transglutaminase IgA deposits in the skin and excellent prognosis on a gluten-free diet."
Acta dermato-venereologica 95.8 (2015): 917-922.
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Η συμπεριφορά
στην έκθεση στον ήλιο...
στις ομάδες υψηλού κινδύνου

17η Δερματολογική διημερίδα Ευθυμία Σουρά

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης τμήματος Σπίλων και Μελανώματος
A' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Η πρωτογενής πρόληψη του καρκίνου του
δέρματος θεωρείται εξαιρετικά σημαντική
όχι μόνο για τις ομάδες υψηλού κινδύνου,
αλλά και για τον ευρύτερο πληθυσμό.
Ως πρωτογενή πρόληψη ορίζουμε την
προσπάθεια να προληφθεί η εμφάνιση ενός
νοσήματος μέσω της μείωσης της έκθεσης σε
παράγοντες κινδύνου.

Α

υτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της
αλλαγής συμπεριφορών που μπορεί
να προκαλέσουν μια νόσο (π.χ. έκθεση στον ήλιο), είτε με την εισαγωγή μέτρων με
σκοπό την αύξηση της προστασίας από διάφορους παράγοντες κινδύνου (π.χ. απαγόρευση της χρήσης Solarium από ανήλικους). Εν
γένει, η πρωτογενής πρόληψη του μελανώματος στοχεύει στην τροποποίηση συγκεκριμένων προδιαθεσικών παραγόντων όπως είναι η
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η χρήση τεχνητών μέσων μαυρίσματος ή η χορήγηση ανοσοκατασταλτικών θεραπειών, καθώς παράγοντες όπως ο φωτότυπος κατά Fitzpatrick, τα
κόκκινα και ξανθά μαλλιά, τα ανοιχτόχρωμα
μάτια, οι πολλαπλοί σπίλοι (>100), η συνύπαρξη άτυπων σπίλων (>5), οι πολλαπλές εφηλίδες και το οικογενειακό ιστορικό μελανώματος δεν δύνανται να τροποποιηθούν.
Τα κύρια μέσα προστασίας από την ηλικιακή ακτινοβολία συμπεριλαμβάνουν τη χρήση αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας, τη χρήση καπέλου, γυαλιών και ειδικού
ρουχισμού και την αποφυγή των ωρών υψηλής ηλιοφάνειας για το μπάνιο στη θάλασσα. Στο παρελθόν έχουν διενεργηθεί
διάφορες καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού αλλά και έχουν εκδοθεί και διάφορες
κατευθυντήριες οδηγίες (Australian cancer
council/ “Sunsmart”, European Skin cancer
Foundation, US preventive task force) οι οποίες και εξειδικεύονται ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται.
Η χρήση αντηλιακού και η σημασία της στη
πρόληψη του καρκίνου δέρματος έχει συζητηθεί εκτενώς. Σε μία πρόσφατη μελέτη από
τους Ghiasvand, et al. στην οποία συμπεριλήφθηκαν 143,844 γυναίκες με ιστορικό κακοήθειας (40-75 ετών), καθώς και 722 με μελάνωμα, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες που
χρησιμοποιούσαν αντηλιακό ανέφεραν πιο
συχνά ηλιακό έγκαυμα, περισσότερη έκθεση
στον ήλιο αλλά και συχνότερη χρήση τεχνητών μέσων μαυρίσματος. Παρόλα αυτά, μετά από στρωματοποίηση, τα ευρήματα αυτά
φάνηκαν ότι αφορούσαν μόνο εκείνες τις γυ-

ναίκες που χρησιμοποιούσαν δείκτη SPF< 15
ενώ, ταυτόχρονα, οι γυναίκες που χρησιμοποιούσαν δείκτη SPF> 15 είχαν κατά 30% μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν μελάνωμα σε σχέση με εκείνες που χρησιμοποιούσαν SPF< 15. Ταυτόχρονα, σημαντική είναι
και η ενημέρωση του κοινού για την χρήση αντηλιακής προστασίας και τη διάρκεια της έκθεσης στο ήλιο. Συχνή είναι η παρανόηση ότι
η χρήση του αντηλιακού γίνεται για να επιτρέπει μεγαλύτερη παραμονή στον ήλιο. Σε μια
πρόσφατη μετα-ανάλυση από τους Autier, et
al. παρατηρήθηκε ότι η χρήση αντηλιακού
συνδέθηκε με αυξημένους χρόνους έκθεσης
στον ήλιο ειδικά σε πληθυσμούς που η έκθεση ήταν εκούσια. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή χρήση της αντηλιακής προστασίας (ποσότητα και επάλειψη).
Οι στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης
φαίνεται να παίζουν θετικό ρόλο στην υιοθέτηση μέτρων από τους ασθενείς «υψηλού»
κινδύνου. Σε μία πρόσφατη μελέτη από τους
Vogel, et al. 724 ασθενείς με ιστορικό μελανώματος (25-59 ετών κατά τη διάγνωση) ερωτήθηκαν για τις συνήθειες τους όσον αφορά την έκθεση στον ήλιο κατά το προηγούμενο έτος και οι απαντήσεις τους συγκρίθηκαν με εκείνες 660 υγιών εθελοντών. Οι ασθενείς ανέφεραν μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης στο ήλιο, αριθμό επώδυνων εγκαυμάτων και συχνότερη χρήση τεχνητών μέσων
μαυρίσματος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό πριν την εμφάνιση του μελανώματος.
Οι ίδιοι ασθενείς ανέφεραν μικρότερους χρόνους έκθεσης στο ήλιο, αριθμό επώδυνων εγκαυμάτων και πολύ λιγότερη χρήση τεχνητών μέσων μαυρίσματος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό μετά την εμφάνιση του μελανώματος. Παρόλα αυτά ένα 10,4% συνέχισε
να εκτίθεται στον ήλιο με σκοπό την επίτευξη μαυρίσματος και ένα 1,7% των ασθενών
τη χρήση Solarium. Προβληματισμό προκαλούν οι συμπεριφορές που έχουν να κάνουν
με παιδιά «υψηλού κινδύνου». Σε μία πρόσφατη μελέτη από τους Tripp, et al. συλλέχθηκαν στοιχεία (ερωτηματολόγια) από 340
ασθενείς με μελάνωμα οι οποίοι ερωτήθηκαν
για τις συνήθειες των παιδιών τους (340 παιδιά) σχετικά με τον ήλιο. Το 28% των παιδιών ανέφεραν επώδυνο ηλιακό έγκαυμα
το τελευταίο εξάμηνο, ενώ η πιθανότητα ηλιακού εγκαύματος αυξανόταν με την ηλικία
(OR=1.34, 95% CI=1.20, 1.50), με την πιθανότητα εγκαύματος στους γονείς, την άγνοια για τους κινδύνους, αλλά και την πεποίΣΕΛΙΔΑ 8

θηση ότι η ενημέρωση του παιδιού για τους
κινδύνους θα επηρεάσει την ψυχολογία του
(OR=1.82, 95% CI=1.22, 2.72). Σημαντικότατος επομένως κρίνεται ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση ειδικών καμπανιών ενημέρωσης
που να στοχεύουν στις ευπαθείς ομάδες παιδιών αλλά και στους γονείς τους. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί η καμπάνια Merit
(Wu YP, et al.) η οποία εξηγεί με κατανοητό
τρόπο τους κινδύνους της γενετικής προδιάθεσης και της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς
κινδύνους αλλά και προσφέρει συμβουλές
για την προστασία των παιδιών.
Συμπερασματικά, οι καμπάνιες ενημέρωσης φαίνεται να παίζουν ευνοϊκό ρόλο όσον αφορά τις συμπεριφορές στον ήλιο τόσο
στον γενικό πληθυσμό, όσο και στους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με το
Queensland Cancer Registry, μια περιοχή όπου η επίπτωση του μελανώματος παραμένει η υψηλότερη στον πλανήτη (72/100,000/
annum) η θνησιμότητα του μελανώματος
φαίνεται να μειώνεται, ενώ η επίπτωση των in
situ μελανωμάτων έχει αυξηθεί κατά πολύ.
Παρόλα αυτά, δυστυχώς παραμένει σημαντικό το ποσοστό των ασθενών που, ενώ έχουν
διαγνωστεί με μελάνωμα, συνεχίζουν να εκτίθενται στον ήλιο ή να χρησιμοποιούν μέσα
τεχνητού μαυρίσματος.
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Στα επόμενα λεπτά θα αναλύσουμε το αν
είναι δικαιολογημένη η διάκριση των παιδιών
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, σχετικά με
τη σωστή συμπεριφορά στον ήλιο. Επίσης
θα αναλύσουμε τις υπάρχουσες στρατηγικές
συμπεριφοράς στην έκθεση στον ήλιο στα
παιδιά και κατά πόσο αυτές εφαρμόζονται.
Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι τα παιδιά
κινδυνεύουν περισσότερο από τους ενήλικες
στην έκθεση στον ήλιο.

Ε

ίναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το 2550% της συνολικής ερυθηματώδους
δόσης που λαμβάνει ένας μέσος άνθρωπος πριν την ηλικία των 60 ετών λαμβάνεται στην παιδική ηλικία, που σημαίνει ότι η
«άθροιση ήλιου» κατά την παιδική ζωή αποτελεί προγνωστικό δείκτη για το μέλλον. Από την άλλη μεριά, το παιδικό δέρμα (παιδιά μικρότερα των 2 ετών) είναι πιο ευάλωτο στην ηλιακή βλάβη σε σχέση με των ενηλίκων, παρότι οι υπάρχουσες δομικές διαφορές στο δέρμα μεταξύ παιδιών και ενηλίκων,
δεν διαφοροποιούν την ελάχιστη ερυθηματογόνο δόση.
Ένα δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί παιδιά και ενήλικες είναι η παρουσία επίκτητων μελανοκυτταρικών σπίλων. Γνωρίζουμε ότι οι σπίλοι στα παιδιά διαφέρουν από αυτούς των ενηλίκων σε πολλές παραμέτρους (επιδημιολογικά, μορφολογικά, γενετικά, και στο κίνδυνο μελανώματος). Οι σπίλοι
στα παιδιά εμφανίζονται συχνότερα σε αυτά
που ζουν σε περιοχές αυξημένης ακτινοβολίας, στις ήλιο-εκτεθειμένες περιοχές του σώματος, καθώς και σε εκείνες που έχουν υποστεί ηλιακό έγκαυμα.
Αναφορικά με τη συσχέτιση της χρήσης αντηλιακών και την εμφάνιση μελανοκυττραικών σπίλων, δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα
που να αποδεικνύουν ότι η συστηματική χρήση των αντηλιακών αποτρέπει την εμφάνιση
μελανοκυτταρικών σπίλων στα παιδιά.
Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι αυξημένη ηλιακή έκθεση στην παιδική ηλικία
σημαίνει την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος στην ενήλικο ζωή;
Αναφορικά με το ΜΜ, τα δεδομένα δείχνουν ότι η παρουσία BRAF μεταλλάξεων
στους επίκτητους μελανοκυτταρικούς σπίλους και ΜΜ, σχετίζεται με μεγαλύτερη ηλιακή έκθεση στην παιδική ηλικία, ενώ το έγκαυμα στην παιδική ηλικία αποτελεί σημαντικό, ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα
εμφάνισης ΜΜ. Αναφορικά με την εμφάνιση

ΝΜSC, η ηλιακή έκθεση φαίνεται να παίζει
σημαντικότερο ρόλο στην εμφάνιση SCC σε
σχέση με BCC.
Ο ήλιος όμως αποτελεί και πηγή ζωής και
κατά μια έννοια «πηγή βιταμίνης D». Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη με
πρωταγωνιστικό ρόλο στην επαρκή διατήρηση της αρχιτεκτονικής των οστών και τη φυσιολογική ομοιόσταση του ασβεστίου.
Η κύρια πηγή βιταμίνης D για τους ανθρώπους είναι η βιταμίνη D3 σε ποσοστό 90%, η
οποία συντίθεται στο δέρμα με την δράση της
υπεριώδους ακτινοβολίας.
Στο γενικό πληθυσμό δεν έχει αποδειχτεί ότι η χρήση αντηλιακών επηρεάζει τη σύνθεση
Vit D. Αντίθετα, έχει αποδειχτεί ότι η παραγωγή της Vit D αυξάνεται μετά από έκθεση UVB, όταν η ποσότητα αντηλιακού που εφαρμόζεται είναι λιγότερη από την ενδεικνυόμενη (<
2 mg /cm²). Το παράδοξο, εκ πρώτης όψεως
αυτό φαινόμενο, εξηγείται αν αναλογιστούμε ότι σχεδόν ποτέ δεν εφαρμόζεται η ενδεικνυόμενη ποσότητα αντηλιακού, αλλά κυρίως γιατί η χρήση του αντηλιακού προσδίδει
μια εσφαλμένη αίσθηση ασφάλειας στον ήλιο και κατά συνέπεια παρατείνει την συνολική ηλιακή έκθεση.
Σύμφωνα λοιπόν και με παραπάνω, δεν
αποτελεί σε καμία περίπτωση σωστή και ασφαλή πρακτική στα παιδιά η σύσταση έκθεσης στον ήλιο ως βασική πηγή Vit D. Αν υπάρχει έλλειψη βιταμίνης, η οποία έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, δίνεται συμπλήρωμα
διατροφής, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, και δεν συστήνουμε την παρατεταμένη
έκθεση στον ήλιο.
Για όλους αυτούς του λόγους έχουν αναΣΕΛΙΔΑ 10

πτυχθεί σε πολλές χώρες, στρατηγικές για την
υιοθέτηση σωστής συμπεριφοράς στην έκθεση στον ήλιο στα παιδιά.
Οι καμπάνιες προστασίας από τον ήλιο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αγωγής υγείας, που αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο προκειμένου τα παιδιά να υιοθετήσουν σωστές συμπεριφορές απέναντι
στον ήλιο που θα ακολουθούν σε όλη τους
τη ζωή.
Τέτοιες καμπάνιες είναι:
• SunSmart στην Αυστραλία
• SunSafe και SunWise ΗΠΑ
• SolSano στην Ισπανία
Στόχος τους είναι να διδάξουν τόσο τους
γονείς όσο και παιδιά πώς να αποφεύγουν τις
επιβλαβείς επιπτώσεων του ήλιου.
Σε όλες αυτές τις καμπάνιες οι πυλώνες είναι οι εξής:
{Cancer Council Australia (2016)}:
• Η χρήση αντηλιακού τουλάχιστον SPF 30+
• Η παραμονή σε σκιά μεταξύ 10πμ και 4μμ
• η χρήση ρούχων και εξοπλισμού όπως καπέλο, ρούχα με μακριά μανίκια, γυαλιά ηλίου
• Η χρήση ικανής ποσότητας αντηλιακού.
(2mg/cm²), η οποία αποτελεί και τον πιο
σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικότητας του προϊόντος (2mg/cm²),
Αναφορικά με τη χρήση αντηλιακού πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ενήλικες χρησιμοποιούν περίπου το 1/4 με το 1/2 της συνιστώμενης ποσότητας. Το ίδιο συμβαίνει όταν τα
παιδιά χρησιμοποιούν μόνα τους αντηλιακό,
που σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να αντιληφθούν ποιά είναι η σωστή ποσότητα αντηλιακού και να το εφαρμόζουν οι ίδιοι στα παιδιά τους.
Η προσπάθεια λοιπόν υιοθέτησης σωστής
συμπεριφοράς στον ήλιο πρέπει να έχει στόχο όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους γονείς.
Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και εκείνοι οι
γονείς που έχουν υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, δεν προστατεύουν ικανοποιητικά τα παιδιά τους αν ίδιοι έχουν εσφαλμένες απόψεις
σχετικά με το μαύρισμα, όπως για παράδειγμα αν θεωρούν το μαύρισμα ως δείκτη υγείας ή ομορφιάς. Έτσι λοιπόν, ο πιο σημαντικός
προγνωστικός παράγοντας σωστής συμπεριφοράς ενός παιδιού στον ήλιο είναι η αντίστοιχη συμπεριφορά των γονέων. Τα παιδιά
έχουν 9 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να
χρησιμοποιούν αντηλιακό και να αναζητούν
σκιά, εάν οι γονείς υιοθετούν την ίδια συμπεριφορά.

Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί και ο ρόλος
του σχολείου στην υιοθέτηση σωστής συμπεριφοράς στον ήλιο. Ενδεικτικό αυτής της κατεύθυνσης είναι ότι η εκπαίδευση σχετικά με
την προστασία από τον ήλιο εμπεριέχεται στο
πρόγραμμα >60% των δημοτικών σχολείων
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, σε μελέτη αξιολόγησης (Harrison et al, 2016) στα σχολεία
της Αυστραλίας, η οποία διαθέτει υψηλή ευαισθησία σε σχέση με την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, μόνο το 5% των σχολείων
έλαβε άριστο σκορ στην αξιολόγηση για την εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης των
παιδιών σχετικά με την έκθεση στον ήλιο.
Ποιες είναι λοιπόν οι αρχές
αντηλιακής προστασίας στο
σχολικό περιβάλλον;
• Ενισχύεται η χρήση πλατύγυρου καπέλου
από παιδιά και εργαζόμενους. Χρησιμοποιείται η φράση “no hat – no play” για να
δείξει ότι όποιος δεν φοράει καπέλο δεν
βγαίνει στο προαύλιο για να παίξει.
• Το σχολείο παρέχει σκιερούς χώρους παιχνιδιού (δέντρα ή τεχνητές κατασκευές)

• Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν
«πρότυπα συμπεριφοράς», που σημαίνει
ότι οι ίδιοι κάνουν χρήση όλων όσων προτρέπουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν δηλ.
καπέλο, γυαλιά ηλίου, μακριά μανίκια, αντηλιακό.
• Κάθε παιδί φέρει μαζί του καθημερινά και
το σχολείο ενθαρρύνει τη χρήση αντηλιακού SPF 30
• Η στολή του σχολείου περιλαμβάνει υποχρεωτικά καπέλο, μανίκια μέχρι τον αγκώνα, κλειστό κολάρο ενώ είναι υποχρεωτική
η χρήση t-shirt, όταν το κολύμπι γίνεται σε
εξωτερικό χώρο
• Παρέχεται διαρκής ενημέρωση των παιδιών, των κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον μέσω σχετικών μηνυμάτων και εκδηλώσεων.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τα παιδιά
αποτελούν ειδικό πληθυσμό σχετικά με την
αντηλιακή προστασία, ενώ η ενίσχυση της
γνώσης δεν είναι αρκετή από μόνη της να αλλάξει τη συμπεριφορά σε σχέση με την έκθεση στον ήλιο στα παιδιά. Προς αυτή την
κατεύθυνση απαιτούνται προγράμματα προ-

αγωγής υγείας που αφορούν τα παιδιά, τους
γονείς και το σχολικό περιβάλλον.
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Τα αντηλιακά προστατεύουν από αρνητικές
επιπτώσεις του ήλιου μόνο αν εφαρμόζονται
σωστά και συστηματικά. Τα επιχειρήματα
υπέρ της καθημερινής εφαρμογής αναλύονται
παρακάτω.

Σ

ε ότι αφορά την πρόληψη του καρκίνου
του δέρματος υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις από το 2011 (Green et al, J Clin
Oncol), ότι η μακροχρόνια χρήση τους ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης μελανώμα-

τος. Για 14 χρόνια παρακολουθήθηκαν 1621
άτομα ηλικίας 25-75 ετών στην Αυστραλία και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Μία ομάδα με υποχρεωτική χρήση αντηλιακού ανεξάρτητα καιρού και δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους και μία άλλη στην οποία οι
συμμετέχοντες εφάρμοζαν αντηλιακό μόνο
όποτε νόμιζαν ότι το χρειάζονται.
Η ομάδα που εφάρμοζε καθημερινά αντηλιακό εμφάνισε λιγότερα μελανώματα από αυτά που παρατηρήθηκαν στην ομάδα
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με προαιρετική, περιστασιακή χρήση. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ότι η ομάδα με την καθημερινή χρήση αντηλιακών είχε χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης ακανθοκυτταρικών
καρκινωμάτων.
Επιπλέον γνωρίζουμε (Ulrich C, Br J Dermatol, 2009), ότι οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκατασταλτική αγωγή και εφαρμόζουν καθημερινά αντηλιακό παρουσιάζουν 53% μείωση στην εμφάνιση ακτινικών υπερκερατώσεων σε σχέση με
αυτούς που δεν εφαρμόζουν αντηλιακό, σε
περίοδο δύο ετών. Επιπλέον, η ομάδα εφαρμογής του αντηλιακού, δεν εμφάνισε νέα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα στην ίδια χρονική περίοδο.
Σε ότι αφορά τη γήρανση του δέρματος
πρέπει να επικοινωνήσουμε στους ασθενείς
μας είναι ότι οι βλάβες από την υπεριώδη ακτινοβολία προκύπτουν από χρόνιες μικρές επαναλαμβανόμενες βλάβες οι οποίες δεν είναι ορατές. Όλες μαζί όμως αθροιστικά έχουν
κλινική σημασία αφού οδηγούν στην εμφάνιση του φωτογηρασμένου δέρματος. Έχει υπολογιστεί ότι το 80-95% της βλάβης από
UV οφείλεται σε άθροιση μικρών επανειλημμένων εκθέσεων σε ήλιο (πχ διαδρομή για

δουλειά) και όχι σε βραχυπρόθεσμες έντονες
εκθέσεις (πχ διακοπές).
Τόσο οι ακτίνες UVB, όσο και οι UVA μπορούν να επάγουν βλάβες στο DNA των κυττάρων και να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε
καρκίνο του δέρματος και γήρανση. Οι ακτίνες UVB είναι ισχυρότερες μεταξύ 10 π.μ. και
4 μ.μ., ιδίως τις μεσημεριανές ώρες, ενώ οι ακτίνες UVA ακολουθούν τις διακυμάνσεις του
ορατού φωτός. Επιπλέον, οι UVA διαπερνούν
τα σύννεφα και τα τζάμια και είναι ισχυρές και
το χειμώνα. Είναι προφανές ότι τα αντηλιακά
σκευάσματα πρέπει να παρέχουν ικανή προστασία και από το UVA, η οποία μερτάται με
το δείκτη PPD. Η αναλογία PPD:SPF πρέπει να
είναι τουλάχιστον 1:3.
Εκτός από τη υπεριώδη ακτινοβολία, το ορατό φως διεγείρει μελανογένεση και μελάγχρωση δέρματος σε σκούρους τουλάχιστον
φωτότυπους. Το υπέρυθρο φως διεγείρει την
παραγωγή μεταλοπρωτεϊνασών που εμπλέκονται στη δερματική γήρανση.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω είναι σαφές ότι χρειάζεται να εφαρμόζουμε αντηλιακά όλο

AC

το χρόνο για να προλαμβάνουμε σε ένα σημαντικό βαθμό καρκίνους του δέρματος και
τη δερματική γήρανση. Οι σκουρότεροι ειδικά φωτότυποι είναι προτιμότερο να εφαρμόζουν προϊόντα που περιέχουν φίλτρα εναντίον του ορατού φωτός (φυσικά φίλτρα σε μεγάλα σχετικά μόρια). Σημαντική είναι μάλλον
και η προστασία από το υπέρυθρο φως, όμως προς το παρόν δεν έχουμε κριτήρια για
το ποιες ουσίες είναι πιο αποτελεσματικές,
την ιδανική συγκέντρωσή τους και το χρόνο
για τον οποίο αυτές παραμένουν ενεργές μετά την έκθεση στον ήλιο.
Τέλος, είναι γνωστό ότι οι υψηλότεροι δείκτες SPF δε διαφέρουν σημαντικά στην απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας, για
παράδειγμα δεν έχει σημαντική διαφορά να
εφαρμόζουμε προϊόν με δείκτη SPF 30 ή 60
γιατί απορροφούν πολύ κοντινές ποσότητες
ενέργειας. ΌΜΩΣ… η επιβάρυνση από τη UV
εξαρτάται από την ενέργεια που διέρχεται τα
αντηλιακά και αλληλεπιδρά με το δέρμα (όχι από αυτή που απορροφάται). Ο διπλασιασμός του SPF από 30 σε 60 ελαττώνει στο μι-
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σό την διερχόμενη ακτινοβολία στο δέρμα,
από το 3,3% στο 1,7% πρακτικά διπλασιάζοντας την προστασία. Και αυτό είναι κάτι που
έχει τεράστια σημασία όταν εκτιμούμε την επίδραση της ακτινοβολίας σε για μακρά χρονικά διαστήματα. Άρα, για τη μέγιστη προστασία έχει νόημα ο δερματολόγος να προτείνει
τους υψηλούς δείκτες.
Επιλεγμένη βιβλιογραφία:

• Green AC et al., reduced melanoma after regular
sunscreen use: randomized trial follow-up, J Clin
Oncol, 2011
• Ulrich C et al., Prevention of non-melanoma skin
cancer in organ transplant patients by regular use
of a sunscreen: a 24 months, prospective, casecontrol study. Br J Dermatol. 2009
• Mahmoud BH et al., Impact of long-wavelength
UVA and visible light on melanocompetent skin. J
Invest Dermatol, 2010
• Robert C et al., Low to moderate doses of infrared
A irradiation impair extracellular matrix homeostasis of the skin and contribute to skin photodamage. Skin Pharmacol Physiol. 2015
• Herzog SM et al., Sun Protection Factor Communication of Sunscreen Effectiveness: A Web-Based
Study of Perception of Effectiveness by Dermatologists. JAMA Dermatol. 2017
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Εγκαύματα: από την πλευρά
του δερματολόγου
17η Δερματολογική διημερίδα

Καθοδηγώντας τον ασθενή

αγιασοφιτου ευθυμια
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, A' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

ΕΓΚΑΥΜΑ
• Είναι ένα πολύπλοκο τραύμα το οποίο
απαιτεί συμμετοχή πολλαπλών ειδικοτήτων
και συνεχή θεραπεία

• Ο κανόνας των εννιά (9) κατά wallace
• O πίνακας Lund - Βrowder
• Η μέθοδος παλάμης

• Φυσαλίδες: Δεν υπάρχουν
• Υφή: Ξηρή
• Επουλώνονται εντός 3-7 ημερών και δεν αφήνουν ουλή

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ ΚΑΤΑ WALLACE
ΟΡΙΣΜΟΣ
• Τα εγκαύματα προκαλούνται από έκθεση
του σώματος σε πηγή θερμότητας, η οποία
καταστρέφει ή/και βλάπτει το ανθρώπινο
δέρμα.
• Εκτός από το θερμικό έγκαυμα υπάρχουν
το ηλεκτρικό, το χημικό, το έγκαυμα από
ακτινοβολία, από εισπνοή, από τριβή. Τα
κρυοπαγήματα ανήκουν επίσης στην ίδια
κατηγορία.
• Τα εγκαύματα μπορεί να είναι τοπικά ή και
συστηματικά.

Το σώμα χωρίζεται σε περιοχές που αντιστοιχούν στο 9% της Ο.Ε.Σ. ή πολ/σια του 9
πλην περινέου που υπολογίζεται σε 1%. Για
ενήλικες:
LUND & BROWDER chart

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΑ
• Κατά την 1η επίσκεψη ενός ασθενούς με
έγκαυμα στο ιατρείο θα πρέπει αρχικά να
ληφθεί ένα καλό ιστορικό σχετικά με την αίτια που το προκάλεσε
• Να καθοριστεί η βαρύτητα του εγκαύματος
• Να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει και εισπνοή
βλαπτικών παραγόντων
• Να καταγραφεί αν υπάρχουν συνυπάρχουσες νόσοι και εάν έχει εμβολιαστεί για το
κλωστηρίδιο του τετάνου
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
• Μηχανισμός - Αιτία
• Έκταση
• Βάθος
• Ανατομική θέση
• Ηλικία
• Συνυπάρχουσες νόσοι
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΕΚΤΑΣΗ
• Εκτιμάται το μέγεθος - έκταση της εγκαυματικής επιφάνειας σε εκατοστιαία αναλογία ως προς την ολική επιφάνεια σώματος, ανεξάρτητα από το βάθος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ-ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
• Περιλαμβάνει την επιδερμίδα και το θηλώδες χόριο
• Κλινική εκτίμηση
• Χροιά: Ροζ ως κόκκινο, ασπρίζει στην πίεση,
• Φυσαλίδες: Ναι
• Αισθητικότητα: Πολύ επώδυνα
• Υφή: Υγρή
• Επούλωση 14-21 ημέρες, δεν αφήνουν ουλές, παρά σπάνια

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ ΚΑΤΑ
WALLACE KAI LUND BROWDER

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ

ΕΠΙΠΟΛΗΣ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ
• Προσβάλει μόνο την επιδερμίδα
• Κλινική εκτίμηση
• Χροιά: Ροζ ως ερυθρή, ασπρίζει στην πίεση-ήπιο οίδημα
• Αισθητικότητα: Επώδυνο
ΣΕΛΙΔΑ 14

ΒΑΘΥ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
• Εκτείνεται έως το δικτυωτό χόριο
• Κλινική εκτίμηση
• Χροιά: Κηρώδες, άσπρο, δύσκαμπτο, ελάχιστα μπορεί να ασπρίζει στην πίεση.
• Φυσαλίδες: Μπορεί και να υπάρχουν
• Αισθητικότητα: Αίσθημα πίεσης - δυσφορία
• Υφή: Αρκετά ξηρό
• Επούλωση: Δύσκολη 3-8 εβδομάδες
• Ουλοποίηση
• Συνήθως χρειάζεται μεταμόσχευση δέρματος

ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
• Εκτείνεται σε όλο το χόριο
• Κλινική εκτίμηση
• Χροιά: Λευκή/φαιά/μαύρη, δεν ασπρίζει
στην πίεση, δύσκαμπτο
• Φυσαλίδες: Όχι
• Αισθητικότητα: Ανώδυνο
• Υφή: Περγαμηνοειδής
• Επούλωση: Παρατεταμένη (μήνες) ελλιπής.
• Ουλοποίηση
• Χειρ/κη αποκατάσταση-ακρωτηριασμός

ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
• Εκτείνεται δια μέσου όλου του δέρματος
στο υποδόριο λίπος, στους μύες και οστά
• Κλινική εκτίμηση
• Χροιά: Μαύρη, κάλυψη από εσχάρα
• Υφή: Ξηρή
• Αισθητικότητα: Ανώδυνο
• Απαιτείται εκτομή - ακρωτηριασμός
• Λειτουργική βλάβη και σε μερικές περιπτώσεις θάνατος

ΕΝΤΟΠΙΣΗ
• Εγκαύματα στις κάτωθι περιοχές θεωρούνται σοβαρά
• 1.περίνεο
• 2.χέρια
• 3.πόδια
• 4.πρόσωπο
• 5.αρθρώσεις
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
• Έγκαυμα μερικού πάχους, <10% TBSA, ηλικία 10-50 ετών
• Έγκαυμα μερικού πάχους, <5% TBSA, ηλικία <10 ετών η >50 ετών
• Πλήρους πάχους, <2% TBSA, χωρίς άλλο
τραυματισμό-νόσο.
• Απομονωμένος τραυματισμός
• Να μην εντοπίζεται στο πρόσωπο, χέρια,
πόδια, περίνεο, αρθρώσεις
• Να μην είναι χημικό, ηλεκτρικό, ή από εισπνοή
• Να μην συνυπάρχουν άλλοι νόσοι (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης)
• Τα εγκαύματα είναι δυναμικά, μπορεί νάναι δύσκολη η αρχική εκτίμηση του βάθους
καθώς μπορεί να εξελίσσονται
• Απαιτείται παρακολούθηση για τον τελικό
προσδιορισμό.
ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
• Να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αναζωογόνηση στην περίοδο έκτακτης ανάγκης και στην
συνέχεια να επιτευχθεί η επανεπιθηλιοποίηση του τραυματισμένου-κατεστραμμένου
δέρματος, είτε με την στήριξη της εγχώρι-

ας επούλωσης, είτε μέσω χειρ/κης αποκατάστασης με μοσχεύματα

κή έκβαση, άνεση ασθενούς, ευκολία φροντίδας και ντυσίματος

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• Επούλωση τραύματος με το βέλτιστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα
• Πρόληψη μόλυνσης
• Μείωση πόνου
• Μείωση ψυχολογικού stress ασθενούς

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ-ΕΓΚΑΥΜΑ
• Οι μεγάλες επιφάνειες εγκαύματος είναι επιρρεπείς σε ταχύ βακτηριακό αποικισμό με
δυνατότητα διεισδυτικής λοίμωξης
• Τα επιφανειακά εγκαύματα (ηλιακά) ή τα μερικού πάχους σπάνια εμφανίζουν λοίμωξη
και συνήθως δεν απαιτούν τοπικό αντιμικροβιακό
• Οι τοπικές κρέμες πρέπει να έχουν καλές αντιμικροβιακές ιδιότητες (π.χ μουπιροσίνη)
χωρίς το κίνδυνο ανάπτυξης αντίστασης ή
αλλεργικών αντιδράσεων (π.χ σουλφαδιαζίνη αργύρου). Ενδείκνυται για εγκαύματα
μερικού πάχους
• Δεν πρέπει να αφυδατώνουν το τραύμα ούτε
να διαβρέχουν το περιβάλλον άθικτο δέρμα
• Η χρήση συστηματικών αντιβιοτικών για
πρόληψη δεν συστήνεται
• Τα επιφανειακά αντιμετωπίζονται με ενυδατικά δεν χρήζουν τοπικών αντιβιοτικών

• Εξασφάλιση της βέλτιστης μετά το έγκαυμα
ποιότητα ζωής
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
• Αφαίρεση ρούχων και συντριμμιών
• Ψύξη: χρήση νερού βρύσης αδιάκοπα για 5
λεπτά ή εναλλακτικά υγρή γάζα ή πετσέτα
για 30 λεπτά όχι πάγος, όχι παγωμένο νερό
• Όχι οδοντόπαστες, βούτυρο, λάδια
• Διαχείριση πόνου: ψυχρές γάζες-φάρμακα
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
• Απομάκρυνση της νέκρωσης και του μη
ζωτικού ιστού με άφθονο καθαρισμό του
τραύματος με νερό της βρύσης, με φυσιολογικό ορό, ή αποστειρωμένο νερό σε συνδυασμό με μηχανικό καθαρισμό. Αυτό μειώνει το βακτηριακό φορτίο και διεγείρει το
σχηματισμό κοκκιώδους ιστού.
• Η χρήση απολυμαντικών (ποβιδόνη-ιώδιο)
μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή ερεθισμούς και να επιβραδύνει την
διαδικασία επούλωσης.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΣΑΛΙΔΩΝ/ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΝ
• Πρέπει να καθαρίζονται υπολείμματα νεκρωτικού δέρματος με ράκη φυσαλίδων
• Η παραμονή αυξάνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης
• Η αναρρόφηση με βελόνα δεν συστήνεται
αυξάνει κίνδυνο επιμόλυνσης
• Η διαχείριση της άθικτης πομφόλυγας παραμένει αντικείμενο συζήτησης
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΗΞΗ
• Οι μεγάλες επεκτεινόμενες που ασκούν πίεση στην κάτω επιφάνεια
• Οι μεγάλες που επηρεάζουν το εύρος κίνησης
• Όταν καθιστούν αδύνατη την εκτίμηση του
βάθους εγκαύματος
• Όταν αυξάνουν τον κίνδυνο επιμόλυνσης ή
περιέχουν επιβλαβή στοιχεία
• Όταν παραμένουν άθικτες μετά από εβδομάδες
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
• Αποτελούν φυσικό φραγμό κατά της μόλυνσης
• Το υγρό τους μπορεί να συμβάλει στην διαδικασία επούλωσης
• Η ξηρή επούλωση είναι αποδεκτή από μερικούς
• Η διαχείριση των πομφολύγων εξαρτάται
από την εμπειρία και γνώση του θεράποντα
και από την εκτίμηση των παραγόντων μόλυνση, θεραπεία, αισθητική και λειτουργιΣΕΛΙΔΑ 16

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑ
• Τοπικά στεροειδή δεν συστήνονται
- Αυξάνουν τον κίνδυνο επιμόλυνσης
- Επιβραδύνουν την επούλωση
ΕΠΟΥΛΩΣΗ
• Η επούλωση επιτυγχάνεται καλύτερα σε υγρό περιβάλλον
1. Επιταχύνει την διάσπαση ινώδους ιστού
και νεκρωτικού ιστού
2. Αποτρέπει την κυτταρική αφυδάτωση
3. Αυξάνει την σύνθεση κολλαγόνου
4. Προάγει στην αγγειογένεση
5. Ελαττώνει το άλγος
6. Ελαττώνει τον κίνδυνο μόλυνσης
• Η υγρή επούλωση επιτυγχάνεται με την επικάλυψη του τραύματος.
Ο τύπος και το είδος επικάλυψης που θα εφαρμοστεί εξαρτάται από την αιτία, το μέγεθος, το βάθος, τη θέση, το βαθμό εξιδρώματος, την επιμόλυνση της βλάβης
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κλινική οδηγία
σχετικά με το τι είναι καλύτερο από το άλλο .
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΑΝΟΥ
• Καθαρή πληγή
1) <3δόσεις
Εμβόλιο TD ναι - ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη όχι
2. ≥3 δόσεις
Ναι το εμβόλιο TD αν η τελευταία δόση≥10
έτη - Ανθρώπινη ανοσοσφαίρινη όχι
• Μη καθαρή πληγή
1)<3δόσεις
Ναι εμβόλιο TD - ναι ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη
2)≥3δόσεις Ναι αν η τελευταία δόση
≥5έτη - ανθρώπινη ανοσοσφαίρινη όχι
• Η ανοσοποίηση στα μη εμβολιασθέντα άτομα μπορεί να γίνει έως και 21 ημέρες μετά, παρόλο που το σύνηθες είναι έως την 8
η μέρα. Έγκυες συστήνεται και χωρίς πρόβλημα 27η-36η εβδομάδα κύησης το tdap

ΑΛΓΟΣ-ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑ
• Διαχείρηση πόνου
- Χορήγηση Μ.Σ.Α.Φ
- Χορήγηση ακεταμινοφαίνης
- Χορήγηση οπιοειδών
- Χορήγηση αγχολυτικών
- Ανύψωση μελών πάνω από επίπεδο καρδιάς
• Διαχείρηση κνησμού
- Αντιισταμινικά
- Τοπικά βαζελίνη- γλυκοκορτικοειδή
ΗΛΙΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Το ηλιακό έγκαυμα είναι αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση
- Δεν συστήνονται τοπικά κορτικοστεροειδή, παρόλο που χρησιμοποιούνται στην
ιατρική πράξη
- Λίγες ενδείξεις υπάρχουν ότι είναι ωφέλιμα για μείωση συμπτωμάτων και χρόνου
επούλωσης
• Δεν συστήνονται τα συστηματικά κορτικοστεροειδή καθώς δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ωφέλιμα
• Συμπτωματική θεραπεία για μείωση φλεγμονής δέρματος και ελέγχου πόνου
• Ασθενείς με σοβαρό εκτεταμένο έγκαυμα
χρήζουν νοσηλείας για αντικατάσταση υγρών και παρεντερική αναλγησία
• Ενυδατικά
• Μαλακτικά όπως υγρή παραφίνη-μαλακή

λευκή παραφίνη σε άθικτο δέρμα
• Λοσιόν καλαμίνης-πηκτές με βάση αλόη
• Αν έχουν σχηματιστεί φυσαλίδες - πομφόλυγες καλώς καθαρισμός με σαπούνι και
νερό και κομπρέσες με ορό Ν/S 0,9%
• Επί πόνου Μ.Σ.Α.Φ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
• Προκαλούνται από δράση οξέων ή αλκάλεων
• Η ισχύς, η συγκέντρωση και η διάρκεια επαφής καθορίζει κατά κύριο λόγο τον βαθμό καταστροφής του ιστού
• Τα χημικά διαφέρουν από τα θερμικά κατά το ότι συνεχίζουν να προκαλούν βλάβη
αν κάποιο δραστικό συστατικό του χημικού
παράγοντα παραμείνει στο τραύμα
• Θεραπεύονται αργά και απαιτούν γενικά περίοδο νοσηλείας 30% μεγαλύτερη από τα
θερμικά εγκαύματα
• Το πιο σημαντικό είναι ο καλός καθαρισμός
με άφθονο νερό
• Εξαίρεση αποτελούν τα εγκαύματα από:
- Ξηρό ασβέστη. Πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί με βούρτσισμα και μετά νερό
- Φαινόλες. Απομάκρυνση με γάζα εμποτισμένη με 50% πολυαιθυλενγλυκόλη
- Στοιχειακά μέταλλα (Νa,ka,mg,p) απομάκρυνση με μη υδατικό διάλυμα ή ορυκτέλαιο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
• Τα επιδερμιδικά εγκαύματα πρέπει να επανεκτιμούνται 12-24 ώρες μετά για τον
προσδιορισμό του βάθους. Σχηματίζουν
φυσαλίδες 24 ώρες μετά
• Τα εκτεταμένα επιδερμιδικά χρήζουν εισαγωγής στο νοσοκομείο για διαχείριση πόνου, αφυδάτωσης ειδικά αν συνυπάρχουν
και άλλα νοσήματα
• Τα εγκαύματα επιφανειακά - μερικού πάχους πρέπει να αξιολογούνται στις 72 ώρες
γιατί μπορεί να εξελιχθούν σε βαθύτερα, οπότε χρειάζεται τροποποίηση θεραπείας
• Η αξιολόγηση θα πρέπει να συνεχιστεί τις επόμενες 7-14 μέρες
• Αμέσως μετά τον τραυματισμό δεν υπάρχουν
μικροοργανισμοί, μετά αποικίζεται η πληγή. Η
κ/α υλικού από βλάβη είναι χρήσιμο να γίνεται
για την αναγνώριση μικροοργανισμών και να επαναλαμβάνεται ανά εβδομάδα
• Κλινικά στοιχεία λοίμωξης είναι ταχεία μεταβολή τραύματος από μερικού σε ολικού
πάχους, απώλεια προηγούμενου βιώσιμου
ιστού ή μοσχεύματος. Αν συνυπάρχουν και
συστηματικά συμπτώματα πιθανή διεισδυτική λοίμωξη
• Μετά την επιθηλιοποίηση του τραύματος
θα πρέπει να συνεχίσει η παρακολούθηση
ανά 4-6 εβδομάδες για εμφάνιση τυχόν επιπλοκών, όπως υπερτροφική ουλή - χηλοειδές
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¼p©
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Κρέμα Επανόρθωσης
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Εγκαύματα:
από την πλευρά
του πλαστικού χειρουργού

17η Δερματολογική διημερίδα γρηγοριοσ χαμψασ

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Πλαστικός Χειρουργός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α.

Το έγκαυμα αποτελεί μια βαριά συστηματική
νόσο που επηρεάζει όχι μόνο το δέρμα, τους
βλεννογόνους αλλά όλο τον ανθρώπινο
οργανισμό, διαταράσσοντας τη λειτουργία
του φραγμού, της θερμορύθμισης και
της αντιμικροβιακής προστασίας. Λόγω
των σοβαρών επιπλοκών που μπορεί να
παρουσιαστούν, το έγκαυμα χρήζει έγκαιρης
και σωστής αντιμετώπισης, που είναι κρίσιμη
τόσο για την επιβίωση του εγκαυματία όσο και
για την ποιότητα της ζωής του.

Τ

α εγκαύματα, ανάλογα με το αίτιο που τα
προκάλεσε, διακρίνονται σε θερμικά (από υγρή ή ξηρή θερμότητα), χημικά, ηλεκτρικά και από ιονίζουσα ακτινοβολία.
Ανάλογα με το βάθος (πάχος) τους, χωρίζονται σε επιφανειακά (βλάβη στην επιδερμίδα ή σε μέρος του θηλώδους χορίου με διατήρηση της αισθητικότητας), μερικώς εν τω
βάθει (βλάβη στο θηλώδες ή το δικτυωτό χόριο με διαβαθμιζόμενη μειωμένη αισθητικότητα) και ολικού πάχους (βλάβη σε όλες τις
στιβάδες του δέρματος και τους υποκείμενους ιστούς με απώλεια αισθητικότητας λόγω
καταστροφής αισθητικών νευρικών απολήξεων) είτε σε 1ου βαθμού (επιφανειακά μερικού πάχους περιοριζόμενα στην επιδερμίδα
με σύντομη επούλωση 1 εβδομάδας), 2ου
βαθμού (μερικού πάχους που εκτός από την
επιδερμίδα μπορεί να επεκταθούν και στο
θηλώδες χόριο, πιο επώδυνα και με επούλωση εντός 2 εβδομάδων εκτός αν έχουν
επεκταθεί και στο δικτυωτό χόριο οπότε η
επούλωσή τους είναι δυσκολότερη και χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης), 3ου βαθμού (βλάβη σε όλο το πάχος του δέρματος
ή και στο υποκείμενο υποδόριο, ανώδυνα
λόγω της πλήξης των αισθητικών νευρικών
απολήξεων που αντιμετωπίζονται με μεταμόσχευση δέρματος) και 4ου βαθμού (βλάβη που επεκτείνεται σε μύες, τένοντες, οστά,
χρήζουν πιο εκτεταμένων και απαιτητικών χειρουργικών επεμβάσεων).
Σε συνδυασμό με τις παραμέτρους της
εντόπισης και της έκτασής τους, διακρίνονται
σε ελαφρά εγκαύματα (ερύθημα, μερικού
πάχους <15% της Ολικής Επιφάνειας Σώματος (Ο.Ε.Σ.), ολικού πάχους <2%), μέτρια
(μερικού πάχους έκτασης 15-25% της Ο.Ε.Σ.,
ολικού πάχους <10% και >2%) και βαριά
εγκαύματα (μερικού πάχους έκτασης >25%,
ολικού πάχους έκτασης >10% της Ο.Ε.Σ.,
ολικού πάχους σε ειδικές ανατομικές θέσεις,
παρουσία αναπνευστικών επιπλοκών, καταγ-

μάτων, βαριών κακώσεων).
Είναι καθοριστικής σημασίας να γίνει σωστή εκτίμηση τόσο της επί τοις εκατό αναλογίας της εγκαυματικής επιφάνειας σε σχέση
με την ολική επιφάνεια σώματος (Ο.Ε.Σ.) όσο
και του βάθους του εγκαύματος, παράγοντες
που θα υποδείξουν την ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Σημαντικά κριτήρια για
τη διαφοροδιάγνωση αποτελούν ο βαθμός
της αισθητικότητας, η παρουσία και η μορφή των φυσαλίδων καθώς και η χροιά και η
υφή της εγκαυματικής επιφάνειας. Στη σωστή
εκτίμηση του βάθους των εγκαυμάτων συνεισφέρουν η βιοψία και η ιστολογική εξέταση,
το laser doppler, η θερμογραφία, η μαγνητική
τομογραφία, η δοκιμασία δια λεπτής βελόνης
(δοκιμασία αιμάτωσης).
Συνήθως υπάρχει διαβάθμιση της βλάβης
του εγκαύματος: από τη ζώνη νέκρωσης (κυτταρικός θάνατος), τη ζώνη στάσης (συνύπαρξη νεκρών και ζωντανών κυττάρων) και τη
ζώνη υπεραιμίας (κύτταρα με αυξημένες πιθανότητες βιωσιμότητας).
Για την ποσοτική εκτίμηση της εγκαυματικής
επιφάνειας, ήτοι για το ποσοστό επί τοις εκατό σε σχέση με την ολική επιφάνεια σώματος
(Ο.Ε.Σ.) χρησιμοποιούνται κυρίως οι μέθοδοι
του κανόνα της παλάμης και του κανόνα του
9 κατά Wallace. Χρειάζεται να γίνονται συχνές
επανεκτιμήσεις, ώστε να παρακολουθείται η
εξέλιξη της νόσου και να αναπροσαρμόζεται
ανάλογα η θεραπευτική αγωγή.
Μετά την αξιολόγηση της βαρύτητας του
εγκαύματος μέσω συγκεκριμένου πρωτοκόλλου που ακολουθείται (ανάλογα την έκταση, το βάθος, την εντόπιση), θα αποφασισθεί εάν ο εγκαυματίας χρήζει ενδονοσοκομειακής φροντίδας ή όχι. Στα ελαφρά εγκαύματα παρέχονται πρώτες βοήθειες και παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία. Τα μέτρια εγκαύματα εισάγονται στο νοσοκομείο
και αντιμετωπίζονται σε τμήματα πλαστικής
χειρουργικής. Τα βαριά εγκαύματα (συνυπολογιζομένων του μεγέθους της εγκαυματικής
επιφάνειας, του είδους του εγκαύματος, των
ειδικών ανατομικών περιοχών, των συνυπαρχουσών νόσων και κακώσεων) πρέπει να εισαχθούν σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων ή σε
μονάδα εντατικής θεραπείας.
Για τον εγκαυματία που πρέπει να νοσηλευθεί, προτεραιότητα αποτελεί ο έλεγχος
των ζωτικών συστημάτων, της αναπνευστικής οδού και το κυκλοφορικού συστήματος,
η αντιμετώπιση της καταπληξίας αρχικά [χορήγηση απαιτούμενου όγκου υγρών βάσει
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Parkland: 4ml Χ %ΟΕΣ Χ βάρος σε kgr (κρυσταλοειδή), το 50% εντός του 1ου 8ωρου –
έλεγχος διούρησης (50-100cm3/h)], η παρακολούθηση της πορείας ανάνηψης, η αντιμετώπιση των οξέων χειρουργικών προβλημάτων του καθώς και η θρεπτική του υποστήριξη.
Η τοπική θεραπεία της εγκαυματικής επιφάνειας μπορεί να είναι συντηρητική (εγκαύματα
επιπολής και μερικού πάχους μη επαπειλούμενα) ή χειρουργική (ολικού πάχους) καθώς
και ανοικτή ή κλειστή.
Σε όλα τα εγκαύματα πραγματοποιείται
πλύσιμό τους, εκτίμηση του βάθους και της
έκτασής τους, καθαρισμός με τοπική χρήση
ήπιου αντισηπτικού, χορήγηση αντιτετανικού
ορού και αναλγητικών.
Στα εγκαύματα 1ου βαθμού επιπλέον χρησιμοποιούνται ενυδατικές κρέμες και πραγματοποιούνται αλλαγές κάθε ημέρα. Στα 2ου
βαθμού πραγματοποιείται καλλιέργεια- αντιβιόγραμμα, χρησιμοποιούνται μη κολλητικές
γάζες, υποκατάστατα δέρματος (σε περιπτώσεις μεγάλης εγκαυματικής επιφάνειας), ενώ
οι αλλαγές πραγματοποιούνται ανά 2-3 ημέρες. Στα 3ου βαθμού εκτός από την καλλιέργεια – αντιβιόγραμμα, χρησιμοποιείται τοπικά
αργυρούχος σουλφαδιαζίνη, γίνεται περίδεση και κάλυψη του τραύματος, οι αλλαγές είναι καθημερινές προκειμένου να ελέγχονται η
επιθηλιοποίηση και η βελτίωση από την περιφέρεια του εγκαύματος και, ανάλογα με τα
αποτελέσματα, λαμβάνεται απόφαση για τη
χειρουργική παρέμβαση ή μη. Στα εγκαύματα 4ου βαθμού η χειρουργική επέμβαση είναι άμεση με απομάκρυνση των εγκαυματικών – νεκρωτικών ιστών με σκοπό την αποκατάσταση του ελλείμματος.
Επί βαθέων κυκλοτερών εγκαυμάτων, που
εντοπίζονται στον τράχηλο, το θώρακα, την
κοιλιά και τα άκρα, πρέπει να γίνονται κατάλληλες εσχαρεκτομές (αφαιρέσεις νεκρωτικών
εσχαρών) προκειμένου να αποσυμφορηθεί η
συμπίεση των εν τω βάθει ιστών και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της περιοχής
(αναπνοή, αιμάτωση). Μετά την εσχαρεκτομή, θα πρέπει να γίνει κάλυψη του δημιουργηθέντος ελλείμματος κυρίως με τη χρήση
αυτόλογων δερματικών μοσχευμάτων (όταν
είναι εφικτό) και, σπανιότερα, με δερματικούς
κρημνούς (ανατομικές περιοχές που χρήζουν
καλύτερης κάλυψης). Τα δερματικά μοσχεύματα είναι συνήθως αυτόλογα αλλά σε περιπτώσεις που το έγκαυμα καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια (στερώντας δότριες περιοχές)

χρησιμοποιούνται ισομοσχεύματα ή αλλομοσχεύματα ή ετερομοσχεύματα. Επίσης, τα
δερματικά μοσχεύματα διακρίνονται σε μερικού πάχους (που περιλαμβάνουν την επιδερμίδα και μέρος του χορίου και λαμβάνονται
με τη χρήση δερμοτόμων) και σε ολικού πάχους.
Επί ηλεκτρικών εγκαυμάτων, η σοβαρότητα των οποίων εξαρτάται από την ένταση
του ηλεκτρικού ρεύματος, τη διάρκεια επαφής και την ανατομική θέση της βλάβης (σημείο πύλης εισόδου και εξόδου του ηλεκτρικού ρεύματος), λόγω του κινδύνου ανάπτυξης του συνδρόμου διαμερίσματος στα άκρα
και ισχαιμίας αυτών, πέραν των εσχαρεκτομών θα πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση και
των εν τω βάθει ιστών (περιτονίες μυών).
Στα χημικά εγκαύματα η χημική ουσία (αλκαλική ή όξινη) δρα επί των ιστών προκαλώντας αποδόμηση, οξείδωση, εστεροποίηση των πρωτεϊνών και, τελικά, αφυδάτωση. Στα εγκαύματα αυτά γίνεται έκπλυση με
άφθονο νερό (για την απομάκρυνση του αι-

τίου), ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο,
του χορηγείται κατάλληλο αντίδοτο, πραγματοποιείται ηλεκτροκαρδιογράφημα και έλεγχος των ηλεκτρολυτών ορού. Στη συνέχεια,
αφαιρούνται χειρουργικά οι νεκρωμένοι ιστοί
και πραγματοποιείται αποκατάσταση στον κατάλληλο χρόνο.
Επί εγκαυμάτων προκληθέντων από ιονίζουσα ακτινοβολία (είτε στην οξεία είτε στη
χρόνια φάση τους) ακολουθείται συντηρητική θεραπεία, ενώ χειρουργική παρέμβαση
πραγματοποιείται επί παρουσίας εξελκώσεων (λόγω κινδύνου ανάπτυξης επιθηλιώματος), ρικνώσεων, χρόνιας φλεγμονής, προκειμένου να απομακρυνθούν οι πάσχοντες ιστοί,
ενώ η αποκατάσταση γίνεται με τις κατάλληλες τεχνικές.
Σε εγκαύματα που έχουν πλήξει ιδιαίτερες ανατομικές περιοχές, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε η αποκατάσταση να πραγματοποιείται τόσο σε λειτουργικό
όσο και σε αισθητικό επίπεδο. Προς αυτή την
κατεύθυνση, σημαντική είναι η συμβολή της

χρήσης του τεχνητού χορίου (Integra), των
αυτόλογων αυξητικών παραγόντων καθώς
και των βλαστοκυττάρων.
Η πλαστική χειρουργική συμβάλλει με τις
τεχνικές της στην αρτιότερη αντιμετώπιση της
πολύπλοκης εγκαυματικής νόσου αποσκοπώντας, μετά την εξασφάλιση της επιβίωσης
του ασθενούς, στη λειτουργική και αισθητική
αποκατάστασή του και την ομαλότερη ψυχοκοινωνική του επανένταξη.

Εγκαύματα:
συμφωνίες και διαφωνίες Επούλωση
17η Δερματολογική διημερίδα eytyxia zoyριδακη

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Ορισμός:
Μετά από ένα τραυματισμό ενεργοποιείται
μια αλληλουχία γεγονότων που ως σκοπό
έχουν τόσο να περιορίσουν την βλάβη,
όσο και να προετοιμάσουν τα κύτταρα
που επέζησαν για διπλασιασμό. Έτσι: είτε
αναγεννιέται ο ιστός, είτε αντικαθίσταται από
συνδετικό ιστό (μόνιμη ουλή).
.

Η

φυσιολογική κυτταρική απάντηση στον
τραυματισμό του δέρματος ακολουθεί
μια σειρά φάσεων, δομημένων ανάλογα τόσο με το χρόνο όσο και το χώρο, που
οδηγούν στην πλήρη ανάκτηση της λειτουργικής και ανατομικής ακεραιότητας της τραυματισμένης περιοχής. Οι φάσεις της επούλωσης μερικώς αλληλοκαλύπτονται χρονικά, συντονίζονται μέσω κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων και είναι: η Αιμόσταση-Φλεγμονή
(οξεία φάση), η Αναγεννητική φάση (δημιουργία κοκκιώδους ιστού-επιθηλιοποίηση) και η
Αναδιαμόρφωση ιστών.
α) Αιμόσταση-Φλεγμονή (0-3 εβδομάδες)
Αρχικά γίνεται εξαγγείωση αίματος και λέμφου και ενεργοποίηση των μηχανισμών πήξεως (από αιμοπετάλια και τραυματισμένους
ιστούς). Επίσης, παρατηρείται αγγειοσύσπαση με προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο

ενδοθήλιο και εν συνεχεία αγγειοδιαστολή
και εισροή περισσότερων αιμοπεταλίων και
άλλων στοιχείων του αίματος. Παράλληλα
με το σχηματισμό θρόμβου πραγματοποιείται ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων και κυτταροκινών (PDGF, FGF 2, PDAF, TGFβ, IGF1
και VEGF κλπ). Πολυμορφοπύρηνα προσελκύονται στην περιοχή καθώς και μεσεγχυματικά και ενδοθηλιακά κύτταρα.
β) Αναγεννητική φάση (δημιουργία
κοκκιώδους ιστού επιθηλιοποίηση)
(1η-6η εβδομάδα)
Η βασική μεμβράνη παίζει σημαντικό ρόλο
στην δερμοεπιδερμιδική επικοινωνία και συνεισφέρει σε φωλιές ειδικών δερματικών βλαστικών/προγονικών κυττάρων (stem cells),
στην ομοιοστασία του δέρματος και στην επισκευή του. Οι θύλακοι των τριχών, οι σμηγματογόνοι αδένες και οι ιδρωτοποιοί αδένες,
που θεωρούνται εξαρτήματα της επιδερμίδας
(εξώδερμα) έχουν την δυνατότητα της επαναεπιθηλιοποίησης σε περίπτωση τραυματισμού
ή απώλειας της υπερκείμενης επιδερμίδας.
Τα stem cells πολλαπλασιάζονται και μεταναστεύουν, γίνεται ενεργοποίηση των ινοβλαστών (πολλαπλασιασμός και μετανάστευση),
και δημιουργία νεόπλαστων αγγείων (αγειογένεση). Επίσης, εμφανίζονται οι μυοϊνοβλάστες.
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γ) Αναδιαμόρφωση ιστών
(6η εβδομάδα-2 έτη)
Στο στάδιο αυτό γίνεται απόπτωση των
ινοβλαστών και των ενδοθηλιακών κυττάρων. Ο συνδετικός ιστός αναδιαμορφώνεται
και έχουμε το σχηματισμό της ώριμης ουλής
(ανάλογα με το βάθος του τραύματος).
Η επούλωση του δέρματος στα έμβρυα του
πρώτου τριμήνου γίνεται χωρίς ουλή. Μετά
την γέννηση υπάρχει μια δυναμική ισορροπία μεταξύ της αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής του δέρματος και της δημιουργίας ουλής.
Το αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: η σοβαρότητα του τραύματος, η
έκταση και το βάθος του, η ανατομική περιοχή
και το πάχος του δέρματος, η πυκνότητα των
εξαρτημάτων, το γενετικό και επιγενετικό υπόβαθρο και η ηλικία του ασθενή, οι συνοσηρότητες, το μικροβιακό φορτίο, ο διάρκεια επούλωσης και οι μικροπεριβαλλοντικές αλλαγές
που προκύπτουν σε απάντηση διαφορετικών
τύπων ιστικής βλάβης. Η επούλωση τραυμάτων στα οποία τα εξαρτήματα (θύλακοι τριχών,
ιδρωτοποιοί αδένες κλπ), έχουν καταστραφεί
απαιτεί τον σχηματισμό κοκκιώδους ιστού πριν
από την επαναεπιθηλιοποίηση η οποία επιτυγχάνεται από τα επιθηλιακά κύτταρα στα όρια
του τραύματος. Αν οι μυοϊνοβλάστες παραμείνουν στον κοκκιώδη ιστό και δεν αποπέσουν
δημιουργείται υπερτροφική ουλή ή χηλοειδές.
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Χρησιμοποιώντας σωστά:
τα τοπικά κορτικοστεροειδή
17η Δερματολογική διημερίδα

Καθοδηγώντας τον ασθενή

xρυσα ζησιμου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης,
Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

• Τα τοπικά κορτικοστεροειδή
χρησιμοποιούνται κυρίως για την
αντιφλεγμονώδη, αντιμιτωτική,
ανοσοκατασταλτική δράση τους και για την
ικανότητά τους να προκαλούν αγγειοσύσπαση.
• Από πλευράς ισχύος, τα τοπικά
κορτικοστεροειδή κατατάσσονται σε τέσσερις
τάξεις. Τα τάξης I είναι τα περισσότερο ισχυρά
και τα τάξης IV τα περισσότερο ασθενή.
• Η σωστή επιλογή κορτικοστεροειδούς
βασίζεται στην ηλικία,
την εντόπιση, την έκταση και τη χρονιότητα
της νόσου.
• Τα τοπικά κορτικοστεροειδή έφεραν
επανάσταση στην αντιμετώπιση των
δερματοπαθειών, παρότι η χρήση τους δεν
είναι άμοιρη ανεπιθύμητων ενεργειών.
• Ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών
αυξάνεται με την ισχύ του κορτικοστεροειδούς
και το χρονικό διάστημα που εφαρμόζεται.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Τα κορτικοστεροειδή δρουν σε πολλά είδη
κυττάρων και ιστών. Μέρος της δράσης τους
οφείλεται στο ότι δρουν σε διαφορετικό επίπεδο σε σύγκριση με τις άλλες ορμόνες. Η
δράση τους διακρίνεται σε άμεση και έμμεση και δεν μπορεί να ερμηνευτεί με ένα μόνο
μηχανισμό δράσης (Πίνακας 1).
1) Σε κυτταρικό επίπεδο τα κορτικοστεροειδή (μόρια λιπόφιλα) διέρχονται διαμέσου
της κυτταρικής μεμβράνης με παθητική διάχυση και συνδέονται αναστρέψιμα με την
κυτταροπλασματικό υποδοχέα των κορτικοειδών.
2) Το σύμπλοκο ορμόνης-υποδοχέα υφίσταται μορφολογικές μεταβολές.
3) Το σύμπλεγμα μεταναστεύει στον πυρήνα
όπου συνδέεται με το DNA και τροποποιεί τη μεταγραφή.
4) Το παραγόμενο mRNA μεταφέρεται στο

Πίνακας 1: Μηχανισμοί δράσης - Αντιφλεγμονώδης δράση
Άμεσες δράσεις
• Σταθεροποιούν την μεμβάνη των λυσοσωμάτωναναστέλλοντας την απελευθέρωση προσταγλαδινών
και του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF).
• Επιτείνουν την αγγειοσυσπαστική δράση της αδρεναλίνης.
• Αναστέλλουν την αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων (αντικνησμώδης δράση).
• Αναστέλλουν την απελευθέρωση της ισταμίνης.
Δράσεις δια του κυτταροπλασματικού υποδοχέα (καθυστερημένες)
• Επάγουν τη σύνθεση αντιφλεγμονωδών πρωτεϊνών –λιποκορτίνη.
• Οι λιποκορτίνες αναστέλλουν τη φωσφολίπαση Α2 - αναστολή προσταγλαδινών, λευκοτριενίων, 12
- HETE, 15 - HETE - αναστολή χημειοταξίας λευκοκυττάρων. Η αναστολή της φωσφολιπάσης Α2 αναστέλλει την απελευθέρωση του αραχιδονικού οξέος. Αυτή η αναστολή της απελευθέρωσης προφλεγμονωδώνεικοσανοειδών είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός δράσης των κορτικοστεροειδών για
την καταστολή της φλεγμονής.
Αντιφλεγμονώδης δράση σε συγκεκριμένα κύτταρα
Πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα
• Μειώνουν την ικανότητα προσκόλλησής τους στο αγγειακό ενδοθήλιο.
• Καταστέλλουν τη μετανάστευσή τους στο σημείο της φλεγμονής.
• Μειώνουν την φαγοκυττάρωση και βακτηριοκτόνο δράση.
Μονοπύρηνα
• Μειώνουν τον αριθμό των κυκλοφορούντων μονοκυττάρων και ιστικώνμακροφάγων (παγίδευση σε
άλλα μέρη του σώματος).
• Αναστέλλουν την σύνδεση των αντισωμάτων με τους Fc υποδοχείς στην επιφάνεια των μακροφάγων.
Λεμφοκύτταρα
• Ανοσοκατασταλτική επίδραση στα Β -και T- λεμφοκύτταρα.
• Αναστέλλουν τη μετανάστευσή τους προς τις περιοχές της φλεγμονής.
• Μειώνουν το λόγο T / B– λεμφοκυττάρων.
Κύτταρα του Langerhans
• Μείωση των κυττάρων του Langerhans μειώνοντας την έκφραση του Fc, C3b υποδοχέα.
Δράσεις στην παραγωγή κυτταροκινών
• Καταστολή παραγωγής IL- 1 (IL- Ια και IL- Ιβ), IFN- γ, TNF- α, IL- 2, παράγοντα διέγερσης αποικιών των
κοκκιοκυττάρων.
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κυτταρόπλασμα, όπου συμμετέχει στη
σύνθεση νέων πρωτεϊνών, οι οποίες είναι
υπεύθυνες για τις σημαντικές ανασοκατασταλτικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις
των κορτικοστεροειδών (Εικόνα 2).
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα τοπικά κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιφλεγμονώδη, αντιμιτωτική και ανοσοκατασταλτική δράση τους
και για την ικανότητά τους να προκαλούν αγγειοσύσπαση.
Από πλευράς ισχύος τα κορτικοστεροειδή κατατάσσονται στην Ευρώπη σε τέσσερις τάξεις. Τα κορτικοστεροειδή τάξης IV είναι
τα περισσότερο ασθενή και κορτικοστεροειδή τάξης I είναι τα περισσότερο ισχυρά (Πίνακας 3).
Η επιλογή του κατάλληλου στεροειδούς

Πίνακας 3: Ισχύς τοπικών
κορτικοστεροειδών
Ήπια-IV
Dexamethasone 0,1%
Hydrocortisone acetate 1%
Μέτριας ισχύος - III
2-25 φορές η ισχύς της Hydrocortisone
Alclometasonedipropionate 0,05%
Clobetasone butyrate 0,05%
Dexamethasone phosphate 0,2%
Flumetasonepivalate 0,02%
Flucinoloneacetonide 0,01%
Ισχυρά-II
50-100 φορές η ισχύς της Hydrocortisone
Betamethasone dipropionate 0,05%
Betamethasone valerate 0,1%
Budesonide 0,025%
Diflucortolonevalerate 0,1%
Fluticasone propionate 0,05% cream, 0,005%
ointment
Fluocinonide 0,05%
Fluocortolone 0,05%
Methylprednisolone aceponate 0,1%
Mometasonefuroate 0,1%
Triamcinolone acetonide 0,1%
Πολύ ισχυρά- I
600 φορές η ισχύς της Hydrocortisone
Clorbetasol propionate 0,05%
Diflucortolonevalerate 0,3%
Flucinoloneacetonide 0,2%

Πίνακας 4: Επιλογή τοπικού
κορτικοστεροειδούς ανάλογα με την
περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί
Περιοχή

Συνιστώμενη ισχύς

Βλεννογόνος
Όσχεο/ γεννητικά όργανα
Βλέφαρα
Πρόσωπο
Έσω επιφάνεια μηρών

Ήπια ή μέτριας ισχύος
Για μικρά χρονικά διαστήματα μπορούν να
εφαρμοστούν ισχυρά

Δερματικές πτυχές
Έσω επιφάνεια βραχίονα Ήπια ή ισχυρά
Τριχωτό κεφαλής
Μαστός και ράχη
Βραχίονες και μηροί

Ισχυρά ή πολύ ισχυρά. Για μικρά χρονικά
διαστήματα μπορούν
να εφαρμοστούν πολύ
ισχυρά

Αντιβράχια και κνήμες
Ραχιαία επιφάνεια άκρων
χεριών και ποδιών
Ισχυρά ή πολύ ισχυρά
Αγκόνες και γόνατα
Παλάμες και πέλματα
Όνυχες
Εικόνα 2: Μηχανισμός δράσης τοπικών κορτικοστεροειδών

Πίνακας 5: Διάρκεια χρήσης

εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, την
ανατομική εντόπιση της πάθησης (Πίνακας 4),
την έκταση και τον οξύ ή χρόνιο χαρακτήρα
της νόσου.
Τα ήπια έως μέτριας ισχύος τοπικά κορτικοστεροειδή, όπως είναι η υδροκορτιζόνη, εφαρμόζονται στις ευαίσθητες περιοχές
(βλεννογόνους, πτυχές, όσχεο, βλέφαρα και
πρόσωπο) και για σύντομα χρονικά διαστήματα. Τα μέτρια έως ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή όπως η βηταμεθαζόνη, η μομεταζόνη και η φλουοσινολόνη, εφαρμόζονται
στις υπόλοιπες περιοχές του σώματος (τριχωτό κεφαλής, στήθος, ράχη, βραχίονες, αντιβράχια, μηρούς, κνήμες, ραχιαία επιφάνεια
χεριών και ποδιών) για σύντομο χρονικό διάστημα (Πίνακας 5). Τα πολύ ισχυρά στεροειδή όπως είναι η κλοβεταζόλη, εφαρμόζονται στις παλάμες, στα πέλματα και στα νύχια.
Η επιλογή του εκδόχου εξαρτάται από το
Πίνακας 6: Συνδυασμοί τοπικών
κορτικοστεροειδών
Κορτικοειδές με αντιμυκητιασικό
Diflucortolonevalerate + isoconazolenitrate
Hydrocortisone + miconazolenitrate
Triamcinolone acetonide + econazole
Flurprednidene + miconazole
Κορτικοειδές με αντιμικροβιακό
Betamethasonevalerate + chlorquinaldol
Fluocinoloneacetonide + chlorquinaldol
Hydrocortisone + oxytetracyline hydrochloride
Prednisolone + neomycin sulfate
Dexamethasone + neomycin sulfate
Dexamethasone sodium phosphate + neomycin
sulfate
Flumetasoneprivalate + neomycin sulfate
Betamethasone valerate + neomycin sulfate-N
Betamethasone valerate + fusidic acid
Κορτικοειδές μ εκαλσιποτριόλη
Betamethasone + calcipotriol

είδος της πάθησης και τη θέση εφαρμογής
του σκευάσματος. Οι αλοιφές είναι περισσότερο κατάλληλες σε ασθενείς με ξηρό δέρμα (π.χ. ατοπικοί ασθενής), ενώ οι κρέμες είναι περισσότερο αποδεκτές από αισθητικής
άποψης.
Τα στεροειδή μπορεί να συνδυάζονται αποτελεσματικά με άλλους δραστικούς παράγοντες όπως τα αντιμικροβιακά και τα αντιμυκητιασικά και αυτοί οι συνδυασμοί έχουν ειδικές ενδείξεις. Η συγχορήγηση αυτή είναι χρήσιμη και δικαιολογημένη, δεδομένη της μεγάλης συχνότητας αποικισμού των εκζεματικώνπεριοχών με χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο
ή πιτυρόσπορου το ωοειδές (Πίνακας 6). Η
συγχορήγηση με σαλικυλικό οξύ ή ουρία αυξάνει την απορρόφηση των τοπικών κορτικοστεροειδών.
Στη δερματολογία οι ενδείξεις για την χρήση των τοπικών στεροειδών ανακεφαλαιώνο-

• Ισχυρά

Μέχρι 1 εβδομάδα

• Μέτρια – ήπια

Μέχρι 3-4 εβδομάδες

• Όριο για ισχυρά

45g /εβδομάδα

• Όριο για μέτρια

100 g/ εβδομάδα

νται στον Πίνακα 7.
Η κατά τα τελευταία χρόνια προσφορά όλο
και πιο ισχυρών τοπικών κορτικοστεροειδών
έχει καλλιεργήσει την εσφαλμένη εντύπωση
ότι η ισχύς του κορτικοστεροειδούς σχετίζεται
με καλύτερη και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Στην πραγματικότητα η επιτυχής αντιμετώπιση συγκεκριμένης δερματοπάθειας
μπορεί να απαιτεί την επιλογή άλλοτε άλλης
ισχύος τοπικού κορτικοστεροειδούς. Η χρήση ωστόσο ισχυρών κορτικοστεροειδών είναι
περιορισμένη λόγω του υψηλού κινδύνου
ανάπτυξης ατροφίας του δέρματος. Η συχνότητα εφαρμογής ενός τοπικού κορτικοστερο-

Πίνακας 7:
Δερματοπάθειες που επιδέχονται θεραπεία με τοπικά κορτικοστεροειδή
Δερματίτιδες /
Βλατιδολεπιδώδη

Πομφολυγώδεις
δερματοπάθειες

Ατοπική δερματίτιδα
Δερματίτιδα εκ σπαργάνων
Δερματίτιδα εξ’ επαφής
Νομισματοειδές έκζεμα
Δυσιδρωσικό έκζεμα
Ερυθροδεμία
Ομαλός λειχήνας
Χρόνιος απλός λειχήνας
(εντοπισμένη νευροδερματίτιδα)
Ροδόχρους πιτυρίαση
Ψωρίαση ανάστροφος
Ψωρίαση κατά πλάκες
Ψωρίαση παλαμών και πελμάτων
Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
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Πομφολυγώδεςπεμφιγοειδές
Επίκτητη πομφολυγώδης
επιδερμόλυση
Ουλωτικόπεμφιγοειδές
Πεμφιγοειδές κύησης
Φυλλώδης Πέμφιγα
Νοσήματα συνδετικού ιστού
Δερματομυοσίτιδα
Ερυθηματώδης λύκος
Ουδετεροφιλικές
δερματοπάθειες
Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet
Γαγγραινώδες πυόδερμα

Άλλες
Δερματοπάθειες
Γυροειδής αλωπεκία
Οζώδης χονδροδερματίτιδα
του ωτός
Δερματικό Τλέμφωμα στάδιο πλακών
Παραψωρίαση
Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
Λεμφοκυτταρική διήθηση Jessner
Σκληροατροφικός λειχήνας
Χηλοειδής ακμή αυχένα
Morphea
Κνησμός στην περιοχή του πρωκτού,
του αιδοίου ή του οσχέου
Σαρκοείδωση
Λεύκη
Σύνδρομο Well’s

ειδούς ανέρχεται σε όχι συχνότερα από 2 φορές ημερησίως, ανάλογα με την περίπτωση.
Μετά επανειλημμένη εφαρμογή (τουλάχιστον 10-15 ημέρες) κορτικοστεροειδών (κυρίως φθοριωμένων) μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση ή απώλεια της δραστικότητάς τους (ταχυφυλαξία), που αποκαθίσταται μετά από διακοπή ολίγων ημερών ή
εβδομάδων.
Ορισμένοι προς αποφυγή εμφάνισης “ταχυφυλαξίας” συνιστούν κατά περιόδους αλλαγή του τύπου του κορτικοστεροειδούς
κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έτσι, σήμερα
η επιλογή του κορτικοστεροειδούς διαμορφώνεται από την ίδια την νόσο και τις αναμενόμενες ανεπιθύμιτες ενέργειες του κορτικοστεροειδούς. Άρα το ιδανικό τοπικό κορτικοστεροειδές είναι αυτό που χαρακτηρίζεται
από αρκετά ισχυρή δράση ώστε να ελέγχει τη
νόσο άλλα να έχει το δυνατόν λιγότερες τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ως μονάδα μέτρησης για τον καθορισμό
της κατάλληλης ποσότητας του κορτικοστεροειδούς που εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, χρησιμοποιείται η ποσότητα
που εφαρμόζεται στην άκρη του δείκτη (FTU =
Fingertip units), όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.
Ο αριθμός των μονάδων FTU που απαιτούνται, ποικίλουν αναλόγως της ανατομικής περιοχής (Πίνακας 8).

Πίνακας 8: Ποσότητα εφαρμογής
αναλόγως της ανατομικής περιοχής

Εικόνα 3: Μονάδα μέτρησης FTU

Βιβλιογραφία:
1. Ference JD, Last AR. Choosing topical corticosteroids. Am FamPhys 2009;79(2):135
2. British National Formulary 56 ed. London:
British Medical Association and the Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain,
2008.
3. Michael R. Warner and Charles Camisa:
Topical Corticosteroids. Comprehensive
Dermatologic Drug Therapy, 2nd Edition,
2007:595-617.
4. Brawn - Falco O, Plewig G, Wolf HH,
Burgdorf WHC. Corticosteroids. In: Dermatology. Berlin, Springer, 2000.
5. Gamarasa JG, Gimenez-Arnau A. Corticosteroids topical: In: Katsambas AD, Lotti
TM (eds) European handbook of dermatological treatments. Berlin, Springer,
1999.

Ανατομική περιοχή

#FTU Ποσότητα
εφαρμογής
σε gr*

Χέρι
Ώμος
Άκρο πόδι
Κάτω άκρο
Πρόσωπο και λαιμός
Κορμός (πρόσθιος και οπίσθιος)
Ολόκληρο το σώμα

1
3
2
6
2,5
14
~40

15
30
15
50
30
100
300

*Για ημερήσια εφαρμογή σε ενήλικα για 2
εβδομάδες
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Τα κορτικοστεροειδή ή κορτικοειδή είναι μία
τάξη χημικών ενώσεων που περιλαμβάνει
τις στεροειδείς ορμόνες που παράγονται με
φυσικό τρόπο στον φλοιό των επινεφριδίων
του ανθρώπου και γενικά των σπονδυλωτών,
καθώς και ανάλογες αυτών των ορμονών που
παρασκευάζονται συνθετικά σε εργαστήρια.

Τ

α κορτικοστεροειδή εμπλέκονται σε ένα ευρύ φάσμα φυσιολογικών διεργασιών, όπως την απόκριση στο στρες,
στο ανοσοποιητικό σύστημα και στη ρύθμιση των φλεγμονών, τον μεταβολισμό των υδατανθράκων, τον καταβολισμό των πρωτεϊνών, τη ρύθμιση των επιπέδων των ηλεκτρολυτών στο αίμα και τη συμπεριφορά. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα γλυκοκορτικοειδή, όπως η κορτιζόλη, ελέγχουν τον μεταβολισμό των υδατανθράκων, των λιπών και
των πρωτεϊνών, ενώ ασκούν αντιφλεγμονώδη δράση αποτρέποντας την απελευθέρωση
φωσφολιπιδίων, μειώνοντας τη δράση των

ηωσινόφιλων κλπ και τα αλατοκορτικοειδή
(mineralcorticoids), όπως η αλδοστερόνη, ελέγχουν τα επίπεδα των ηλεκτρολυτών και
του νερού, κυρίως προκαλώντας την κατακράτηση καλίου στα νεφρά.Ορισμένες κοινές
φυσικές κορτικοειδείς ορμόνες είναι η κορτικοστερόνη, η κορτιζόνη και η αλδοστερόνη.
Η υδροκορτιζόνη ή κορτιζόνη είναι το κύριο γλυκορτικοστεροειδές. Η δράση των γλυκοκορτικοειδών περιλαμβάνει: Την αύξηση
της νεογλυκογένεσης. Τη μείωση της δράσεως της ινσουλίνης εις τους περιφερικούς ιστούς. Την αύξηση του καταβολισμού των
πρωτεϊνών. Την αύξηση της επαναρρόφησης
του νατρίου εις τα άπω σωληνάρια των νεφρών και την αύξηση της απέκκρισης καλίου
στα ούρα. Την επιβράδυνση της επούλωσης
των τραυμάτων. Ανεξαρτήτως του τραύματος
η δράση τους μειώνει τη διαστολή των τριχοειδών και την εξίδρωση, αναστέλλει τη μετανάστευση των λευκοκύτταρων και τη φαγοκυτταρική δραστηριότητα και μειώνει την εναΣΕΛΙΔΑ 26

πόθεση ινώδους με συνέπεια την παρεμπόδιση σχηματισμού ουλής. Τη διέγερση της ερυθροποιήσεως (αύξηση των ερυθροκυττάρων). Την αύξηση των πολυμορφοπυρήνων
και τον αιμοπεταλίων στο αίμα και τη μείωση των ηωσινοφίλων. Την ελάττωση της παραγωγής λεμφοκυττάρων (λεμφοπενία εις το
αίμα) και ανοσοσφαιρινών και τη μείωση της
λειτουργίας των μονοκυττάρων και των μακροφάγων με συνέπεια τη διαταραχή της ανοσολογικής ικανότητας (ανοσοκαταστολή).
Την κινητοποίηση του λίπους και την κεντρομόλο ανακατανομή του στο σώμα (πρόσωπο, ώμοι). Τη μείωση της οστικής παραγωγής. Την αναστολή σχηματισμού κολλαγόνου.
Tα κορτικοστεροειδή φάρμακα (γλυκοκορτικοειδή) είναι τροποποιημένες μορφές δύο
ορμονών, της κορτιζόνης και της υδροκορτιζόνης, που παράγονται φυσικά από τα επινεφρίδια των σώματος. Αυτή η κατηγορία στεροειδών φαρμάκων χρησιμοποιούνται στη

θεραπεία ποικίλων δερματολογικών και όχι
μόνο προβλημάτων, αλλά πάντα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι παρενέργειες. Εκτός
από την προφανή τους αξία στην αντιμετώπιση παθήσεων ανεπάρκειας των επινεφριδίων
τα κορτικοστεροειδή φαμακα μπορεί να αποτελέσουν ανεκτίμητα όπλα για μεγάλο εύρος
άλλων παθήσεων, που μπορεί να είναι παθήσεις του δέρματος, αυτοάνοσες παθήσεις,
αλλεργίες, κάποιοι όγκοι και αρκετά είδη αρθρίτιδας. Για παράδειγμα, τα κορτικοστεροειδή έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση,
που μπορεί να μειώσει το πρήξιμο, τον πόνο, την ερυθρότητα και τη θερμότητα των αρθρώσεων που φλεγμαίνουν, όπως στην περίπτωση της οστεοαρθρίτιδας. Τα γλυκοκορτικοειδή χρησιμοποιούνται επίσης για την πρόληψη της απόρριψης ενός μεταμοσχευμένου
οργάνου.
Είναι διαθέσιμα σε μορφή χαπιού, σε μορφές για τοπική χρήση, σε σταγόνες και ενέσεις. Μπορούν να χορηγηθούν απευθείας με
ένεση στο μυ, στην άρθρωση ή στο θύλακα,
ένα σάκο γεμάτο υγρό ανάμεσα στα οστά. Τα
κορτικοστεροειδή φάρμακα δεν είναι τα ίδια
με τα αναβολικά στεροειδή σκευάσματα (αντρικές ορμόνες) που χρησιμοποιούν παράνομα κάποιοι αθλητές, για να αυξήσουν τον
όγκο τους.
Ο κίνδυνος παρενεργειών από τα κορτικοστεροειδή φάρμακα αυξάνει ανάλογα με τη
διάρκεια θεραπείας, ιδιαίτερα στις μεγάλες
δόσεις. Μέχρι 7,5 χιλιοστόγραμμα (mg) την
ημέρα του κορτικοστεροειδούς πρεδνιζόνη
θεωρείται χαμηλή δοσολογία συγκριτικά με
τη φυσιολογική ποσότητα που βρίσκεται στο
σώμα. Ημερήσια δοσολογία από 7,5 mg μέχρι 20 mg θεωρείται μέτρια δόση και παρουσιάζει μέτριο κίνδυνο παρενεργειών. Ο κίνδυνος είναι μικρός τον πρώτο μήνα, αλλά αυξάνεται με τον καιρό. Αν λαμβάνονται 20 έως
60 mg την ημέρα, ο κίνδυνος παρενεργειών
αυξάνεται δραματικά. Μία τόσο υψηλή δο-

σολογία πρέπει να λαμβάνεται μόνο για μικρά διαστήματα και στη συνέχεια να μειώνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα.
Στην παρατεταμένη, μακροχρόνια χρήση
κορτικοστεροειδών φαρμάκων ο κίνδυνος
παρενεργειών είναι μεγάλος. Τα επινεφρίδια
τείνουν να συρρικνωθούν (ατροφία). Άλλες
επιδράσεις είναι η αύξηση του βάρους, η απώλεια ανόργανων ουσιών από τα οστά (οστεοπόρωση), η μυϊκή αδυναμία, η κατακράτηση νερού, η ακμή, η αργή θεραπεία εκδορών και πληγών, ο αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων, η ανακατανομή του σωματικού λίπους, η στρογγυλοποίηση των χαρακτηριστικών του προσώπου, η λέπτυνση του δέρματος, ο διαβήτης και ο καταρράκτης. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν απορρύθμιση
της αρτηριακής υπέρτασης, αυξημένο ζάχαρο
και ερεθισμό του στομάχου, ιδιαίτερα όταν το
φάρμακο λαμβάνεται μαζί με άλλα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Το σύνδρομο από τη διακοπή λήψεως κορτικοστεροειδών (rebound
effect), γνωστό και ως «σύνδρομο του κόκκινου δέρματος», απαντάται συχνά: η πλήρης
διακοπή των στεροειδών είναι υποχρεωτική
και, παρότι αντιστρεπτή, η κατάσταση αυτή
μπορεί να απαιτήσει δύσκολη και μακρά διαδικασία για να παρέλθει. Ελάχιστα άτομα εμφανίζουν όλα τα συμπτώματα και στη βραχυπρόθεσμη χρήση σε χαμηλή δοσολογία υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην εμφανιστεί καμία παρενέργεια.
Αν ο γιατρός σας συνταγογραφήσει κορτικοστεροειδή, το σημαντικότερο είναι να ακολουθήσετε κατά γράμμα τις οδηγίες του για
τη δόση. Μην παίρνετε περισσότερο από όσο πρέπει και ποτέ μη διακόπτετε απότομα
τη λήψη τους. Τα φάρμακα καταστέλλουν τη
λειτουργία των επινεφριδίων, που χρειάζονται χρόνο για να αναρρώσουν. Όταν θεραπευθείτε από τη νόσο διακόψτε σταδιακά τη
λήψη τους, ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Να κάνετε όλα σας τα εμβόλια -

μαζί και το αντιγριπικό κάθε χρόνο. Αν παίρνετε για χρόνια στεροειδή, ίσως πρέπει να κάνετε και το εμβόλιο της πνευμονίας. Να παίρνετε πάντοτε τα στεροειδή μετά το φαγητό,
για να περιορίσετε τις επιπτώσεις στο πεπτικό σύστημα. Αν νιώσετε καούρες ή παρουσιάσετε μαύρα κόπρανα, ενημερώστε τον γιατρό σας. Να παίρνετε τα στεροειδή νωρίς, για
να προλάβετε την αϋπνία.
Αν καπνίζετε, κόψτε το κάπνισμα. Και περιορίστε το αλκοόλ σε ένα ή κανένα ποτό
την ημέρα. Αποφύγετε το αλάτι, που προκαλεί κατακράτηση υγρών και αυξάνει την πίεση, περιορίστε τα γλυκά, που ανεβάζουν το
σάκχαρο, και γενικά ακολουθήστε μια διατροφή φτωχή σε λιπαρά. Καλό είναι, επίσης,
να παίρνετε την κορτιζόνη μετά το φαγητό, ώστε να μην ερεθίζεται το στομάχι σας. Αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην όραση, πηγαίνετε αμέσως σε οφθαλμίατρο. Η
διαταραχή μπορεί να είναι παροδική ή απειλητική για τη ζωή. Σε τέτοια περίπτωση, συμβουλευθείτε τον γιατρό που σας έγραψε τα
κορτικοστεροειδή. Ίσως, η χρησιμότερη συμβουλή είναι να ακούτε προσεκτικά τον ιατρό
σας, να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες του, να
τον ενημερώνετε άμεσα για τις τυχόν παρενέργειες που σας παρουσιαστούν και σε κάθε
περίπτωση μην αφήνετε αμφιβολίες να αιωρούνται: εκφράστε τις ανησυχίες σας και συζητήστε τις απορίες σας.
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Η πληροφορία του πόνου δεν καταλήγει
στης περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου και
έτσι δεν επιτυχάνεται συνείδηση και αντίληψη
του πόνου.
Ανάλογα με τον τρόπο και την οδό χορήγησης, η τοπική αναισθησία διακρίνεται σε:
• Τοπική αναισθησία δέρματος - βλεννογόνων με επάλειψη κρεμών, ψεκασμό και τοποθέτηση εμπλάστρων .
• Αναισθησία διήθησης, με έγχυση του τοπι-

κού αναισθητικού στην περιοχή
• Αποκλεισμό περιφερικών νεύρων ή πλεγμάτων - η έγχυση γίνεται κοντά στο νεύρο ή
νευρικό πλέγμα
• Εξοιδηματική ή Διογκωτική τοπική αναισθησία (Tumescenttechnique) - υποδόρια
έγχυση τοπικού αναισθητικού
Τα τοπικά αναισθητικά σε παιδιά:
Το πρόβλημα στα παιδιά είναι η εκτίμηση του πόνου. Οι νευρικές ίνες έχουν λιγότεΣΕΛΙΔΑ 28

ρη μυελίνη και οι νευρική κόμβοι Ravier βρίσκονται πολύ κοντα μεταξύ τους και για αυτό
μπλοκάρεται η μεταφορά της ώσης πιο γρήγορα. Οι νευρικές ίνες είναι πιό λεπτές, πιο
ευαίσθητες και με λιγότερη συγκέντρωση πετυχαίνουμε αποκλεισμό
Τα τοπικά αναισθητικά
σε Εγκυμοσύνη:
Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη κάθε φαρμάκου σε γαλουχία ή εγκυμοσύνη ή τουλά-

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. Χαρακτηρίζεται από
αναπαραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα
της τάξεως του 99,9% κατά τον γενετικό
προσδιορισμό.
Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές σε 13 γονίδια
που σχετίζονται με την αλωπεκία, ενώ
περισσότερες από 50 δημοσιευμένες μελέτες

Fagron Hellas
12 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας
Τ.Κ. 42100, Τ.Θ. 32
Τρίκαλα, Ελλάδα

υποστηρίζουν την επιστημονική βάση του.
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
βρίσκεται σε αναστολή στον εκάστοτε
ασθενή

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr

• Προσαρμόζει τη δοσολογία των
δραστικών ουσιών αναλόγως του
μεταβολισμού του εκάστοτε ασθενή
• Βελτιώνει και βελτιστοποιεί την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας
• Αποτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των
δραστικών ουσιών
Για περισσότερες πληροφορίες και για να
προμηθευτείτε το προϊόν παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τη Fagron Hellas.

χιστον να καθηστερείται μέχρι το δεύτερο τρίμηνο (οργανογένεση). Αναισθητικά με υψηλή
λιποδιαλυτότητα μπορούν να διαπεράσουν
πιο γρήγορα τον πλακούντα. Επίσης όσο πιο
μικρή είναι η πρωτεϊνική σύνδεση τόσο πιο
εύκολα διαπερνά τον πλακούντα και καταλήγει στο παιδί. Αποφεύγουμε την ενδαγγειακή
χορήγηση και την Αδρεναλίνη (1:200.000).

Η Λιδοκαίνη είναι συμβατή με τη γαλουχία
(Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία).
Τέλος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικών
αναισθητικών χωρίζονται σε τοπικές και συστηματικές. Οι τοπικές παρενέργειες περιλαμβάνουν: Πόνο, λοίμωξη, εκχύμωση, αιμάτωμα και βλάβη νεύρου στη στελεχιάια τεχνική.
Οι συστηματικές παρενέργειες εξαρτώνται

απο τη δοσολογία του τοπικού αναισθητικού,
την αγγειοπνευμονογαστρική αντίδραση, την
αντίδραση στην αδρεναλίνη και τις αλλεργικές αντιδράσεις (τύπου Ι, IV).
Η καθημερινή χρήση τοπικής αναισθησίας απο τους δερματολόγους απαιτεί γνώση της θεωρίας, έγκαιρη αναγνώριση των ανεπιθύμητων
ενεργειών και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Χρησιμοποιώντας σωστά:
τα αντιφθειρικά,
αντιψωρικά φάρμακα
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Η φθειρίαση είναι εξωπαρασιτική δερματική
λοίμωξη που προκαλείται από έντομα της
τάξης των Anoplura. Η Pediculus Humanus
και η Pthirus Pubis είναι ειδικά προς τον
ξενιστή παράσιτα του ανθρώπου και
προκαλούν τρεις κλινικές μορφές φθειρίασης
(κεφαλής, σώματος, εφηβαίου).

Μ

ια άλλη εξωπαρασιτική δερματική λοίμωξη είναι η ψώρα. Οφείλεται στο άκαρι Sarcoptes Scabiei var
hominis και είναι ιδιαίτερα μεταδοτική.
Η αυξημένη επίπτωση της φθειρίασης και
της ψώρας, είναι ανεξάρτητη από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο και την ηλικία. Μεταδίδονται κυρίως με άμεση επαφή,
αλλά και μέσω μολυσμένου περιβάλλοντος.
ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ
Φθειρίαση τριχωτού κεφαλής
• Επιδημιολογία: Παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση σε παιδιά προσχολικής και σχολικής
ηλικίας. Προσβάλλει 10%-50% του γενικού πληθυσμού και είναι σπάνια στη μαύρη φυλή.
• Μετάδοση: Μεταδίδεται άμεσα με την επαφή με τριχωτό κεφαλής ατόμου που πάσχει
ή σπάνια έμμεσα μέσω μολυσμένων αντικειμένων. Η φθείρα δεν πετά.
Βιολογικός Κύκλος φθείρας
Νύμφη
Ώριμη
Τρία στάδια: Κόνιδα
φθείρα
Ο κύκλος από κόνιδα σε ώριμη φθείρα επαναλαμβάνεται κάθε τρεις εβδομάδες, χωρίς θεραπεία. Ο χρόνος ζωής είναι από 1 έως 3 μήνες. Η φθείρα επιβιώνει έως και 3 ημέρες μακριά από τον ξενιστή, ενώ η κόνιδα
έως και 12 ημέρες. Απομυζά αίμα και εκχύει σάλιο στο δέρμα του ξενιστή με αγγειοδιασταλτικές και αντιπηκτικές ιδιότητες.
Κλινικές ενδείξεις
• Κνησμός: Οφείλεται σε επιβραδυνομένου
τύπου αντίδραση υπερευαισθησίας. Στην

πρώτη έκθεση ο κνησμός εμφανίζεται σε 46 εβδομάδες. Σε επόμενη έκθεση σε 1-2 ημέρες
• Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα τραχηλικής
χώρας
• Μικροβιακή λοίμωξη τριχωτού κεφαλής
• Διόγκωση υπινιακών και οπισθοωτιαίων
λεμφαδένων
Διάγνωση
• Επισκόπηση
• Δερματοσκόπηση
• Άμεση αναζήτηση στο μικροσκόπιο
• Λυχνία του Wood: Μαργαριτοειδής φθορισμός ζωντανών κονίδων
Ενδείξεις θεραπείας
• Ανεύρεση ζωντανής φθείρας
• Ανεύρεση κονίδων σε απόσταση <1cm από την έκφυση της τρίχας. Απομακρυσμένη
κόνιδα >1cm από την έκφυση της τρίχας είναι μη ενεργής. Ανενεργείς κόνιδες ανευρίσκονται έως και 6 μήνες μετά την θεραπεία.
• Ανεύρεση ζωντανής φθείρας μετά την ολοκλήρωση της αγωγής
Γενικά μέτρα
• Πλύσιμο μολυσμένων αντικειμένων με ζεστό νερό Θ> 60οC
• Αντικείμενα που δεν πλένονται τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους για δύο εβδομάδες
• Όχι τοποθέτηση ρούχων - αξεσουάρ σε
κοινές κρεμάστρες
• Όχι στέγνωμα μαλλιών με στεγνωτήρα
• Αντιμετώπιση δευτεροπαθών μικροβιακών
λοιμώξεων
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• Απομάκρυνση κόνιδων με διάλυμα ξυδιού
(1:1 νερό) και λεπτό χτένι
• Εφαρμογή αντιφθειρικής αγωγής σε 2-3 εβδομαδιαίους κύκλους
• Αιθέρια έλαια ως απωθητικά φθειρών
αποτελεσματικότητα 33% - 65%
• Όχι ίδιο αντιφθειρικό στο ίδιο εξάμηνο - Ανάπτυξη αντοχής
• Σαφείς και γραπτές οδηγίες στον ασθενή
Θεραπεία φθειρίασης
Η θεραπεία συνίσταται σε χημικές ουσίες
που προκαλούν νευροτοξικότητα της φθείρας και σε φυσικές ουσίες που προκαλούν ασφυξία της φθείρας.
Τοπικά αντιφθειρικά (νευροτοξικότητα της
φθείρας)
(Ι) Πυρεθρινίες - Πυρεθροειδή
Περμεθρίνη 1% (Nix): Συνθετικό πυρεθροειδές. Μεταβολίζεται από εστεράσες του δέρματος και απεκκρίνεται με τον ιδρώτα και το
σμήγμα. Ασφαλής σε παιδιά> 2 ετών, σε κύηση και θηλασμό.
• Συνδυασμοί Πυρεθροειδών:
- Περμεθρίνη + Μαλαθείο + Πιπερονυλική
βουτοξίδη (Para-plus)
- Τετραμεθρίνη + Πιπερονυλική βουτοξίδη
(Runde emulsion)
- Φαινοφρίνη (Ivaliten lot., gel, shampoo)
(ΙΙ) Μαλαθείο 0,5%
• Αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης
(Sicaril, Specifthir).
Είναι ασφαλές και αποτελεσματικό σε ποσοστό 97%. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε παιδιά< 2 ετών. Πρέπει να επαναληφθεί σε 7 ημέρες. Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και γι' αυτό
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στεγνωτήρας.
(ΙΙΙ) Spinosad 0,9%
Είναι μίγμα Spinosyn A + Spinosyn D, που
μας δίνει προϊόντα ζύμωσης του ακτινομύκητα Saccharopolyspora spinosa. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε παιδιά< 6 μηνών. Είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό 93%.
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Χρήση αντιφθειρικής λοσιόν Laviten Anti Lice Solution:
εξαλείφει τις ψείρες και τα αυγά τους (κόνιδες) με φυσικό
μηχανισμό δράσης, σε 15 λεπτά. Xωρίς εντομοκτόνα και
τοξικές ουσίες. Aποτελεσματικό από την 1η εφαρμογή.

2

Εφαρμογή του ειδικού Laviten Shampoo:
αποκολλά τις κόνιδες από την τρίχα και βοηθάει στην
απομάκρυνση τους, ενώ παράλληλα λειαίνει και ξεμπερδεύει
τα μαλλιά και καταπραΰνει το τριχωτό της κεφαλής.

3

Σχολαστικό χτένισμα των μαλλιών με το Laviten χτενάκι:
βοηθάει να απομακρυνθούν εύκολα και αποτελεσματικά
υπολείμματα από ψείρες και κόνιδες. Περιλαμβάνεται στη
συσκευασία.
K Λ Ι Ν Ι Κ Ά Ά Π Ο Δ Ε Δ Ε Ι Γ Μ Ε Ν Η Ά Π ΟΤ Ε Λ Ε Σ Μ ΆΤ Ι Κ ΟΤ Η ΤΆ

Οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής, Τηλ.: +30 210 66 91 000, www.lavipharm.com

Περισσότερες πληροφορίες στο www.laviten.com

ΜΌΝΌ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΊΑ

Αντοχή φθείρας στα αντιφθειρικά
Η αντοχή στα αντιφθειρικά οφείλεται: (1) σε
συχνή χρήση του ίδιου φαρμάκου και (2) σε
γονιδιακές μεταλλάξεις της φθείρας (T929,
L932F), οι οποίες προκαλούν Knock Down
αντίσταση (KDR). [Στις ΗΠΑ εμφανίζεται αντοχή στην Περμεθρίνη, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Μαλαθείο και τα Πυρεθροειδή]
Τοπικά αντιφθειρικά (ασφυξία φθείρας)
(Ι) Βενζυλική αλκοόλη 5% - Benzyl alcohol
5%: Σε παιδιά> 6 μηνών, κύηση, θηλασμό.
(ΙΙ) Διμεθικόνη: Είναι έλαιο σιλικόνης που ακινητοποιεί φθείρες και κόνιδες. Προκαλεί
απόφραξη αναπνευστικών οδών φθείρας
και εμποδίζει την επώαση κόνιδας.
(ΙΙΙ) Αιθέρια έλαια: Επάλειψη τριχωτού κεφαλής με βαζελίνη, ελαιόλαδο, γαλάκτωμα μαλλιών (conditioner) κ.ά. Επανάληψη μία φορά την εβδομάδα για ένα μήνα.
Λούσιμο το επόμενο πρωί.

European Guidelines for the Management of Pediculosis Pubis. EADV 2017; 31: 1425-1428.

Χτένισμα σε βρεγμένα μαλλιά (wet combing)
Εφαρμογή μαλακτικής κρέμας σε βρεγμένα μαλλιά και χτένισμα με ειδική χτένα. Το
χτένισμα πρέπει να διαρκεί 15 έως 30 min.
Τα μαλλιά πρέπει να σαρώνονται δύο φορές.
Επαναλαμβάνουμε ανά 3-4 ημέρες για αρκετές εβδομάδες. Η αποτελεσματικότητα της
μεθόδου αγγίζει το 35-60%.
Συστηματική θεραπεία - Ειδικές περιπτώσεις
Σε ανθιστάμενες περιπτώσεις χρησιμοποιείται συστηματική θεραπεία με:
(Ι) Ιβερμεκτίνη: 400 μg/kg/24h per os
Ημέρες 1 και 10
Αποτελεσματικότητα 95,2%
(ΙΙ) Ιβερμεκτίνη 0,5% ή 1% - τοπική χρήση
Εφαρμογή 10 min.
Όχι σε παιδιά Σ.Β. < 15 kg
Όχι σε κύηση ή θηλασμό
(ΙΙΙ) Κοτριμοξαζόλη:10 mg/kg/24h per os
Χορήγηση ημέρες 1-2-3
Επανάληψη μετά από 10 ημέρες ή 10 mg/
kg/24h X 10 ημέρες + Permethrin shampoo
Φθειρίαση σώματος
Παρατηρείται κυρίως σε άτομα που ζουν
κάτω από άσχημες συνθήκες υγιεινής. Μεταδίδεται με τα μολυσμένα ρούχα και κλινοσκεπάσματα, καθώς η φθείρα παρασιτεί και εναποθέτει τα αυγά της στα ενδύματα και κλινοσκεπάσματα του ξενιστή.
Επιπλοκές: Αποτελεί φορέα άλλων παθογόνων όπως: α) Rickettsia prowazekii (επιδημικός τύφος), β) Borrelia recurrentis (υπόστροφος πυρετός) και γ) Βartonella quintanta
(πυρετός των χαρακωμάτων).
Η θεραπεία συνίσταται στη βελτίωση συνθηκών υγιεινής και την αντιφθειρική αγωγή (±).
Φθειρίαση εφηβαίου
Είναι Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα. Πιθανώς συνυπάρχει μαζί με άλλο ΣΜΝ.
Εντοπίζεται στις τρίχες εφηβαίου, στις τρίχες

European Guidelines for the Management of Scabies (C.M. Salavastru et al.). EADV 2017; 31: 1248-1253.

μασχαλών, στις βλεφαρίδες και δυνητικά σε
όλες τις έντριχες περιοχές.
Μεταδίδεται άμεσα με την επαφή ή έμμεσα
με τη χρήση μολυσμένων αντικειμένων.
Η θεραπεία περιλαμβάνει την διακοπή της
σεξουαλικής επαφής πριν την ολοκλήρωση
της θεραπείας. Σε μόλυνση βλεφαρίδων εφαρμόζεται βαζελίνη τοπικά για 10 ημέρες.
ΨΩΡΑ
Μετάδοση

Η ψώρα μεταδίδεται με παρατεταμένη σωματική επαφή (15-20 min) και με τη χρήση
μολυσμένων ειδών ένδυσης ή κλινοσκεπασμάτων.
Προδιαθεσικούς παράγοντες αποτελούν: η
καθυστερημένη διάγνωση, ο συγχρωτισμός,
η σεξουαλική επαφή, οι ασθενείς με Νορβηγική ψώρα και κάποιοι δημογραφικοί παράγοντες όπως η έλλειψη στέγης και η μετακίνηση του πληθυσμού.
Βιολογικός κύκλος Ακάρεως Ψώρας
Το άκαρι διεισδύει στην επιδερμίδα με την
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έκκριση κερατολυτικών ενζύμων σε 30 min.
Ο κύκλος ζωής του S. scabiei ολοκληρώνεται
σε 4-6 εβδομάδες. Επιζεί περίπου 3 ημέρες
μακριά από το ανθρώπινο σώμα.
Σημεία Προσβολής
Στους ενήλικες προσβάλλονται οι μεσοδακτύλιες πτυχές, η καμπτική επιφάνεια των καρπών, η εκτακτική επιφάνεια των αγκώνων, οι
πρόσθιες μασχαλιαίες περιοχές, η κοιλιακή
χώρα περιομφαλικά, οι μηροί και οι γλουτοί,
το πέος και το όσχεο, η περιθηλαία περιοχή.
Στα βρέφη και τους ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς σημεία προσβολής επίσης είναι το
τριχωτό κεφαλής, το πρόσωπο, ο αυχένας, οι
παλάμες και τα πέλματα.
Κλινικά σημεία Ψώρας
Οι πρωτογενείς βλάβες είναι οι σήραγγες
και τα οζίδια, ενώ οι δευτερογενείς βλάβες είναι οι κνιδωτικές ερυθρές βλατίδες, οι δρυφάδες, οι εκδορές, οι διαβρώσεις, οι αιματογενείς εφελκίδες, οι δευτερογενείς λοιμώξεις,
η εκζεματοποίηση και τα κοκκιώματα.
Ενδείξεις Ψώρας - Διάγνωση
Ενδείξεις για εμφάνιση ψώρας είναι: ο κνησμός, οι νοσούντες στο περιβάλλον και οι
δερματικές βλάβες (σήραγγα).

Νέα γενιά προϊόντων για την περιποίηση, ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μαλλιών
Η καινοτόμα σειρά προϊόντων Fagron Neogen™ δημιουργήθηκε για τον καθαρισμό και την
περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής αντιμετωπίζοντας την τριχόπτωση σε τρία επίπεδα με
την πατενταρισμένη τεχνολογία TrichoTech™. Διαθέτει ένα καινοτόμο 100% φυτικό εκχύλισμα
7 αιθέριων ελαίων που ενισχύει την ανάπτυξη των νεογενών τριχών, αυξάνει το κολλαγόνο
έως και 30%, αυξάνει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και προστατεύει όλο το τριχοειδές
σύστημα (βολβός-τριχωτό της κεφαλής-τρίχα).
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Η εργαστηριακή διερεύνηση γίνεται μέσω
μικροσκόπισης, δερματοσκόπησης, ιστολογικής εξέτασης και PCR.
Ειδικές μορφές Ψώρας
• Νορβηγική (Crusted)
• Άτυπη (Incognita)
• Των HIV ασθενών
• Πομφολυγώδης (Bullous)
• Των υπερηλίκων
• Προερχόμενη από ψωρικά ζώα
• Οζώδης (Nodular)
Τοπική θεραπεία Ψώρας
(Ι) Περμεθρίνη 5% κρέμα
Παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια εξέλιξης του
ακάρεως. Είναι ασφαλής για παιδιά> 2 ετών, κύηση, θηλασμό. Εφαρμόζεται για 812 ώρες και επαναλαμβάνεται σε 7 ημέρες.
Στη Νορβηγική ψώρα η κρέμα εφαρμόζεται
για 7 συνεχόμενες ημέρες και μετά 2 φορές
εβδομαδιαίως έως ίασης.
(ΙΙ) Esdepallethrin 0,63% + Pyperonyl Butoxide (Spregal spray)
Είναι συνθετικό πυρεθροειδές που ενδείκνυται για άτομα> 2 ετών. Εφαρμόζεται για
12 ώρες.
(ΙΙΙ) Βενζοϊκό βενζύλιο - Benzyl Benzoate
10%-25%
Εστέρας του βενζοϊκού οξέος με νευροτοξική δράση στα ακάρεα. Το διάλυμα 25% ενδείκνυται για ενήλικες και παιδιά≥ 5 ετών.
Εφαρμόζεται τρεις φορές διαδοχικά και επαναλαμβάνεται σε 1 εβδομάδα. Δεν επιτρέπεται σε βρέφη και παιδιά< 2 ετών, κύηση, θηλασμό. Στη Νορβηγική ψώρα: εφαρμογή για 1-2 εβδομάδες και επανάληψη 2
φορές την εβδομάδα έως ίασης.
(IV) Θειούχος βαζελίνη - Sulfur Precipitated
Εφαρμόζεται σε παιδιά (σε συγκεντρώσεις
5%-6%) και σε ενήλικες (σε συγκέντρωση
10%). Είναι ασφαλής σε βρέφη, παιδιά, κύηση, θηλασμό. Εφαρμογή για 3 έως 10 διαδοχικές νύκτες. Είναι αποτελεσματική στη
Νορβηγική ψώρα. Τα μειονεκτήματά της είναι η λιπαρή υφή, η οσμή, η χρώση ρούχων και η ερεθιστική δερματίτις εξ επαφής.
(V) Κροταμιτόνη 10% (Eurax) [κρέμα ή υδατικό διάλυμα]
Χρησιμοποιείται σε παιδιά λόγω χαμηλής

τοξικότητας. Έχει αντικνησμώδη δράση και
εφαρμόζεται 2 φορές την ημέρα για 5 διαδοχικές ημέρες.
(VI) Μαλαθείο 0,5% [υδατικό διάλυμα]
Δεν χρησιμοποιείται σε παιδιά< 5 ετών, κύηση, θηλασμό. Εφαρμόζεται για 12 ώρες.
(VII) Ιβερμεκτίνη 1% [υδατικό διάλυμα]
Δεν χρησιμοποιείται σε παιδιά< 5 ετών, κύηση, θηλασμό.
(III) Εξαχλωρικό βενζένιο - Lindane 1%
Ανάπτυξη αντοχής και τοξικότητα (νευροτοξικότητα, απλαστική αναιμία). Δεν εφαρμόζεται σε παιδιά< 2 ετών, κύηση, θηλασμό
και σε εκτεταμένη δερματίτιδα.
Συστηματική θεραπεία Ψώρας
(Ι) Ιβερμεκτίνη
Είναι ένα παράγωγο της αβερμεκτίνης Β1
- Ανθελμινθικό. Προκαλεί παράλυση των
παρασίτων. Δεν χρησιμοποιείται σε κύηση,
θηλασμό, παιδιά. Δόση: 200 μg / kg / 24 h
pos. Επαναλαμβάνεται 2-3 φορές ανά 1-2
εβδομάδες σε ειδικές περιπτώσεις.
Η θεραπεία με Ιβερμεκτίνη ενδείκνυται σε:
1) Ανοσοκατεσταλμένους, κατακεκλιμένους ασθενείς, 2) Κλειστές κοινότητες - φυλακές, γηροκομεία, 3) Ασθενείς με πολλαπλές υποτροπές Νορβηγικής ψώρας.
(ΙΙ) Αντιϊσταμινικά
(ΙΙΙ) Κορτικοστεροειδή
Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις βαριάς αντίδρασης υπερευαισθησίας και ποτέ πριν την
ολοκλήρωση της αντιψωρικής θεραπείας.
(ΙV) Αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται σε επιμολυσμένες βλάβες.
Θεραπεία Νορβηγικής Ψώρας
(I) Απομόνωση ασθενή
(II) Αντιμετώπιση υπερκερατωσικών βλαβών
(κερατολυτικά)
(III) Τοπική θεραπεία
Η τοπική θεραπεία εφαρμόζεται για 7 διαδοχικές ημέρες και μετά δύο φορές την εβδομάδα έως ίασης.
(IV) Ιβερμεκτίνη 200 μg/24 h per os, ημέρες
1,2,3 και 8. Σε σοβαρές περιπτώσεις: ημέρες 9, 15 ή 9, 15, 22 και 29.
Γενικές Οδηγίες
• Επιβεβαίωση διάγνωσης και αναζήτηση πη-

γής παρασίτων.
• Ταυτόχρονη θεραπεία ανεξαρτήτως συμπτωματολογίας, σε όλα τα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον πάσχοντα.
• Η θεραπεία εφαρμόζεται σε όλο το σώμα.
• Σε βρέφη, ανοσοκατεσταλμένους και υπερήλικες, η θεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται
και στο κεφάλι.
• Απαιτείται πλύσιμο μετά την εφαρμογή του
φαρμάκου: 12 ώρες για ενήλικες και 8 ώρες για βρέφη και νήπια.
• Ρούχα και κλινοσκεπάσματα πλένονται σε
θερμοκρασία >50oC. Ότι δεν πλένεται,
κλείνεται αεροστεγώς σε πλαστικούς σάκους για 7 ημέρες.
• Γραπτές και σαφείς οδηγίες στον ασθενή.
Follow-up
Δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της
θεραπείας απαιτείται μικροσκοπική εξέταση.
Αν τα συμπτώματα επιμένουν 3-4 εβδομάδες μετά την θεραπεία, σημαίνει ότι:
(α) Η θεραπευτική αγωγή δεν είναι σωστή
(β) Υπάρχει επαναμόλυνση
(γ) Αντοχή στη θεραπεία
(δ) Δερματίτιδα εξ επαφής
(ε) Ψυχογενής κνησμός-Παρασιτοφοβία
(στ) Τα οζίδια μπορεί να επιμένουν για μήνες
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Εξηγώντας στον/στην ασθενή:
την ερπητική λοίμωξη
aθηνα κατσαβου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
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Καθοδηγώντας τον ασθενή

Ο

ι ερπητικές λοιμώξεις παρότι δεν αποτελούν συνήθως ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα, έχουν αξιοσημείωτη επίδραση στη ζωή των πασχόντων. Από
τηλεφωνική συνέντευξη του American Social

Health Association φαίνεται ότι το 68% των
ασθενών που πάσχουν από έρπητα γεννητικών οργάνων βρίσκουν τη διάγνωση «πολύ
τραυματική» και το 54% αισθάνονται το ίδιο
άσχημα όπως αν είχαν απολυθεί από την ερΣΕΛΙΔΑ 34

γασία τους.
Η παρουσίαση επικεντρώνεται στους κάτωθι ερπητοϊούς:
• HSV-1 Κυρίως επιχείλιος ή/και γεννητικών
οργάνων

• HSV-2 Κυρίως γεννητικών οργάνων ή/και επιχείλιος
• VZV Ανεμευλογιά, Έρπητας ζωστήραs
ΕΡΠΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η συζήτηση για τον έρπητα μεταξύ ιατρού
και ασθενούς και κυρίως τον έρπητα των γεννητικών οργάνων είναι μια δύσκολη συζήτηση με πολλά εμπόδια στην επικοινωνία. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι η αμηχανία. Αναγκαστικά, μια τέτοια συζήτηση περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στη σεξουαλική
συμπεριφορά του παρελθόντος και του μέλλοντος. Εκτός από την αμηχανία, η πολυπλοκότητα της ερπητικής λοίμωξης από μόνη
της αποτελεί μια σημαντική πρόκληση και για
το γιατρό, που χρειάζεται να εξηγήσει καθαρά το νόσημα και για τον ασθενή, που χρειάζεται απαντήσεις στις τόσες πολλές απορίες
που προκύπτουν. Ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει τί πληροφορίες πρέπει να δώσει στον ασθενή στην πρώτη επίσκεψη και πώς τα υπόλοιπα κενά θα καλυφθούν σε μια επόμενη επίσκεψη.
Για τον ιατρό το χρονικό εμπόδιο είναι πολύ
σημαντικό. Φαίνεται ότι τo 50% των ιατρών έχουν κάτω από 11 λεπτά για την ενημέρωση
του ασθενή.
Ο ιατρός στο νόσημα αυτό καλείται να διαχειριστεί το ιατρικό θέμα (τα σχετικά με τη νόσο και την κλινική επίδραση στον ασθενή),
αλλά και την επίδραση που έχει το νόσημα
σε άλλους τομείς (στη σεξουαλικότητα, την
αυτοεκτίμηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους). Και τα δύο είναι σημαντικά και το ένα χωρίς το άλλο αφήνει κενά και
εμποδίζει τον ασθενή να αντιληφθεί επαρκώς
το νόσημα.
Ο έρπητας γεννητικών οργάνων είναι μια
συχνή λοίμωξη. Πάσχει το 25% των ενηλίκων, αλλά το 90% αυτών δεν το γνωρίζει.
Είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και
ευθύνεται συνήθως ο HSV-2. Οι ασθενείς
πρέπει να ξέρουν ότι δεν υπάρχει ίαση. Ο ιός
μένει πάντα μέσα στο σώμα σε λανθάνουσα
κατάσταση και μπορεί κάποια στιγμή να ενεργοποιηθεί και να εμφανιστεί υποτροπή.
Κατά την πρώτη εμφάνιση του ιού τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά, κυρίως στις γυναίκες. Αρχίζουν λίγες εβδομάδες μετά τη
λοίμωξη. Υποχωρούν σε 2-3 εβδομάδες.
Μετά το αρχικό επεισόδιο, ο ιός παραμένει
ανενεργός και ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα.
Κάποια στιγμή μπορεί να εμφανιστεί υποτροπή. Γενικά τα συμπτώματα είναι ηπιότερα
από την πρωτολοίμωξη. Το εξάνθημα μπορεί να βγει στην ίδια περιοχή ή αλλού. Είναι πιθανό να εμφανιστούν βλάβες σε περιοχές όπου δεν υπήρχε άμεση επαφή με τον ιό
π.χ. μπορεί να υπάρχει εξάνθημα γύρω από
τον πρωκτό, χωρίς να έχει προηγηθεί πρωκτική επαφή.
Κάποιοι ασθενείς παρότι μολύνονται από
τον ιό, δεν εμφανίζουν ποτέ συμπτώματα. Γι’
αυτό το λόγο το 90% αυτών που πάσχουν

δεν το γνωρίζουν.
Συχνές ερωτήσεις των ασθενών:
• Πώς κόλλησα;
Mετάδοση από οποιουδήποτε είδους επαφή: κολπική, πρωκτική, στοματική με άτομο που είναι μολυσμένο από τον ιό. Δεν
μεταδίδεται από έκθεση σε επιφάνειες: κάθισμα τουαλέτας, σεντόνια, πόμολα, όργανα γυμναστικής
• Πότε κόλλησα;
Άγνωστο. Συνήθως δεν μπορούμε να εντοπίσουμε το χρόνο λοίμωξης, γιατί κάποιοι
δεν εμφανίζουν συμπτώματα και σε κάποιους η 1η υποτροπή μπορεί να συμβεί
χρόνια μετά τη λοίμωξη.
• Πότε θα ξαναεμφανιστεί;
Άγνωστο. Με το χρόνο οι υποτροπές γίνονται λιγότερες. Η 1η υποτροπή μπορεί να
συμβεί χρόνια μετά τη λοίμωξη.
Εκλυτικοί παράγοντες για εμφάνιση υποτροπής: στρες, έκθεση στον ήλιο, άλλα νοσήματα, έμμηνος ρύση
• Μπορεί να κολλήσω τον σύντροφο μου;
Ναι. Η πιθανότητα είναι πολύ αυξημένη
την περίοδο που υπάρχουν συμπτώματα.
Μπορεί όμως αυτό να γίνει και στη λανθάνουσα φάση.
Ακόμα, μπορεί να γίνει μετάδοση και από
ανθρώπους που έχουν μόνο θετικά αντισώματα στον εργαστηριακό έλεγχο, αλλά κλινικά δεν έχουν εμφανίσει πότε συμπτώματα.
• Μπορώ να προφυλάξω τον σύντροφο
μου;
Ναι. Στη φάση που υπάρχουν συμπτώματα
συνιστάται η σεξουαλική αποχή.
Η χρήση προφυλακτικού μπορεί να μειώσει την πιθανότητα μετάδοσης στην ασυμπτωματική φάση.
• Τι πρέπει να πω στο σύντροφό μου;
Ο ασθενής ενθαρρύνεται να ενημερώσει το
σύντροφο πριν την σεξουαλική επαφή.
Παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών
από ιατρούς και να συζητηθεί το ενδεχόμενο
να εξεταστεί και ο σύντροφος.
• Τι κάνω σε περίπτωση εγκυμοσύνης;
Αν μόνο ο άντρας πάσχει από έρπητα (γεννητικών οργάνων ή επιχείλιο) συστήνεται η
χρήση προφυλακτικού και η αποχή κατά το
3ο τρίμηνο.
Αν η μόλυνση συνέβη κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης ή εμφανιστεί υποτροπή λίγο
πριν τον τοκετό, τότε συστήνεται η καισαρική τομή.
ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΣ ΕΡΠΗΤΑΣ
Είναι μια πολύ συχνή λοίμωξη. Πάσχει το
80% των ενηλίκων και οφείλεται συνήθως
στον HSV-1.
Συχνές ερωτήσεις ασθενών:
• Πώς κόλλησα;
Μετά από επαφή με μολυσμένο άτομο π.χ.
φιλί ή χρήση πετσέτας, πιρουνιού, κουταλιού και από στοματική σεξουαλική επαφή
με άτομο που πάσχει από έρπητα γεννητιΣΕΛΙΔΑ 36

κών οργάνων
• Θα ξαναεμφανιστεί;
Συνήθως 1-6 φορές το χρόνο
Εκλυτικοί παράγοντες: στρες, έκθεση στον
ήλιο, ανοσοκαταστολή, τραύμα, ακραίες
θερμοκρασίες, πυρετός
• Πώς μπορώ να προστατέψω τους άλλους;
Όταν πάσχω αποφεύγω:
i. Να δίνω φιλιά
ii. Να μοιράζομαι μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πετσέτες, ξυραφάκια, lip balm, κραγιόν
iii. Το στοματικό σεξ
ΕΡΠΗΤΑΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ (VZV)
Ο ιός Varicella–zoster virus (VZV) είναι ο ίδιος ιός που προκαλεί ανεμευλογιά.
Μετά από την ανεμευλογιά ο ιός παραμένει στο σώμα μας ανενεργός, σαν να κοιμάται
και κάποια στιγμή για κάποιους λόγους μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή του έρπητα
ζωστήρα.
Συχνές ερωτήσεις ασθενών:
• Πώς μεταδίδεται;
Μεταδίδεται με άμεση επαφή με το υγρό
των φυσαλίδων.
Όταν το εξάνθημα «ξεραθεί», ο ασθενής
δεν μεταδίδει τον ιό.
• Μπορώ να κολλήσω ζωστήρα;
Δεν μεταδίδεται ο ζωστήρας από κάποιον
άλλον που έχει έρπητα ζωστήρα
• Πρέπει να μείνω σπίτι;
Εξαρτάται από το είδος της εργασίας και από τη θέση του εξανθήματος.
Σε κάθε περίπτωση, αν ο ασθενής πάει
στην εργασία του χρειάζεται οι βλάβες να είναι καλυμμένες, συχνός καθαρισμός χεριών,
αποφυγή εγκυμονουσών και αποφυγή ανεμβολίαστων για ανεμευλογιά παιδιών
• Πρέπει να εβολιαστώ με το εμβόλιο του
έρπητα ζωστήρα;
Το εμβόλιο έχει ένδειξη σε μη ανοσοκατασταλμένα άτομα, άνω των 60 ετών
• Τι κάνω σε περίπτωση εγκυμοσύνης;
ID
Δεν υπάρχει πρόβλημα για το έμβρυο.
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Mυρμηκιές
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1, ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ2
Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"
2
Ειδικευόμενος Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός"
1

ΟΡΙΣΜΟΣ
• Οι μυρμηκιές είναι υπερπλαστικές βλάβες του
δέρματος και των βλεννογόνων που οφείλονται στη λοίμωξη των κερατινοκυττάρων
από τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων,
-Human Papilloma Viruses, HPVs-.

κού DNA.
- Την L (Late region), L1, L2 που κωδικοποιεί
την παραγωγή δομικών πρωτεϊνών του ιού.
- Την URR (Upstream regulatory region) μεταξύ των Ε και L, των οποίων ρυθμίζει την
λειτουργία.
• Η διαφορά μεταξύ των HPV χαμηλού κινδύνου και των ογκογόνων HPV οφείλεται στο
ότι οι Ε6 και Ε7 των HPV χαμηλού κινδύνου
δεν έχουν μεγάλη χημική συγγένεια με τις
ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες p53 και pRb.

- Κοινές μυρμηκιές 2,4,27,29
- Ομαλές μυρμηκιές 3,10,28,49
- Οξυτενή κονδυλώματα 6,11,42-44
- Πελματιαίες μυρμηκιές 1,2,4,10
Mathijs H et al. Human papilomavirus:a review.
Dermatol Clin 20(2002) 315-331

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

ΘΗΛΩΜΑΤΩΔΕΙς ΙΟΙ
• Human Papilloma viruses (HPV)
• Bovine Papilloma viruses ( BPV)
• Canine Papilloma viruses (CPV)
• Cattle Papilloma viruses CPV)
• Rabbit Papilloma viruses (RPV)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ HPV
• Ιοί DNA διπλής έλικας, μικρού μεγέθους διαμέτρου ~55mm.
• Κάψα πρωτεϊνικής φύσεως , όχι ιδιαίτερα αντιγονική περιβάλλει το DNA των ιών.
• Στερούνται εξωτερικού λιποπρωτεϊνικού περιβλήματος.
• Ανθεκτικοί σε περιβαλλοντικές αλλαγές και
χημικούς παράγοντες.
• Δεν καλλιεργούνται και δεν ενοφθαλμίζονται σε πειραματόζωα.
• Έχουν περιορισμένο εύρος μολυσματικότητας (προσβάλλουν μόνο τον άνθρωπο).
• Δεν παράγουν ένζυμα – Κινάση της θυμιδίνης, πολυμεράση του DNA.
• Το DNA των HPV παρουσιάζει τρείς περιοχές:
- Την Ε (Early region), E1, E2, ……E7, που
κωδικοποιεί την παραγωγή ενζύμων απαραιτήτων για τον αναδιπλασιασμό του ιι-

• Το DNA των HPV περιέχει όλες τις γενετικές
πληροφορίες.
• Δεν έχει όμως ριβοσωμάτια ή συσκευή πρωτεϊνικής σύνθεσης => δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί μόνος του σε άψυχα υλικά =>
χρησιμοποιεί το γενετικό μηχανισμό του κυττάρου του ξενιστή.
• Οι φάσεις αναδιπλασιασμού του HPV βρίσκονται σε αναλογία με την διαδικασία διαφοροποίησης του επιθηλίου.
• Ο ιός εισέρχεται στα κύτταρα της βασικής στιβάδας ως απλό DNA (σωματίδιο ).
• Μεταφέρεται σταδιακά στα ανώτερα τμήματα της ακανθωτής στιβάδας ακριβώς κάτω από την κοκκιώδη στιβάδα, όπου πολλαπλασιάζεται στο πυρήνα των προσβεβλημένων κυττάρων.
• Τα προσβεβλημένα κύτταρα χάνουν τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού τους => η επιδερμίδα υπερπλαστική => εξωφυτική βλάβη, κλινικά ορατή.

ΦΑΣΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ HPV
• Οι HPV προκαλούν πλήθος αλλοιώσεων στο
δέρμα και τους βλεννογόνους.
• Το είδος της αλλοίωσης εξαρτάται από:
- Τον τύπο του HPV.
- Τη θέση της λοίμωξης.
- Την ανοσιακή κατάσταση του ξενιστή.
• Μοριακή ανάλυση - PCR, υβριδισμός DNA
- επέτρεψε τον προσδιορισμό αλληλουχίας
των νουκλεοτιδίων διαφόρων υποτύπων HPV.
• Έχουν ταυτοποιηθεί >100 HPV.
• Ένας τύπος HPV μπορεί να προκαλέσει διαφορετικού τύπου αλλοιώσεις.
• Ένα είδος αλλοίωσης, μπορεί να προκληθεί
από διαφορετικούς τύπους HPV.
• Η HPV λοίμωξη μπορεί να είναι κλινική, υποκλινική ή λανθάνουσα.
• Υπάρχουν πάνω από 100 τύποι HPV
ΣΕΛΙΔΑ 40

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
• Οι δερματικές μυρμηκιές προσβάλλουν ~20%
παιδιά σχολικής ηλικίας με μέγιστη επίπτωση μεταξύ 10 – 16 ετών και σπάνια <5 ετών.
• Προϊούσης της ηλικίας μειώνεται η επίπτωση.
• Αντιθέτως οι γεννητικές μυρμηκιές - κονδυλώματα είναι σπάνιες στην παιδική ηλικία.
• Οι HPV μεταδίδονται με πολλούς τρόπους:
- Άμεση επαφή – ετεροενοφθαλμισμός, αυτοενοφθαλμισμός – (Δίοδος του εμβρύου
μέσω του μολυσμένου γεννητικού σωλήνα, σεξουαλική επαφή)
- Περιβάλλον (μέσω μολυσμένων αντικειμένων ή χώρων ή ιατρογενώς)
• Περίοδος επώασης: 1 – 6 μήνες
• Αυτόματη υποστροφή των μυρμηκιών στο
75% των ασθενών εντός δύο ετών.
• Η υποτροπή είναι συχνή.

HPV ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
• Κοινές μυρμηκιές/Verruca Vulgaris (HPV-1,
-2, -4, -27, -29, -57, -63)
- Παιδιά ηλικίας 5 – 16 ετών. Αντιπροσωπεύουν 70% των δερματικών μυρμηκιών.
- Βλατίδες, σαφώς αφοριζόμενες στο χρώμα
του δέρματος ή λευκόφαιες με ανώμαλη
επιφάνεια, μονήρεις ή πολλαπλές.
- Εντόπιση: Ραχιαία επιφάνεια άκρων, χειρών και δαχτύλων.
- Περιονύχιες και υπονύχιες => πόνο και πιθανή αποκόλληση του νυχιού.
- Παιδιά που τρώνε τα νύχια τους εμφανίζουν
μυρμηκιές στα χείλη και στη γλώσσα.

• Ομαλές μυρμηκιές/Verruca Plana (HPV-3,
-10, -28, -41, -49 )
- Κυρίως σε παιδιά και εφήβους.
- Βλατίδες διαμέτρου 2 – 4mm μέτρια επηρμένες, ρόδινες ή υπερχρωματικές ανάλογα τον φωτότυπο.
- Εντόπιση: Πρόσωπο και ραχιαία επιφάνεια
άκρων χειρών, κυρίως.
- Δυνατή συνύπαρξη με κοινές μυρμηκιές
των άκρων.
- Πολλαπλές συνήθως, έχουν την τάση να
συρρέουν.
• Πελματιαίες μυρμηκιές/Verruca Plantaris (HPV
-1, -2, -4, -10, -27, -57)
- Εντόπιση: Σημεία πίεσης του πέλματος
- Κεράτινες, λευκόφαιες με ανώμαλη επιφάνεια βλάβες, περιβάλλονται από κεράτινο δακτύλιο.
- Στικτά μαύρα στίγματα στην επιφάνεια αντιστοιχούν σε θρομβωμένα τριχοειδή.
- Άλλοι τύποι πελματιαίων μυρμηκιών: “Δίκην μωσαϊκού”, “ραβδωτή”, “κυστικού
τύπου”.
• Μελαγχρωματικές μυρμηκιές (HPV-4, -60, -65 )
- Συχνές στους Ιάπωνες.
- Μοιάζουν με κοινές ή πελματιαίες, αλλά
είναι έντονα μελαγχρωματικές.
- Αυτό οφείλεται σε μεγάλη συσσώρευση μελανίνης στα μελανοκύτταρα, λόγω αδυναμίας αυτών να μεταφέρουν μελανίνη στην
HPV – μολυσμένη επιδερμίδα.

ΕΞΩΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ
HPV ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
• Υποτροπιάζουσα αναπνευστική θηλωμάτωση
- Εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας <5 και >15
ετών και δυνατότητα προσβολής όλου του
αναπνευστικού σωλήνα.
- Επίπτωση 0,3-3,9/100.000
- Βράγχος φωνής, συριγμός, βήχας, δύσπνοια,
είναι συνοδά συμπτώματα που οδηγούν
ενίοτε εσφαλμένα σε άσθμα ή λαρυγγικό
αιμαγγείωμα.
- Αυξανόμενα σε μέγεθος και αριθμό οδηγούν σε πλήρη απόφραξη των αεροφόρων
οδών, απειλητική για την ζωή του παιδιού.
- Οφείλεται σε λοίμωξη των βρεφών κατά
τον τοκετό, από μητέρα με γεννητική HPV
λοίμωξη (HPV-6, -11, -16, -18 ).
- Διάγνωση: Λαρυγγοσκόπηση - Βιοψία, Ιστολογική εξέταση
• Εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία
- Οφείλεται σε HPV λοίμωξη (HPV-13, -24,

-32) της στοματικής κοιλότητας.
- Συχνή σε ιθαγενείς της Αμερικής, στη Γροιλανδία και Τουρκία.
- Χαρακτηρίζεται από μικρές (1-5mm) βλατίδες λευκές ή ρόδινες που συρρέουν σε
πλάκες.
- Επιμένουσα HPV στοματική λοίμωξη στα παιδιά συνδέεται με HPV λοίμωξη της μητέρας.
- Αυτόματη ίαση => συχνή.
• Γεννητικές μυρμηκιές - Κονδυλώματα στα
παιδιά
- HPV λοίμωξη γεννητικών οργάνων στα παιδιά μπορεί να εμφανισθεί μετά από:
- Κάθετη μετάδοση κατά τον τοκετό
- Δακτυλικό ενοφθαλμισμό ή αυτοενοφθαλμισμό
- Επαφή με μολυσμένες επιφάνειες
- Κοινωνική μη σεξουαλική επαφή
- Σεξουαλική κακοποίηση
- Εντόπιση: Αιδοιοκολπική, πεϊκή , πρωκτογεννητική.
- Παιδιά <1 έτους => κάθετη μετάδοση.
- Παιδιά >3 ετών => αυξημένος κίνδυνος
σεξουαλικής κακοποίησης.
- Ταυτοποίηση γεννητικών HPV δεν σημαίνει σεξουαλική κακοποίηση.
- Ταυτοποίηση μη γεννητικών HPV δεν αποκλείει σεξουαλική κακοποίηση.
- Έλεγχος για άλλα ΣΜΝ είναι απαραίτητος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
• Η διάγνωση συνήθως τίθεται κλινικά από την
χαρακτηριστική εικόνα των βλαβών.
• Εργαστηριακή διερεύνηση απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως:
- Ανθεκτικές στη θεραπεία βλάβες, σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς κυρίως.
- Εξωδερματική λοίμωξη HPV
- Πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης
• Η εργαστηριακή διάγνωση της HPV λοίμωξης βασίζεται:
- Στην ανίχνευση μορφολογικών αλλαγών
που προκαλεί ο HPV στα κύτταρα και στους
ιστούς όπως:
- Ιστολογική εξέταση
- Κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου (κοιλοκύτταρα)
- Άμεση αναζήτηση του HPV – DNA με μοριακές τεχνικές όπως:
- Υβριδισμός in situ
- Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Επιδερμίδα:
- Αύξηση του πάχους όλων των στιβάδων.
Κυρίως ακάνθωση και υπερκεράτωση.
- Επιμήκυνση των επιδερμιδικών καταδύσεων στο χόριο με χαρακτηριστική σύγκλιση
στο κέντρο της βλάβης.
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- Κοιλοκύτταρα, επιδερμιδικά κύτταρα προσβεβλημένα από τον HPV, με πυκνωτικούς
πυρήνες που περιβάλλονται από διαυγή
άλω, εντοπίζονται στα ανώτερα τμήματα
της ακανθωτής στιβάδας και συχνά αθροίζονται “κατά φωλεές”.
- Σε άτυπες HPV λοιμώξεις μπορεί να ανευρεθούν κύτταρα με πυρηνικές ατυπίες.
• Χόριο:
- Αγγειοβρίθεια, θρομβωμένα αγγεία.
- Φλεγμονώδης κυτταρική διήθηση κυρίως
από μεγάλα μονοπύρηνα.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Σπάνια προκύπτει πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης με :
- Ομαλό λειχήνα
- Στιλπνό λειχήνα
- Εφηλίδες
- Θηλώματα
- Τύλους
- Αμελανωτικό μελάνωμα
- Ακτινικές υπερκερατώσεις
- Σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις
- Ακροχόρδονες
- Δερματοΐνωμα
- Μολυσματική τέρμινθος
- Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Ειδική και μόνιμη για την HPV - λοίμωξη
δεν υπάρχει.
• Οι HPV δεν παράγουν ένζυμα που απενεργοποιούνται από τα γνωστά αντι-ιικά φάρμακα.
• Οι θεραπευτικές μέθοδοι δεν εξουδετερώνουν τον ιό, αλλά μειώνουν το ιικό φορτίο,
και επιτρέπουν στο ανοσοποιητικό σύστημα
να τον αναγνωρίσει.
• Δεν υπάρχει ιδανική θεραπεία.
• Πρέπει να διαθέσουμε πάνω από 10 λεπτά
για να εξηγήσουμε στον ασθενή μας τη φιλοσοφία της θεραπείας.
• Η επιλογή της θεραπείας θα εξαρτηθεί από :
- Εντόπιση, τύπο, αριθμό βλαβών

superfy.gr

- Φαινόμενο Koebner.
- Όχι δερματογλυφικά.
- Μικροσκοπικά μαύρα στίγματα στην επιφάνεια ως αποτέλεσμα θρόμβωσης τριχοειδών αγγείων.

By:

Anti
Hair Loss
Lotion

Τριχόπτωση;

superfy.gr

Αφήστε τους άλλους
να ανησυχούν.

Ο ΤΗΝ ΙΔΕΑ
ΑΠ

Η Galesyn® Anti Hair Loss Lotion αποτελεί πρωτοποριακή λοσιόν µαλλιών µε µοναδική σύνθεση
και σηµαντική δράση στην τροφοτόνωση της ανάπτυξης των τριχών και στη µείωση της τριχόπτωσης.
Η αποτελεσµατικότητα της Galesyn® Anti Hair Loss Lotion έχει αποδειχθεί
σε κλινική µελέτη που έλαβε χώρα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως έχει ή / και σε συνδυασµό µε δραστικές φαρµακευτικές ουσίες µετά
από συνταγογράφηση του θεράποντος ιατρού και παρασκευή γαληνικού σκευάσµατος.
Είναι κατάλληλη για άνδρες και γυναίκες, δερµατολογικά ελεγµένη,
δεν κολλάει, δεν περιέχει Parabens και διαθέτει ευχάριστο άρωµα.

1ΟΟ%

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΣΤ

Η Ν Π ΡΑ Ξ Η

HEADQUARTERS: Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22 Ίλιον, Τ: 210 2693600, Fax: 210 2693603, E: info@syndesmossa.com, W: www.syndesmossa.com
GMP FACILITY: Νερατζούλας 10, 136 72 Αχαρναί, Τ: 210 2693600
Syndesmos

- Ηλικία - Συνεργασία ασθενούς
- Επιτυχία ή μη προηγουμένων μεθόδων
• Δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό μυρμηκιών υποχωρεί αυτόματα πρέπει να δίνεται
προτεραιότητα:
- Σε μη επεμβατικές μεθόδους
- Επιλογή μη θεραπείας στον ασθενή
• Ενδείξεις θεραπείας:
- Συμπτωματικές μυρμηκιές
- Πρόληψη μετάδοσης
- Κίνδυνος κακοήθειας
• Στόχοι θεραπείας:
- Αφαίρεση της βλάβης
- Μη σχηματισμός ουλής
- Ενίσχυση της ανοσίας
• Είδη θεραπείας:
Α. ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
- Σαλικυλικό οξύ 17-40%
- Κανθαριδίνη
- Ποδοφυλλίνη, ποδοφυλοτοξίνη
- Τριχλωροξεικό οξύ
- Τρετινοΐνη
- 5-FU
- Ιμικουιμόδη
- Νιτρικός άργυρος
- Φορμικό οξύ
- Μονοχλωροοξεικό οξύ
• ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

- Τρετινοΐνη
- Κρέμα ή διάλυμα ( 0.0025, 0.05, 0.1%)
- Χρησιμοποιείται σε ομαλές μυρμηκιές προσώπου ή κνημών
- Επάλειψη το βράδυ σε όλη την προσβληθείσα επιφάνεια
- Ο σκοπός είναι να επιτευχτεί ένα ήπιο ερύθημα με λεπτή απολέπιση
- Η θεραπεία διαρκεί αρκετούς μήνες
Malejcczyk J,Malewski S,Jablonska S.Cellular
immunity in cutaneous and genital HPV
infections. Clin Dermatol. 1997;15:261-274

- Αντιγόνο κάντιντας (Candidas antigen)
- Μπλεομυκίνη
- Ιντερφερόνη
• ΕΝΕΣΙΜΟΙ ΤΟΠΙΚΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Αντιγόνο κάντιντας (Candidas
antigen)
- Ενδείξεις: πολλαπλές βλάβες,
μεγάλες εκτεταμένες βλάβες,
περιωνύχιες μυρμηκιές
- Προκαλεί άμεση ανοσολογική
απάντηση τοπικά
- Διατίθεται σε συγκεντρώσεις 1:500, 1:1000
- Ενίεται 0,1 έως 0,3 mL σε κάθε μυρμηκιά
μέχρι το μέγιστο 1 mL
- Τρεις θεραπείες (65-75% αποτελεσματικότητα με την πρώτη ένεση και από τις απομένουσες 50% σε κάθε ένεση)
- Στο σημείο της ένεσης εμφανίζεται κνησμός
ξηρότητα, απολέπιση
- Η βλάβη γίνεται μελανή και υποχωρεί αυτόματα

• ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
• Είναι μια κλασσική μέθοδος θεραπείας
των μυρμηκιών
• Πρέπει να γίνει αναισθησία πριν την θεραπεία
• Η κυριότερη επιπλοκή είναι η δημιουργία ουλής

Philips RC,Ruhl TS, Pfenninger JL, Garber
MR. Treatment of warts with candida antigen
injection. Arch Dermatol. 136:1274-1275,2000

• Μπλεομυκίνη
- Η Μπλεομυκίνη παράγεται από
το εκχύλισμα του Streptomyces
verticillus
- Χρησιμοποιείται σαν χημειοθεραπευτικό φάρμακο διότι αναστέλλει την σύνθεση του DNA
- Χρησιμοποιείται για την θεραπεία των ανθεκτικών μυρμηκιών ενδοβλαβικά
- 1-2 ενέσεις 0,1 mL από 1 unit/mL ενίεται
στη βλάβη
- Ποσοστό θεραπείας:71,4% (περιωνύχιες
μυρμηκιές), 77% (μυρμηκιές των άκρων)
- ΑΕ: Πνευμονική ίνωση, υπερπυρεξία, αναφυλαξία, φαινόμενο Raynaud
Munn SE,Higgins E,Marshall M,Clement M. A new
method of intrealesional bleomycin treatment bof
recalcitrant warts.Br J Dermatol. 1996;135:969-71

• LASERS
- CO2 Laser
- Pulsed-dye laser
- Ακριβή μέθοδος αλλά αφαιρεί την μυρμηκιά με ελεγχόμενο τρόπο χωρίς μεγάλο κίνδυνο ουλής
- Έχει διαπιστωθεί μολυσματικός HPV στον
ατμό που παράγεται κατά την διάρκεια ηλεκτροκαυτηρίασης και θεραπείας των μυρμηκιών με Laser
- Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα (χρήση προστατευτικών μασκών & αναρροφητήρας κενού για τον καπνό)
Hruza CJ. Laser treatment of warts and other
epidermal and dermal lesions Dermatol Clinics
15:3:487-494

• Ιντερφερόνη
- Η ιντερφερόνη έχει χρησιμοποιηθεί στην
θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων
- Σπάνια χρησιμοποιείται στην θεραπεία των
κοινών και ομαλών μυρμηκιών
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

• Είδη θεραπείας:
Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
- Σιμετιδίνη
- Θειικός ψευδάργυρος
C. ΕΝΕΣΙΜΟΙ ΤΟΠΙΚΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

- Απόξεση & Ηλεκτροχειρουργική
- Ηλεκτροκαυτηρίαση
- Laser
- Infrared coagulator
- Ραδιοσυχνότητα
- Χειρουργική Αφαίρεση

D. ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
- Κρυοθεραπεία
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Τεχνολογία

miraDryTM

To miraDryΤΜ είναι η μηεπεμβατική θεραπεία που
επιτρέπει με ασφάλεια
την μόνιμη μείωση της
εφίδρωσης, της δυσοσμίας
και της τριχοφυΐας της
μασχάλης με άμεσα
αποτελέσματα. Το miraDryΤΜ
έχει πιστοποιηθεί από τον
Αμερικανικό Οργανισμό
Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) προσφέροντας άμεση
λύση σε μία συνεδρία και στα
τρία προβλήματα.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία
παρέχει ενέργεια
μικροκυμάτων με ακρίβεια
στην διεπιφάνεια μεταξύ
χορίου και υποδορίου
λίπους με στόχο να θερμάνει
τόσο ώστε να καταστρέψει
με ασφάλεια μόνο τον
στόχο, δηλαδή τους εκκρινείς και
αποκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες στην
περιοχή της μασχάλης.
Η χρήση ενέργειας μικροκυμάτων έχει καθεριωθεί εδώ
και πολλά χρόνια σε διάφορούς τομείς της ιατρικής, από την ογκολογία έως την
ουρολογία. Ωστόσο η θεραπεία miraDryΤΜ είναι η πρώτη που αξιοποιεί αυτήν
την ενέργεια για χρήση σε εφαρμογές στην Δερματολογία και την Πλαστική
Χειρουργική.

ΣύΣΤημα

miraDryTM

Το σύστημα miraDryΤΜ χρησιμοποιεί ενέργεια που στοχεύει και θερμολύει τους
αδένες του ιδρώτα και της οσμής στην μασχάλη. Μόλις υποστούν θερμόλυση
αυτοί οι αδένες δεν ξαναγίνονται οπότε σταματάει η εφίδρωση για τα καλά.
Πώς γίνεται η θεραπεία miraDryTM
1. Μόλις η μασχάλη σας μουδιάσει και είναι έτοιμη για θεραπεία, ο κλινικός ιατρός
θα τοποθετήσει την χειρολαβή κατευθείαν στο δέρμα σας, ευθυγραμμίζοντάς την
με το περίγραμμα που έχει εφαρμοστεί στην μασχάλη σας.
2. Στην συνέχεια, ενεργοποιείται η χειρολαβή. Θα αισθανθείτε μία ελαφριά
αναρρόφηση καθώς το δέρμα και οι αδένες σας έρχονται πιο κοντά στην
επιφάνεια για μέγιστα αποτελέσματα.
3. Τέλος η ενέργεια miraWaveΤΜ μεταφέρεται στο δέρμα και οι αδένες του
ιδρώτα και της οσμής «απενεργοποιούνται». Εν τω μεταξύ, εφαρμόζεται
διαρκής απαλυντική ψύξη στην περιοχή για την απόλυτη προστασία και
ανακούφιση του δέρματος σας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ:
• Μία μόνο θεραπεία • Άμεσα & • Μόνιμα Αποτελέσματα

Το νέο κορυφαίο σύστημα λιποαναρρόφησης - Just boost it!

Vibrasat-Pro by
Το υψηλό επίπεδο των μηχανημάτων & υπηρεσιών
που παρέχουμε, σηματοδοτεί την προσφορά
& τον σεβασμό μας προς τον εξειδικευμένο
επαγγελματία όπως επίσης και προς τον τελικό
ασθενή/πελάτη.

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κηφισού 40, 145 64, Κηφισιά, 210 6201404, 6944 73 73 06
www.galaxy1med.gr, email: galaxy1medical@gmail.com

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Είδη θεραπείας:
- Κυτταροκαταστροφική
- Κυτταροτοξική
- Αντιμιτωτική
- Ανοσοθεραπεία
- Συνδυαστική θεραπεία
1. Κυτταροκαταστροφική
Κερατολυτικοί παράγοντες:
• Σαλικυλικό οξύ 17% με ή
χωρίς γαλακτικό οξύ 17%
σε κολλώδιο ή έμπλαστρα με σαλικυλικό οξύ
40%
- Κοινές και πελματιαίες μυρμηκιές
- Η βλάβη εμβαπτίζεται σε ζεστό νερό για 5
λεπτά, σκουπίζεται και στη συνεχεία εφαρμόζεται η κρέμα του σαλικυλικού οξέος σε
κλειστή περίδεση κάθε βράδυ
- Διάρκεια θεραπείας : 2–3 εβδομάδες
- Ποσοστό θεραπείας 40-84%
- Δερματίτις εξ επαφής στο κολλώδιο
- Τοξικότητα σε ασθενείς με Σ.Δ. και Ν.Α.
Bacelieri R, Marchese Johnson S. Cutaneous
warts: An evidence –Based Approach, Am Fam
Phusician,2005 Aug 15;72(4):647-652

• Κανθαριδίνη 0.7% σε κολλώδιο
- Κοινές - πελματιαίες - περιονύχιες μυρμηκιές
- Εφαρμόζεται με κλειστή περίδεση για 24 ώρες
- 2-5 εφαρμογές ανά 2 εβδομάδες
- Προκαλεί φυσαλίδα, αποκόλληση της επιδερμίδας και απόπτωση της μυρμηκιάς

• Κρυοθεραπεία
- Ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους
- Υγρό άζωτο
- Διοξείδιο του άνθρακα
- Πρωτοξείδιο του αζώτου
- Histofreezer

- Ανοικτός ψεκασμός (με ή χωρίς κώνο ) ή
βαμβακοφόρος στυλεός.
- 1-3 κύκλοι ψύξης, 5” - 60”, αναλόγως της
βλάβης κάθε 2-3 εβδομάδες
- Κοινές - πελματιαίες - ομαλές - περιονύχιες

- Υποχρωμία, σπάνια ουλή ή βλάβη δακτυλικού νεύρου
Bourke JF, Berth-Jones J, Hutchinson PE.
Cryotherapy of commmon viral warts at
intervals of 1,2 and 3 weeks. Br J of Dermatol
1995;132:433-436

ΧΡΟΝΟΣ ΨΥΞΗΣ: 3x10 sec σε 3 συνεδρίες
- Αν εφαρμοσθεί σε μεγάλες επιφάνειες
του δέρματος μπορεί να προκαλέσει πυρετό, γαστρεντερικές διαταραχές, νεφρική ανεπάρκεια και κεντρικές & περιφερειακές νευρολογικές διαταραχές
- Ποδοφυλοτοξίνη:
- Εφαρμόζεται δυο φορές ημερησίως για
3 ημέρες
- Ο κύκλος αυτός μπορεί να επαναληφθεί
μέχρι 4 φορές
Baker GE,Tyring SK. Therapeutic approaches
to pappillomavirus infections. Dermatol
Clin.1997;15:331-340

2. Κυτταροτοξική
• Γλουταραλδεΰδη 10%
- Πελματιαίες μυρμηκιές
- Ερεθιστική για δέρμα και βλεννογόνους
- Αλλεργική εξ επαφής δερματίτις
• Φορμαλδεΰδη 0.7%-3%
- Πελματιαίες μυρμηκιές
- Ερεθιστική
• 5-FU
- Η 5-Φθοριουρακίλη είναι φάρμακο δεύτερης εκλογής για την θεραπεία ανθεκτικών
στις άλλες θεραπείες μυρμηκιών
- Δεν έχει λάβει έγκριση από το FDA για την
θεραπεία των μυρμηκιών
- Εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η
τρετινοΐνη:
- Επάλειψη το βράδυ σε όλη την προσβληθείσα επιφάνεια
- Ο σκοπός είναι να επιτευχτεί ένα ήπιο ερύθημα με λεπτή απολέπιση
- Η θεραπεία διαρκεί αρκετούς μήνες

3. Αντιμιτωτική
• Ποδοφυλλίνη - ποδοφυλοτοξίνη
- Ποδοφυλλίνη:
- Αναστέλλει την μίτωση στην μετάφαση
προκαλώντας έτσι κυτταρικό θάνατο
- Εφαρμόζεται άπαξ εβδομαδιαίως (2550%) και απομακρύνεται από τον ασθενή μετά από 6 ώρες
- Αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη
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4. Ανοσοθεραπεία
• Συστηματική ανοσοθεραπεία
- Σιμετιδίνη: Έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε
παιδιά (20-40 mg/kg/24h x 2 μήνες)
- ανταγωνιστής Η2 - υποδοχέων με ανοσορυθμιστικές ιδιότητες
- Ένδειξη: Πολλαπλές και ανθεκτικές βλάβες
- Προκαλεί: Γυναικομαστία, υπνηλία
Onow SJ,Laller A. Cimetidine therapy for multiple
viral warts in children. J Am Acad Dermatol .
1993;28:794-796

- Θειικός ψευδάργυρος: Έχει χρησιμοποιηθεί per os (10 mg/kgr/24h για 1-2 μήνες)
Al Gurairi FT, Al Waiz M, Sharquie KE. Oral
Zzinc sulfate in the trteatment of recalcitrant
viral warts:randomized placebo clinical trial. Br. J
Dermatol 2002:146:423-431

• Τοπική ανοσοθεραπεία
- Μέσω διαφόρων ευαισθητοποιών παραγόντων και κυρίως του διβουτυλικού εστέρα
του σκουαρικού οξέως - SADBE.
- Ιμικουιμόδη 5%
- Μηχανισμός δράσης: Ανοσοτροποποιητικό,
διεγείρει κυτοκίνες (IFN-a, IL-1, IL-6, TNF-a)
- Χρησιμοποιείται κυρίως στην θεραπεία
των οξυτενών κονδυλωμάτων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην θεραπεία
των μυρμηκιών μόνη ή σε συνδυασμό
- Ένδειξη: Πρωκτογεννητικές μυρμηκιές
- Τρόπος εφαρμογής: 1φορά/24ωρο x 3
φορές/εβδομάδα για 12 εβδομάδες
- Μειονεκτήματα: Αργή ανταπόκριση, ερεθισμός, διαβρώσεις, επιμολύνσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Διακοπή του καπνίσματος
• Διακοπή οινοπνεύματος & ναρκωτικών
• Διακοπή ανοσοκατασταλτικών
• Λήψη αντιοξειδωτικών
• Δίαιτα πλούσια σε βιταμίνες
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Λοιμώξεις στόματος
από ερπητοϊούς

Λοιμώδης Μονοπυρήνωση - Κυτταρομεγαλοϊός - Σάρκωμα Kaposi
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

Η ομάδα των ερπητοϊών στον άνθρωπο αποτελείται από οκτώ τύπους: τον ιό του απλού έρπητα, τύπος
1 (HSV-1) και τύπος 2 (HSV-2), τον ιό ανεμευλογιάς-ζωστήρα, τύπος 3 (VZV ή HHV-3), τον ιό EpsteinBarr, τύπος 4 (ΕΒV ή HHV-4), τον κυτταρομεγαλοϊό, τύπος 5 (CMV ή HHV-5), ο τύπος 6 (HHV-6), ο
τύπος 7 (HHV-7) και ο τύπος 8 (HHV-8). Εκδηλώσεις στο στόμα προκαλούν οι τύποι 1, 2, 3, 4, 5 και 8.
Η παθογένεση των ερπητικών λοιμώξεων ακολουθεί την πορεία: πρωτοπαθής λοίμωξη – λανθάνουσα
φάση – επανενεργοποίηση.
I. Λοιμώδης Μονοπυρήνωση
Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι οξεία
λοιμώδης νόσος με καλή πρόγνωση, που
οφείλεται στον ιό Epstein-Barr ή ερπητοϊός,
τύπος 4, και μεταδίδεται με μολυσμένο σάλιο. Προσβάλλει συνήθως νεαρά άτομα ηλικίας 15-25 ετών, εμφανίζει μεγάλη ποικιλία
κλινικών εκδηλώσεων και έχει μακρό χρόνο επώασης (30-50 ημέρες). Ο ιός EpsteinBarr φαίνεται να συμμετέχει στην παθογένεση του λεμφώματος Burkitt, άλλες μορφές
μη-Hodgkin Τ και Β λεμφωμάτων, το ρινοφαρυγγικό και λεμφοεπιθηλιακό καρκίνωμα, και άλλες λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές που παρατηρούνται σε μεταμοσχευμένους ασθενείς.
Κλινικά, χαρακτηρίζεται από πυρετό, γενικευμένη διόγκωση των λεμφαδένων (κυρίως

των τραχηλικών και ωτιαίων), κυνάγχη, ηπατομεγαλία, σπληνομεγαλία, καταβολή δυνάμεων και κεφαλαλγία. Στο δέρμα παρατηρείται κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, κυρίως
στον κορμό, λαιμό, πρόσωπο και τα άκρα,
που εμφανίζεται την 4η-6η ημέρα και διαρκεί 1 εβδομάδα περίπου (εικ. 1).
Οι κλινικές εκδηλώσεις στο στόμα είναι
αρκετά συχνές και χαρακτηρίζονται, κυρίως,
από πετέχειες, μεμονωμένες ή κατά ομάδες,
στο όριο σκληρής-μαλακής υπερώας (εικ. 2).
Επιπλέον, παρατηρούνται οίδημα σταφυλής, διόγκωση και φλεγμονή του λεμφικού
ιστού στην περιοχή του στόματος, διαβρώσεις, ουλίτις και διάχυτο ερύθημα. Αμυγδαλίτις, κυνάγχη και φαρυγγίτις μπορεί επίσης
να συνυπάρχουν. Γενικά, οι βλάβες του στόματος δεν είναι παθογνωμονικές. Οι εκδη-

λώσεις της νό σου υποχωρούν συνήθως σε
2-3 εβδομάδες. Η διάγνωση στηρίζεται σε
κλινικά κριτήρια, πρέπει όμως να τεκμηριωθεί και εργαστηριακά. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που υπάρχουν στον Πίνακα 1.
Εργαστηριακά η ανίχνευση ετερόφιλων αντισωμάτων στον ορό των ασθενών
(monospottest) επιβεβαιώνει τη διάγνωση.
Η ανίχνευση στον ορό αυξημένου τίτλου του
DNA του ιού Epstein-Barr προσφέρει επίσης
σημαντική διαγνωστική βοήθεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος αυτοϊάται και
η θεραπεία είναι συμπτωματική. Η χορήγηση ακυκλοβίρης σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή σε χαμηλή δοσολογία ενδείκνυται σε σοβαρές μόνο περιπτώσεις.

Πίνακας 1
Διαφορική Διάγνωση Λοιμώδους
Μονοπυρήνωσης
• Λευχαιμία
• Σύφιλις
• Στρεπτοκοκκική στοματοφαρυγγίτις
• Φαρμακευτική αντίδραση
• Λοίμωξη HIV
• Ιογενής ηπατίτις
Εικ. 1: Λοιμώδης μονοπυρήνωση. Χαρακτηριστικό εξάνθημα στο δέρμα της παρειάς και διόγκωση ωτιαίων και
παρωτιδικών λεμβαδένων.

Εικ. 2: Λοιμώδης μονοπυρήνωση. Χαρακτηριστικές πετέχειες στο όριο σκληρής-μαλακής υπερώας.
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IATΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Ήρθε το νεο pmIx 755+808+1064Nm
dIOde hAIR RemOvAl lAseR
από την ligkas medical solutions ltd
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Aποκτήστε το σε μοναδική τιμή,
με πλήρή τεχνική υποστήριξή
στην Ελλάδα από την sf AId medIcAls

ΕΡΓΟΣΤ

• To ισχυρότερο diode laser της αγοράς με 1200w output handle!
• Ταυτόχρονη εκπομπή 3 κυμάτων 755νμ+808νμ+1064νμ.
• Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος και για μαυρισμένες
επιδερμίδες!
• To pmix διαθέτει cool ice head που κάνει την αποτρίχωση
πραγματικά ανώδυνη.
• Το handle έχει την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που θα βρείτε
σε οποιοδήποτε άλλο hair removal laser.
• 100.000.000 Shots
• LED TECHNOLOGY - HANDLE made in germany

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ATTIKhΣ ΝΑGGURA:
ΛΙΓΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
tηλ.: 2114112707 6939080534 6931981515, email: info@sfaid.gr, www.sfaid.gr

Πίνακας 2
Διαφορική Διάγνωση Λοίμωξης από
Κυτταρομεγαλοϊό

• Ερπητικές βλάβες
• Τραυματικό έλκος
• Συφιλιδικό έλκος
• Μη ειδικές ελκώσεις στο στόμα

Εικ. 3: Λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό. Άτυπη έλκωση στα ούλα.

Εικ. 4: Κλασικό σάρκωμα Kaposi, γενικευμένες βλάβες
στη ράχη της παλάμης.

ΙΙ. Λοίμωξη με Κυτταρομεγαλοϊό

ασθενείς και ασθενείς με AIDS. Στο βλεννογόνο του στόματος παρατηρούνται άτυπες ελκώσεις διαμέτρου 0,5-1 cm χωρίς ειδικούς
κλινικούς χαρακτήρες που παραμένουν για
μακρό χρονικό διάστημα (εικ. 3). Η διάγνωση είναι δύσκολη και πρέπει να τεκμηριωθεί εργαστηριακά. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί επώδυνη σιαλαδενίτις των μεγάλων και
των μικρών σιαλογόνων αδένων που μπορεί να προκαλεί ξηροστομία. Τις περισσότερες φορές η νόσος έχει ήπια πορεία και αυτοϊάται, σπάνια όμως μπορεί να υπάρχουν
επιπλοκές όπως: οφθαλμικές διαταραχές,
πνευμονία, μυοκαρδίτις, γαστρεντερικές και
αιματολογικές διαταραχές, προσβολή του
ΚΝΣ κ.ά. Η διάγνωση πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις. Η
κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει
τα νοσήματα που βρίσκονται ταξινομημένα
στον Πίνακα 2.
Εργαστηριακά, η καλλιέργεια και η απομόνωση του ιού, από μολυσμένους ιστούς,
αποτελεί την πιο αξιόπιστη τεχνική διάγνωσης. Πρόσφατα η χρήση μονοκλωνικών
αντισωμάτων για ανίχνευση αντιγόνων του
ιού επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η PCR και η
Elisa. Τέλος, η παρουσία ειδικών κυττάρων
(μάτι της κουκουβάγιας) σε ιστολογικά παρασκευάσματα, είναι έντονα ενδεικτικά λοίμωξης με τον ιό CMV. Θεραπευτικά τα κύρια φάρμακα που χορηγούνται είναι: η γανκυκλοβίρη και η βαλγανκυκλοβίρη.

Ο κυτταρομεγαλοϊός ή ερπητοϊός τύπος
5 παρουσιάζει βασικές ομοιότητες με τους
άλλους τύπους της ομάδας: πρωτοπαθής
λοίμωξη – λανθάνουσα φάση – επανανεργοποίηση. Αποτελεί μια από τις πιο συχνές
ενδομήτριες λοιμώξεις του εμβρύου στον
άνθρωπο. Σε ανοσοεπαρκή άτομα πάνω
από 95% η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική.
Νεογνά, ασθενείς με AIDS, μεταμοσχευμένοι, και γενικά ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς αποτελούν την ομάδα υψηλού κινδύνου για λοίμωξη με τον ιό. Μεταδίδεται μέσω των βιολογικών υγρών του ανθρώπου
(σίαλος, αίμα, ούρα, σπέρμα, γάλα θηλασμού, κολπικές εκκρίσεις, μεταμοσχευμένα
όργανα, βλαστοκύτταρα του μυελού κ.ά.).
Ακολουθώντας την πρωτολοίμωξη ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση σε όλη
τη ζωή του ξενιστή και πολύ σπάνια προκαλεί νόσο. Επανανεργοποίηση του ιού προκαλεί υποτροπιάζουσα λοίμωξη. Τα όργανα που κυρίως προσβάλλει είναι ο λεμφικός
ιστός, οι πνεύμονες, το ήπαρ, το γαστρεντερικό σύστημα, ο αμφιβληστροειδής χιτώνας
του οφθαλμού και, ιδιαίτερα στα νεογνά, οι
σιαλογόνοι αδένες και το ΚΝΣ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της συμπτωματικής λοίμωξης (5-10%) με κυτταρομεγαλοϊό σε ανοσοεπαρκή και ανοσοκατασταλμένα άτομα είναι εκδηλώσεις παρόμοιες με
εκείνες της λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Οι
ασθενείς εμφανί-ζουν πυρετό, δυσκαταποσία, φαρυγγίτιδα, καταβολή δυνάμεων, μυαλγίες, λεμφαδενοπάθεια και ηπατοσπληνομεγαλία. Στο δέρμα παρατηρείται, σχετικά σπάνια, κηλιδοβλαπδώδες κνησμώδες
εξάνθημα και πετέχειες. Χαρακτηριστικά η
χορήγηση αμπικιλλίνης στους ασθενείς προκαλεί, όπως και στη λοιμώδη μονοπυρήνωση, έξαρση των δερματικών βλαβών σε ποσοστό 80-100%. Επιπλέον, έχουν περιγραφεί περιπρωκτικές και περιγεννητικές ελκώσεις. Οι βλάβες στο στόμα είναι σπάνιες και
απαντούν κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους

ΙΙΙ. Σάρκωμα Kaposi
To σάρκωμα Kaposi περιγράφηκε το 1872
από τον Ούγγρο Δερματολόγο Moritz Kaposi,
σε ηλικιωμένα άτομα. Είχε καλή βιολογική
συμπεριφορά, πολύ βραδεία εξέλιξη και
το αίτιο ήταν άγνωστο. Μετά την επιδημία
της λοίμωξης HIV και του AIDS το 1981, το
σάρκωμα Kaposi βρέθηκε στο επίκεντρο του
επιστημονικού ενδιαφέροντος μετά την τεράστια αύξηση που παρουσίασε στους ασθενείς με AIDS. Η πρόοδος που σημειώθηκε
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έκτοτε στη μελέτη του όγκου υπήρξε εντυπωσιακή, σε μοριακό, ιστολογικό, κλινικό
και θεραπευτικό επίπεδο καθώς και την αιτιολογία του. Διακρίνουμε 4 κλινικούς τύπους
σαρκώματος Kaposi: το κλασικό, το αφρικανικό ή ενδημικό, το ιατρογενές- ανοσοκατασταλμένων και το AIDS-Kaposi ή επιδημικό. Πρόσφατα απομονώθηκε, τόσο μέσα
στις βλάβες όλων των κλινικών τύπων του
νεοπλάσματος όσο και στο περιφερικό αίμα των ασθενών, ο ερπητοϊός, τύπος 8, που
φαίνεται να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην
ιστογένεση του όγκου. Εντούτοις, δεν είναι
ακόμη γνωστό εάν το σάρκωμα Kaposi είναι
αληθές νεόπλασμα (κλωνική κακοήθεια) ή
είναι υπερ-πλαστική αντίδραση λόγω έντονου πολλαπλασιασμού των ενδοθηλιακών
κυττάρων από τη δράση κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων.
Ανοσοϊστοχημικές και ηλεκτρονικομικροσκοπικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι το
σάρκωμα Kaposi προέρχεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, χωρίς όμως να έχει διευκρινισθεί εάν πρόκειται για αιμοφόρα ή λεμφικά αγγεία ή και τα δύο.
Κλινικά, το κλασικό σάρκωμα Kaposi προσβάλλει πιο συχνά άνδρες από ό,τι γυναίκες
(σχέση 3:1 έως 8:1) μεταξύ 50-70 ετών και
έχει βραδεία εξέλιξη. Είναι πιο συχνό στους
Εβραίους, τους Μεσογειακούς και Βαλκανικούς λαούς και την Ελλάδα. Προσβάλλει, κατά κανόνα, το δέρμα και, σπάνια, τους βλεννογόνους, το γαστρεντερικό σωλήνα και τα
σπλάγχνα. Κλινικά, χαρακτηρίζεται από κηλίδες, πλάκες, οζίδια ή όγκους με χαρακτηριστικό βαθύ ερυθρό ή κυανέρυθρο χρώμα
(εικ. 4). Τα πέλματα, οι παλάμες, οι κνήμες,
η μύτη και τα ώτα αποτελούν τις πιο συχνές
θέσεις εντόπισης. Ο βλεννογόνος του στόματος προσβάλλεται σχετικά σπάνια και συνήθως με την εξέλιξη της νόσου, ενώ πολύ
σπάνια μπορεί να είναι η μοναδική εντόπιση.
Κλινικά, εμφανίζεται ως μονήρης ή πολλαπλές κηλίδες, πλάκες ή όγκοι που μπορεί
να ελκωθούν, με έντονο ερυθρό ή ερυθρό

The art of
Body Contouring
• Γλυπτική Σώματος
• Αυξητική Γλουτών
• Αποκατάσταση Κυτταρίτιδας
• Γλυπτική Γάμπας
• Γλυπτική Βραχίονα
• Αναζωογόνηση Χεριών
• Αποκατάσταση Ουλών
• ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
• ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
• ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ
• ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Η θεραπεία με το HYAcorp προσφέρει άμεσα ορατά αποτελέσματα ενώ δεν απαιτείται χρόνος ανάρρωσης για τον ασθενή,
ο οποίος μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του αμέσως.
• Το HYAcorp, δεσμεύει τέλεια την υγρασία
και την ίδια στιγμή διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου. Έτσι ενισχύεται η ελαστικότητα του δέρματος και αποκαθίσταται η
αρμονία του σώματος.
• Το HYAcorp είναι η φυσική λύση για την γλυπτική σώματος χωρίς τη χρήση ενθεμάτων,
αυτόλογης έγχυσης λίπους, αυτόλογης δημιουργίας ιστών ή χειρουργικών διαδικασιών.

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: DIESSE
Eθνικής Αντιστάσεως 37, Χαλάνδρι, 152 32, Τηλ.: 210 68 18 700, email: info@diesse.gr

Body Contouring
Workshop with
HYAcorp HA dermal filler
22 Ιουνίου 2019, 10.00 π.μ., Maroussi Plaza, Φραγκοκκλησιάς 3Α & Γρανικού, Μαρούσι
Guest Speaker:

Dr. Piero Crabai
He was born in Italy and graduated in Medicine and Surgery from the University of Florence in
1989. In 1993 he completed his specialization in plastic surgery and wrote his thesis about tissue
engineering. Between 2000 and 2003 he was a consultant surgeon at the “Instituto Stomatologico
Italiano” in Milan where he was handling facial skull region surgery. During 2004 he became a
consultant at the surgery department at Ambrosiana Clinic.
He has held many scientific lectures at international congresses around the world such as in France,
Spain, USA, Middle East and Far East. Currently, Dr. Crabai consults and performs his surgeries in
prestigious private clinics primarily in New York, Milan, Rome, Turin and Vietnam.

Το VERA SHAPE προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό
3 σε 1 ταυτόχρονης λειτουργίας RF – Vacuum – LED,
για τη σμίλευση του σώματος και την εξάλειψη της
κυτταρίτιδας.

Η θερμική ενέργεια RF μεταφέρεται βαθιά στην υποδόρια λιπαρή
στιβάδα, οδηγώντας σε μείωση του λίπους και σύσφιξη του
Η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused Ultra
δέρματος.
sound) είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της κοσμητ
Το ισχυρό σύστημα Vacuum καταπολεμά την κυτταρίτιδα και
κινητοποιεί τα λιποκύτταρα. Προωθεί αποτελεσματικά την λεμφική ιατρικής, για τη μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθω
της επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά,
αποστράγγιση.
την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting κα
Η θεραπεία με κόκκινο φως βοηθά φυσικά να ξεκινήσει η διαδικασία σύσφιξη του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα
της ανάπλασης των ιστών και αναζωογόνησης της επιδερμίδας μέσωβαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των
αυξημένης ροής αίματος και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.

KES YOUR

λεί την
στην
ότητα και

MICOOL-A™
CRYO FAT REDUCTION
• 3 διαφορετικές κεφαλές για πρόσωπο & σώμα
MAKES •YOUR
PERFECT «SLIM BODY»!
Εξελιγμένο λογισμικό για εξατομικευμένες θεραπείες

Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμ
κ.λ.π.
•

Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.

•

Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.

Η μέθοδος MICOOL-A CryoFatReduction, αποτελεί την εναλλακτική
• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και
• Χωρίς πόνο & παρενέργειες
της λιποαναρρόφησης βασιζόμενη στην ελεγχόμενη ψύξη και συνδυάζει
διαμόρφωση περιγράμματος.
• Πρακτικός σχεδιασμός & μικρός όγκος
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

ην υποδόρια
άλλοντες
στη φυσική

• Σύσφιξη
ιστό του δέρματος στο μέτωπο, ά
Η ενέργεια ψύξης επηρεάζει τα λιποκύτταρα στην υποδόρια λιπαρή στιβάδα
χωρίςστον
καμία
γραμμών
φρυδιού.
βλάβη στους περιβάλλοντες ιστούς. Η μέθοδος CryoFatReduction βασίζεταιτων
στη
φυσική
• Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας το
διεργασία της απόπτωσης των λιποκυττάρων.

VacuumRange

Max 580mmHg

δέρμα ελαστικό και φωτεινό.

Radio Frequency
0.5 Mhz (Multi-polar RF)
• Μη επεμβατικη
• Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της
LED
• Μηδενικός χρόνος
αποθεραπείας610 nm
γήρανσης του λαιμού.
Massage mode
Massage
• Για κοιλιά, lovehandles,
μηρούς, 4-Mode
μπράτσα
και braline σε μια μόνο ώρα!• Μείωση κυτταρίτιδας.
Handpiece
(Wide, Regular, Narrow)
• Διάφορες περιοχές
θεραπείας με3 types
προσαρμοζόμενη
κεφαλή.
Το καταξιωμένο HiFU γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!
Display
5 inch LCD
• Ταυτόχρονη λειτουργία δυο κεφαλών.
Dimension (nm)
341(W)x343(D)x254(H)
• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.
• Αυτόματη ρύθμιση πίεσης και θερμοκρασίας
Weight
6Kg
• Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι
• Ενσωματωμένοι αισθητήρες για ασφαλής εφαρμογές

α / braline

Energy type
Vacuum + Cooling
Treatment Time
Smart Applicator: 30, 45, 60 mins
Treatment Area Size Approximately 10x 20cm
Display
10.4 lnch LCD TouchScreen
VACUUM
-310mb
Το VERA SHAPE
προσφέρει50/60Hz
τον μοναδικό συνδυασμό
Voltage
AC 100~200V,
σε 1 ταυτόχρονης
λειτουργίας(W
RFX– D
Vacuum
Size(W x D x3H)
390x520x1210mm
X H) – LED,
για τη σμίλευση του σώματος και την εξάλειψη της
Weight
53kg
κυτταρίτιδας.
Υψηλής έντασης
εστιασμένοι υπέρηχοι με το

ασίας

m + Cooling

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Applicator : 30, 45,
60 mins
παρουσιάζεται
το ανατρεπτικό
μηχάνημα
Εστιασμένων
Υπερήχων
imately 10 X 20 cm
DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά
ch LCD TouchScreen
επίπεδα θερμικής συρρίκνωσης
στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα
b
καθιστούν το πολυβραβευμένο
~200V, 50/60Hzμηχάνημα της HIRONIC ίσως το
καλύτερο
20 X 1210mm (W
X D X H)εργαλείο του ιατρείου.

οι με το
επίπεδα
αλλά και

ς και

ωπο, άρση

τας το

της

Fluence
Monitor

•

ενεργοποιημένος. (AutoShot)
Εως 300 shots σε μόλις 8’’

Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.
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DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπεδα
θερμικής συρρίκνωσης
στο πρόσωπο
αλλά και
Η θερμική ενέργεια
RF μεταφέρεται
βαθιά στην υποδόρια λιπαρή
στο σώμα.στιβάδα, οδηγώντας σε μείωση του λίπους και σύσφιξη του

KOREA

Υψηλής έντασης εστιασμένοι υπέρηχοι με
by
DOUBLO
HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπ
θερμικής συρρίκνωσης στο πρόσωπο αλλά
στο σώμα.

νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused Ultra
δέρματος.
Η νέα τεχνολογία HIFU
(High Intensity Focused Ultrasound) είναι το αποτέλεσμαΗsound)
στην
έρευνα
είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της κοσμητ
Η νέα τεχνολογία
HIFU (High
Intensity
Focused
UltraΤο ισχυρό
σύστημα
Vacuum
καταπολεμά
την κυτταρίτιδα και
της κοσμητικής
ιατρικής
για τη μη
επεμβατική
θεραπεία
της
ανόρθωσης
της
επιδερμίδας
ιατρικής,
για τη μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθω
sound)
είναι κινητοποιεί
το αποτέλεσμα
στην
έρευνα
της
κοσμητικής
τα λιποκύτταρα. Προωθεί αποτελεσματικά την λεμφική
επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά,
ιατρικής,Για
γιααποστράγγιση.
τη
μη επεμβατική
της ανόρθωσηςHIFU, επιτυγχάνεται ορατότης
και της σύσφιξης.
πρώτη
φορά, θεραπεία
με την τεχνολογία
lifting
και σύσφιξη
την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting κα
της επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά, με
Η θεραπεία
με κόκκινο
φως
βοηθά φυσικά να ξεκινήσει η διαδικασία σύσφιξηκαι
του δέρματος
μεεπιτυγχάνεται
ακρίβεια
στα
βαθύτερα
τουτων
δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα
τηνεστιάζοντας
τεχνολογία HIFU,
ορατό
lifting και στρώματα του συνδετικού ιστού
της
ανάπλασης
των ιστών
και αναζωογόνησης
της επιδερμίδας μέσωβαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των
σύσφιξη του
δέρματος
εστιάζοντας
με ακρίβεια
στα
μυϊκών στοιβάδων
και
στο
γνωστό
SMAS.
αυξημένης ροής αίματος και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.

βαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.

Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμ
Αφαίρεση ρυτίδων γύρω
τα μάτια κεφαλές
μέτωπογια
στόμα
κ.λ.π.& σώμα
• 3από
διαφορετικές
πρόσωπο
κ.λ.π.
Αφαίρεση ρυτίδων
γύρω από τα μάτια
μέτωπο στόμα
• Ανύψωση κ.λ.π.
και σύσφιξη
του προσώπου.
• Εξελιγμένο λογισμικό για εξατομικευμένες θεραπείες
• Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.
• Βελτίωση •τηςΑνύψωση
ελαστικότητας
του
σύσφιξη
τουδέρματος
προσώπου. και διαμόρφωση περιγράμματος.
• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και
• καιΧωρίς
πόνο
&
παρενέργειες
• Βελτίωση •γραμμής
του
Βελτίωση
τηςσαγονιού.
ελαστικότητας του δέρματος και
διαμόρφωση περιγράμματος.
• Πρακτικός σχεδιασμός & μικρός όγκος
• Σύσφιξη στονδιαμόρφωση
ιστό του
δέρματος
στο μέτωπο,
περιγράμματος.
• Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.
άρση των γραμμών
• Βελτίωσηφρυδιού.
γραμμής του σαγονιού.
• Σύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο, ά
• Βελτίωση •τηςΣύσφιξη
χροιάςστον
τουιστό
δέρματος
του δέρματος στο μέτωπο,
άρση type
Energy
HIFU
των γραμμών φρυδιού.
των γραμμών
φρυδιού.
κάνοντας το δέρμα
ελαστικό
και φωτεινό. Fluence
0.2 ~ 2J/cm2 (0.05
Step) της χροιάς του δέρματος κάνοντας το
• Βελτίωση
VacuumRange
Max 580mmHg
Βελτίωση
τηςλαιμού,
χροιάς του δέρματος κάνοντας
το
• Αφαίρεση •ρυτίδων
του
δέρμα ελαστικό και φωτεινό.
Monitor
LCD
screen
Radio
Frequency
0.5 Mhz (Multi-polar RF)
δέρμα ελαστικό
καιλαιμού.
φωτεινό.
πρόληψη της γήρανσης
του
• Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της
S7 7.0MHz, 1.5mm
610 nm
• ΑφαίρεσηLED
ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη
της
• Μείωση κυτταρίτιδας.
γήρανσης του λαιμού.
M7 7.0MHz, 3.0mm
mode
4-Mode Massage
γήρανσηςMassage
του λαιμού.
• CE
Cartridge Energy type
• Μείωση κυτταρίτιδας.
Handpiece
3 types (Wide, Regular, Narrow)
D4 4.0MHz, HIFU
4.5mm
• Μείωση κυτταρίτιδας.
(Optional) Fluence
0.2
~ 2J/cm2
(0.05 Step)HiFU γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!
Το καταξιωμένο
Display
5 inch LCD
D7
7.0MHz,
4.5mm
Το καταξιωμένο
HiFU γίνεται
Το καταξιωμένο
HiFU γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!
Monitor
LCD
screen
Dimension (nm)
341(W)x343(D)x254(H) L4 4.0MHz, 13mm
• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.
ακόμα πιο γρήγορο!
• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.
Cartridge(Optional)
S7 7.0MHz, 1.5mm
Weight
6Kg
• Συνεχής
M7
7.0MHz,
3.0mm λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι
1.0-10mm
• Ικανότητα •διπλής
γραμμής
shots.
Συνεχής
λειτουργία
οσο ο διακόπτης είναιSpacing
D4 4.0MHz,
4.5mm
ενεργοποιημένος.
(AutoShot)
• Συνεχής λειτουργία
οσο ο διακόπτης
D7 7.0MHz,
4.5mm
ενεργοποιημένος.
(AutoShot)
Length
5.0-25mm (1.0
Step)
• Εως
300 shots σε μόλις 8’’
L4 4.0MHz,
13mm
είναι ενεργοποιημένος.
• Εως 300 shots(AutoShot)
σε μόλις 8’’
DimensionsSpacing400 X 455 X1.0-10mm
460cm
(Cart
• Νέα
οθόνηexcluded)
LED υψηλής ευκρίνειας.
• Νέασε
οθόνη
LED 8’.
υψηλής ευκρίνειας.
• Εως 300 shots
μόλις
Length
5.0-25mm (1.0 Step)
Weight
15kg (Cartexcluded)
• Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.
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Energy type

•
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Ultraοσμητικής
νόρθωσης
φορά, με
ng και
α στα
των

ρο!

Υψηλής έντασης εστιασμένοι υπέρηχοι με
DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπ
θερμικής συρρίκνωσης στο πρόσωπο αλλά
στο σώμα.

HIFU

0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)
LCD screen

Dimensions
Weight

12

Υψηλής έντασης εστιασμένοι υπέρηχοι με το
DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπεδα
θερμικής συρρίκνωσης στο πρόσωπο αλλά και
στο σώμα.
Η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της κοσμητικής

by

400 X 455 X 460cm
(Cart excluded)
15kg (Cartexcluded)
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υπέρηχοι με το
ορετικά επίπεδα
όσωπο αλλά και

y Focused Ultraυνα της κοσμητικής
εία της ανόρθωσης
α πρώτη φορά, με
ορατό lifting και
ε ακρίβεια στα
ιστού και των
MAS.

α μέτωπο στόμα

ώπου.

δέρματος και

στο μέτωπο, άρση

ος κάνοντας το

ρόληψη της

πιο γρήγορο!
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πτης είναι
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DESOBODY
Σύγχρονη Θεραπεία για το Τοπικό Πάχος
Τοπική εναπόθεση λίπους. Τι είναι ;
Η τοπική εναπόθεση λίπους είναι η συσσώρευση λίπους στο
υποδόριο λιπώδους ιστού, σε εντοπισμένες ανατομικές περιοχές
που μεταβάλλουν την σιλουέτα του σώματος.
Η θεραπεία με DesoBody μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε ολόκληρο το
ανθρώπινο σώμα. Τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν από
ασθενείς με μεσαίο σωματικό βάρος ή που είναι ελαφρώς υπέρβαροι,
typeσυσσώρευση
HIFU λίπους, σε ανατομικές περιοχές όπως η
μεEnergy
τοπική
Fluence χώρα, τα ισχία,
0.2 ~ 2J/cm2
(0.05 Step)
κοιλιακή
τα οπίσθια,
το εσωτερικό των μηρών κλπ,
Monitorδηλαδή στα οποία
LCD screen
σημεία
το λίπος δεν εξαφανίζεται, παρά τη δίαιτα και
S7 7.0MHz, 1.5mm
τηCartridge(Optional)
σωματική άσκηση.
βέλτιστη
συγκέντρωση του δεοξυχολικού οξέος
M7Η
7.0MHz,
3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
επιτρέπει την αποτελεσματική
αντιμετώπιση όλων των εντοπισμένων
D7 7.0MHz, 4.5mm
αποθεμάτων λίπουςL4στο
σώμα.
Συγκ. 1,25% Sodium Deoxycholate
4.0MHz,
13mm
Spacing

1.0-10mm

ΣΗΜΕΙΑ
Length ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5.0-25mm (1.0 Step)
1.Dimensions
ΜΠΡΑΤΣΟ
400 X 455 X 460cm
(Cart excluded)
2. ΣΤΗΘΟΣ
Weight
3. ΚΟΙΛΙΑ, ΣΤΟΜΑΧΙ15kg (Cartexcluded)
4. ΟΠΙΣΘΙΑ
5. ΓΟΦΟΙ
6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΡΩΝ
KOREA
7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΗΡΩΝ
by
υπέρηχοι με το 8. ΓΟΝΑΤΑ
OREA
ορετικά επίπεδα 9. ΠΡΟΓΟΥΛΙ (DESOFACE)
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HydryALix dEEp
Ενδείκνυται για διόρθωση βαθιών
ρυτίδων και πτυχώσεων του
προσώπου, όπως οι ρινοπαρειακές
πτυχώσεις και οι γραμμές θλίψεως.

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

HydryALix ULTrA dEEp

Τώρα όλη η σειρά
& με λιδοκαΐνη

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

Energy type

Fluence
Monitor
Cartridge(Optional)

Spacing
Length
Dimensions
Weight

HIFU

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

HydryALix GEnTLE

HydryALix LipS - LidO

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.

Ενδείκνυται για σχηματισμό
του περιγράμματος καθώς
και αποκατάσταση
του όγκου των χειλιών.

ISRAEL

Group of Innovative Med-Aesthetic Companies
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

KOREA
by
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Biophotas - Hironic Sybaritic - ALFA Αqulift - Love Cosmedical
Luminera - Erchonia - Asirox - Sybaritic - Toplaser

Πίνακας 3
Διαφορική Διάγνωση Σαρκώματος Kaposi
• Βακτηριακή αγγειωμάτωση
• Αγγειοσάρκωμα
• Αιμαγγειοενδοθηλίωμα
• Λειομυοσάρκωμα
• Αιμαγγείωμα
• Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα
• Πυογόνο κοκκίωμα
• Μη-Hodgkin λέμφωμα
• Κακόηθες μελάνωμα
Εικ. 5: Σάρκωμα Kaposi στη σκληρή υπερώα.

Εικ. 6: Σάρκωμα Kaposi, ελκωμένο, στην υπερώα.

φαιο χρώμα (εικ. 5 & 6). Η υπερώα και τα
ούλα αποτελούν τις πιο συχνές θέσεις εντόπισης και ακολουθούν την παρειά, τα χείλη
και η γλώσσα. Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που είναι ταξινομημένα στον Πίνακα 3, και πρέπει να τεκμηριωθεί με βιοψία και ιστολογική εξέταση.
Ιστολογικά δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 4 τύπων σαρκώματος Kaposi. Βασικό
ιστολογικό εύρημα είναι η παρουσία πολλών
διευρυσμένων αγγειακών χώρων με παρουσία άτυπων μεγάλων ατρακτοειδών ενδοθηλιακών κυττάρων, με έντονη πλειομορφία

και μιτώσεις, καθώς και σχηματισμούς συμπαγών περιοχών με ατρακτοειδή κύτταρα,
που συχνά διατάσσονται σε δεσμίδες. Επιπλέον, παρατηρούνται μεταξύ των κυττάρων
και αγγειακών χώρων έντονα αιμορραγικά
στοιχεία. Χαρακτηριστικό ανοσοϊστοχημικό
εύρημα είναι η έκφραση πυρηνικών αντιγόνων (LNA-1) του ερπητοϊού 8. Ακόμη η ανίχνευση με την τεχνική PCR του γονιδιώματος
του ερπητοϊού-τύπος 8 (HHV-8).
Λόγω της πολυεστιακής εντόπισης θεραπεία
πρώτης επιλογής του σαρκώματος Kaposi είναι η χημειοθεραπεία σε συνδυασμό ή όχι

με ακτινοθεραπεία. Τα χημειοθεραπευτικά
που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι vincristine,
doxorubicin, bleomycin, interferon-α, συνήθως σε συνδυασμένα σχήματα. Χειρουργική εξαίρεση, κρυοθεραπεία, laser, και φωτοδυναμική θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε εντοπισμένες βλάβες.
Συμπερασματικά, οι λοιμώξεις του στόματος από ερπητοϊούς, αποτελούν μια ανομοιογενή κλινικά ομάδα νόσων, με ευρύ κλινικό
φάσμα που δημιουργεί συχνά διαγνωστικά
προβλήματα, στην επίλυση των οποίων καθοριστικός είναι ο ρόλος του Στοματολόγου. ID

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Επιστημονική Οργάνωση Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
Γραμματεία Διημερίδας: ERA Τηλ: 2103634944, Δαμπολιά Δήμητρα Νοσ. «Α. Συγγρός», Τηλ: 2107265191

ΣΕΛΙΔΑ 54

Ψωρίαση και
ψωριασική νόσος
Νικόλαος Κωστόπουλος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Η ψωρίαση είναι μια συχνή κατάσταση που επηρεάζει πάνω από 125 εκατομμύρια
ανθρώπους παγκοσμίως ενώ απαντάται σε περίπου 2%-4% του πληθυσμού στον
Δυτικό κόσμο. Υπάρχουν στοιχεία ότι ο επιπολασμός της ψωρίασης ίσως αυξάνεται
με την πάροδο του χρόνου. Είναι μία χρόνια φλεγμονώδης πολυσυστηματική
νόσος, ανοσομεσολαβούμενη, με εξάρσεις και υφέσεις και κύριες εντοπίσεις στο
δέρμα και στις αρθρώσεις.
Γενετική
Θεωρείται πολυπαραγοντική νόσος με ισχυρή γενετική προδιάθεση με μελέτες σε διδύμους και επιδημιολογίας να αναδεικνύουν την
κληρονομική προδιάθεση κάπου μεταξύ 5090% σε Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς ενώ για
την ψωριασική αρθρίτιδα η κληρονομική συσχέτιση είναι μεταξύ 80-100%. Έχουν αναγνωριστεί 12 γενετικοί επίτοποι που αφορούν την
ψωρίαση (12 PSORS loci). Αυτοί περιέχουν γονίδια που σχετίζονται με λειτουργίες της φυσικής και επίκτητης ανοσίας με σημαντικότερο το
αλλήλιο HLA-Cw6 (PSOR1) που σχετίζεται με
την κωδικοποίηση ενός αλληλίου του συστήματος της μείζονος ιστοσυμβατότητας 1 (major
histocompatibility complex I MHCI) που με τη
σειρά του παίζει ρόλο στην ανοσολογική απόκριση. Ακόμα σημαντική είναι η σχέση μεταξύ
γενετικής κωδικοποίησης στοιχείων του ανοσοποιητικού όπως του άξονα της κυτταροκίνης
23 (IL-23)και 17 (IL-17) καθώς και της ενεργοποίησης και ωρίμανσης Th17 λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση της ψωριασικής νόσου.
Η ψωριασική νόσος-Παθογένεια
Η ψωρίαση είναι μια συστηματική φλεγμονώδης νόσος στην οποία παρατηρείται μια αυξημένη παραγωγή και απελευθέρωση κυτταροκινών (IL-17, IL-23, TNF-a) που προάγουν
την φλεγμονή, από κύτταρα του ανοσοποιητικού, αλλά και χρόνια ενεργοποίηση της φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Οι μηχανισμοί αυτοί με τη σειρά τους είναι υπεύθυνοι για την
μικρής έντασης αλλά παρατεταμένης διάρκειας βλάβη σε πολλούς ιστούς και όργανα. Σε
αντίθεση με την παλαιότερη αντίληψη για τη
ψωρίαση ως δερματική νόσο, οι έρευνες πλέον αποκαλύπτουν ένα φάσμα νόσου που περιλαμβάνει τόσο την ψωρίαση όσο και άλλες
συνοδές παθήσεις και συννοσηρότητες.
Η συχνότερη συννοσηρότητα της ψωρίασης
είναι η ψωριασική αρθρίτιδα που εμφανίζεται
σε ποσοστό 0,3-1% του γενικού πληθυσμού

και περίπου στο 1/3 των ασθενών με ψωρίαση. Άλλες συννοσηρότητες περιλαμβάνουν
την παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο,
το λιπώδες ήπαρ και τις δυσλιπιδαιμίες, την
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, την χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια και την καρδιαγγειακή νόσο ή οποία εμφανίζεται ως η κύρια αιτία θνησιμότητας σε ασθενείς με ψωρίαση. Πολύ σημαντική είναι όμως και η εμφάνιση ψυχιατρικών καταστάσεων στους ασθενείς
με ψωρίαση που περιλαμβάνουν στρές , φόβο στιγματισμού, κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή καθώς και δυσανάλογη με την βαρύτητα της νόσου πολλές φορές επίπτωση στην
ποιότητα της ζωής του ασθενούς.
Κυρίοτερες κλινικές εκδηλώσεις
Η ψωρίαση ως δερματική νόσος μπορεί να
εμφανιστεί με διάφορους φαινοτύπους και κλινικές βαρύτητες. Η πιο συχνή της μορφή είναι
η ψωρίαση κατά πλάκας (γνωστή και ως κοινή ψωρίαση), ενώ μπορεί να εμφανιστεί ως
σταγονοειδής ψωρίαση, ανάστροφη ψωρίαση, φλυκταινώδης ψωρίαση (που περιλαμβάνει και την φλυκταίνωση παλαμών-πελμάτων),
ψωρίαση παλαμών και πελμάτων καθώς και
ως ερυθροδερμία.
Θεραπείες
Η θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης περιλαμβάνει τοπικές και συστηματικές θεραπείες. Οι συστηματικές περιλαμβάνουν τις λεγόμενες συμβατικές θεραπείες αλλά και τις νεότερες εξειδικευμένες που έχουν ως στόχο συγκεκριμένα τμήματα του παθογενετικού ανοσιακού μηχανισμού της ψωρίασης. Οι κυριότερες συμβατικές θεραπείες είναι η κυκλοσπορίνη, η μεθοτρεξάτη και τα ρετινοειδή όπως η
ασιτρετίνη. Οι χρησιμοποιούμενες βιολογικές
στοχευμένες θεραπείες στην ψωρίαση αφορούν ουσίες που μπλοκάρουν τις κυτταροκίνες TNF-a, IL-23 και IL-17A που παράγονται
από το κύτταρα που συμμετέχουν στην ψωριασική φλεγμονή.
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Όπως αναφέρθηκε, κύτταρα του ανοσοποιητικού όπως τα Th17 λεμφοκύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα μαζί με τις κυτταροκίνες IL-17A
και IL-23 παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της ψωρίασης. Φάρμακα όπως οι βιολογικοί παράγοντες αναστέλουν την δράση
της IL-17A έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική κλινική βελτίωση της ψωρίασης σε αυτούς
που τη λαμβάνουν. Πρόσφατες μελέτες έχουν
δώσεις ενδείξεις ότι η πρόωρη και συστηματική αντιμετώπιση της ψωριασικής νόσου με βιολογικούς παράγοντες ίσως επιδρά όχι μόνο
στην βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών αλλά επιπρόσθετα συμβάλλει στην αναστολή της φλεγμονής καθώς και στην τροποποίηση της πορείας της νόσου με μείωση της
βαρύτητας αλλά και των διαστημάτων που ο
ασθενής είναι ελέυθερος της νόσου.
Βιβλιογραφία
1. Psoriasis, Greb JE et al., Nat Rev Dis Primers. 2016 Nov 24;2:16082. doi: 10.1038/
nrdp.2016.82.
2. Pathogenesis and immunotherapy in cutaneous psoriasis: what can rheumatologists
learn? Alexander H, Nestle FO. Curr Opin
Rheumatol. 2017 Jan;29(1):71-78.
3. All-cause and cause-specific mortality in
psoriasis: A systematic review and metaanalysis Dhana A et al., J Am Acad Dermatol. 2019 May;80(5):1332-1343. doi:
10.1016/j.jaad.2018.12.037
4. Molecular Mechanisms and Management
of a Cutaneous Inflammatory Disorder:
Psoriasis. Woo Y. et al., Int J Mol Sci. 2017
Dec 11;18(12). pii: E2684. doi: 10.3390/
ijms18122684.
5. Secukinumab treatment in new-onset psoriasis: Aiming to understand the potential
for disease modification – rationale and design of the randomized, multicenter STEPIn
study Iversen L. et al., J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Nov;32(11):1930-1939.
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Η αντιμετώπιση του
κνησμού στην ψωρίαση
Σταμάτης Γρηγορίου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Ε.ΔΙ.Π., Α' Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων "Α. ΣΥΓΓΡΟΣ"

Συχνό σύμπτωμα της ψωρίασης αποτελεί ο κνησμός, ο οποίος συνοδεύει τις δερματολογικές εκδηλώσεις της νόσου
στο 70-90% των ασθενών με ψωρίαση κατά πλάκας. Είναι συνήθως μέτριας έντασης (VAS* 4-6) και παρουσιάζεται σε
καθημερινή συχνότητα. 1,5 Πόσο όμως αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης από τον Δερματολόγο; Και τι νεότερα δεδομένα
υπάρχουν για την αντιμετώπισή του με τοπική αγωγή;

Enstilar
Αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με
σημαντικό κνησμό στην έναρξη
Enstilar ® (n=225)

Φορέας αερολύµατος αφρού (n=75)

66,1

P=0,019

†
#

P<0,001

60

50

46,4
40,8

40

Κλινικά σηµαντικός κνησµός

34,7
#

30

24,7

#

Κλινικά µη-σηµαντικός κνησµός

19,9

20

#

10

9,4

0
0

3

5

1

Ηµέρες

4

Εβδοµάδες

Ανάλυση Υπό-Πληθυσμού
Ασθενείς με σημαντικό κνησμό κατά την έναρξη VAS>30.
70,4% των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη PSO-FAST
Προσαρμογή από Leonardi et. al. J. Drugs Dermatol. 2016 Aug. 1; 15 (8): 981-7

Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε βελτίωση στην
απώλεια ύπνου που σχετίζεται με τον κνησμό.
Το 36% των ασθενών δήλωσε βελτίωση του
ύπνου την ημέρα 3, ενώ μετά από 4 εβδομάδες το ποσοστό αυτό είχε ανέλθει στο 70,8%.6
Η μέση μεταβολή του DLQI παρουσίασε επίσης μείωση για το σκεύασμα αφρού (9,9 κατά την έναρξη της μελέτης και 2,9 μετά από 4
εβδομάδες) και επιβεβαιώνει πως το DLQI
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NIS Μελέτη Enstilar (Γερμανία)
81,6% των ασθενών δήλωσε μέτριο με σοβαρό κνησμό.
13,9

49

50

40

14
12

10,4

5,4

6

7,1

8

24

6

20

10

DLQI

10
30

10

9

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΜΕΣΗ

4

8
2

0

0

ΜΕΤΡΙΑ

ΕΝΤΟΝΗ

ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΗ

Προσαρμογή από Gerdes et. al. Poster Presentation EADV 2018

38,8

39,1

†

Η ένταση του κνησμού συνδέεται με το
DLQI των ασθενών με ψωρίαση

Ως εκ τούτου, ο αφρός Cal/BD φαίνεται να
προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην
αντιμετώπιση της ψωρίασης και είναι κατάλληλη τοπική θεραπεία πρώτης γραμμής για
ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας οποιασδήποτε βαρύτητας.
*VAS: Visual Analogue Scale

®

70 69,9

των ασθενών με ψωρίαση σχετίζεται άμεσα
με την ένταση του κνησμού και μάλιστα σε
μεγαλύτερο βαθμό από το δείκτη PASI. 5,7

% ποσοστό ασθενών

στικά συστατικά του αφρού είναι απολύτως διαλυμένα κατά την εφαρμογή του, γεγονός που
σχετίζεται με αυξημένη διείσδυση στο δέρμα,
αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα και μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα.8,9
Φαίνεται ότι η ισχυρή αποτελεσματικότητα
του αφρού Cal/BD σχετίζεται και με την ταχεία
και αποτελεσματική ανακούφιση των ασθενών από τον κνησμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι
σε μεγάλη διπλά τυφλή κλινική μελέτη (PSO
Fast 426 ασθενείς), το 30% των ασθενών με
έντονο κνησμό εμφάνισε σημαντική μείωσή του τις πρώτες 3 ημέρες θεραπείας,
και πάνω από το 70% των ασθενών ανακουφίστηκε σημαντικά στις 4 εβδομάδες
(μείωση του VAS score κατά 70%). 5

Μέση βαθµολογία κνησµού κατά VAS*

Σ

την πανευρωπαϊκή μελέτη EUROPSO,
όπου 17.900 ασθενείς με ψωρίαση απάντησαν σε online ερωτηματολόγιο αναφορικά με την ψωρίαση, ο κνησμός καταγράφηκε ως δεύτερο βασικό σύμπτωμα σε ποσοστό
72% μετά την απολέπιση.2 Σε άλλη, κλινική
μελέτη, το 80% των ασθενών με κνησμό δήλωσε απώλεια ύπνου και επίδραση στην ποιότητα ζωής (μέσω του DLQI).6 Η επίδραση του
κνησμού, στην ποιότητα ζωής εντείνει το αίσθημα κατάθλιψης και άγχους που έχουν αρκετοί
ασθενείς με ψωρίαση. Για αυτούς τους λόγους,
η μείωση του κνησμού θα πρέπει να αποτελεί
σημαντικό θεραπευτικό στόχο στην ψωρίαση.1
Οι ασθενείς όμως μιλούν για το αίσθημα του
κνησμού στον δερματολόγο;
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διεθνή έρευνα
δερματολόγων για τους παράγοντες που συμμετέχουν στη σοβαρότητα της ψωρίασης, οι πιο
σημαντικές παράμετροι βαρύτητας της νόσου για τους δερματολόγους ήταν η θέση
και το μέγεθος των δερματικών βλαβών.
Μόνο το 7% των δερματολόγων ανέφερε τον κνησμό ως την σημαντικότερη
παράμετρο της νόσου, ενώ αντίθετα για
τους ασθενείς, το αντίστοιχο ποσοστό για
τον κνησμό είναι 38% και ακολουθείται
από τη θέση των δερματικών βλαβών. 3
Στην καθ’ ημέρα πρακτική ωστόσο, ο κνησμός δεν καταγράφεται συνήθως στα εργαλεία
αξιολόγησης της νόσου που χρησιμοποιούνται,
γεγονός που υποδηλώνει πιθανή ανάγκη να
επανεξεταστεί ο τρόπος αξιολόγησης της σοβαρότητας της νόσου.
Οι παλαιότερες τοπικές θεραπείες για την
αντιμετώπιση της ψωρίασης δεν είχαν ερευνήσει την δράση τους στον κνησμό. Τώρα όμως
έχουμε νέα δεδομένα.
Πρόσφατα, αερόλυμα αφρού καλσιποτριόλης Cal 50 μ/g και διπροπιονικής βηταμεθαζόνης BD 0.5mg/g εισήχθη για τη θεραπεία της
ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες. Τα δρα-

1. Blome et. al, Patient-relevant treatment goals
in psoriasis, 2016, Prurimeter, Augustin 2018
2. Lubertret et. al. European patient perspectives
on the impact of psoriasis: the EUROPSO
patient membership survey. Clinical &
Laboratory Investigations, 2016,
3. P.C.M. van de Kerkhof et al. JEADV 2015,
29, 2002–2010
4. P inter et. al. Clinical, Cosmetic and
Investigational Dermatology 2018:11 451–459
5. Leonardi et. al. J. Drugs Dermatol. 2016 Aug.
1; 15 (8): 981-7
6. Leonardi et. al. Poster Presentation WCD 2015
7. Gerdes et. al. Poster Presentation EADV 2018
8. Lind M, et al. Dermatol Ther (Heidelb) (2016)
6:413–425
9. Hollesen Basse et al. J Invest Dermatol
2014;134:abst 192;
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Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
του δέρματος αποτελεί την πιο
συνηθισμένη μορφή δερματικού
καρκίνου με συνεχώς αυξανόμενη
επίπτωση. Οι επιδημιολογικές
τάσεις αναδεικνύουν ένα πολύ
υψηλό ποσοστό κινδύνου σε
άτομα της Καυκάσιας φυλής
και ιδιαίτερα σε άτομα με
ανοιχτόχρωμο φωτότυπο
Fitzpatrick I και ΙΙ και ιστορικό
έντονης ηλιακής έκθεσης
(σοβαρά ηλιακά εγκαύματα
παιδικής-εφηβικής ηλικίας και
διακεκομμένη υπερέκθεση
ενηλίκων). Συγκεκριμένα,
οι αριθμοί εντυπωσιάζουν,
καθώς υπολογίζεται πως ο
συνολικός κίνδυνος εμφάνισης
βασικοκυτταρικού καρκινώματος
κατά τη διάρκεια της ζωής ενός
Καυκάσιου αγγίζει το 20%.

Ω

ς γνωστό το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα δεν είναι επί της ουσίας όγκος απειλητικός για τη ζωή του ασθενούς λόγω του εξαιρετικά χαμηλού μεταστατικού του
δυναμικού. Ωστόσο παραμένει μια δερματική
νεοπλασία με καταστρεπτική δράση των τοπικών ιστών. Ιδιαίτερα δε μορφές του όγκου με
επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά (πχ διηθητικό, σκληροδερμοειδές, μετατυπικό) μπορούν να προκαλέσουν σημαντική παραμόρφωση της λειτουργικής ανατομικής ευαίσθητων θέσεων του προσώπου, όπως πχ περιοφθαλμικά, ρινικά κόκ.
Δεδομένης της μεγάλης κλινικής και ιστολογικής πολυμορφίας του βασικοκυτταρικού καρκινώματος οι επίσημες θεραπευτικές επιλογές
είναι πολλαπλές και μεταξύ αυτών υπάρχουν

και μη χειρουργικές θεραπευτικές μέθοδοι (πχ
ακτινοθεραπεία, φωτοδυναμική θεραπεία, ιμικουιμόδη, κρυοχειρουργική κ.ά.) ανάλογα πάντα με παράγοντες που καθορίζουν τη βαρύτητα του περιστατικού (βλ. ιστολογικός τύπος,
μέγεθος όγκου, ανατομική εντόπιση).
Παρά την πλούσια θεραπευτική μας φαρέτρα
για την αντιμετώπιση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος, υπάρχει και ένας μικρός αριθμός περιπτώσεων συγκριτικά με το σύνολο των περιστατικών βασικοκυτταρικού καρκινώματος, όπου
οι υπάρχουσες θεραπείες δεν μπορούν να προσφέρουν το μέγιστο θεραπευτικό όφελος για τον
ασθενή, όπως και για το Δερματολόγο. Οι περιπτώσεις αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 0,5%1% του συνόλου των βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων και περιγράφονται ως τοπικά προχωΣΕΛΙΔΑ 58

ρημένα βασικοκυτταρικά καρκινώματα (locally
advanced basal cell carcinomas). Συγκεκριμένα δε τα τοπικά προχωρημένα βασικοκυτταρικά καρκινώματα ορίζονται ως εκείνες οι περιπτώσεις όπου η τοπική ιστική καταστροφή
είναι τέτοιας μορφής με συνέπεια η χειρουργική αφαίρεση ή ακόμη και η ακτινοθεραπεία
να μην αποτελούν τις ευχερέστερες θεραπευτικές επιλογές. Για αυτά τα κλινικά περιστατικά βασικοκυτταρικού καρκινώματος, καθώς
και για τα εξαιρετικά πιο σπάνια μεταστατικά,
υπάρχει η επίσημη θεραπευτική επιλογή στη
χώρα μας με το Vismodegib, έναν εκλεκτικό
αναστολέα του μονοπατιού του Hedgehog,
το οποίο διατηρεί εσφαλμένα σήμανση στο
~90% των βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων. Η συγκεκριμένη στοχευμένη θεραπεία με

το Vismodegib έχει λάβει επίσημη έγκριση από
τον ΕΟΦ στην Ελλάδα (2015). Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της στοχευμένης αυτής
θεραπείας αποδεικνύεται και μέσα από την κλινική μας εμπειρία, καθώς και από τις διάφορες
κλινικές μελέτες. Σημειώνεται δε πως το φάρμακο με το εξαιρετικά εύκολο και πρακτικό δοσολογικό σχήμα (1 κάψουλα των 150mg ημερησίως από του στόματος) χρησιμοποιείται και
για τον έλεγχο των πολλαπλών βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων είτε στα πλαίσια συνδρόμου Gorlin (πολλαπλά βασικοκυτταρικά καρκινώματα, συγγενείς διαμαρτίες) και άλλες συστηματικές νεοπλασίες είτε εκτός συνδρόμου.
Όπως είναι γνωστό, οι πολυκεντρικές μελέτες φάσεως ΙΙ ERIVANCE και STEVIE καταδεικνύουν 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. 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.
Όσο αυξάνεται η εμπειρία γύρω από τη χρήση του φαρμάκου και τη συνολικότερη διαχείριση αυτών των περιστατικών, τόσο αποκαλύ-

πτονται οι δύο πραγματικοί προβληματισμοί
στην καθημερινά κλινική πρακτική.
1ον. Πόσο μακροχρόνια μπορεί να διατηρηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα;
2ον. Πώς διαχειριζόμαστε καλύτερα τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις της θεραπείας;
Στο πρώτο ερώτημα έρχονται τα τελικά αποτελέσματα της διευρυμένης μελέτης Erivance
να μας δείξει πως το θεραπευτικό αποτέλεσμα
διατηρείται σε ικανοποιητικά ποσοστά ασθενών 39 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας.
Συγκεκριμένα, η μέση διάρκεια της απόκρισης
στη θεραπεία (duration of response – DOR)
βρίσκεται στους 26,2 μήνες για το τοπικά προχωρημένο ΒΚ και στους 14,8 μήνες για το μεταστατικό. Επίσης, σύμφωνα με την αξιολόγηση των ερευνητών το 60,3% και το 48,5% των
ασθενών με τοπικά προχωρημένο και μεταστατικό ΒΚ, αντίστοιχα, διατηρούν υπό έλεγχο τη
νόσο (investigator assessed objective response
rates). Επίσης το προφίλ των ΑΕ ήταν παρόμοιο με τα αρχικά και γνωστά και στην κλινική πράξη αποτελέσματα. Επίσης δε οι θάνατοι
από τις ομάδες των ασθενών δεν είχαν καμία
σχέση με τη θεραπεία, ενώ η συνολική επιβίωση (overall survival – OS) των ασθενών με
μεταστατική νόσο ανέρχεται στους 33,4 μήνες.
Η ικανοποιητική διαχείριση των ΑΕ παραμένει σημαίνων στόχος για το θεράποντα ιατρό
δεδομένου πως σχεδόν το σύνολο των ασθενών μετά από 2-3 μήνες θεραπείας εμφανίζει
τουλάχιστον μία ΑΕ. Πρακτικές συμβουλές
που θα μπορούσαν να δοθούν είναι οι εξής:
1. Φαρμακευτικές επιλογές (πχ αναστολείς διαύλων ασβεστίου για τις κράμπες, συμπληρώματα μαγνησίου για το μυικό κάματο, μινοξιδίλη για την τριχόρροια, λοπεραμίδη
για τις διάρροιες) ή
2. Απλές προληπτικές συμβουλές (πχ γεύματα με πικαντικές τροφές για τη δυσγευσία,
κατάλληλο διατροφολόγιο για ασθενείς με
συννοσηρότητες)
Εν κατακλείδι, το Vismodegib και γενικότερα
οι αναστολείς του μονοπατιού του Hedgehog
αποτελούν τη μοναδική θεραπευτική επιλογή για τις κλινικές περιπτώσεις βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων τοπικά προχωρημένων,
μη χειορυργήσιμων, μη ακτινοθεραπεύσιμων,
καθώς και των πολλαπλών ΒΚ είτε στα πλαίσια συνδρόμου Gorlin είτε εκτός. Η θεραπευτική επιλογή του Vsimodegib έχει αποδειχθεί
ασφαλής και με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα. Η πρακτική διαχείριση των ανεπιθύμητων ενεργειών παραμένει στόχος των Δερματολόγων στην καθημερινή κλινική πράξη.
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Αποκτήστε πάλι
όμορφα πόδια
Με την πρώτη και μοναδική μη θερμική,
εγκεκριμένη από τον FDA συσκευή λέιζερ για τη
θεραπεία της ονυχομυκητίασης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Από το 1996, η Erchonia, κατασκευάστρια εταιρεία
του Lunula, είναι ασχολείται με την έρευνα, της ιατρικής χρησιμότητας, της θεραπείας με λέιζερ χαμηλού επιπέδου, μέσω αυστηρών κλινικών μελετών.
Εδώ και περίπου 2 δεκαετίες, η Erchonia μελετά την
κλινική χρησιμότητα των συσκευών λέιζερ χαμηλού
επιπέδου, στη θεραπεία διάφορων ιατρικών παθήσεων. Η τελευταία συσκευή της, το Lunula, φέρνει
την επανάσταση στον τρόπο που η ιατρική κοινότητα προσεγγίζει το πρόβλημα της ονυχομυκητίασης.
Το Lunula έχει υποβληθεί σε πολλές μελέτες, από την πρώιμη, in-vitro ανάλυση έως εκτεταμένες
in-vivo μελέτες και η κλινική χρησιμότητά του στην
καταπολέμηση των οδυνηρών και αντιαισθητικών
λοιμώξεων των νυχιών των ποδιών έχει τεκμηριωθεί. Η, μοναδική, προσέγγιση διπλής διόδου του
Lunula στοχεύει αποτελεσματικά στις παθογόνες αιτίες, ενώ ενισχύει τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού. Αυτή η πολλαπλή προσέγγιση
είναι η πρώτη στο είδος της και προσφέρει στους ασθενείς μια πραγματικά αποτελεσματική, αλά και ασφαλή θεραπεία της ονυχομυκητίασης.
Όπως θα μάθετε πολύ γρήγορα, το Lunula υποστηρίζεται από σταθερά κλινικά θεμέλια ιστολογικών και
κλινικών αποδείξεων για τη διατήρηση της βιωσιμότητας αυτής της προσέγγισης και προσφέρει μια αποτελεσματική επιλογή για τους ασθενείς που πάσχουν
από ονυχομυκητίαση. Για την ακρίβεια, το Lunula είναι μια τόσο ξεχωριστή συσκευή, που η Erchonia έχει υποβάλλει πολλαπλές αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχετικά με τη μέθοδο και την ίδια τη συσκευή που περιλαμβάνει το Lunula.
ΤΟ LUNULA ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΝ
ΜΥΚΗΤΑ ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΣΕ ΜΟΛΙΣ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ 12ΛΕΠΤΕΣ, ΑΝΩΔΥΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Η κλινική χρησιμότητα του Lunula στη θεραπεία
της ονυχομυκητίαση έχει τεκμηριωθεί από ανεξάρτητες κλινικές έρευνες. Στην ευρωπαϊκή μελέτη συμμετείχαν 320 ασθενείς (2320 δάχτυλα ποδιών) που
υποβλήθηκαν σε ακτινοβολία λέιζερ στα 405nm και
στα 635nm για δώδεκα λεπτά, σε εβδομαδιαίες επαναλήψεις και διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
Η μελέτη των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήχθηκε σε
54 μεγάλα δάχτυλα ποδιών που υποβλήθηκαν σε
ακτινοβολία λέιζερ στα 405nm και στα 635nm για
δώδεκα λεπτά, σε εβδομαδιαίες επαναλήψεις και διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
Η μελέτη χρησιμοποιήθηκε για την εξασφάλιση
της έγκρισης κυκλοφορίας στην αγορά του Lunula
Laser 510(k) από τον FDA.
Το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) των συμμετεχόντων στη μελέτη που αξιολογήθηκαν, κάλυπταν
τα ξεχωριστά κριτήρια επιτυχίας της μελέτης. Η μέση ανάπτυξη καθαρού νυχιού παρουσίασε αύξηση 6,18mm. Εξίσου σημαντικό είναι ότι τα κλινικά

αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν και στις τέσσερις δοκιμές, επιτεύχθηκαν χωρίς καμία παρενέργεια.

των αντιμυκητιασικών φαρμάκων που χορηγούνται
από το στόμα.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Οι περιορισμοί και οι κίνδυνοι των αντιμυκητιασικών φαρμάκων που χορηγούνται δια του στόματος
έχουν τεκμηριωθεί. Κατ’ αρχάς, η θεραπεία της πιο
απομακρυσμένης περιοχής του σώματος (των δαχτύλων των ποδιών) με αντιμυκητιασικά φάρμακα χορηγούμενα δια του στόματος δεν έχει αποτελέσματα ή έχει υψηλά ποσοστά επανεμφάνισης, λόγω της
περιορισμένης βιοδιαθεσιμότητας των φαρμάκων
που προκαλείται συνήθως λόγω ανεπαρκούς κυκλοφορίας του αίματος.
Έπειτα, ο μολυσματικός οργανισμός είναι ευκαρυωτικός και επομένως διαθέτει δομικές και βιοχημικές
ομοιότητες με τα ευκαρυωτικά κύτταρα του οργανισμού. Κατά συνέπεια, οι δικές μας, σημαντικές, βιοχημικές δίοδοι μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά από τα αντιμυκητιασικά φάρμακα που χορηγούνται δια του στόματος. Παρότι είναι αρκετά σπάνια,
η ηπατοτοξικότητα έχει αναφερθεί σε ασθενείς που
λαμβάνουν αντιμυκητιασικά φάρμακα χορηγούμενα δια του στόματος. Για τη μείωση του κινδύνου
ηπατικών επιπλοκών, οι ασθενείς που πάσχουν από προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αντιμυκητιασικά φάρμακα χορηγούμενα δια του στόματος, ενώ όσοι ασθενείς λαμβάνουν αντιμυκητιασικά φάρμακα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε συχνές εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η απουσία αποτελεσμάτων, τα υψηλά ποσοστά επανεμφάνισης, οι περιορισμοί των ασθενών και ο σοβαρός
κίνδυνος παρενεργειών αποτελούν τα μειονεκτήματα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ LUNULA
Το LunulaLaser είναι μια συσκευή λέιζερ χαμηλού
επιπέδου, διπλής διόδου που παρέχει μια πολυλειτουργική θεραπεία για την ονυχομυκητίαση (ΟΜ).
Το Lunulalaser εφαρμόζει τις αρχές της φωτοχημείας,
μιας επιστήμης που εξερευνά την επίπτωση του φωτός στην κυτταρική λειτουργία και συμπεριφορά. Ο
φωτοχημικός μηχανισμός επιτρέπει στο Lunulalaser
να προσφέρει μια άμεση, ανέπαφη θεραπεία που
δεν προκαλεί μακροσκοπικές αισθήσεις: δεν προκαλεί θέρμανση, δεν προκαλεί μούδιασμα και δεν προκαλεί αίσθηση καύσου. Η θεραπεία με λέιζερ χρησιμοποιεί τη φωτονική ενέργεια για να διαμορφώσει δευτερεύουσες κυτταρικές αντιδράσεις, χωρίς ο
ασθενής να αντιλαμβάνεται τη δράση της συσκευής.
Τα εντυπωσιακά κλινικά αποτελέσματα του
LunulaLaser οφείλονται στα δύο θεραπευτικά μήκη
κύματός του: 405 nm (ιώδες) και 635 nm (κόκκινο).
Κάθε μήκος κύματος εκτελεί μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία, προσφέροντας μια πλήρη θεραπεία
για την ΟΜ. Ο τρόπος με τον οποίο χορηγούνται τα
μήκη κύματος αποτελεί ένα καινοτόμο και αποκλειστικό χαρακτηριστικό του LunulaLaser. Το Lunula
χορηγεί το λέιζερ ως μια δέσμη παραγωγής γραμμής, μεγιστοποιώντας την επιφάνεια θεραπείας. Το
μυκητιακό παθογόνο μπορεί να μην επηρεάζει μόνο πολλαπλά δάχτυλα ποδιού, αλλά και να εντοπίζεται σε βάθος σε ένα δυστροφικό νύχι ή κατά μήκος της βάσης και της ρίζας του νυχιού. Η δέσμη εξασφαλίζει ότι, ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκεται το μυκητιακό παθογόνο, μπορεί να χορηγηθεί μια αποτελεσματική θεραπεία.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας US Pat 8, 409, 264.
Μέθοδος θεραπείας μυκητιακής λοίμωξης με λέιζερ
χαμηλού επιπέδου
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405nm (VIOLET)
Το Violet έχει αποδειχθεί πως έχει αντιμικροβιακή
δράση, ρυθμίζοντας την παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS) και οδηγώντας στην παραγωγή
υπεροξειδίου του υδρογόνου, υποχλωριώδους οξέος
και ριζών υδροξυλίου. Όταν εφαρμόζονται ταυτόχρονα, οι συνδυαστικές αντιμικροβιακές και βιοδιεγερτικές δράσεις φαίνεται ότι προσφέρουν έναν θεραπευτικά ωφέλιμο συνδυασμό, όπως επιδεικνύεται από τις
μέσες ποσοστιαίες αλλαγές. Ένας πιθανός φωτοστόχος για το μήκος κύματος των 405 nm είναι επίσης ένα σύστημα υπεύθυνο για την κατάλυση της παραγωγής ROS, οξειδάση φωσφορικού άλατος νικοτιναμιδο - αδενινο - δινουκλεοτιδίου (NOX). Το NOX μεταφέρει ηλεκτρόνια από την κυτοσολική NADPH στο
φλαβινοαδενινικό δινουκλεοτίδιο (FAD) και, στη συνέχεια, στο εξωκυτταρικό μοριακό οξυγόνο για την
παραγωγή υπεροξειδίου. Οι τρίτες και πέμπτες περιοχές υπερμεμβράνης του NOX δεσμεύουν δύο πρόσθετες αιμο-ομάδες που μεταφέρουν ηλεκτρόνια από
το FAD στο οξυγόνο. Έχει αναφερθεί ότι η πρόσθετη

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ LUNULA
Lunula Laser
U.S.
Clinical Study

Wavelength(s) Used

αιμο-ομάδα, που αναγνωρίζεται ως φωτοευαισθητοποιητής, αντιδρά στη χορήγηση μπλε φωτός. Η διέγερση του NOX μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει
δύο πλεονεκτήματα: πρώτον, την ενεργοποίηση των
φαγοκυττάρων και δεύτερον, την ευαισθησία των δερματόφυτων στις τοξικές επιδράσεις του ROS.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ LUNULA
Δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical and Aesthetic
Dermatology 2017, 10(5):24–30
ΜΕΘΟΔΟΙ
Η αναδρομική μελέτη αξιολόγησε ένα δείγμα νυχιών ποδιού από τρεις ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές. Σε
καθεμία από τις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν συγκρίσιμα πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών, συμπεριλαμβάνοντας τα ίδια κριτήρια συμμετοχής, χορήγηση θεραπείας, βασικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων και τελικές
αξιολογήσεις. Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε σε
κάθε κλινική δοκιμή ήταν ένα λέιζερ διπλής διόδου
με μήκη κύματος 635nm και 405nm (Lunula Laser™,
Erchonia Corporation), ταξινομημένο από τον FDA/
IEC ως συσκευή λέιζερ κατηγορίας 2. Οι συμμετέχοντες δεν είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία για την
ονυχομύκωση. Οι διαδικασίες θεραπείας πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο ή την κλινική των ερευνητών.
Στη διάρκεια κάθε θεραπείας, ο συμμετέχων κάθισε
στη μη θερμική συσκευή λέιζερ που βρισκόταν στο
δάπεδο μπροστά του. Μετά την τοποθέτηση γυαλιών
ασφαλείας, ο συμμετέχων τοποθέτησε το γυμνό πόδι με το πάσχον νύχι προς θεραπεία στην πλατφόρμα, εντός της μη θερμικής συσκευής λέιζερ. Με την
ενεργοποίηση της συσκευής, ο συμμετέχων εκτέθηκε
ταυτόχρονα σε δέσμη λέιζερ 405nm και 635nm από
απόσταση περίπου τεσσάρων ιντσών. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 12 λεπτά κάθε εβδομάδα, σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων (Μελέτες 1 και 3) ή δύο εβδομάδων (Μελέτη 2).
Τα γυαλιά ασφαλείας χρησιμοποιήθηκαν σε όλους
τους συμμετέχοντες και τους ερευνητές στη διάρκεια
της θεραπείας (Kentek Corporation, Pittsfield, New
Hampshire). Τα βασικά χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα κάθε μελέτης συνοψίζονται στον Πίνακα 2.
Κάθε συμμετέχων συμφώνησε να απέχει από άλλες
Πίνακας 2: Σύνοψη αρχικών µελετών ονυχοµύκωσης µε χρήση µη θερµικού λέιζερ

N

Χαρακτηριστικά
ασθενούς

Βασικά χαρακτηριστικά
ονυχοµύκωσης

Θεραπευτικό αποτέλεσµα

Μελέτη 1 46,47 168

66% γυναίκες, µέση
ηλικία 59,3 ετών

Μέση διάρκεια λοίµωξης: 8,2
χρόνια, εµπεριέχοντας το
20-100% του νυχιού (µέσος
όρος, 81,2%)

Μετά από µέσο όρο 6,4 µηνών (εύρος,
2 έως 13 µήνες), ο µέσος όρος
έκτασης του προσβεβληµένου νυχιού
µειώθηκε σε 31,3% (p<0,0001)

Μελέτη 2 48 105

58% γυναίκες, µέση
ηλικία 59,5 ετών

Ο µέσος όρος επιφάνειας του
προσβεβληµένου νυχιού ήταν
57,4% και ο µέσος όρος µήκους
του καθαρού νυχιού ήταν4,6
mm από το Lunula

Μετά από 3 µήνες, το 62% των
συµµετεχόντων σηµείωσαν επιτυχία
(≥25% αύξηση σε καθαρό νύχι) Η
µέση αύξηση στο καθαρό νύχι ήταν
30,4% (p<0,0001) Το µήκος του
καθαρού νυχιού αυξήθηκε από 4,6 σε
9,6mm (p<0,0001)

Μελέτη 3 49 109

58% γυναίκες, µέση
ηλικία 43,9 ετών

Η µέση διάρκεια λοίµωξης ήταν
25,9 µήνες µε µέσο όρο 63,2%
εµπλοκή του νυχιού. Το µέσο
µήκος καθαρού νυχιού ήταν
5,9mm από το Lunula

Στις 36 εβδοµάδες, το 96% των
θεραπευόµενων νυχιών σηµείωσε
επιτυχία (≥3mm ανάπτυξης καθαρού
νυχιού). Η µέση έκταση καθαρού
νυχιού αυξήθηκε σε 15,1mm
(p<0,0001).Η έκταση επηρεαζόµενου
νυχιού µειώθηκε στο 2,5% (p<0,0001)

θεραπείες εκτός της μελέτης για την ονυχομύκωση
των νυχιών ποδιού, συμπεριλαμβανομένων της λήψης φαρμάκων χορηγούμενων δια του στόματος και
των βερνικιών νυχιών, εναλλακτικών θεραπειών, όπως βελονισμός και σπιτικές θεραπείες ή τη χρήση
καλλυντικών για τα νύχια των ποδιών, στη διάρκεια
της συμμετοχής του στη μελέτη.
Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για πιθανές παρενέργειες στο τέλος κάθε δοκιμής. Οι κλινικές δοκιμές από τις οποίες λήφθηκαν δεδομένα σε αυτήν την ανάλυση ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες Ορθών Κλινικών Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου Εανρμονισμού.[31] Κάθε πρωτόκολλο και όλα τα σχετικά
έγγραφα εγκρίθηκαν από ένα συμβούλιο εμπορικού θεσμικού ελέγχου και μια επιτροπή δεοντολογίας (Μελέτες 1-ε: Δυτικό Συμβούλιο Θεσμικού Εέλγχου®, Olympia, Washington και Saint Alphonsus
IRB, Boise, Idaho; Μελέτη 1: Ινστιτούτο Συμβουλίου Δεοντολογίας Ποδολόγων και Ποδίατρων, Cork,
Ireland). Κάθε συμμετέχων παρείχε μια φόρμα ενημερωμένης συγκατάθεσης πριν τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη μελέτη.
Αναγνωριστικό ClinicalTrials.gov: NCT02588599.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα περισσότερα θεραπευόμενα νύχια (67%) πληρούσαν τα κριτήρια για ανεξάρτητη θεραπευτική επιτυχία (3mm ανάπτυξης καθαρού νυχιού) υπερβαίνοντας τον προκαθορισμένο γενικό στόχο επιτυχίας της
μελέτης του 60%. Η έκταση καθαρού νυχιού στη βάση αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 5,18 (4,76) mm,
με αύξηση από 7,64 (4,50) στη βάση στα 12,82mm
(3,69) έξι μήνες μετά και υπερβαίνοντας τα προκαθορισμένα κριτήρια των 3mm (p<0,0001). Επιπροσθέτως, 89% των θεραπευόμενων νυχιών παρουσίασαν αύξηση καθαρού νυχιού στην περίοδο έξι
μηνών της μελέτης.
Η ανάπτυξη νέου, καθαρού νυχιού του 89% ήταν 6,18 mm. Μόνο έξι (11%) θεραπευόμενα νύχια
παρουσίασαν μείωση σε καθαρό νύχι κατά τη διάρκεια της μελέτης. Δεν αναφέρθηκαν ούτε παρατηρήθηκαν παρενέργειες ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια των τριών κλινικών δοκιμών από τις οποίες λήφθηκαν τα δείγματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η μη θερμική θεραπεία λέιζερ είναι ένα ασφαλές
και αποτελεσματικό εργαλείο για σημαντική αύξηση
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της έκτασης καθαρού νυχιού στα νύχια που έχουν
προσβληθεί από ονυχομυκητίαση, μετά από έξι μήνες και έπειτα από μία εβδομαδιαία θεραπεία σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η συσκευή έγινε η πρώτη μη θερμική
συσκευή λέιζερ που έλαβε έγκριση για κυκλοφορία
στην αγορά από τον FDA 510(k) για αύξηση της έκτασης καθαρού νυχιού σε ασθενείς που πάσχουν
από ονυχομυκητίαση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Lunula Laser απαιτεί ελάχιστο χρόνο ρύθμισης από τους ιατρούς ή το προσωπικό τους και η
συσκευή διαθέτει προκαθορισμένο χρόνο θεραπείας και έξοδο ενέργειας.
Για την ακρίβεια, απαιτούνται μόλις τέσσερις ανώδυνες συνεδρίες των 12 λεπτών για την επίτευξη
αποτελεσμάτων όπως αυτά που εμφανίζονται στις
φωτογραφίες.
ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ*

* Τα εκάστοτε αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
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ΔΕΛΤΙΟ τυπου

Η FotoFinder παρουσιάζει την επόμενη γενιά

Συστήματα διάγνωσης
για τον καρκίνο του δέρματος

συνολική εικόνα του σώματος και τις κατατάσσει ανάλογα με
τo είδος τους. Αυτό επιτρέπει στον γιατρό να εντοπίζει με την
πρώτη ματιά άτυπους σπίλους ή αλλοιώσεις, τα οποία διαφέρουν από τα υπόλοιπα. Οι σύγχρονες τεχνολογίες κρυπτογράφησης και το νέο σύστημα διαχείρισης χρηστών εξασφαλίζουν επίσης τη συμμόρφωση τόσο με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, όσο και την προστασία των ευαίσθητων
δεδομένων των ασθενών.
Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές
"Η FotoFinder είναι πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη,
στον τομέα της διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος. Το σύστημα FotoFinder bodystudio ATBM master αξιοποιεί την τεχνολογία FotoFinder AI για μια ακόμη φορά. Για ασθενείς υψηλού κινδύνου, η έγκαιρη ανίχνευση κακοήθων δερματικών
όγκων σημαίνει ένα δυνητικά ζωτικό κέρδος χρόνου", εξηγεί
ο Kathrin Niemela, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
FotoFinder. "Με τη νέα γενική γενιά συστημάτων FotoFinder
bodystudio ATBM master, είναι πλέον δυνατή μια ολοκληρωμένη και εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης καταγραφή του δέρματος, με διπλάσια ταχύτητα από ό,τι συνέβαινε με το προηγούμενο μοντέλο. Έτσι απλοποιείται και επιταχύνεται σημαντικά
η διαχείριση ασθενών υψηλού κινδύνου".

Ένα αυτοματοποιημένο
ευφυές σύστημα απεικόνισης
θέτει νέα πρότυπα στη
διάγνωση του καρκίνου
του δέρματος στο "24ο
Παγκόσμιο Συνέδριο
Δερματολογίας".
Η FotoFinder
Systems GmbH, μία από
τις παγκοσμίως κορυφαίες
κατασκευάστριες συστημάτων
ιατρικής απεικόνισης για την
δερματολογία, παρουσιάζει
το bodystudio ATBM master.
Για πρώτη φορά το σύστημα
επιτρέπει τη χρήση της Total
Body Dermoscopy, που
αποτελεί περαιτέρω εξέλιξη
της τεχνολογίας Automated
Total Body Mapping
(ATBM®).
Πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με το
πρωτοποριακό σύστημα
δερμοτοσκόπησης
μπορείτε να βρείτε στο:
www.fotofinder.de

Η

καρδιά του συστήματος είναι η έξυπνη αλληλεπίδραση υλικού και ειδικού λογισμικού για την κάμερα υψηλής τεχνολογίας. Το FotoFinder bodystudio ATBM είναι
ευέλικτο: Εκτός από την πλατφόρμα διάγνωσης του καρκίνου
του δέρματος, η συσκευή προσφέρει προαιρετικά modules για
διαγνώσεις μαλλιών, αισθητικής καθώς και για τη διαχείριση
ασθενών με ψωρίαση, με τη χρήση του PASIscan.
Η FotoFinder ανοίγει το δρόμο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην τεχνολογία για την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου
του δέρματος. Το σύστημα θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά
σε ειδικούς, από τις 10 έως τις 15 Ιουνίου 2019 στο "24ο Παγκόσμιο Συνέδριο Δερματολογίας" (WCD) στο Μιλάνο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν στο περίπτερο G59 του εκθεσιακού κέντρου Milano Congressi (Viale Eginardo), GATE 2.
Μια νέα διάσταση στην ολική δερματοσκόπηση
για ασθενείς με πολλαπλούς σπίλους
Το FotoFinder bodystudio ATBM master προσφέρει βελτιστοποιημένη διάγνωση καρκίνου του δέρματος με τη μορφή
Ολικής Δερματοσκόπησης Σώματος. Με τη βοήθεια ειδικά επεξεργασμένων φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης (50 megapixel
σε RAW format), η δομή δερματικών βλαβών μπορεί ήδη να
αξιολογηθεί από τον γιατρό βάσει κλινικής εικόνας.
Επιπροσθέτως, τα ειδικά δερματοσκόπια που προσφέρουν
βιντεοσκόπηση υψηλής ποιότητας, επιτρέπουν ένα ακόμη πιο
βαθύ οπτικό ταξίδι στις μικρότερες κυτταρικές δομές του δέρματος - με μεγέθυνση έως και 400x. Άλλωστε δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός "Google EarthTM του δέρματος" που του
έχει αποδοθεί. Η αυτοματοποιημένη τεχνολογία Bodyscan αναγνωρίζει τις υπάρχουσες αλλοιώσεις του δέρματος από τη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά
την ανθρώπινη εμπειρία
Το ειδικό λογισμικό τεχνίτης νοημοσύνη Moleanalyzer pro,
υποστηρίζει τους ιατρούς στην ανάλυση και την εκτίμηση κινδύνων των δερματικών αλλοιώσεων. Το σύστημα βασίζεται
σε έναν από τους ισχυρότερους αλγορίθμους "βαθιάς μάθησης" που έχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα σε κλινικές δοκιμές. Στην μελέτη "Ο άνθρωπος κατά της μηχανής"* που διεξήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Χαϊδελβέργης, ο
αλγόριθμος της FotoFinder πέτυχε εντυπωσιακά υψηλές βαθμολογίες στην ευαισθησία και στην εξειδίκευση, όντας σε θέση να ανταγωνιστεί σε διαγνωστική ακρίβεια ακόμη και έμπειρους εδικούς στη δερμοσκόπηση.
Ποιότητα - Made in Germany
Όλα τα συστήματα FotoFinder κατασκευάζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής της FotoFinder στο Bad Birnbach
της Βαυαρίας (Γερμανία). Η FotoFinder είναι πιστοποιημένη κατά DIN EN ISO 13485: 2016 και έχει ήδη λάβει πολλά βραβεία για την εταιρική διοίκηση και τον σχεδιασμό.
Λανσάρισμα του συστήματος
Η Kathrin Niemela, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
FotoFinder, θα παρουσιάσει το FotoFinder bodystudio ATBM
master στο "24ο Παγκόσμιο Συνέδριο Δερματολογίας" από
τις 10 έως τις 15 Ιουνίου 2019 στο περίπτερο G59 (Gate 2).
* “Man against machine: diagnostic performance of a deep learning
convolutional neural network for dermoscopic melanoma recognition
in comparison to 58 dermatologists”, by H.A. Haenssle et al. Annals of
Oncology. doi:10.1093/annonc/mdy166

Σχετικά με την FotoFinder
Χιλιάδες χρήστες σε περισσότερες από 100 χώρες εμπιστεύονται ήδη τα συστήματα FotoFinder για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος με τη χρήση Video Dermoscopy ή Total Body
Mapping. Η FotoFinder έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη συστημάτων απεικόνισης δέρματος και έχει αναπτύξει προϊόντα που σήμερα θεωρούνται βιομηχανικά πρότυπα. Οι opinion
leaders διεθνώς υπογραμμίζουν την συμβολή της γερμανικής τεχνολογίας αιχμής στην μάχη του καρκίνου του δέρματος. Η FotoFinder Systems GmbH απασχολεί σήμερα περίπου 65 άτομα. Ο τόπος
παραγωγής βρίσκεται στο Bad Birnbach της Γερμανίας. Θυγατρικές εταιρείες στην Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α., μαζί με ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών υποστηρίζουν την
παγκόσμια παρουσία της εταιρείας. Η FotoFinder κέρδισε το Βραβείο Εξαγωγών της Βαυαρίας, το βραβείο Red Dot Design και τιμήθηκε ως μια από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στην Κάτω Βαυαρία.
Company Contact FotoFinder Systems GmbH
Elena Zinner, Industriestraße 12, 84364 Bad Birnbach, zinner@fotofinder.de, Tel: +49 (0)8563 97720-0
FotoFinder Systems GlobalCom PR-Network GmbH
Martin Uffmann & Ralf Hartmann, Münchener Str. 14, 85748 Garching bei München, martin@gcpr.net; ralf@gcpr.net, Tel.: +49 (0)89 360 363-41 / -50
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Dr. Wolfgang Redka Swoboda
Dr. Redka -Swoboda completed his medical studies at the University of Ulm, Germany in 1984 and
received his board certification as a general surgeon in 1992. In the following
9 years he was Senior physician
and Deputy Chief physician in
the Department of Surgery and
Traumatology at the hospital
of Marketoberdorf, Germany.
During the same period he was
the Chief physician and Medical Director of the Emergency
service of the region Ostallgau, being in charge of
training and continuing of the Department of Surgery and Traumatology in Eschenbach, Germany
as well as Medical Director and Chief physician in
the Center for Rehabilitation and Preventive Medicine "Konig Ludwig" in Schwangau.
Since 2002, Dr. Redka-Swoboda is running workshops and dermal fillers worldwide. He is specialized
in aesthetic risk management and complication
with dermal fillers. He is running cadaver courses and lectures on the anatomy of the face and
injection techniques, with several European universities. He is now practicing in Munich, Germany
as a free based aesthetic surgeon.
Dr. Hassal Galadari
Dr Hassan Galadari is an American board certified dermatologist and a graduate of the Boston
University/Tufts University dermatology program
in the USA. Dr. Galadari later completed a dermatologic
surgery and laser fellowship
in the University of CaliforniaSan Francisco.
He currently works as an
Assistant Professor of Dermatology in the UAE University as
well as being the dermatology
residency program director. He also retains licensure by the medical board of California. His major
area of expertise is soft tissue augmentation, having written numerous book chapters and articles on
them, in addition to lecturing and running workshops internationally.

Το CYTOSIAL MEDIUM
ενδείκνυται για:
Αποκατάσταση του Όγκου
και γέμισμα στις εμβυθίσεις του
δέρματος και τις ρυτίδες. Επίσης είναι πολύ αποτελεσματικό στην αναδόμηση του προσώπου στην περίπτωση που υπάρχουν ήπιες λιποδυστροφίες. Eνδείκνυται για το γέμισμα
των μέτριων ρυτίδων περιστοματικά, το περίγραμμα των χειλιών και την προσθήκη όγκου
στα χείλη.

Το CYTOSIAL DEEP
WRINKLES ενδείκνυται για:
Αποκατάσταση του Όγκου
και γέμισμα στις εμβυθίσεις του
δέρματος και τις ρυτίδες. Επίσης είναι πολύ αποτελεσματικό στην αναδόμηση του προσώπου στην περίπτωση που υπάρχουν ήπιες λιποδυστροφίες. Eνδείκνυται για το γέμισμα
των βαθιών ρυτίδων του προσώπου, όπως οι ρινοπαρειακές πτυχώσεις και οι γραμμές
μαριονέτας.

Το CYTOSIAL VOLUME
ενδείκνυται για:
Aποκατάσταση του Όγκου και
γέμισμα στις εμβυθίσεις του δέρματος και τις ρυτίδες.
Επίσης είναι πολύ αποτελεσματικό στην αναδόμηση του προσώπου στην περίπτωση που υπάρχουν ήπιες λιποδυστροφίες. Eνδείκνυται για την προσθήκη όγκου στις
παρειές, τα ζυγωματικά και το περίγραμμα του προσώπου, ενώ είναι τέλειο και για γέμισμα των πολύ βαθιών ρυτίδων.

Συγκέντρωση HA: 25mg/ml
Ποσότητα: 1.1ml
Μέγεθος Βελόνας: 271/2 ή 30G
Βάθος έγχυσης: Μέσο χόριο

Συγκέντρωση HA: 25mg/ml
Ποσότητα: 1.1ml
Μέγεθος Βελόνας: 27G1/2
Βάθος έγχυσης: Βαθύ χόριο

Συγκέντρωση HA: 25mg/ml
Ποσότητα: 1.1ml
Μέγεθος Βελόνας: 27G1/2
Βάθος έγχυσης: Βαθύ χόριο ή Υποδόρια

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Κύπρο & την Ελλάδα
Youantiaging LTD
Δημοκρατίας 26, Κόρνος, Λάρνακα,7640, Κύπρος, Τηλ. 0030 210 9802 239, Κιν. 0030 6942 622 772
Email: info@bioxis.gr

Bioxis
gala

Το Σάββατο 8 Ιουνίου, στο
Maroussi Plaza, έλαβε χώρα το
Bioxis Gala.
Παρουσιάστηκαν πρωτοποριακές τεχνικές & θεραπείες
προσώπου με Υαλουρονικό
Οξύ σε πλαστικούς χειρουργούς & δερματολόγους από
όλη την Ελλάδα, από το διάσημο ιατρικό δίδυμο, Dr.
Wolfgang Redka Swoboda,
General Surgeon & Dr. Hassan
Galadari, Dermatologist, επιστημονικούς συνεργάτες της
Bioxis.
Ευχαριστούμε πολύ όσους παρευρέθηκαν, και ιδιαίτερα τους
Experts Έλληνες ιατρούς Άσπα
Ζάχαρη, Τηλέμαχο Ανθόπουλο, Χαράλαμπο Ζωγραφάκη,
Δημήτριο Οικονόμου.

Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της SADENT

ONDA με Coolwaves:
Η Νέα, Αποτελεσματική, Γρήγορη και Ασφαλής Μέθοδος από την DEKA,
γιά Ολες τις Θεραπείες Λιπογλυπτικής Σώματος
PAOLO Bonan
Md, Καθηγητής Δερματολογίας, Villa Donatello Clinic, Φλωρεντία, Ιταλία

Η DEKA,
πάντα πρωτοπόρος
στην εισαγωγή
νέων τεχνολογιών
στα ιατρικά λέιζερ,
συνεχίζει αυτή
την παραδοσή της
με την παρουσίαση
του ONDA,
μίας μεθόδου
που, γιά πρώτη φορά,
εκμεταλλεύεται
τα πλεονεκτήματα
που διαθέτουν
τα μικροκύματα
έναντι όλων
των άλλων μεθόδων
παροχής ενέργειας
διαδερμικά,
με στόχο
την διαδερμική
μη επεμβατική
λιπόλυση.

Ο

ι κεφαλές του συστήματος Onda παράγουν κύματα στην συχνότητα των 2,45 Ghz (Coolwaves)..
Πρακτικά αυτή η ειδική συχνότητα μικροκυμάτων,
απορροφάται κατά κύριο λόγο από τα μόρια του λίπους
και λιγότερο από τα μόρια του νερού. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια απορροφάται σε πολύ μικρό βαθμό από τις
στιβάδες του δέρματος και διεισδύει, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στον υποδόριο λιπώδη ιστό.
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 των κοινών
RF σταματά στην επιδερμίδα και στο δέρμα, υπερθερμαίνοντας τα, μέχρι του σημείου να υπάρχει κίνδυνος βλά-
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βης των ιστών. Επίσης, επειδή το σύνολο σχεδόν της ενέργειας των κοινών RF κατακρατείται στην επιφάνεια, το
μικρό ποσοστό της που φθάνει στην στιβάδα της κυτταρίτιδας και το ακόμα μικρότερο που φθάνει στον υποδοριο λιπώδη ιστό, δεν κατορθώνει να δώσει ουσιαστικά
θεραπευτικά αποτελέσματα.
Τα Coolwaves αυξάνουν την θερμοκρασία (50-55 C)
τοy υποδόριου λιπώδη ιστoύ προκαλώντας μεταβολικό
στρες στα λιποκύτταρα. Αυτό το στρες δημιουργεί μία αστάθεια στο εσωτερικό 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

Into the lympatic system.
See here a ramified lymphatic vessel among three
adipocytes, containing macrophages rich in lipid
droplets

μικρές σταγόνες λίπους λέγεται εξωκύττωση φυσαλίδων
(blebbing). Αρχικά το blebbing 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 γίνεται τόσο γρήγορα
ώσπου στο τέλος σπάει η μεμβράνη του λιποκυττάρου.
Η επιτάχυνση του blebbing υποχρεώνει το κύτταρο να
επιταχύνει τον μεταβολισμό του για να διαχειριστεί το φαι-

νόμενο, με αποτέλεσμα την αλλοιωσή του και την δημιουργία ενεργού οξυγόνου και ελευθέρων ριζών, μορίων
που προκαλπύν διάσπαση της μεμβράνης, με αποτέλεσμα την καταστροφή του λιποκυττάρου.
Τα τυπικά στάδια του φαινομένου είναι τρία: διογκωμένα μιτοχόνδρια από την υπερπαραγωγή ενεργού οξυγόνου και ελεύθερων ριζών, διογκωμένο Αδρό Ενδοπλασματικό Δίκτυο και τέλος διάρρηξη μεμβράνης.
Τα Coolwaves έχουν και μία άλλη παράλληλη επίδραση στις κατώτερες στιβάδες του δέρματος και στην στιβάδα της κυτταρίτιδας. Με την προσφορά θερμικής ενέργειας χαλαρώνουν τις δέσμες ινών κολλαγόνου και ενεργοποιούν την νεοκολλαγένεση, με άμεσα και εμφανή αποτελέσματα στην βελτίωση της υφής και στην μείωση της
χαλάρωσης του δέρματος..
Τέλος, όσον αφορά τον καταβολισμό των προιόντων
της κυτταρικής λύσης, το blebbing ενεργοποιεί κατ' αρχάς τα μονοκύτταρα που 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. Αφού απορροφηθούν από τα μακροφάγα, τα λιποκύτταρα αποβάλλονται φυσιολογικά από το λεμφικό σύστημα.

Κεντρικά Γραφεία
1ο χλμ Λεωφ. ΠαιανίαςΜαρκοπούλου
Παιανία Αττικής ΤΚ 19002
Τηλ. (10 γραμμές):
2111022900
Fax: 2108040215
Έκθεση Γουδί
Τετραπόλεως 4
Αθήνα ΤΚ 11527
Τηλ. 2107777608
Fax. 2107776179
Έκθεση Θεσσαλονίκη
Τέλογλου 7
Σαράντα Εκκλησιές
ΤΚ 54636
Τηλ. 2310968799
Fax. 2310968799

“Το Onda είναι μία επανάσταση γιά τα ιατρεία μου” Είπε ο Καθ. Paolo Bonan, MD at Villa Donatello Clinic, Φλωρεντία, Ιταλία “Το Onda επιτρέπει την διαφοροποιημένη αντιμετώπιση ποικιλίας καταστάσεων, όπως Κυτταρίτιδα και χαλάρωση δέρματος ή συγκεντρώσεις λιπώδη ιστού, επενεργώντας σε διαφορετικά βάθη. Παρέχει όλες τις επιθυμητές θεραπείες σε ένα μηχάνημα, χωρίς τα προβλήματα των τεχνολογιών του παρελθόντος. Οι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι αφ' ενός από τα αποτελέσματα που πετύχαμε μέχρι σήμερα και αφ' ετέρου από την ελάχιστη επεμβατικότητα που είναι το χαρακτηριστικό αυτής της νέας και άκρως ενδιαφέρουσας τεχνολογίας.
Χωρίς κάψιμο ή άλλου είδους υπερθέρμανση, μόνο άνεση. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το Onda είναι μία υψηλού
βαθμού ασφάλειας συσκευή, καθ' όσον η εκπομπή Μικροκυμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε επαφή με το δέρμα και η παροχή της ενέργειας ελέγχεται πλήρως και με ακρίβεια από τις κεφαλές, έτσι ώστε δεν υπάρχει αφ' ενός καμμία πιθανότητα βλάβης στον ασθενή, αφ' ετέρου παρέχει στον χειριστή τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Συγκρίνοντας την
τεχνολογία μικροκυμάτων (MW) με τις άλλες τεχνολογίες διαχείρισης λίπους , έμεινα έκπληκτος από τον περιορισμένο αριθμό συνεδριών μετά τις οποίες οι ασθενείς βλέπουν αποτελέσματα. Οι συνεδρίες διαρκούν λιγότερο από 10 λεπτά και αυτό βοηθά σημαντικά στην ικανοποίηση του ασθενούς.
Ο χρήστης καθοδηγείται στο σύνολο των πρωτοκόλλων μέσα από ένα ευρηματικό περιβάλλον γραφικών, που καθιστά όλη την διαδικασία πολύ εύκοID
λη και ευχάριστη στην εκτελεσή της.” καταλήγει ο Καθ. Bonan.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

F-PPC
& F-PPC+

Ισχυρό κοκτέιλ για τη μείωση
του τοπικού πάχους!
Δημήτρης Μησουράς
Γενικός Διευθυντής της APALIS biomedical

Η Fusion Meso
διαθέτει στην
αγορά δύο πολύ
ισχυρά προϊόντα
μεσοθεραπείας για
λιπόλυση, το F-PPC
& F-PPC+, τα οποία
βασίζονται στη
φωσφατιδυλοχολίνη
και το δεοξυχολικό
νάτριο,
αποτελεσματικό
δίδυμο, γνωστό και με
την ονομασία PCDC.

Τ

ην αποτελεσματικότητα των δύο αυτών κοκτέιλ,
εκτός από τα συστατικά, ενισχύει και η ποιότητα
των πρώτων υλών, τα οποία είναι pharmaceutical
grade, όπως και η αποστείρωσή τους μέσω της διήθησης sterile A (PHARMACEUTICAL CONDITIONS ISO-5).
Η συγκεκριμένη αποστείρωση μας εξασφαλίζει και
την ποιότητα ενεργών συστατικών, όπως για παράδειγμα αυξητικοί παράγοντες και βιομιμητικά πεπτίδια, τα
οποία είναι ευαίσθητα σε άλλου είδους αποστειρώσεις.
Η φωσφατιδυλοχολίνη (5%) ονομάζεται και λεκιθίνη, είναι μια φωσφογλυκερίνη πολυακόρεστη.
Αυξάνει τη διαπερατότητα των μεμβρανών των λιποκυττάρων, και επιτρέπει την εκροή του λιπιδικού περιεχομένου. Η λεκιθίνη δρα αυξάνοντας τη δράση των ενζύμων, τα οποία αποικοδομούν τα λιπίδια από τις κυτταρικές μεμβράνες.
Το δεοξυχολικό νάτριο (2,4%) είναι το νιτρικό άλας

ΣΕΛΙΔΑ 74

από το δεοξυχολικό οξύ. Η δράση του χαρακτηρίζεται
από τη μείωση της επιφανειακής τάσης και τη γαλακτωματοποίηση του λίπους, ενισχύοντας τη δράση της λιπάσης.
Έτσι τα λίπη (υδροφοβικά) γίνονται υδατοδιαλυτά, διευκολύνοντας τη διαλυτότητά τους και την αποβολή τους.
To F-PPC+ είναι ενισχυμένο με οργανικό πυρίτιο,
λ-καρνιτίνη και έναν ινσουλινόμορφο αυξητικό παράγοντα, IGF1, για την ενίσχυση του λιπιδικού μεταβολισμού. Χωρίς αμφιβολία το F-PPC και το F-PPC+ κατατάσσεται στα πιο αποτελεσματικά και ασφαλή κοκτέιλ
για λιπόλυση.
Η εφαρμογή του F-PPC στην αισθητική ιατρική αφορά στο τοπικό πάχος, σε ασθενείς με κανονικό βάρος ή
λίγο παραπάνω από το κανονικό. Σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται για αδυνάτισμα!
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σώμα και στο διπλοσάγονο και συνιστώνται από 3-5 θεραπείες.
ID

Πιστόλι Μεσοθεραπείας
& Carboxytherapy μαζί!

Το πιο έξυπνο «πιστόλι»
της αγοράς!

0459

Κατασκευασμένο
στη Γαλλία.

Προγράμματα:
Meso: Για nappage, τεχνική που συνδυάζει τα οφέλη του microneedling και των μικροεγχύσεων.
Expert: Ειδικό πρόγραμμα για point by point εγχύσεις με προσαρμοσμένο βάθος από 1-13χιλ. και ποσότητα έγχυσης
από 0,01ml έως το άπειρο.
Fillers: To Concerto μπορεί να τοποθετήσει οποιοδήποτε μόνιμο ή ημιμόνιμο filler οποιουδήποτε ιξώδους.
Carboxy therapy: Μέθοδος έγχυσης CO2 στους ιστούς που δημιουργεί αγγειοδιαστολή αυξάνοντας τη ροή
του αίματος στους ιστούς ενώ παράλληλα ωθεί την αιμογλοβίνη να απελευθερώσει οξυγόνο (Bohr effect).

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 10679, Αθήνα, 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr

I
E
Ρ

O
Φ

KY

O
Λ
K

Ιαματική
Ιατρική
Συμπληρωματικές Θεραπείες
Kουσκούκης E. Κωνσταντίνος

Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

leading
leading company
company
in
PDO
in threads
threads PDO

Apalis biomedical, Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα, 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr

Apalis biomedical, Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα, 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr
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ΔΕΛΤΙΟ

Εφαρμογή

υαλουρονικού οξέος
ως θεραπεία αντιγήρανσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
Md, Dds, MSc, Πλαστικός Χειρουργός

Η εφαρμογή
υαλουρονικού οξέος
αποτελεί μια από τις
συχνότερες θεραπείες
αντιγήρανσης. Η σειρά
Naturelize Facial Arts
αναπτύχθηκε ώστε
τα προϊόντα της να
μιμούνται τις ιδιότητες
του ενδογενούς
υαλουρονικού οξέος με
στόχο τόσο την εύκολη
εφαρμογή όσο και την
επίτευξη ενός φυσικού
αποτελέσματος. Το
είδος του σκευάσματος
που θα χρησιμοποιηθεί
σε κάθε περίπτωση
συνιστά σημαντική
παράμετρο για την
βέλτιστη έκβαση της
θεραπείας.

Τ

ο Pearl ως μη συνδεδεμένο υαλουρονικό (non
cross-linked), αποτελεί υλικό επιλογής για την
ενέσιμη μεσοθεραπεία. Στοχεύει στην ενυδάτωση
και τη μερική αναστροφή της γήρανσης του δέρματος.
Οι περιοχές εφαρμογής αφορούν το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ καθώς και την ραχιαία επιφάνεια των
χεριών. Η έγχυση πραγματοποιείται στο ανώτερο χόριο
κατά προτίμηση γραμμικά.
Συστήνονται 2 θεραπείες σε διάστημα ενός μήνα και
η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από 6 μήνες.
Το συνδεδεμένο υαλουρονικό (cross linked) ανάλογα με τον βαθμό διασταύρωσης χρησιμοποιείται για την
πλήρωση ρυτίδων που προέρχονται από απώλεια όγκου
ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης του συνδετικού ιστού.

κεια που μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.
Οι σειρές Inline και Maxface εφαρμόζονται κυρίως
στις ρινοχειλικές αύλακες και στις γραμμές της μαριονέτας. Το κάθε σκεύασμα χρησιμοποιείται ανάλογα με την
απώλεια όγκου και το βαθμό χαλάρωσης.
Επίσης είναι δυνατό να εφαρμοστεί αρχικά το Maxface
για την πλήρωση περιοχών μεγάλης απώλειας όγκου
και να ακολουθήσει η χρήση του Ιnline ως θεραπεία διατήρησης εντός 8-12 μηνών.
Στα χείλη καθώς και στη ραχιαία επιφάνεια της ρινός,
για την διόρθωση του ρινικού ύβου, υλικό εκλογής είναι το Maxface Soft.

Το Inline Soft συνιστά υλικό εκλογής για το γέμισμα
επιφανειακών ρυτίδων, κυρίως στην περιοχή των ματιών, του μετώπου και του μεσόφρυου.

Τέλος, σε περιπτώσεις μεγάλης απώλειας όγκου η
εφαρμογή του Restore υπερπεριοστικά, κυρίως στην περιοχή των ζυγωματικών και στον κλάδο της κάτω γνάθου, προσφέρει ανόρθωση στο μέσο και κάτω τριμόριο του προσώπου.

Στην υποκόγχια περιοχή προσφέρει ομοιόμορφη κάλυψη της δακρυϊκής αύλακας (tear through) με διάρ-

Η διάρκεια του αποτελέσματος ποικίλει ανάλογα με την
περιοχή, αλλά συνήθως κυμαίνεται στους 10-12 μήνες. ID

Ρινοχειλικές με inline ΠΡΙΝ

Ρινοχειλικές ΜΕΤΑ
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Φωτοδυναμική θεραπεία
με 5-αμινολεβουλινικό οξύ
& οι δερμαποξέσεις (peeling)
Ομοιότητες & (κυρίως) διαφορές

Γιάννης Αρβανίτης, B.A., M.Phil.
Fedora Medical, επίσημος διανομέας GlycoAla Gel για την Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια με τη
βοήθεια της τεχνολογίας
των φωτοδιόδων
αναπτύχθηκε η
φωτοδυναμική θεραπεία
(PDT) με στόχο την
φωτοαναζωογόνηση του
δέρματος. Η μέθοδος
αυτή χρησιμοποιεί
τη φωτοδιεγερτική
ιδιότητα ορισμένων
μηκών κύματος (κυρίως
μονοχρωματικό κόκκινο
633νμ) ώστε να δίνει
ώθηση στο γερασμένο και
φωτογηρασμένο δέρμα
με στόχο τη βελτίωση
της όψης του δέρματος,
τη μείωση των λεπτών
γραμμών και ρυτίδων
καθώς και την αύξηση
του τόνου του δέρματος
γενικότερα

Η

μέθοδος αυτή ενώ αναπτύχθηκε αρχικά ως μια πρωτοπόρος μέθοδος θεραπείας ορισμένων καρκίνων του
δέρματος εξελίχθηκε σε θεραπεία φωτοαναζωογόνησης είτε με τη χρήση μόνο του φωτός είτε σε συνδυασμό με
φωτοευαισθητοποιό ουσία (κυρίως το 5-αμινολεβουλινικό οξύ). Το φως που χρησιμοποιείται, ανεξάρτητα από τη φωτεινή
πηγή που το παράγει, ενδείκνυται να έχει συχνότητα 633νμ
(ορατό κόκκινο μονοχρωματικό φως) και βέλτιστη ενέργεια
126Joule/cm2 με διάρκεια θεραπείας 20 λεπτά.
Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο ερεθισμός στο δέρμα είναι πρακτικά ανύπαρκτος και
το άτομο μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς ειδική προστασία ελεύθερα ακόμα και στον έντονο μεσογειακό ήλιο του καλοκαιριού. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των συσκευών φωτοδυναμικής θεραπείας αυξήθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα απλές και οικονομικές, αλλά δυστυχώς όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, συσκευές να κατακλύζουν το διαδίκτυο.
Ενώ όμως η φωτοδυναμική θεραπεία αποκλειστικά με φως
χωρίς τη χρήση φωτοευαισθητοποιητή είναι αναμφισβήτητα
πλέον μια θεραπεία που προσφέρει αξιόλογα αποτελέσματα η ανάγκη για μεγαλύτερη επέμβαση στο δέρμα παρέμεινε
και παραμένει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η φωτογήρανση,
η γήρανση δηλαδή του δέρματος ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης έκθεσης στον ήλιο, είναι προχωρημένη. Στη περίπτωση
αυτή επιστρατεύεται ο φωτοευαισθητοποιητής που σε συνδυασμό με το φως των 633νμ δίνει μεγαλύτερη ώθηση στη διαδικασία φωτοαναζωογόνησης.
Ο συνδυασμός αυτός μιας ικανής φωτεινής πηγής ή ακόμα
και του διαθέσιμου ηλιακού φωτός της ημέρας (daylight PDT)
με ένα κατάλληλο φωτοευαισθητοποιητή δίνει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στα δύσκολα γερασμένα και έντονα φωτο-

γηρασμένα δέρματα. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί πέραν της φωτοδιέγερσης των κυττάρων που προκαλεί η έκθεση στο έντονο
κόκκινο φως (633νμ) ο φωτοευαισθητοποιητής απορροφάται
από τα κύτταρα του δέρματος αλλά δεν μεταβολίζεται εξίσου
γρήγορα από το τα γερασμένα και άρρωστα κύτταρα με αποτέλεσμα την καταστροφή τους όταν αυτά εκτίθενται στο κόκκινο φως. Έχουμε δηλαδή μια επιλεκτική καταστροφή των γερασμένων και άρρωστων κυττάρων ενώ τα υγιή κύτταρα παραμένουν σχεδόν στο σύνολό τους ανέπαφα αλλά φωτοδιεγερμένα. Το αποτέλεσμα είναι ότι με τη φωτοδυναμική θεραπεία με 5-αμινολεβουλινικό οξύ έχουμε διπλή δράση, φωτοδιέγερση των υγιών κυττάρων και καταστροφή των γερασμένων και άρρωστων κυττάρων.
Μερικές ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας η όψη του
δέρματος μοιάζει πολύ με αυτήν που προκύπτει μετά από την
εφαρμογή δερμαπόξεσης του γνωστού peeling είτε αυτό είναι
χημικό (οξέα) είτε μηχανικό (κρύσταλλοι) είτε με laser (fractional
κλπ.) ή ακόμα και με ραδιοσυχνότητες (RF).
Η μεγάλη, κύρια και σημαντική διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της φωτοδυναμικής θεραπείας οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν ακόμα και με τη χρήση φωτοευαισθητοποιητή είναι σημαντικά λιγότεροι από τις αντίστοιχες, πιο επιθετικές μεθόδους θεραπείας και αναζωογόνησης όπως το χημικό ή μηχανικό peeling, η απόξεση με laser, οι ραδιοσυχνότητες κλπ.
Ενώ η βλάβη στο δερματικό ιστό είναι ο στόχος των συμβατικών, επιθετικών μεθόδων αναζωογόνησης το αντίθετο συμβαίνει με τη φωτοδυναμική θεραπεία. Η ιδιότητα αυτή της φωτοδυναμικής θεραπείας την καθιστά τη θεραπεία επιλογής για
ευαίσθητα δέρματα και όχι μόνο.
Τέλος, ενώ οι τυπικές μέθοδοι δερμαπόξεσης έχουν κυρίως
αισθητικά αποτελέσματα, η φωτοδυναμική θεραπεία ειδικά εάν συνδυαστεί με 5-αμινολεβουλινικό οξύ ή άλλο κατάλληλο φωτοευαισθητοποιητή δίνουν σαφείς, ορατές λύσεις σε όλα τα παρακάτω προβλήματα και το σημαντικότερο, αφήνουν
το δέρμα σε κατάσταση πληρέστερης λειτουργίας ώστε δίκαια
να της δίνουν τον τίτλο της θεραπείας φωτοαναζωογόνησης:
• Ακτινικές υπερκερατώσεις
• Φωτογηρασμένο δέρμα
• Μελάγχρωση και αποχρωματισκό
• Λεπτές γραμμές και ρυτίδες
• Διευρυμένοι πόροι
• Ακμή ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή
Πηγές
1. Randomized controlled trial comparing 35% trichloroacetic acid peel
and 5-aminolaevulinic acid photodynamic therapy for treating multiple
actinic keratosis. Br J Dermatol. 2017 May;176(5):1155-1161. doi:
10.1111/bjd.15272. Epub 2017 Apr 5.
2. Phototherapy with Light Emitting Diodes: Treating a Broad Range
of Medical and Aesthetic Conditions in Dermatology, Glynis Ablon,
MD, FAAD J Clin Aesthet Dermatol. 2018;11(2):21–27
3. The Use of Photodynamic Therapy in the Treatment of Actinic
Keratoses and in Photorejuvenation, Michael H. Gold, MD. J Clin
Aesthet Dermatol. 2008 Jul; 1(2): 32–37.
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Ένας εξατομικευμένος δερμοκαλλυντικός ορός μπορεί να αλλάξει το δέρμα του ασθενούς σας;

Η UNIVERSKIN
δίνει την απάντηση
Η εξατομικευμένη θεραπεία του δέρματος γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική
τα τελευταία χρόνια σε μια νέα γενιά καταναλωτών που θέλει η ομορφιά τους
να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες. Η Γαλλική εταιρεία
Universkin πρωτοπορεί στον τομέα της θεραπείας του δέρματος με τον πιο
εξατομικευμένο τρόπο. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά ο γιατρός μετά από την
κλινική αξιολόγηση του ασθενούς μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο ιατρείο του
την ενδεδειγμένη ιατρική καλλυντική αγωγή.

Σε αυτό το πλαίσιο μια ομάδα βιολόγων,
δερματολόγων, πλαστικών χειρουργών, χημικών και φαρμακοποιών επέλεξαν 19 δραστικές ουσίες και πειραματίστηκαν με 1.159 διαφορετικούς συνδυασμούς. Η εξατομικευμένη καλλυντική αγωγή Universkin περιλαμβάνει μια επαναστατική βάση νανοτεχνολογίας,
τον ορό Serum P, εμπλουτισμένη με ω-3 λιπαρά οξέα, γνωστά για την αντιφλεγμονώδη
δράση τους, σε συγκέντρωση 10%, υαλουρονικό οξύ μικρού μοριακού βάρους, βιταμίνη Ε και βιομιμητικά πεπτίδια. Τα τελευταία
διαφυλάσσουν την υγρασία στο δέρμα, αυξάνουν την αμυντική ικανότητά του, βοηθούν
στην ανάπλαση και το προστατεύουν από την
φωτογήρανση. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν
έναν ενισχυμένο δερμοκαλλυντικό ορό που
η δράση του διαφοροποιείται ανάλογα με τα
συστατικά τα οποία προστίθενται.
Όλα τα προϊόντα που προκύπτουν μετά από
κατάλληλους συνδυασμούς είναι μεν εξατομικευμένα, αλλά τελείως τυποποιημένα και κάθε
πιθανός συνδυασμός από τους 1.159 στο σύνολο είναι καταχωρημένος στο CPNP (Cosmetic
Product Notification Portal) και εγκεκριμένος
σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον ANSM (French
Agency for the Safety of Health Products) ως
μια νέα κατηγορία προϊόντος την “Medical
Cosmetic”, ώστε να διατίθεται υπεύθυνα στην
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα μπορούσε αυτή η ισχυρή
θεραπευτική φόρμουλα
να αντιμετωπίσει το ευαίσθητο δέρμα
με τις υπερμελαγχρωματικές βλάβες
και τις λεπτές γραμμές έκφρασης γύρω
από τα μάτια; Η Universkin λέει ναι!
Ας δούμε αναλυτικά τον τρόπο
που θα το πετύχουμε:
Βήμα 1: Το Ερωτηματολόγιο
Αρχικά, πριν από τη συνάντηση με τον δερματολόγο ή τον πλαστικό χειρουργό, ο ασθενής συμπληρώνει το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της Νέας Ψηφιακής Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης SkinXs. Η SkinXs με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου βοηθά το γιατρό
να σχεδιάζει το ακριβές δερματικό προφίλ και
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να εντοπίζει τις εξατομικευμένες ανάγκες, δωρεάν, ακόμα και εξ αποστάσεως. Οι ερωτήσεις
ποικίλουν και καλύπτουν από την φυσιολογία
του δέρματος μέχρι τον τρόπο ζωής (αθλούμαι
αρκετά, εκτίθεμαι χωρίς αντηλιακή προστασία
στον ήλιο;). Φυσικά, όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν αντίκτυπο στην υγεία του δέρματος.
Βήμα 2: Η Διάγνωση
Ο ασθενής απευθύνεται στον γιατρό που
εμπιστεύεται να θεραπεύσει οποιοδήποτε δερματικό πρόβλημα. Έπειτα, ο γιατρός έχοντας
στα χέρια τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου SkinXs και ύστερα από κλινική εξέταση,
κρίνει το μέγεθος του δερματικού προβλήματος προκειμένου να δημιουργήσει τη καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή.
Βήμα 3: Η Συνταγογράφηση
Για κάθε εξατομικευμένο ορό, ο εξειδικευμένος γιατρός της Universkin μπορεί να επιλέξει
μέχρι 3 συστατικά από τον κατάλογο των 19
δραστικών φαρμακευτικής καθαρότητας, διαθέσιμα σε 57 διαφορετικές συγκεντρώσεις συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός έχει στα
χέρια του 1.159 συνδυαστικές λύσεις! Δεδομένου ότι η πρωινή θεραπευτική αγωγή πρέπει
να είναι διαφορετική από την βραδινή ο για-

τρός για τον συγκεκριμένο ασθενή του, επιλέγει 3 αντιοξειδωτικά και αναπλαστικά δραστικά συστατικά στην πρωϊνή θεραπεία:
2 x L-Ascorbic acid (Vit C) 7%
και SOD 2%.
Ενώ, θα δημιουργήσει μια ισχυρή βραδινή θεραπεία με 3 δραστικά συστατικά που
θα καταπολεμήσουν τα σημάδια της υπερμελάγχρωσης:
2 x Arbutin 3%
και Niacinamide (Vit B3) 4%.
Βήμα 4: Η Φόρμουλα
Έχοντας τη συνταγή του γιατρού, η υπεύθυνη
της κλινικής θα συνθέσει την εξατομικευμένη
φόρμουλα. Το κάθε δραστικό συστατικό, για
τη μέγιστη φρεσκότητά του, έχει το δικό του
περιέκτη. Ένα προς ένα, λοιπόν, τα συστατικά
προστίθενται στην ενισχυμένη βάση ορού, το
μείγμα αναμειγνύεται για λίγα δευτερόλεπτα
με την βοήθεια του αναδευτήρα και... αυτό
ήταν! Κάθε προσωποποιημένος ορός διαρκεί
6 με 8 εβδομάδες, όταν εφαρμόζονται 6 με 4
σταγόνες σε κάθε χρήση, αντίστοιχα.
Βήμα 5: Η Αξιολόγηση
Τέλος, ο γιατρός για μια ολοκληρωμένη θεραπεία, συστήνει τα απόλυτα φυσικά, απαλ-
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λαγμένα από συντηρητικά, εξειδικευμένα προϊόντα της σειράς Nexultra™:
• Nexultra™Ο, ένα πολυ-λειτουργικό καταπραϋντικό και ενυδατικό λάδι καθαρισμού,
που αφαιρεί τους περιβαλλοντικούς ρύπους
και το αδιάβροχο make-up,
• Nexultra™ 1, μια απαλής υφής ενισχυμένη ενυδατική,
• Nexultra™ Ζ, το 1ο Λειτουργικό Αντηλιακό
100% ZiO SPF 50 με αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδη δράση, παράλληλη ρύθμιση
του σμήγματος και κατ’ επέκταση της λιπαρότητας του δέρματος, και
• Nexultra™ UV50 powder, την παγκόσμια
καινοτομία αντηλιακού σε μορφή άχρωμης
πούδρας με φυσικά φίλτρα UV SPF 50 ώστε
να ανανεώνεται ανά 2 ώρες ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ.

Σε λίγες εβδομάδες το δέρμα είναι
υγιέστερο, αναζωογονημένο, φωτεινό
και σαφώς απαλλαγμένο σε πολύ
μεγάλο βαθμό από τις δυσχρωμίες.
Ο γιατρός επιλέγει ακριβώς αυτό
που έχει ανάγκη το δέρμα!
Συνοψίζοντας, τα ιατρικά δερμοκαλλυντικά
της Universkin διαφοροποιούνται πλήρως,
γιατί είναι τα μοναδικά στην αγορά που με τη
βοήθεια του γιατρού αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά και μεμονωμένα.
Με τη χρήση νανοτεχνολογίας και βιομιμητικών πεπτιδίων, οι γιατροί πλέον έχουν στα χέρια τους ένα ευφυές, πιστοποιημένο και υψηλής θεραπευτικής αξίας προϊόν, με θεαματικά
κλινικά αποτελέσματα.
Τα προϊόντα Universkin σε κάθε περίπτωση απαιτούν αξιολόγηση, διάγνωση και σχεδιασμό από τον θεράποντα γιατρό, γι’ αυτό τον
λόγο και δεν διατίθενται σε αλυσίδες καλλυντικών, φαρμακεία ή μέσω Διαδικτύου.

ID

Titanium

Hair Removal, Reinvented.
Πρωτοποριακό σύστηµα αποτρίχωσης που συνδυάζει ταυτόχρονα
τα πιο αποτελεσµατικά µήκη κύµατος laser (Alex 755nm,
Diode 810nm, Nd:YAG 1064nm) σε µία κεφαλή θεραπείας
 Εξαιρετικά Μεγάλο Μέγεθος Spot Size 4cm2
–οι θεραπείες πραγµατοποιούνται
40% ταχύτερα!  ICE Plus - Συνεχόµενη Ψύξη καθ’ όλη τη διάρκεια θεραπείας
 ∆ύο Υποδοχές Κεφαλών - Μεγαλύτερη Ευελιξία
 Smart Clinic: Cloud-based πλατφόρµα διαχείρισης δεδοµένων του συστήµατος
 Μεγάλη οθόνη 15’ µε λειτουργικό Android  Και για µαυρισµένο από τον ήλιο δέρµα
 Για όλους τους τύπους δέρµατος

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

Μάθετε περισσότερα για το Soprano Titanium: www.alma-soprano.com

DIODE LASER PLATFORM
Effective+profitable+versatile
808

DIODE

L ASER

HAIR

755

REMOVAL

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

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

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

ΔΕΛΤΙΟ

Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

ΤΥΠΟΥ

Venus Medicine

Aποκλειστική αντιπροσώπευση του FDA approved
Ιατρικού μηχανήματος Regenera Activa
H εταιρεία Venus Medicine που αντιπροσωπεύει για
την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σερβία και την Ελβετία ιατρικά μηχανήματα και προιόντα πρωτοποριακά με παγκόσμιες πατέντες και διπλώματα ευρωπαικής ευρεσιτεχνίας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για την αποκλειστική αντιπροσώπευση του FDA
approved ιατρικού μηχανήματος Regenera Activa της
εταιρείας Regenera με έδρα τη Βαρκελώνη.
Πρόκειται για το ιατρικό μηχάνημα που δίνει τη δυνατότητα στον-στην ασθενή με αραίωση λόγω ανδρογενούς τύπου αλωπεκίας και χωρίς ουλώδη ιστό στην
έκφυση, με μία και μόνο συνεδρία και χωρίς την χρονοβόρο παρεμβολή εργαστηρίου ή νοσοκομείου μέσα σε 15 λεπτά να γίνει δότης και λήπτης των δικών
του βλαστοκυττάρων τα οποία φιλτράρονται και διαχωρίζονται στο ειδικό Κit του μηχανήματος Regenera
Activa (που αποτελεί και την πατέντα).
Το προίον του φιλτραρίσματος με τα βλαστοκύτταρα του ασθενή είναι και το υλικό που εγχύεται ως
βαθιά μεσοθεραπεία στην περιοχή της κεφαλής όπου
υπάρχει το πρόβλημα.
H διαδικασία πραγματοποιείται μέσα στο ιατρείο και
δεν διαρκεί περισσότερο απο 15 λεπτά και τα αποτελέσματα γίνονται ορατά σε 30 με 90 ημέρες. Eιδικότερα τα - για την ακρίβεια- μεσεγχυματικά κύτταρα
προκαλούν νεοαγγείωση.

Η λήψη του υλικού γίνεται από όλα τα στρώματα
του ιστού και ασφαλώς όχι μόνο από το λίπος.
Σύντομη Περιγραφή της Διαδικασίας
Βήμα 1: Από μια μικρή περιοχή στο τριχωτό της κεφαλής κοντά στον αυχένα με μία τοπική αναισθησία
παίρνουμε 3 μικρές βιοψίες με punch των 2,5 χλ. Η
διαδικασία είναι ανώδυνη και χωρίς ράμματα. Βήμα 2:
Αυτές τις μικρές βιοψίες τις τοποθετούμε στο αποστειρωμένο και πατενταρισμένο κιτ του regenera activa.
To μηχανήμα της regenera διαμέσου της διαδικασίας του ενεργοποιεί τις βιοψίες σε stem cells και διαχωρίζει αυτομάτως τα stem cells από τα κύτταρα που
δεν θέλουμε. Βήμα 3: Η έγχυση. Γίνεται η αναρρόφηση των φιλτραρισμένων stem cells και εφαρμόζουμε
τη θεραπεία με τη μέθοδο της βαθιάς μεσοθεραπείας,point by point technique στη ζώνη όπου υπάρχει το πρόβλημα.
Σημαντική σημείωση: Η θεραπεία Regenera είναι μονοθεραπεία με θεαματικά αποτελέσματα (εκτός της περίπτωσης αντένδειξης σε ουλώδη ιστό).
References

1. Skin Rejuvenation and Volume Enhancement with the
Micro Superficial Enhanced Fluid Fat Injection (M-SEFFI)
for Skin Aging of the Periocular and Perioral Regions
-Alessandro Gennai, MD; Alessandra Zambelli, MD; Erica

Helioderm: Η Υγεία του Δέρματος στον Ήλιο

Με νέες υφές και νέες συσκευασίες υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι
η αντηλιακή σειρά Helioderm της CΑSTALIA
Το 2019, η CΑSTALIA ανανεώνει εξ’ολοκλήρου
την αντηλιακή της σειρά Helioderm με νέες συνθέσεις, εξαιρετικές υφές και νέες συσκευασίες που εξασφαλίζουν την καλύτερη απόδοση του προϊόντος,
αύξηση της διάρκειας ζωής του και μέγιστη διατήρηση της ποιότητάς του.
Η ανανεωμένη αντηλιακή σειρά Helioderm, χάρη
στα φωτοσταθερά αντηλιακά φίλτρα και το φυσικό
φωτοπροστατευτικό συστατικό, δρα αποτελεσματικά,
ακόμα και στις πιο απαιτητικές κι ευαίσθητες επιδερμίδες, προσφέροντας εξειδικευμένη προστασία από
τις βλαβερές συνέπειες των UVA και UVB ακτινοβολιών, προλαμβάνοντας τη φωτογήρανση. Τα αντηλιακά προϊόντα Helioderm περιέχουν επίσης τα καινοτόμα οργανικά, υψηλής απόδοσης, φίλτρα κατά
της UV ακτινοβολίας που προσφέρουν προστατευτική, προληπτική κι επανορθωτική δράση, Ασταξανθίνη, ένα από τα ισχυρότερα φυσικά αντιοξειδωτικά,
καθώς και Βιταμίνη Ε, γνωστή για την αντιοξειδωτική
προστασία ενάντια στις ελεύθερες ρίζες που προκα-

λούν η ηλιακή ακτινοβολία και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, οι καλλυντικές μη λιπαρές υφές
της σειράς Helioderm προσφέρουν μια ευχάριστη
και δροσερή αίσθηση, αποκαθιστώντας παράλληλα την ισορροπία της ενυδάτωσης στην επιδερμίδα.
Προστασία Χ 3 με Helioderm από την CASTALIA.
Σε νέα συσκευασία airless, που αποτρέπουν την
επαφή με το περιβάλλον, διατηρώντας ασφαλές και
αναλλοίωτο το προϊόν, και διευκολύνουν τη χρήση,
οι αντηλιακές κρέμες προσώπου της Helioderm κυκλοφορούν με δείκτες πολύ υψηλής προστασίας και
υψηλής προστασίας, με χρώμα, με πλούσιες ή λεπτόρρευστες υφές, χωρίς άρωμα, χωρίς parabens. Είναι κατάλληλες για κάθε τύπο επιδερμίδας (υπερευαίσθητες, μη-ανεκτικές, πολύ ανοιχτόχρωμες) και έκ-
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Repaci, PhD; Rodolfo Quarto, MD; Ilaria Baldelli, MD;
Giulio Fraternali, PhD; and Francesco P. Bernardini, MD
2. R3 facial rejuvenation through minimal incisions vertical
endoscopic lifting (MIVEL) and superficial enhanced
fluid fat injection (SEFFI): endoscopic repositioning,
tissueregeneration, volume restoration -Alessandro
Gennai1, Francesco Pietro Bernardini2 ( 1MD, Plastic
Surgeon - Studio Gennai, Via delle Lame 98 - 40122
Bologna, Italy, 2MD, Oculoplastic Surgeon)
3. Gennai A. Endochirurgia estetica del volto. SEE Editrice
Firenze; 2011:32-58.

Venus Medicine
Αγίου Δημητρίου 294, 17342, Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: 2109848108, Κιν.: 6947182892
www.venusmedicine.gr

θεσης (για τις πρώτες ημέρες έκθεσης στον ήλιο, για
συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας).
Σε μορφή σπρέι για εύκολη εφαρμογή με ένα ψεκασμό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα, κυκλοφορούν
δύο προϊόντα, το Helioderm Milky Spray SPF 50+,
ένα αντηλιακό γαλάκτωμα, για πρόσωπο και σώμα,
με δείκτη πολύ υψηλής προστασίας. Κατάλληλο για
ευαίσθητες επιδερμίδες και για άτομα που προτιμούν
μη κρεμώδη υφή, εύκολη και γρήγορη εφαρμογή,
ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Κυκλοφορεί και με δείκτη υψηλής προστασίας
(SPF30). Παράλληλα, το Helioderm Velvet Mist
SPF 50+, ένα αντηλιακό σπρέι προσώπου και σώματος με διάφανη, μη λιπαρή, βελούδινη υφή, δεν
αφήνει ίχνη λιπαρότητας, απλώνεται εύκολα και προστατεύει την επιδερμίδα δημιουργώντας ένα βελούδινο, διάφανο φιλμ. Χωρίς parabens, δερματολογικά ελεγμένο.
Τέλος, το Helioderm Lait Naturel SPF 30, ένα
αντηλιακό γαλάκτωμα για παιδιά και βρέφη
άνω των 6 μηνών, με ελαφριά, μη λιπαρή υφή,
που απλώνεται εύκολα, σε συσκευασία με αντλία
για εύκολη εφαρμογή, περιέχει φυσικό φίλτρο ορυκτής προέλευσης και Βιταμίνη Ε, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό με φωτοπροστατευτικές ιδιότητες. Χάρη
στην Προβιταμίνη Β5 και
τον συνδυασμό γλυκολών
που περιέχει, διατηρεί την
υγρασία του δέρματος και
το διατηρεί ενυδατωμένο
και απαλό. Χωρίς άρωμα
για την ευαίσθητη επιδερμίδα των παιδιών.

SKIN F HYALURONIC ACID
AND AMINO ACID
SKIN - F

CROSS - LINKED HYALURONIC ACID AND AMINO ACID
Σε κάθε προϊόν Αισθητικής Ιατρικής, ο Ιατρός και ο πελάτης,
πάντα αναζητούν με σταθερές την ασφάλεια και την αξιοπιστία το κάτι παραπάνω.
Αυτό προσφέρει το νέο Υαλουρονικό οξύ SKIN F της
Italfarmacia που πάνω από 30 χρόνια με σοβαρότητα υπηρετεί το πεδίο της κοσμητικής Ιατρικής και που η Venus
Medicine αντιπροσωπεύει αποκλειστικά σε ΅Ελλάδα και
Κύπρο .
Το SKIN F με τις 3 κατηγορίες του ( Skin F 22, Skin F 24, Skin
F 26 ) συμπληρώνει την οικογένεια των Skin Line μεσοθεραπειών, φέρνοντας στην περίπτωση του Υαλουρονικού δύο
επιπλέον «στρατιώτες» για τη μάχη με τις ρυτίδες, την
απώλεια όγκου και τη βαρύτητα .
Η Προλίνη και η Γλυκίνη, τα δυο αμινοξέα που προσδίδουν τη
σταθερότητα στο κολλαγόνο, προσφέρουν το ιδανικό ιξώδες
άρα και την απόλυτη δυνατότητα στο δέρμα να ενσωματωθεί
το υλικό ομοιόμορφα δίνοντας το smoothing , την ελαστικότητα και τον όγκο που χρειάζεται άνα περίπτωση προσφέροντας διάρκεια στο αποτέλεσμα μεγαλύτερη από ποτέ .

1
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Για επιφανειακή αναμόρφωση
Ρυτίδες: Περιοφθαλμικές,
Περιστοματικές,
Επιφανειακές Ρυτίδες

3
4
5
1 Ενσωματωμένη Luer Lock
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ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.
Μη ζωικής προέλευσης. Προϊόν βακτηριδιακής ζύμωσης
(zooepidermicus streptococcus).
CROSS-LINK: περιλαμβάνει υψηλού μοριακού βάρους
διασταυρούμενο υαλουρονικό οξύ με bdde στα χαμηλότερα
επίπεδα από κάθε άλλο προιόν.

22

2

3 Εργονομικός Σχεδιασμός
4 Άκαμπτο Έμβολο
5 Ανατομικά σχεδιασμένο

για τη δαχτυλική πίεση

26

24
Για μεσαίου μεγέθους ρυτίδες
και αποκατάσταση του όγκου

2 1.1 ml Ποσότητα Προιόντος

Για αποκατάσταση του όγκου, αναμόρφωση
του προσώπου και βαθιές πτυχές του.

• Όγκος • Ζυγωματικά • Ρινοπαρειακές Ρυτίδες
• Χείλη • Ρυτίδες Πικρίας

•Παρειές • Ζυγωματικά
• Πηγούνι • Κάτω Γνάθο

294 Ag. Dimitriou St. Agios Dimitrios - ATHENS
T. 0030 210-9848108, M. 6947 182892
Ε. venusmedicine@hotmail.com, www.venusmedicine.gr
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Fagron Neogen®

Nourisil™ MD

Η νέα σ ειρά προϊόν των
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 (βολβόςτριχωτό 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 60-90 ημέρες.
Για μεγαλύτερες ή παλαιότερες
ουλές, μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία.
Η Nourisil™ MD είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που διατίθεται σε κατάλληλο και εύχρηστο περιέκτη 30 g.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

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 ανάπτυξή 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 σύριγγα 5 ml με ακροφύσιο, 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

F-VENOSTIM για ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΑΚΜΗ - Από την FUSION MESO
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
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LPG Scan & CELLUTEST Tablet

ACCENT PRIME by Alma lasers

Πλήρες Σύστημα
Διάγνωσης
& Αξιολόγησης
της Κυτταρίτιδας

από τη LIDS MEDICAL

Mε τη θερμογραφική
ανάλυση - γρήγορη
και μη επεμβατική και το LPG Scan, είναι
εφικτή η εύρεση του τύπου
κυτταρίτιδας και η έκτασή της,
καθώς επίσης και η
συνιστώμενη
στοχευμένη θεραπεία.
1. Λογισμικό Cellutest
2. Λογισμικό LPG Scan
3. Tablet Samsung Galaxy Tab S 10,5”
4. Ψηφιακό παχύμετρο
5. Android TV box, για προβολή των θεραπειών σας από το youtube στον χώρο αναμονής σας
6. Τρίποδο stand για το tablet
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical
Ε.Π.Ε.. Τηλ: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr
1577-LPG scan-OK_GB.indd 1

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

04/09/14 14:20

Το σύστημα Accent Prime είναι το μοναδικό σύστημα στην αγορά, που δύναται να συνδυάσει τους 2 τύπους Ραδιοσυχνοτήτων: Μονοπολική και Διπολική (Dual RF) με την ενέργεια ζεστού και ψυχρού υπερήχου για τη λύση-καταστροφή των λιποκυττάρων. Ο συνδυασμός αυτός δίνει τη δυνατότητα να παρέχεται ελεγχόμενη θέρμανση του ιστού σε 2 επίπεδα (ανάλογα
με το επίπεδο του στόχου της θεραπείας).
Διαθέτει αποκλειστικό πρωτόκολλο θεραπείας, μέσω του οποίου εκπέμπονται στοχευμένα εναλλασσόμενα εγκάρσια και κύματα συμπίεσης υπερήχων, με μεγάλη ομοιογένεια στην περιοχή θεραπείας (σώμα και πρόσωπο), που διασπούν την ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης χωρίς την οποιαδήποτε φθορά στην επιφάνεια της επιδερμίδας ή στους
παρακείμενους ιστούς. Ο χρόνος που απαιτείται για μία
ολοκληρωμένη θεραπεία πχ. στην περιοχή της κοιλιάς
είναι μόλις 20 λεπτά.
Επίσης, το Accent Prime λειτουργεί και με την καινοτόμο τεχνολογία της
Κλασματικής Micro-Plasma™ (PIXEL RF™). Για εφαρμογές όπως: δερματική σύσφιγξη, ανάπλαση του δέρματος, θεραπεία των λεπτών γραμμών και
ρυτίδων, βελτίωση ουλών ακμής, ραβδώσεων και των ουλών της ανεμοβλογιάς, η ανάπλαση (του φωτογηρασμένου δέρματος) και οι συνδυασμοί με άλλες επεμβατικές διαδικασίες και θεραπείες δερματικής ανάπλασης.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical
Ε.Π.Ε.. Τηλ: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

OBSERV by INNOFAITH - SYLTON
από τη LIDS MEDICAL
Το καινοτόμο διαγνωστικό σύστημα Observ 520
μαζί τη βοήθεια του iPad της Apple, σας υποστηρίζει
στο να διαγνώσετε με ακρίβεια τους διαφόρους τύπους δέρματος, καθώς και τα δερματικά προβλήματα
είτε αυτά βρίσκονται στην επιφάνεια του δέρματος είτε κρύβονται στα βαθύτερα στρώματα. Η υπό αίτηση
πατενταρισμένη τεχνολογία δερματικής απεικόνισης με
τη μέθοδο του φθορισμού (fluorescence technology)
αποκαλύπτει τα διάφορα θέματα που παρουσιάζει το
δέρμα με μεγαλύτερη ακρίβεια και μεγαλύτερη αντίθεση σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες. Με
τα οπτικοποιημένα στοιχεία που σας δίνει το Observ
520, πλέον, μπορείτε να συμβουλεύετε τους πελάτες
σας με έναν πιο εμπεριστατωμένο, αντικειμενικό και

πειστικό τρόπο καθώς και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Όλες οι φωτογραφίες εντάσσονται σε install base πελατών με δυνατότητα follow
up ανά συνεδρία ως προς τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Έχει τη δυνατότητα 6 διαφορετικών απεικονίσεων για την αξιολόγηση των δερματικών βλαβών
του προσώπου ως εξής:
1. Daylight mode
2. Simulated Wood’s light mode
3. True UV mode
4. Parallel-polarization mode
5. Cross-polarization mode
6. Complexion analysis

F-HYDRALIX

το πρώτο ισχυρό ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ κοκτέιλ μεσοθεραπείας
Από την Fusion Meso
To F-Hydralix είναι ένα παγκοσμίως πρώτο προϊόν το όποιο αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα την
ξηρότητα, δίνει όγκο και συμβάλλει στη γενικότερη αντιμετώπιση της γήρανσης, ιδιαίτερα στο επίπεδο
της επιδερμίδας.
Το F-Hydralix εκτός από το, υψηλής ποιότητας, υαλουρονικό οξύ και διάφορα υγροσκοπικά συστατικά, στοιχεία του φυσικού ενυδατικού παράγοντα, περιέχει και το Acetyl Hexapeptide-37
που ενισχύει τη λειτουργία των ακουαπορινών στις μεμβράνες των κυττάρων.
Οι ακουαπορίνες είναι ο τρόπος με τον οποίο ενυδατώνονται τα κύτταρα και παράλληλα
διαχέεται η υγρασία σε όλα τα επίπεδα της επιδερμίδας.
Μετά την εφαρμογή το δέρμα ενυδατώνεται, αποκτά όγκο και μια υγιή νεανική όψη που
διαρκεί.
APALIS biomedical: Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα, Τηλ. 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr
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Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr
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ELITE

Κύματα φωτός με ευεργετικές
και επουλωτικές ιδιότητες

Για λαμπερή και νεανική όψη

Η φωτοδυναμική μέθοδος με
το Celluma χρησιμοποιεί επιλεγμένα μήκη κύματος φωτός
με ευεργετικές και επουλωτικές ιδιότητες. Βασίζεται στη
συστηματική χορήγηση φιλτραρισμένων μη επιβλαβών φασμάτων υπεριώδους, υπέρυθρου και ορατού φωτός με στόχο την διέγερση βιοχημικών διεργασιών στο δέρμα.
Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) ενδείκνυται για την αντιμετώπιση πολλαπλών δερματολογικών ενδείξεων και την
αποκατάσταση της νεανικής όψης του δέρματος. Η έρευνα
έχει δείξει ότι η φωτοθεραπεία μπορεί να αυξήσει την κυκλοφορία, να επιταχύνει την αποκατάσταση των ιστών, να μειώσει
τις ρυτίδες, να μειώσει τη φλεγμονή, να βελτιώσει την τόνωση του δέρματος και τις ρυτίδες, την υφή και τη σαφήνεια, να
ευνοήσει τον πόνο στους μύες και στις αρθρώσεις και να καταστρέψει τα βακτήρια ακμής.
Το Celluma Pro έχει δύο τρόπους λειτουργίας εξόδου:
Συνεχής και παλμικός
• Ερυθρό LED (640 nm): μέγιστη έξοδος 71,6 microwatt/
sr/m2 (συνεχής)
• Μπλε LED (464 nm): μέγιστη έξοδος 76,4
microwatt/sr/m2 (συ-νεχής)
• Υπέρυθρο LED (880 nm): μέγιστη έξοδος 47,3 microwatt/
sr/m2 (συνεχής)

Η Κρυοχειρουργική στην τσέπη σας
Η συσκευή Cryopen της Βελγικής εταιρείας H&O Equipment χρησιμοποιεί
πρωτοξείδιο του αζώτου στους -89 βαθμούς κελσίου.
Η κρυοχειρουργική των δερματικών παθήσεων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της επεμβατικής γυναικολογίας και δερματολογίας.
Είναι απλή και οικονομική μέθοδος και δεν απαιτεί
νοσοκομειακή νοσηλεία, ενώ έχει υψηλά ποσοστά
ίασης με άριστα αισθητικά αποτελέσματα
και ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Κατάλληλο για πληθώρα ενδείξεων,
μεταξύ των οποίων
• κονδυλώματα
• μυρμηγκιές
• ακτινικές υπερκερατώσεις
• σμηγματορροϊκές
υπερκερατώσεις
• οζίδια
• σημάδια εκ γενετής
• αντιαισθητικών πανάδων
και δυσχρωμιών

H ενυδάτωση είναι ο πιο βασικός παράγοντας για λαμπερή και νεανική όψη.
Η τεχνολογία MicroMist περιβάλλει το πρόσωπο με ένα αναζωογονητικό,
εμπλουτισμένο με οξυγόνο υδρονέφος. Με δυνατότητα προσθήκης καλλυντικών προιόντων για πιο βαθειά θρέψη και ενυδάτωση.
Συνιστάται για όλους τους τύπους δέρματος, αυτό μοναδική μέθοδος προσφέρει άμεση ενυδάτωση συνδυάζοντας το καθαρό οξυγόνο και την έγχυση
πλούσιων βιταμινών και αντιοξειδωτικών για μια πιο ομαλή και πιο νεανική επιδερμίδα. Όπως όλα τα ζωντανά πράγματα, το δέρμα μας χρειάζεται οξυγόνο
για να παραμείνει υγιές και να αναγεννηθεί.
Το Oxyoasis Oxygen Facial καταπραΰνει κάθε εσωτερικό stress, αναζωογονεί και ενισχύει την υγεία όλων των κυττάρων του δέρματος με οξυγόνο. Με τα
πρόσθετα οφέλη των ορών θεραπείας ή αμπούλας βασικών βιταμινών, ορυκτών και αντιοξειδωτικών, είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα περιποίησης δέρματος του είδους του, σχεδιασμένο να καθαρίζει, να θρέφει και να αναζωογονεί κάθε κύτταρο του δέρματος.
Βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος
• Μαλακώνει τις γραμμές και τις ρυτίδες
• Βαθιά έγχυση οξυγονωμένων αντιοξειδωτικών και βιταμινών
• Θρέφει & Ενυδατώνει την επιδερμίδα
Αναζωογονεί το φωτογηρασμένο, αφυδατωμένο ή ταλαιπωρημένο από ακμή δέρμα.

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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DEKA ONDA

DEKA MOTUS AΥ

Η παράδοση της DEKA στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον χώρο της αισθητικής ιατρικής συνεχίζεται
με την παρουσίαση του Onda. Το Onda χρησιμοποιεί μικροκύματα, μία πηγή ενέργειας που έχει αποδείξει την ασφάλεια και αποτελεσματικοτητά της στις ιατρικές εφαρμογές, ειδικής συχνότητας των 2,45 GHz
που απορροφόνται επιλεκτικά από τα λιποκύτταρα
και κατορθώνουν με μικρά πακέτα ενέργειας, χωρις
θερμική επιβάρυνση του δέρματος και σε συνεδρίες
διάρκειας δέκα λεπτών, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την χαλάρωση, την κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος. Οι ειδικές ψυχόμενες κεφαλές στοχεύουν
ακριβώς, με ασφάλεια και άνεση γιά τον ασθενή, την
περιοχή θεραπείας.
Onda με Coolwaves: Η πρωτοποριακή μέθοδος
διαδερμικής λιπόλυσης, απόλυτα ασφαλής και εύκολη στην χρήση, που ικανοποιεί τον ασθενή με την
άνεση και τα άμεσα αποτελέσματα που προσφέρει.
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας:
SADENT A.E.
1ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία
e-mail: info@sadent.com
Ν.Ελλάδα 6936748103-6932474399 Β.Ελλάδα 6937044771

Το MOTUS AY έρχεται να συμπληρώσει τα μοναδικά πλεονεκτήματα της σειράς Motus AX, που είναι ο μόνος Αλεξανδρίτης ο οποίος χάρις ειδική κεφαλή Moveo αποτριχώνει ανώδυνα, γρήγορα και αποτελεσματικά όλους τους φωτότυπους όλες τις εποχές χωρίς αναλώσιμα ψύξης. Με την
προσθήκη μίας ισχυρής πηγής Nd:YAG διευρύνεται το φάσμα των δυνατών θεραπειών (αγγειακές βλάβες, ονυχομυκητίαση, μη επεμβατική αναζωογόνηση δέρματος, ακμή), ικανοποιώντας μεγάλο μέρος των θεραπευτικών αναγκών του ιατρείου, με μία compact
πλατφόρμα με ελάχιστα κόστη συντήρησης.
MOTUS AY με Moveo και 10 κλασικές κεφαλές: η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της
DEKA γιά τις ανάγκες του σύγχρονου δερμο-ιατρικου κέντρου.
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Ελλάδας:
SADENT A.E.
1ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία
e-mail: info@sadent.com
Ν.Ελλάδα 6936748103-6932474399, Β.Ελλάδα 6937044771

Νέα Τεχνολογία Μικροκυμάτων Coolwaves
στην Λιπογλυπτική Σώματος

Τεχνολογία Moveo με Αλεξανδίτη και Nd:YAG.
Η Επαναστατική Λύση στην Αποτρίχωση
και στις Αγγειακές Βλάβες.

SUNCARE AC
CREAM SPF 50+

SUCRA CREAM από τη FROIKA

Αντηλιακή κρέμα κατάλληλη για το ευαίσθητο δέρμα με τάση ακμής με πολύ ελαφριά
υφή που απορροφάται άμεσα και προσφέρει
πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία σε όλο το
φάσμα UVA-UVB-IR-Blue Light, ματ αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας και την καινοτόμα αίσθηση nude skin.
Η ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση του παρέχει προστασία από τη φωτογήρανση και
την οξείδωση των λιπιδίων του σμήγματος
& έντονη σμηγματορυθμιστική δράση κατά
των ατελειών.

Εξειδικευµένο προϊόν για – ΕΝΗΛΙΚΕΣ – ΠΑΙ∆ΙΑ – ΒΡΕΦΗ
Περιέχει: Σουφραλφάτη, ένα μόριο που δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ στην επιφάνεια του δέρματος επιταχύνοντας τη διαδικασία ανάπλασης του δέρματος και μειώνοντας το αίσθημα δυσανεξίας, Υαλουρονικό οξύ που προσφέρει ισχυρή ενυδατική και αντιοξειδωτική δράση.
Ενισχύει την επούλωση και ανάπλαση του συνδετικού ιστού, ενώ αναζωογονεί και
καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα, Σύστημα μετάλλων Ψευδαργύρου – Χαλκού
– Μαγνησίου που διεγείρει τον κυτταρικό μεταβολισμό ενώ παράλληλα προστατεύει από την ανάπτυξη μικροβίων.

Κρέµα επανόρθωσης κατάλληλη για ευαίσθητο δέρµα,
ερεθισµούς και δυσανεξίες

Αντηλιακή κρέμα από τη FROIKA

ΤΥΠΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Όλοι οι τύποι δέρματος
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ: 50 ml

HYALURONIC SILK TOUCH SUNSCREEN

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

Νέας γενιάς αντιηλιακό μεταξένιας υφής με πολύ υψηλή προστασία

HYALURONIC SILK TOUCH SPF 50+
TINTED & TINTED LIGHT

Νέας γενιάς έγχρωμο-καλυπτικό αντηλιακό μεταξένιας υφής με πολύ υψηλή προστασία. Σε δύο αποχρώσεις

HYALURONIC SILK TOUCH SPF 50+
ANTISPOT

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

HYALURONIC SILK TOUCH SPF 30

Νέας γενιάς αντιηλιακό μεταξένιας υφής με υψηλή προστασία
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FROIKA
Μητρομάρα 77
Αχαρνές, 136 78
Τηλ.: +30 210 2444018
Fax: +30 210 2440973
www.froika.com
email: info@froika.com
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HYDROVIT Sun Care

Τα αντηλιακά που παρέχουν την
ιδανική ολοκληρωμένη προστασία
Κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι με
τη γνωστή ερώτηση: Ποιο αντηλιακό να αγοράσω; Η
αλήθεια είναι ότι με τόσα προϊόντα σε κρέμες, σπρέι,
λοσιόν, λάδια, με διαφορετικές υφές και τύπους προστασίας ενάντια στη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία, η
επιλογή είναι αρκετά περίπλοκη!
Αρχικά να επισημάνουμε ότι το βασικό που έχει ανάγκη το δέρμα σας είναι το προϊόν με τον κατάλληλο
δείκτη SPF = Sun Protection Factor (Δείκτης Αντηλιακής Προστασίας ).
Όπως όλοι γνωρίζουμε αυτός αναγράφεται στις συσκευασίες και όσο μεγαλύτερος είναι συνήθως τόσο
πιο πολλή ώρα μπορούμε να μείνουμε κάτω από τον
ήλιο με ασφάλεια.
Ωστόσο, κάτι λιγότερο γνωστό είναι ότι ο SPF αναφέρεται μόνο στην προστασία από την UVB ακτίνοβολία (υπεύθυνη για το κοκκίνισμα & την αίσθηση καψίματος στο δέρμα), ενώ για να είστε καλυμμένοι και
από την UVA ακτινοβολία, θα πρέπει να επιλέξετε ένα
αντηλιακό προϊόν που είναι σχεδιασμένο να σας προστατεύει και από τις επιβλαβείς επιδράσεις της UVA
ακτινοβολίας (ευρέως φάσματος -broad spectrum). Τα
φυσικά φίλτρα (παράγωγα του ψευδαργύρου και του
τιτανίου), αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά
κάνουν τα προιόντα να είναι συνήθως πηχτής υφής
και πολύ συχνά τα συναντάμε σε παιδικά αντηλιακά.
Τα οργανικά φίλτρα είναι ουσίες που απορροφούν
τη UVA και UVB και δεν την αφήνουν να εισχωρήσει στο δέρμα.
Τα αντηλιακά HYDROVIT Sun Care παρέχουν την
ιδανική ολοκληρωμένη προστασία UVA/UVB που
χρειάζεστε και το μόνο που αφήνουμε σε εσάς είναι
να διαλέξετε την αγαπημένη σας υφή!

HYDROVIT SUN CREAM SPF50 |
Κρέμα με Πλούσια Υφή
Για δέρμα ευαίσθητο που χρειάζεται υψηλού βαθμού φωτοπροστασία από τη UVA/
UVB ακτινοβολία. Είναι ιδανικό για την πρόληψη της φωτοδερματίτιδας, των μελαγχρωματικών βλαβών και προστατεύει από
την πρόωρη γήρανση του δέρματος. Υψηλή προστασία (50+) και αντοχή στο νερό,
χωρίς τη βαριά, λιπαρή αίσθηση που συνήθως αφήνουν οι πλούσιες υφές και φυσικά κατάλληλο για επιδερμίδες με προβλήματα ακμής!
HYDROVIT SUN EMULSION
SPF30 | Γαλάκτωμα με Ελαφριά
Υφή
Εξίσου υψηλή προστασία (SPF30) με
ιδιαίτερα λεπτόρρευστη υφή για ενυδάτωση, άμεση απορρόφηση και μεταξένια αίσθηση! Βοηθά στην ανάπτυξη ενός σταδιακού μαυρίσματος, διατηρώντας παράλληλα τη νεανική εμφάνιση του δέρματος. Απορροφάται
εύκολα, δεν αφήνει λιπαρότητα ούτε
λευκά σημάδια.

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

HYDROVIT SUN MOUSSE | SPF
20 Αντηλιακός Αφρός – Feel
& Hear the Effect
Ένα καινοτόμο προϊόν με έμφαση
στη μοναδική εμπειρία εφαρμογής!
Η τεχνολογία Crackle Effect σε μορφή mousse, προστατεύει από τις βλαβερές επιδράσεις του ήλιου και κάνει
το δέρμα σας βελούδινο και απαλό.
Απορροφάται γρήγορα & παρέχει άμεση προστασία από τον ήλιο.
Κατά την εφαρμογή, απελευθερώνονται εκατομμύρια μικροσκοπικές
φυσαλίδες προσφέροντας μοναδική
εμπειρία και αναζωογονητική δροσιστική δράση που ενισχύει τη μικροκυκλοφορία του δέρματος.
HYDROVIT BABY SUN
EMULSION SPF30 |
Βρεφικό & Παιδικό
Αντηλιακό Γαλάκτωμα
...Και επειδή η βρεφική & παιδική αντηλιακή φροντίδα δεν είναι παιχνίδι...

HYDROVIT SUN SPRAY | Αντηλιακό
Σπρέι SPF30:
Πολύ δημοφιλής κατηγορία αντηλιακών
καθώς συνδυάζει ευκολία και προστασία!
Το HYDROVIT Sun Spray dεν αφήνει ίχνη
παρά μόνο μια βελούδινη αίσθηση ενυδάτωσης. Extra tip: είναι ιδανικό για δέρματα με λιπαρότητα και τάσεις ακμής καθώς
και για ...τους μικρούς της οικογένειας λόγω γρήγορης και ανάλαφρης εφαρμογής!

Με το Hydrovit Baby Sun
Emulsion SPF30, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την
ευαίσθητη βρεφική & παιδική
επιδερμίδα, μπορείτε να είστε
σίγουρες ότι το μωράκι σας είναι προστατευμένο με τα καλύτερα και ΜΟΝΟ φυσικά φίλτρα,
ενώ το Χαμομήλι, το Jojoba Oil
& η Βιταμίνη Ε θρέφουν το δέρμα και ανακουφίζουν
από καλοκαιρινούς ερεθισμούς!

TARGET PHARMA:
Μενάνδρου 54, 10431, Αθήνα, Τηλ.: 210 52 24 830 Fax: +30 210 52 24 838
Πρωτομαγιάς 17, 543 52, Κωνσταντινοπολίτικα Θεσ/κη, Τηλ.: & Fax: 2310942896, E-mail: info@targetpharma.gr
www.targetpharma.gr

CALADERM ACNE LOTION

Betadine

Αντισηπτικές μορφές που καλύπτουν κάθε ανάγκη!
Το Betadine, το νούμερο 1 αντισηπτικό στην Ελλάδα για 20 συνεχόμενα έτη, διαθέτη μορφές που καλύπτουν κάθε ανάγκη για αντισηψία, όπως είναι τα:
• Betadine Cream: κρέμα για την αντιμετώπιση μολύνσεων, μυκητιάσεων, μικροεγκαυμάτων και μικροτραυματισμών του δέρματος. Με μη λιπαρή υφή.
• Betadine Shampoo: σαμπουάν για λοιμώξεις και παθήσεις του
τριχωτού της κεφαλής, όπως σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, πυτιρίαση και ποικιλόχρους πυτιρίαση
• Betadine Gargle Mouthwash: αντισηπτικό διάλυμα για γαργάρες και στοματικές πλύσεις.
Καταπολεμά άμεσα και αποτελεσματικά μικρόβια και ιούς και αντιμετωπίζει την αιτία που
προκαλεί πονόλαιμο, φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, στοματίτιδα, ουλίτιδα, άφθες και γενικά λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα και του ανώτερου αναπνευστικού.
Επειδή τα μικρόβια παραμονεύουν... Betadine!!
Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand από τη Lavipharm.
Υπ. Κυκλοφορίας:
Lavipharm A.E.: Oδός Αγίας Μαρίνας
19002 Παιανία Αττικής, Τηλ.: 210 6691000
Μάθε περισσότερα www.lavipharm.com
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Γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση
της ακμής

Η CALADERM ACNE LOTION είναι ιδιαίτερα δραστική και αποτελεσματική για τα
προβλήματα του λιπαρού δέρματος, με τάση ακμής. Καταπραϋντική, Αντιμικροβιακή, Αντιφλεγμονώδης και Αντιοξειδωτική
Σμηγματορυθμιστική δράση. Ακολουθεί
μετά τον καθαρισμό, ικανή να «μειώνει»
έκκριση, λιπαρότητα και μαύρα στίγματα
καθώς σφίγγει του πόρους με φυσική διαδικασία. Ενυδατώνει, επουλώνει και ταυτόχρονα δρα αποτελεσματικά το σαλικυλικό
οξύ. Χρήση: Ακριβώς μετά τον καθαρισμό, τοποθετούμε μικρή ποσότητα σε βαμβάκι και ταμπονάρουμε την πάσχουσα
περιοχή, καθημερινά έως 3 φορές τη μέρα. Το προϊόν παραμένει στο δέρμα και δεν ξεπλένεται. Είναι κατάλληλη από 10
ετών και άνω με εφαρμογή σε πρόσωπο, στήθος και πλάτη.
Evdermia Ltd
Iωνίας 25 Περαία 25, 57019 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 23920 20270, Fax: 23920 20632, email: info@evdermia.gr
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MoleMax 360o

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ!
Δερματοσκόπηση σταθερής εστίασης,
ολική χαρτογράφηση σώματος,
ευέλικτο, επαγγελματικό
Η καινοτόμα ολλανδική ιατροτεχνολογία υγρής επούλωσης L-Mesitran® με δραστική ουσία το μέλι ιατρικού τύπου αποτελεί κορυφαία επιλογή θεραπείας οξέων τραυμάτων, εγκαυμάτων και ελκών στη νοσοκομειακή και homecare περίθαλψη παγκοσμίως. Τα προηγμένα επιθέματα L-Mesitran®,
ιατροτεχνολογικής κλάσης IIb, έχουν ισχυρή φυσική αντιμικροβιακή δράση χωρίς αντιβιοτικά
και προσφέρουν φυσική αντισηψία στο τραύμα.
L-Mesitran® SOFT
Αλοιφή Επούλωσης με Μέλι Ιατρικού Τύπου 40%
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Φυσικός καθαρισμός και επούλωση ελκών, τραυμάτων και εγκαυμάτων ήπιας μορφής ή δερματικά ευαίσθητων περιοχών.
• Εγκαύματα ακτινοθεραπειών, θερμικών, χημικών καθώς και παρατριμμάτων
βρεφών και ενηλίκων.
• Έλκη κατάκλισης 1ου και 2ου βαθμού με ή χωρίς νεκρώσεις.
• Έλκη διαβητικά, φλεβικά, αρτηριακά και κιρσώδη.
• Μετεγχειρητικά τραύματα μη επιμολυσμένα ή επιμολυσμένα σε δερματικά
ευαίσθητα σημεία, περιοχές αφαίρεσης μοσχευμάτων, τραχειοστομίες κ.α.
Σημείωσεις:
• Ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες, από βρέφη μέχρι και ηλικιωμένους.
• Χωρίς παρενέργειες.
• Δεν έχει επίδραση στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος και δεν εισχωρεί στα
κύτταρα του οργανισμού.
Υφίσταται πλήθος διεθνών επιστημονικών μελετών από τις οποίες τεκμαίρεται
η αποτελεσματικότητα της ενεργητικής, ολιστικής παρέμβασης του ιατρικού μελιού στην επουλωτική διαδικασία. Τα επιθέματα ιατρικού μελιού L-Mesitran®
είναι πιστοποιημένα και από τον FDA Αμερικής για την αποτελεσματικότητα
της επουλωτικής δράσης τους και αποτελούν σημαντική προσθήκη στη σύγχρονη Δερματολογία και Χειρουργική διεθνώς.

Δερματοσκοπική κάμερα σταθερής
εστίασης με πλήρη ανάλυση HD και διασταυρούμενο πολωμένο φως AM.TBM
(Πλήρως αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση σώματος). Όλες οι λειτουργίες του
MoleMax ενσωματωμένες στο λογισμικό.
• Σ υνδέεται δικτυακά με κάθε άλλο σύστημα MoleMax Χρωματική βαθμονόμηση για αξιόπιστη παρακολούθηση.
• Ενσωματωμένα χειριστήρια ποντικιού.
• Γρήγορο πέρασμα από τη γενική στην
κοντινή και τη δερματοσκοπική λήψη.
Ένα πραγματικό εργαλείο για το δερματολόγο.
• Ε υκρινής και γρήγορη δερματοσκόπηση χωρίς υλικό εμβάπτισης.
•Π
 λήρως αυτοματοποιημένο σύστημα
χαρτογράφης σώματος με 16 στάσεις.
Ειδικό πολωτικό φίλτρο για φωτογράφηση χωρίς σκιές και αντανακλάσεις.
• Γ ρήγορη και ακριβής τοποθέτηση της
κάμερας.
•Λ
 ογισμικό MoleCount για γρήγορη ανίχνευση μεταβολών στις γενικές λήψεις.
• Σ ύστημα τοποθέτησης ασθενούς υποβοηθούμενο με Laser

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

ΥΓΕΙΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ (HLTM)
Λ. Λαυρίου 45 & Ε. Βενιζέλου 1 Γλυκά Νερά, Αττική 153 54
Τηλ. 210 76 00 440, email: info@hltm.gr www.hltm.gr

www.bioskin.gr, T: 2510 231 550

Miradry freshtm

Η θεραπεία που αλλάζει τον τρόπο προσέγγισης των θεραπειών από τον γιατρό!
• Η θεραπεία που παρέχει το εργαλείο στο ιατρείο σας που δίνει
μόνιμα αποτελέσματα χωρίς να γίνει χειρουργική επέμβαση!
• Η θεραπεία που αυξάνει την ευχαρίστηση των ασθενών
σας στο 90%!
• Η θεραπεία που πιστοποιημένα είναι τρία σε ένα, παρέχοντας ταυτόχρονα μόνιμη μείωση της εφίδρωσης της μασχάλης, της οσμής και της τριχοφυΐας!
• Η θεραπεία που θα φέρει στο ιατρείο σας τη νέα γενιά, τόσο τον ανδρικό πληθυσμό όσο και τον γυναικείο!
Η παγκόσμια αυξητική τάση στην κατανάλωση προιόντων
για την καταπολέμηση του ιδρώτα της μασχάλης καταδεικνύει πως υπάρχει τεράστια προοπτική στην παγκόσμια αγορά για ένα προιόν που θα καταφέρει να προσφέρει μια
μόνιμη μη επεμβατική λύση για την ουσιαστική μείωση της
εφίδρωσης και της κακοσμίας της μασχάλης. Το ενδιαφέρον
αυτό εστιάζεται σε ένα κομμάτι του παγκόσμιού πληθυσμού
που αντιστοιχεί σε περίπου 102 εκατομύρια ανθρώπων, όπου τα 12 εκατομύρια εντοπίζονται στην ευρωπαική ήπειρο. ‘Ετσι μία αντίστοιχη τεράστια προοπτική δημιουργείται
και για τους γιατρούς, τους ειδικούς της υγείας, που προσπαθούν να προσφέρουν ιατρικές λύσεις για να αντιμετω-

πίσουν τα καθημερινά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς τους και που μέχρι τώρα στο θέμα της εφίδρωσης της
μασχάλης δεν υπήρχε μία λύση μόνιμη και μη επεμβατική.
Η θεραπεία miraDry FreshTM δίνει πλέον αυτήν την δυνατότητα στους γιατρούς που θα ενημερωθούν και την αξιολογήσουν, απευθύνοντας την κυρίως προς το κοινό που
η θεραπεία είναι δημοφιλής, δηλαδή στο νεαρότερο κομμάτι του πληθυσμού. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ένα
ποσοστό γύρω στα 63% που ο ιδρώτας είναι ένα θέμα που
τους απασχολεί, είναι κάτω των 44 ετών. Εστιάζοντας στην
στάση ζωής των νέων που ανήκουν σήμερα στο ηλικιακό
φάσμα 18 με 44 και μελετώντας τα χαρακτηριστικά τους όπως δηλαδή τον τρόπο της μεταξύ τους επικοινωνίας, την
ανάγκη για φροντίδα της εικόνας τους και πως αυτή «βγαίνει» προς τα έξω και την άμεση ικανοποίηση των αναγκών
τους μπορούμε να κατανοήσουμε πως η δυνατότητα μόνιμης απαλλαγής τους από μία κατάσταση που τους επιβαρύνει διαρκώς, είναι κάτι που ταιριάζει «γάντι» στην φιλοσοφία
τους και είναι θέμα χρόνου για την πλήρη ενημέρωση τους
από την ιατρική κοινότητα για να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση που αυτονόητα θεωρούν “fair deal”!
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AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κηφισού 40, 145 64, Κηφισιά
210 6201404, 6944 73 73 06
www.galaxy1med.gr, www.miradry.com
galaxy1medical@gmail.com

προσεχή δερματολογικά συνέδρια
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
7-9 Ιουνίου, 2019
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
www.era.gr
24th WORLD CONGRESS OF DERMATOLOGY
June 10-15, 2019
Milan, Italy, www.wcd2019milan.org
25 th INTERNATIONAL CONFERENCE OF
DERMATOLOGY
June 17-18, 2019, Osaka, Japan
dermatology.annualcongress.com
18th ESDaP CONGRESS – THE SKIN PATIENT:
A MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE
June 20-22, 2019
Giessen, Germany
www.med.uni-giessen.de/esdap2019
IMCAS ASIA 2019
5 July - 7 July , Bali
Westin Resort Nusa Dua - Bali International
Convention Centre, www.imcas.com
2019 AAD SUMMER MEETING
July 25-29, 2019, New York
www.aad.org
IMCAS AMERICAS 2019
1 August - 3 August , Cartagena de Indias,
Colombia, Cartagena de Indias Convention
Center - Julio Cesar Turbay Ayala
www.imcas.com
PRACTICAL DERMATOLOGY &
DERMATOPATHOLOGY SYMPOSIUM
2019
August 8-11, 2019, Colorado, USA
www.practicalsymposium.com

31 Oκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Θεσσαλονίκη

HOT SPOTS IN DERMATOLOGY 2019
August 16-18, 2019, Kahuku, USA
hotspotshawaii.blogspot.com
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2019:
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
5-8 Σεπτεμβρίου 2019
Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, www.free-spirit.gr

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών
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EUROPEAN SOCIETY FOR DERMATOLOGICAL
RESEARCH 48th ANNUAL MEETING 2019
September 18-21, 2019, Bordeaux, France
www.esdrmeeting.org
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
«EORTC CLTF 2019: INSIGHTS IN
RESEARCH AND PATIENT CARE»
26-28 Σεπτεμβρίου 2019, Ζάππειον
Μέγαρον, Αθήνα, www.eortccltf2019.com
EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY
AND VENEREOLOGY CONGRESS 2019
October 9-13, 2019, Madrid, Spain
www.eadvmadrid2019.org
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
www.dermatology2019.gr
3rd NATIONAL MEDICAL AESTHETICS
CONGRESS
November 28 – December 1, 2019
Antalya, Turkey, www.mestder2019.org
19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
13-14 Δεκεμβρίου 2019, Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, Επιστημονική Οργάνωση
Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
Γραμματεία Διημερίδας: ERA Τηλ: 2103634944
Δαμπολιά Δήμητρα, Νοσ. «Α. Συγγρός»
Τηλ: 2107265191
ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ
ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2019
21 Δεκεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο Athens
Hilton, Αθήνα, www.mdcongress.gr
ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
10-11 Απριλίου 2020, Θεσ/νίκη, www.edae.gr
16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
5-8 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα, www.edae.gr

Συµµετέχουν επίσης
οι κάτωθι εταιρείες
µε φαρµακευτικά σκευάσµατα τους:
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