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PHΓOΠOYΛOΣ Δ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Α’ Παν/μιακή Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός», Διοικητής - Διευθυντής Νοσ. «Α. Συγγρός»
MEΛH
αναστασιαδησ γ.
Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ζ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ανθοπουλοσ τ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ANTΩNIOY X.
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΑΠΑΛΛΑ Ζ.
Επιμελήτρια Α’ Νοσ. Αφροδ. & Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη
AYΓEPINOY Γ.
Oμ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
BΑΚAΛΗ-MΑΤΘΑIOΥ Γ.
Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.
Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίου Πατρών,
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Π.Ν.Γ. Πατρών, Ρίο
ΓKAΓΚΑΡΗ Ε.
Επ. Καθηγήτρια Στοματολογίας ΕΚΠΑ, Στοματολογικό Τμήμα Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΓKριτζαλλασ κ.
MsC Πανεπιστημίου Παλέρμο, Δερματoλόγoς, Αθήνα - Κατάρ
ΓΟΥΛΕΣ Δ.
Ρευματολόγος, Αθήνα
ΓOΥΡΓΙΩΤOΥ K.
Δερματoλόγoς, Αθήνα
γρηγοριου σ.
Δερματoλόγoς, Δ/ντής Ε.Δ.Ι.Π., Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.
Δερματολόγος, Λευκωσία, Κύπρος
ΔΟΥΒΑΛΗ Θ.
Επιμελήτρια Β’ Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
ZAPAΦΩNITHΣ Γ. Δερματoλόγoς, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος, Γεν. Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία»
ζουριδακη ε.
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ζωγραφακησ χ.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Επιμελητής Β’, Β΄ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική
Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
θεοχαρησ σ.
Δερματoλόγoς, Aθήνα
IΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, Διευθυντής Α' Παν/μιακής
Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης
KAKEΠΗΣ Μ.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΑΛΟγεροπουλοσ ν.
Δερματoλόγoς, Πειραιάς
ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ Κ.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Δερματολόγος, Θεσσαλονίκη
KΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ.
Δερματολόγος, Αθήνα
KΑΡΑΔΗΜΑ Κ.
Δερματολόγος, Αθήνα
KΑΡΑΚΑΤΣΑNΗΣ Γ.
Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΚΑΡΔΑΣΗ Μ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΑΤΟΥΛΗΣ Α.
Aν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών,
Β' Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.
Διευθυντής Δερματoλoγικού Τμήματος, Τζάνειο Νοσοκομείο
KATΣAMΠAΣ A.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών
ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡΗ Α.
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΑΥΚΑΣ Η.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, MSc, Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΕΤαΝΗ ε.
Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη
ΚΕΤΩΝΗΣ Γ.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Λευκωσία, Κύπρος
ΚΙΜΠΟΥΡΗ Κ.
Δερματoλόγoς, Λάρισα
KOλιαρακησ ν.
Συντ. Διευθυντής, Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήμ., Noσ. «A. Συγγρός»
KOΝΤOΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΣ Γ.
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΚOΥΜΑΝΤΑΚΗ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚΗ Ε.
τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOΥΣΙΔOΥ Θ.
Αν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΚOΥΣΚΟΥΚΗΣ Κ.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ
ΚΡΑΣΑΓΑΚΗσ κ.
Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίoυ Κρήτης
KΡΥΓΚΕΡ-ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ Σ.
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίoυ Κρήτης
KΥΡΙΑΖΗ - ΤΑΧΟΥ Ε.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
KΩΣTAKHΣ Π.
Διευθυντής, Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ Noσ. «A. Συγγρός»
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε.
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίoυ Θεσ/νικης,
Διευθύντρια Β' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής Θεσ/νίκης
ΛΑΛΑΣ ΑΙ.
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α' Δερματολογικής Κλινικής
Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων, MSc, Δερματολόγος Θεσ/νίκη
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Χ. Γ.
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίoυ Αθηνών,
ΛΕΦΑΚΗ-MΑΝΤΕΚOΥ I.
Διευθύντρια Δερματολογίας, Υπεύθυνη Δερματολογικού Τμήματος
Γενικής Κλινικής (EUROMEDICA) Θεσ/νίκη
ΛΟΥΚΑΤΟΥ Μ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΛΟΥΜΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. Διδάκτωρ Στοματολογίας Παν. Αθηνών, Στοματολόγος, Αθήνα
ΜΑΚΡΗΣ Μ.
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ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ν.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Πατρών, Δερματολόγος, Πάτρα
ΜHAIDAT M.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΟΡΤΑΚΗΣ Α.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K.
τ. Eπίκ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας
MOΥΡΕΛΛOΥ-TΣΑΤΣOΥ O.
Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΜΟΥΣΑΤΟΥ Β.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΠΑΡΚΗΣ Ι.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Κ.
τ. Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ Α.
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
NAOYM X.
Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ Κ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Η.
Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
NOΥΤΣΗΣ K.
τ.. Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
ΝΤΑΣΙΟΥ-ΠΛΑΚΙΔΑ Δ.
Δερματολόγος, Βόλος
ΞΕΝΙΔΗΣ E.
Eπιμελητής A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΠΑΛΑΝΗΣ Ε.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Π.
Διευθυντής, Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔOΥ-ΔΕΒΛΙΩΤOΥ Δ.
Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A.
Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ ε.
Αν. Καθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Αθηνών,
Διευθύντρια Β΄ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛOΥ I.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠΑΠΑκωνσταντησ μ.
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής 401 ΓΝΣΑ
ΠΑΠΑΡΙΖOΣ B.
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗ Δ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΠΑΠουτσακη μ.
Επιμελήτρια Α', Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΕΡΟΣ Ι.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Marburg, Δερματολόγος, Αθήνα
ΠETPIΔHΣ A.
τ. Διευθυντής-Συντονιστής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΙΤΣΙΛΛOΣ Χ.
Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Δ.
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ζ.
Δερματολόγος, Λειβαδιά
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Ε. Δερματολόγος, Επιμελήτρια Β’ Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΠOΤOΥΡΙΔOΥ E.
Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΡΟΜΠΟΤΗ Ν.
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α’ Παν/μιακή Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
ΣΓΟΝΤΖΟΥ Θ.
Επιμελήτρια Β’, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσ. «Α. Συγγρός»
σγουροσ γ.
Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος Νοσ. «Μεταξά», Πειραιάς
ΣΓΟΥΡΟΣ Δ. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ.
Διευθυντής, Δερματoλoγικής Kλινικής Παν/μίoυ Πατρών
ΣTAYPIANEAΣ N.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών,
ΣTΡΑΤΗΓΟΣ Α.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Α’Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Δ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης,
Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου»
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Επιμελήτρια Α’, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΤΖΕΡΜΙΑΣ Χ.
Δερματολόγος, Αθήνα
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Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης
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Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
XΑΪΔΕΜΕΝOΣ Γ.
τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
XΑΣΑΠΗ Β.
Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
XΑΤΖΑΚΗΣ Β.
Δερματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης
XΑΤΖΗϊωαννου α.
Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
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Τι νεώτερο
στην δερματοογκολογία;
Αλέξανδρος Κατούλης
Αναπλ. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
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Δερματοσκόπηση όγκων δέρματος
Ακτινικές υπερκερατώσεις
Κακόηθες μελάνωμα
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
Όγκος των κυττάρων Merkel

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΓΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
• Έχει αυξήσει σημαντικά την ακρίβεια στη διάγνωση των όγκων του δέρματος σχετικά με την κλασική κλινική εξέταση (για το ΜΜ έως 25%)
• Είναι εύχρηστη, ευρέως διαθέσιμη, αξιόπιστη και φθηνή μέθοδος
• Πρέπει να εφαρμόζεται σαν πρακτική ρουτίνας σε ΟΛΕΣ τις βλάβες
• Επιτρέπει εφαρμογή τεχνικών τηλεϊατρικής, αυτοματοποιημένης διάγνωσης
και τεχνητής νοημοσύνης
• Παρά την ανάπτυξη άλλων μεθόδων υψηλής τεχνολογίας (RCM, OCT)
αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα και την βάση της διαγνωστικής Δερματο-ογκολογίας

IN SITU ΜΕΛΑΝΩΜΑ
• Σύγκριση των δερματοσκοπικών ευρημάτων μεταξύ in situ MM και σπίλων
που μιμούνται ΜΜ
• 5 οδηγά σημεία για το in situ MM
* σημεία διάκρισης μεταξύ ΜΜ και δυσπλαστικού σπίλου
• Άτυπο δίκτυο
• Υποστροφή >50%
• Ακανόνιστες μελαγχρωματικές περιοχές*
• Γωνιώδεις δομές
• Επίταση γραμμών δέρματος *

ΣΕΛΙΔΑ 3

IN SITU ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Weber P et al, 2018

2018

ΟΖΩΔΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
• 10-30% των ΜΜ
• ~40% των θανάτων
• Δεν ισχύει ο κανόνας ABCD
• Συχνά (40%) αμελανωτικά!
• Elevation-Firmness on palpation-continuous
Growth (EFG)
• Μιμούνται συχνές καλοήθεις βλάβες (χοριακός σπίλος, δερματοϊνωμα, πυογόνο κοκκίωμα, κυανός σπίλος)
• Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά μελαγχρωματικού ΜΜ:
- Κυανόλευκες δόμες
- Μελαγχρωματικές περιοχές χωρίς δομή
- Συνύπαρξη μπλε και μαύρου χρώματος
(blue-black rule)
• Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά αμελανωτικού ΜΜ:
- Πολύμορφα αγγεία
- Ερυθρογαλακτόχροα σφαιρίδια - περιοχές

ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ
• Η συχνότερη μορφή στη μαύρη και κίτρινη φυλή
• 10% <στη λευκή φυλή
• Το πιο ειδικό δερματοσκοπικό κριτήριο=
πρότυπο παράλληλων ακρολοφιών (Saida
T et al, 2004)
• Έχει ευαισθησία 99%, όμως παρόν μόνο
στο 38%
• Απαραίτητα συμπληρωματικά κριτήρια (4
θετικά – 2 αρνητικά)

- Μελαγχρωματική ακτινική υπερκεράτωση
- Λειχηνοειδή υπερκεράτωση
• Κύριο δερματοσκοπικό χαρακτηριστικό της
κακοήθους φακής: γκρι κύκλοι, γκρι χρώμα
(Akay BN, 2010)
• Αναζήτηση σημείων καλοήθειας:
1. Λέπια
2. Λευκά θυλακικά στόμια
3. Ερύθημα, ερυθρό αγγειακό δίκτυο
4. Εικόνα «δακτυλικού αποτυπώματος»
5. Καστανές περιοχές χωρίς δομή
6. Σαφής αφορισμός
7. Kλασσικά κριτήρια σμηγματορροϊκής υπερκεράτωσης

ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΕΣ
ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΕΙΣ

Weber P et Weber
al, 2018P et al, 2018

θωμα, διηθητικός καρκίνος)
• Η δερματοσκόπηση αύξησε τη διαγνωστική ακρίβεια σχετικά με την εξέταση «δια γυμνού οφθαλμού», ιδίως για τις μελαγχρωματικές μορφές (από 41,3% σε 52,7% ανάλογα με την εμπειρία)
• Βοηθά στην επιλογή της θεραπείας και την
παρακολούθηση

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
• Κλασσικά (Menzies SW et al 2000)+ αναθεωρημένα (Lallas A et al, 2014) δερματοσκοπικά κριτήρια:
- Διακλαδιζόμενα αγγεία
- Κυανόφαιες ωοειδείς φωλεές, κουκίδες,
σφαιρίδια
- Δομές σαν φύλλα, δομές σαν τροχοί
- Κρυσταλλικές (λευκές) δομές – πολωμένο
φως (Navarette - Descent C et al, 2016)
• Διάκριση επιφανειακού (διαβρώσεις, λεπτές
ευρυαγγείες, δομές σαν φύλλα) από οζώδες
(διακλαδιζόμενα αγγεία, κυανόφαιες φωλεές) (Lallas A et al, 2014)

ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΟΝΥΧΟΣ
• Γραμμοειδής μελανονυχία
• ΔΔ από σπίλο, φαρμακευτική, τραυματική, εθνική μελανονυχία, υπονύχιο
αιμάτωμα, ηλιακή φακή
• Σημασία έχουν ηλικία, ιστορικό, 1 ή περισσότερα νύχια
• Κλασσικά δερματοσκοπικά κριτήρια
• Επαναξιολόγηση κριτηρίων από IDS (25 ΜΜ
– 37 καλοήθεις βλάβες)
• Συνήθως σε αντίχειρα ή μεγάλο δάκτυλο
• Καλύπτει 2/3 επιφάνειας ονυχαίας πλάκας
• Γκρι και μαύρο χρώμα
• Ακανόνιστες μελαγχρωματικές γραμμές
• Σημείο Hutchinson ή μικρο-Hutchinson
• Δυστροφικές αλλοιώσεις ή πλήρης καταστροφή όνυχος (x3 η πιθανότητα ΜΜ)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ BCC

• Κριτήρια οζώδους BCC: διακλαδιζόμενα αγγεία, έλκος
• Κριτήρια μελαγχρωματικού οζώδους BCC:
επιπλέον κυανόφαιες φωλεές, κουκίδες και
σφαιρίδια, δόμες σαν φύλλα, δομές σαν
τροχοί
• Κριτήρια σκληροδερμοειδούς BCC: λευκορόδινες περιοχές, μικροδιακλαδιζόμενα αγγεία (Zalaudek I et al, 2010)
• Βασικοακανθοκυτταρικό καρκίνωμα: συνδυασμός BCC και SCC ιστολογικά και δερματοσκοπικά (διακλαδιζόμενα αγγεία + σημεία κερατινοποίησης: λευκό χρώμα – λευκοί κύκλοι) (Akay BN et al, 2017)

ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΟ BCC

ΜΗ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Συνολικό σκορ >1 για διάγνωση ΜΜ

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΦΑΚΗ &
ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
• Δύσκολη η διάκριση από:
- Ηλιακή φακή

• Πρόταση για αντικατάσταση του όρου με το
«Κερατινοκυτταρικός καρκίνος» (Karimkhani
C et al, 2015)
• Ο πιο συχνός καρκίνος του ανθρώπου και
με αυξανόμενη συχνότητα
• BCC, SCC (AYK, νόσος Bowen, κερατοακάνΣΕΛΙΔΑ 4

ΟΖΩΔΕΣ BCC

ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ BCC

ΒΑΣΙΚΟΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
• Κεράτινο βύσμα (91.7%)
• Επιφανειακά λέπια (77.8%)
• Έλκωση (69.4%)
• Λευκές περιοχές χωρίς δομή (69.4%)
• Λευκοί κύκλοι (66.7%)
• Αιμορραγική εφελκίδα (66.7%)

• Πολύμορφα αγγεία: διακλαδιζόμενα, οφιοειδή, συνεστραμμένα, φουρκέτες (61%)
Akay BN et al, 2017

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
• Α κτινικές υπερκερατώσεις
• In situ SCC
• Διηθητικό SCC
• Κύτταρα καρκινικού πεδίου
• Φωτο-κατεστραμμένο
δέρμα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΚΩΝ
ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΕΩΝ
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ
- Κρυοθεραπεία
- Απόξεση και ηλεκτροαποξήρανση

- Εξαίρεση
- CO2 Laser
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
- Imiquimod 5% ή 3.75%
- 5-Fluorouracil (5-FU)
- Χημικά peeling
- Φωτοδυναμική θεραπεία (cPDT, dlPDT)
- Ingenol mebutate
- Diclofenac 3%
• ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- Πρέπει να αντιμετωπίζονται όλες οι βλάβες (ανεξαρτήτως σταδίου)
- Πρέπει να εφαρμόζεται θεραπεία στο καρκινικό πεδίο
• ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ
- Εξάλειψη κλινικών και υποκλινικών βλαβών
- Επιμήκυνση χρόνου πλήρους ύφεσης (μέχρι υποτροπή)
- Πρόληψη ανάπτυξης SCC

ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
• Δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος
• Ελκωμένο οζίδιο, συνήθως σε κεφαλή ή
τράχηλο
• Δερματοσκοπικά κριτήρια βοηθούν ανάλογα με την ΔΔ, στηρίζονται στην αξιολόγηση
των αγγείων (σπειραματοειδή, σαν φουρκέτες, ανώμαλα γραμμοειδή)
+ σημεία κερατινοποίησης
+ κεντρικό κεράτινο βύσμα (κερατοακάνθωμα) (Rosendahl C et al, 2012)
• Διάκριση μεταξύ υψηλής διαφοροποίησης
και χαμηλής διαφοροποίησης
- Χαμηλής διαφοροποίησης: ενδοφυτικό,
ερυθρό-κίτρινο χρώμα, ανώμαλα γραμμοειδή ή πολύμορφα αγγεία (>50% επιφάνειας + μικρής διαμέτρου αγγεία)
- Υψηλής διαφοροποίησης: εξωφυτικό, λευκό χρώμα, κεντρικό κερατινο βύσμα, λευκοί κύκλοι, αγγεία σαν φουρκέτες
Lallas A et al, 2015

JEADV, 2014

ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΚΤΙΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΕΙΣ
• Χρόνια υποτροπιάζουσα, εξελισσόμενη νόσος
• Επιπολασμός: 6-60%,
40-60% (ενήλικες Αυστραλία),
38% (ενήλικες Ευρώπη)
• Αυξανόμενη επίπτωση
• Πρόδρομη (προκαρκινική) βλάβη SCC ή
πρώιμο in situ SCC ???
• Δείκτης κινδύνου για μελάνωμα/BCC
• Βιοδείκτης πεδίου καρκινοποίησης
• Σημαντική κοινωνικο-οικονομική επιβάρυνση
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Calzavara-Pinton et al
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
ΜΕΛΑΝΩΜΑ
ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/
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Table 1. AK patients at high risk of progression to invasive squamous cell carcinoma or metastatic disease.
Supported by evidence

Clinical case
1—round 3

Expert opinion

AKs on body areas such as the ear and lip (29,30)
Early disease relapse following treatment (101)
Immunocompromised patients (29,30)
Elderly
Organ transplant recipients
Rheumatological disease
Haematological disease
Inflammatory bowel disease
Chronic lymphocytic leukaemia

Isolated AK grades I/II with
uncertainty regarding field
cancerisation.
(CL: 10)

Although there is a risk of
hypopigmentation, cryotherapy
among the first treatment optio
Then (order varies) c-PDT, imiq
or 5-FU, and ingenol mebutate.
(CL: 8)

• Η προοπτική έχει σημαντικά βελτιωθεί
- Εκστρατείες πρόληψης (φωτοπροστασία,
παράγοντες
και ομάδες υψηλού
κινδύνου)
Multiple AK grades I, II,
Biopsy is considered for thick les
and III in an area of field
Prior to treatment, field prepar
- Έγκαιρηcaδιάγνωση
ncerisation. (νέες τεχνικές
usinδιαγιγνώg curettage is required. Firs
(CL: 10)
for treatment is c-PDT, then (o
aries) dl-PDT or 5-FU. Last, im
σκουν νωρίτερα περισσότεραvΜΜ)
and ingenol mebutate may be us
(CL: 9
)
- Νέες θεραπείες
έχουν βελτιώσει
επιβίωση
Clinical case
Multiple AK grade I/II and
Field treatment is required, with
3—round 3
field cancerisation.
preferably dl-PDT but also c-PD
για το (C
μεταστατικό
ΜΜ
L: 10)
imiquimod, and 5-FU.
(CL: 9)
•
Τι
γίνεται
με
την
επίπτωση;
AK, actinic keratosis; CL, consensus level; c-PDT, conventional photodynamic therapy; dl-PDT

Poor response to treatment
High cumulative lifetime sun exposure (occupational or recreational)
Personal history of skin cancer
Many AK lesions
Fair skin type
Clinical case
Smoking
2—round 3
Alcoholism
Other diseases affecting patients’ immunocompetence

AK: actinic keratosis.

a

Exact questions asked: ‘The following three questions are clinical cases. On the basis of the fo
and the most appropriate treatment to provide. Please assume that patients are not immunoc
(2) What are the most appropriate treatments for clinical case 1/2/3?(3) Is daylight PDT relev

• Επίπτωση (1982-2011) από 6 χώρες με μέτριο/υψηλό κίνδυνο
• Αύξηση >3% ετησίως, εκτός Αυστραλίας (0,7% ετησίως)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Επίπτωση

Αύξηση
Επίπτωση (1982-2011) από
6Επίπ
χώ
J Invest Dermatol 2016;136:1161-71
Αύξηση >3% ετησίως, εκτός Α

J Invest Dermatol 2016;136:1161-71 J Invest Dermatol 2016;136:1161-71
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χώρες με (1982-2011)
μέτριο/υψηλό
απόκίνδυνο
6 χώρες με μέτριο/υψηλό κίνδυνο
Αύξηση >3% ετησίως, εκτός Αύξηση
Αυστραλίας
ετησίως)
>3%(-0,7%
ετησίως,
εκτός Αυστραλίας (-0,7% ετησίως)
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United States

UnitedStates
Kingdom
United
United
States

Norway
Sweden
United
Kingdom
United
Kingdom
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New
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Norway
Sweden
Sweden

actical algorithm for the treatment of AK. AK: actinic keratosis; iSCC: invasive squamous cell carcinoma. Pre-treatment (e.g. curettage,
eratm
ablation)
to m for the management of AK. AK, actinic keratosis; P
Figure 5.las
Tre
ent algorith
rkeratosis. †Discharge and follow-up patient if treatment success is achieved; move patient to different AK treatment if treatment
stor.
uccess is not achieved.
fac

Norway

t
are suitable for the treatment
of sun-exposed
cm 2. These therapies may also be used for the treatment
d lesions in small fields.

ent goals

of AK treatment are to eradicate as many clinical and
AK lesions as possible (i.e. to reduce the extent of field
on), to achieve a time to relapse or disease-free interval
prolonged as possible, and to decrease the risk of a
veloping invasive SCC. Secondary aims are to improve
y of the patient ’s skin and consequently their quality of
it is not always possible to clear each AK lesion in reale, the main aim of therapy is to reduce the number of
d to achieve long-term disease control. As AK is a
chronic sun damage, another goal of AK treatment is
the risk of other UV-dependent skin cancers.

• 624 ασθενείς με ακτινικές υπερκερατώσεις
(2014-2017)
• Θεραπεία με: κρέμα fluorouracil 5%, κρέμα
imiquimod 5%, φωτοδυναμική θεραπεία
με methyl aminolevulinate (MAL-PDT), γέ-

Australia.

In real-life clinical practice, treatment success should usually be
evaluated using the absolute or percentage reduction in AK
lesions, rather than by determining whether or not the patient
achieves complete clearance. For example, a patient with 20 AK
lesions Norway
on clinical presentation
remaining
after
Australia.and one lesion New
Zealand
Australia.
New
Zealand
Norway
New προγνωστικά
Zealand συνέχιση
Με
μοντέλα
προβλέπεται
συν
ΜεAustralia.
προγνωστικά
μοντέλα προβλέπεται
της αύξησης
της επίπτω
field-directed treatment may Norway
be considered a treatment
failure
based on the endpoint of complete lesion clearance,
even
though
2022
(λόγω της
του πληθυσμο
2022 (λόγω της γήρανσης του πληθυσμού
καιγήρανσης
της αυξημένης
επίπτωσ
a 95% reduction in lesions has been achieved. Treatment success
parameters should ideally also take into consideration the ability
of a therapy to eliminate subclinical lesions, though this depends
on these lesions becoming detectable during treatment, or the
use of specific imaging techniques for field cancerisation (which
are not usually available in dermatological offices) (26).
The authors do not specify a particular percentage reduction
of lesions,
which corresponds
to treatment
in επίπτωσης
daily pracΜε προγνωστικά
μοντέλα προβλέπεται
συνέχιση
τηςsuccess
αύξησης
της
Με προγνωστικά
μοντέλα
προβλέπεται
συνέχισητουλάχιστον
της αύξησηςως
τηςτοεπίπτωσης τουλάχιστον ως το
tice, since this will depend on the number of lesions the
2022 (λόγω της γήρανσης τουand
πληθυσμού
καιγήρανσης
της αυξημένης
επίπτωσης
στους
(λόγω
του
πληθυσμού
και
της ηλικιωμένους)
αυξημένης επίπτωσης στους ηλικιωμένους)
patient has on presentation 2022
the της
individual
clinical
situation.

NEJM March 2019

Με προγνωστικά μοντέλα προβλέπεται συνέχιση
2022 (λόγω της γήρανσης του πληθυσμού κα

• Με προγνωστικά μοντέλα προβλέπεται συνέχιση της αύξησης της επίπτωσης τουλάχιστον ως το 2022 (λόγω της γήρανσης του
πληθυσμού και της αυξημένης επίπτωσης
στους ηλικιωμένους)

λη ingenol mebutate 0.015%
•Α
 ξιολογήθηκε πρωταρχικά το ποσοστό ασθενών με μείωση κατά 75% ή περισσότερο του αριθμού ΑΥΚ από baseline έως 12
μήνες μετά το τέλος της θεραπείας
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

ΝEΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ (AJCC 8th edition)

• 95% των ΜΜ προκαλούνται από την UVR
• Γονίδια που προδιαθέτουν: CDKN2A, CDK4,
BAP1
• Μεταλλάξεις (σωματικές) γονιδίου BRAF
(V600) σχετίζονται με την ανταπόκριση στη
θεραπεία
• Η μεταλλαγμένη BRAF κινάση προάγει τον
ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και
την καρκινική ανάπτυξη
• 50% μελανωμάτων έχουν μεταλλαγμένο
ΒRAF
• Μόνο όσοι φέρουν μετάλλαξη ωφελούνται
από θεραπεία με αναστολείς ΒRAF
• Στους υπόλοιπους, προκαλούν εξέλιξη νόσου (μέσω RAS) ή ανάπτυξη SCC
• Παράδοξη απώλεια δραστικότητας ΒRAF
αναστολέων
• Αντισταθμίζεται με προσθήκη αναστολέων
ΜΕΚ 1/2
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
• Αναστολείς BRAF (vemurafenib, dabrafenib,
encorafenib)
• Αναστολείς ΜΕΚ 1/2 (trametinib, cobimetinib,
binimetinib) αναστολή μονοπατιού ΜΑPΚ/
ΕRΚ
ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
• Ιντερφερόνη
• IL-2
• Αναστολείς ανοσολογικών σημείων ελέγχου:
- αντι-CTLA-4 (ipilimumab)
- Αντι-PD-1 (nivolimumab, pembrolizumab)

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΙΟΨΙΑ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ;
• Παλαιότερη σύσταση: όταν πάχος Breslow >1mm
• Σύγχρονη σύσταση: όταν πάχος όγκου
- > 0.8 mm ή
- < 0.8 mm (T1b) αν υπάρχουν συμπληρωματικοί παράγοντες
κινδύνου: εξέλκωση, >1 μίτωση/mm2, ηλικία <40 ετών

Παρότι οι νέες θεραπείες έχουν παρατείνει την επιβίωση και τον χρόνο ελεύθερο νόσου
για πολλούς ασθενείς, οι περισσότεροι ασθενείς με μεταστατικό ΜΜ δεν έχουν σημαντικό σε διάρκεια όφελος ως προς την επιβίωση
1-year OS
25–35%

1

1990
1990

10

46%

2

47%

4

2010
2010

2011
2011

2-year OS

24%2

29%
a
Ipi

3-year OS

22%

15%

56%

6

70%

7

2012
2012

2013
2013

71%

8

2014
2014

1

5-year OS

c

71% Pembrolizumab
11
d
74% Dab + tram
12
75% Vem + cobi

2015
2015

2016
2016

30%

3

6

45%

7

58%
8
Nivo

53% Dab + tram
12
48% Vem + cobi
14
55%
Pembrolizumab

13

• Final analysis of decog-slt trial: no survival benefit
for complete lymph node dissection in melanoma
patients with positive sentinel node
Leiter et al, Lancet Oncol 2016

2017
2017+

11

4

73%

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ;

13

64% Nivo + ipi

15

44% Dab + tram
16
37% Vem + cobi
5

a

18% Ipi

Courtesy of Georgia V Long, MIA

aIpilimumab + DTIC; bBRAFwt only; cPooled pembrolizumab Q2W and Q3W 10mg/kg; dPooled dabrafenib + trametinib data.
Abbreviations: cobi, cobimetinib; dab, dabrafenib; ipi, ipilimumab; nivo, nivolumab; OS, overall survival; tram, trametinib; vem, vemurafenib
References: 1. Middleton M et al. Ann Oncol. 2007;18(10):1691-1697. 2. Hodi FS et al N Engl J Med. 2010;363(8):711-723. 3. Schadendorf D et al. J Clin Oncol. 2015:33(17):1889-1894. 4.
Robert C et al. N Engl J Med. 2011;364(26):2517-2526. 5. Maio M et al. J Clin Oncol. 2015; 33(10):1191-1196. 6. Chapman PB et al. SMR poster. 2015. 7. Hauschild A et al. ESMO poster.
2014. Abstract 1092. 8. Atkinson V et al. SMR poster. 2015. 9. Hodi FS et al. AACR oral presentation. 2016. Abstract CT001. 10. Carlino M et al. AACR oral presentation. 2016. Abstract
CT004. 11. Long GV. Lancet Oncol. 2016;17(12):1743-1754. 12. Ascierto PA et al. Lancet Oncol. 2016;17(9):1248-1260. 13. Larkin J et al AACR 2017:1558. 14. Schachter J et al. ASCO oral
presentation. 2016. Abstract 9504. 15. Flaherty K et al. ASCO oral presentation. 2016. Abstract 9502.16. McArthur GA et al. SMR poster. 2016
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• Clnd was not associated with improved melanoma
-specific survival versus observation in patients

with sentinel lymphnode metastases
Faries et al, NEJM 2018

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
Ποια θεραπεία σε ποιο ασθενή;

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ HEDGEHOG
• Τοπικά προχωρημένο BCC
• Σύνδρομο Gorlin
• Μεταστατικό BCC

• Η σημερινή άποψη είναι ότι ο προληπτικός
πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός, όταν η
βιοψία του φρουρού λεμφαδένα είναι θετική, δεν βελτιώνει την επιβίωση και συνεπώς
δεν συνιστάται

Προ θεραπείας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΒΙΟΨΙΑ (punch, shave,
excision)
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CT, MRI)

2 μήνες

“Υψηλής
επικινδυνότητας”
Αξιολόγηση
επικινδυνότητας

18 μήνες

24 μήνες

“Χαμηλής
επικινδυνότητας»

• Γυναίκα 62 ετών με σύνδρομο Gorlin: Έναρξη
θεραπείας με Vismodegib 150 mg/ημερησίως

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
(για υποτροπή)
Παράμετροι

58%

Υψηλός κίνδυνος

39%

Κλινικές
Εντόπιση & μέγεθος

Πρόσωπο: -10 mm
Κεφαλή/τράχηλος:
> 10 mm
Κορμός/άκρα: >
20 mm

Intermediate-risk
areas

86%

77%

Όρια

Ασαφή

Πρωτοπαθές/υποτροπή

Υποτροπιάζον

Ανοσοκαταστολή

+

Περιοχή
με ιστορικό προηγ.
ακτινοθεραπείας

+

High-risk areas

Ιστολογικές
Υπότυπος

Σκληροδερμοειδές, διηθητικό, μικρο-οζώδες, μετατυπικό

Περινευριδιακή
διήθηση

+

58%
39%

• Γυναίκα 62 ετών με σύνδρομο Gorlin: Μετά
από 6 μήνες θεραπεία με Vismodegib 150
mg/ημερησίως

Μέγιστη ανταπόκριση

Υποτροπή

Εβδομάδα 73

Εβδομάδα 93

86%

77%
Cancer Cell 2015;27:327-341
2000

• Bελτίωση της επιβίωσης (OS) και του διαστήματος ελευθέρου υποτροπής (RFS) με
τη χρήση επικουρικής θεραπείας

2005

2007

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
HEDGEHOG και η αναστολή του στο bcc

ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ IIΙ
• Λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις
• Περισσότερες νέες επικουρικές θεραπείες
• Καλύτερη επιβίωση
ΣΕΛΙΔΑ 12

Mechanism of
resistance:
•M
 utation of SMO
(drug-binding sites or
SMO activation)
•C
 oncurrent copy
number changes of
SUFU and GLI2

-341
Nature 2018; 562;434-438

• Τumour cell population expressing LGR5
protein that persists after vismodegib
treatment promoting BCC relapse
• LGR5 + cells express Wnt signalling activity
• Dual Wnt and Hh inhibition constitutes a
clinically relevant strategy to avoid BCC
relapsε

- Υποτροπιάζων όγκος ή πολλαπλοί όγκοι
- Ανοσοκαταστολή
• Ιστολογικά
- Πάχος διήθησης >2mm ή διήθηση υποδόριου λίπους
- Χαμηλή ιστολογική διαφοροποίηση και ιστολογικοί τύποι (ακανθολυτικό, αδενοπλακώδες, δεσμοπλαστικό)
- Περινευριδιακή διήθηση

J Immunotherapy Cancer 2017

Br J Dermatology 2015

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ cSCC
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ,
ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ cSCC

ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
• 2ος σε συχνότητα καρκίνος
• 20% του NMSC
• 20% των θανάτων από καρκίνο δέρματος
• Αύξηση επίπτωσης σε Καυκάσια φυλή κατά
2-4% ετησίως (γεωγραφική διαφοροποίηση)
• 5ετής επιβίωση: 90%

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ cSCC

Η χειρουργική αφαίρεση δεν επαρκεί!

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ακανθοκυτταρικού καρκινώματος

Τοπικά προχωρημένη νόσος

- Χειρουργική εξαίρεση με ευρύτερα όρια (6
mm ή 1 cm) ή Mohs τεχνική
• Λεμφαδενική σταδιοποίηση (US/MRI/CT/ PETCT)/ βιοψία φρουρού λεμφαδένα
• Συμπληρωματική ακτινοβόληση σε HR-cSCC
με περινευρική διήθηση
• Υποψήφιοι για συμπληρωματική (adjuvant)
συστηματική θεραπεία
• Στενή παρακολούθηση

• Ακτινοθεραπεία
- Είναι ακτινοευαίσθητος όγκος
- Συχνά συνδυασμός με χημειοθεραπεία
• Χημειοθεραπεία
- Μη καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή (κυρίως platinum-based)
- Ύφεση έως 60-80% αλλά βραχυχρόνια
- Μη επιλεκτική
τοξικές ΑΕ
• Ανοσοθεραπεία
- Αντι-PD1 αντισώματα (cemiplimab, pembrolizumab, nivolumab
• Στοχευμένη θεραπεία
- EGFR inhibitors (cetuximab, erlotinib, gefitinib, panitimumab)

Περιοχική νόσος

Μεταστατική νόσος

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ
Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ cSCC

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ακανθοκυτταρικού καρκινώματος
• Κλινικά
- Διάμετρος > 2cm
- Εντόπιση σε: χείλη, βλέφαρα, αυτιά, τριχωτό, πρόσωπο, ράχη άκρων χειρών - ποδών,
πρωκτογεννητική περιοχή
- Ανάπτυξη σε: ουλή, θέση χρόνιας φλεγμονής ή ακτινοθεραπείας

• Phase 1 study, expansion cohorts : advanced
SCC (laSCC or mSCC) (n=26), for 48 w
• Phase 2 nonrandomized study: mSCC (n=59)
(laSCC results not reported), for 96 w
• Cemiplimab 3 mg/kg IV every 2 weeks
ΣΕΛΙΔΑ 14

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

• Μονήρες ταχέως αναπτυσσόμενο, ασυμπτωματικό, σκληρό ογκίδιο, στο χρώμα του δέρματος
ή ερυθρό, με χαρακτηριστικά πλάκας ή οζιδίου
• Στίλβουσα όψη, κερασόχροο χρώμα, σαφή όρια
• Εντόπιση: ηλιοεκτεθειμένες περιοχές (κεφαλή, τράχηλος, άκρα)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
“AEIOU” criteria
Asymtomatic

88%

Expanding rapidly

63%

Immune suppressed

7.8%

Older than age 50

90%

UV exposed

81%

Βιοψία
Χωρίς
λεμφαδένα
κλινικά ή α- φρουρού
πεικονιστικά
ευρήματα από
μεταστάσεις Ευρεία εκτομή
(κλασσική) ή εκτομή Mohs)

SLN:
θετικός

Πλήρης λεμφαδενεκτομή
ή ακτινοθεραπεία
Παρακολούθηση ή ανοσοSLN:
στους ασθενείς
αρνητικός θεραπεία
υψηλού κινδύνου*
+ Επικουρική ακτινοθεραπεία στην
αρχική θέση ή συχνός επανέλεγχος**

** Μικροί όγκοι < 1 cm, με ευρεία εκτομή, χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου

ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΓΚΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ MERKEL
• Νευροενδοκρινές δερματικό καρκίνωμα
• Σχετίζεται με τον Merkel cell polyomavirus
(MCPyV) σTO>80%
• Yψηλή βιολογική επιθετικότητα:
- Ποσοστό υποτροπής: 25-30%
- Ποσοστά 5ετούς επιβίωσης: 30-64%
• Παράγοντες κινδύνου: υπεριώδης ακτινοβολία, ανοσοκαταστολή, προχωρημένη ηλικία

• Διακλαδιζόμενα ή γραμμοειδή ακανόνιστα ή
πολύμορφα αγγεία
• Ασυμμετρία αρχιτεκτονικής δομής
• Γαλακτόχροες – ροδόχροες περιοχές
• Λευκωπές περιοχές

“…accelerated approval (granted) to avelumab…”
“…accelerated approval (granted) to avelumab…”
“…accelerated approval (granted) to avelumab…”

“…accelerated approval (granted) to avelumab…”
“…accelerated approval (granted) to avelumab…”
“…accelerated approval (granted) to avelumab…”

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

“…accelerated approval (granted) to avelumab…”
Hematoxylin/Eosin
Synaptophysin

• Ασυμπτωματικός
• Καλοήθης (μη ανησυχητική) αρχική εικόνα
• Πολλές φορές αφαιρείται τυχαία και αποστέλλεται για βιοψία «ρουτίνας»
• Νέα βλάβη με γρήγορη αύξηση μεγέθους

ΝΕΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Χημειοθεραπεία

Nivolumab

Avelumab

Pembrolizumab

Γραμμή

1st line

2nd line

≥1st line

≥2nd line

1st line

Agent

Etoposide
& platin
agent

Topotecan

PD-1

PDL-1

PD-1

Μέγεθος
κοόρτης

62-67

20-30

22

88

25

ORR

31- 55%

9 - 23%

68%

32%

56%

9 μήνες
PFS

15-26%

0-3%

N/A

33%

56%

Citations

Becker, 2017, Cowey,
2017, Lyer, 2016

Topalian,
2017

Kaufman,
2016

Nghiem, 2016

ΠΟΛΥΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Head and neck
surgeon

Pathologist

Keratin 20

Ο δερματολόγος συχνά καλείται πρώτος να διαγνώσει
τον καρκίνο των κυττάρων Merkel

Plastic surgeon

Patient

Neuron-specific enolase

• H & E και επιβεβαίωση με ανοσοιστοχημεία:
- CK-20 (cytokeratin 20): (+) στο 89-100%
- Thyroid transcription factor 1 (TTF-1): (– )
στο MCC - (+) στο SCLC (83-100%)
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Oncologist

Dermatologist

Radio-oncologist

Psychooncologist/
psychiatrist

Δερματολόγος: συντονιστής
της διαγνωστικής
και
• Δερματολόγος:
συντονιστής
της διαγνωστιθεραπευτικής προσέγγισης
ID
κής και θεραπευτικής προσέγγισης

Ixθύαση - Νευρινωμάτωση Πομφολυγώδης επιδερμόλυση:
Eξηγώντας στους γονείς τον προγεννητικό έλεγχο
17η Δερματολογική διημερίδα Ιωάννα Βερροίου

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Στις κληρονομικές δερματοπάθειες
περιλαμβάνονται περισσότερες από 300
νοσολογικές οντότητες. Έχει παρατηρηθεί
μεγάλη πρόοδος στον προγεννητικό έλεγχο
και τη συμβολή αυτού, στη γενετική διάγνωση
των κληρονομικών δερματοπαθειών,
όπως η ιχθύαση, η νευροïνωμάτωση και η
πομφολυγώδης επιδερμόλυση.

Ξ

εχωριστή αναφορά γίνεται για τους 4
κύριους τύπους ιχθύασης: κοινή (IV),
φυλοσύνδετη υπολειπόμενου τύπου
(RXLI), φυλλώδης (LI) και συγγενής ιχθυασιοειδής ερυθροδερμία (NBIE), τη νευροïνωμάτωση τύπου 1 (ΝF1) και 2 (NF2), καθώς και
τους 4 τύπους πομφολυγώδους επιδερμόλυσης: απλή (EBS), δυστροφική (DEB), συνδεσμική (JEB) και σύνδρομο Kindler (KS).
Οι επιμέρους συχνότητες, είναι για την ιχθύαση, με πιο συχνή την κοινή: 1/100-1/250,
για τη φυλοσύνδετη υπολειπόμενου τύπου: 1/4.000, για τη φυλλώδη: 1/200.0001/300.000 πληθυσμού και για τη συγγενή
ιχθυασιοειδή ερυθροδερμία: 1/100.0001/200.000 πληθυσμού. Η νευροïνωμάτωση
τύπου 1 απαντάται συχνότερα, με αναλογία
1/3.000 γεννήσεις ζώντων βρεφών και η τύπου 2 με συχνότητα 1/50.000. Στην πομφολυγώδη επιδερμόλυση, ο συχνότερος τύπος
είναι η απλή, με 6 γεννήσεις ανά 1 εκατομμύριο ζώντα βρέφη, ακολουθεί η δυστροφική
με 1.42/1 εκατομμύριο ζώντα βρέφη, κατόπιν η συνδεσμική με 0.49/1 εκατομμύριο ζώντα βρέφη και o σπανιότερος τύπος το σύνδρομο Kindler με 250 περιστατικά να έχουν
αναφερθεί παγκοσμίως.
Ο προγεννητικός έλεγχος αποκαλύπτει αν
το έμβρυο έχει προσβληθεί από ασθένεια,
μεταξύ των οποίων από ιχθύαση, νευροïνωμάτωση και πομφολυγώδη επιδερμόλυση.
Είναι αναγκαίος ο έγκαιρος έλεγχος και η ταυτοποίηση των μεταλλάξεων σε μία οικογένεια
με προσβεβλημένα μέλη και πραγματοποιείται εφόσον είναι γνωστές οι μεταλλάξεις στην
οικογένεια. Με τον προγεννητικό έλεγχο, γίνεται ταυτοποίηση των γενετικών - μοριακών
μηχανισμών των κληρονομικών δερματοπαθειών με τη μέθοδο της μοριακής ανάλυσης
(χρήση PCR, DHPLC) για την ανεύρεση μεταλλάξεων.
Σήμερα, είναι εφικτή η πραγματοποίηση ακριβέστερης και πιο έγκαιρης διάγνωσης των
κληρονομικών δερματοπαθειών.
Ο μοριακός προγεννητικός έλεγχος γίνεται
με τη λήψη εμβρυικού γενετικού DNA, μέσω
αμνιοπαρακέντησης μεταξύ της 14ης-16ης

εβδομάδας, ή με λήψη χοριακών λαχνών τροφοβλάστης μεταξύ της 10ης-12ης εβδομάδας της κύησης. Το ποσοστό κινδύνου απώλειας εμβρύου με τις προαναφερθείσες τεχνικές, είναι 0.5% και 1% αντίστοιχα. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε 48-72 ώρες.
Είχε προηγηθεί ως τεχνική για τον προγεννητικό έλεγχο, η ιστολογική εξέταση δέρματος εμβρύου με λήψη βιοψιών (από τους
γλουτούς), που διενεργείται μεταξύ 18ης20ης εβδομάδας, με υψηλότερο κίνδυνο αποβολής του εμβρύου που κυμαίνεται 1%3%, σε φυλλώδη ιχθύαση, συγγενή ιχθυασιοειδή ερυθροδερμία, δυστροφική και συνδεσμική πομφολυγώδη επιδερμόλυση.
Για τον έγκαιρο εντοπισμό γενετικών ανωμαλιών και την αποφυγή διακοπής της κύησης σε έμβρυα που δημιουργούνται με εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), διενεργείται
προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος, με προεμφύτευση γενετικών απλότυπων, η οποία
βασίζεται στην ενίσχυση ολόκληρου του γονιδιώματος και κατόπιν σε απλότυπους ποικίλων πολυμορφικών δεικτών, με χρήση PCR.
Η μέθοδος πραγματοποιείται βάσει ισχυόντων στην κλινική πράξη πρωτοκόλλων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε 12-48 ώρες. Αποσκοπεί, επίσης, στη
μείωση κινδύνου απόκτησης πάσχοντος παιδιού από έναν και δύο πάσχοντες γονείς.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μη επεμβατικές μέθοδοι προγεννητικού ελέγχου, όπως η ανάλυση εμβρυικού, ή ελεύθερου εμβρυικού DNA στην
κυκλοφορία της μητέρας και η τρισδιάστατη
υπερηχογραφία, με καλύτερη οπτικοποίηση
των χαρακτηριστικών του εμβρύου μετά τη
18η-20η εβδομάδα, σε έμβρυα με ιχθύαση
αρλεκίνου σε οικογένειες με γνωστό ιστορικό (κατά το 2οτρίμηνο), σε έμβρυα με πυλωρική ατρησία σε πομφολυγώδη επιδερμόλυση, με ευρήματα που υποδεικνύουν τη διάγνωση, όπως π.χ. η διάταση στομάχου, ενώ
δεν παρέχεται καμία πληροφορία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων νευροïνωμάτωσης
τύπου 1, με εξαίρεση αναφορά σε πολύ σοβαρή μορφή αυτής.
Η γενετική καθοδήγηση χρησιμεύει συμβάλλοντας στον οικογενειακό σχεδιασμό, με
προκαθορισμό του γενετικού κινδύνου και επιλογή της διαθέσιμης προγεννητικής, ή προεμφυτευτικής γενετικής τεχνικής διάγνωσης
πριν την κύηση. Όταν ένας ασθενής διαγιγνώσκεται με ιχθύαση, ή νευροïνωμάτωση,
ή πομφολυγώδη επιδερμόλυση, πρέπει να
λαμβάνει γενετική καθοδήγηση από εξειδιΣΕΛΙΔΑ 18

κευμένο επιστημονικό προσωπικό. Εξηγείται
στον ασθενή και την οικογένειά του, η φύση
της νόσου, ο τρόπος κληρονομικότητας και
ο κίνδυνος για μελλοντικές εκδηλώσεις του
νοσήματος στον ίδιο τον ασθενή και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και οι πιθανότητες εμφάνισης της νόσου στους απογόνους. Επομένως, καθίσταται αναγκαίος ο έγκαιρος μοριακός έλεγχος και η ταυτοποίηση
των μεταλλάξεων σε κάθε οικογένεια με ένα
ή περισσότερα προσβεβλημένα μέλη.
Οι πιθανότητες εμφάνισης της νόσου στους
απογόνους γίνεται με επιμέρους ανάλυση για
τους εκάστοτε κύριους τύπους της ιχθύασης,
της νευροïνωμάτωσης και της πομφολυγώδους επιδερμόλυσης.
Η κοινή ιχθύαση κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατούντα τρόπο και οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο της φιλαγγρίνης (FLG).
Δεν εφαρμόζεται προγεννητικός έλεγχος.
Η φυλοσύνδετη ιχθύαση υπολειπόμενου
τύπου προκαλείται εξαιτίας της ανεπάρκειας
της στεροειδούς σουλφατάσης (STS). Εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε άρρενες και
μεταβιβάζεται από θήλεα φορείς. Υποψία για
τη νόσο εγείρεται όταν κατά τον τακτικό έλεγχο που διενεργείται στο 2ο τρίμηνο της κύησης, ανευρίσκονται αυξημένα τα επίπεδα
της μητρικής οιστριόλης (Ue3) στα ούρα και
τον ορό. Αυξημένα ανιχνεύονται επίσης τα επίπεδα της θεïκής δεϋδροεπιανδροστερόνης
(DHEAS). Άλλη μέθοδος προγεννητικού ελέγχου που χρησιμοποιείται, είναι η αμνιοπαρακέντηση, ή η λήψη χοριακών λαχνών,
ή καλλιέργειες ινοβλαστών αμνιακού υγρού
για την εκτίμηση της δραστηριότητας του ενζύμου της στεροειδούς σουλφατάσης.
Όλες οι κόρες των προσβεβλημένων αρρένων είναι υποχρεωτικά φορείς της νόσου,
επομένως δεν απαιτείται η διενέργεια ελέγχου. Στην επόμενη γενιά το 50% από τις κόρες των θηλέων της δεύτερης γενιάς, θα είναι φορείς, οπότε κρίνεται επιτακτικός ο εργαστηριακός έλεγχος για την ταυτοποίησή τους.
Η εκτίμηση της δραστηριότητας της στεροειδούς σουλφατάσης στους ινοβλάστες και τα
λευκοκύτταρα των θηλέων φορέων, δεν αποτελεί αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδο. Βιοχημικές μέθοδοι που μπορούν να παρέχουν
ενδείξεις για τον εντοπισμό θηλέων φορέων,
είναι π.χ. η ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεïνών,
που ανευρίσκεται αυξημένο το κλάσμα των
β-λιποπρωτεινών.
Ο φθορίζων in situ υβριδισμός (FISH ανάλυση) αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο για
τον εντοπισμό θήλεων φορέων, ανιχνεύο-

ντας τις πλήρεις εξαλείψεις του γονιδίου STS
στο 90% των περιπτώσεων. Για την ανίχνευση των μερικών εξαλείψεων, ή των σημειακών μεταλλάξεων του γονιδίου, που αποτελούν το 10% των περιπτώσεων, χρησιμοποιούνται μέθοδοι, όπως η PCR με DHPLC,
η Southern Blot και η MLPA (multiple legand
polymorphism amplification).
Στις αυτοσωμικές υπολειπόμενες συγγενείς
ιχθυάσεις, που περιλαμβάνουν τη φυλλώδη
και τη συγγενή ιχθυασιοειδή ερυθροδερμία
μη πομφολυγώδους τύπου, οι γονείς του πάσχοντος νεογνού είναι υποχρεωτικά ετεροζυγώτες. Οι φορείς είναι ασυμπτωματικοί. Οι απόγονοι του πάσχοντα είναι υποχρεωτικά ετεροζυγώτες.
Η φυλλώδης ιχθύαση μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητας. Απαντώνται μεταλλάξεις στα γονίδια: τρανσγλουταμινάση 1 (TGM1), ΑΒCA12,
ιχθυίνης και Ρ450. Η συγγενής ιχθυασιοειδής ερυθροδερμία μη πομφολυγώδους τύπου, κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο και σπανιότερα με αυτοσωμικό επικρατών. Προκαλείται από μεταλλάξεις
στα γονίδια: TGM1, λιποξυγενάσες 3 και 12Β
(ALOXE3 και ALOX12B), ιχθυίνη, ΑΒCA12,

Ο κίνδυνος μεταβίβασης της νόσου από γονέα με μωσαϊκισμό για μία μετάλλαξη στο παιδί, είναι μικρότερος από 50%, αλλά σε μετάδοση της μετάλλαξης, η παρουσία της σε κάθε κύτταρο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο απόγονος να εμφανίζει σοβαρότερη νόσο. Η διείσδυση είναι 100%, επομένως το παιδί που κληρονομεί μία μετάλλαξη
NF1, θα αναπτύξει χαρακτηριστικά της NF1,
αλλά η νόσος μπορεί να διαφέρει σημαντικά ως προς τη σοβαρότητά της συγκριτικά με
του πάσχοντα γονέα.
Η νευροïνωμάτωση τύπου 2, ή κεντρική, ή
ακουστική ΝF οφείλεται σε μεταλλάξεις στο
γονίδιο NF-2 (χρωμόσωμα 22q12.2) που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη μερλίνη. Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα τύπο.
Το 50% των πασχόντων, έχει έναν γονέα
πάσχοντα και το 50% εμφανίζει τη νόσο ως
αποτέλεσμα de novo μετάλλαξης.
Κάθε παιδί πάσχοντα παρουσιάζει 50%
πιθανότητα να έχει τη μετάλλαξη. Στο 25%33% των ασθενών με αρνητικό οικογενειακό
ιστορικό απαντάται σωματικός μωσαïκισμός.
Η απλή πομφολυγώδης επιδερμόλυση,
που οφείλεται σε μεταλλάξεις στα γονίδια
KRT5 ή KRT14, κληρονομείται συνήθως με

πομφολυγώδη επιδερμόλυση με αυτοσωμικό επικρατούντα τύπο κληρονομικότητας, ή
από μωσαïκισμό σε γονέα.
Η δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση, διακρίνεται σε επικρατούσα (DDEB) και
υπολειπόμενη (RDEB), που κληρονομείται με
αυτοσωμικό επικρατούντα τρόπο και αυτοσωμικό υπολειπόμενο αντίστοιχα. Περίπου
στο 70% των ασθενών, που διαγιγνώσκονται
με επικρατούσα δυστροφική πομφολυγώδη
επιδερμόλυση, έχει αναφερθεί η ύπαρξη ενός πάσχοντα γονέα και σε σχεδόν 30% των
ασθενών, η νόσος μπορεί να είναι αποτέλεσμα de novo μετάλλαξης στο COL7A1. Το
οικογενειακό ιστορικό φαινομενικά μπορεί να
είναι αρνητικό, λόγω αποτυχίας αναγνώρισης
της νόσου στα μέλη της οικογένειας, ή εξαιτίας μειωμένης διεισδυτικότητας. Αν ο γονέας,
είναι το άτομο στο οποίο πρώτα εμφανίζεται
η μετάλλαξη, μπορεί να έχει σωματικό μωσαΐκισμό, οπότε εμφανίζει ήπια, ή ελάχιστη,
προσβολή.΄Εχει αναφερθεί μητρικός βλαστικός μωσαΐκισμός.
Ο κίνδυνος για τους απογόνους του πάσχοντα, εξαρτάται από τη γενετική κατάσταση των
γονέων του. Αν ο γονέας του ασθενούς πάσχει από τη νόσο, ο κίνδυνος για τους απογό-

πρωτεΐνη υποδοχέα τριοξιλίνης Α3 και Β3συνδετών στην οδό της εποξιλίνης.
Η νευροïνωμάτωση τύπου 1, ή νόσος του
Recklinghausen, προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο NF-1 (χρωμόσωμα 17q11.2)
που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη νευροφιμπρομίνη. Μεταβιβάζεται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα τρόπο κληρονομικότητας. Το 50%
των περιπτώσεων προκαλούνται από σποραδικές μεταλλάξεις. Έχουν αναφερθεί χιλιάδες
διαφορετικές μεταλλάξεις, αλλά οι οικογενείς
μορφές της νόσου απαντώνται συχνότερα από τις σποραδικές.
Ο απόγονος κάθε πάσχοντα, έχει 50% πιθανότητα να φέρει τη μετάλλαξη, αν και οι
εκδηλώσεις της νόσου, παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια ακόμα και μεταξύ των μελών της οικογένειας. Οι πάσχοντες στο 50%
των περιπτώσεων έχουν έναν γονέα πάσχοντα. Στο 50% των πασχόντων ανιχνεύεται de
novo μετάλλαξη.
Σε περιπτώσεις με σωματικό μωσαïκισμό, η
νόσος μπορεί να εμφανιστεί ως τμηματική, ή
με ήπιες κλινικές εκδηλώσεις ή σπανίως χωρίς καμία εκδήλωση.

αυτοσωμικό επικρατούντα τρόπο, σε σπάνιες δε περιπτώσεις μπορεί να μεταβιβαστεί
με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο. Η απλή
πομφολυγώδης επιδερμόλυση, που προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια EXPH5 ή
TGM5, μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο. Σπανιότερα, μπορεί να εμφανίζεται από μεταλλάξεις στα γονίδια: PLEC,
DST, DSP, PKP1 και JUP.
Κάθε παιδί ασθενούς έχει 50% πιθανότητα, να κληρονομήσει μετάλλαξη στο KRT5,
ή KRT14. Στη σπάνια περίπτωση, που και οι
2 γονείς φέρουν αυτοσωματική επικρατούσα
μετάλλαξη, κάθε παιδί έχει 75% πιθανότητα,
να έχει τουλάχιστον μία μετάλλαξη. Σε σπάνιες περιπτώσεις, που οφείλονται σε ομοζυγώτητα (2 από τις ίδιες μεταλλάξεις, ή διαγραφές
των 2 KRT5, ή KRT14 αλληλίων), ή σύνθετη
ετεροζυγώτητα (2 διαφορετικές μεταλλάξεις
στα 2 KRT5, ή KRT14 αλλήλια), κάθε παιδί έχει 25% πιθανότητα, να νοσήσει.
Η απλή μορφή της νόσου, μπορεί ωστόσο
να προκληθεί και από μία νέα μετάλλαξη στο
KRT5 ή KRT14, όπως ανευρίσκεται συνήθως
στους ασθενείς με σοβαρή γενικευμένη απλή

νους είναι 50%. Κάθε παιδί ασθενούς με επικρατούσα δυστροφική πομφολυγώδη επιδερμόλυση, έχει 50% πιθανότητα, να κληρονομήσει μετάλλαξη του COL7A1.
Αν οι γονείς δεν πάσχουν κλινικά από το
νόσημα, ο κίνδυνος για τους απογόνους είναι μικρός. Αν η μετάλλαξη που ανευρίσκεται στον ασθενή, δεν ανιχνεύεται στο DNA
των λευκοκυττάρων κανενός γονέα, ο κίνδυνος για τους απογόνους είναι μικρός (1 σε
106), αλλά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο
του γενικού πληθυσμού, καθώς έχει αναφερθεί βλαστικός μωσαΐκισμός.
Οι γονείς ενός παιδιού με υπολειπόμενη
δυστροφική πομφολυγώδη επιδερμόλυση,
είναι υποχρεωτικά ετεροζυγώτες (φορείς μίας μετάλλαξης του COL7A1). Οι ετεροζυγώτες (φορείς) είναι ασυμπτωματικοί.
Κάθε αδελφός ασθενούς με υπολειπόμενη δυστροφική πομφολυγώδη επιδερμόλυση, του οποίου και οι δυο γονείς είναι φορείς,
έχει 25% πιθανότητα να νοσήσει, 50% πιθανότητα, να είναι ασυμπτωματικός φορέας και
25% πιθανότητα να είναι υγιής.
Οι απόγονοι ενός ασθενούς με υπολειπό-
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μενη δυστροφική πομφολυγώδη επιδερμόλυση, είναι υποχρεωτικά ετεροζυγώτες (φορείς) για μία μετάλλαξη του COL7A1.
Η συνδεσμική πομφολυγώδης επιδερμόλυση, κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο από μεταλλάξεις στα γονίδια: LAMA3, LAMB3, COL17A1, ITGB4, ITGA6
και ITGA3. Οι γονείς ενός πάσχοντος παιδιού,
είναι συνήθως υποχρεωτικά ετεροζυγώτες
και φορείς ενός μεταλλαγμένου αλληλίου. Επειδή έχει αναφερθεί βλαστικός μωσαΐκισμός
και μονογονεΐκή ισοδισωμία, αν οι γονείς είναι φορείς πρέπει να επιβεβαιώνεται με μοριακό γενετικό έλεγχο.
Οι ετεροζυγώτες (φορείς) είναι ασυμπτωματικοί, με εξαίρεση λίγα σπάνια περιστατικά, όπου έχει αναφερθεί εμφάνιση υποπλασίας αδαμαντίνης, ή/και βοθρίων οδόντων, σε φορείς με μεταλλάξεις στα γονίδια COL17A1 ή
LAMB3.
Κάθε αδελφός πάσχοντα ατόμου, του οποίου και οι δύο γονείς είναι φορείς έχει 25%
πιθανότητα να προσβληθεί από τη νόσο,
50%, να είναι ασυμπτωματικός φορέας και
25%, να είναι υγιής.
Κάθε απόγονος ασθενούς με αυτοσωμική
υπολειπόμενη συνδεσμική πομφολυγώδη επιδερμόλυση, είναι υποχρεωτικά ετεροζυγώτης (φορέας) για μία μετάλλαξη.
Το σύνδρομο Kindler κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο, λόγω μεταλλάξεων στο γονίδιο FERMT1/Κindlin1.
Οι γονείς ενός πάσχοντα ατόμου είναι υποχρεωτικά ετεροζυγώτες (π.χ. φορείς μίας
μετάλλαξης του FERMT1). Οι ετεροζυγώτες
(φορείς) είναι ασυμπτωματικοί και δεν εμφα-

νίζουν κίνδυνο εκδήλωσης του νοσήματος.
Σε κάθε αδελφό πάσχοντα ατόμου, υπάρχει 25% πιθανότητα να είναι πάσχον, 50% να
είναι ασυμπτωματικός φορέας και 25% πιθανότητα να είναι υγιής που δεν είναι και φορέας της νόσου.
Οι απόγονοι ενός πάσχοντα και ενός προσβεβλημένου ατόμου, ή φορέα, θα είναι υποχρεωτικά φορείς μίας μετάλλαξης του
FERMT1 και θα έχουν 50% πιθανότητα, να
είναι προσβεβλημένοι από τη νόσο και 50%,
να είναι υποχρεωτικά ετεροζυγώτες.
Συνιστάται έγκαιρος μοριακός έλεγχος και
ταυτοποίηση των μεταλλάξεων, σε κάθε οικογένεια με προσβεβλημένα μέλη και ακολούθως προγεννητικός έλεγχος, για να δοθεί
η κατάλληλη γενετική καθοδήγηση. Ο προγεννητικός έλεγχος, καθίσταται αναγκαίος και
αποκτά πλέον μείζονα σημασία με αδιαμφισβήτητη χρησιμότητα, που έχει ως στόχο την
έγκαιρη παρακολούθηση της κύησης και κατά το δυνατόν τη μεγαλύτερη εξασφάλιση
γέννησης υγιούς νεογνού. Ο γενετιστής κατέχει κεντρικό ρόλο στον οικογενειακό σχεδιασμό, αρχικά επεξηγώντας τη φυσική πορεία
της νόσου, τον τρόπο κληρονομικότητας και
τις μελλοντικές εκδηλώσεις αυτής, εν συνεχεία συμβάλλοντας στον προκαθορισμό του
γενετικού κινδύνου, καθώς και στην επιλογή
της διαθέσιμης γενετικής διαγνωστικής τεχνικής και τη διάγνωση.
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Καθοδηγώντας τον ασθενή
να κατανοήσει
τον ερυθηματώδη λύκο
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Καθοδηγώντας τον ασθενή
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Τι είναι ο
Ερυθηματώδης
Λύκος;
1. Νόσος συνθετικού
ιστού με ευρύ φάσμα εκδηλώσεων.
2. Δυσλειτουργία του
ανοσιακού συστήματος που έχει ως αποτέλεσμα ο ίδιος ο οργανισμός να επιτίθε-

Πόσο θα διαρκέσει;
Θα επηρεάσει την ζωή μου;
Ποια η συσχέτιση;
Ο Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος: Μπορεί να συνυπάρχει είτε ως εκδήλωση του συστηματικού είτε ανεξάρτητα.

ται στον εαυτό του.
3. Να έχει εξάνθημα ιδιαίτερα μετά από φωτοέκθεση, αδυναμίες, πυρετό, τριχόπτωση, στηθαγχικό πόνο, πρήξιμο και πόνο αρθρώσεων, σκοτεινόχρωμα, αφρώδη ουρά,
Reynaud, απώλεια βάρους, κατάθλιψη, έλκη
βλεννογόνων

Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
• Οξύ δερματικό ερυθηματώδη λύκο (ΟΔΕΛ)
I. Δίκην Πεταλούδας
II. Γενικευμένος
III. Τοξική επιδερμική νεκρόλυση

• Υποξύ δερματικό ερυθηματώδη λύκο
I. Δακτυλιοειδή
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II. Ψωριασιώμορφο
III. Φαρμακογενή
IV. Ειδικές Ποικιλίες
Όπως: ερυθροδερμικός, ποικιλοδερματοειδής, φυσσαλιδοπομφολυγώδης δακτυλιοειδής, Rowell syndrom.
Χρόνιος Δερματικός
Ερυθηματώδης Λύκος

• Δισκοειδής
Ερυθηματώδης
Λύκος
I. Υπερτροφικός
ευρυαγγειακός
• Χειμετλώδης
• Επηρμένος
• Εν τω Βάθει
• Πομφολυγώδης

ταξινόμηση υποομάδων. Τα ΑΝΑ είναι ετερογενής ομάδα αυτοαντισωμάτων IgG IgM
που στρέφονται κατά δομικών συστατικών
του πυρήνα όπως οι ίστονες, το κεντρομερίδιο και οι ριβονουκλεοπρωτεΐνες. Ανιχνεύονται στον ορρό με τον έμμεσο ανοσοφθορισμό. Τα διάφορα PATTERNS είναι μη
διαγνωστικά.
• Δοκιμασία Λύκου
Δ/Δ του σελ από τον Δερματικό ΕΛ
i. Στον ΣΕΛ + στο ΜΗ πάσχον μη ηλιοεκτεθειμένο δέρμα
ii. Στον ΔΕΛ + στις δερματικές βλάβες
Παράγοντες κινδύνου Ανάπτυξης ΣΕΛ
• Αναιμία
• Λευκοπενία
• Υψηλοί τίτλοι ΑΝΑ
• ΑΝΤΙ-dsDNA
• Υπεργαμμασφαιριναιμία
• Αυξημένη ΤΚΕ
• Θετικό Lupus Band Test

Φαρμακοεπαγωμένος Λύκος
• Υδραλαζίνη
• Προκαιναμίδη
• ΑΝΤΙ-TNF
• Μινοκυκλίνη
• Τερμπιναφίνη
• Χλωροπρομαζίνη
• Κινιδίνη
• Πενικιλαμίνη
• Ισονιαζίδη

Μπορώ να κάνω υγιές μωρό;
• Πρέπει να υπάρχει έλεγχος της νόσου 6
μήνες πριν από κάθε προσπάθεια εγκυμοσύνης.
• Η νόσος δεν επηρεάζει την γονιμότητα.
• Συνεργασία με τον γιατρό έτσι ώστε να υπάρχει ακίνδυνη για το νεογνό συστηματική χορήγηση φαρμάκων.

Κλινική Εικόνα
• Οι αλλοιώσεις αρχικά εμφανίζουν ερύθημα και κατά τόπους υπερμελάχρωση, ενώ κατά την εξέλιξη εμφανίζεται
κεντρική εμβύθιση,
τηλαγγειεκτασίες,
λεύκανση, ατροφία και περιφερική υπερμελάχρωση.
• Η υπερμελάχρωση
είναι εντονότερη σε
άτομα με σκούρο
δέρμα
• Συνυπάρχουν πόνος
και κνησμός.
• Ορολογικός έλεγχος συνήθως κφ ΑΝΑ θετικά στο 40%-60%.
• Σε έδαφος χρονίων βλαβών, ca εκ πλακωδών κυττάρων.

Η έγκυος με Λύκο:
Αυξημένες πιθανότητες για
• Προεκλαμψία
• Λιποβαρή νεογνά
• Ενδομήτριο θάνατο μετά από 10 w.

Τι εξετάσεις πρέπει να κάνω;
• Εργαστηριακός έλεγχος;
Αναιμία, Λευκoπενία, Θρομβοπενία, Λευκωματουρία, Υπολευκωματιναιμία Υπεργαμμασφαιριναιμία, Ψευδώς Θετικές Οροαντιδράσεις Σύφιλης Χαμηλά C3 C4.
• Ιστολογική εξέταση
• Άμεσος Ανοσοφθορισμός
Εναπόθεση των ανοσοσυμπλεγμάτων στο
επιδερμοχοριακό όριο
• Ανοσολογικός Έλεγχος
Επιβεβαιώνει την διάγνωση και βοηθά στην
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θα Επηρεάσει η εγκυμοσύνη
τα συμπτώματα του Λύκου μου;
• Υπάρχει μικρή πιθανότητα να επιδεινωθούν
τα συμπτώματα ειδικά αν η ασθενής δεν είναι σε έλεγχο νόσου από 6 μήνου
Εγκυμοσύνη:

Επιτρέπονται
• Υδροξυχλωροκίνη
• ΚΣ σε δόσεις <10mgr
• ΑΖΑ <2 mgr/kgr
• ΜΣΑΦ (όχι κατά την προσπάθεια κυοφορίας – ασφαλή μέχρι την 30η W)
• Ασπιρίνη σε χαμηλές δόσεις 81mgr
• ΙVIG
• Κυκλοσπορίνη
• Μεθυλντόπα, Υδραλαζίνη
• Ιβουπροφένη, Ναπροξένη
Δεν επιτρέπονται
• Μεθοτρεξάτη (stop 3m πριν)
• Κυκλοφωσφαμίδη (stop 6m πριν)
Επιδρά στον αριθμό των ωοθηλακίων
• Μυκοφαινολικό οξύ (stop 6m πριν)
• Αναστολείς ACE

Συνίσταται
• Διακοπή καπνίσματος
• Μειωμένη λήψη καφεΐνης <200 mgr/d
Σε γυναίκες με ιστορικό επανειλημμένων
αποβολών
• IgG K IgM AcL
• IgG K IgM glucoprotein – antibeta 2
• LA
Νεογνικός Λύκος
• Γυναίκες με ANTI-Ro αντισώματα και ενεργό
νόσο μπορεί να γεννήσουν νεογνό με νεογνικό λύκο (10%)
• Το εξάνθημα και η αύξηση των ηπατικών
ενζύμων υποχωρούν 6-8 μήνες από την
γέννηση.
• Με κολποκοιλιακό αποκλεισμό (2%)
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Πιθανότητα νεογνικού Λύκου επόμενης κύησης 17%.

• Πρεδνιζόνη. Σε δόσεις>20mgr το γάλα να
απορρίπτεται 4 ή μετά τη λήψη. Η πρεδνιζόνη και η πρεδνιζολόνη διαπερνούν τον
πλακούντα αλλά εμφανίζουν χαμηλές συγκεντρώσεις στον ομφάλιο λώρο σε αντίθεση με την δεξαμεθαζόνη και την βηταμεθαζόνη που εμφανίζονται σε αυξημένες συγκεντρώσεις στο έμβρυο.

• Κυκλοσπορίνη
• Αζαθειοπρίνη
• Belinumab- Δεν υπάρχουν δεδομένα
• Τακρολιμους
• Ασπιρίνες σε χαμηλή δόση 81 mgr
• Ιβουπροφαίνη
• IVIG
Δεν επιτρέπονται
• ΜΣΑΦ (εκτός Ιβουπροφαίνης)
• Κυκλοφωσφαμίδη
Συμπερασματικά
• Απαραίτητη η καλή συνεργασία ιατρού ασθενούς έτσι ώστε να αναγνωρίζονται έγκυρα τα συμπτώματα και να υπάρχει έλεγχος
νόσου με αποτέλεσμα την καλή ποιότητα
ζωής του ασθενούς μας.

Θηλασμός
Επιτρέπονται
• Υδροξυχλωρική

Θεραπευτική
αντιμετώπιση κοινών,
ομαλών μυρμηκιών

17η Δερματολογική διημερίδα Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»

Οι μυρμηκίες είναι υπερπλαστικές βλάβες του δέρματος και των βλεννογόνων που οφείλονται
στη λοίμωξη των κερατινοκυττάρων από τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων, -Human
Papilloma Viruses, HPVs-. Οι θηλωματωδεις ιοί προσβάλουν πολλά είδη του ζωικού βασιλείου
όπως: • Human Papilloma viruses (HPV) • Bovine Papilloma viruses ( BPV) • Canine Papilloma
viruses (CPV) • Cattle Papilloma viruses CPV) • Rabbit Papilloma viruses (RPV)
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Ο

ι HPV (Human papilloma viruses) είναι DNA διπλής έλικας, μικροί ιοί χωρίς περίβλημα, οι οποίοι περιέχουν 8000 ζεύγη νουκλεοτιδικών βάσεων.
Το DNA του ιού περικλείεται σε ένα πρωτεϊνι-

Γενικές Οδηγίες
•Δ
 ιακοπή του καπνίσματος
•Δ
 ιακοπή οινοπνεύματος & ναρκωτικών
•Δ
 ιακοπή ανοσοκατασταλτικών
•Λ
 ήψη αντιοξειδωτικών
•Δ
 ίαιτα πλούσια σε βιταμίνες

κό καψίδιο σχηματίζοντας βίρια τα οποία είναι
εικοσαεδρικά και έχουν διάμετρο 50-55 nm.
Υπάρχουν πάνω από 100 τύποι HPV. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ στον τύπο του ηη και
στιε κλινικές εκδηλώσεις όπως φαίνεται στον
επόμενο πίνακα:
Κοινές μυρμηκιές
Ομαλές μυρμηκιές
Οξυτενή κονδυλώματα
Πελματιαίες μυρμηκιές

2,4,27,29
3,10,28,49
6,11,42-44
1,2,4,10

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Ομαλές μυρμηκιές
• Μικρές κιτρινωπές ή ερυθρωπές αποπλατυσμένες βλατίδες στο πρόσωπο
• Κοινές μυρμηκιές: μονήρεις ή πολλαπλές υπερκερατώσεις βλατίδες που εντοπίζονται κυρίως στα άνω και κάτω
άκρα.
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Ακάνθωση, υπερκεράτωση
• Επιμήκυνση των επιδερμιδικών καταδύσεων στο χόριο
• Κοιλοκύτταρα, επιδερμιδικά κύτταρα προσβεβλημένα από HPV
• Πυρηνικές ατυπίες
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Ακτινικές υπερκερατώσεις
• Σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις
• Ακροχορδόνες
• Δερματοΐνωμα
• Μολυσματική τέρμινθος
• Ομαλός λειχήνας
• Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
• Εφηλίδες
• Τύλοι
• Αμελανωτικό μελάνωμα
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
• Στο 40 % των ασθενών οι βλάβες υποχωρούν αυτόματα
• Ο ιός παραμένει εν υπνώσει
• Το ανοσολογικό σύστημα παίζει σημαντικό
ρόλο στη θεραπεία
• Η φλεγμονή μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσολογικό σύστημα
• Η ανοσοκαταστολή μπορεί να επαναδραστηριοποιήσει τον ιό

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•Δ
 εν υπάρχει ιδανική θεραπεία
•Π
 ρέπει να διαθέσουμε πάνω από 10 λεπτά
για να εξηγήσουμε στον ασθενή μας τη φιλοσοφία της θεραπείας
•Η
 θεραπεία εξαρτάται από:
- Την εντόπιση
- Το μέγεθος της βλάβης
- Το τύπο της μυρμηκιάς
- Την επιθυμία του ασθενούς
1. Τοπικοί Καταστρεπτικοί Παράγοντες
• Σαλικυλικό οξύ 17-40%
• Κανθαριδίνη
• Ποδοφυλλίνη, ποδοφυλοτοξίνη
• Τριχλωροξεικό οξύ
• Τρετινοΐνη
• 5-FU
• Ιμικουιμόδη
• Νιτρικός άργυρος
• Φορμικό οξύ
• Μονοχλωροοξεικό οξύ
2. Ενέσιμοι Τοπικά Χημειοθεραπευτικοί Παράγοντες
• Αντιγόνο Κάντιντας (candida antigen)
• Μπλεομυκίνη
• Ιντερφερόνη
3. Συστηματικοί Χημειοθεραπευτικοί Παράγοντες
• Σιμετιδίνη
• Θειικός ψευδάργυρος
4. Καταστροφικοί Παράγοντες
• Κρυοθεραπεία
• Απόξεση & Ηλεκτροχειρουργική
• Ηλεκτροκαυτηρίαση
• Laser
• Infrared coagulator
• Ραδιοσυχνότητα
• Χειρουργική Αφαίρεση
1. ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ
• Τ ο σαλικυλικό οξύ χρησιμοποιείται ημερησίως σε συγκεντρώσεις 17-50%
•Η
 βλάβη εμβαπτίζεται σε ζεστό νερό για 5
λεπτά, σκουπίζεται και στη συνεχεία εφαρμόζεται η κρέμα του σαλικυλικού οξέος σε
κλειστή περίδεση κάθε βράδυ
•Π
 οσοστό θεραπείας 40-84%
ΠΟΔΟΦΥΛΙΝΗ-ΠΟΔΟΦΥΛΟΤΟΞΙΝΗ
• Ποδοφυλίνη: Αναστέλλει την μίτωση στην μετάφαση προκαλώντας έτσι κυτταρικό θάνατο
• Ε φαρμόζεται άπαξ εβδομαδιαίως (25-50%)
και απομακρύνεται από τον ασθενή μετά από 6 ώρες
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• Αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη
• Αν εφαρμοσθεί σε μεγάλες επιφάνειες του
δέρματος, μπορεί να προκαλέσει πυρετό,
γαστρεντερικές διαταραχές, νεφρική ανεπάρκεια και κεντρικές & περιφερειακές νευρολογικές διαταραχές
• Η ποδοφυλοτοξίνη εφαρμόζεται δυο φορές
ημερησίως για 3 ημέρες
• Ο κύκλος αυτός μπορεί να επαναληφθεί
μέχρι 4 φορές
ΤΡΕΤΙΝΟΙΝΗ
• 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
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 τρετινοίνη
ΙΜΙΚΟΥΙΜΟΔΗ 5%
Είναι ένας τοπικός ανοσοτροποποιητής
Χρησιμοποιείται κυρίως στην θεραπεία των
οξυτενών κονδυλωμάτων, αλλά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και στην θεραπεία των
μυρμηκιών μόνη ή σε συνδυασμό
ΚΑΝΘΑΡΙΔΙΝΗ
• Εφαρμόζεται με κλειστή περίδεση για 24
ώρες
• Προκαλεί φυσαλίδα, αποκόλληση της επιδερμίδας και απόπτωση της μυρμηκιάς
• Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές
γύρω από τα μάτια, γεννητικά όργανα και
βλεννογόνους
2. PER OS ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Σιμετιδίνη (tagamet )
• Έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε παιδιά (2040 mg/Kg για 2 μήνες)
• Θειικός ψευδάργυρος
• Έχει χρησιμοποιηθεί per os (10 mg/ kgr/24h
για 1-2 μήνες)
3. Ενέσιμοι Παράγοντες
Candida 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 απο-

μένουσες 50 % σε κάθε ένεση
• Στο σημείο της ένεσης εμφανίζεται κνησμός
ξηρότητα, απολέπιση
• Η βλάβη γίνεται μελανή και υποχωρεί αυτόματα
Μπλεομυκινη
• 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
Ιντερφερόνη
• Η ιντερφερόνη έχει χρησιμοποιηθεί στην
θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων
• Σπάνια χρησιμοποιείται στην θεραπεία των
κοινών κ ομαλών μυρμηκιών
4. Καταστρεπτικοί Παράγοντες
Ηλεκτροχειρουργική
• Είναι μια κλασσική μέθοδος θεραπείας των
μυρμηκιων

• Πρέπει να γίνει αναισθησία πριν την θεραπεία
• Kυριότερη επιπλοκή είναι η δημιουργία ουλής
Κρυοχειρουργική
• Τα κρυογόνα που χρησιμοποιούνται είναι
τα εξής:
• Υγρό άζωτο (-196οC)
• Πρωτοξείδιο του αζώτου (-89οC)
• Διοξείδιο Του άνθρακα (-78οC)
• Histofreezer (-29οC έως -55οC)
• Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι κυρίως
του ανοιχτού ψεκασμού με ΧΨ: 15-30 sec
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
Χειρουργική Αφαίρεση
Σπάνια χρησιμοποιείται στη θεραπεία των
κοινών μυρμηκιών
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Οδηγίες
στους ασθενείς
στις θεραπείες με laser

17η Δερματολογική διημερίδα Κούνα Ναταλία

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Οι εφαρμογές laser αποτελούν σήμερα
καθημερινές πράξεις στο ιατρείο του
Δερματολόγου. Είναι βασικό να γνωρίζουμε
πως να ενημερώνουμε τον ασθενή για
τη διαδικασία της θεραπείας που θα
ακολουθήσει. Είναι σαφές πως πρέπει να
γίνει κατανοητό μέσω μιας μικρής διάρκειας
συζήτηση ο τύπος του laser που θα
χρησιμοποιηθεί, ο τρόπος δράσης του και
ο χρόνος που απαιτείται. Στις περισσότερες
περιπτώσεις απαιτούνται αρκετές συνεδρίες,
οπότε και ο ασθενής είναι σωστό να το
γνωρίζει εκ των προτέρων.

Ε

νημερώνουμε τον ασθενή για το αναμενόμενο αποτέλεσμα και βεβαιωνόμαστε
ότι έγινε κατανοητό, καθώς αρκετές φορές οι ασθενείς έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Απαντάμε σε τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίζουμε ασάφειες που πιθανόν προκύπτουν. Πάντα οφείλουμε να ενημερώνουμε
τον ασθενή πριν την έναρξη της/των θεραπειών για το κόστος και να βεβαιωνόμαστε ότι έγινε πλήρως αντιληπτό.
Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εφαρμογή,
πρέπει να πάρουμε ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό. Είναι βασικό να γνωρίζουμε εάν ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή όπως τετρακυκλίνες ή ρετινοειδή που μπορεί να προκαλέσουν φωτοευαισθησία.
Ενημερωνόμαστε για τυχόν αλλεργίες, φωτοευαισθησία, κνίδωση, δερματικές παθήσεις
όπως λεύκη, ψωρίαση, ατοπική δερματίτιδα.
Χρόνια νοσήματα, πιθανόν να επηρεάζονται
από εφαρμογή με laser.
Σε ασθενείς με πρόσφατο μαύρισμα ή παρουσία ενεργής λοίμωξης (απλός έρπητας,
κυτταρίτιδα) ή πρόσφατης μεταβολής στη
χρώση του δέρματος, καλό είναι να αποφεύγεται η εφαρμογή.
Προσοχή χρειάζεται στην εφαρμογή των
lasers σε περιοχή που έχει προηγηθεί αισθητική παρέμβαση όπως χημικό peeling, δερμοαπόξεση, ή έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση. Σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά ή έχουν γνωστή αιμοραγική προδιάθεση, η θεραπεία πρέπει να γίνεται κατόπιν
ρύθμισης της αγωγής, εφ’ όσον επηρεάζεται
από αυτά.
Σε ιστορικό εμφάνισης χηλοειδών, είναι
προτιμότερο κάποιες εφαρμογές laser να αποφεύγονται.
Καταστάσεις όπως η κύηση ή ο θηλασμός,
πρέπει να εκτιμώνται κατά πόσο επηρεάζονται από τα laser και αναλόγως να εφαρμόζο-

νται, εφ’ όσον δεν ενέχουν κίνδυνο. Επίσης,
ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, πρόσφατη εφαρμογή βοτουλονικής τοξίνης ή υαλουρονικού οξέος, πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν
και πιθανόν οι εφαρμογές laser να μετατίθενται χρονικά ή και να αποφεύγονται.
Πριν την εφαρμογή του laser οφείλουμε να
κάνουμε μία φυσική εξέταση της περιοχής και
καταγραφή βλαβών όπως εφηλίδες, ερύθημα, τηλεαγγειεκτασίες κτλ.
Σε ύποπτες βλάβες, πρέπει να γίνεται βιοψία πριν την θεραπεία και εάν το πόρισμα της ιστολογικής εξέτασης δεν αποτελεί αντένδειξη, τότε να προχωράμε στην εφαρμογή. Πάντα πρέπει να φωτογραφίζουμε τον ασθενή
πρίν και μετά τη θεραπεία. Εφ’ όσον ο ασθενής έχει κατανοήσει τη θεραπεία που θα ακολουθήσει, καταγράφουμε τις σχετικές πληροφορίες σε γραπτό έντυπο συγκατάθεσης, το
οποίο και υπογράφει σε δύο αντίγραφα.
Πριν την εφαρμογή laser ο ασθενής πρέπει:
1) Να εφαρμόζει αντιηλιακή προστασία.
2) Να διακόπτει για 1 μήνα τουλάχιστον τη
χρήση λευκαντικών κρεμών.
3) Να διακόπτει κρέμες με γλυκολικό και τα
ρετινοειδή για 1-2 εβδομάδες.
4) Να διακόπτει προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος 1 μήνα πριν.
5) Ειδικά για το laser αποτρίχωσης, να αποφεύγει το ξύρισμα στην περιοχή την ημέρα
της εφαρμογής, όπως επίσης και την αφαίρεση τριχών με τσιμπιδάκι, κερί, χαλάουα,
αποτριχωτική μηχανή.
6) Σε χρήση wrinkle ablative resurfasing laser,
να αποφεύγει κρέμες με Ginkgo biloba, vit
E και τη λήψη ασπιρίνης έως και 2 εβδομάδες πριν την εφαρμογή.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕ LASER
1) Η σήμανση του δωματίου είναι απαραίτητη.
2) ΟΛΟΙ οι παρευρισκόμενοι πρέπει να φορούν ειδικά γυαλιά.
3) Ακόμα και με τα μικρά γυαλιά, οι ασθενείς
μπορεί να βλέπουν λάμψη.
4) Ειδικά για τον χειριστή, απαιτείται χρήση
μάσκας.
5) Όλες οι αντανακλόμενες επιφάνειες, όπως
παράθυρα και καθρέπτες, πρέπει να είναι
επαρκώς καλυμμένες.
6) Το δωμάτιο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο
εξαερισμό και πυροσβεστήρα.
7) Ο ασθενής πρέπει να τοποθετείται σε άνετη καθιστή ή οριζόντια θέση και να καθαρίΣΕΛΙΔΑ 30

ζεται η περιοχή από υπολείμματα κρεμών
ή make up.
8) Η τοπική αναισθησία εφαρμόζεται 30’ – 1
ώρα πριν τη θεραπεία, ενώ πάντα γίνεται
Safe Test του μηχανήματος πριν από την εφαρμογή.
9) Δοκιμάζουμε μερικούς παλμούς και ρωτάμε την/τον ασθενή πώς αισθάνεται (αίσθηση πόνου σε κλίμακα 1-10, να είναι
περίπου στο 6). Εν συνεχεία, περιμένουμε 1-2 λεπτά, αξιολογούμε την αντίδραση
του δέρματος και αναλόγως τροποποιούμε τις παραμέτρους πριν συνεχίσουμε, ενώ όταν διακόπτουμε τη θεραπεία, τοποθετούμε τον ποδοδιακόπτη σε απόσταση
ασφαλείας από τον ασθενή.
10) Αν συμβεί κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια,
διακόπτουμε αμέσως, τοποθετούμε παγοκύστη για 10’-15’ λεπτά και αλλάζουμε τις παραμέτρους για την υπόλοιπη θεραπεία.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ LASER
Μπορεί να χορηγηθεί:
1) Ενυδατική/άναπλαστική κρέμα.
2) Αντιβιοτική παραφινούχος κρέμα.
Συστήνουμε:
1) ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
3) Να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο.
Μετά την εφαρμογή με laser, πρέπει να δίνονται γραπτές οδηγίες (aftercare), στις οποίες πρέπει να αναγράφεται η αναγκαιότητα χρήσης αντιηλιακής προστασίας, η αποφυγή άμεσης έκθεσης στον ήλιο και η εφαρμογή ενυδατικής, αναπλαστικής ή/και αντιβιοτικής κρέμας.
Οι πιο συχνές παρενέργειες μετά το laser,
είναι ήπιο ερύθημα και οίδημα, τα οποία υποχωρούν σε λίγες ώρες ή ημέρες. Αν επιμείνουν πάνω από 5 ημέρες, πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση τους ασθενούς.
Οι σοβαρές επιπλοκές όπως άλγος, μόλυνση, υπερμελάγχρωση ή έγκαυμα, είναι σπάνιες και σε πολλές περιπτώσεις αφορούν απειρία του ιατρού ή μη συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς προς τους ασθενείς όσο αφορά στη θεραπεία που θα ακολουθήσουν με το laser και να δίνουμε σαφείς οδηγίες πριν και μετά την εφαρμογή, ώστε να αποφεύγονται επιπλοκές και οι ασθεID
νείς να είναι ικανοποιημένοι.

Μεταμόσχευση μαλλιών
Που βρισκόμαστε;
Σωτηρησ γ. θεοχαρησ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ + ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ + ENERGY BASED PROCEDURES)
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Απλές εκτομές
Αφαιρέσεις κύστεων-λιπωμάτων
Χειρουργική όνυχα
Διατομή βραχέος χαλινού-περιτομή
Mohs surgery
Flaps –grafts
Blepharoplasty
Λιποαναρρόφηση
Dermabrassion
ΗΑΙR TRANSPLANTATION

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι:
• Η περισσότερο απαιτητική
• Εργώδης
• Χρονοβόρος πράξη στο πεδίο της επεμβατικής δερματολογίας.
• Απαιτεί από τον δρώντα: γνώση-χειρουργική
εμπειρία - καλλιτεχνική δημιουργία –συνεχή
ενημέρωση για τις τεχνικές εξελίξεις

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Neuromodulators
Fillers
Messotherapy
Chemical peels
PRP
Threads
Microdermabrassion
Sclerotherapy
Fat transfer

Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα
στην μεταμόσχευση των
μαλλιών;

Το βασικό «αξίωμα» πάνω
στο οποίο θεμελιώνεται η
μεταμόσχευση παραμένει:
• Εχει όμως μόνιμα αποτελέσματα

Ποιές είναι οι ενδείξεις
της μεταμόσχευσης;
• Ανδρογενετική αλωπεκία στους άνδρες.
• Ανδρογενετική αλωπεκία σε γυναίκες
• Αλωπεκία μετά από αισθητικές επεμβάσεις
(face lift) - τραύματα - εγκαύματα
• Αλωπεκία οφρύων , βλεφαρίδων και γενείου.
• Άνδρες ή γυναίκες που επιθυμούν να αποκαταστήσουν ή να αλλάξουν το σχήμα της
μετωπιαίας γραμμής (hairline) του τριχωτού.
• Αλωπεκία οφειλόμενη σε χρόνιες δερματοπάθειες του τριχωτού (DLE-θυλακικός λειχήν) «υπό προυποθέσεις».

ENERGY BASED PROCEDURES
Laser applications
IPL
Radiofrequency
Microfocused ultrasound
CryolΙpolysis
Cryosurgery

Follicular Unit Transplantation
(FUT)
• Follicular Unit Transplantation (FUT) is a
method of hair restoration surgery that
relocates hair in follicular units, its naturally
occurring groupings
• Follicular Unit Transplantation (FUT) has
transformed hair transplantation from a
cosmetically unpredictable procedure to one
that can produce consistently natural results.
• T he key to its effectiveness lies in the
fact that scalp hair tends to grow in tiny
bundles, called “follicular units,” rather
than individually.

• Τhe concept of “donor dominance” and
the permanent zone
- «the idea that grafts continue to show
the genetic characteristics of the donor
site after they have been transplanted to
a new site. N. Orentreich 1956»
Follicular unit transplantation is the gold
standard in the field of modern hair restoration
surgery

A brief history of follicular unit
• T he follicular unit was first defined by
Headington in his landmark 1984 paper
“Transverse Microscopic Anatomy of the
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Human Scalp.”
• Follicular Unit Transplantation had its origins
in the microscopic dissection techniques of
Dr. Limmer in 1988 that was described in
his paper “Elliptical Donor Stereoscopically
Assisted Micrografting as an Approach to
Further Refinement in Hair Transplantation”
in 1994.
• The term “follicular unit” was introduced
into the hair transplant literature by Bernstein
and Rassman in 1995.
• The conceptual framework for FUT was
mapped out by these authors in the
publication “Follicular Transplantation”
and in the paired articles, “Follicular
Transplantation: Patient Evaluation and
Surgical Planning” and “The Aesthetics of
Follicular Transplantation” (1997).
• The name “Follicular Unit Transplantation”
was formalized by a group of hair
restoration surgeons in a 1998 publication
in Dermatologic Surgery

ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ
ΘΥΛΑΚΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1. Strip excision (αφαίρεση λωρίδας)
και παρασκευή των θυλακικών
μονάδων υπό το μικροσκόπιο

3. C
 ombo Technique Συνδυασμός
strip- fue στην ίδια συνεδρία

4. b
 ody hair transplantatiοn
“ουσιαστικά fue αλλά λήψη
θυλακικών μονάδων εκτός της
ζώνης σταθερής τριχοφυίας”

The term follicular unit
• Follicular units are made up of:
- one to four terminal hairs.
- one to two vellus hairs.
- their associated sebaceous glands.
-neurovascular plexus.
- erector pilorum muscle.
- and a circumferential band of adventitial
collagen, the perifolliculum.

2. FUE: απόσπαση μεμονωμένων
τριχικών θυλάκων από την δότρια
περιοχή με την χρήση ειδικών
punches διαμέτρου 0,75-1,20mm

“Oι διάφορες προτεινόμενες
τεχνικές διαφέρουν μόνο στον
τρόπο λήψης των θυλακικών
μονάδων”
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ISHRS:

«Διεθνώς υπάρχει
μία κατακόρυφη αύξηση
των περιστατικών
μεταμόσχευσης μαλλιών»
• Η έκρηξη αυτή των περιστατικών μεταμόσχευσης μαλλιών διεθνώς πιθανώς να οφείλεται στην μεγάλη διάδοση της μεθόδου FUE
η οποία είναι:
- ελάχιστα τραυματική
- λιγότερο ακρωτηριαστική
- έχει μικρότερο χρόνο αποκατάστασης
- επιτρέπει την λήψη θυλακικών μονάδων
εκτός της ζώνης σταθερής τριχοφυίας
- Και όταν γίνεται σωστά και από έμπειρους
ιατρούς μπορεί να οδηγήσει σε ομολογουμένως εξαιρετικά αποτελέσματα

προηγηθεί άλλες λήψεις και σε νέους στην
ηλικία υποψηφίους.Σκοπός η αποφυγή τρώσης αγγείων και νεύρων, του stretch back
και του telogen effluvium
4. Απόσπαση της τριχοφυτικής λωρίδας. Γίνεται απόσπαση λωρίδας διαστάσεων 1 mm
x1 mm από τον όχθο του χειρουργικού ελλείμματος Οι τρίχες κατά την επουλωτική διαδικασία αναπτύσσονται διαμέσου του ελλείμματος καλύπτοντας την δημιουργούμενη διάταση της τομής.
5. Εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης περιοχικά με σκοπό την μείωση της τάσεως και
του pulling effect των μυών εκατέρωθεν
των άκρων του χειρουργικού τραύματος.
Η εφαρμογή γίνεται την ημέρα αφαίρεσης
των ραμμάτων,αποφεύγεται η χρήση το
πρώτο επταήμερο λόγω της έντονης φλεγμονώδους επουλωτικής διαδικασίας,εφαρμόζονται 2 units BTX κάθε 2 cm εκατέρωθεν της τομήςκαι η επανάληψη γίνεται τον
τέταρτο μήνα

Ricardo Mejia, forum 2018

ΤΗΝ FUE ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΔΥΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:
1. Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ
PUNCH
2. KAI O ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΟΥ PUNCH
TΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ PUNCH
KNIVES
PUNCHES

Final result

1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
PUNCH ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Excellent result

FUE - Η τεχνική
με την μεγαλύτερη εξέλιξη

Τι νεώτερο
στις τεχνικές λήψης
των θυλακικών
μονάδων

Μain characteristics for fue punch
• Punch diameter ( διάμετρος)
• Cutting edge location (η θέση αιχμηρού
άκρου)
• Punch wall thickness (το πάχος του τοιχώματος)
• Punch metal type (ο τύπος του μετάλλου
κατασκευής)
• Punch edge sharpness (η οξύτητα του άκρου)
• Punch edge shape ( το σχήμα του άκρου)

Strip excision (αφαίρεση
λωρίδας) «5 secrets»
για ελαχιστοποίηση της
μετεγχειρητικής ουλής
1. Χρήση του Laxometer ΙΙ (Dr.Parsa Mohebi)
προεγχειρητικά για εκτίμηση της ελαστικότητας του δέρματος της ινιακής χώρας και
ασφαλή προσδιορισμό του πλάτους του
Strip που πρόκειται να ληφθεί
2. Εφαρμογή FUE προεγχειρητικά για προσδιορισμό του βάθους της τομής. Χάραξη της
επιδερμίδας με double knife και εν συνεχεία χρήση του Haber spreader
3. Υ
 ποσκαφή στο όριο υποδορίου – περιτονίας.Εφαρμόζεται κυρίως όταν η τάση στην
δότρια περιοχή είναι μεγάλη, όταν έχουν

thickness skin grafts containing hair follicles
Follicular Unit Excision is the surgical technique
that refers to circumferential incision of the skin
around the follicular unit bundle or group of
hair follicles for the purpose of extracting a fullthickness skin graft containing hair follicle(s),
intradermal fat, dermis, and epidermis.

Punch diameter (διάμετρος)

Επαναπροσδιορισμός του "E" σε FUE:
Excision = Τομή + Εξόρυξη
Redefining the “E” in FUE: Excision = Incision
+ Extraction. We perform surgery to excise fullΣΕΛΙΔΑ 36

• There are 3 important diameters with respect
to an FUE punch:
1. Internal diameter (distance between the
internal margins of the punch)
2. External diameter (distance between the
outer margins of the punch)
3. Cutting diameter (distance between the
cutting edges of the punch)

Cutting edge location
(η θέση αιχμηρού άκρου)

Zero-T (open) Punch - Dr. John Cole
ΝΕΟ

ΝΕΟ

1. Inside margin cutting edge with an outside
bevel
2. Middle margin cutting edge with a middle
bevel
3. Outside margin cutting edge with an inside
bevel

CLASSIFICATION OF PUNCH BY THE
DIAMETER OF THE CUTTING EDGE
Puhch size

small

medium

large

Cutting edge
diameter

<0,8 mm

O,8>p.s<
1 mm

>1 mm

ΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ PUNCH;

CLASSIFICATION OF PUNCH BY THE
SHARPNESS OF THE CUTTING EDGE
PUNCH
TYPE

SHARP

BLUNT

unCUTTING
sharpened
sharpened
EDGE

SEMI BLUNT
sharpened
in the
periphery

Τα ποιό δημοφιλή και ευρέως
χρησιμοποιούμενα punch σήμερα:

Μηχανοκίνητη (motorized) λήψη
Α. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΗΨΗ (Μαnual)
• O ιατρός εφαρμόζει και τις δύο δυνάμεις
• Παρέχει καλύτερη αίσθηση του επιπέδου
του punch
• Κοπιώδης για τον δρώντα για μεγάλες συνεδρίες
• Πιο ασφαλής για τις δύσκολες περιπτώσεις

• Η αξονική δύναμη εφαρμόζεται από τον
δρώντα ιατρό
• Η περιστροφική όμως από το μηχάνημα είτε με την μορφή κύκλων (rotation), είτε ταλαντώσεων (oscillation) είτε με συνδυασμό
και δύο (roto-oscillation)

• Λιγώτερο εργώδης
• Απαιτεί μεγαλύτερη εμπειρία
• Υψηλότερο ποσοστό θυλακικής κάκωσης για
τους μη έχοντες εμπειρία
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WAW PEDAL SYSTEM FLAT HYBRID
PUNCH + OSCILLATION MODE

Κλινικά σημεία ύποπτα για
κάκωση της θυλακικής μονάδας
πριν την εξαγωγή της:

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ARTAS
Mamba nano (Trivellini)
• The device can be programmed to run three
different modes in each cycle. The modes
include: - Rotation, - Vibration, - Oscillation
THE INNOVATIVE SMARTREACT FEATURE IS AN
AUTOMATIC FUNCTION THAT ALLOWS THE
OPERATOR TO START AND FINISH PUNCH ACTION
EFFICIENTLY WITHOUT USING THE FOOT PEDAL

S. Theocharis

Suction - assisted FUE extraction
motorized devices
• ΝEO GRAFT
- ALPHA GRAFT
- SMARTGRAFT
- TRIVELLINI SYSTEM

PILOSCOPY (Dr. Wesley)
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΙΣΩΣ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Και το ερώτημα:
Ποιά είναι η καλύτερη επιλογή;

ARTAS
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ultrasonic Hair Transplant
Surgery Dr.Umar (ultrasonic energy
to help score the skin and extract grafts
in FUE hair transplant surgery. Non
rotary device)

• XEIΡOKINHTΗ ΛΗΨΗ:
- Καλύτερος έλεγχος σε πολύ λεπτά δέρματα
- Μπορεί να έχει μικρότερο ποσοστό θυλακικής κάκωσης
- Κατάλληλο για ξεκίνημα
- Πιο αργή διαδικασία
• ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΛΗΨΗ:
- Ταχύτερη διαδικασία
- Καλύτερος έλεγχος γιατί δεν υπάρχει ανάγκη από τον δρώντα για κυκλική κίνηση ή
ταλάντωση
- Με την απόκτηση εμπειρίας μικρότερο ποσοστό θυλακικήςκάκωσης
• Τελικά είναι θέμα προσωπικής εμπειρίας
Επιλέγω αυτό που γνωρίζω καλύτερα και αισθάνομαι ποιό ασφαλής

ΤΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ FUE

ΞΥΡΙΣΜΑ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΔΟΤΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ FUE;
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S. Theocharis

ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΥΛΑΚΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

• η φυσικότητα της εικόνας
• η αισθητική ισορροπία
• και η αποδοχή του αποτελέσματος

Γιατί η αποκατάσταση του hairline
είναι τόσο σημαντική για την εικόνα
του προσώπου;

Full shaven

Τρόποι εξόρυξης των θυλακικών
μονάδων
ΛΑΒΙΔΑ & ΒΕΛΟΝΑ

MICROFORCEP+ ATOE

Α. επαναδιαμορφώνει (Re frame the face) τη εικόνα του άνω τριτημορίου του προσώπου.
Β. αποκαθιστά την απώλεια της αισθητικής ισορροπίας (βελτιώνονας το Phi ratio 1 1.618, Dr
Marquqardt) the "Perfect Face Mask"
Γ. δημιουργεί, επαναφέρει εικόνα νεότηταςευεξίας.

Full shaven fue λήψη
• ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Δίνει την δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης της δότριας περιοχής.
- Είναι ευκρινέστερος ο καθορισμός της γωνίας έκφυσης της τρίχας
- Παρέχει ομοιόμορφη αραίωση της δότριας περιοχής
- Και πάνω από όλα ο αριθμός των εξαγόμενων θυλακικών μονάδων είναι πολλαπλάσιος συγκριτικά με τις άλλες λήψεις

IMPORTANT…

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΑΙRLINE
2 FORCEPS

1 FORCEP

Κλινικά σημεία που προσδιορίζουν
εύκολη και ακέραιη την εξαγωγή της
θυλακικής μονάδας:

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΑΙRLINE

ΟΡΙΑ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ- ΖΩΝΕΣ

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΟΡΙΑ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗHAIRLINE
ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ
ΕΜΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ HAILINE ΚΑΙ ΤΩΝ
ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΚΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

• Mid – frontal point, Frontal temporal angle,
Frontal border of hairline, Temporal border
of hairline
• Lateral fringe (hump), Transition zone, Defined
zone, Frontal tuft
Defined zone
Frontal tuft

1200 ΘΥΛΑΚΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
STRIP SHAVEN FUE

Shapiro pattern

TOTALLY UNSHAVEN<500-800 FU
LONG HAIRS FUE

Assist to Hairline Device (AHD)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Η μεταμόσχευση δεν είναι μια απλή πράξη μεταφοράς τριχών από μία περιοχή σε μία άλλη με
απώτερο σκοπό απλώς την ποσοτική βελτίωση
της δέκτριας περιοχής αλλά συνιστά μία δημιουργική καλλιτεχνική ιατρική πράξη στην οποία
κρίσιμα σημεία είναι:
ΣΕΛΙΔΑ 40

Path D Laser Assist Hairline Design
Device

Σημειώνω ξανά το hairline μετά το ξύρισμα

KEEP IMPLANTERS

ΔΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ(NON SHAVEN)
ΠΥΚΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΧΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ HAIRLINE ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

KEEP IN ACTION

PERSONAL MODEL
ΤΙ ΝΕΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΤΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1. Καθαρό πεδίο
2. ταχύτερη διαδικασία
3. ευκολότερος έλεγχος της γωνίας τοποθέτησης
4. ευχερέστερος έλεγχος της απόστασης μεταξύ
τοποθετούμενων θυλακικών μονάδων καθώς
και η αποφυγή τρώσης των προυπαρχουσών

1. Δημιουργία εξαρχής των θέσεων υποδοχής
και τοποθέτηση με λαβίδες.
2. Δημιουργία εξαρχής των θέσεων υποδοχής
και τοποθέτηση με sharp or dull imlanters
3. Δημιουργία εξαρχής των θέσεων υποδοχής
και τοποθέτηση με KEEP
4. STICK AND PLACE TECHNIQUE
5. Απευθείας τοποθέτηση με sharp implanters

PRP in Hair Transplantation

Δημιουργία εξαρχής των θέσεων
υποδοχής και τοποθέτηση με λαβίδες

sharp implanters (LION)

• To preserve and enhance hair follicle viability
during and after hair transplantation
• To promote and enhance tissue repair and
healing after hair transplantation
• To reinvigorate dormant hair follicles and
stimulate new hair growth

Rainbow hair implanter II
Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι απλώς η φυσικότητα αλλά η τελειότητα
• Ζωγραφίζω το hairline πριν το ξύρισμα
• Σημειώνω ξανά το hairline μετά το ξύρισμα
• Παρατηρώ και από εμπρός και από πίσω
• Ζωγραφίζω τα όρια της περιοχής της αλωπεκίας
ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Ⅱ

ID
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Σύγχρονες τάσεις
στην αντιμετώπιση των νοσημάτων
του κατώτερου γεννητικού
συστήματος της γυναίκας
ΜΟΡΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥΣ ΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ

10% of VIN cases

• Καρκινογένεση
• Παθήσεις δέρματος και βλεννογόνων
• Ουρογεννητικό Σύνδρομο Εμμηνόπαυσης
• Σεξουαλικώς μεταδιδόμενοι παράγοντες και νοσήματα
• Ανατομικές διαταραχές και ενδεχόμενα επακόλουθα
• Σύνδρομα Χρονίου Άλγους
• Σεξουαλική δυσλειτουργία
• Διαταραχή σωματικής δυσμορφίας

90% of VIN cases

• The 2015 International Society for the Study of Vulvovaginal Disease
(ISSVD) Terminology of Vulvar Squamous Intraepithelial Lesions
Bornstein J, Bogliatto F, Haefner HK, Stockdale CK, Preti M, Bohi TG,
Reutter JISSVD Terminology Committee

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΛΠΟΥ - ΑΙΔΟΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ (VIN)
• Vulvar Intraepithelial Neoplasia
• Συσχέτιση με: - Μόλυνση από HR-HPV
- Λειχήνες Αιδοίου

• Related to HPV infection:	LSIL (It is considered condylomatous lesion
-not precancerous –older term: VIN1)
	HSIL (Precancerous lesion HPV related,
p16(+) older term: VIN2/3 usual type VIN)

Two distinct types of squamous cell
vulvar carcinoma

Related to Lichens:	dVIN (VIN differentiated type, precancerous
lesion p53(+)

• Typical keratinizing squamous • Basaloid and Warty carcinomas
tend to arise in younger women (HPV
carcinomas

37 ετών: Ιστορικό κονδυλωμάτων

seen in older women (Lichen related) related)

60% of vulvar cancers

40% of vulvar cancers

Βιοψίες

VIN1

VIN3

Lichens - dVIN
• Excisional biopsy for suspicious lesions
• Multiple biopsies: safer diagnosis
• Treating the lichen
• Follow up every 6 months
• Treatment of LS and follow up of LS and
VIN never stop.

As with vulvar carcinoma, two
distinct clinicopathologic subtypes of
precancerous lesions exist:
• Differentiated VIN

(associated with lichens)

2012
2012

• High grade Squamous
Intraepithelial Lesions (HSIL)

(associated with HR-HPV infection)
(Older terms: VIN 2/3, VIN Usual Type
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2009
2009

2006
2006

6months later
6months later

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΛΠΟΥ – ΑΙΔΟΙΟΥ
ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
• Καρκινογένεση
• Παθήσεις δέρματος και βλεννογόνων
• Ουρογεννητικό Σύνδρομο Εμμηνόπαυσης
• Σεξουαλικώς μεταδιδόμενοι παράγοντες και νοσήματα
• Ανατομικές διαταραχές και ενδεχόμενα επακόλουθα
• Σύνδρομα Χρονίου Άλγους
• Σεξουαλική δυσλειτουργία
• Διαταραχή σωματικής δυσμορφίας

• Ομαλός λειχήνας

• Ομαλός λειχήνας

Παθήσεις δέρματος και βλεννογόνων
• Δερματοπάθειες
• Φλεγμονώδη νοσήματα
• Ατοπικές αντιδράσεις

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
• Σκληρυντικός λειχήνας

• Χρόνιος απλός λειχήνας

• Καρκίνος αιδοίου σε έδαφος λειχήνα
• Ψωρίαση αιδοίου

Παθήσεις δέρματος και βλεννογόνων

• Η διάγνωση είναι ιστολογική!!!

• Δερματοπάθειες
• Φλεγμονώδη νοσήματα
- Λοιμώδους αιτιολογίας
- Μύκητες, τριχομονάδες, κόκκοι, μυκοπλάσματα, αναερόβια κ.α.
- Μη λοιμώδους αιτιολογίας
- Αποφολιδωτική φλεγμονώδης κολπίτις, ομαλός λειχήνας, πλασματοκυτταρική αιδοιίτις κ.α.
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Ατοπική δερματίτις

Wet Prep:
Common Characteristics

Wet Prep:
Lactobacilli and Epithelial Cells
Lactobacilli

RBCs

Lactobacilli

Artifact
NOT a clue cell

PMN
Sperm
RBCs

Squamous
epithelial cell

Ο συμβουλευτικός μας ρόλος για…
• Περιποίηση του δέρματος της πρωκτογεννητικής περιοχής

Artifact

Saline: 40X objective

Saline: 40X objective

Source: Seattle STD/HIV Prevention Training Center at the University of Washington

PMNs and Yeast Pseudohyphae

Wet Prep: Trichomoniasis

NOT a clue cell

PMN
Clue cells

Yeast
buds
Trichomonas*

PMN

Απαραίτητες οι γνώσεις για…
Trichomonas*

• Σωστή χρήση των τοπικών κορτικοειδών
• Την επίλυση των προβλημάτων που υποτροπιάζουν

Squamous
epithelial
cells

NOT a clue cell

Saline: 40X objective
Source:
Source:
Seattle STD/HIV Prevention
Training Center at the University of
Washington

Saline: 40X objective
*Trichomonas shown for size
reference only: must be motile for
identification

• Ατοπικές αντιδράσεις
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Ποια είναι η διάγνωσή σας;

• Το ίδιο νόσημα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση στο δέρμα και
στους βλεννογόνους
• Πρέπει να κοιτάμε και τα δύο

Άφθα αιδοίου

• Βασική κλινική εξέταση αιδοίου και κόλπου
• Άμεση μικροσκοπική εξέταση κολπικού υγρού
• Βιοψία αιδοίου
• Συμβουλευτική για φροντίδα της περιοχής
• Βασικές αρχές για συνταγογράφηση τοπικών σκευασμάτων
• Οδηγίες για προσέγγιση προβλημάτων που υποτροπιάζουν

• Ερυθρές αλλοιώσεις

Τι μας απασχολεί:

Ουρογεννητικό Σύνδρομο Εμμηνόπαυσης
(Genitourinary Syndrome of Menopause – GSM)

• Η διαφορική διάγνωση μεταξύ φυσιολογικού παθολογικού
• Το φυσιολογικό έχει ποικιλομορφία

• Ξηρότητα σε κόλπο και αιδοίο, έλλειψη ελαστικότητας ιστών, σμίκρυνση των μικρών χειλέων και εξαφάνιση των πτυχών του κόλπου,
εύθρυπτος κολπικός βλεννογόνος με ρωγμές και πετέχιες.
• Κνησμός, αίσθημα καύσους και ερεθισμού, πόνος κατά την σεξουαλική επαφή και εμφάνιση μικροαιμορραγιών.
• Εκτρόπιο ουρήθρας, δυσουρία, συχνουρία.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενοι παράγοντες και νοσήματα
Ποια είναι η διάγνωσή σας;

Μικροθηλωμάτωση αιδοίου

Τι μας απασχολεί:
• Πολλές φορές πολύ μικρές ανατομικές διαταραχές ή ασαφή κλινικά ευρήματα μπορεί να συνοδεύονται από σημαντικά συμπτώματα
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Ανατομικές διαταραχές και ενδεχόμενα επακόλουθα

Σεξουαλική δυσλειτουργία
• Δερματοπάθειες • GSM
• Σύνδρομα χρονίου άλγους
• Σεξουαλική Δυσλειτουργία

• Hormones - Vaginal Dilation - Vaginal Rejuvenation

Σύνδρομα Χρονίου Άλγους

• Αιδοιοδυνία
• Διάμεση κυστίτις
• Vulvodynia is persistent, unexplained pain in the vulva (the skin surrounding the entrance to the vagina). It can affect women of all ages, and often occurs in women who are otherwise healthy.
• Interstitial cystitis: An unpleasant sensation (pain, pressure or discomfort) perceived to be related to the urinary bladder, associated
with lower urinary tract symptoms of more than six weeks duration,
in the absence of infection or other identifiable cause.

Υπάρχουν πάντοτε εύκολες λύσεις;

Διαταραχή σωματικής δυσμορφίας (Body Dysmorphic
Disorder)
• Πρόσωπο • Μαλλιά • Στήθος • Γεννητικά όργανα

International Society for the Study of Vulvar Diseases
ID

Προκλήσεις στη Διαχείριση
Τραυμάτων στα Παιδιά
Δούβαλη Θεοδώρα
Επιμελήτρια Β΄ Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Ως παιδί ορίζεται…

Επικινδυνότητα…

• Κάθε άνθρωπος ηλικίας κάτω των 18 ετών
σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Ε
θνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
• Τα παιδιά αποτελούν ένα ετερογενή πληθυσμό & διαφέρουν από τους ενήλικες ως προς
- Aνατομία
- Φυσιολογία
- Nόηση
- Ψυχολογία

• Τα βρέφη διατρέχουν κίνδυνο λόγω κατάποσης-εισπνοής ξένων σωμάτων & πτώσεις
• Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι επιρρεπή
σε πτώσεις, εγκαύματα & ακούσια κατάποση
• Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αναπτύσσουν
όλο και περισσότερες δεξιότητες (ποδηλασία, αναρρίχηση και άλλες μορφές ενεργού
παιχνιδιού)
• Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι εμπλέκονται σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές (τροχαία ατυχήματα, επίθεση, εσκεμμένος αυτοτραυματισμός, δηλητηρίαση)

United Nations (UN) General assembly.
Convention on the Rights of the child. 1989

Ως Τραύμα…
• Τραύμα (Trauma, Injury, Wound) ονομάζεται "κάθε βίαιη καταστροφή ιστών, εσωτερική ή εξωτερική, ανεξάρτητα από το αίτιο
που την προκάλεσε“
- Πτώση από ύψος
- Mηχανικά τραύματα
- Χημικά- Θερμικά εγκαύματα
- Πολεμικά Τραύματα
- Τροχαία ατύχηματα
- Πνιγμός
- Ηλεκτροπληξία
- Δηλητηρίαση
- Ακτινοπληξία
- Ασφυξία

WHO, Χ. Γκούβας: "Ατυχήματα και μαζικές
καταστροφές, αίτια, και αντιμετώπιση, 2000

• Το παιδιατρικό τραύμα απειλεί την υγεία και
ευημερία των παιδιών
CDC. Web-based Injury Statistics Query and
Reporting Ssytem (WISQARS). Atlanta, GA,2009
Fabricant PD et al. Development and Validation
of a Pediatric Sports Activity Rating Scale: Am J
Sports Med. 2013

Ταξινόμηση Τραύματος
• Έκταση τραυματισμού
- Πολλαπλό τραύμα: >2 περιοχές σώματος
- Τοπικό τραύμα: 1 ανατομική περιοχή σώματος
• Τύπος τραυματισμού
- Αμβλύ τραύμα
- Διεισδυτικό τραύμα
• Σοβαρότητα τραυματισμού
- Μηχανισμός τραύματος
- Εργαστηριακές εξετάσεις
Υπαγορεύουν την αξιολόγηση της σοβαρότητας και την αρχική διαχείριση

United Nations (UN) General assembly.

Οι τραυματισμοί…
• Αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παιδιών και εφήβων στις ΗΠΑ και σε αναπτυγμένες χώρες
www.cdc.gov/ncipc/wisqars
(Accessed on July 22, 2018

Προκλήσεις παιδιατρικών
ασθενών

• Τα τροχαία ατυχήματα, οι πτώσεις και τα
εγκαύματα αποτελούν το 80-90 % όλων
των τραυματισμών
• Ο θάνατος από ακούσιο τραύμα αντιπροσωπεύει το 65% όλων των θανάτων σε παιδιά
ηλικίας <18 ετών
• Στην Ελλάδα 500.000 παιδιά τραυματίζονται
ετησίως (700 θάνατοι/3000 μόνιμη αναπηρία)
• Παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η συμπεριφορά και το περιβάλλον επηρεάζουν
τους τραυματισμούς στην παιδική ηλικία
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• Οι προτεραιότητες στην εκτίμηση και την αξιολόγηση του τραυματισμένου παιδιού είναι
ίδιες με αυτές του ενήλικα, τα ιδιαίτερα όμως
χαρακτηριστικά ανατομίας και φυσιολογίας
του παιδιατρικού ασθενή απαιτούν ειδική θεώρηση στην εκτίμηση και στη διαχείρισή του

Lois K Lee et al.Trauma management:
Unique pediatric considerations. Dec 2017

Προκλήσεις παιδιατρικών
ασθενών - Ανατομικές
διαφορές

Προκλήσεις παιδιατρικών
ασθενών - Διαταραχές
Φυσιολογίας

• Αεραγωγός
- Μικρή στοματική κοιλότητα, μεγάλη γλώσσα και αμυγδαλές
- Πρόσθια θέση λάρυγγα, βραχεία-στενή
τραχεία, επιγλωττίδα σχήματος U ή δισκοειδής σε βρέφη και μικρά παιδιά, μικρή απόσταση μεταξύ των τραχειακών δακτυλίων
• Κεφαλή
- Παιδιά <8 ετών έχουν κεφαλή δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το σώμα τους
• Εγκέφαλος
- Τα βρέφη έχουν κρανία με ανοιχτές ραφές
και οι εγκέφαλοί τους έχουν μεγαλύτερο
υπαραχνοειδή χώρο
- Λεπτότερο κρανίο, λιγότερο προστατευτικό

• Ζ.Σ: Οι παλμοί της καρδιάς και οι αναπνοές
είναι υψηλότεροι και η ΑΠ είναι χαμηλότερη
• Η σχέση επιφάνειας σώματος /όγκο σώματος είναι μεγαλύτερη κατά την γέννηση και
μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει, επιρρέπεια σε υποθερμία
• Ψυχολογική Κατάσταση
- Μειωμένη δυνατότητα συνεργασίας
- Πλήρης εκτίμηση των ψυχολογικών και των
φυσικών τραυμάτων του παιδιού

Προκλήσεις Επούλωσης
• Η επούλωση ενός οξέος τραύματος είναι μια
δυναμική και σύνθετη διαδικασία
- Α. Φάση της αιμόστασης και πήξης
- Β. Φάση της φλεγμονής
- Γ. Φάση σχηματισμού κοκκιώδους ιστού,
παραγωγής κολλαγόνου και αγγειογένεσης ή παραγωγική φάση
- Δ. Φάση σχηματισμού ουλής και αναμόρφωσης του τραύματος
• Ιδιαιτερότητες:
- Η βλάβη των ιστών στο έμβρυο μπορεί να
επουλωθεί χωρίς ουλή
- Συχνή ανάπτυξη υπερτροφικών ουλών
<2 ετών
- Το πάχος του δέρματος των παιδιών είναι
σοβαρός αρνητικός παράγοντας σε περίπτωση τραυματισμού

Sanchez J et al.Specificities in children wound
healing.Ann Chir Plast Esthet. 2016 Oct
Alice King et al. Dressings and Products in
Pediatric Wound Care. Logo of wound Advances
in Wound Care 2014 Apr
Lois K Lee et al. Trauma management: Unique
pediatric considerations.Uptodate Oct 2018

• Μέγεθος & Σχήμα. Τα παιδιά έχουν
- Μικρότερη μάζα σώματος
- Λιγότερο λίπος
- Λιγότερο ελαστικό συνδετικό ιστό
- Όργανα βρίσκονται πολύ κοντά το ένα με
το άλλο
• Σκελετός
- Ατελώς ασβεστοποιημένος
- Πιο εύπλαστος
• Σ υχνά υπάρχει τραυματισμός οργάνων χωρίς
εμφανή κάκωση του υπερκείμενου σκελετού

Lois K Lee et al. Trauma management: Unique
pediatric considerations.Uptodate Oct 2018

Δερματολογικές Προκλήσεις
Άλλες προκλήσεις, Βρέφος - Παιδί
• Αυξημένη διαδερμική απορρόφηση τοπικών παραγόντων
•Α
 νησυχία- προσπάθεια αφαίρεσης επιθεμάτων, λόγω κινητικότητας
•Π
 ιθανή επιμόλυνση τραύματος, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής πάνας
•Ο
 φόβος, το άγχος και ο πόνος, νευροαναπτυξιακές δτχ μπορεί να περιπλέξουν την περιποίηση του τραύματος

Διαχείριση Τραύματος
παιδιατρικών ασθενών
Παιδίατροι
Φυσικοθεραπευτές
Νοσηλευτές

Δερματολόγοι
Ορθοπεδικοί
Εντατικολόγοι

Χειρουργοί

Νεογνολόγοι
Ψυχολόγοι

Ποικιλία τραυμάτων

Αρχική Προσέγγιση
Τραύματος- ATLS
• Στόχοι διαχείρισης τραυμάτων στα παιδιά
- Ανάλογη των ενηλίκων
- Γρήγορη αξιολόγηση
- Κρίσιμη παρέμβαση

Lois K Lee et al. Trauma management: Unique
pediatric considerations.Uptodate Oct 2018
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• Σύμφωνα με τις αρχές του ATLS (Advanced
Trauma Life Support)
- Πρωτοβάθμια έρευνα (ταχεία πρωταρχική αξιολόγηση)
- Αναζωογόνηση ζωτικών λειτουργιών (π.χ.
αεραγωγός, αναπνοή, κυκλοφορία, νοσηλεία)
- Αξιοποίηση πρόσθετων ουσιών στην πρωτοβάθμια έρευνα και ανάνηψη
- Δευτεροβάθμια έρευνα (πληρέστερη δευτεροβάθμια αξιολόγηση)
- Συνέχιση παρακολούθησης μετά την αναζωογόνηση με περαιτέρω αναζωογόνηση
ανάλογα με τις ανάγκες
- Αξιοποίηση πρόσθετων στοιχείων στη δευτεροβάθμια έρευνα
- Μετάβαση στην οριστική περίθαλψη

Lavoie M, Nance ML. Approach to the injured
child.Philadelphia 2016

ATLS
Η εκτίμηση και αντιμετώπιση του τραυματισμένου παιδιού γίνεται κατά ABCDE σύμφωνα με
τα πρότυπα των ενηλίκων
• Airway
- Απελευθέρωση αεραγωγού
- Ακινητοποίηση ΑΜΣΣ
• Breathing
- Έλεγχος αναπνοής
- Έργο της αναπνοής
- Αποτελεσματικότητα
- Σημεία ανεπαρκούς οξυγόνωσης
• Circulation
- Έλεγχος αιμορραγίας
- Εξασφάλιση >2 περιφερικών φλεβών
- Αναπλήρωση υγρών
• Disability (nervous system)
- Γρήγορη Νευρολογική εκτίμηση (κλίμακα
AVPU- ΞΥ ΛΕΔ)
- Α Alert (Ξύπνιος - Ξυ)
- V Responds to verbal stimuli (Αντιδρά σε
Λεκτικά ερεθίσματα - Λ)
- Ρ Responds to painful stimuli (Αντιδρά σε
Επώδυνα ερεθίσματα - Ε)
- U Unresponsive (Δεν αντιδρά σε τίποτα - Δ)
• Κόρες (μέγεθος, αντίδραση στο φως)
• Παιδιατρική κλίμακα κώματος (GCS)
• Exposure
- Έκθεση-Θερμορρύθμιση
Lois K Leeet al.Trauma management:
Approach to the unstable child. Oct 2018

Λήψη ιστορικού
Στα πλαίσια ενός μικρού τραυματισμού χρησιμοποιείται το ακρωνύμιο AMPLE
• A-Allergies
• M-Medications
• P- Past medical history
• L- Last ate
• E- Event
Ανοσοποίηση & ιστορικό γέννησης
• Σε σοβαρό τραυματισμό χρησιμοποιείται το
ακρωνύμιο IMIST - AMBO
• I-Identification
• M-Mechanism of injury
• I-Injuries detected
• S-(Vital) Signs
• T-Treatment started / given
• A-Allergies (if known)
• M-Medications
• B-Background conditions
• O-Other information

• Ελαχιστοποίηση βακτηριακής μόλυνσης θεραπεία μόλυνσης
• Προστασία του άθικτου δέρματος που περιβάλλει το τραύμα
• Προώθηση επιθηλιοποίησης
• Παρoχή διαχείριση πίεσης
• Βελτιστοποίηση της θρεπτικής κατάστασης
του ασθενούς

Wound care in the neonatal intensive care unit.
Neonatal Net 2011

Απλά τραύματα

Θεμελιώδεις αρχές φροντίδας
τραυμάτων στα παιδιά
Είναι παρόμοιες με εκείνες των ενηλίκων
• Καθαρισμός του τραύματος
• Εξασφάλιση περιβάλλοντος υγρής επούλωσης τραύματος
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• Εύκολη διαχείριση
• Περιποίηση, καθαρισμός, συρραφή θλαστικών

• Αντιτετανική κάλυψη
• Αντισηπτική ή αντιβιοτική τοπική αγωγή ή
peros αγωγή
• Κοπή ραμμάτων
• Αναπλαστικές κρέμες, πρόληψη χηλοειδών

Έλκη εκ πιέσεως
• Τα έλκη εκ πιέσεως είναι συνήθη σε νοσηλευόμενα νεογνά, βρέφη και παιδιά με επιπολασμό 10-35%
• Συνήθεις θέσεις είναι ο κόκκυγας, η ινιακή
χώρα και οι πτέρνες
• Η κλίμακα Braden Q και η τροποποιημένη
κλίμακα Braden Q αξιολογούν την κινητικότητα, τη δραστηριότητα, την αισθητηριακή αντίληψη, την υγρασία, τη τριβή - διάτμηση, τη διατροφή & τη διάχυση - οξυγόνωση των ιστών
• Υδροκολλοειδή, υδρογέλες,αφρός πολυουρεθάνης, διαφανείς μεμβράνες & NPWT
• NPWT: Μειώνει το οίδημα των ιστών, αυξάνει τη διάχυση των ιστών, αφαιρεί το εξίδρωμα και διευκολύνει τον σχηματισμό κοκκώδους ιστού

Διαχείριση εγκαύματος
Γενικά θεραπευτικά μέτρα
• Ψύξη εγκαυματικών επιφανειών με κομπρέσες
εμποτισμένες σε παγωμένο νερό, για 5-1Ολεπτά
• Πλύσιμο, χ/κός καθαρισμός
• Χορήγηση μεγάλων δόσεων αντιβιοτικών
ευρέως φάσματος
• Ανακούφιση του πόνου με αναλγητικά
• Αντιτετανική κάλυψη
• Κομπρέσες με N/S 0,9%
• Ποικιλία αντιμικροβιακών παραγόντων με υλικά επίδεσης (παραφινούχες γάζες, μη προσκολλητικά φιλμ, αφροί, αλγινικά, υδροκολλοειδή και υδρογέλες )
•Π
 ΡΟΣΟΧΗ στις ποσότητες λόγω συστηματικής απορρόφησης
•Α
 λλαγή επιδέσμου ανάλογα με το εξίδρωμα
• Αναπλήρωση των απωλειών νερού, ηλεκτρολυτών και πρωτεϊνών (N/S 0.9%, D/W 5%, Ringer)
• Καρδιολογική παρακολούθηση, ε/ε
Clinical Practice Guidelines: Burn Patient
Management. May 2014

Broughton G, 2nd, Janis JE, and Attinger CE:
Wound healing: an overview.
Plast Reconstr Surg 2006; 117

Alice King et al. Dressings and Products
in Pediatric Wound Care. Adv Wound Care
(New Rochelle). 2014

Εγκαύματα
Κριτήρια εισαγωγής
• Μεγάλα εγκαύματα >10% του TBSA
• Πλήρη εγκαύματα >2% του TBSA
• Έγκαυμα σε πρόσωπο, χέρια, γεννητικά όργανα, περίνεο ή μεγάλες αρθρώσεις, άκρου
• Ηλεκτρικά εγκαύματα υψηλής τάσης
• Χημικά εγκαύματα
• Αναπνευστική συμμετοχή
• Συννοσηρότητες
• Υποψία κακοποίησης παιδιών

Απώτερα Αποτελέσματα Τραυματισμών
Στην ανάπτυξη και στην μελλοντική εξέλιξη,
ιδίως σε περιπτώσεις μακροχρόνιας ανάρρωσης, δυσμορφιών ή δτχ ανάπτυξης
• Το 60% των παιδιών βιώνουν αλλαγές της
προσωπικότητάς τους έως και 1 έτος
• Το 50% έχει γνωστικές και μαθησιακές διαταραχές
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• Επίπτωση στη συναισθηματική και ψυχολογική σφαίρα στα 2/3 των μη τραυματισμένων παιδιών της οικογένειας
• Ο τραυματισμός ενός παιδιού θέτει σε δοκιμασία τις έγγαμες σχέσεις της οικογένειας
• Υιοθέτηση πρακτικών και συμπεριφορών
ID
πρόληψης

Ειδικές χειλίτιδες:
Ένα συχνό στοματολογικό πρόβλημα

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),
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται βλάβες και νοσήματα που εντοπίζονται αποκλειστικά στα χείλη. Πρόκειται δηλαδή
για ειδικές χειλίτιδες και όχι για βλάβες στα χείλη που εκδηλώνονται στο φάσμα των εκδηλώσεων συστηματικών νόσων.
Στην πρώτη ενότητα θα αναπτυχθούν οι οντότητες: α) αδενική χειλίτις, β) κοκκιωματώδης χειλίτις,
και γ) πλασματοκυτταρική χειλίτις. Στο δεύτερη ενότητα θα αναπτυχθούν οι οντότητες: α) απολεπιστική χειλίτις,
β) χειλίτις εξ επαφής, γ) χειλίτις και δερματίτις από λειχή, δ) ακτινική χειλίτις, και ε) συγχειλίτις. Όλες οι ειδικές χειλίτιδες
παρουσιάζουν ξεχωριστό κλινικό ενδιαφέρον λόγω της κλινικής πολυμορφίας, τους ιδιαίτερους ιστοπαθολογικούς
χαρακτήρες, την πρόγνωση και τέλος τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η διάγνωση στηρίζεται βασικά στους κλινικούς
χαρακτήρες. Θα πρέπει όμως στις πιο πολλές περιπτώσεις να τεκμηριωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις.

Π Ρ Ω Τ Η
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Αδενική Χειλίτις
Η αδενική χειλίτις είναι σπάνια, χρόνια, φλεγμονώδης νόσος, που εντοπίζεται στο κάτω χείλος. Το αίτιο παραμένει άγνωστο, εμφανίζεται
συνήθως σε άτομα άνω των 40 ετών, αν και
μπορεί να παρατηρηθεί και σε εφήβους, και οφείλεται σε υπερπλασία και υπερτροφία των μικρών σιαλογόνων αδένων. Κλινικά παρατηρείται διόγκωση του κάτω χείλους, με αποτέλεσμα
να φαίνονται τα στόμια των διευρυμένων εκφορητικών πόρων των μικρών σιαλογόνων αδένων και με την πίεση να εκρέει βλεννώδες ή
βλεννοπυώδες υγρό (Εικ. 1, 2). Εφελκίδες, διαβρώσεις και μικροαποστήματα μπορεί να παρατηρηθούν. Ανάλογα με τη βαρύτητα, ταξινομείται σε τρεις τύπους: α) την απλή, που είναι η
συνήθης, β) την επιπολής πυώδη, και γ) την εν
βάθει πυώδη. Οι δύο τελευταίοι είναι αποτέλεσμα βακτηριακής λοίμωξης του πρώτου τύπου.
Η διάγνωση στηρίζεται σε κλινικά κριτήρια, πρέπει όμως να τεκμηριωθεί με διενέργεια βιοψίας και ιστολογική εξέταση. Η κλινική διαφορική
διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που είναι
ταξινομημένα στον Πίνακα 1.
Η ιστολογική εξέταση παρουσιάζει χρόνια,
πυκνή φλεγμονώδη διήθηση εντός και πέριξ

του αδενικού παρεγχύματος, καθώς και διεύρυνση των εκφορητικών πόρων των μικρών σιαλογόνων αδένων (Εικ. 3). Το καλυπτικό επιθήλιο είναι συνήθως φυσιολογικό.
Θεραπευτικά η τοπική εφαρμογή ή συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών έχει μικρό αποτέλεσμα. Αντιβίωση σε περιπτώσεις βακτηριακής λοίμωξης. Σε έντονες και επίμονες μορφές
συνιστάται πλαστική χειρουργική αποκατάστασης του χείλους.

Εικ. 1. Αδενική χειλίτις, με έντονη διόγκωση του κάτω χείλους.

Εικ. 2. Αδενική χειλίτις, διόγκωση κάτω χείλους.

Κοκκιωματώδης Χειλίτις
Η κοκκιωματώδης χειλίτις ή χειλίτις του
Miescher είναι φλεγμονώδης διαταραχή άγνωστης αιτιολογίας,. Προσβάλλει και τα δύο φύλα, συνήθως μεταξύ 20-40 ετών. Συχνά αποτελεί εκδήλωση συστηματικής κοκκιωματώδους
νόσου (σύνδρομο Melkersson-Rosenthal, νόσος του Crohn, σαρκοείδωση) και, σπάνια, μπορεί να αποτελεί εντοπισμένη μόνη εκδήλωση.
Στην τελευταία περίπτωση πιστεύεται ότι αποτελεί μονοσυμπτωματική μορφή του συνδρόμου
Melkersson-Rosenthal. Επιπλέον, έχουν ενοχοποιηθεί αλλεργική αντίδραση, κυτταρικού τύπου, σε τροφές, αρωματικές ουσίες κ.α.
Κλινικά, παρατηρείται έντονη ανώδυνη φλεγ-
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μονώδης διόγκωση του άνω ή και του κάτω χείλους, που αρχίζει ξαφνικά, παρουσιάζει υφέσεις και εξάρσεις, και τελικά γίνεται μόνιμη (Εικ.
4, 5). Μπορεί, επίσης, να σχηματιστούν φυσαλίδες, ραγάδες και λέπια. Η κλινική διάγνωση
πρέπει να τεκμηριωθεί με βιοψία και ιστολογική εξέταση. Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που βρίσκονται ταξινομημένα στον Πίνακα 2.
Η ιστολογική εξέταση δείχνει κοκκιωματώδη
αντίδραση, χωρίς τυροειδή νέκρωση, με σχηματισμούς κοκκιωμάτων από επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα και λεμφοκύτταρα, ενώ συχνά ανευρίσκονται πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα στο
χόριο (Εικ. 6). Επιπλέον, παρατηρείται οίδημα,
λεμφαγγειακή διεύρυνση και διάσπαρτη λεμφοκυτταρική διήθηση. Ειδικές χρώσεις για οξεάντοχα βακτηρίδια και μύκητες είναι αρνητικές.
Κορτικοστεροειδή συστηματικά, π.χ. πρεδνιζολόνη, 30-40 mg για 2-4 εβδομάδες και μετά προοδευτική μείωση και διακοπή σε διάστημα 1-2 μηνών, σε συνδυασμό με τετρακυκλίνες,
που παρεμποδίζουν το σχηματισμό κοκκιωμάτων, είναι θεραπεία πρώτης επιλογής. Σε περίπτωση συνύπαρξης με συστηματική κοκκιωματώδη νόσο, συνιστάται συνεργασία με τους ειδι-

Εικ. 3. Αδενική χειλίτις, ιστολογική εικόνα παρατηρείται διεύρυνση και υπερπλασία των μικρών σιαλογόνων
αδένων του κάτω χείλους και φλεγμονώδης διήθηση.

Πίνακας 1
Διαφορική Διάγνωση
Αδενικής Χειλίτιδας
•
•
•
•
•

Πίνακας 2
Διαφορική Διάγνωση
Κοκκιωματώδους Χειλίτιδας
•
•
•
•
•
•
•

Κοκκιωματώδης Χειλίτις
Νόσος του Crohn
Σαρκοείδωση
Φυματίωση
Λεμφαγγείωμα

Αδενική Χειλίτις
Νόσος του Crohn
Σαρκοείδωση
Σύνδρομο Melkersson-Rosenthal
Αγγειοοίδημα
Λεμφοοίδημα
Λεμφαγγείωμα

Πίνακας 3
Διαφορική Διάγνωση
Πλασματοκκυταρικής Χειλίτιδας

•
•
•
•

Χειλίτις από επαφή
Ερυθηματώδης Καντιντίαση
Δισκοειδής Ερυθηματώδης Λύκος
Ερυθροπλακία

κούς ιατρούς και ανάλογη αντιμετώπιση. Ως θεραπεία δεύτερης επιλογής έχουν χρησιμοποιηθεί δαψόνες, κλαφαζιμίνη, θαλιδομίδη κ.α. Όταν
υπάρχει μόνιμη διόγκωση συνιστάται πλαστική
χειρουργική αποκατάσταση.
Πλασματοκυτταρική Χειλίτις
Η πλασματοκυτταρική χειλίτις είναι σπάνια
φλεγμονώδης διαταραχή που χαρακτηρίζεται
από πυκνή διήθηση του χορίου από πλασματοκύτταρα. Το ακριβές αίτιο παραμένει άγνωστο,
αν και σε μερικές περιπτώσεις έχει ενοχοποιηθεί αλλεργική αντίδραση σε χημικές ουσίες ή
και τροφές. Παρατηρείται, συνήθως, σε άτομα
μέσης ηλικίας. Κλινικά, χαρακτηρίζεται από διάχυτη ερυθρότητα και ήπιο οίδημα του ερυθρού
κρασπέδου του κάτω, κυρίως, χείλους (Εικ. 7).
Παρόμοιες βλάβες μπορεί να συνυπάρχουν
στα ούλα και τη γλώσσα. Οι κλινικοί χαρακτήρες της νόσου δεν είναι διαγνωστικοί και χρειάζεται ιστολογική επιβεβαίωση της διάγνωσης.
Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το
νοσήματα που βρίσκονται ταξινομημένα στον
Πίνακα 3.
Ιστολογικά παρατηρείται πυκνή φλεγμονώδης διήθηση στο χόριο με υπεροχή των πλασματοκυττάρων, πολυκλωνικού τύπου. Επιπλέον, υπάρχει οίδημα και αγγειακή διεύρυνση.
Το καλυπτικό επιθήλιο παρουσιάζει ήπια υπερπλασία και σπογγίωση.

Εικ. 4. Κοκκιωματώδης χειλίτις, έντονη διόγκωση κάτω χείλους.

Εικ. 6. Κοκκιωματώδης χειλίτις, ιστολογική εικόνα.

Εικ. 5. Κοκκιωματώδης χειλίτις, έντονη διόγκωση άνω
και κάτω χείλους.

Εικ. 7. Πλασματοκυτταρική χειλίτις, ήπια διόγκωση και
ερυθρότητα του κάτω χείλους.

Η θεραπεία είναι συμπτωματική. Κορτικοστεροειδή, τοπικά ή συστηματικά, σε χαμηλή δοσολογία, π.χ. πρεδνιζολόνη 15-20 mg την η-

μέρα για 2-3 εβδομάδες και μετά προοδευτική
μείωση και διακοπή σε διάστημα 1 μηνός. Οι υποτροπές είναι συχνές.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η
Απολεπιστική Χειλίτις
Η απολεπιστική χειλίτις είναι χρόνια φλεγμονώδης νόσος του ερυθρού κρασπέδου του χείλους. Χαρακτηρίζεται από σχηματισμό επίμονων εφελκίδων και λεπίων που οφείλονται σε
αυξημένη παραγωγή και απόπτωση κεράτινης.
Παρατηρείται, πιο συχνά, σε γυναίκες νεαρής ηλικίας (15-30 ετών), πολλές από τις οποίες πάσχουν από ατοπία και ψυχικό stress.
Η αιτία τις πιο πολλές φορές είναι άγνωστη.
Οι βλάβες μπορεί να επιδεινωθούν με τοπική
χρήση χημικών ουσιών (κραγιόν χειλέων, οδοντόπαστα, στοματοπλύματα), με ψυχρό ή πολύ
θερμό καιρό, έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, στοματική αναπνοή κ.ά. Η συνεχής λειχή, εξάλλου, των χειλέων και εφύγρανση με το σάλιο από τους ασθενείς επιδεινώνει και διαιωνίζει το πρόβλημα.
Κλινικά, προηγείται ξηρότητα, αίσθημα καύσου και ελαφρό οίδημα και μετά δημιουργούνται παχιά λέπια, που αποκολλώνται καταλεί-
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ποντας ερυθρή και ευαίσθητη επιφάνεια. Συχνά
οι βλάβες επιμολύνονται με Candida albicans.
Χαρακτηριστικά εντοπίζονται στο ερυθρό κράσπεδο των δύο ή και του ενός χείλους (Εικ. 1).
Είναι επίμονες, διαρκούν μήνες ή και χρόνια, με
υφέσεις και εξάρσεις, και δημιουργούν αισθητικό πρόβλημα στους ασθενείς. Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό και την κλινική εικόνα.
Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει

τα νοσήματα που είναι ταξινομημένα στον Πίνακα Ι.
Θεραπευτικά, συνιστάται αποφυγή λειχής των
χειλέων. Η τοπική χρήση κορτικοστεροειδών,
βούτυρο κακάου, ενυδατικές κρέμες και, τοπικά, αντιμυκητιασικά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί με μέτριο αποτέλεσμα. Τελευταία χρησιμοποιείται τοπικά αλοιφή tacrolimus με πολύ
καλό αποτέλεσμα.

Πίνακας 1
Διαφορική Διάγνωση
Απολεπιστικής Χειλίτιδας

Πίνακας 2
Διαφορική Διάγνωση
Ακτινικής Χειλίτιδας

• Χειλίτις εξ επαφής χημικών ουσιών
• Χειλίτις από συστηματική λήψη ρετινοειδών
• Ακτινική Χειλίτις
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•
•
•
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•

Απολεπιστική χειλίτις
Χειλίτις από επαφή
Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος
Ομαλός λειχήνας
Λευκοπλακία
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

Εικ. 1. Απολεπιστική χειλίτις.

Χειλίτις εξ επαφής
Η χειλίτις εξ επαφής είναι οξεία φλεγμονώδης αλλεργική αντίδραση του χείλους σε τοπική
εφαρμογή διαφόρων χημικών ουσιών. Οι πιο
συνήθεις αιτιολογικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι το κραγιόν του χείλους, τοπική
χρήση κρεμών και αλοιφών, οδοντόπαστες, αντισηπτικά στοματοπλύματα, αρωματικές ουσίες (κανέλα, μέντα, βανίλια), τροφές κ.ά.
Κλινικά, χαρακτηρίζεται από ήπιο οίδημα και
ερυθρότητα, που ακολουθούνται από το σχηματισμό παχέων λευκόφαιων εφελκίδων, που αποκολλώνται εύκολα ή δύσκολα (Εικ. 2). Υποκειμενικά, υπάρχει αίσθημα καύσου και ήπιος πόνος. Οι βλάβες εντοπίζονται στο ερυθρό κράσπεδο των χειλέων και υποχωρούν γρήγορα με την
απομάκρυνση του αιτίου. Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό και την κλινική εικόνα. Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την απολεπιστική και την πλασματοκυτταρική χειλίτιδα.
Εργαστηριακά η δερματική δοκιμασία (patch
test) με διάφορα αλλεργιογόνα είναι χρήσιμη
για προσδιορισμό του αιτίου.
Θεραπευτικά η αποφυγή χρήσης του αλλεργιογόνου, εάν προσδιοριστεί, αποτελεί την πιο
σωστή αντιμετώπιση. Τοπικά χορηγούμε κορτικοστεροειδή με μορφή κρέμας.
Χειλίτις και Δερματίτις από Λειχή
Η δερματίτις από λειχή των χειλέων είναι
φλεγμονώδης αντίδραση, που παρατηρείται,
σχεδόν αποκλειστικά, σε παιδιά που συνηθίζουν με τη γλώσσα να λείχουν διαρκώς την περιοχή.
Κλινικά, παρατηρείται έντονο ερύθημα στο
ερυθρό κράσπεδο των χειλέων, τις συγχειλίες
και το δέρμα περιστοματικά, που συνοδεύεται
από εφελκίδες, λέπια και ραγάδες (Εικ. 3). Υποκειμενικά, οι ασθενείς παραπονούνται για ξηρότητα, αίσθημα κνησμού και καύσο. Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό και την κλινική εικόνα. Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την περιστοματική δερματίτιδα, την απολεπιστική χειλίτιδα και την χειλίτιδα εξ επαφής.
Η διακοπή της συνήθειας της λειχής αποτελεί
την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση. Ττοπικά, αλοιφές κορτικοστεροειδών ή τακρόλιμους.
Ακτινική χειλίτις
Η ακτινική χειλίτις είναι χρόνια φλεγμονώδης βλάβη, που εντοπίζεται στο ερυθρό κράσπεδο του κάτω χείλους. Παρατηρείται κυρίως
σε άνδρες άνω των 50 ετών, με ανοικτόχρωμο
δέρμα, που είναι εκτεθειμένοι για πολλά χρόνια στην ηλιακή ακτινοβολία (π.χ. αγρότες, ναυτικοί).

Εικ. 2. Χειλίτις από επαφή με αρωματική ουσία (κανέλλα).

Εικ. 3. Εντονη χειλίτις από λειχή.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται παρακολούθηση των ασθενών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εικ. 4. Ακτινική χειλίτις.

Εικ. 5. Συγχειλίτις.

Κλινικά, παρατηρείται ελαφρό οίδημα, ερυθρότητα και σχηματισμός λεπτών εφελκίδων,
που χαρακτηριστικά εντοπίζονται στο ερυθρό
κράσπεδο του κάτω χείλους (Εικ. 4). Προοδευτικά, το επιθήλιο λεπτύνεται, αποκτά λευκάζουσα χροιά, είναι ξηρό, με λέπια και, μερικές φορές, με μικροδιαβρώσεις. Η ακτινική χειλίτις είναι προκαρκινική βλάβη, αφού πάνω στο έδαφος αυτό συχνά αναπτύσσεται λευκοπλακία και
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό και την κλινική εικόνα. Απαιτείται όμως πάντα βιοψία και ιστολογική εξέταση για προσδιορισμό του κινδύνου εξαλλαγής. Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που βρίσκονται στον Πίνακα ΙΙ.
Η ιστολογική εξέταση δείχνει υπερκεράτωση,
ατροφία (λέπτυνση) των στιβάδων του επιθηλίου, και συχνά διάφορου βαθμού επιθηλιακή
δυσπλασία (ήπια-μέτρια-βαριά).
Σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί καρκίνωμα in situ, ή ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Το υποκείμενο χόριο εμφανίζει
πυκνό συνδετικό ιστό με άφθονο, συχνά εκφυλισμένο, κολλαγόνο.
Η θεραπεία περιλαμβάνει προστασία του χείλους από την ηλιακή ακτινοβολία. Χειρουργική
αντιμετώπιση σε περιπτώσεις κινδύνου εξαλλαγής. Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί laser CΟ2,
τοπικά αλοιφή ιμικουϊμόντ (Aldara) ή 5-φλουοροουρακίλη.
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Συγχειλίτις
Η συγχειλίτις ή γωνιακή χειλίτις είναι παθολογική διαταραχή που εντοπίζεται στη γωνία των
χειλέων ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα. Η
πιο συχνή αιτία είναι η μείωση της κάθετης διάστασης του προσώπου, που δημιουργεί πτύχωση στη γωνία του στόματος, εκροή σάλιου
και υγρασία που ευνοεί την ανάπτυξη Candida
albicans, καθώς και επιμόλυνση με χρυσίζοντα
σταφυλόκοκκο και στρεπτόκοκκο. Σημαντικό
ρόλο παίζει, επίσης, ο μηχανικός τραυματισμός.
Η συγχειλίτις αποτελεί σταθερό εύρημα στη σιδηροπενική αναιμία, τη μεγαλοβλαστική αναιμία, το σύνδρομο Plummer-Vinson, την αριβοφλαβίνωση και τη λοίμωξη ΗIV.
Κλινικά, χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα και
ραγάδες, που αρχίζουν από τη γωνία των χειλέων και εκτείνονται ακτινοειδώς προς το δέρμα
(Εικ. 5). Μερικές φορές οι ραγάδες καλύπτονται
από λευκωπές πλάκες ή εφελκίδες. Συχνά, εξάλλου, υπάρχει αίσθημα ξηρότητας και πόνος,
που αναγκάζουν τον ασθενή να λείχει τις γωνίες του στόματος για εφύγρανση, με αποτέλεσμα
να διαιωνίζεται η βλάβη. Σε χρόνιες και έντονες
μορφές οι βλάβες μπορεί να εκτείνονται πέραν
από το δερματοβλεννογόνιο όριο. Εάν δεν αντιμετωπιστεί η συγχειλίτις, διαρκεί για πολύ καιρό με υφέσεις και εξάρσεις. Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα.
Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει όλα τα
συστηματικά νοσήματα που αναφέρονται στην
αρχή. Εργαστηριακές εξετάσεις δεν χρειάζονται, εκτός εκείνων που απαιτούνται για διάγνωση της συστηματικής νόσου που μπορεί να υποκρύπτεται.
Η αιτιολογική θεραπεία περιλαμβάνει διόρθωση της κάθετης διάστασης του προσώπου,
αντιμετώπιση της αναιμίας, της αριβοφλαβίνωσης και του τραυματισμού. Συμπτωματικά τοπική εφαρμογή αλοιφής κορτικοστεροειδούς και
αντιμυκητιασικού φαρμάκου.
Συμπερασματικά, οι ειδικές χειλίτιδες απαιτούν προσεκτική εκτίμηση από τον Στοματολόγο αφού στην ομάδα αυτή ταξινομούνται νοσήματα με σοβαρή πρόγνωση αλλά και νοσήματα
που προκαλούν έντονα υποκειμενικά συμπτώματα καθώς και συναισθηματική φόρτιση στους
ασθενείς λόγω των αισθητικών προβλημάτων
που προκαλούν. Επιπλέον, η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι δύσκολη, γιατί αρκετά συχνά η
ανταπόκριση στις θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι πτωχή, καθώς και για το λόγο ότι συχνά τα
νοσήματα των χειλέων υποτροπιάζουν.
ID

Προσεγγίζοντας
τη μέτρια ψωρίαση
Κατερίνα Πατσατσή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας ΑΠΘ Β΄ Κλινική Δερματικών
& Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες
οδηγίες της
Αμερικανικής
Ακαδημίας
Δερματολογίας
(AAD), περίπου το
80% των ασθενών
που πάσχουν από
ψωρίαση έχουν ήπια
έως μέτρια νόσο.
Στην πλειονότητα
αυτών των
ασθενών μπορούν
να χορηγηθούν
τοπικοί παράγοντες
θεραπείας1.

• Τι ορίζεται όμως ως ‘’Μέτρια Νόσος’’ στην ψωρίαση;
Επί του παρόντος, δεν υπάρχει σαφής ορισμός αυτής της
υποομάδας ασθενών και για το λόγο αυτό, ο ασθενής με
μέτρια ψωρίαση συχνά υποθεραπεύεται2.
Το National Psoriasis Foundation (NPF) προσπαθεί να προσεγγίσει τον ορισμό της μέτριας σοβαρότητας νόσου μέσω
μίας έρευνας που διεξάγει αυτήν την περίοδο. Η έρευνα του
NPF έχει ως στόχο να οριστεί η ‘’μέτρια ψωρίαση’’, χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση βασισμένη σε στοιχεία, ενσωματώνοντας τις καθιερωμένες αξιολογήσεις της σοβαρότητας της νόσου και τις αναφερόμενες από ασθενή εκβάσεις.
Σύμφωνα με τον Krueger (2000), για τους γιατρούς αλλά
και για τους ασθενείς, η σοβαρότητα της ψωρίασης συνδέεται άρρηκτα με την επίδραση που έχει η νόσος στην ποιότητα ζωής (QοL) του ασθενούς. Οι αποφάσεις για τη θεραπεία πρέπει να επικεντρωθούν στη σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ της σοβαρότητας των δερματικών βλαβών
και της επίδρασής τους στην QoL του ασθενούς καθώς
και στη σχέση κόστους - οφέλους3. Υπό αυτό το πρίσμα,
ο Krueger επιχείρησε να ορίσει τη μέτρια ψωρίαση με βάση: α) την επίδραση της νόσου στην QoL του ασθενούς,
β) τις προσδοκίες του ασθενούς για βελτιωμένη QoL, γ) το
ελάχιστο ρίσκο των θεραπειών στην υγεία του ασθενούς
αλλά και δ) το ποσοστό της προσβεβλημένης επιφάνειας
σώματος (BSA)3.
Μεταξύ των 2004-2016, αρκετοί ερευνητές προσέγγισαν
τον ορισμό της μέτριας ψωρίασης4-10. Ωστόσο, τα δεδομένα για τη μέτρια νόσο είναι λίγα. Σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες, ο Nast (2012)4 και ο EMA (2004)7
συμφωνούν πως η μέτρια νόσος έχει BSA>10% και
PASI>10, αλλά η QoL του ασθενούς δε λαμβάνεται υπόψη. Επιπλέον, το συμπέρασμα των Consensus είναι η θεώρηση της συγκεκριμένης κατηγορίας σοβαρότητας νόσου ως μέτρια προς σοβαρή. Ο Dauden (2016)8 προτείνει τη μέτρια ψωρίαση με PASI >10 ή BSA >10% ή DLQI
>10, ενώ ο Mrowietz (2011)9 αναφέρεται σε (BSA>10%
ή PASI>10) και DLQI>10.
• Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσαμε με ασφάλεια να ορίσουμε πως η μέτρια νόσος βρίσκεται γύρω στους 10 βαθμούς PASI, DLQI και BSA (rule of
10/ Κανόνας των 10);
Το 2017 δημοσιεύεται η μελέτη της Llamas – Velasco, η
οποία προτείνει έναν ορισμό για τη μέτρια νόσο, βασισμένο στο συνδυασμό του εύρους των βαθμολογιών PASI και
DLQI. Συγκεκριμένα, το PASI εύρους 7-15 και το DLQI
εύρους 6-10 μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα για
τον ορισμό της μέτριας ψωρίασης11.
• Είναι μια χρήσιμη επιλογή ο αφρός Cal/BD στη Μέτρια Ψωρίαση;
Αν εξετάσουμε την εγκριτική μελέτη PSO-ABLE του αφρού
Cal/BD θα παρατηρήσουμε πως ο σταθερός συνδυασμός
επιτυγχάνει ένα ισχυρό αποτέλεσμα σε ασθενείς με μέτρια –
σοβαρή ψωρίαση, σύμφωνα με τον κανόνα των 10, καθώς
6/10 ασθενείς πέτυχαν mPASI-75 την εβδομάδα 12 12.
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Η ανωτέρω μελέτη ήταν μία από αυτές που συνέβαλαν
στον καθορισμό της θεραπευτικής ένδειξης του αφρού Cal/
BD, για την τοπική θεραπεία της ψωρίασης κατά πλάκας σε
ενήλικες, ανεξαρτήτως βαρύτητας νόσου.
Επιπροσθέτως, ο αφρός Cal/BD μπορεί να δράσει
επικουρικά συγχορηγούμενος με άλλες συστηματικές θεραπείες. Σε πρόσφατη μελέτη του Kircik (2019) για
τη συνδυαστική θεραπεία με απρεμιλάστη, 28 τυχαιοποιημένοι ασθενείς σε αναλογία 1:1 έλαβαν θεραπεία απρεμιλάστης συν αφρό Cal/BD και απρεμιλάστης συν εικονικό φάρμακο13. Οι ασθενείς και των 2 ομάδων λάμβαναν
απρεμιλάστη και αφρό ή εικονικό φάρμακο για τις πρώτες
4 εβδομάδες θεραπείας13. Στη συνέχεια, οι ασθενείς λάμβαναν απρεμιλάστη ως μονοθεραπεία για 8 εβδομάδες και
έπειτα πάλι απρεμιλάστη και αφρό ή εικονικό φάρμακο για
τις τελευταίες 4 εβδομάδες θεραπείας13. Περίπου 50% των
ασθενών που έλαβαν απρεμιλάστη και αφρό Cal/BD πέτυχαν PASI-75 την εβδομάδα 16 σε σχέση με αυτούς που
έλαβαν απρεμιλάστη και εικονικό φάρμακο (14.3%)13. Κατά την εβδομάδα 4, το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν
απρεμιλάστη και αφρό Cal/BD και πέτυχαν PASI-75 ήταν
50%, ενώ η μέση βαθμολογία κνησμού (VAS) ήταν 2, έναντι των 7,1% και 5 αντίστοιχα για την ομάδα που έλαβε
απρεμιλάστη και εικονικό φάρμακο.13
Σε σύγκριση με συστηματικές, μη βιολογικές θεραπείες,
όπως η απρεμιλάστη, η μεθοτρεξάτη και η ασιτρετίνη, η
μελέτη που πραγματοποίησε ο Bewley (2019) χρησιμοποιώντας μεμονωμένα δεδομένα ασθενών κλινικών δοκιμών,
σταθμισμένα κατά την επίσκεψη ένταξής τους, κατέδειξε ότι
ο αφρός Cal/BD είχε βελτιωμένη αποτελεσματικότητα.14
Συμπερασματικά, ο αφρός Cal / BD αποτελεί μια
χρήσιμη επιλογή για τη μέτρια ψωρίαση, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό και παρουσιάζει υψηλή αποτελεσματικότητα σε σχέση με μη βιολογικές
συστηματικές θεραπείες και επίσης δρα επικουρικά
συγχορηγούμενος με αυτές.
*VAS: Visual Analogue Scale
1. Menter A, et al. J Am Acad Dermatol. 2009;60:643-659.
2. NPF Psoriatic Disease Research Fellowship, 2018.
3. Krueger GG, et al. J Am Acad Dermatol. 2000 Aug;43(2 Pt 1):281-5
4. Nast A, et al. Arch Dermatol Res. 2012 Mar;304(2):87-113
5. American Academy of Dermatology Work Group,Menter A et al.
J Am Acad Dermatol. 2011 Jul;65(1):137-74.
6. Smith CH, et al. Br J Dermatol. 2009 Nov;161(5):987-1019
7. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/
guideline-clinical-investigation-medicinal-products-indicatedtreatment-psoriasis_en.pdf
8. Daudén E et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Mar;30
Suppl 2:1-18.
9. Mrowietz U et al. Arch Dermatol Res. 2011 Jan;303(1):1-10
10. Puig L, et al. Actas Dermosifiliogr. 2009 May;100(4):277-86.
11. Llamas-Velasco M et al. Actas Dermosifiliogr. 2017 Dec;108(10):911917
12. Paul C et al. Am J Clin Dermatol 2017; 18: 405-411
13. Leon Kircik; Presented at the 17th Annual South Beach Symposium;
Miami Beach, FL, USA; February 7-10, 2019.
ID
14. Bewley, AP,et al. JEADV 2019;33:1107–1115
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Τεχνολογία Εxilis - Εlite
Το Exilis είναι μηχάνημα
που συνδυάζει την
δράση Μονοπολικής
Ραδιοσυχνότητας και
Υπερήχων ταυτόχρονα.
Είναι μια μη επεμβατική
θεραπεία για το πρόσωπο και
το σώμα. Έχει σχεδιαστεί για
να κάνει σύσφιξη δέρματος,
μείωση των λεπτών γραμμών
και των ρυτίδων, καθώς
επίσης και για τη μείωση
του λιπώδους ιστού.
Βραβευμένο ως η
καλύτερη συσκευή
διαμόρφωσης σώματος και
αντιγήρανσης προσώπου!

τη μεγίστη ασφάλεια και το μέγιστο αποτέλεσμα στην θεραπεία.
Ο στόχος της θεραπείας είναι να αυξηθεί η θερμοκρασία στην επιφάνεια
του δέρματος για 40-42°C για περίπου
7 λεπτά στην κάθε περιοχή (σε κάθε επίπεδο βάθους) θεραπείας, για να επιτευχθεί η αύξηση του κολλαγόνου.
Το κολλαγόνο έχει μια τριπλή ελικοειδή δομή, η οποία αρχίζει να επηρεάζεται από τη θερμότητα στην πάροδο του
χρόνου, η οποία ξεκινά την διαδικασία της επούλωσης και βοηθά την
παραγωγή νέων ινών κολλαγόνου,
λειαίνοντας την επιδερμίδα και μειώνει την εμφάνιση των βαθιών ρυτίδων και των λεπτών γραμμών.
Οι ινοβλάστες κολλαγόνου βοηθούν να σφίξετε το χαλαρό ή ελαφρώς χαλαρό δέρμα, δίνοντας μια συνολική πιο νεανική εμφάνιση, βελτιώνοντας έτσι την υφή του δέρματος και
την χαλαρότητα
Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την
πρώτη εφαρμογή χρειάζονται όμως ένας μικρός αριθμός συνεδρίων ανάλογα με την περίπτωση καθώς επίσης η συσκευή εξακολουθεί να
εργάζεται στο σώμα σας 2-3 μήνες μετά την λήξη της θεραπείας.
Eπίσης έχει πιστοποιηθεί και από
τον Αμερικάνικο οργανισμό Φαρμάκων και συσκευών U.S. FDA (Food
& Drug Administration) για την αποτελεσματικότητα του.

Κ

αμία άλλη συσκευή δεν χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο την ενέργεια των υπερήχων και των ραδιοσυχνοτήτων και καμία άλλη
δε μπορεί να παρέχει παρόμοια αποτελέσματα. Πρόκειται για
εξαιρετικά δραστικό μηχάνημα
με θεαματικά αποτελέσματα κατά την πρόοδο των θεραπειών και
με παρατεταμένη δράση μετά την
ολοκλήρωσή τους. Το Exilis στις ΗΠΑ είναι FDA Approved και χρησιμοποιείται από πολλούς γιατρούς Δερματολόγους και Πλαστικούς Χειρουργούς
ως το πλέον δραστικό ΜΗ–Επεμβατικό μηχάνημα.
Πώς Λειτουργεί;
Η Exilis Elite χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων
(3.4Mhz μέχρι 120 Watts), και υπέρηχου για να παρέχει ελεγχόμενη θέρμανση με στόχο τον εν τω βάθη ιστό,
αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες ρυτίδες, την χαλάρωση του δέρματος καθώς και τα βαθύτερα στρώματα του
λιπώδους ιστού.
Είναι η μοναδική συσκευή που μπορείς να ορίσεις το βάθος που θα διεισδύσεις και τον απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας του ιστού, παρέχοντας έτσι

Το Exilis Elite
διαθέτει
European CE
Mark
certification

Που εφαρμόζεται;
Το Exilis Elite χρησιμοποιείται για τη θεραπεία στις επιφανειακές, λεπτές γραμμές ή στις βαθιές ρυτίδες στο πρόσωπο, στο λαιμό και το σώμα.
Το δέρμα γίνεται πιο λείο και οι γραμμές μειώνονται, ενώ το σώμα και το πρόσωπο αποκτούν νεανική όψη.
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Στο Σώμα
Βοηθά στην μείωση του λιπώδους καθώς επίσης και στην σύσφιξη του δέρματος στην ίδια συνεδρία με μακροχρόνια αποτελέσματα με την προϋπόθεση
ότι ο πελάτης θα συνεχίσει να διατηρεί
μια υγιεινή διατροφή και τρόπο ζωής.
Είναι κατάλληλο για όλα τα άτομα
με ήπια έως δύσκολα προβλήματα λιπώδους ιστού.
Το Exilis Elite χρησιμοποιείται για θεραπείες σε όλο το σώμα ή το πρόσωπο.
Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα;
Σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα,
τα αποτελέσματα Exilis Elite είναι γενικά μόνιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε το βάρος σας μετά
τη θεραπεία.
Μια ευρωπαϊκή έρευνα έδειξε σημαντική περιφερειακή μείωση σε όλους
τους 58 εθελοντές μετά από 4-5 θεραπείες. Μια άλλη μελέτη έδειξε μακροζωία των αποτελεσμάτων μέχρι τουλάχιστον 18 μήνες.
Η μακροβιότητα των αποτελεσμάτων
θα εξαρτηθεί από την γενετική προδιάθεση σας για τη γήρανση και από τον
τρόπο ζωής σας. Μπορεί να χρειαστούν
θεραπείες συντήρησης για την διατήρηID
ση των αποτελεσμάτων.
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τεχνολογία υψηλού και εστιασμένου
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου HIFEM

EmSculpt
Το EmSculpt είναι
η 1η παγκόσμια
μη χειρουργική λύση
που δημιουργεί
αυξημένη μυϊκή μάζα και
ταυτόχρονα μειώνει το λίπος.
Οι μέχρι τώρα συσκευές
δεν είχαν καταφέρει κάτι
αντίστοιχο μιας και στόχευαν
κυρίως στο δέρμα
για σύσφιξη
και στο λιπώδη ιστό
για λιπόλυση.
Κάποιες νεότερες συσκευές
εκγύμνασης μυών
με μικρορεύματα
απέδιδαν ελάχιστα
και κυρίως στα πιο
επιφανειακά στρώματα
της μυϊκής ομάδας.
Τεχνολογία και μηχανισμός
δράσης
Το EmSculpt βασίζεται σε μία τεχνολογία υψηλού και εστιασμένου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου HIFEM (High-Intensity Focused ElectroMagnetic field technology) με κύρια δράση
της, την πλήρη ενεργοποίηση του μυϊκού ιστού.
Το EmSculpt προκαλεί περίπου 20.000 μυϊκές συσπάσεις στα 30 λεπτά που διαρκεί η θεραπεία. Επιπλέον, οι συσπάσεις αυτές είναι υπερβολικά πιο δυνατές από τις συσπάσεις που
προκαλούνται φυσιολογικά μέσω της γυμναστικής ή της κίνησης.
Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο προκαλεί τη διέγερση των ηλεκτρονίων τα οποία μεταπίπτουν
σε αλλαγή στοιβάδας και παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα σε επίπεδο μεμβρανών πυροδοτώντας την ενεργοποίηση των νευρικών απολήξεων, οι οποίες με την σειρά τους προκαλούν
την σύσπαση των μυών. Η δράση είναι εξαιρετικά επιλεκτική και μόνο για την κινητική ομάδα των νευρώνων (μυϊκή ομάδα) αφήνοντας ανέπαφους τους λοιπούς ιστούς
Κατά την διάρκεια των εκούσιων μυϊκών συσπάσεων οι μυϊκές ίνες χαλαρώνουν μεταξύ
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των νευρικών ερεθισμάτων, γεγονός που καθορίζεται από το ΚΝΣ καθώς η ενεξελίξη σύσπαση εμποδίζει την δημιουργία νέας.
Ενώ το EmSculpt προκαλεί διέγερση ανεξάρτητα, παρακάμπτοντας το ΚΝΣ με τέτοια συχνότητα που δεν επιτρέπει την χαλάρωση των μυών μεταξύ των δύο παθητικών ερεθισμάτων.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η υψηλότερη
διέγερση που θα μπορούσε να προκληθεί και
να διατηρηθεί καλείται μέγιστη εκούσια σύσπαση (ΜΕΣ) η οποία συνήθως διαρκεί κλάσματα δευτερολέπτων.
Συσπάσεις μεγαλύτερες από την
ΜΕΣ καλούνται Υπερμέγιστες
Σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό της λιπόλυσης, κατά τη διάρκεια της θεραπείας η μυϊκή
ομάδα που στοχεύεται στέλνει σήματα στον
εγκέφαλο ενημερώνοντάς τον ότι θα απαιτηθούν ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες ενέργειας
για να ανταποκριθούν στο σύνολο της θεραπείας που καθορίζει η συσκευή. Η διεργασία
αυτή διεγείρει τον καταβολισμό και την λιπόλυση στην στοχευμένη περιοχή αλλά και στις
παρακείμενες περιοχές.
Τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών δείχνουν 16% περισσότερη μυϊκή μάζα και 19%
μείωση του λιπώδους ιστού.
Πώς μπορεί να επωφεληθεί
ο ασθενής από την εφαρμογή
Βοηθάει κυρίως τους ασθενείς στο να χτίσουν ένα πιο αδύνατο και γραμμωμένο σώμα
αφού χτίζει συνολικά τη μυϊκή δομή. Επιπλέον, όταν εφαρμοστεί στους γλουτούς επιφέρει
την ανόρθωση τους με μη χειρουργικό τρόπο.
Ποιός είναι ο κατάλληλος υποψήφιος;
Δεν υπάρχει περιορισμός μιας και όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τη δράση του συστήματος. Είναι μία πλήρως ασφαλής θεραπεία αφού διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αλλά και εκτενείς μελέτες.
Δεν πονάει και δεν έχει χρόνο αποθεραπείας. Τα αποτελέσματα είναι ορατά άμεσα και ιδιαίτερα αισθητά μέσα στον πρώτο μήνα. Η
διάρκεια του αποτελέσματος είναι περισσότερο από ένα χρόνο ενώ η συνέχιση των θεραπειών συστήνεται για περεταίρω ενδυνάμωση και λιπόλυση.
Πόσο διαρκεί η θεραπεία;
30 λεπτά με minimum 4 συνεδρίες ανά 2
ID
με 4 μέρες

Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της SADENT

Μ ι α νέα θ ε ρα π ε ί α
αναζωογόνησης δέρματος

Cool peel
Dr. Carey J. Nease, Md
Πλαστικός Χειρουργός – Port Payene, AL, USA

Η επίδραση του
ηλιακού φωτός και η
ηλικία προκαλούν μία
σειρά αλλοιώσεων
που επιδεινώνουν
την δομή, την
λειτουργικότητα και
την εμφάνιση του
δέρματος.
Η αναζωογόνηση
δέρματος με λέιζερ
CO2 θεωρείται η
πρώτη επιλογή
στην αντιμετώπιση
των γραμμών,
των ρυτίδων, των
πτυχώσεων και
της φωτογήρανσης
του δέρματος του
προσώπου.

Π

άντως, λόγω του σημαντικού χρόνου αποθεραπείας και των πιθανών επιπλοκών, πολλοί ασθενείς προτιμούν εναλλακτικές λύσεις. Σήμερα, αυτές οι εφαρμογές με λέιζερ CO2 γίνονται μόνο όταν χρειάζονται πιό επιθετικές θεραπείες. Οι συχνές παρενέργειες όπως το οίδημα, οι εσχάρες, η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση και το ερύθημα μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες.
Συνεπώς, επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υπερ/υπό μελάγχρωσης, ουλών, μολύνσεων κ.α. με αυτές τις
θεραπείες, οι ασθενείς τις αποφεύγουν όταν θέλουν μόνο μιά ανανέωση της εμφάνισης του δέρματος.
Τον τελευταίο καιρό η αγορά τείνει σε διαδικασίες και
μεθόδους λιγότερο επεμβατικές και με λιγότερα δυνητικά προβλήματα. Αυτό οδήγησε στην παραγωγή, σε
μεγάλη κλίμακα, μυριάδων μη επεμβατικών συσκευών
για μείωση των ρυτίδων και βελτίωσης της φωτογήρανσης του δέρματος.
Πάντως, μία προσεκτική διερεύνηση των μελετών και
δημοσιεύσεων, για την αποτελεσματικότητα αυτών των
μη επεμβατικών μεθόδων, δείχνει ότι καμμία από αυτές
δεν μπορεί να συγκριθεί με τα αποτελέσματα αναζωογόνησης που πετυχαίνει το λέιζερ CO2.
Το Smartxide Punto με Τεχνολογία PSD απέδειξε ότι
είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και ευπροσάρμοστο στην επιλογή παραμέτρων, ώστε να εξατομικεύεται ο χρόνος αποθεραπείας και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα στην
συγκεκριμένη κατάσταση δέρματος κάθε ασθενή.
Σε διαφορά με τα άλλα κλασματικά λέιζερ CO2 της αγοράς, το Smartxide Punto δίνει την ευελιξία στον χειριστή να επιλέγει την κυματομορφή (για ελαχιστοποίηση
του χρόνου αποθεραπείας και των παρενεργειών), το επίπεδο ισχύος, την διάρκεια παλμού, την απόσταση των
dots, των σχημάτων σάρωσης και τον τρόπο σάρωσης
“spray” που απαλείφει την έννοια των γραμμών σάρωσης, κοινό χαρακτηριστικό των λέιζερ CO2.
Υλικά και μέθοδοι
Δώδεκα (12) συμμετέχουσες (Μ.Ο. 45 ετών) με φωτότυπους I-III υποβλήθηκαν στην θεραπεία αναζωογόνησης δέρματος προσώπου Cool Peel. Οι εφαρμογές
στις επιλεγμένες περιοχές έγιναν με το Smartxide Punto
(DEKA, Φλωρεντία, Ιταλία).
Παρατηρήθηκε ελαφρύ οίδημα και ερύθημα και μικρή
αποφλοίωση (υφή γυαλόχαρτου), αλλά γρήγορα αποκαταστάθηκαν ή εξαφανίστηκαν (48 ώρες).
Η επιλογή παραμέτρων κυμάνθηκε από 3W/600μm
spacing έως 5W/500μm spacing, ανάλογα με τον τύπο
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Πριν (Α) και μετά (Β) από 1 θεραπεία με 4W, spacing 600μm και παλμό ΗΡ

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

δέρματος και τον επιθυμητό χρόνο αποθεραπείας. Οι εφαρμογές έγιναν με ΗΡ (μικρο-παλμό), τυχαία σειρά σάρωσης και λειτουργία “spray”.
Η ταχύτητα επανάληψης, το μέγεθος και το σχήμα σάρωσης ήταν επιλογή του χειριστή. Αυτό δεν επηρέασε
το αποτέλεσμα της θεραπείας. Λήφθηκαν υπ' όψιν γιά
την μελέτη τα αποτελέσματα 3-4 συνεδριών.
Το πρόσωπο σαρώθηκε με το ειδικό σκάνερ που παρείχε δέσμες λέιζερ (ΗΡ παλμός), σε εναρμόνιση με τον
Χρόνο Θερμικής Χαλάρωσης (λειτουργία HiScan).
Οι θεραπείες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του
προσώπου. Προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά βολβών χρησιμοποιήθηκαν καθ' όλη την διάρκεια της θεραπείας.
Παρατηρήθηκε ελαφρύ ερύθημα και οίδημα, όπως
και μία μικρή αποφλοίωση (υφή γυαλόχαρτου), που υποχώρησαν γρήγορα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψυχρά επιθέματα ή
ψυχρός αέρας για ανακούφιση του δέρματος, μετά την
θεραπεία. Το διάστημα μεταξύ των συνεδριών κυμάνθηκε από 20 έως 45 ημέρες.

του σκάνερ στο δέρμα.
Κάθε περιοχή σαρώνεται στο συνολό της αποφεύγοντας την επικάλυψη. Η διαχείριση του χρόνου θεραπείας γίνεται με την επιλογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου και μεγέθους της περιοχής σάρωσης.
Στις εφαρμογές μας χρησιμοποιήσαμε επίπεδα ισχύος 3W, 4W και 5W με spacing 600μm,ανάλογα με την
περιοχή εφαρμογής.
Χρησιμοποιήθηκαν γάζες εμποτισμένες με φυσιολογικό ορό για την απομάκρυνση των δημιουργούμενων
υπολειμμάτων κατά την εφαρμογή και για την επίτευξη
καλύτερων αισθητικών αποτελεσμάτων, μετά την αποκατάσταση του δέρματος.
Το πρωτόκολλο προβλέπει μονή σάρωση και δεν υπάρχει ανάγκη επιπλέον σαρώσεων ή χρήσης της λειτουργίας stack.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριών είναι 3045 ημέρες, έτσι ώστε η περιοχή να έχει πλήρως αποκατασταθεί και αναζωογονηθεί.
Στο τέλος της θεραπείας συνήθως εμφανίζεται ένα ελαφρύ ερύθημα, που υποχωρεί σε λίγα λεπτά ή ώρες.

Διαδικασία της Λέιζερ Θεραπείας Cool Peel
Η θεραπεία Cool Peel αντιπροσωπεύει την πλέον
πρόσφατη καινοτομία στις γρήγορες αισθητικές θεραπείες (lunch time treatments) από την DEKA (Φλωρεντία, Ιταλία) και χρησιμοποιεί έναν ειδικό παλμό (High
Pulse-ΗΡ) που διαθέτει μόνο το σύστημα λέιζερ CO2
Smartxide Punto.
Αυτός έχει ελεγχόμενο βάθος διείσδυσης (από 20μm
έως 70μm), γεγονός που επιτρέπει την ανυπαρξία, ουσιαστικά, χρόνου αποθεραπείας (από 0 έως 2 ημέρες κοινωνικού περιορισμού, εάν και εφόσον χρειαστεί), αλλά
διατηρεί τις μικροεπεμβατικές και αναζωογονητικές ιδιότητες για να παρέχει στους ασθενείς αξιοσημείωτα αισθητικά αποτελέσματα.
Οι θεραπείες με ελάχιστη αποθεραπεία έχουν σήμερα μεγάλη ζήτηση από τους ασθενείς. Οι γρήγορες αναζωογονήσεις δέρματος έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα την τελευταία δεκαετία.
Η Cool Peel ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες των ασθενών
παρέχοντας ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες με
μικρό χρόνο επέμβασης, χωρίς χρόνο αποθεραπείας.
Εφαρμόζοντας την λειτουργία “spray”, η Cool Peel
πετυχαίνει ομοιογενή θεραπεία σε κάθε και οποιαδήποτε περιοχή.
Η θεραπεία Cool Peel εφαρμόζεται στο πρόσωπο,
στον λαιμό και στο ντεκολτέ με επαφή των αποστατών

Αποτελέσματα
Μετά από 3-4 συνεδρίες οι ασθενείς ήταν πολύ ικανοποιημένες από τα αποτελέσματα της θεραπείας.
Μερικές από τις ασθενείς μας, που είχαν εμπειρία από
θεραπείες με λέιζερ CO2, βρήκαν την Cool Peel ιδιαίτερα ασφαλή, γρήγορη και πολύ καλά ανεκτή.
Δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες παρενέργειες, εκτός από
ένα άμεσο ερύθημα που υποχώρησε σε μερικές ώρες.
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Συμπεράσματα
Η εμπειρία μας έδειξε ότι η Cool Peel με το Smartxide
Punto είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, στα χέρια
του γιατρού, για την διαχείριση των περισσοτέρων τύπων δέρματος.
Στις ασθενείς μας άρεσε πολύ, αφ' ενός η ταχύτητα της
εφαρμογής και αφ' ετέρου το γεγονός ότι απέκτησαν, αμέσως μετά την θεραπεία, τονωμένο και λαμπερό δέρμα χωρίς ή με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας. Η συνολική βελτίωση του μεγέθους των πόρων, της υφής του
δέρματος και των γραμμών έγινε ορατή με την αποκατάσταση του ιστού στο φυσιολογικό.
Είναι σημαντικό να έχουμε μία συσκευή που δεν απαιτεί αναισθησία και ολοκληρώνει την θεραπεία σε λεπτά,
για όλο το πρόσωπο. Ολες οι ασθενείς μας έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένες από τις προσδοκίες, τις διαδικαID
σίες και τα αποτελέσματα της θεραπείας.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

Pocket Άτλας

Νόσων Στόματος
Γιώργος Λάσκαρης - Ελεάνα Στουφή
EΚδΟΣΕΙΣ ΛΙΤΣΑΣ, 2019

Σ

ήμερα, τα όρια μεταξύ των
ποικίλων γνωστικών αντικειμένων
καταργούνται ραγδαία,
η Στοματολογία όμως αποτελούσε
πάντοτε την κλινική ειδικότητα,
η οποία ένωνε την Οδοντιατρική και την Ιατρική,
αφού στο στόμα εκδηλώνεται, πλην των
τοπικών νοσημάτων, πληθώρα συστηματικών
παθήσεων.
Αυτονόητη λοιπόν είναι η ανάγκη απόκτησης
βασικών γνώσεων Στοματολογίας, τόσο
από τους φοιτητές της Οδοντιατρικής και της
Ιατρικής, αλλά και από τους Οδοντιάτρους
και Ιατρούς όλων των άλλων εξειδικεύσεων
και ειδικοτήτων. Την ανάγκη αυτή καλύπτει
εξαιρετικά ο παρών «Pocket Atlas Νόσων
Στόματος» του έμπειρου και πολυγραφότατου
Καθηγητή κυρίου Γ. Λάσκαρη και της
συνεργάτιδάς του κας Ε. Στουφή.
Ο εύχρηστος αυτός Άτλαντας μέσα σε
454 σελίδες με τις 435 ανεπανάληπτες
εικόνες, επιλεγμένες από το μοναδικό αρχείο
του Γιώργου Λάσκαρη και με μία πρωτότυπη
και κυρίως αποδοτική, ως προς της εύκολη
πρόσληψη των γνώσεων, ταξινόμηση των
νόσων, που στηρίζεται 1. στη μορφολογία
2. το χρώμα και 3. την Ανατομική περιοχή
ανάπτυξης των βλαβών, είμαι βέβαιος ότι
θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για
όλους αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται,
με ωφελημένους τελικώς τους ασθενείς τους.
Το να έχει στη διάθεσή του, όχι μόνο ο ειδικός
αλλά και ο Οδοντίατρος και ο Ιατρός του Γενικού
Νοσοκομείου, του Κέντρου Υγείας
και του Ιδιωτικού Ιατρείου, ένα τέτοιο πλήρες
από κάθε άποψη βιβλίο, το οποίο τον
καθοδηγεί μέσα από την ορθή διαγνωστική
προσέγγιση, στη διάγνωση, τη θεραπευτική
προσέγγιση, αλλά και την παρακολούθηση της
πορείας του ασθενούς έως την ίαση, είναι ένα τεράστιο εφόδιο. Η προσφορά αυτή των συγγραφέων στους μαθητές και
τους συναδέλφους τους αξίζει τα θερμά συγχαρητήριά μας. Κύριε Γ.Λάσκαρη, κυρία Ε. Στουφή, να είσαστε υπερήφανοι για
το βιβλίο σας, το οποίο είναι αναμφίβολα μία επιτυχημένη όσο και χρήσιμη έκδοση, που πρέπει να αποτελέσει ένα πρότυπο
παράθεσης πληθώρας γνώσεων με εύχρηστο μεν, συμπυκνωμένο δε τρόπο απόδοσης και για πολλούς άλλους συγγραφείς.
Χρήστος Κίττας
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών

• Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα •

Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

Fagron NeogenΤΜ

Pigmerise® MD

Η σειρά φυσικών προϊόντων Fagron
Neogen™ δημιουργήθηκε για τον καθαρισμό και την περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών,
διαθέτοντας την πατενταρισμένη τεχνολογία TrichoTech™. Η τεχνολογία TrichoTech™ στηρίζεται σε ένα καινοτόμο 100% φυτικό εκχύλισμα 7 αιθέριων ελαίων που ενισχύει την ανάπτυξη των νεογενών τριχών (την αναγέννηση του τριχοθυλακίου) και προστατεύει όλο το τριχοειδές σύστημα
(βολβός-τριχωτό της κεφαλής-τρίχα).
Η επιλογή της κατάλληλης εξατομικευμένης θεραπείας, κατόπιν αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης, σε συνδυασμό με τα προϊόντα Fagron NeoOil™
έλαιο μαλλιών, Fagron NeoWash™ σαμπουάν και Fagron NeoCond™
Conditioner θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας αλωπεκίας.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas, τηλ: 8011142100,
2431083633-5, fax:2431083615
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr

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

Latanoprost™ Fagron

CAI JALUTOXIN

Η φυσική σειρά προϊόντων για την περιποίηση,
ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μαλλιών

Καινοτόμο ιατροτεχνολογικό προϊόν για τη θεραπεία
της υπομελάγχρωσης

Νέα επαναστατική θεραπεία στην Αισθητική Ιατρική
Μπότοξ + Αμινοξέα + Υαλουρονικό

Καινοτομία στη θεραπεία
της αλωπεκίας

Το JALUTOXIN είναι ο συνδυασμός της Βοτουλινικής Τοξίνης Τύπου Α μαζί με τα Αμινοξέα του JALUPRO (γλυκίνη, προλίνη, λυσίνη, λευκίνη) και
το μη διασταυρωμένο Υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους του
JALUPRO (200 Kda).

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 συριγγα 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

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ;
• ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ άμεσα τις ρυτίδες
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ έντονη σύσφιξη
• ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ της επιδερμίδας
• ΔΙΝΕΙ εξαιρετική λάμψη
• ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ τη λιπαρότητα
• ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ το δέρμα
• ΔΙΝΕΙ μεγαλύτερη διάρκεια αποτελέσματος
• ΕΙΝΑΙ ασφαλές
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ:
• Μέτωπο
• Πρόσωπο
• Λαιμό
• Ντεκολτέ
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ:
• Γιατί είναι ασφαλές και φυσικό
• Γιατί είναι μοναδικό και αποτελεσματικό
• Γιατί είναι η νέα επαναστατική θεραπεία αντιγήρανσης
• Γιατί έχει εμφανή αποτέλεσμα από την πρώτη εφαρμογή
Η CAI Pharmaceuticals είναι μια Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία αντιπροσώπευσης διεθνώς καταξιωμένων brands στον τομέα της επιστημονικής
αισθητικής και των βιοτεχνολογικών προϊόντων.
Η CAI Pharmaceuticals θεμελιώνει την παρουσία της διαθέτοντας στην αγορά άριστης ποιότητας προϊόντα που διακρίνονται για την ασφάλειά τους.
CAI Pharmaceuticals
Μέρλιν 10 & Κανάρη, Κολωνάκι, Αθήνα, T.K. 10671
Τηλ.: 213 024 7941, info@cai.gr, www.cai.gr
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CLATUU Alpha by Classys (LIDS MEDICAL)
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΡΥΟΓΛΥΠΤΙΚΗ 360ο για
που δεν περνούν απαρατήρητα

ACCENT PRIME by Alma lasers (LIDS MEDICAL)

Με την αναβαθμισμένη και πρωτοποριακή
σφαιρική μέθοδο ψύξης 360ο της πατενταρισμένης τεχνολογίας CLATUU™ η μείωση λίπους
μετατρέπεται σε μια εύκολη διαδικασία.
•π
 ολλαπλές κεφαλές για οποιαδήποτε μορφολογία και για διαφορετικούς σωματότυπους.
•ά
 νετη, ανώδυνη, γρήγορη θεραπεία (μόλις 1
ώρα)
• εφαρμόζεται σε ποικίλες περιοχές του σώματος,
όπως: χέρια, πλάτη, μέση, κοιλιά, γλουτούς,
μηρούς και για πρώτη φορά στο διπλοσάγονο.
•μ
 ε μηδενικό χρόνο αποθεραπείας, ο/η ασθενής
επιστρέφει στις καθημερινές του/της δραστηριότητες αμέσως μετά το πέρας της θεραπείας.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από
την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Το σύστημα Accent Prime της εταιρείας Alma
Lasers είναι το μοναδικό σύστημα που δύναται
να συνδυάσει τους 2 τύπους Ραδιοσυχνοτήτων: Μονοπολική και Διπολική (Dual RF) με την
συνέργεια ζεστού και ψυχρού υπερήχου για την
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).
• ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ/ΔΙΠΟΛΙΚΗ RF
• RF + MASSAGE
• FRACTIONAL RF (MicroplasmaTM)
• TRANS EPIDERMAL DELIVERY (IMPACTTM)
• ΛΙΠΟΛΥΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ULTRASPEED
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Η πιο προηγμένη πλατφόρμα σμίλευσης/σύσφιγξης σώματος
και αντιγήρανσης προσώπου

ULTRAFORMER III by Classys (LIDS MEDICAL)

σύστημα για θεραπείες αντιγήρανσης προσώπου και σύσφιγξης σώματος
Το νέο σύστημα ULTRAFORMER ΙΙΙ είναι το πρώτο σύστημα για θεραπείες αντιγήρανσης προσώπου και σύσφιγξης σώματος βασιζόμενο στην μελετημένη και δοκιμασμένη τεχνολογία ‘Macro and Micro Focused Ultrasound’ (MMFU) ή τεχνολογία Μίκρο
και Μάκρο-Εστιασμένων Υπερήχων που αποτελεί την εξέλιξη της ‘High Intensity Focused Ultrasound’ (HIFU) ή τεχνολογία Εστιασμένων Υπερήχων Υψηλής Έντασης.
Το ULTRAFORMER ΙΙΙ, επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην τόνωση των ζυγωματικών, το λίφτινγκ του διπλοσάγονου, τη μείωση των ρινοπαρειακών και περικογχικών ρυτίδων και μετώπου, βελτίωση του τόνου του δέρματος καθώς και στη γενικότερη σύσφιγξη και ανάπλαση στοχευμένων περιοχών του δέρματος του προσώπου.
Αντίστοιχα εξαιρετικά αποτελέσματα επιφέρει επίσης και σε όλες τις περιοχές του σώματος με στόχο τη σύσφιγξη αλλά και τη γενικότερη βελτίωση του περιγράμματος.
Η μέθοδος MMFU είναι ανώδυνη, απόλυτα μη-επεμβατική, έχει μηδενικό χρόνο αποθεραπείας και επιτρέπει στους ασθενείς να
επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες αμέσως.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

SENSIAL

Δραστική ενυδάτωση και ανακούφιση της ευαίσθητης επιδερμίδας
Sensial BB Crème SPF15 Claire
& Moyenne.
Κρέμες προσώπου, σε 2 αποχρώσεις,
εμπλουτισμένες με ενυδατικούς,
καταπραϋντικούς παράγοντες
και αντηλιακά φίλτρα.
Η Castalia Laboratoires Dermatologiques
παρουσιάζει την SENSIAL BB Crème SPF15
Claire & Moyenne, κρέμες προσώπου, σε
2 αποχρώσεις, εμπλουτισμένες με ενυδατικούς, καταπραϋντικούς παράγοντες και αντηλιακά φίλτρα που προστατεύουν, χαρίζοντας φυσική κάλυψη και ομοιόμορφο τόνο
στην επιδερμίδα.
Οι SENSIAL BB Crème SPF15 Claire
& Moyenne, έχουν σύνθεση ενισχυμένη
με πλούσιο σε φλαβονοειδή Pyrus Malus
extract και Βιταμίνη Ε, που προστατεύουν
από τις βλαπτικές επιδράσεις των ελευθέ-

ρων ριζών και συνεισφέρουν στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης.
Παράλληλα, το εκχύλισμα Sea Mayweed
βοηθά στη μείωση ερεθισμών, κοκκινίλων
και στην αποκατάσταση της απαλότητας στην
ευαίσθητη επιδερμίδα.
Το Έλαιο καμελίνας και τα Ceramides ΙΙΙ
την βοηθούν να διατηρήσει τη φυσική της
υγρασία, διατηρώντας τη λεία και απαλή.
Μη λιπαρή υφή. Για κάθε τύπο επιδερμίδας.
Οι SENSIAL BB Crème SPF15 Claire
& Moyenne ανήκουν στην ενυδατική σειρά SENSIAL της Castalia, τα προϊόντα της
οποίας συμβάλλουν στη διατήρηση μιας
όμορφης, ενυδατωμένης και ισορροπημένης επιδερμίδας.
Η Castalia Laboratoires Dermatologiques
επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται στην
Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη.
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Με Πάνω από 20 Χρόνια Τεχνογνωσίας στη Βιολογία της Επιδερμίδας, αποτελείται από σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης της επιδερμίδας κάθε ηλικίας.
Όλα τα προϊόντα της είναι υποαλλεργικά,
μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.
Επισκεφθείτε σήμερα
το www.castalia-derm.com
και αποκτήστε υγιή
και όμορφη επιδερμίδα
με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα
της CASTALIA.
Συνιστώνται από δερματολόγους
και διατίθενται στα φαρμακεία.
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Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

VeLux

Αlexandrite Reborn

Κρυολιπόλυση 4ης γενιάς

To VeLux αποτελεί ένα νέο, τεχνολογικά προηγμένο laser alexandrite για αποτρίχωση ,το οποίο
συνδυάζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο όλα τα
πλεονεκτήματα του συμβατικού laser alexandrite
χωρίς όμως τα αναλώσιμα που έχει το συμβατικό laser alexandrite. Το VeLux, δεν χρειάζεται gel ή λαδάκι κατά την εφαρμογή του, εκμεταλλεύεται πλήρως την βαθειά διείσδυση καθώς και την
υψηλή απορρόφηση της ενέργειας από την μελανίνη που προσφέρει η ταυτόχρονη εκπομπή των 2 διαφορετικών μηκών κύματος που διαθέτει, τα 755nm
του laser alexandrite και τα 808nm, τα οποία σε συνδυασμό με το μεγάλο spot size του, εξασφαλίζουν
γρήγορες, ανώδυνες και αποτελεσματικές θεραπείες.
Το laser alexandrite νέου τύπου, VeLux, θεωρείται
αυτή την στιγμή η πλέον ολοκληρωμένη και τεχνολογικά εξελιγμένη λύση στην αντιμετώπιση της
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας καθώς εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για
όλους τους φωτότυπους του δέρματος και όλες τις
εποχές του χρόνου ακόμα και σε μαυρισμένα δέρματα.

•Φ
 έρει 4 κεφαλές οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα όλες μαζί ή μεμονωμένα κατά βούληση με δυνατότητα εξυπηρέτησης δυο ατόμων μαζί.
•Δ
 ιαθέτει λειτουργία αποφυγής κρυοπαγημάτων.
•Ψ
 ύχει μέχρι -15 βαθμούς Κελσίου.
•Δ
 ιαθέτει σύστημα “Antiblock” σε κάθε κεφαλή για μπλοκάρισμα υγρών
που μπορεί να εισέλθουν στο μηχάνημα.
•Μ
 ειωμένος χρόνος θεραπείας έως 40
λεπτά.
• Ε γγύηση άμεσης αντικατάστασης της
συσκευής σε περίπτωση βλάβης.
•Χ
 ρωμοθεραπεία LED 7 χρωμάτων σε
κάθε κεφαλή.
NIKOS TSATSOS MEDICAL
Αθήνα, Καββαθά 54 Γουδή
Τηλ.: 210 7775389
Θεσσαλονίκη, Θεαγένους Χαρίση 8
Τηλ.: 2310 810891
email: info@tsatsos.gr, www.tsatsos.gr

ouzounis medical
28ης Οκτωβρίου 81, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 817 700, Fax: 2310 859 454
email: info@ouzounismedical.gr, www.ouzounismedical.gr

Galesyn® Anti Hair Loss Solutions

Λοσιόν και σαμπουάν για ολοκληρωμένη φροντίδα και ενδυνάμωση των
μαλλιών με κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας
Galesyn® Anti Hair Loss Lotion 100ml
Πρωτοποριακή λοσιόν μαλλιών με σημαντική συμβολή στην τροφοτόνωση της ανάπτυξης τριχών και στη μείωση της τριχόπτωσης.
Περιέχει Baicalpil™, Capixyl™ και Vitahair Complex, συστατικά που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των τριχών και στην αύξηση της πυκνότητας των τριχών καθώς και στην προστασία τους απέναντι στις ελεύθερες ρίζες, το οξειδωτικό στρες και τη γήρανση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άνδρες και γυναίκες, είναι δερματολογικά ελεγμένη, δεν κολλάει, δε λαδώνει και διαθέτει ευχάριστο άρωμα.
Galesyn® Anti Hair Loss Shampoo 300ml
Σαμπουάν που ενδυναμώνει τις τρίχες συμβάλλοντας στη μείωση της τριχόπτωσης.
Περιέχει Baicalpil™ και Vitahair Complex. Η μοναδική του σύνθεση είναι εμπλουτισμένη με Panthenol, Betaine, Hydrolized Wheat Protein, Inulin και εκχύλισμα
Aloe Vera. Προσφέρει πλούσιο αφρισμό, διευκολύνει το χτένισμα και είναι ιδανικό για συχνή χρήση. Περιέχει ήπια επιφανειοδραστικά, προσφέροντας πλούσιο
αφρισμό ενώ παράλληλα διασφαλίζει τον αποτελεσµατικό καθαρισµό και φροντίζει την υγεία του τριχωτού της κεφαλής. Είναι κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες, δερματολογικά ελεγμένο, δε λαδώνει και διαθέτει ευχάριστο άρωμα.

CHEMCO® Synacure®

Υδρόφιλη κρέμα βάση για την παρασκευή
γαληνικών σκευασμάτων για την ονυχομυκητίαση
Υδρόφιλη κρέμα βάση (o/w)
με δυνατότητα ενσωμάτωσης
υψηλών ποσοστών σε αντιμυκητιασικά για την παρασκευή
γαληνικών σκευασμάτων με
στόχο την αντιμετώπιση της
ονυχομυκητίασης.
Η μορφή κρέμας διασφαλίζει την εύκολη εφαρμογή και
ενισχύει τη συμμόρφωση του
ασθενούς με τη θεραπεία.
Διαθέτει χαρακτηριστική, έντονη οσμή και έχει ενισχυθεί με
ένα μοναδικό συνδυασμό συστατικών ο οποίος περιλαμβάνει ουρία (at 5 %), σαλικυλικό οξύ, αλλαντοΐνη, ακέτυλο-κυστεΐνη, μινθόλη, θυμόλη, καμφορά, αιθέρια έλαια
tea tree και ευκαλύπτου, εκχύλισμα Αloe Vera και θειογλυκολικό οξύ.

Syndesmos

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ
Headquarters: Ψαρών 17, 13122, Ίλιον, Αθήνα, Ελλάδα Τ: +30 2102693600
GMP Facility: Νερατζούλας 10, 13672, Αχαρναί , Αθήνα, Ελλάδα Τ: +30 2102693600
Ε: info@syndesmossa.com W: www.syndesmossa.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.Ε λλάδα 6936748103-6932474399, Β.Ελλάδα 6937044771

SMARTXIDE PUNTO

FotoFinder ATBM Master

Η DEKA, κορυφαία εταιρεία στον σχεδιασμό και στην κατασκευή λέιζερ CO2 παρουσιάζει το SmartXide Punto, ένα
λέιζερ CO2 που ενσωματώνει, σε μία συμπαγή και λιτή
κατασκευή, όλη την τεχνολογία αιχμής που υπάρχει σήμερα στον τομέα των λέιζερ CO2.
Η Τεχνολογία PSD (Pulse Shape Design) επιτρέπει την
επιλογή του κατάλληλου παλμού (SP, DP, HP) για τον
ακριβή έλεγχο του βάθους εξάχνωσης και της θερμικής διέγερσης, ανάλογα με τις ανάγκες της θεραπείας.
Η δυνατότητα επιλογής της κυματομορφής δίνει τον
πλήρη έλεγχο της σχέσης κατάλυση ιστού/διάχυση
θερμότητας στην περιοχή εφαρμογής, για καλύτερα
αποτελέσματα με λιγότερες παρενέργειες.
Η Τεχνολογία SmartStack επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο
της εξάχνωσης για λιγότερο ερύθημα και μικρότερους
χρόνους αποθεραπείας. Ο νέος αποκλειστικός τρόπος
σάρωσης “spray” ελαχιστοποιεί την θερμική επιβάρυνση της περιοχής σάρωσης, για μεγαλύτερη άνεση
του ασθενούς. Το νέο λογισμικό (GUI) της διεπαφής χειρισμού, καθοδηγεί με σαφήνεια τον χρήστη και τον συμβουλεύει στην επιλογή του κατάλληλου σετ παραμέτρων θεραπείας.
SmartXide Punto με PSD:
Το “απόλυτο” λέιζερ CO2 για το δερματολογικό ιατρείο.

Ολόσωμη Ψηφιακή Δερματοσκόπηση με το ΑΤΒΜ
Master! Το σύστημα περιλαμβάνει:
• Κάμερα μακροσκοπικών λήψεων εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης (50ΜP) με δυνατότητα επιλογής πολωμένου/μη πολωμένου φωτός για εκτίμηση των σπίλων εξ αποστάσεως.
• Κάμερα δερματοσκοπικών λήψεων με οπτικό ζουμ
20-140x και επιλογή πολωμένου/μη πολωμένου
φωτός και φακοί εξ επαφής ή εξ αποστάσεως.
• Λογισμικό Bodyscan με mosaic view για αυτόματη
καταγραφή σπίλων, ολόσωμη χαρτογράφηση και
αυτόματο εντοπισμό νέων σπίλων καθώς και αυτόματο εντοπισμό στο χρώμα ή μέγεθος των σπίλων. Επίσης έχει τη δυνατότητα προβολής όλων
των σπίλων του ασθενούς στο ίδιο επίπεδο και κατηγοριοποίησης των σπίλων με ανατομικά κριτήρια ή τη θέση τους.
• Λογισμικό Database Engine βάσης δεδομένων ασθενών
• Λογισμικό Dermoscope ψηφιακής καταγραφής
σπίλων ανά ασθενή και ανά περιοχή σώματος ασθενή και σύγκρισης σπίλων ανά ημερομηνία.
• Λογισμικό Analyzer PRO ανάλυσης σπίλου με δυνατότητα παραγωγής βαθμού επικινδυνότητας του
σπίλου βασισμένο σε λογισμικό Tεχνητής Nοημοσύνης.
• Λογισμικό Trichoscale PRO ψηφιακού τριχοριζογράμματος για καθορισμό
ποσοστού αναγενών και τελογενών τριχών, πυκνότητα τριχών, απόλυτο
αριθμό τριχών, καθορισμό τερματικών και χνοώδων τριχών.

Νέα Τεχνολογία
Μικροκυμάτων Coolwaves
στην Λιπογλυπτική Σώματος

με Τεχνολογία PSD
Ευχρηστία και Ακρίβεια στις Αισθητικές
& Χειρουργικές Εφαρμογές

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας:
SADENT A.E.
1ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία
e-mail: info@sadent.com
Ν. Ελλάδα 6936748103-6932474399, Β.Ελλάδα 6937044771

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

Το νέο τεχνολογικό βήμα στην ψηφιακή Δερματοσκόπηση
και Χαρτογράφηση είναι γεγονός!

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος σε Ελλάδα & Κύπρο
Key Medical Solutions
Πειραιώς 37, 18436 Μοσχάτο, Τηλ.: 210-7483896
www.keymedical.gr, email: info@keymedical.gr
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HYDROVIT Anti-Acne Line Care
Ο τρόπος για να πάψεις ν’ αγχώνεσαι με την ακμή

Βήμα 1ο
Σωστός καθαρισμός με HYDROVIT Anti-Acne Wash:
Το κατάλληλο καθαριστικό προσώπου είναι καθοριστικής
σημασίας για το δέρμα με τάση ακμής ή με ακμή καθώς συντελεί στην ρύθμιση της λιπαρότητας και της έκκρισης σμήγματος.
Η πλούσια και ενισχυμένη σύνθεσή του HYDROVIT AntiAcne Wash το καθιστά ένα ιδανικό προϊόν για τη ρύθμιση της
υπερέκκρισης σμήγματος για άτομα με τάση ακμής ή ακμή.
Περιέχει μεταξύ άλλων σαλικυλικό οξύ, σουλφοπεπτίδια, D-Panthenol, Biotin, πρεβιοτικό, Cinnamonum Casia
και Tea Tree Oil.
Παράλληλα, αναστέλλει τη δράση του ανθεκτικού στελέχους
P. Acnes προλαμβάνοντας τη φλεγμονή. Αφαιρεί το υπερβολικό σμήγμα, το μακιγιάζ, τους ρύπους και τα νεκρά κύτταρα,
αφήνοντας την επιδερμίδα σας αναζωογονημένη και καθαρή.
Η τακτική χρήση βοηθά στην πρόληψη των ατελειών της
ακμής.

Βήμα 2ο
Αίσθηση δροσιάς με HYDROVIT Anti-Acne Lotion:
Μετά τον καθαρισμό του προσώπου η εφαρμογή μιας μη
λιπαρής λοσιόν συντελεί στο περιορισμό των διεσταλμένων
πόρων βελτιώνοντας την εμφάνισή του δέρματος και προετοιμάζοντάς το, ώστε να δεχτεί την ενυδάτωση που του χρειάζεται.
Η HYDROVIT Anti-Acne Lotion περιέχει Tea Tree Oil,
αζελαϊκό οξύ, σαλικυλικό οξύ, αμινοξέα, σουλφοπεπτίδια.
Έχει καταπραϋντικές ιδιότητες ανακουφίζοντας το συχνά ερεθισμένο ακνεϊκό δέρμα.
Εφαρμόζετε πρωί και βράδυ με ένα βαμβάκι, σε στεγνό δέρμα, μετά τον καθαρισμό του προσώπου χωρίς να ξεβγάζετε.

Βήμα 3ο
Απαραίτητη ενυδάτωση με HYDROVIT Anti-Acne Cream:
Συνήθως το λιπαρό δέρμα με τάση ακμής ή με ακμή χρειάζεται
ενυδάτωση. Μόνο, όμως, με την κατάλληλη κρέμα προσώπου.
Η HYDROVIT Anti-Acne Cream είναι μια ultra-light κρέμα
για την καθημερινή αντιμετώπιση της ακμής και της λιπαρότητας, ιδανική για περιστατικά εφηβικής και μεταεφηβικής ακμής
και ακμής που οφείλεται σε χρήση φαρμάκων ή καλλυντικών.
Περιέχει μικροσύμπλοκο Tea Tree Oil και Κυκλοδεξτρίνης, εκχύλισμα αγγουριού, Jojoba Esters.
Εφαρμόζεται τοπικά 2-3 φορές την ημέρα μετά από καθαρισμό του δέρματος ενώ είναι συμβατή με οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή και δεν προκαλεί φωτοευαισθησία Ενυδατώνει
αποτελεσματικά δίνει ματ αποτέλεσμα

Βήμα 4ο
Περιποίηση σε βάθος με HYDROVIT Anti-Acne Mask:
Μια μάσκα που απευθύνεται στις ανάγκες του δέρματος με
λιπαρότητα ή ακμή μπορεί να εξασφαλίσει καθαρισμό και ενυδάτωση χωρίς να προκαλέσει ερεθισμούς. Αντίθετα μπορεί να
δράσει καταπραϋντικά και θεραπευτικά. Καθαρίζει σε βάθος,
αφαιρώντας τη περίσσεια λιπαρότητας και σμήγματος, διατηρεί τους πόρους ανοικτούς, ενώ παράλληλα ενυδατώνει καθώς στα συστατικά της περιλαμβάνονται το Tea Tree Oil, σαλικυλικό οξύ, λευκή άργιλος, σουλφοπεπτίδια, αμινοξέα, εκχύλισμα καλέντουλας κ.ά.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε καθαρό δέρμα κάνοντας απαλό μασάζ, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια. Αφήστε να
δράσει 10-15 λεπτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Χρησιμοποιήστε την, τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα.

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

SENSIAL

Δραστική ενυδάτωση και ανακούφιση της ευαίσθητης επιδερμίδας
Sensial Eau Micellaire Démaquillant
3 σε 1. Νερό καθαρισμού και τόνωσης, εμπλουτισμένο με ενυδατικούς
παράγοντες
Η Castalia Laboratoires Dermatologiques
παρουσιάζει το SENSIAL Eau Micellaire
Démaquillant 3 σε 1, νερό καθαρισμού
και τόνωσης, εμπλουτισμένο με ενυδατικούς παράγοντες. Ιδανικό για την αφαίρεση
μακιγιάζ και ρύπων από πρόσωπο, μάτια
και χείλη, χρησιμοποιείται πρωί και βράδυ και δεν απαιτεί πλύσιμο με νερό μετά
την εφαρμογή.
Το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1 είναι ιδανικό για ευαίσθητες, μη
ανεκτικές επιδερμίδες, που εκτίθενται καθημερινά σε παράγοντες που προκαλούν
ερεθισμό. Οι παράγοντες αυτοί είναι εξωγενείς, όπως το κρύο, η ζέστη, η ρύπανση, τα ακατάλληλα καλλυντικά, καθώς και
ενδογενείς, όπως οι ορμονικές μεταβολές,

η κούραση, το στρες και η διατροφή. Το
SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε
1 καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα και αφαιρεί το μακιγιάζ από το πρόσωπο πρόσωπο, μάτια και χείλη.
Το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1, περιέχει ενεργά συστατικά που
αφαιρούν ακόμη και αδιάβροχο μακιγιάζ
και χαρίζουν αίσθηση φρεσκάδας και τόνωσης στην επιδερμίδα. Παράλληλα, είναι
ενισχυμένο με έναν προστατευτικό παράγοντα που βοηθά να αποτρέπεται η απομάκρυνση των φυσικών λιπιδίων της επιδερμίδας και με εκχύλισμα Snow Mushroom,
που δημιουργεί ένα ανεπαίσθητο λεπτό
φιλμ, διατηρώντας την επιδερμίδα απαλή
και προστατευμένη. Χωρίς σάπωνες, αλκοόλ και προσθήκη parabens.
Το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1 ανήκει στην ενυδατική σειρά
SENSIAL της Castalia, τα προϊόντα της
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οποίας συμβάλλουν στη διατήρηση μιας
όμορφης, ενυδατωμένης και ισορροπημένης επιδερμίδας.
Η Castalia Laboratoires Dermatologiques
επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται
στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη. Με Πάνω από 20 Χρόνια Τεχνογνωσίας στη Βιολογία της Επιδερμίδας, αποτελείται από σειρές προϊόντων υψηλής
ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης της
επιδερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα προϊόντα
της είναι υποαλλεργικά, μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.
Επισκεφθείτε σήμερα το
www.castalia-derm.com
και αποκτήστε υγιή και όμορφη
επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντικά
προϊόντα της CASTALIA.
Συνιστώνται από δερματολόγους
και διατίθενται στα φαρμακεία.

προσεχή δερματολογικά συνέδρια

19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
13-14 Δεκεμβρίου 2019
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών, Αθήνα
www.edae.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ LASER
15-18 Ιανουαρίου 2020
Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
derma-surgerycosmetics.gr
IMCAS YOUTH & AGE IN
PLASTIC SURGERY, DERMATOLOGY & AESTHETIC
SCIENCE IN 2020
January 30 – February 1, 2020
Paris, France, www.imcas.com
EUROPEAN HIDRADENITIS
SUPPURATIVA FOUNDATION
– 9th CONFERENCE 2020
February 5-7, 2020
Athens, Greece
ehsf2020.com
FORUM Η ΔΕΡΜΑΤΟ –
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
13-14 Μαρτίου 2020
Ξενοδοχείο Athens Hiltonn
www.dermato-oncology.gr
2020 ANNUAL MEETING
OF AMERICAN ACADEMY
OF DERMATOLOGY
March 20-24, 2020
Denver, Colorado
www.aad.org
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INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SKIN
CARE & AGING
March 25-26, 2020
Montreal, Canada
www. dermatology-aging.
conferenceseries.com

Δερματικές Παθήσεις
2020 “Παρελθόν,
Παρόν & Μέλλον”
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020
Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
www.free-spirit.gr

2nd GLOBAL SUMMIT ON
SKINCARE AND PLASTIC
AESTHETIC
March 25-26, 2020
Madrid, Spain
www. dermatology-aging.
conferenceseries.com

CONGRESS OF THE
EUROPEAN SOCIETY
OF PATHOLOGY AND
INTERNATIONAL
CONGRESS OF THE
INTERNATIONAL
ACADEMY OF
PATHOLOGY
August 29 – September 2,
2020
Glasgow, UK
esp-congress.org

22nd WORLD DERMATOLOGY
AND AESTHETIC CONGRESS
March 26-27, 2020
Abu Dhabi, UAE
www. aesthetic.
dermatologymeeting.com
ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
10-11 Απριλίου 2020
Θεσσαλονίκη
www.edae.gr
16th EADV SYMPOSIUM
April 30 – May 2, 2020
Porto, Portugal
eadvporto2020.org
15th WORLD CONGRESS
OF THE INTERNATIONAL
ACADEMY OF COSMETIC
DERMATOLOGY
June 18-20, 2020
Dresden, Germany
www.iacd2020.com
IMCAS ASIA 2020
June 19-21, 2020
The Athenee Hotel
Bangkok, www.imcas.com

29th EADV CONGRESS
September 23-27, 2020
Vienna, Austria
www.eadv.org
2nd Balcan Conference
on Medical Mycology
and Mycotoxicology
October 15 – 17, 2020
Mediterranean Palace Hotel
Thessaloniki, Greece
16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
5-8 Νοεμβρίου 2020
Αθήνα, www.edae.gr
17th EADV SYMPOSIUM
May 20-22, 2021
Ljubljana, Slovenia
www.eadv.org/congress/
show-symposium

