T E Y X O Σ 1 3 0 • Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 2 0

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 014632

17-19 Ιουλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ

Δ E P M AT O Λ O Γ I K H Σ

ENHMEPΩΣΗΣ
ISSN 1106 5184

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

Ο ρόλος του εκθεσιώματος στην ακμή: Τι νεώτερο;
σελ. 3

Aποσπάσματα ομιλιών από
τη 17η Δερματολογική Διημερίδα

σελ. 10-37

• Ατοπική δερματίτιδα: Συμβουλεύοντας τον/την ασθενή
• Ακτινική υπερκεράτωση: Καθοδηγώντας τον/την ασθενή
• Ακολουθώντας τις οδηγίες κατά την εφαρμογή Botox
• Χρησιμοποιώντας σωστά... τα βιοομοειδή
• Ψωρίαση: Καθοδηγώντας τον/την ασθενή

σελ. 10
σελ. 18
σελ. 22
σελ. 24
σελ. 24

Δερματικό Λέμφωμα 2019: Εξελίξεις και προοπτικές σελ. 38
Βασικές αρχές χειρουργικής του δέρματος
σελ. 50
Περιστατικό με σοβαρή χειλίτιδα από ρετινοειδή
σελ. 64
Τοπική θεραπευτική προσέγγιση
σελ. 66
& Καντιντίαση δέρματος
Στρατηγική διαχείρισης της μέτριας-σοβαρής ψωρίασης
Χρησιμοποιώντας τους «Άσσους στο μανίκι» από την αρχή
σελ. 70
Επιστημονικές βιβλιοθήκες ιατροφαρμακευτικών εταιρειών
σελ. 72
και ενημερωτικά δελτία
Νέα προϊόντα στη Δερματολογία
σελ. 94
Προσεχή Συνέδρια
σελ. 110

ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ
ΠPOEΔPOΣ
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. Συντονίστρια Διευθύντρια Δερματολογικού Τμήματος ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκη
Oμ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
AYΓEPINOY Γ.
BΑΚAΛΗ-MΑΤΘΑIOΥ Γ.
Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ Κ.
Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη
Δερματoλόγoς, Tρίπoλη
ΒΕΡΡOΣ Κ.
ΒΡΥΩΝΗ Γ.
Αν. Kαθηγήτρια Μικροβιολoγίας, Παν/μίου Αθηνών
ΓEΩPΓAΛA Σ.
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
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»
MsC Πανεπιστημίου Παλέρμο, Δερματoλόγoς, Αθήνα - Κατάρ
ΓKριτζαλλασ κ.
ΓΟΥΛΕΣ Δ.
Ρευματολόγος, Αθήνα
Δερματoλόγoς, Αθήνα
ΓOΥΡΓΙΩΤOΥ K.
γρηγοριου σ.
Επικ. Καθηγητής Δερματολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
Δερματολόγος, Λευκωσία, Κύπρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.
ΔΟΥΒΑΛΗ Θ.
Επιμελήτρια Β’ Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
Δερματoλόγoς, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος, Γεν. Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία»
ZAPAΦΩNITHΣ Γ.
Τακτικός Καθηγητής Δερματολογίας, Αφροδισιολογίας & Αλλεργιολογίας,
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Χ.
Ιατρική Σχολή Βραδεμβούργου Theodor Fontane, Γερμανίας
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»
Δερματoλόγoς, Aθήνα
θεοχαρησ σ.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, Διευθυντής Α' Παν/μιακής
IΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ.
Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
KAKEΠΗΣ Μ.
ΚΑΛΟγεροπουλοσ ν.
Δερματoλόγoς, Πειραιάς
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Δερματολόγος, Θεσσαλονίκη
ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ Κ.
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»
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
KOΝΤOΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΣ Γ.
ΚOΥΜΑΝΤΑΚΗ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚΗ Ε.
τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOΥΣΙΔOΥ Θ.
Αν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ
ΚOΥΣΚΟΥΚΗΣ Κ.
ΚΡΑΣΑΓΑΚΗσ κ.
Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης,
Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
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.
Αλλεργειολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργειολογίας (Δ. Καλογερομήτρος)
Επιμ. Α', Β' Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Πατρών, Δερματολόγος, Πάτρα
ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ν.
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
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΑΠΑΡΙΖOΣ B.
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗ Δ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΠΑΠουτσακη μ.
Επιμελήτρια Α’, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσ «Α. 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 Α’, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσ. «Α. Συγγρός»
σγουροσ γ.
Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος Νοσ. «Μεταξά», Πειραιάς
ΣΓΟΥΡΟΣ Δ.
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. «Α. Συγγρός»
Διευθυντής, Δερματoλoγικής Kλινικής Παν/μίoυ Πατρών
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ.
ΣTAYPIANEAΣ N.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών,
ΣTΡΑΤΗΓΟΣ Α.
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Α’Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Δ.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης,
Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου»
ΤΑΓΚΑ Α.
Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός»
Δερματολόγος, Αθήνα
ΤΖΕΡΜΙΑΣ Χ.
TOΣKA-ΧΑΪΔΑ Α.
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης
ΤΡΙΓΩΝΗ Α.
Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ,
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
XΑΪΔΕΜΕΝOΣ Γ.
Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
XΑΣΑΠΗ Β.
XΑΤΖΑΚΗΣ Β.
Δερματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης
XΑΤΖΗϊωαννου α.
τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
PHΓOΠOYΛOΣ Δ.

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Η. Καυκάς
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ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ (EXPOSOME)
• Πρωτοπεριγράφηκε ως το άθροισμα των περιβαλλοντικών εκθέσεων που
δέχεται το άτομο από την σύλληψη έως τον θάνατο
Wild CP, 2005

• Το αθροιστικό αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών επιδράσεων και των συσχετιζόμενων βιολογικών απαντήσεων σε όλη τη διάρκεια της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς, διατροφικούς, συμπεριφερικούς και ενδογενείς παράγοντες
Miller GW, Jones DP, 2014

ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

≤20%

ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ

~80%

} ΧΡΟΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ
Rappaport SM, 2016

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΕΡΜΑ = ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
(ΦΡΑΓΜΟΣ, ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ, ΘΕΡΜΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ,
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΚΜΗ
• Φλεγμονώδης δερματοπάθεια της τριχοσμηγματογόνου μονάδας
• Αφορά κυρίως εφήβους και νεαρούς ενήλικες
• Χαρακτηρίζεται από πολύμορφες βλάβες: φαγέσωρες και φλεγμονώδεις
βλάβες
• Συνοδεύεται από σμηγματόρροια
• Οδηγεί στο σχηματισμό ουλών
• Έχει σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις
• Μια από τις συχνότερες αιτίες επίσκεψης στο Δερματολόγο
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ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΚΜΗ

Environmental influences

Dysbiosis

Hyperandrogenism

Genetic factors

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΚΜΗΣ
• Dys-seborrhoea, stress, irritation, cosmetics
and potential dietary factors lead to
inflammation and formation of different
types of acne lesions.

ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΚΜΗ
• Το άθροισμα των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την εκδήλωση, την διάρκεια και την βαρύτητα της ακμής
• Επηρεάζουν επίσης την ανταπόκριση στη θεραπεία και την συχνότητα των υποτροπών

Activation of innate
immunity

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΩΜΑΤΟΣ
• Διατροφή
• Φάρμακα
• Καλλυντικά
• Ρύπανση

• Επαγγελματικοί παράγοντες
• Κλιματολογικές συνθήκες
• Ψυχικοί παράγοντες
• Τρόπος ζωής (lifestyle)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Παλαιότερα δεν είχε τεκμηριωθεί συσχέτιση με την ακμή
• Σήμερα,
- είναι ο περισσότερο μελετούμενος παράγοντας του εκθεσιώματος
- πολλές δημοσιεύσεις συνδέουν την ακμή
με διαιτητικούς παράγοντες
- Κύριες κατηγορίες τροφίμων που ενοχοποιούνται: γαλακτοκομικά, υδατάνθρακες με
υψηλό γλυκαιμικό φορτίο, κορεσμένα λίπη

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΑΚΜΗ
• Έχει ενοχοποιηθεί κυρίως το αποβουτυρωμένο γάλα
• Ακόμη και η συνήθης κατανάλωση φαίνεται
να επηρεάζει την ακμή
• Η επίδραση γίνεται σαφέστερη για >2 ποτήρια γάλα ημερησίως

• Η ακμή δεν παρατηρείται
- σε ιθαγενείς πληθυσμούς που δεν ακολουθούν Δυτικού-τύπου διατροφή με τροφές
υψηλού γλυκαιμικού φορτίου
- σε πληθυσμούς που δεν καταναλώνουν
επεξεργασμένα σάκχαρα, δημητριακά και
γαλακτοκομικά (Cordain L et al, 2002)
- σε άτομα με συγγενή έλλειψη του insulinlike growth factor-1 (IGF-1) (Ben-Amitai
D, Laron Z, 2011)
• Έχουν διαπιστωθεί συσχετίσεις σε μεταγραφικό επίπεδο μεταξύ IGF-1, λεπτίνης, λιπονεκτίνης και υψηλού γλυκαιμικού δείκτη (μέσω ενεργοποίησης μονοπατιών mTOR και
FOXP1) (Agamia NF et al, 2016)
• Ο γλυκαιμικός δείκτης συσχετίζεται με την
ακμή
• Δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη οδηγεί
σε βελτίωση της ακμής
- μείωση ΣΒ και ΒΜΙ, μείωση δείκτη ελεύθερων ανδρογόνων και βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη (Smith RN et al, 2007)
- όχι μεταβολή ΣΒ, αλλά μείωση μεγέθους
σμηγματογόνων αδένων και επιπέδων φλεγμονωδών κυτοκινών (Kwon HH et al, 2012)
• Ο insulin-like growth factor (IGF) διεγείρει
τους σμηγματογόνους αδένες και προάγει
την ανάπτυξη ακμής

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
Σοκολάτα

Ζαχαρωτά

Adebamowo CA et al, 2008,
Adebamowo CA et al 2005

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΟΣ ΑΔΕΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ

• Αμφιλεγόμενος ο ρόλος των γαλακτοκομικών: δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες
• Αναδρομική μελέτη 47.335 γυναικών: θετική συσχέτιση ιστορικού ακμής με κατανάλωση γάλακτος, ιδίως αποβουτυρωμένου
(Adebamowo CA et al, 2005)
• Σε μικρές προοπτικές μελέτες, θετική συσχέτιση με κατανάλωση γάλακτος όλων των
τύπων (κορίτσια) και μόνο αποβουτυρωμένου (αγόρια) (Adebamowo CA et al, 2006,
Adebamowo CA et al, 2008) ή κίνδυνος αυξάνεται με την κατανάλωση γάλακτος (Di
Landro A et al, 2012)
• Άτομα που καταναλώνουν συχνά γάλα και
παγωτά, έχουν 4-πλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν ακμή (όχι όμως γιαούρτι ή τυρί) (Ismail
NH et al, 2012)
Μέχρι σήμερα δεν τεκμηριώνονται διαιτητικές συστάσεις για την ακμή
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Delost GR. J Am Acad Dermatol. 2016 Jul;75(1):220-2

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
ΑΚΜΗΣ ΑΠO ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Melnik BC. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015
Jul 15;8:371-88.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΜΗΣ
• Προτείνεται δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και περιορισμός των γαλακτοκομικών
προϊόντων (από αγελαδινό γάλα)
• Δεν υπάρχουν όμως παρεμβατικές μελέτες
σε μεγάλο αριθμό ασθενών
• Δεν τεκμηριώνεται μέχρι στιγμής η κλινική σημασία (όφελος) αυτών των διαιτητικών παρεμβάσεων (Nordstedt S and Lindberg M, 2016)
• Υπάρχει υπο-ομάδα ασθενών, στους οποίους η εκδήλωση/βαρύτητα της ακμής συνδέεται με την διατροφή
• Χαρακτηριστικά ασθενών:
- μέτρια-σοβαρή ακμή
- συχνές υποτροπές
- ΒΜΙ ≥25
-  επίπεδα IGF-1 και επίπεδα λεπτίνης
και λιπονεκτίνης
Dreno B et al, 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
• Συμπληρώματα με πρωτεΐνες ορού γάλακτος
που περιέχουν λευκίνη διεγείρουν παραγωγή
IGF-1 και προκαλούν/επιδεινώνουν την ακμή
• Χρησιμοποιούνται από αθλητές
Simonart T, 2011, Melnic BC, 2012

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ
• Υπάρχουν λίγες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες
• Σε 20 ασθενείς χορήγηση προβιοτικού με
Lactobacillus rhamnosus SP1 οδήγησε σε
βελτίωση της ακμής (Fabbrocini G et al, 2016)
• Συμπληρωματική χορήγηση λυοφιλοποιημένου Lactobacillus acidophilus και Bifidobacterium bifidum μαζί με κλασική αντιβιοτική αγωγή βελτίωσε την ακμή σε 40 ασθενείς (Marchetti P et al, 1987)
• Συνδυασμός αντιβιοτικών και προβιοτικών
από το στόμα βελτίωσε περισσότερο τόσο
τις φλεγμονώδεις, όσο και τις μη φλεγμονώδεις βλάβες της ακμής μετά από 12 εβδομάδες συγκριτικά με τα αντιβιοτικά ή τα προβιοτικά μόνα (κάθε ομάδα από 15 ασθενείς)
(Jung JW et al, 2013)
• Τα προβιοτικά δρουν μέσω αντιοξειδωτικής
δράσης, ρύθμισης κυτοκινών και μείωσης
δεικτών φλεγμονής (Clark AK et al, 2017)

ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
• Τα αντισυλληπτικά 1ης και 2ης γενεάς περιέχουν προγεστίνες που μεταβολίζονται προς
παράγωγα τεστοστερόνης
προκαλούν/
επιδεινώνουν ακμή
• Προγεστίνες που προκαλούν ακμή: desogestrel, 3-cetodesogestrel, levonorgestrel, lynestrenol, norgestrienone, norethisterone, norgestrel, gestodene, norgestimate, etonogestrel.
• Προγεστίνες που δρουν ευνοϊκά στην ακμή:
chlormadinone acetate, dienogest, drospirenone, norgestimate. Lortscher D et al, 2016
• Αναβολικά στεροειδή πυροδοτούν ακμή

(μέσω υποδοχέων ανδρογόνων σε σμηγματοκύτταρα και κερατινοκύτταρα) (Walker
J, Adams B, 2009)
• Αντιανδρογόνα, όπως η οξεική κυπροτερόνη δρουν ευνοϊκά

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΚΜΗ
Φάρμακα που προκαλούν ακμοειδές εξάνθημα (φαρμακευτική ακμή):
• Κορτικοστεροειδή • Βιταμίνη B12
• Αλογονούχα
• Ανοσοκατασταλτικά
• Ισονιαζίδη
• Αντικαρκινικά φάρμακα (αναστολείς EGFR)
• Λίθιο
• Ακτινοθεραπεία
Kazadjieva J, Tsankov N, 2017

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ & ΑΚΜΗ
• Πολύ ισχυρά καθαριστικά και ισχυρά αντισηπτικά προκαλώντας ερεθισμό και μεταβάλλοντας την χλωρίδα του δέρματος, επιδεινώνουν την ακμή
• Ακμή από καλλυντικά (acne cosmetica): φαγεσωρική ακμή του προσώπου με ελάχιστα
φλεγμονώδη στοιχεία, οφειλόμενα στη χρήση φαγεσωρογόνων καλλυντικών
Kligman AM and Mills OH, 1972;
Katoulis AC et al, 1996

• Υπεύθυνα καλλυντικά:
- προϊόντα μακιγιάζ: πούδρες ή υγρά μεΐκαπ, ρουζ, κραγιόν
- προϊόντα λιπαρής υφής, έλαια, με φαγεσωρογόνα συστατικά (Nquyen SH et al, 2007)
- ισχυρά καθαριστικά σαπούνια με pH 8.0

• Μελέτες από Πόλη του Μεξικού και Σαγκάη
(υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης)
έδειξαν αλλαγές στην ποιότητα του δέρματος (χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Ε και σκουαλενίου = σημεία οξείδωσης του σμήγματος,
αυξημένη παραγωγή σμήγματος) συγκριτικά
με λιγότερο μολυσμένες περιοχές
Lefebvre MA et al 2015, Phan DM et al, 2015

• Μελέτη σε 64 Κινέζους ασθενείς με ακμή
έδειξε συσχέτιση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους με αυξημένη παραγωγή
σμήγματος και περισόττερες φλεγμονώδεις
και μη φλεγμονώδεις βλάβες
Lefebvre MA et al, 2016

POLLUTION & ACNE MEXICO STUDY
METHOD:
Study carried out in Mexico, among patients
with different skin diseases or healthy subjects:
• 96 subjects in Mexico City (high pollution
area)
• 93 subjects in Cuernavaca (less exposed to
pollution)
RESULTS:
In Mexico City, a link between acne and polution
• Increase in the rate of sebum excretion
• Vitamin E and squalene levels, both endoand exogenous anti-oxidants, were reduced

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Τριβή, πίεση
• Καθαρισμός με κόκκους (scrubbing)
• Ιατρικές συσκευές: dermaroller, microneedling,
sonic brush
• Προκαλούν (Dreno B et al, 2015):
- Folliculitis mechanica: φλεγμονώδεις βλατίδες ± ανοικτοί φαγέσωρες
- Έξαρση προϋπάρχουσας ακμής
• Πιθανοί μηχανισμοί πρόκλησης ακμής:
- Μηχανικός ερεθισμός
πάχυνση επιδερμίδας (υπερκεράτωση – τροποποίηση κερατίνης στιβάδας – περιεχομένου ύδατος)
διαταραχή επιδερμιδικού φραγμού
μετα- Επαναλαμβανόμενη πίεση-τριβή
βολές λιπιδικού φιλμ κερατινοκυττάρων
και μικροβιώματος
επίδραση στη φυσική (εγγενή) ανοσία

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ROS)
ΦΛΕΓΜΟΝΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΛΙΠΙΔΙΑ,
DNA, ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ)
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΤΟΝΩΤΕΡΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟ ΑΚΝΕΪΚΟ ΔΕΡΜΑ (ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΙΠΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΜ – ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΣΚΟΥΑΛΕΝΙΟ, ΛΙΝΟΛΕΪΚΟ)
Krutmann J et al, 2017, Phan DM et al, 2015
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Lefebvre MA.
International Journal of Cosmetic Science, 37,
329–338

POLLUTION & ACNE BEIJING STUDY
METHOD:
• Association between ambient air pollutant
concentrations and the number of visits of
patients for acne vulgaris to a dermatological outpatient clinic in Beijing, China
• From April 1, 2012 to April 30, 2014
• 59,325 outpatient visits for acne vulgaris
RESULTS:
• Increased concentrations of ambient PM2.5,

ANTI-ACNE LINE CARE

Follow us at:

PM10, and NO2 significantly associated with
increased numbers of outpatient visits for
acne vulgaris over the 2 years

•  MMP 1,3
αποδόμηση κολλαγόνων και
ελαστικών ινών και συνδετικού ιστού χορίου
Just M et al, 2007

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΤΗΣ ΑΚΜΗΣ
• Επαγωγή IL-1α
• Προαγωγή φαγεσωρογένεσης και εξέλιξης
σε φλεγμονώδεις βλάβες
• Οξειδωτικό στρες
• Αλλαγές στο λιπιδικό περιεχόμενο σμήγματος
Yang YS et al, 2014, Crivellari I et al, 2017

A Time-Series Study of the Effect of Air Pollution on Outpatient Visits for Acne Vulgaris in Beijing; Liu W, Pan X, Vierkötter A, Guo Q, Wang X,
Wang Q, Seité S, Moyal D, Schikowski T, Krutmann J.Skin Pharmacol Physiol. 2018;31(2):107113. doi: 10.1159/000484482. Epub 2018 Feb 7

ΧΗΜΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
• Αυξημένη συχνότητα ακμής σε εργαζόμενους με επαγγελματική έκθεση σε πίσσα ή
αργό πετρέλαιο
• Αδιάλυτες χημικές ουσίες που αναμειγνύονται με κερατίνη και φράσσουν τον τριχοσμηγματογόνο θύλακο προκαλώντας ακμή
• Συχνότερα σε άνδρες (επαγγελματική έκθεση)
• Σήμερα λιγότερο συχνά
Moustafa JA et al 2015, Fabbrocini G et al, 2015

• Επαφή με χλωριωμένους αρωματικούς υδρογονάνθρακες προκαλεί χρόνια μορφή επαγγελματικής ακμής = χλωρακμή
Charamaschi F et al, 1981

• Μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στο
Σεβέζο (20 χιλιόμετρα βόρεια απο το Μιλάνο) δημιουργία τοξικού νέφους από 2,3,7,8
τετραχλωρο-διβενζο-p διοξίνη
• Η πιο εμφανής και πιο τεκμηριωμένη επίπτωση ήταν η εμφάνιση χλωρακμής
• Άλλες: νευροπάθεια, τρανσαμινίτιδα, ΣΔ,
καρδιαγγειακά συμβάματα, καρκίνος (αιματολογικοί, μαστός)

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΚΜΗ
• Ασαφής η επίδραση του καπνίσματος στην ακμή
• Αντικρουόμενες απόψεις:
- επιδεινώνει την ακμή (Capitanio B et al, 2009)
- έχει προστατευτικό ρόλο (Volkenstein P et
al, 2017)
Ο καπνός του τσιγάρου = αερόλυμα που περιέχει μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών (νικοτίνη, πίσσα, μονοξείδιο του άνθρακα, φορμαλδεΰδη, αμμωνία, υδράργυρο, μόλυβδο, κάδμιο κ.α.) (Calafat AM et al, 2004)
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ
• Διαταραχή επιδερμιδικού φραγμού
• TEWL

ΚΑΝΝΑΒΙΣ
• Γαλλική μελέτη σε 10.000 άτομα έδειξε ότι
η τακτική χρήση κάνναβης συσχετίζεται ισχυρά με την ακμή (odds ratio 2.88)
Wolkenstein P et al, 2015, Dreno B et al, 2016

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
• Συνδυασμός ζέστης, υγρασίας και έκθεσης
στον ήλιο προκαλεί έξαρση της ακμής (τροπική ακμή, ακμή της Μαγιόρκα) (Sardana K
et al, 2002)
• UVR (A & B):
- υπερπλασία σμηγματογόνου αδένα + αυξημένη παραγωγή σμήγματος + πάχυνση
κερατίνης στιβάδας
φαγεσωρογένεση
- παραγωγή-απελευθέρωση αντιμικροβιακών πεπτιδίων + διέγερση φυσικής ανοσίας + καταστολή κυτταρικής ανοσίας
- μεταβολές μικροβιώματος δέρματος υπεραποικισμός από P. acnes
άμεση βλάβη DNA και μεμβράνης μικροβίων
απελευθέρωση μορίων που αλληλεπιδρούν
με το ανοσοποιητικό σύστημα
Lee WJ et al, 2015; Patra V et al, 2016; Suh DH
et al, 2002

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Η εμπλοκή τους στηρίζεται στην κλινική εμπειρία, σε μη ελεγχόμενες σειρές περιστατικών
και σε ανέκδοτες παρατηρήσεις
• Πολλές ενδείξεις ότι το στρες, συναισθηματικές καταστάσεις, η έλλειψη ύπνου σχετίζονται με χρόνιες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες (Rokowska-Walluch A et al, 2016;
Huynz M et al, 2013)
• Στον σμηγματογόνο αδένα, με την επίδραση
του στρες και ψυχικών παραγόντων, παράγονται CRH και νευροπεπτίδια
διεγείρουν
ανοσολογικές και φλεγμονώδεις διαδικασίες
επιδείνωση της ακμής (Ganceviciene R et
al, 2009; Toyoda M et al, 2002)
• Πολιτισμικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την
εκδήλωση και την κλινική εικόνα της ακμής
(Shenoi SD et al, 2013)

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΚΜΗ
• Η χαμηλού μήκους κύματος ορατή ακτινοβολία που εκπέμπεται από smartphones
και tablets, διεγείρει τον πολλαπλασιασμό
του S. aureus, διαταράσσει το μικροβίωμα
του δέρματος και έχει επίδραση στην ακμή
(Taheri M et al, 2017)
• Ο σύγχρονος ψυχοπιεστικός τρόπος ζωής ενιΣΕΛΙΔΑ 8

σχύει τους μηχανισμούς παραγωγής της ακμής
και ίσως ευθύνεται για την επιδημία της «ακμής των ενήλικων γυναικών» (Albuquerque
RG et, 2015)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΚΜΗ
• Αναζήτηση παραγόντων εκθεσιώματος που
είναι παρόντες στον ασθενή
• Ιδίως σε μέτρια-σοβαρή ακμή γιατί:
- ενδεχομένως ευθύνονται για την βαρύτητα
- επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία

Dreno B et al, 2016

• Περιορισμός-απομάκρυνση εμπλεκόμενων
παραγόντων:
- Περιορισμός αποβουτυρωμένου γάλακτος
και γλυκών
- Όχι συμπληρώματα με πρωτεΐνες σίτου/
λευκίνη
- Διακοπή καπνίσματος (τσιγάρο και κάνναβις)
- Αλλαγή αντισυλληπτικών (όχι με προγεστίνες)
- Να χρησιμοποιούνται καθαριστικά με ουδέτερο pH (5.5) (ιδανική συχνότητα 2 φορές την ημέρα)
- Να αποφεύγονται ισχυρά σαπούνια και αντισηπτικά, καθώς και η ισχυρή τριβή του δέρματος ή η απολέπιση (Dreno B et al, 2016)
• Να γίνεται καλή ενυδάτωση του δέρματος το
πρωί, ιδίως αν χρησιμοποιούνται ρετινοειδή,
ώστε να προστατεύεται/αποκαθίσταται ο επιδερμιδικός φραγμός (εμποδίζει την επίδραση
των ρύπων της ατμόσφαιρας) και να μειώνεται ο ερεθισμός από τις τοπικές θεραπείες
• Τα προϊόντα περιποίησης του δέρματος πρέπει να σέβονται την φυσιολογική χλωρίδα (διατήρηση – όχι ενεργοποίηση φυσικής ανοσίας – όχι φλεγμονή) Dreno B et al, 2016
• Να αποφεύγονται τα τοπικά αντιβιοτικά ως
μονοθεραπεία γιατί ευνοούν την ανάπτυξη
ανθεκτικών στελεχών και την διατάραξη του
μικροβιώματος
• Να προτιμώνται τα τοπικά σκευάσματα συνδυασμών (ρετινοειδές+ΒΡΟ/αντιβιοτικό)
Να χρησιμοποιούνται μη φαγεσωρογόνα καλλυντικά και μακιγιάζ
Να χρησιμοποιούνται αντιηλιακά με δείκτη >30
(προστατεύουν από μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση, φωτοτοξικές αντιδράσεις, επιδείνωση ακμής από UVR) Dreno B et al, 2016

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Οι παράγοντες του εκθεσιώματος παίζουν
σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση, βαρύτητα, πορεία της ακμής, καθώς και στην ανταπόκριση στη θεραπεία
• Δρουν στο σμηγματογόνονο αδένα, στο μικροβίωμα, στη φυσική ανοσία και στον επιδερμιδικό φραγμό και μέσω αυτών εμπλέκονται
στον παθοφυσιολογικό μηχανισμό της ακμής
• Ο έλεγχος και η ρύθμιση των παραγόντων του εκθεσιώματος προσφέρει αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώID
πιση της ακμής.

Ατοπική δερματίτιδα:

Συμβουλεύοντας τον/την ασθενή
για την περιποίηση του ατοπικού δέρματος
βασιλικη βοσυνιωτη

17η Δερματολογική διημερίδα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγγρός»

Η Ατοπική Δερματίτιδα (ΑΔ) είναι μια
χρόνια, υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης
δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από
έντονο κνησμό και ξηρότητα δέρματος.

Ο

ι κλινικές εκδηλώσεις απορρέουν από τον συνδυασμό περιβαλλοντικών
και γενετικών επιδράσεων. Βασικό
χαρακτηριστικό της πορείας της ΑΔ είναι οι εξάρσεις και οι υφέσεις της νόσου.
Η ΑΔ σχετίζεται με άμεση ή επιβραδυνόμενου τύπου υπερευαισθησία σε αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος, όπως τροφές (γάλα,
αυγά, ξηροί καρποί, ψάρια κ.α.), και αεροαλλεργιογόνα (ακάρεα οικιακής χώρου, επιθήλια ζώων, γύρη φυτών κ.α.). Ερεθιστικοί
παράγοντες όπως χημικά, σαπούνια, μάλλινα και συνθετικά ρούχα, επίσης μπορούν να
επηρεάσουν την πορεία της ΑΔ. Περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η χαμηλή υγρασία, η
θερμοκρασία, η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου και σε καυσαέρια αποτελούν επίσης
επιβάρυνση της κλινικής εικόνας των ατοπικών ασθενών.
Βασικό σημείο της αιτιοπαθογένειας της ΑΔ
είναι ο διαταραγμένος επιδερμιδικός φραγμός, η μειωμένη έμφυτη και η παραποιημένη
επίκτητη ανοσία με επακόλουθο το ξηρό και
αφυδατωμένο δέρμα, τις λοιμώξεις και την
τάση για αλλεργίες.

Η σωστή θεραπευτική προσέγγιση απαιτεί
την ταυτοποίηση, τη μείωση και την πρόληψη των πυροδοτικών και των επιβαρυντικών
παραγόντων σε μακροχρόνια βάση.
Η περιποίηση του ατοπικού δέρματος απο-

τελεί τη βάση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
Η καθοδήγηση και η θεραπευτική εκπαίδευση των ασθενών παίζουν πρωταρχικό
ρόλο.

Ατοπική δερματίτιδα:

Συμβουλεύοντας τον/την ασθενή
για τα ATOPY PATCH TESTS
17η Δερματολογική διημερίδα

Καθοδηγώντας τον ασθενή

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ , Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική,
Νοσοκομείο «Α. Συγγγρός»

Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια,
πολυαιτιολογική, υποτροπιάζουσα
φλεγμονώδης δερματοπάθεια. Έχει κύριο
χαρακτηριστικό τον έντονο κνησμό και είναι
συχνότερη στα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια
εμφανίζεται με αυξημένη επίπτωση ιδιαίτερα
στις αστικές περιοχές.

Α

ν και υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια ατοπικής δερματίτιδας η κλινική διάγνωση δε συναντά συχνά δυσκολίες.
Στην αιτιοπαθογένεια εμπλέκονται τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες
που οδηγούν σε ανοσολογικές διαταραχές

και διαταραχές του επιδερμικού φραγμού.
Οι επιδερμικές δοκιμασίες (PATCH TESTS)
αποτελούν μια από τις παλαιότερες in vivo ιατρικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν στον
άνθρωπο. Πρόκειται στην ουσία για πειραματική πρόκληση αλλεργικής δερματίτιδας
και ταυτοποίηση του υπεύθυνου αλλεργιογόνου. Βασίζεται σε ανοσολογική αντίδραση
επιβραδυνομένου τύπου IV που αποτελείται από φάση ευαισθητοποίησης (προσαγωγό σκέλος) και φάση έκλυσης (απαγωγό σκέλος). Στη συνέχεια γίνεται παράθεση εικόνων
σωστής εφαρμογής και αποτελεσμάτων.
Είναι γνωστό ότι η έκθεση σε τροφικά ή άεΣΕΛΙΔΑ 10

ρο-αλλεργιογόνα προκαλεί έξαρση ή παράταση της νόσου. Έτσι τα Skin Prick Tests (SPT),
οι ειδικές IgE και τα Atopy Patch Tests (ATP)
αποτελούν χρήσιμες δοκιμασίες για τη διερεύνηση των επιβαρυντικών παραγόντων.
H ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) χαρακτηρίζεται
από αύξηση της ολικής IgE και των ειδικών
IgE σε αεροαλλεργιογόνα ή τροφές.
Τα αλλεργιογόνα περνούν τον επιδερμικό
φραγμό, ενώνονται με ειδικές IgE στα κύτταρα
του Lagerhans, ενεργοποιώντας τα. Στη συνεχεία παρουσιάζονται στα Τ-λεμφοκύτταρα,
προκαλώντας συμπτώματα παρόμοια με της
αλλεργικής δερματίτιδας.

• Όχι φωτοθεραπεία για 4 εβδομάδες
• Όχι κορτικοστεροειδή συστηματικά
• Όχι κυκλοσπορίνη ή tacrolimus συστηματικά
• Όχι θεραπεία με αντιισταμινικά για 72 ώρες.
Τα πιο συχνά θετικά αερο-APT είναι τα ακάρεα οικιακής σκόνης (36%), το χνούδι γάτας
(22%) και η γύρη γρασιδιού (16%).
Η “θετικότητα” επηρεάζεται από την εποχή, την έκθεση κτλ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κάτωθι πίνακας
με την ευαισθησία και ειδικότητα των διαφόρων δοκιμασιών
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Στον πίνακα παρουσιάζεται η διαφοροποίηση των δοκιμασιών ανάλογα με την ηλικία.
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ
3-12 μηνών

ΠΑΙΔΙΑ
2 ΕΤΗ ΜΕΤΑ

ATP (+)

89%

60%

SPT (+)

16%

63%

ειδικές IGE (+)

30%

73,5%

Ενδείξεις για ΑΡΤ αποτελούν η
• Eπιμένουσα - σοβαρή ΑΔ (SCORAD>40) με
αποτυχία τοπικών θεραπειών ή φωτοθεραπείας στους ενήλικες
• Η υποψία ότι τα συμπτώματα επιδεινώνονται από άερο-αλλεργιογόνα ή/και τροφές

με ΙgE (-) και το SPT (-)
• Επίσης σε παιδιά με μέτρια ΑΔ (SCORAD
15-40) με χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών >30gr/μήνα.
• Τέλος οι πολλαπλές ευαισθητοποιήσεις σε
ειδικές IgE χωρίς κλινική συσχέτιση
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ΑΡΤ είναι όμοιες
με τα υπόλοιπα Patch tests, απλά είναι πιο έντονες στα παιδιά.
Παράγοντες αποφυγής για σωστή εφαρμογή ΑΡΤ
• Όχι σε έξαρση νόσου
• Όχι σε εγκυμοσύνη
• Όχι τοπικά στεροειδή στην επιφάνεια εφαρμογής για 7 ημέρες

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (%) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (%)

SPT

69-82

44-52

ειδικές IGE

65-94

42-64

APT

42-56

69-92

Ας έχουμε υπόψιν ότι τα άερο-αλλεργιογόνα
είναι προτυποποιημένα, ενώ για τα τροφικά
αλλεργιογόνα προτυποποιημένα έχουμε μόνο για το γάλα. Συνήθως χρησιμοποιούνται
σε 10% αραίωση ή ως έχουν, προκαλώντας
όμως ισχυρότερες αντιδράσεις. Έχουν φτωχή προγνωστική αξία σε τροφικές δίαιτες αποφυγής.
Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα της δίαιτας αποφυγής είναι φτωχά και δεν υπάρχει ειδική ανοσοθεραπεία προσαρμοσμένη στην ΑΔ. Για τα άεροαλλεργιογόνα αν και έχουμε πιο προτυποποιημένα και αξιόπιστα APT , δύσκολο να αποφευχθούν στην πράξη από τον ασθενή.

Ατοπική δερματίτιδα:

Συμβουλεύοντας τον/την ασθενή
για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση
17η Δερματολογική διημερίδα

Καθοδηγώντας τον ασθενή

ΘΕΜΙΣ ΣΓΟΝΤΖΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική
Νοσοκομείο «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
• Πιο συχνή φλεγμονώδης δερματοπάθεια
(3-7% των ενηλίκων, 15-25% των παιδιών)

• ~1/3 των ασθενών μέτρια –σοβαρή ΑΔ
• Μεγάλη ανάγκη για ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες σε παιδιά και ενήλικες
για μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου

• Η αναγνώριση εξατομικευμένων προκλητικών παραγόντων είναι σημαντική για τη διαχείριση της ΑΔ - η αποφυγή τους επιτρέπει ύφεση ή πλήρη έλλειψη συμπτωμάτων.

Αρχική καθοδήγηση του ασθενούς
• Πολλοί ασθενείς έρχονται σε
απόγνωση όταν
πληροφορούνται ότι η ΑΔ δεν
θεραπεύεται.
• Είναι σημαντική
η επεξήγηση της
διαφοράς μεταξύ της γενετικής προδιάθεσης για ευαίσθητο και ξηρό δέρμα που δεν θεραπεύεται και
των οξέων δερματικών βλαβών που μπορούν να θεραπευτούν.

Σημαντικοί παράγοντες καθοδήγησης του ασθενούς
Οικογενειακά δημογραφικά / λειτουργικά
χαρακτηριστικά
• Φυλή
• Εισόδημα
• Μορφωτικό επίπεδο
• γονέων
• Οικογενειακή
• καθημερινότητα
• Οικογενειακή επικοινωνία
Παιδιά Ψυχολογικοί παράγοντες
• Ηλικία
• Ψυχολογική προσαρμογή

ΣΕΛΙΔΑ 12

• Γνώση της νόσου
• Δοξασίες πάνω στην υγεία, την ασθένεια
και τη θεραπεία
Γονείς Ψυχολογικοί παράγοντες
• Ψυχολογική προσαρμογή
• Γνώση της νόσου
• Δοξασίες πάνω στην υγεία, την
• ασθένεια και τη θεραπεία
Σύστημα Υγείας και χαρακτηριστικά παρόχου
• Οικογενειακός πάροχος επικοινωνίας
• Ποιότητα υπηρεσίας υγείας
• Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
Συμμόρφωση στη θεραπεία
Παιδιά - Κλινική πορεία
• Έλεγχος συμπτωμάτων
• Ποιότητα ζωής σε σχέση με την
• νόσο του ασθενούς
• Επιδείνωση
• Χρήση της υπηρεσίας υγείας
Αίτια μη συμμόρφωσης
Ηλικία

Αίτια

Βρέφη

Φόβος για ΑΕ
Διαθεσιμότητα Φροντιστή
Δοξασίες για τα φάρμακα γενικά

Παιδιά

Κινητικότητα - Δυσκολία στην εφαρμογή
της θεραπείας

Έφηβοι

Μιμιτισμός
Επιθυμία για ανεξαρτησία
Αντιδραστική συμπεριφορά
Συχνά παρενόχληση από γονείς

Όλες

Παράλειψη θεραπείας
Δοξασίες για αναποτελεσματικό φάρμακο
Πολύπλοκη θεραπεία

Grimalt et al . 2007. Szczepanowska et al.
2008) και σε μία σε έναν μικτό πληθυσμό
παιδιών ενηλίκων ( Eberlein et al . 2008)
αναδείχθηκε η βραχυπρόθεσμη επίδραση
των τοπικών στεροειδών σε ήπια και μέτρια ΑΔ
• Τα τελευταία χρόνια εδραιώνεται η εφαρμογή της θεραπείας συντήρησης συνήθως
2 φορές/εβδομάδα με Τ CS ή TCI σε πληγείσες ανατομικές περιοχές
Guidelines for Treatment of Atopic Eczema
(Atopic Dermatitis) Developed by the Guideline
Subcommittee “Atopic Eczema” of the European
Dermatology Forum 2015

ΤΚΣ (TCS): Πρώτης γραμμής
θεραπεία για την ΑΔ
• Πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς που
δεν ρυθμίζεται η πάθησή τους μόνο με βασική φροντίδα της επιδερμίδας και χρήση
μαλακτικών
• Η επιλογή ΚΣ εξαρτάται από την ηλικία, την
εντόπιση, το βαθμό ξηρότητας, την προτίμηση του ασθενούς και το κόστος
• 2φ/24ωρο, ενίοτε 1φ/24ωρο για συγκεκριμένα ΚΣ
• Θεραπεία συντήρησης 1 2φ/ εβδ . σε σημεία εντόπισης ΑΔ για μείωση των εξάρσεων - Όχι συνεχής χρήση κίνδυνος ατροφίας
• Έλεγχος για τοπικές ΑΕ σε μακροχρόνια
χρήση ισχυρών ΚΣ όχι ειδικός έλεγχος σε
φάση ρουτίνας για συστηματικές ΑΕ

Μέθοδοι

Βρέφη

Επιλογή ασφαλών θεραπειών
Έμφαση στην ασφάλειά τους
Προγραμματισμός επανεξέτασης σύντομα

Παιδιά

Προγραμματισμός επανεξέτασης σύντομα
Επιλογή εύκολων στην εφαρμογή εκδόχων , μη ερεθιστικών
Χρήση γραφήματος με αυτοκόλλητα

Έφηβοι

Συνταγογράφηση «δημοφιλών» φαρμάκων
Έμφαση στην ανεξαρτησία τους και την
ευθύνη των ιδίων για τη θεραπεία τους

Τοπική θεραπεία Τοπική αντιφλεγμονώδη θεραπεία
• Αποτελεσματικότητα: ανοχή, επαρκή δόση,
ορθή χρήση
• Εφαρμογή πάντα σε ενυδατωμένο δέρμα,
ειδικά σε χρήση αλοιφής
• Εφαρμογή του μαλακτικού σε μορφή κρέμας 15’ πριν από την εφαρμογή αντιφλεγμονώδους, ενώ σε μορφή αλοιφής 15’ μετά
• Χρονοβόρα η τοπική θεραπεία: μια συνεδρία ανά ημέρα των 30’ σε ορορροή μεγαλύτερη συχνότητα συνεδριών
• Μικρής διάρκειας θεραπείες (3 6 εβδομάδες) σε πολλές μελέτες σε παιδιά (π.χ.

Moret L, Anthoine E, Aubert-Wastiaux H, Le Rhun A,
Leux C, et al. (2013) TOPICOP: A New Scale Evaluating
Topical Corticosteroid Phobia among Atopic Dermatitis
Outpatients and Their Parents. PLoSONE 8(10):
e76493. doi:10.1371/journal.pone.0076493

Assessment of ‘‘corticophobia’’ as an indicator of
non-adherence to topical corticosteroids: A pilot
study JOURNAL OF DERMATOLOGICAL
TREATMENT, 2017 VOL. 28, NO. 2, 104–111

Στρατηγικές για συμμόρφωση
Ηλικία

Αναγνώριση «κορτικοφοβίας»

Πιθανές ΑΕ:
• Βραχυπρόθεσμες (Καύσος τοπικά ισχυρά ΚΣ)
• Μακροπρόθεσμες
Τοπικές: π.χ λειχηνοποίηση, ραβδώσεις, γλαύκωμα σε παρατεταμένη περιοφθαλμική χρήση, ταχυφυλαξία, δερματίτιδα εξ επαφής
Συστηματικές: καταστολή του άξονα υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων, σ.Cushing
• Χρήση ΚΣ με την πιο αποτελεσματικά χαμηλότερη δραστικότητα
• FTU ( 0,5 g) σε επιφάνεια ανάλογη με 2 παλάμες ενήλικα
• Μόνο ήπια ΚΣ σε πρόσωπο, λαιμό, παρατριμματικές περιοχές
• Μέτριας ισχύος μόνο σε σοβαρές εξάρσεις
για 3 5 μέρες σε πρόσωπο, λαιμό
• Μέτρια η ισχυρά ΚΣ σε σοβαρές εξάρσεις
για 7 14 μέρες σε παρατριμματικές περιοχές
• Οφέλη: Μείωση κνησμού, βελτίωση ύπνου,
όψης δέρματος, αυτοπεποίθησης, ποιότητας
ζωής

ΣΕΛΙΔΑ 14

Τοπικοί Αναστολείς Καλσινευρίνης
(TCI)
• Χρήση TCI αντί για ΤΚΣ:
- Μη συμμόρφωση στα ΤΚΣ, ευαίσθητες περιοχές (π.χ πρόσωπο, περιγεννητική περιοχή, πτυχές)
- Ατροφία εκ ΚΣ, μακροχρόνια, αδιάκοπη
χρήση
• 2 ετών (0,03%), >16 ετών (0.1%) tacrolimus
• 2 ετών 1% pimecrolimus
- 2 ετών ασθενείς με ήπια ως σοβαρή ΑΔ
off label χρήση 0,03% tacrolimus ή 1%
pimecrolimus
• Θεραπεία συντήρησης 2 3φ/εβδ. σε σημεία εντόπισης ΑΔ για μείωση των εξάρσεων
ανάλογη μείωση ανάγκης στην χρήση ΚΣ
• Επιτρεπτή η συγχορήγηση TCI και TCS στη
θεραπεία της ΑΔ
• Πιθανές ΑΕ: Καύσος, κνησμός ειδικά σε οξεία
φάση ΑΔ (η χρήση ΚΣ αρχικά μειώνει αυτήν
την πιθανότητα). Σύσταση για ενημέρωση
• Χωρίς αύξηση των ιογενών δερματικών
λοιμώξεων μετά από μακροχρόνια συνεχή
ή διακοπτόμενη θεραπεία σε μελέτες >5 έτη. Σύσταση για ενημέρωση
• Black box warning: δεδομένα χωρίς αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου ή
λεμφώματος σε σχέση με την χρήση TCIs

❑Siegfried, EC et al. Amer J Clin Dermatol (2013) 14:163-178

- Τόσο το tacrolimusf όσο και το
pimecrolimusd,e παρουσιάζουν ασφαλή δεδομένα σε μακροχρόνιες μελέτες σε νεογνά
- όχι ειδικός έλεγχος σε φάση ρουτίνας για
συγκέντρωση στο αίμα του tacrolimus ή
του pimecrolimus
Αντιισταμινικα και ΑΔ
• Δεν συνιστάται τοπική χρήση
• Δεν μπορεί να ελεγχθεί ο βαθμός απορρόφησης
• Κίνδυνος ανάπτυξης αλλεργικής δερματίτιδας
• Βραχυπρόθεσμη λήψη κατασταλτικών αντιισταμινικών: ευεργετική καταστολή, ειδικά
στον ύπνο

❑Siegfried, EC et al. Amer J Clin Dermatol (2013) 14:163-178

Συστηματικές θεραπείες στην ΑΔ:
Πότε;
• Συστάσεις από την AAD για τη συστηματική
ανοσοτροποποιητικη θεραπεία
• Ένδειξη για ασθενείς χωρίς ανταπόκριση
σε επιθετική τοπική φροντίδα και θεραπεία
και/ή φωτοθεραπεία

- Αποφυγή όσο το δυνατόν των συστηματικών ΚΣ
• Κυκλοσπορίνη: 1ης γραμμής θεραπεία, όχι
μακροχρόνια σχήματα
• Θεραπεία συντήρησης: NB-UVB, MTX, AZA,
MMF
• Περιορισμός στη χρήση τους λόγω των πιθανών συστηματικών ΑΕ
• Μη ασφαλείς, μη καλά ανεκτές και αποτελεσματικές συστηματικές θεραπείες για την ΑΔ

ZPL 389: Ανταγωνιστής Η4 υποδοχέα από του στόματος

Αντιβιοτικά και ΑΔ
• Δεν συνιστάται τοπική χρήση σε φάση ρουτίνας τοπικών αντισταφυλοκοκκικών
• Σύσταση μπάνιου με αντισηπτικά και μουπιροσίνη ενδορινικά σε μέτρια σοβαρή ΑΔ • Σε ασθενείς με σημαντική φυσική, συναισθηκαι λοίμωξη κλινικά
ματική και κοινωνική επίπτωση στην ζωή τους Βιολογικές θεραπείες
• Όχι χρήση συστ. αντιβιοτικών σε ΑΔ χω- Εξατομίκευση θεραπευτικού σχήματος • IFN γ Hanifin JM JAAD 1993) Μόνο σε περίπτωση δυσάγωγης ΑΔ που δεν ανταπορίς λοίμωξη
με βάση το ιστορικό, την παρούσα κλινικρίνεται σε άλλη συστηματική θεραπεία
•saloni
Επιτρεπτή
η παράλληλη
χρήση 1συστ.
αντική κατάσταση,
και την - B:������
1 aristera
- A:������
05-03-20
15:53
������ 1 τις συνοσηρότητες
saloni 1 aristera
1 05-03-20 16:00 ������ 1
•

Mepolizumab, Omalizumab ποικίλα αβιοτικών και ΤΚΣ
προτίμηση του ασθενούς

1965 - 2020: 56 Years

1965 - 2020: 56 Years

Dermatological Skin Care

Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

Liquid Wash

Clear Face Foam

200ml, 300ml & 1000ml

• Ήπιος Kαθαρισμός Προσώπου & Σώματος

150ml

✓ Βαθύς Απολιπαντικός Kαθαρισμός

για την Eυαίσθητη & Προβληματική Eπιδερμίδα

• Σε Θεραπεία της AKMHΣ με Pετινοειδή (Per-Os)

✓ Σμηγματορρυθμιστική Δράση

Facial Cleanser

✓ Άμεση Αντιβακτηριακή Δράση*

150ml

με Montaline C40® (Sebapharma Patent)

• Mικτή & Λιπαρή Eπιδερμίδα με Tάση AKMHΣ

• Φαγεσωρική AKMH
• AKMH Pάχης & Στήθους
• Θυλακίτιδα

• Kαθαρίζει βαθιά τους Πόρους
• Συμβατό με όλες τις Θεραπείες AKMHΣ
του Προσώπου
Kαθαρίζουν με: Eπιφανειοδραστικά καθαριστικά 4ης Γενιάς

*Montaline C40®

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

Φροντίζουν με: Bιταμίνες B6, E & Bιοτίνη, Πανθενόλη, Aλλαντοΐνη,
Aμινοξέα, Eνυδατικούς Πολυσακχαρίτες, Eκχύλ. Xαμομηλιού

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

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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ποτελέσματα, καλύτερα αποτελέσματα άσθμα, (-) μετάλλαξη φιλαγκρίνης
• TNF inhibitors: πολλά δεδομένα - όχι θετικά αποτελέσματα
• Rituximab: κάποια σειρά περιστατικών ποικίλα αποτελέσματα
• Alefacept (απόσυρση): επίσης ποικίλα αποτελέσματα σύγκρουση δεδομένων
Clisaborole: αναστολέας PDE4
• (AN2728) τοπικό φάρμακο με βάση το βόριο

μακροπρόθεσμες ΑΕ
• RCT: Μεθυλπρεδνιζολόνη vs Cys A (J
Schmidt) σημαντική έξαρση της νόσου
• Μόνο σε πολύ σοβαρές εξάρσεις ΑΔ, ως
μεταβατική θεραπεία σε κάποιον άλλον παράγοντα
• Βραχυπρόθεσμα σχήματα αύξηση εξάρσεων ΑΔ
• Ακόμα γίνεται συχνή χρήση στα παιδιά…
γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο!!!!

Παράγοντες - Φάση 2 κλινικές
μελέτες σε μέτρια - σοβαρή ΑΔ

-- - -

Τοπικοί Παράγοντες - Φάση 2 κλινικές μελέτες σε ήπια - μέτρια ΑΔ

Dupilumab: πλήρως ανθρώπινο
IL - R4α mAb

• Αναστολή της δραστηριότητας της PDE4
• Φάση 3 συμπληρωμένες κλινικές μελέτες
• Ενήλικες και παιδιά >2 ετών
• Ήπια - μέτρια ΑΔ
Συστηματικά
saloni 1 dexia ΚΣ
- A:������ 1 05-03-20 15:54
• Σύσταση για αποφυγή: βραχυπρόθεσμες ή

������ 1

saloni 1 dexia -

Στο μέλλον…
• Υπάρχει η ανάγκη για καθορισμό μοριακού
φαινοτύπου και κατανόηση των άνοσων μονοπατιών Th2, Th22 και κάποια δράση των
IL- 23 /Th17 • Στόχος η κατάδειξη βιοδεικτών
για την ενεργότητα της νόσου και την ανταπόκριση στη θεραπεία • Πρόσφατα επικρατεί
η θεώρηση ότι η ΑΔ εμφανίζεται ως συστηματική πάθηση, δικαιολογώντας έτσι την αναζήτηση για συστηματικές θεραπείες σε ενήλικες με σοβαρή ΑΔ (τιμές ενεργοποιημένων T
cells και κυτταροκινών στο περιφερικό αίμα) •
Αλλάζει ραγδαία το θεραπευτικό σκηνικό για
την ΑΔ με εξέταση ανάπτυξη πολλών θεραπευτικών φαρμάκων, με σκοπό τη μεγαλύτερη ασφάλεια και τον μακροπρόθεσμο έλεγχο της νόσου πρόσβαση σε φάρμακα που θα
στοχεύουν επιλεκτικά το ανοσοποιητικό σύB:������ 1 05-03-20 15:54 ������ 1
στημα ή/και σε σχέση με το μικροβίωμα

1965 - 2020: 56 Years
Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

Anti-Hairloss Intensive Foam

Anti-Dandruff Shampoo

75ml

✓ Bάλτε φρένο στην

με Piroctone Olamine 0,75%

Kληρονομική Tριχόπτωση!

✓ Kρατήστε τα μαλλιά
στη θέση τους!

200ml

& Γαλακτικό Oξύ

• Mειώνει τον P. Ovale &

NE

τον Έντονο Kνησμό

O

• Kαθαρίζει βαθιά & Aπολιπαίνει

✓ Bοηθήστε την Aνάπτυξη &

Iσχυροποίηση της Tρίχας!

• Eναλλακτικά σε θεραπείες

✓ Oρατά αποτελέσματα

με Kετοκοναζόλη

μετά από εφαρμογή 3 μηνών
Σύνθεση: Rendensyl TM,
NHE (Nicotinic Acid), Eκχυλ. Kαφεΐνης

Urea Shampoo

5%

200ml

• Ψωρίαση Tριχωτού - Mειώνει τον Kνησμό
• Σε Έντονη Aπολεπιστική Ξηρότητα

Mπορεί να συνδυάζεται με το

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

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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Καθοδηγώντας
τον/την ασθενή
με... Ακτινική Υπερκεράτωση

17η Δερματολογική διημερίδα Δημήτριος Κ. Σγούρος

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική
Νοσοκομείο «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

Οι ακτινικές υπερκερατώσεις (ΑΚ) θεωρούνται
προκαρκινικής φύσεως βλάβες, οι οποίες
δυνητικά μπορεί να εξαλλαγούν σε διηθητικό
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Κλινικά
εκδηλώνονται ως ερυθηματώδεις ή και
μελαγχρωματικές (ανάλογα με το φωτότυπο),
λεπιδώδεις κηλίδες ή πλάκες με χαρακτηριστική
τραχύτητα κατά την ψηλάφηση. Οι κλασσικές
ανατομικές εντοπίσεις των ακτινικών
υπερκερατώσεων είναι τα σημεία του δέρματος
με χρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία,
όπως το πρόσωπο, το τριχωτό της κεφαλής
και οι άκρες χείρες. Παθογενετικά, η αθροιστική
και σωρευτική δράση της υπεριώδους
ηλιακής ακτινοβολίας και συγκεκριμένα του
φάσματος της UVB φαίνεται να διαδραματίζει
το βασικό ρόλο στην εμφάνιση ακτινικών
υπερκερατώσεων. Θεραπευτικά όλες οι ακτινικές
υπερκερατώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται,
καθώς δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε ποιες
βλάβες θα ακολουθήσουν πορεία εξαλλαγής
προς διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Σ

ύμφωνα με τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα σε Ευρώπη και Β.Αμερική
φαίνεται πως οι ακτινικές υπερκερατώσεις είναι εξαιρετικά συχνές, ιδιαίτερα μεταξύ
λευκών ατόμων άνω των 60 ετών, παρουσιάζοντας σχετική αύξηση στη συχνότητά τους
έως και 2 φορές κατά τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Μάλιστα τα δεδομένα δείχνουν πως η εμφάνισή τους απαντάται και σε μικρότερες ηλικίες, καθώς μελέτη από την Ολλανδία καταγράφει την ύπαρξη ΑΚ στο 49% των ανδρών
ηλικίας άνω των 45 ετών και αντίστοιχα στο
31% των γυναικών.1
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης μελέτες, οι οποίες αποδεικνύουν πως οι
ασθενείς αγνοούν την ύπαρξη των ΑΚ ως ξεχωριστή νοσολογική οντότητα, παρά την εντυπωσιακά συχνή ύπαρξή τους.
Χαρακτηριστικά:
• Σ ε 1500 Ευρωπαίους 40-70 ετών (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, ΜΒ) μόνο το 6%
γνώριζε για τις ΑΚ.
• Σ ε 12483 Ιταλούς >45 ετών μόλις το 42%
που έλαβε διάγνωση ΑΚ, γνώριζε την κατάσταση αυτή.
• Σ ε 2100 Καυκάσιους και Hispanics (Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία) 40-70 ετών μόλις το
7% είχε πλήρη γνώση για το ρόλο των ΑΚ,
ενώ γενικά υπήρξε πολύ υψηλό ενδιαφέρον για τον καρκίνο δέρματος.2
Μια επαρκής εξήγηση για αυτή την έλλειψη γνώσης του προβλήματος εκ μέρους των

ασθενών αποτελεί η υποδιάγνωση που γίνεται από τους Δερματολόγους. Συγκεκριμένα:
• Σε έρευνα των ιατρών της ΠΦΥ σε 7 χώρες (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ωκεανία) καταγράφηκε
μεγαλύτερη γνώση του BCC παρά των ΑΚ
(90% vs 74%).3
• Στην Ιταλία σε έρευνα σε άτομα >45 ετών
το 34% ανέφεραν επίσκεψη σε Δερματολόγο. Ωστόσο, μόλις το 0,3% των ερωτηθέντων ανέφεραν πρόβλημα με ΑΚ!! Μάλιστα δε εξ αυτών με ιστορικό ΑΚ, το 25%
ανέφερε πως δεν έλαβε καμία θεραπευτική αγωγή.4
Αυτή η ελλιπής προσέγγιση του προβλήματος των ΑΚ οδηγεί στην υποθεραπεία
τους, η οποία με τη σειρά της αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη γενικότερη αύξηση του συνόλου των δερματικών καρκίνων.
Κατά συνέπεια, είναι κριτικής σημασίας η ενημέρωση των ασθενών από τον Δερματολόγο σε απλά και κατανοητά βήματα, ήτοι:
• Ενημέρωση για τη νόσο
• Ενημέρωση για τις θεραπείες
• Απάντηση στους προβληματισμούς
• Συμβουλές για πρόληψη και προστασία
1ο Βήμα: Ενημέρωση για τη νόσο
με απλούς όρους
Ο Δερματολόγος οφείλει με απλή γλώσσα να εξηγήσει στον ασθενή πως θα εντοπίσει μια ΑΚ πάνω στο δέρμα του, να ξεκαθαΣΕΛΙΔΑ 18

ρίσει την άμεση συσχέτιση με τη χρόνια επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και τέλος να
καταστήσει απόλυτα σαφή τη θεραπευτική ανάγκη για τις ΑΚ. Χαρακτηριστικά η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ως εξής:
• «Μια τραχεία στην ψηλάφηση, συνήθως
κόκκινη ή πιο σκουρόχρωμη κηλίδα στο
δέρμα του προσώπου ή άλλων σημείων
με χρόνια έκθεση στον ήλιο
• Εμφανίζεται λόγω της χρόνιας επίδρασης
του ήλιου πάνω στο δέρμα, πχ πρόσωπο,
χέρια
• Δεν είναι απλά αισθητικής φύσεως ζήτημα – Μπορεί να εξαλλαγεί προς διηθητικό
καρκίνωμα του δέρματος»
Ο Δερματολόγος οφείλει να ενημερώσει
τον ασθενή, ακόμη και με χρήση καθρέπτη
να δείξει μια ΑΚ στον ασθενή, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τον τρομοκρατήσει, καθώς μπορεί να επιτύχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Πάντα σημαντική βοήθεια
μπορεί να προσφέρουν φωτογραφίες ασθενών από το ιατρικό αρχείο του Δερματολόγου ή ακόμη και διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια.
2ο Βήμα: Εξηγείστε την ανάγκη
για θεραπεία
Μετά την κατανόηση του προβήματος της
ΑΚ από τον ασθενή, κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη για θεραπεία της νόσου. Ο θεράπων
Δερματολόγος δεν πρέπει να προσεγγίσει τον

ασθενή προτείνοντας θεραπείες βάσει κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines). Ο ασθενής
θα στρεσαριστεί και ενδεχομένως να του φανούν δυσνόητοι αυτοί οι αλγόριθμοι.
Αρχικά θα πρέπει ο ασθενής να καταλάβει
την έννοια της «νόσου πεδίου» για τις ΑΚ. Για
κάθε ορατή ΑΚ, η γύρω περιοχή του δέρματος έχει άτυπα κύτταρα λόγω χρόνιας ακτινικής βλάβης, οπότε πρέπει η θεραπεία να μην
στοχεύει μόνο πάνω στις διεγνωσμένες ΑΚ. Επίσης, ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί πως
δυνητικά κάθε είδους ΑΚ – είτε αρχόμενη είτε προχωρημένη, υπερκερατωσική – μπορεί
να εξαλλαγεί προς διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Έτσι πρέπει να επικοινωνηθεί
από το Δερματολόγο πως κάθε μορφής ή έκτασης ΑΚ πρέπει να θεραπεύεται.
Ο θεράπων οφείλει να παρουσιάσει στον
ασθενή τις διάφορες θεραπευτικές επιλογές,
από την κρυοπηξία με υγρό άζωτο μέχρι τις
νέωτερες θεραπείες πεδίου, καθώς και τις όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ο τελικός θεραπευτικός μας στόχος είναι αφενός η θεραπεία των επιμέρους ΑΚ και αφετέρου συνολικά του πεδίου. Αυτό οφείλει να
το κατανοήσει πρώτος ο ασθενής μας. Ο ενημερωμένος ασθενής έχει σαφώς περισσότερες πιθανότητες να έχει θεραπευτική επιτυχία.
3ο Βήμα: Απάντηση στους προβληματισμούς των ασθενών σε σχέση με τις
θεραπείες και τη νόσο συνολικότερα
Γνωρίζοντας τις όποιες ΑΕ (πχ τοπικό οίδημα, ερύθημα, ορορροή κλπ) από τις διάφορες θεραπείες ή έχοντας παλαιότερη εμπειρία, ο ασθενής μας ίσως να είναι επιφυλακτικός σε νέο θεραπευτικό σχήμα. Ο καθησυχασμός του ασθενούς εξαρτάται από την ικανότητα του Δερματολόγους να χειριστεί τέ-

τοιες καταστάσεις. Ορισμένες απλές συμβουλές που ίσως βοηθήσουν είναι οι παρακάτω:
• Συζήτηση με τον ασθενή σχετικά με τις ανησυχίες του για το κοσμητικό αποτέλεσμα
(κρυοπηξία, laser, απόξεση)
• Συνεκτιμούμε πάντα το καθημερινό lifestyle και τις ανάγκες του ασθενούς μας
• Τοπικές αντιδράσεις τοπικών, θεραπειών
πεδίου (πχ ingenol mebutate, convenient
PDT, MAL Daylight-PDT)
• Γενικές συστάσεις (καταπραϋντικές κρέμες,
αντηλιακή προστασία)
Επίσης, είναι σημαντικό, δείχνοντας περιστατικά από το αρχείο του, ο Δερματολόγος
με τοπικές αντιδράσεις σε θεραπείες, να αναδειχθεί το «μειονέκτημα» της τοπικής ΑΕ σε
ορατή απόδειξη στον ασθενή για την έκταση
της ακτινικής βλάβης, άρα και την ανάγκη για
«ευρύτερη θεραπεία» της περιοχής.
Άλλοι προβληματισμοί των ασθενών συχνά αφορούν το χρονικό διάστημα της θεραπείας, οπότε εκεί πρέπει να σκεφθεί κανείς
πως όσο αυξάνει το διάστημα της θεραπείας, τόσο μειώνεται και η συμμόρφωση του ασθενούς.5 Κατά συνέπεια, συστήνεται κάποιες
φορές η επιλογή θεραπευτικών σχημάτων με
σύντομο χρονικό διάστημα.
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το να αντιληφθεί ο ασθενής τη χρονιότητα του προβλήματος των ΑΚ, καθώς το επιβαρυμένο και
χρόνια ηλιοεκτεθειμένο δέρμα δυστυχώς αποτελεί κατάλληλο υπόστρωμα για υποτροπές των ΑΚ. Κατά συνέπεια, μετά τη θεραπεία κρίνονται απαραίτητα τα μέτρα πρόληψης!
4ο Βήμα: Συμβουλές για πρόληψη
και προστασία
Φθάνοντας στο τέλος της συζήτησης με τον
ασθενή και συζητώντας για πρόληψη, είναι

προφανές πως οφείλει να έχει αντιληφθεί την
άμεση συσχέτιση της χρόνιας επίδρασης της
UVR με τις ΑΚ. Κατά συνέπεια, πρέπει να τονιστούν τα κλασσικά μέτρα αντηλιακής προστασίας, αλλά και γενικότερα, όπως:
• Αποφυγή μεσημβρινού ήλιου
• Κάλυψη με ρούχα
• Αντηλιακή προστασία ακόμη και το χειμώνα στα ηλιοεκτεθειμένα σημεία
• Όχι σε solarium
• Επιλογή Δερματολόγου για follow-up και
θεραπευτική αντιμετώπιση
• Αξία αυτοεξέτασης
Επίλογος
Κλείνοντας αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι πως ο Δερματολόγος και ο ασθενής πρέπει να θέτουν μαζί το θεραπευτικό πλάνο. Ωστόσο, αυτός που πρέπει να δίνει τις κατευθύνσεις δεν παύει να είναι ο θεράπων Ιατρός.
Η κατανόηση της συχνότητας και της φύσης
του προβλήματος σε συνδυασμό με την ανάγκη για θεραπεία αποτελούν θεμέλιο λίθο
για τη θεραπευτική επιτυχία κάθε ασθενούς
με ΑΚ. Τέλος, είναι προφανές πως η θεραπεία είναι αλληλένδετη με την πρόληψη σε ασθενείς με ΑΚ.
Βιβλιογραφικές αναφορές
1. Available at: http://www.escf-network.eu/en/
patients/skin-cancer/actnic-keratoses.html
2. Available at: J Am Acad Dermatol 2013; 68:
S2-9
3. Halpern AC et al. Int J Dermatol 2004;43:
638-642
4. Naldi L et al. Arch Dermatol 2006;142:722726
5. Shergill B, et al. Patient Prefer Adherence
2013;8:35-41
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τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
Η δερματοσκόπηση, αποτελεί τμήμα της «μοντέρνας» Ιατρικής η οποία ολοένα συχνότερα
χρησιμοποιεί μη επιθετικές και εύχρηστες απεικονιστικές μεθόδους. Το βιβλίο μπορεί να ικανοποιήσει απαιτήσεις πολλών ταχυτήτων.
Εάν είστε βιαστικός αναγνώστης, μπορείτε να περιηγηθείτε στις περιλήψεις που υπάρχουν στο
τέλος των σημαντικών κεφαλαίων και να αποκτήσετε τις βασικές δερματοσκοπικές γνώσεις,
μελετώντας τις λεζάντες των άνω των 210 φωτογραφιών του κειμένου.
Αλλά και οι προσδοκίες των δύσκολων μελετητών πιστεύω πως θα βρουν ανταπόκριση, με
τα αναλυτικά και κατά Τομείς Κεφάλαια, τα οποία υποστηρίζονται από βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα, οι Πίνακες με κωδικοποιημένα τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των παθήσεων και
το Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, αποτελούν μια συνοπτική αλλ’ ουσιαστική μέθοδο αναγνωστικής προσπέλασης.
Υπενθυμίζεται πως με τη δερματοσκόπηση παρέχονται τρεις σημαντικές δυνατότητες στον Κλινικό γιατρό. Επιβεβαιώνεται η κλινική του υποψία. Μειώνεται ο αριθμός των μη απαραίτητων
βιοψιών και χειρουργικών εξαιρέσεων. Επιτρέπεται η αναγνώριση των επικίνδυνων ή αμφίβολων για κακοήθεια περιπτώσεων που θα επανεξετασθούν ή θα οδηγηθούν στο χειρουργείο.
Εντυπωσιάζει το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του συγγραφέα, που σχεδόν καλύπτει όλο το
φάσμα των παθήσεων που αναλύονται. Εξάλλου, χωρίς εικόνα η δερματοσκόπηση θα παρέμενε γράμμα κενό.

Ακολουθώντας
τις οδηγίες...
κατά την εφαρμογή Botox
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Καθοδηγώντας τον ασθενή

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Η απάντηση στο ερώτημα του ασθενή:
γιατρέ μου θα παραμορφωθώ;
είναι εξαρτάται από το γιατρό σου,
από το αν έχει καλή γνώση της ανατομίας, της
ισορροπίας στη δυναμική των μυών
και των υλικών που θα χρησιμοποιήσει.
ότε πρέπει να ξανάρθει ο ασθενής μετά τη θεραπεία με βουτυλινική τοξίνη;
Σε 7-15 μέρες για τον πρώτο έλεγχο
και μικροδιορθώσεις και μετά όχι νωρίτερα από 4 μήνες. Αυτό γιατί αναφέρεται στη βιβλιογραφία σαν αιτία δημιουργίας αντισωμάτων
τις booster injections, μικρές και συχνές δηλαδή επαναλήψεις. Άλλη αιτία είναι η υπεραντιδραστικότητα του ανοσοποιητικού, οι μεγάλες νευρολογικές δόσεις, και η παρουσία
πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων.
Δεν είναι επικίνδυνο φάρμακο αν τηρηθούν φυσικά οι οδηγίες για τη δοσολογία και
τον τρόπο χορήγησης. Δεν γίνεται σε νευρομυικές παθήσεις τελικής κινητικής πλάκας όπως η Myasthenia Gravis,στην εγκυμοσύνη
και στον θηλασμό. Επιπρόσθετα αντενδείκνυται με αντιχολινεργικά φάρμακα και αμινογλυκοσίδες. Μπορούν να συμβούν όμως
ανεπιθύμητες ενέργειες όπως βλεφαρόπτωση, πτώση φρυδιού, ασυμμετρία, πτώση χείλους, δυσκολία σε χειλικά σύμφωνα, κεφαλαγία και εκχύμωση. Αυτά τα συμβάματα έχουν παροδικό χαρακτήρα. Το φάρμακο είναι γνωστό στην ιατρική πάνω από 20 χρόνια, και πρώτη φορά αναφέρεται με αισθητική χρήση από το 1992 από τον Caruthers. Είναι γνωστό το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου και δεν έχουν αναφερθεί αλλεργία στην
καθαρή τοξίνη, είναι όμως γνωστή αλλεργία στα συστατικά του διαλύματος την ζελατίνη
και την δεξτράνη. Υπάρχει ένα περιστατικό όμως αλλεργίας σε κινεζική τοξίνη.
Μας ρωτά ο ασθενής αν του χορηγούμε
φρέσκο φάρμακο, οι μελέτες δείχνουν ότι δεν
υπάρχει απώλεια της δραστικότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και έξι εβδομάδες από την ανασύσταση. Σε μια μελέτη μάλιστα συνέκριναν φυαλίδια που είχαν ανασυσταθεί 15 μέρες, 8 μέρες και 8 ώρες πριν την
έγχυση. Διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε διαφορά στην δράση 28,56,84 και 112 μέρες μετά.
Στο ερώτημα ποια από τα δυο σκευάσματα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά,
το Botox και το Dysport υπερέχει, απαντούμε πως δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα υπέρ του ενός ή του άλλου. Δεν είναι αντίστοιχες οι μονάδες του φαρμάκου, αδρά όμως ισχύει η αναλογία Botox 2,5 : 1 Dysport , αλλά στις διάφορες μελέτες δεν υπάρχει από-

Π

λυτη ισοδυναμία. Περισσότερο είναι η δόση και όχι το φάρμακο που επηρεάζει τη διασπορά. Η διάχυση (spread) της τοξίνης έχει
να κάνει μηχανικά με τον τρόπο ένεσης, τον
όγκο του διαλύτη και τη γωνία έγχυσης. Η διασπορά (diffusion) είναι ανόμοια και έχει να
κάνει με την πυκνότητα των υποδοχέων ίσως
και το φορτίο των πρωτεϊνών (για αυτό και
το dysport με μικρότερο πρωτεϊνικό φορτίο
μοιάζει να έχει μεγαλύτερη διασπορά)
Στο ερώτημα της αλληλεπίδρασης του
φαρμάκου με θεραπείες laser υπάρχει μια μελέτη που δεν δείχνει καμία μείωση δραστηρικότητα όταν έγινε θεραπεία τοξίνης 10 λεπτά μετά από RF, IPL, VBeam, SmoothBeam,
Coolglide. Σαν πρακτική λοιπόν προτείνουμε
να προηγούνται τα laser.
Μετά τη συνεδρία με την τοξίνη λέμε στον
ασθενή να μην ξαπλώνουμε για έξι ώρες αυτό δεν ισχύει. Η τοξίνη δεσμεύεται μέσα στη
σύναψη μέσα σε 5-10 λεπτά άρα δεν υπάρχει
φόβος διασποράς του φαρμάκου. Αυτό που
πρέπει να κάνω μετά είναι έντονες και συχνές
μιμικές εκφράσεις με αυτό τον τρόπο βοηθάω την φυσική διασπορά της τοξίνης και την
πρόσληψή της από τους υπερενεργούς μυς.
Δεν πρέπει να κάνουμε όμως μασάζ, ιδίως σε
περιοχές όπου δυνητική διασπορά θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητα συμβάματα, δηλαδή
στον πυραμοειδή και στις γραμμές της μύτης.
Καλύτερα επίσης είναι να μην χρησιμοποιούμε πάγο για τον πόνο και τις εκχυμώσεις γιατί μια μελέτη δείχνει πως στους 20oC ,η ελαφριά αλυσίδα της τοξίνης δεν μπαίνει μέσα
στους νευρώνες.
Το πόσο νέος θα γίνει κανείς μετά τη θεραπεία του εξαρτάται από το πόσο όμορφοι αισθάνονται οι ίδιοι. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος πατέρας μου Αθανάσιος Καπελλάρης,
τέως πρόεδρος της εταιρείας Πλαστικης Χειρουργικής: Beauty belongs to the eye of the
beholder!
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Χρησιμοποιώντας σωστά...
τα βιοομοειδή
ΘεΟγνωσια βεργου

17η Δερματολογική διημερίδα Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Βιολογικό φάρμακο είναι ένα προϊόν
που περιέχει μία ή περισσότερες δραστικές
ουσίες και παράγεται με τη χρήση ζωντανών
συστημάτων, όπως βακτήρια, ζύμες,
ή κύτταρα θηλαστικών. Τα βιολογικά
φάρμακα είναι πολύ μεγάλα μόρια.
Δημιουργούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες
συνθήκες, με πολλά ενδιάμεσα βήματα
για να εξασφαλισθεί η ποιότητα
και η σταθερότητα του τελικού προϊόντος.

Β

ιολογικό φαρμακευτικό προιόν είναι το
αποτέλεσμα μιας βιολογικής φαρμακευτικής ουσίας, του σκευάσματος και
της αντίστοιχης συσκευής χορήγησης. Οι βι-

ολογικοί παράγοντες σχεδόν πάντα χορηγούνται με ένεση ή έγχυση. Τα μονοκλωνικά αντισώματα παράγονται σε ευκαρυωτικά κύτταρα και υφίστανται μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις (γλυκοζυλίωση, φωσφορυλίωση, υδροξυλίωση, καρβοξυλίωση κα).
Τα βιολογικά φαρμακευτικά προιόντα είναι
μοναδικά μόρια, διότι παράγονται από μοναδικές διαδικασίες παραγωγής. Αντιθέτως με
τα βιολογικά, τα χημικά φάρμακα είναι πολύ απλά στην παρασκευή τους και μπορούν
να αντιγραφούν απολύτα, ενώ τα βιολογικά
παράγονται από μοναδικές κυτταρικές σειρές
και είναι αδύνατο να παραχθεί πανομοιότυπο αντίγραφο. Τα βιοομοειδή φάρμακα δεν
είναι γενόσημα, παράγονται με βιολογική διαδικασία σε κυτταρικές σειρές και είναι πολύ
ευαίσθητα σε αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής.
Το βιοομοειδές είναι παρόμοιο αλλά όχι αντίγραφο, με κάποιο άλλο βιολογικό φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί για ανθρώπινη χρήση (φάρμακο αναφοράς) και αναμένεται να έχει παρόμοιο προφίλ αποτελεσματικότητας
και ασφάλειας με εκείνο. Αν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής ενός πρωτοτύπου φαρμάκου (ο παραγωγός ενός βιοομοειδούς προϊόντος θα χρησιμοποιήσει διαφορετική κυτταρική σειρά, πρώτες ύλες, εξοπλισμό, διαδικασίες, ελέγχους, κριτήρια αποδοχής), τότε προκύπτει ένα παρόμοιο
αλλά όχι ακριβές αντίγραφο.
Επέκταση της ένδειξης σημαίνει ότι η έγκρι-

ση ενός βιοομοειδούς επεκτείνεται σε πολλαπλές ήδη εγκεκριμένες ενδείξεις του πρωτότυπου βιολογικού παράγοντα, με βάση στοιχεία από την έγκριση μιας μόνο ένδειξης.
Ανταλλαξιμότητα (ιατρική πρακτική) σημαίνει ότι ένα φάρμακο μπορεί να αλλαχθεί από ένα άλλο, που θεωρείται ίδιο ή παρόμοιο, και αναμένεται να επιτύχει το ίδιο κλινικό
αποτέλεσμα με το αρχικό φάρμακο, πάντα με
την πρωτοβουλία ή τη σύμφωνη γνώμη του
συνταγογράφου ιατρού.
Αυτόματη υποκατάσταση σημαίνει ότι ένα
φάρμακο μπορεί να υποκατασταθεί αυτόματα από ένα άλλο (ισοδύναμο και ανταλλάξιμο) χωρίς να λάβει γνώση ο θεράπων ιατρός.
Αυτό συνήθως μπορεί να γίνει από το φαρμακοποιό αλλά και από το σύστημα υγείας.
Ένα μείζον θέμα που προκύπτει είναι η πιθανή ανοσογονικότητα αν γίνει ανεξέλεγκτη
αλλαγή μεταξύ του πρωτοτύπου και των βιοομοειδών του, ιδιαίτερα σε ασθενείς με καλό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, με σταθερή νόσο υπό έλεγχο με ένα
φάρμακο.
Πολύ σημαντικό θέμα είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση σε ότι αφορά τα βιοομοειδή και
ιδιαίτερη σημασία έχει να συνταγογραφούνται με την εμπορική τους ονομασία, προκειμένου να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητα και ο
έλεγχος της ασφάλειας του ασθενή που λαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα. Η ΕΔΑΕ έχει εκδόσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση των βιοομοειδών φαρμάκων.

Bιολογικοί παράγοντες στην ψωρίαση
Kαθοδηγώντας τον/την ασθενή...για την
ανάγκη διακοπής, όπου χρειάζεται
Κωνσταντίνος X. Θεοδωρόπουλος

17η Δερματολογική διημερίδα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Επιμ. Β΄, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

• 2003: έγκριση του πρώτου βιολογικού παράγοντα για τη θεραπεία στην ψωρίαση
•  νέα εποχή για την βελτίωση του δυναμικού των θεραπειών και την αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων σε ασθενείς με ψωρίαση
• τρεις κατηγορίες εγκεκριμένων βιολογικών
φαρμάκων είναι επί του παρόντος διαθέσιμες για τη θεραπεία της ψωρίασης:
• αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης
των όγκων-άλφα (TNF-α) (infliximab,
etanercept, adalimumab)
• αναστολείς της ιντερλευκίνης 12, 23 (IL-12,

IL-23) (ustekinumab)
• αναστολείς της ιντερλευκίνης (IL-17A)
(secukinumab)
• κύριοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να
χρειαστεί να διακοπεί η χορήγηση βιολογικού παράγοντα:
- σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
- κύηση, γαλουχία
- επιλεκτική ή επείγουσα χειρουργική επέμβαση
- εμβολιασμός
- κακοήθεις νεοπλασίες
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- η μη επίτευξη ή διατήρηση επαρκούς ανταπόκρισης στο φάρμακο
- επιθυμία του ασθενούς
ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
•φ
 υματίωση ή ενεργοποίηση λανθάνουσας
φυματίωσης
•λ
 οίμωξη HBV, HCV, HIV ή ενεργοποίηση
HBV, HCV
• υποτροπιάζουσες λοιμώξεις από κοινά μικρόβια και ιούς ευκαιριακές λοιμώξεις, εν τω βάθει
•μ
 υκητιασικές λοιμώξεις

• αντιδράσεις κατά την έγχυση
• ΕΛ, σύνδρομο ομοιάζον με ερυθηματώδη
λύκο
• απομυελινωτικά νοσήματα ΚΝΣ
• καρδιαγγειακά συμβάματα

εξέταση από ηπατολόγο, στενή κλινική & εργαστηριακή παρακολούθηση
- μικρά μόρια (apremilast)? -δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση του
apremilast σε ασθενείς με ΗΒV και/ή HCV-

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (TB)
• ασθενείς σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα μπορεί να αναπτύξουν ενεργό νόσο
κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και έξι μήνες μετά τη διακοπή της
• διατήρηση υψηλού δείκτη επιτήρησης-η
παρουσίαση TB είναι συχνά άτυπη (κεγχροειδής TB, άτυπες ή εξωπνευμονικές μορφές)
• σε περίπτωση ενεργής TB
διακοπή του
βιολογικού παράγοντα - αντιμετώπιση από
πνευμονολόγο

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - HΙV
• το προσδόκιμο ζωής σε πάσχοντες τείνει να
είναι κοντά σε αυτό των μη μολυσμένων ατόμων εξαιτίας των αντιρετροϊκών θεραπειών
• η ψωρίαση σε άτομα με HIV τείνει να είναι
πιο σοβαρή
• δεν υπάρχουν δεδομένα για την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια των θεραπειών σε πάσχοντες από HIV με ψωρίαση
• βιολογικοί παράγοντες και HIV: αυξημένη
επίπτωση ευκαιριακών ή κοινών λοιμώξεων
• εναλλακτική πρόταση θεραπείας:
- τοπική θεραπεία (κορτικοστεροειδή, παράγωγα βιταμίνης D)
- φωτοθεραπεία UVB-NB
- κλασσικές συστηματικές θεραπείες (ακιτρετίνη)
• σε περιπτώσεις σοβαρής ψωρίασης:
- κλασσικές θεραπείες (MTX, CyA) +
HAART (στενή παρακολούθηση: CD4 και
ιικού φορτίου)
παράγοντες
+
HAART
- βιολογικοί
(etanercept) (στενή παρακολούθηση: CD4
και ιικού φορτίου)
(σε μη ανταπόκριση ή αντένδειξη στις
κλασσικές συστηματικές θεραπείες, σε
συνεργασία με λοιμωξιολόγο)
- μικρά μόρια (apremilast) -δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση του apremilast
σε ασθενείς με HIV-

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (LTTB)
• κίνδυνος επανενεργοποίησης λανθάνουσας φυματίωσης παρά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης
• ο τακτικός ανά έτος έλεγχος και η παρακολούθηση είναι απαραίτητα (Mantoux test,
QuantiFERON gold test, Rö θώρακος)
• διατήρηση υψηλού επιπέδου επαγρύπνησης
• η συμπτωματολογία της LTTB είναι συχνά
άτυπη
διακοπή του
• σε επανενεργοποίηση LTTB
βιολογικού παράγοντα - αντιμετώπιση από
πνευμονολόγο
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
(TB, επανενεργοποίηση LTTB)
• ε νημέρωση του ασθενούς για υποτροπή
της νόσου μετά τη διακοπή
• ε ναλλακτική πρόταση θεραπείας:
- κλασσικές συστηματικές θεραπείες (ακιτρετίνη - κίνδυνος ηπατοτοξικότητας αντιφυματικών φαρμάκων)
- UVB-NB
- τοπική θεραπεία
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - HBV, HCV
• εναλλακτική πρόταση θεραπείας:
- UVB-NB
- τοπική θεραπεία
- κλασσικές συστηματικές θεραπείες (CyA)

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
• σοβαρή ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη (αναπνευστικού, ουροποιητικού, οστών και αρθρώσεων, δέρματος, οδόντων,κ.α)
- διακοπή του βιολογικού παράγοντα
• λοίμωξη από ιό HSV, VZV
- προσωρινή διακοπή
- έναρξη αντιικής θεραπείας
• υποτροπές HSV
- κατασταλτική αγωγή για 6-12 μήνες
• επαναχορήγηση του βιολογικού παράγο-

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - HBV
• ενεργοποίηση HBV (απαραίτητη η συνεργασία με ηπατολόγο):

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - HCV
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ντα μετά το πέρας της αντιβιοτικής θεραπείας, εφόσον δεν υπάρχουν σημεία λοίμωξης
• σε νέα υποτροπή λοίμωξης υπό τον ίδιο βιολογικό παράγοντα:
σκέψη για διακοπή
και αλλαγή του παράγοντα
• εναλλακτική πρόταση θεραπείας:
- κ λασσικές συστηματικές θεραπείες (ακιτρετίνη)
- UVB-NB
- τοπική θεραπεία
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ
(infliximab)
• κατά τη διάρκεια της έγχυσης ή εντός 1 ώρας μετά την έγχυση (δύσπνοια, κνίδωση,
ερύθημα-οίδημα προσώπου, υπόταση, κεφαλαλγία)
• αντιμετώπιση σε ήπιες έως μέτριες αντιδράσεις έγχυσης:
-σ
 υνέχιση θεραπείας με μείωση του ρυθμού έγχυσης
-π
 ροθεραπεία με αντιισταμινικά, παρακεταμόλη, κορτικοστεροειδή
• όψιμη υπερευαισθησία (1-14 ημέρες μετά
την έγχυση) (μυαλγίες, αρθραλγίες, πυρετός, κνησμός, κνίδωση, κεφαλαλγία κ.α.)
• εναλλακτική πρόταση θεραπείας: αλλαγή σε:
-ά
 λλο βιολογικό παράγοντα (υποδόρια
χορήγηση)
- άλλη συστηματική θεραπεία
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
• 6-25% ασθενών με βιολογικό παράγοντα
σε υποδόρια χορήγηση
• πρώτες εβδομάδες της θεραπείας (τοπικό ερύθημα, πόνος, κνησμός)
• η συχνότητά τους μειώνεται κατά τη συνέχιση της θεραπείας
• εναλλακτική πρόταση θεραπείας:
αλλαγή σε:
-ά
 λλη φαρμακοτεχνική μορφή του παράγοντα (π.χ. προγεμισμένη πένα,προγεμισμένη σύριγγα)
- άλλο βιολογικό παράγοντα
ΣΕΛ - ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝ
ΜΕ ΛΥΚΟ
• η θεραπεία με anti-TNFα, επάγει την εμφάνιση ΑΝΑ, anti-dsDNA (infliximab, etanercept

(συχνότερα), adalimumab)
• ο χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων
ποικίλει (10 ημέρες - 54 μήνες από την έναρξη της θεραπείας)
• κλινικές μορφές ΕΛ σε ασθενείς υπό θεραπεία με anti-TNFα :
- δερματικός
- υποξύς
- συστηματικός
• αντιμετώπιση:
- διακοπή του βιολογικού παράγοντα
- τοπικά κορτικοστεροειδή, ανθελονοσιακά
- ανοσοκατασταλτικά (ΣΕΛ)
• εναλλακτική πρόταση θεραπείας:
αλλαγή σε:
- άλλη κατηγορία βιολογικού παράγοντα
(αναστολείς IL 12-23, IL -17Α)
- άλλη συστηματική θεραπεία
* η αλλαγή σε διαφορετικό anti-TNF από τον
υπεύθυνο, δεν προτείνεται ως εναλλακτική
θεραπευτική προσέγγιση

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
• σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ασθενείς υπό θεραπεία με anti-TNFα):
- απομυελινωτικής νόσου - περιφερικής
νευροπάθειας - προϊούσας πολυεστιακής
λευκοεγκεφαλοπάθειας (διακοπή του βιολογικού παράγοντα)
• συμπτώματα: οπτικές διαταραχές, παραισθηsaloni
2 aristera
- A:������
1 05-03-20
σίες, διαταραχές
ισορροπίας,
παρέσεις
κρανι-

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
• μικρές χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. οδοντιατρικές, δέρματος) - συνέχιση της θεραπείας με βιολογικό παράγοντα
• μεγάλες, υψηλού κινδύνου χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. αρθροπλαστική, προσθετικές αρθρώσεις, επεμβάσεις γαστρεντερικού) - διακοπή του βιολογικού παράγοντα
(σε χρόνο που αντιστοιχεί σε 3-5 χρόνους
ημίσειας ζωής του φαρμάκου)

ακών νεύρων, διαταραχές σφιγκτήρων

* συνιστάται προσοχή κατά τη χρήση anti-TNFα, σε
ασθενείς με συγγενή 1ου βαθμού με σκλήρυνση
κατά πλάκας ή άλλη απομυελινωτική νόσο

• αντιμετώπιση:
- στενή κλινική παρακολούθηση - νευρολογική εξέταση - MRI
• εναλλακτική πρόταση θεραπείας:
- τοπική θεραπεία (κορτικοστεροειδή)
- UVB-NB
- κλασσικές συστηματικές θεραπείες (ακιτρετίνη, CyA, MTX)
- βιολογικοί παράγοντες:
- ustekinumab - ασφαλές σε πολλαπλή
σκλήρυνση - secukinumab - μικρά μόρια (apremilast) (δεν υπάρχουν δεδομένα
– αναφορές για ΑΕ σε ασθενείς με ψωρίαση και νευρολογικά νοσήματα)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
(ΣΚΑ), ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ
• επί υποψίας ΣΚΑ, αποκλεισμός με: κλινικά
κριτήρια, ECHO καρδιάς
- ΣΚΑ κατά τη διάρκεια της θεραπείας - οξύ στεφανιαίο επεισόδιο (διακοπή του βιολογικού παράγοντα)
• η επαναχορήγηση καθορίζεται από τη βαρύτητα και τις επιπλοκές του συμβάματος,
καθώς και από την σοβαρότητα της ψωρίασης/ΨΑ
15:55

������ 1

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

saloni 2 aristera -

ATACHE Be Sun
ATACHE Anti-Ageing Fluid SPF 50+

etanercept

70 ώρες

infliximab

10 ημέρες

αdalimumab

15 ημέρες

ustekinumab

21 ημέρες

secukinumab

27 ημέρες

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
• μετά το χειρουργείο:
απουσία δι - ή μετεγχειρητικής λοίμωξης,
πλήρης επούλωση χειρουργικού τραύματος
(επανεισαγωγή του βιολογικού παράγοντα)
• μετά από χειρουργείο με λοίμωξη ως επιπλοκή, εφόσον έχουν επιτευχθεί:
πλήρης επούλωση χειρουργικού τραύματος, διακοπή αντιβίωσης, απουσία λοίμωξης (επανεισαγωγή του βιολογικού παράB:������
05-03-20 μετά
15:55
������ 1
γοντα ~ 12 εβδομάδες
το χειρουργείο)

ATACHE Be Sun
ATACHE "Gel-Cream" Color SPF 50+

"Ένα προϊόν 2 δράσεις"

• Λεπτόρευστης Yφής

"Oil Free 100%"

• Kορυφαία
Aντιηλιακή Προστασία

Ma

ke

Up

• Για Mικτή-Λιπαρή
ή με τάση AKMHΣ Eπιδερμίδα

• Kαινοτομία ATACHE:
Polypodium Leucotomos

• Σε θεραπεία για την AKMH

Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική
& Aντιφλεγμονώδης Δράση

• Kαινοτομία ATACHE:
Polypodium Leucotomos

• Aντιγηραντική Φροντίδα
με: Bιταμίνη C & E, Πανθενόλη, Aμινοξέα,
Yδρολυμένες Πρωτεΐνες Σίτου

• Φροντίδα
με: Bιταμίνη C & E, Aμινοξέα,
Yδρολυμένες Πρωτεΐνες Σίτου

50ml

50ml

Φίλτρα: Octocrylene, Avobenzone
TiO2, Silica, Iron Oxide

ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE
By ASAC Pharma-Spain

Φίλτρα: Octocrylene, Avobenzone
TiO2, Silica, Iron Oxide

ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE

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

By ASAC Pharma-Spain
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Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

• ενημέρωση για πιθανή υποτροπή της νόσου περιεγχειρητικά
• εναλλακτική πρόταση θεραπείας (περιεγχειρητικά):
- κλασσικές συστηματικές θεραπείες (ακιτρετίνη)
- μικρά μόρια (apremilast)
- μικρές χειρουργικές επεμβάσεις
*εξατομίκευση σε μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις
(κίνδυνος λοίμωξης, κίνδυνος επιδείνωσης της
ψωρίασης - ΨΑ, συνεννόηση με το χειρουργό)

παραίτητη:
- ενημέρωση για την απουσία δεδομένων
ασφάλειας
- η θεραπεία συναποφασίζεται με τον θεράποντα ιατρό
• άνδρες που πρόκειται να τεκνοποιήσουν: ασφαλείς οι βιολογικοί παράγοντες
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ

- UVB-NB
- τοπική θεραπεία

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
• άμεση διακοπή του βιολογικού παράγοντα
• προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή σε υψηλού κινδύνου χειρουργικές επεμβάσεις
• επανεισαγωγή του βιολογικού παράγοντα ~
2 εβδομάδες μετά το χειρουργείο, εφόσον έχουν επιτευχθεί:
- πλήρης επούλωση τραύματος
- διακοπή αντιβίωσης
- απουσία λοίμωξης

etanercept

3 εβδομάδες

infliximab

6 μήνες

αdalimumab

5 μήνες

ustekinumab

15 εβδομάδες

secukinumab

20 εβδομάδες

- βιολογικοί παράγοντες (μόνο σε σοβαρές
περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής θεραπείας)
ΓΑΛΟΥΧΙΑ
• anti-TNF α
- infliximab, adalimumab, etanercept (πιθανά ασφαλείς κατά τη διάρκεια της γαλουχίας )
• αναστολείς IL 12-23, 17Α
- ustekinumab, secukinumab (δεν υπάρχουν
δεδομένα θα πρέπει να αποφεύγονται)

*φύλλα οδηγιών (των φαρμάκων): συνιστάται είτε η αποφυγή της χρήσης των βιολογικών παραγόντων είτε να σταθμίζεται ο κίνδυνος ενδεχόμενων
ΑΕ για τα βρέφη μητέρων που θηλάζουν σε σχέση
με το όφελος της θεραπείας για την γυναίκα

• ψωρίαση στην κύηση: - 55% βελτίωση - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
• εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς ή
23% επιδείνωση
βάκκιλους: (VZV, ρινικό γρίπης, MMR, BCG,
• μετά τον τοκετό: > υποτροπή
κίτρινου πυρετού, SABIN πολυομυελίτιδας)
• εναλλακτική πρόταση θεραπείας:
(διακοπή του βιολογικού παράγοντα)
- τοπική θεραπεία (κορτικοστεροειδή, ανα•
χρόνος διακοπής πριν τον εμβολιασμό:
στολείς καλσινευρίνης) - UVB-NB (ασφατουλάχιστον 3 κύκλοι της ημίσειας ζωής
λείς θεραπείες)
του βιολογικού παράγοντα
- κλασσικές συστηματικές θεραπείες (κυΚΥΗΣΗ
•
η θεραπεία με βιολογικό παράγοντα μποκλοσπορίνη, συστ. κορτικοειδή)
• ασθενής υπό θεραπεία :
ρεί να συνεχιστεί 2 εβδομάδες μετά τον εμ- anti-TNFα (ασφαλής η συνέχιση της κύ- • CyA: ΑΠ, πρόωρος τοκετός, βάρος νεβολιασμό
ογνού, καθυστέρηση ανάπτυξης (στάθμιση
ησης)
•
επιτρέπεται: εμβολιασμός για ιούς HPV και
κινδύνου - οφέλους)
- αναστολείς IL-12, IL-23, IL-17Α (- η θεραHBV
•σ
 υστηματικά κορτικοστεροειδή: βάρος νεπεία διακόπτεται)
•
συνιστάται:
εμβολιασμός
γρίπης
και
saloni
2
dexia
A:������
1
05-03-20
15:56
������
1
saloni
2
dexia
B:������
1 05-03-20
15:56 έναντι
������
1
ογνού
φλυκταινώδης ψωρίαση
• εάν η συνέχιση της θεραπείας κρίνεται α-

ARUBIX Cream SPF 50

Yψηλή & Aσφαλής προστασία

+

Eξειδικευμένη Aντιηλιακή Προστασία

Sun Cream SPF 50+ Sun Lotion SPF 50+

✔ Nέα Σύνθεση ✔ Nέα Φίλτρα
• Make-up
• Mat υφή
• Φλαβονοειδή
για ισχυρή αγγειορυθμιστική δράση

Για όλους τους τύπους δέρματος
Oil Free

100%

• Eυρυαγγεία • Pοδόχρους Aκμή
• Δυσανεκτική επιδερμίδα
40ml

75ml

• Mετά από μικροεπεμβάσεις

• Sun

• Θεραπείες με Laser

Cream SPF 50+ 75ml "Xωρίς Άρωμα"
"για Δυσανεκτικές Eπιδερμίδες"

Φίλτρα: Eusolex, Tinosorb M & S, Uvinul A Plus, Uvinul T150

•Sun

nacriderm S.A.
dermatologie appliqée
LYON - FRANCE

150ml

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

Cream SPF 30

75ml

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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πνευμονιοκόκκου
ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
• διάγνωση κακοήθους νεοπλασίας κατά τη
διάρκεια της βιολογικής θεραπείας: διακοπή του βιολογικού παράγοντα
• ασθενείς σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα εμφανίζουν:
-w
 αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης NMSC ( >
SCC σε ασθενείς που είχαν εκτεθεί σε θεραπεία με PUVA, CyA, MTX)
-w
 οριακά αυξημένο τον κίνδυνο εμφάνισης MM
* δεν φαίνεται να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για
ανάπτυξη συμπαγών όγκων σε ασθενείς υπό θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες

• εναλλακτική πρόταση θεραπείας:
τοπική θεραπεία (κορτικοστεροειδή), UVBNB, κλασσικές συστηματικές θεραπείες (ακιτρετίνη) (συνδυασμοί)
• σε περιπτώσεις μη ανταπόκρισης στην τοπική θεραπεία, ακιτρετίνη και φωτοθεραπεία
(όπου είναι απολύτως απαραίτητο – PSA) :
- κλασσικές συστηματικές θεραπείες (μεθοτρεξάτη)
- επιλεκτική χορήγηση βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς με νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, μετά από διάστημα 5
ετών (ανάλογα με τον τύπο, την σταδιοποίηση, τον κίνδυνο υποτροπής και σε
συνεργασία με ογκολόγο)
ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
• λόγοι διακοπής:
- έλλειψη αρχικής αποτελεσματικότητας

(πρωτογενής αποτυχία)
- απώλεια αποτελεσματικότητας με την πάροδο του χρόνου (δευτερογενής αποτυχία)
• αξιολόγηση αποτελεσματικότητας:
- ιστορικό και κλινική εξέταση
- προσδιορισμός βαρύτητας της νόσου
(PASI, PGA, DLQI)
- διερεύνηση για πιθανούς επιβαρυντικούς
παράγοντες (π.χ. λοίμωξη, φάρμακα, έλλειψη συμμόρφωσης)
• αντιμετώπιση:
- ρυθμίσεις - διορθώσεις δοσολογίας της υφιστάμενης θεραπείας (μείωση των μεσοδιαστημάτων θεραπείας, αύξηση της δοσολογίας, συνδυασμοί βιολογικού παράγοντα + κλασσικών θεραπειών)
- μετάβαση σε άλλο βιολογικό παράγοντα
(switching therapy)
- άμεση αλλαγή από τον ένα παράγοντα
στον άλλο (κατά την επόμενη προγραμματισμένη δόση)
- αλλαγή με περίοδο αλληλοεπικάλυψης
• περίοδος έκπλυσης (washout period)
- συνιστάται κατά τη μετάβαση σε άλλο παράγοντα εξαιτίας ΑΕ (έως ότου η ΑΕ αποκατασταθεί)
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
(για διακοπή της θεραπείας)
• ενημέρωση σχετικά με:
- την ένδειξη των βιολογικών παραγόντων
για μακροχρόνια θεραπεία
- την επανεμφάνιση της νόσου και συννοσηροτήτων (π.χ.ΨΑ) μετά από τη διακοπή του

- το ενδεχόμενο μειωμένης αποτελεσματικότητας σε επαναχορήγηση
•δ
 ιακοπή της βιολογικής θεραπείας μετά από συμφωνία με τον ασθενή, είναι δυνατή:
- μετά από την επίτευξη πλήρους κλινικής
απόκρισης
- σε απουσία συννοσηροτήτων
- με τακτική παρακολούθηση
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. European S3-Guidelines on the systemic
treatment of psoriasis vulgaris -Update
2015
2. European S3-Guideline on the Systemic
Treatment of Psoriasis vulgaris. Update
Apremilast and Secukinumab
3. Italian guidelines on the systemic treatments of moderate to severe plaque psoriasis, P. Gisondi et al, 2017
4. Update on biologic safety for patients with
psoriasis during pregnancy, International
Journal ofWomen's Dermatology 3 (2017)
21–25
5. Adverse reactions to biologic agents and
their medical management , Boyman, O.
et al. Nat. Rev. Rheumatol. advance online
publication 12 August 2014
6. An evolution in switching therapy for psoriasis patients who fail to meet treatment
goals, F. Kerdel & M. Zaiac, Dermatologic
Therapy, Vol. 28, 2015, 390–403
7. A consensus report on appropriate treatment optimization and transitioning in the
management of moderate to severe plaque
psoriasis, U. Mrowietz et al, JEADV 2014
8. Εγχειρίδιο Χρήσης Βιολογικών Παραγόντων
Στην Κλινική Πράξη, Επικαιροποίηση 2016

Bιολογικοί παράγοντες στην ψωρίαση
Kαθοδηγώντας τον ασθενή...
με θετική mantoux ή φυματίωση
μαρια πολιτου

17η Δερματολογική διημερίδα Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Νοσοκομείο «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

Η ψωρίαση ταξινομείται σε ήπια μέτρια
ή σοβαρή με βάση τους αντικειμενικούς
δείκτες της νόσου, αλλά και με βάση το
δείκτη ποιότητας ζωής των ασθενών DLQI
ακολουθώντας τον κανόνα των 10.
Σύμφωνα με τον παραδοσιακό θεραπευτικό
αλγόριθμο, η θεραπεία της ψωρίασης
παραδοσιακά ακολουθεί συγκεκριμένα
βήματα.

Μ

ια θεραπευτική επιλογή πρέπει να
αποτύχει/αντένδειξη προτού προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, ενώ στο τέλος αυτού του θεραπευτικού βηματισμού παραδοσιακά βρίσκονταν οι σύγχρονοι βιολογικοί παράγοντες. Εξαίρεση αποτελούσε μόνο η σοβαρή ασταθής νόσος και η
ψωριασική αρθρίτιδα.
Σήμερα, όμως, λαμβάνουμε υπόψη και τον

δείκτη ποιότητας ζωής καθώς και παραμέτρους που τον επηρεάζουν όπως οι ειδικές εντοπίσεις της νόσου ή η προσβολή θέσεων
αισθητικής ή λειτουργικής σημασίας για τον
ασθενή μας όπως:
• Τριχωτό κεφαλής και/ ή πρόσωπο
• Γεννητικά όργανα
• Παλάμες ή/και πέλματα
• Ορατές εμφανείς περιοχές
• Ονυχόλυση ή ονυχοδυστροφία τουλάχιστον 2 ονύχων άκρων χειρών
• Έντονο κνησμό
• Παρουσία επίμονων πλακών
Ήδη το Secukinumab καθώς και το adalimumab έχουν πάρει έγκριση ως πρώτης γραμμής συστηματική θεραπευτική επιλογή στην
μέτρια - σοβαρή ψωρίαση. Ο θεραπευτικός
επομένως «βηματισμός» ακολουθείται κατά
περίπτωση και εξατομικευμένα...
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Συνεκτιμούνται οι δείκτες σοβαρότητας
της νόσου, η εντόπιση/συμπτωματολογία, ο
DLQI, και η προτίμηση του ασθενούς. Άλλωστε φαίνεται ότι η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας εξαρχής οδηγεί σε υψηλότερη ικανοποίηση των ασθενών και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Οι βιολογικοί παράγοντες τους οποίους διαθέτουμε μέχρι σήμερα στη φαρέτρα μας είναι οι:
1. Infliximab (anti TNF a )
2. Adalimumab (anti TNF a )
3. Etarnecept (anti TNF a )
4. Ustekinumab (anti IL 12-23)
5. Secukinumab (anti IL 17A)
Πρόκειται δηλαδή για τροποποιητές βιολογικών αποκρίσεων, οι οποίοι στοχεύουν συγκεκριμένα μόρια και φλεγμονώδεις ή ανοσολογικές επιδράσεις.

Όλα τα μέχρι σήμερα evidence based δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για φάρμακα:
• Γρήγορα στην έναρξη δράσης τους
• Ασφαλή
• Αποτελεσματικά
Τα οποία συμβάλλουν στην ολιστική διαχείριση της ψωριασικής νόσου… εφόσον …
Επιλέγονται οι κατάλληλοι ασθενείς και γίνεται ορθή διαχείριση της επιλεγμένης βιολογικής θεραπείας.
Αντενδείξεις για την χορήγησή τους βλέπε
Πίνακας 1.
Θα πρέπει επομένως να γίνει έλεγχος ώστε
να αποκλειστεί η πιθανότητα ενεργής ή λανθάνουσας λοίμωξης
Αυτό είναι επιβεβλημένο διότι:
• Ο TNFα είναι μία κυτοκίνη που εμπλέκεται
σε πολλά χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα
όπως η ψωρίαση κα.
• Ο TNFα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
ανοσολογική απάντηση του ξενιστή εναντίον του M. Tuberculosis καθώς είναι ουσιώδης για το σχηματισμό κοκκιωμάτων και
την αναχαίτιση της μυκοβακτηριακής λοίμωξης.
• Λανθάνουσα φυματίωση είναι μία κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία ζωντανών βακτηρίων «περιχαρακωμένων» σε κοκκιώματα με αποτέλεσμα την απουσία κλινικών συμπτωμάτων και ενεργής
λοίμωξης.
Η ανοσοκαταστολή και η χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων όπως οι αναστολείς
του TNFa μπορεί να οδηγήσουν σε λύση των
TNF εξαρτωμένων κοκκιωμάτων με αποτέλεσμα την μετατροπή της λανθανουσας λοίμωξης σε ενεργή.
Πράγματι…
Υπολογίζεται ότι η χρήση βιολογικών παραγόντων ιδιαίτερα αντι-TNFa, μπορούν να
αυξήσουν 5 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης ενεργού φυματίωσης
Επομένως επιβάλλεται …
• ‘Έλεγχος για ενεργό/λανθάνουσα Tb λοίμωξη ΠΡΙΝ από τη χορήγηση βιολογικών
παραγόντων.
• Ετήσιος έλεγχος για λανθάνουσα/ενεργό Tb
καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας με βιολογικούς παράγοντες.
• Χορήγηση προφυλακτικής αντιφυματικής
αγωγής σε όλους τους ασθενείς με λανθάνουσα Tb ΠΡΙΝ την έναρξη της βιολογικής
θεραπείας.
• Σε ενεργό λοίμωξη: Αναβολή Θεραπείας
Συγκεκριμένα...
Πριν την έναρξη της θεραπείας με βιολογικό παράγοντα:
• Ιστορικό-αντικειμενική εξέταση
• Εργαστηριακός έλεγχος
• Απεικονιστικός έλεγχος
Αναζητούμε σημεία και συμπτώματα για:
• Λοιμώξεις (οξείες/χρόνιες)
• Κακοήθειες – Λεμφώματα
• Αυτοάνοσα νοσήματα
• Καρδιαγγειακά νοσήματα

Infliximab

Adalimumab

Etarnecept

UsteKinumab

Secukinumab

Υπερευαισθησία στο
φάρμακο

Υπερευαισθησία
στο φάρμακο

Υπερευαισθησία
στο φάρμακο

Υπερευαισθησία
στο φάρμακο

Υπερευαισθησία
στο φάρμακο

TB
Άλλες ενεργές
λοιμώξεις

TB
Άλλες ενεργές
λοιμώξεις

TB
Άλλες ενεργές
λοιμώξεις
Σηψαιμία

TB
Άλλες ενεργές
λοιμώξεις

Ενεργές λοιμώξεις

ΚΑ σταδίου ΙΙΙ,IV
κατά NYHA

ΚΑ σταδίου ΙΙΙ,IV
κατά NYHA

ΚΑ σταδίου ΙΙΙ,IV
κατά NYHA

Λεμφοϋπερπλαστική Λεμφοϋπερπλαστική Λεμφοϋπερπλαστική Λεμφοϋπερπλαστική Λεμφοϋπερπλαστική
νόσος / συμπαγής
νόσος / συμπαγής
νόσος / συμπαγής
νόσος / συμπαγής
νόσος / συμπαγής
όγκος
όγκος
όγκος
όγκος
όγκος
την τελευταία 5ετία την τελευταία 5ετία την τελευταία 5ετία την τελευταία 5ετία την τελευταία 5ετία
Πίνακας 1
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Mantoux/quantiferon

√

Ανα έτος

Α/α θώρακος

√

Ανα έτος

Γενική αίματος

√

Τον 1ο μήνα και κάθε 3 μήνες

Ηπατική/Νεφρική/Ηλεκρολύτες

√

Τον 1ο μήνα και κάθε 3 μήνες

Δείκτες ηπατίτιδας Β,C

√

-

HIV

√

-

ANA, anti DNA

√

-

Γεν. ούρων

√

Στους 3 μήνες και κάθε 6 μήνες
Πίνακας 2

• Απομυελινωτικά νοσήματα
• Πρόσφατη χορήγηση εμβολίου με ζώντα
μικροοργανισμό
• Κύηση
• Ψωριασική αρθρίτιδα
ειδικότερα ...
Από το ιστορικό αναζητούμε…
• Ιστορικό φυματίωσης.
• Επαφή με ασθενή με ενεργό φυματίωση ή
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη με M.
Tuberculosis (πυρετός, κακουχία, απώλεια
βάρους, βήχας, αιμόπτυση)
• Ταξίδι σε περιοχή οπού ενδημεί η φυματίωση.
Από την αντικειμενική εξέταση αναζητούμε… πυρετό και ευρήματα συνηγορητικά υπέρ λοίμωξης:
• Βήχας.
• Δύσπνοια.
• Θωρακικό άλγος.
• Διαρροϊκές κενώσεις.
• Έμετοι.
• Δυσουρικά ενοοχλήματα.
Απαραιτήτως πριν από τη χορήγηση κάθε
βιολογικού παράγοντα πρέπει να αποστέλλονται οι εξετάσεις που υπάρχουν στον Πίνακα 2.
H mantoux :
• Φτηνή και εύκολη
• Χαμηλή ειδικότητα (ψευδώς θετικά αποτελέσματα)
• Επηρεάζεται από εμβολιασμό BCG
• Χαμηλή ευαισθησία στους ανοσοκατεσταλμένους
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H Quantiferon :
• Ακριβή και μόνο σε συγκεκριμένα εργαστήρια
• Υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία
• Δεν επηρεάζεται από το BCG
• Μετρά την παραγωγή IFN-γ από τα Τ – λεμφοκύτταρα που έχουν εκτεθεί σε αντιγόνα
τελείως ειδικά για το M. Tuberculosis
άρα ...Mantoux ή Quantiferon?
Δεν υπάρχει μία Gold standard δοκιμασία
για την ανίχνευση λανθάνουσας
φυματίωσης και ο έλεγχος στηρίζεται
στα αποτελέσματα του TST ή /και
IGRA, ανάλογα με τις ακολουθούμενες
κατευθυντήριες οδηγίες
Η ευαισθησία του QFT θεωρείται υψηλότερη από εκείνη του TST σε ανοσοεπαρκή και
ανοσοκατεσταλμένα άτομα.
Δεν υπάρχει πάντα συμφωνία στα αποτελέσματα των δύο αυτών δοκιμασιών με το TST
να φέρει συχνότερα θετικά αποτελέσματα από την QFT. Αυτό μπορεί να οφείλεται :
• Λανθασμένη αξιολόγηση του TST
• Υπερεκτίμηση του αποτελέσματος του TST,
λόγω φαινομένου Koebner ή λόγω προσβολής της περιοχής εκτέλεσης της δοκιμασίας από βλάβες ψωρίασης.
Πολλοί συγγραφείς προτείνουν…
Οι ασθενείς με TNT (+) και QFT (-) μπορούν
να θεωρούνται ως ψευδώς θετικοί για λανθάνουσα φυματίωση
Χειρισμός αποτελεσμάτων …
Σε κάθε νέο ασθενή αποστέλλουμε
• Α/α θώρακος

• Mantoux
• Quantiferon
• Ιστορικό έκθεσης σε Tb
• Ομάδα υψηλού κινδύνου
Επί αρνητικού ελέγχου γίνεται έναρξη του επιλεγμένου βιολογικού παράγοντα.
Επί θετικού ελέγχου δίδεται σε
συνεργασία πάντα με τον πνευμονολόγο, πλήρης αντιφυματική αγωγή, ενώ η θεραπεία με τον βιολογικό παράγοντα αναβάλλεται.
Επί Mantoux >5mm και Α/α
θώρακος (-), δίδεται σε συνεργασία πάντα με τον πνευμονολόγο προφυλακτική αντιφυματική αγωγή, ενώ η έναρξη του βιολογικού παράγοντα μπορεί να γίνει ένα μήνα μετά.
Στους ασθενείς που λαμβάνουν
TNF-a αναστολείς:
• Αναζωπύρωση λανθάνουσας λοίμωξης
• Συνήθως νωρίς, τους πρώτους 6 μήνες της
αγωγής
• Εμφάνιση και σε ασθενείς που στο παρελθόν είχαν πάρει χημειοπροφύλαξη για λανθάνουσα φυματίωση
- Εξωπνευμονική φυματίωση (57%)
- Διάσπαρτη νόσος (25%) με άτυπες εκδηλώσεις
• Ο κίνδυνος αναζωπύρωσης αυξάνεται
με την ηλικία, σχετίζεται με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και τις ενδημικές περιοχές
• Ο συνολικός κίνδυνος της φυματίωσης ελλατώνεται κυρίως χάρη στα συνεχιζόμενα
προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου
και στην εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού
Επί εμφάνισης επομένως ανησυχητικών
σημείων/συμπτωμάτων όπως: πυρετός, απώλεια βάρους, εφιδρώσεις, κακουχία, χρόνιος
βήχας, αιμόπτυση, λεμφαδενοπάθεια, πνευμονικά διηθήματα, θα πρέπει να διακόπτεται
άμεσα ο βιολογικός παράγοντας και να διερευνάται η περίπτωση ενεργούς φυματιώσεως. Γενικά κάθε λοίμωξη η οποία δεν υφίεται
με τα κατάλληλα μέσα θα πρέπει να θεωρείται ΤΒ μέχρι αποδείξεως του εναντίον
Η θεραπεία της ενεργούς φυματιώσεως γίνεται πάντα από τον πνευμονολόγο σύμφωνα με τα τρέχοντα θεραπευτικά σχήματα
Σε Ιστορικό παλιάς Φυματίωσης ελέγχουμε αν ο ασθενής έχει ή όχι λάβει ικανοποιητική αγωγή στο παρελθόν. Αν έχει λάβει,
γίνεται έναρξη του παράγοντα με στενή ανά
τρεις μήνες παρακολούθηση του ασθενούς.
Αν δεν έχει λάβει, αποστέλλεται α/α θώρακος και καλλιέργεια πτυέλων και επί αρνητικού ελέγχου ακολουθούμε τις οδηγίες ως επί λανθάνουσας ΤΒ. Επί θετικού ακολουθούνται οι οδηγίες ως επί ενεργούς ΤΒ
Η προφυλακτική αντιφυματική αγωγή
καλύπτει επαρκώς σε περίπτωση
μακροχρόνιας λήψης βιολογικών
παραγόντων;

γωγής στους ασθενείς με λανθάνουσα Tb 1 μήνα πριν την έναρξη
της βιολογικής θεραπείας EIΝΑΙ
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΑ
• Ο έλεγχος για φυματίωση θα
πρέπει να επαναλαμβάνεται ΕΤΗΣΙΩΣ
• Τα συμπτώματα της φυματίωσης
σε ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες μπορεί
να είναι άτυπα ενώ >50% των
περιπτώσεων αφορούν σε εξωπνευμονική εντόπιση.

Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν:
• 9 μήνες προφυλακτική αγωγή, παρέχει
προστασία από ενεργοποίηση της λοίμωξης στο 90% των ασθενών.
• 6 μήνες προφυλακτική αγωγή παρέχει προστασία από ενεργοποίηση της λοίμωξης
στο 60-80% των ασθενών.
Βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν 7 φορές υψηλότερη πιθανότητα ενεργοποίησης
Tb σε ασθενείς που δεν ακολουθούν το συνταγογραφημένο δοσολογικό σχήμα.
Ωστόσο στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν
πολλές αναφορές ως προς την αποτελεσματικότητα της προφυλακτικής αντιφυματικής αγωγής σε ασθενείς με λανθάνουσα Tb που
λαμβάνουν μακροχρόνια βιολογικούς παράγοντες.
Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα...
καθοδηγώντας τον ασθενή...
• Ο TNFa είναι μία κυτοκίνη που εμπλέκεται
σε πολλές χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις
όπως η ψωρίαση.
• Διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στην ανοσολογική απάντηση εναντίον του M.
Tuberculosis και στην αναχαίτιση της λοίμωξης καθώς συμμετέχει στο σχηματισμό
κοκκιωμάτων.
• Λανθάνουσα φυματίωση ονομάζουμε την
κατάσταση εκείνη που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενεργών βακτηρίων εντός
των κοκκιωμάτων και από την απουσία κλινικών συμπτωμάτων.
• Η ανοσοκαταστολή μπορεί να μετατρέψει
την λανθάνουσα Tb σε ενεργό.
Πράγματι …
• Η χρήση βιολογικών παραγόντων, κυρίως
Anti TNFa , μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
ανάπτυξης ενεργού φυματίωσης κατά 5 φόρες για αυτό…
• Ο έλεγχος για λανθάνουσα/ενεργού Tb
ΠΡΙΝ την έναρξη βιολογικής θεραπείας…
αλλά και…
• Η έναρξη προφυλακτικής αντιφυματικής αΣΕΛΙΔΑ 32

Άτυπες μορφές λοίμωξης
ή άτυπα συμπτώματα που
δεν υφίονται παρά τη λήψη
κατάλληλων μέτρων θα
πρέπει να θεωρούνται
φυματίωση μέχρι αποδείξεως
του εναντίον
• Παρά το γεγονός ότι τα περιστατικά φυματίωσης σε ασθενείς υπό βιολογική θεραπεία έχουν μειωθεί σημαντικά κυρίως λόγω
των συνεχιζόμενων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και της εκπαίδευσης
του ιατρικού προσωπικού…
Νέα περιστατικά - κυρίως περιστατικά
ενεργοποίησης λανθάνουσας Tb
καταγράφονται συνεχώς και αυτό
φαίνεται να οφείλεται σε χαμηλή
συμμόρφωση των ασθενών στην
προφυλακτική αγωγή καθώς αυτό
φαίνεται να αυξάνει κατά 7 φορές την
πιθανότητα ενεργοποίησης LTB
Συμπερασματικά…
• Ο έλεγχος για φυματίωση πριν την έναρξη
της βιολογικής θεραπείας και εν συνεχεία
μία φορά ανά έτος με
- Ro θώρακος,
- TST ή / και Quantiferon και
- Λήψη ιστορικού αναφορικά με έκθεση
στο M. Tuberculosis.
• Η χορήγηση κατάλληλης προφυλακτικής
αντιφυματικής αγωγής και στο κατάλληλο
δοσολογικό σχήμα ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ και
• Η συνεχής επαγρύπνηση για σημεία/συμπτώματα ύποπτα για φυματίωση…
Μειώνουν κατά πολύ τη νοσηρότητα
/ θνησιμότητα από M. Tuberculosis σε
ασθενείς που χρήζουν θεραπείας με
βιολογικούς παράγοντες και καθιστούν
τους παράγοντες αυτούς πιο ασφαλείς.
Άλλωστε…
Η επιλογή της καταλληλότερης
θεραπείας και η σωστή διαχείρισή
της σημαίνει χαρούμενο ασθενή, με
καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία,
βελτίωση της ποιότητας ζωής του και
τελικά μείωση του συνολικού κόστους.

Bιολογικοί παράγοντες στην ψωρίαση
Kαθοδηγώντας τον ασθενή...
με διαταραχές διάθεσης
ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΟΜΠΟΤΗ

17η Δερματολογική διημερίδα Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Νοσοκομείο «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

Στην κλινική καθημερινότητά μας
αντιμετωπίζουμε συχνά ασθενείς με ψωρίαση
και διαταραχές διάθεσης. Αυτές είναι μια
ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται
από διαταραχή της συναισθηματικής
διάθεσης, όπως είναι η κατάθλιψη, η μανία,
η διπολική διαταραχή, η αγχώδης διαταραχή
και η αλεξιθυμία. Ως συναισθηματική
διάθεση ορίζεται ο καθολικός και σταθερός
συναισθηματικός τόνος που βιώνεται από τον
άνθρωπο εσωτερικά.

Α

υτό σημαίνει ότι η εξωτερική έκφραση ενός καταθλιπτικού ή μανιακού ασθενή δεν είναι πάντα καταθλιπτική ή
ευφορική, γεγονός που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας όταν προσεγγίζουμε διαγνωστικά και θεραπευτικά έναν ασθενή με διαταραχές διάθεσης. Ο ασθενής με ψωρίαση φαίνεται μάλιστα να εμφανίζει συχνότερα διαταραχές διάθεσης από το γενικό πληθυσμό. Σε
σχέση με άλλα δερματικά νοσήματα, η ψωρίαση σχετίζεται συχνότερα με την εμφάνιση
κατάθλιψης, αυτοκτονικής τάσης και αγχώδους διαταραχής.
Συγκεκριμένα, 10-62% των ασθενών με
ψωρίαση εμφανίζουν κατάθλιψη και ο κίνδυνος εκδήλωσης αυτής φαίνεται να αυξάνεται περαιτέρω όταν η ψωρίαση συνυπάρχει με ψωριασική αρθρίτιδα.Η αλεξιθυμία, η
δυσκολία δηλαδή περιγραφής ή αντίληψης/
αναγνώρισης συναισθημάτων, σχετίζεται με
την ψωρίαση και φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τόσο την αντίληψη των ασθενών για την

ψωριασική νόσο, όσο και την ικανότητά τους
να τη διαχειριστούν (self-management). Τα
ψυχιατρικά νοσήματα σε ασθενείς με ψωρίαση συχνά υποδιαγιγνώσκονται και υποθεραπεύονται: λιγότερο από το 50% των ασθενών με μείζονα κατάθλιψη αναγνωρίζεται
με σαφήνεια, μόνο οι μισοί περίπου λαμβάνουν κάποια μορφή θεραπείας και μόνο ένας
στους τέσσερις τη λαμβάνει σε επαρκή δόση
και διάρκεια.
Γιατί ο ασθενής με ψωρίαση εμφανίζει
συχνότερα διαταραχές διάθεσης;
Η συσχέτιση της ψωρίασης με αυτά τα νοσήματα πιθανότατα δεν περιορίζεται μόνο σε
μια σχέση αιτίου-αιτιατού (η ψωρίαση επιδεινώνει τη συναισθηματική διάθεση και διαταραχές διάθεσης προκαλούν επιδείνωση της
ψωρίασης). Ενδεχομένως τόσο η ψωρίαση όσο και οι διαταραχές διάθεσης να μοιράζονται τους ίδιους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς (υψηλά επίπεδα προφλεγμονωδώνκυτοκινών TNF-a, IL-1, IL-6, μειωμένη έκκριση μελατονίνης, διαταραχή της β αδρενεργικής λειτουργίας, διαταραχή ομοιόστασης ασβεστίου κλπ.).
Γιατί είναι σημαντικό να γίνει έγκαιρη
διάγνωση και θεραπεία;
Η κατάθλιψη αποτελεί μια από τις 3 κυριότερες αιτίες ανικανότητας και θνησιμότητας
σε άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη και τις
ΗΠΑ (WHO 1999). Μάλιστα, το 2020 αναμένεται να είναι μια από τις 3 κύριες αιτίες θανά-

του στις χώρες του δυτικού κόσμου (μετά τα
καρδιαγγειακά ισχαιμικά επεισόδια και τα οδικά τροχαία ατυχήματα). Σχεδόν το 50% των
ανθρώπων με κατάθλιψη θα κάνουν μια απόπειρα αυτοκτονίας και 6-15% τελικά αυτοκτονούν. Επιπλέον, το 75% των καταθλιπτικών έχουν άλλες ψυχικέςδιαταραχές, όπως
οιαγχώδεις διαταραχές, ενώ ένα σημαντικό
ποσοστό κάνει κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Στα πλαίσια της ψωριασικής
νόσου, οι διαταραχές διάθεσης συχνά επηρεάζουν αρνητικά την αντίληψη του ασθενή για
τη βαρύτητα της δερματικής του πάθησης με
αποτέλεσμα να επιδρούν περαιτέρω αρνητικά στην ποιότητα ζωής του. Μάλιστα, σε κλινική μελέτη που διενεργήθηκε το 2017 φάνηκε ότι το 67,7% των ασθενών με ψωρίαση
εμφανίζουν καταθλιπτική διάθεση όταν σκέφτονται το νόσημά τους και 47% έχει αισθήματα οργής.
Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση των διαταραχών διάθεσης βελτιώνουν
όχι μόνο την ποιότητα ζωής του ασθενή μας
στο σύνολο, αλλά και τη συμμόρφωσή του
καθώς και έμμεσα σε κάποιες περιπτώσεις
την κλινική ανταπόκριση στη θεραπεία.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
/ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Σαν κλινικοί ιατροί οφείλουμε να αξιολογούμε την πιθανότητα ένας ασθενής μας με
διαταραχές διάθεσης να εμφανίζει αυτοκτονικό ιδεασμό και να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Ο αυτοκτονικός ιδεασμός και η απόπειρα
αυτοκτονίας/αυτοκτονικό επεισόδιο επηρεάζονται από το γεωγραφικό πλάτος, την εποχή, την ηλικία και το φύλο.
Εμφανίζονται συχνότερα στις ΗΠΑ, σε μεσήλικες άνδρες, καυκάσιας φυλής.
Στους παράγοντες κινδύνου για απόπειρα ή
και επεισόδιο αυτοκτονίας συγκαταλέγονται
οι εξής:
• Ηλικία
- Ο κίνδυνος αυτοκτονίας αυξάνεται όσο
αυξάνει η ηλικία
- Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι αυτοκτονίες σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες
• Φύλο
- Επεισόδια αυτοκτονίας συχνότερα στους
άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες σε αναλογία 3:1
- Απόπειρες αυτοκτονίας συχνότερες στις
γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες σε αναλογία 3:1
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• Οικογενειακή κατάσταση
- Αυξημένη συχνότητα σε χωρισμένους, διαζευγμένους ή χήρους
• Επαγγελματική κατάσταση
- Η ανεργία αυξάνει την πιθανότητα αυτοκτονίας
- Ορισμένα επαγγέλματα (ψυχίατροι, ψυχολόγοι) εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο
• Μοναξιά
• Σωματική υγεία
- Ύπαρξη χρόνιας σωματικής νόσου ή αναπηρίας αυξάνει την πιθανότητα αυτοκτονίας
-Ψυχιατρική νόσος
-Κατάθλιψη
-Μανιοκαταθλιπτική νόσος
-Σχιζοφρένεια (αυτοκτονία υπό επήρεια ψευδαισθήσεων ή παραληρηματικών ιδεών ή αυτοκτονία λόγω κατάθλιψης που
πολλές φορές συνοδεύει τη σχιζοφρένεια)
και διαταραχές προσωπικότητας
• Κατάχρηση ουσιών ή αλκοόλ
• Προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας
Πώς θέτουμε την υποψία για την
ύπαρξη διαταραχών διάθεσης,
όπως η κατάθλιψη και η μανία;
Συχνά καλούμαστε κατά την κλινική εκτίμηση του ασθενή να αναγνωρίσουμε ενδεικτικά σημεία ύπαρξης μανιοκαταθλιπτικής συμπεριφοράς, αλεξιθυμίας και άλλων διαταραχών της ψυχικής διάθεσης. Στα παρακάτω διαγράμματα περιγράφονται τα συχνότερα χαρακτηριστικά ενός ασθενή με κατάθλιψη και με μανία.
Επί κλινικών ενδείξεων συστήνεται η παραπομπή του ασθενή για ψυχιατρική εκτίμηση
και αξιολόγηση της ψυχικής του διάθεσης. Η
αναγνώριση αυτών των ψυχικών διαταραχών
είναι ουσιαστικής σημασίας για την περαιτέ-

ρω θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με
ψωρίαση και επηρεάζει άμεσα τόσο τη συμμόρφωση του ασθενή στις συστάσεις μας όσο και την επιλογή της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.
Ποιος είναι ο ρόλος των βιολογικών
παραγόντων σε ασθενείς με διαταραχές
διάθεσης;
Η συστηματική θεραπεία της ψωρίασης
φαίνεται να επιδρά θετικά όχι μόνο στο δέρμα ασθενών με ψωρίαση αλλά και σε συνυπάρχουσες διαταραχές διάθεσης. Σε κλινικές
μελέτες βρέθηκε ότι μέχρι και το 68,2% των
ασθενών με ψυχιατρικό νόσημα και ψωρίαση εμφάνισαν ύφεση της ψυχιατρικής νόσου
όταν η κλινική εικόνα του δέρματος εμφάνισε σημαντική βελτίωση. Μάλιστα βελτίωση
άνω του 50% στο δέρμα σχετίστηκε με ύφεση της ψυχιατρικής νόσου στο 70% των περιπτώσεων.
Η χρήση βιολογικών φαρμάκων (TNF-a-,
IL23/12, IL-17) φαίνεται να διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο, καθώς έχει συσχετιστεί με βελτίωση τόσο της κατάθλιψης όσο
και της αγχώδους διαταραχής. Επίσης, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ψωρίασης
σε ασθενείς με αλεξιθυμία σχετίζεται με σημαντική μείωση της αλεξιθυμίας, καθώς και
βελτίωση της κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής.
Αναλυτικότερα, σε τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες (randomized controlled trials; RCT) που διενεργήθηκαν για
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και
του προφίλ ασφάλειας της ετανερσέπτης
(etanercept) δεν υπήρξε καμία αναφορά σε
επεισόδια κατάθλιψης ή αυτοκτονικoύ ιδεασμού. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μια βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή (μέσω του
ερωτηματολογίου Dermatology Life Quality
Index; DLQI) υπό αγωγή με ετανερσέπτη και
50% βελτίωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με καταθλιπτική διάθεση (βάσει ερωτηματολογίωνHamilton Rating Scale of
Depression καιBeck Depression Inventory).
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει καταγραφεί και
ένα περιστατικό από την καθημερινή κλινική
πράξη με γνωστό ιστορικό διπολικής διαταραχής υπό αντικαταθλιπτική αγωγή και βελτίωση της ψυχικής του διάθεσης μετά από 12
εβδομάδες θεραπείας με ετανερσέπτηκαι επίτευξη «σχεδόν καθαρού» δέρματος (χωρίς
αλλαγή στην αντικαταθλιπτική αγωγή).
Το SPC (Summary of Product Characteristis;
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος)
της ινφλιξιμάμπης (infliximab) αναφέρει
σε ποσοστό 1-10% την εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών, κατάθλιψης και διαταραχών ύπνου. Δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά για απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτοκτονικό
ιδεασμό. Στις RCTs υπήρξε αναφορά για 2 περιστατικά σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσου εντέρου (ΙΦΝΕ) υπό αγωγή με
απόπειρα και επεισόδιο αυτοκτονίας αντίστοιχα. Τα γεγονότα αυτά όμως θεωρήθηκαν μεΣΕΛΙΔΑ 34

μονωμένα. Αντίθετα, στο σύνολο των κλινικών μελετών υπήρξε βελτίωση της ποιότητας ζωής (DLQI) του ασθενή σε σχέση με το
placeboκαι με τη χορήγηση ΜΤΧ 20mg/εβδομάδα.
Οι RCTs της ανταλιμουμάμπης (adalimumab) που διενεργήθηκαν σε 2704 ασθενείς
συνολικά δεν αναφέρουν κάποιο καταθλιπτικό επεισόδιο ή αυτοκτονικό ιδεασμό υπό την
αγωγή που να αποδίδεται στο βιολογικό παράγοντα. Στο SPC καταγράφεται ότι 1/10 ασθενείς υπό ανταλιμουμάμπη εμφανίζουν
κατάθλιψη, χωρίς αυτό όμως να συνδέεται απαραίτητα με τη θεραπεία.
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει δημοσιευτεί 1
περιστατικό με αυτοκτονικό επεισόδιομετά από αύξηση της από έτους χορηγούμενης δόσης ανταλιμουμάμπης σε εβδομαδιαία βάση
λόγω επιδείνωσης της ψωρίασης του δέρματος. Ο ασθενής είχε θετικό ατομικό ιστορικό
με κατάθλιψη και απόπειρες αυτοκτονίας στο
παρελθόν.
Από το σύνολο των κλινικών δεδομένων
προκύπτει ότι η θεραπεία με ανταλιμουμάμπη συνεισφέρει θετικά στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών και μάλιστα
φαίνεται να σχετίζεται με βελτίωση των συμπτωμάτων καταθλιπτικής διάθεσης, η οποία
συνδέεται με τη μείωση του PASIscore.
Στις περισσότερες κλινικές μελέτες (RCT)
της ουστεκινουμάμπης (ustekinumab)
δεν υπάρχει αναφορά για αυτοκτονικά επεισόδια. Στα 5 χρόνια παρακολούθησης μελετών καταγραφής στην καθημερινή κλινική
πράξη (realworlddata) αναφέρθηκαν 2 αυτοκτονικά επεισόδια χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά από το γενικό πληθυσμό. Αντίθετα, η χορήγηση ουστεκινουμάμπης οδήγησε σε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα
ζωής των ασθενών (μέσω αξιολόγησης του
DLQI) με ψωρίαση κατά πλάκας και ψωριασική αρθρίτιδα υπό αγωγή. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι σεμια κλινική μελέτη καταγράφηκε πριν την έναρξη χορήγησης του βιολογικού παράγοντα σε ποσοστό 26,7% των ασθενών καταθλιπτική διάθεση και το 50,3%
έπασχε από αγχώδη διαταραχή.
ΤοSPC και οιRCTs της σεκουκινουμάμπης
(secukinumab) δεν αναφέρουν κάποια αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ψυχιατρικού
νοσήματος, συμπεριλαμβανομένων και της
κατάθλιψης, αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκτονικού επεισοδίου κατόπιν αξιολόγησης
σε πάνω από 3990 ασθενείς.
Η ιξεκιζουμάμπη (ixekizumab) είναι επίσης ένας αναστολέας της IL-17A (IL-17A καιIL17A/F). Από το SPC δεν προκύπτει κάποια επιδείνωση της κατάθλιψης έως και 60 εβδομάδες υπό θεραπεία ενώσε 3 κλινικές μελέτες που διενεργήθηκαν δεν υπήρχαν αναφορές για αυτοκτονικά επεισόδια. Σε 5 περιστατικά εκδηλώθηκε κατάθλιψη (έναντι 3 υπό ετανερσέπτη και 1 υπό placebo) σε ένα σύνολο 1469 ασθενών. Επίσης, έχουν καταγραφεί
2 απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες θεωρήθηκαν μη σχετιζόμενες με το φάρμακο.

Η μπρονταλουμάμπη (brodalumab) είναι ένας αναστολέας του υποδοχέα της IL-17
(IL-17R inhibitor), ο οποίος παρεμποδίζει την
πρόσδεση των IL-17 κυτοκινών (IL-17A/ C
/ F /-25) και έχει πάρει έγκριση το 2018 για
την αντιμετώπιση της μέτριας-σοβαρής μορφής κατά πλάκας ψωρίασης σε ενήλικες. Σε
κλινική μελέτη φάσης ΙΙ δεν καταγράφηκαν
περιστατικά κατάθλιψης ή αυτοκτονικής τάσης αλλά από κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ (AMAGINE-1&2) αναφέρθηκαν 4 αυτοκτονικά επεισόδια με αποτέλεσμα να διερευνηθεί/αξιολογηθεί πιθανή συσχέτιση του φαρμάκου με διαταραχές της ψυχικής διάθεσης.
Κατόπιν μετα-ανάλυσης δεν προέκυψε κάποια αιτιώδης σύνδεση μεταξύ θεραπείας με
μπρονταλουμάμπη και αυξημένου κινδύνου
αυτοκτονικού ιδεασμού και συμπεριφοράς.
Μάλιστα, στην AMAGINE-1 παρατηρήθηκε
βελτίωση των συμπτωμάτων αγχώδους διαταραχής και κατάθλιψης (μέσω αξιολόγησης
του Hospital Anxietyand Depression Score)
σε σχέση με την ομάδα placebo. Γενικά, συστήνεται για τη θεραπεία με την μπρονταλουμάμπη να αξιολογείται προσεκτικά η σχέση
οφέλους-κινδύνου στην περίπτωση ασθενών
με ιστορικό κατάθλιψης ή/και αυτοκτονικού ιδεασμού ή συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις
αυτές θα πρέπει να ενημερωθεί ο ασθενής, ο
κοινωνικός του περίγυρος και ο θεράπων ιατρόςτου (ψυχίατρος) προκειμένου να βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν εμφάνιση ή ε-

πιδείνωση κατάθλιψης, αυτοκτονικού ιδεασμού, άγχους ή άλλων μεταβολών της διάθεσης. Εάν ένας ασθενής εμφανίσει νέα συμπτώματα ή επιδείνωση της κατάθλιψης, του
αυτοκτονικού ιδεασμού ή συμπεριφοράς
του, συνιστάται η διακοπή της θεραπείας με
μπρονταλουμάμπη.
Στο SPC της απρεμιλάστης (apremilast)
1,2% (14/1184) των ασθενών υπό αγωγή ανέφεραν κατάθλιψη σε σύγκριση με το 0,5%
(2/418) υπό placebo. Παράλληλα, στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ESTEEM 1&2
γίνεται αναφορά για περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκτονικού επεισοδίου
(n=1255). Δεδομένα ασφάλειας κλινικής μελέτης φάσης ΙΙΙ (52 εβδ. υπό θεραπεία) περιγράφουν 1 επεισόδιο απόπειρας αυτοκτονίας στην ομάδα του φαρμάκου και 1 επεισόδιο αυτοκτονίας στην ομάδα placebo. Επίσης,
καταγράφηκε 1 επεισόδιο σοβαρής επιδείνωσης κατάθλιψης υπό απρεμιλάστη. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το 13,6% (170/1250) των ασθενών που συμμετείχαν στις κλινικές μελέτες είχαν θετικό ιστορικό κατάθλιψης είναι ενίοτε δύσκολο να αξιολογήσουμε αν μια διαταραχή ψυχικής διάθεσης σχετίζεται αιτιολογικά άμεσα με το φάρμακο. Δεδομένου όμως
ότι σε ασθενείς με ή χωρίς ιστορικό κατάθλιψης έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένες περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκτονικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοκτονίας, οι κίνδυνοι και τα οφέλη της

ΣΕΛΙΔΑ 35

έναρξης ή συνέχισης της θεραπείας με απρεμιλάστη θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά εάν οι ασθενείς αναφέρουν προηγούμενα ή υφιστάμενα ψυχιατρικά συμπτώματα ή
εάν πρόκειται να υποβληθούν σε ταυτόχρονη θεραπεία με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι πιθανό να προκαλούν ψυχιατρικά συμβάντα. Παράλληλα, πρέπει να συστήνεται στον ασθενή και τον κοινωνικό του
περίγυροη ενημέρωση του θεράποντα ιατρού (δερματολόγου και κατά περίπτωση ψυχίατρου) σχετικά με οποιεσδήποτε μεταβολές
στη συμπεριφορά ή τη διάθεση. Εάν ένας ασθενής εμφανίσει νέα ή επιδεινούμενα ψυχιατρικά συμπτώματα, ή εάν διαπιστωθεί αυτοκτονικός ιδεασμός/ απόπειρα αυτοκτονίας,
συνιστάται η διακοπή της θεραπείας με απρεμιλάστη.
Παρότι έχουν καταγραφεί στις κλινικές μελέτες βιολογικών φαρμάκων αυτοκτονικός ιδεασμός, απόπειρες και επεισόδια αυτοκτονίας, φαίνεται τα περιστατικά αυτά στο σύνολό
τους να σχετίζονται περισσότερο με το ψυχοκοινωνικό επίπεδο του ασθενή ή προϋπάρχον ψυχιατρικό νόσημα και λιγότερο με κάποια αρνητική επίδραση της βιολογικής θεραπείας. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να αξιολογούμε το συνολικό προφίλ του ασθενή
με ψωρίαση και να αποφεύγουμε την έναρξη
συστηματικής θεραπείας σε ασθενείς με μη ελεγχόμενη ψυχιατρική νόσο χωρίς στενή ψυχιατρική παρακολούθηση και επίβλεψη. Ιδι-

αίτερη προσοχή συνίσταται επίσης σε μόρια
για τα οποία έχει καταγραφεί συσχέτιση με διαταραχές του θυμικού.
Πώς διαχειριζόμαστε λοιπόν έναν
ασθενή με διαταραχή διάθεσης, η
οποία είτε προϋπάρχει πριν την έναρξη
βιολογικής θεραπείας είτε εμφανίζεται
κλινικά υπό βιολογική θεραπεία;
Στην περίπτωση ασθενή με γνωστή
διαταραχή διάθεσης στο ατομικό του
ιστορικό, είναι μεταξύ άλλων σημαντική:
1. Η αξιολόγηση της βαρύτητας της ψυχικής
νόσου
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια κλιμάκων αξιολόγησης, όπως οι Hamilton
Depression Rating Scale (HAM-D), Beck’s
Depression Inventory (Beck) και Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS). Παράλληλα είναι σημαντική η ψυχιατρική εκτίμηση του ασθενή πριν από την έναρξη της βιολογικής θεραπείας. Σε περίπτωση σταθερής
ψυχικής νόσου μπορεί να γίνει έναρξη της συστηματικής θεραπείας υπό τακτική (ψυχιατρική) παρακολούθηση. Αν όμως η ψυχιατρική
νόσος χρήζει φαρμακευτικής αντιμετώπισης,
τότε ιδανικά συστήνεται η έναρξη φαρμακευτικής αγωγής (π.χ. αντικαταθλιπτικά) και κατόπιν
του κατάλληλου βιολογικού παράγοντα.
saloni 3 aristera - A:������ 1 05-03-20
Ανάλογα με τη βαρύτητα της ψωριασικής νό-

σου και την επιβάρυνση του ασθενή από αυτή οφείλουμε να έχουμε μια εξατομικευμένη
προσέγγιση ως προς το χρονικό σημείο έναρξης της συστηματικής θεραπείας για την ψωρίαση. Για παράδειγμα, σε ασθενή με ιστορικό κατάθλιψης, ο οποίος εμφανίζει έξαρση
της ψυχικής του νόσου και χρήζει αντικαταθλιπτικής αγωγής η έναρξη της συστηματικής
θεραπείας για την ψωρίαση μπορεί να χρειαστεί να γίνει ταυτόχρονα αν ο ασθενής έχει
σοβαρής μορφής ψωρίαση (PASI>15) ή η ίδια η ψωριασική νόσος είναι εκλυτικός παράγοντας για την εμφάνιση του καταθλιπτικού επεισοδίου.

αλκοόλ/ναρκωτικών ουσιών.
Τέλος, σημαντικό κομμάτι της θεραπευτικής προσέγγισης είναι η ενημέρωση του ασθενή για υποστηρικτικά προγράμματα παροχής, χορήγησης και υπενθύμισης λήψης
του φαρμάκου.

2. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής
αγωγής
Για την επιλογή του κατάλληλου βιολογικού παράγοντα σε ασθενή με γνωστή διαταραχή ψυχικής διάθεσης σημαντικό ρόλο παίζει η συμμόρφωση του ασθενή. Έτσι, ο τρόπος χορήγησης της συστηματικής αγωγής (υποδορίως, ενδοφλεβίως ή p.o.), τα μεσοδιαστήματα χορήγησης του φαρμάκου και ο
χρόνος ημίσειας ζωής, το προφίλ ασφάλειας του και πιθανές παθολογικές φοβίες του ασθενή είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας. Παράλληλα, οφείλουμε να διερευνήσουμε την ύπαρξη πιθανών επιβαρυντικών παραγόντων για την
ψωρίαση,
όπως η χρήσηsaloni
λιθίου 3ή aristera
αλπραζο- 15:56 ������ 1
λάμης ως αντικαταθλιπτικά ή η κατάχρηση

4. Η ενημέρωση του συγγενικού
περιβάλλοντος για τη δράση του φαρμάκου
και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Ο υποστηρικτικός ρόλος του δερματολόγου και του συγγενικού περιβάλλοντος του
ασθενή είναι καθοριστικός τόσο για τη συμμόρφωση του ασθενή όσο και για την αποφυγή ή έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Έτσι, ο κοινωνικός περίγυρος του ασθενή μπορεί να συμβάλλει σε
περίπτωση επανεμφάνισης/ επιδείνωσης διαταραχών διάθεσης στην άμεση επικοινωνία αυτών με το δερματολόγο και τον ψυχίατρο και κατά περίπτωσητη νοσηλεία του ασθενή ή την ενημέρωση κοινωνικού λειτουργού για επίβλεψη.
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ARUBIX-M & ARUBIX-S

3. Η ενημέρωση του ασθενή για τη δράση
του φαρμάκου και πιθανές ανεπιθύμητες
ενέργειες
Ο ασθενής μπορεί και οφείλει υπό προϋποθέσεις να συναποφασίζει και να συμμετέχει ενεργά στην επιλογή της συστηματικής θεραπείας του.

ATACHE Retinol Eye Serum
Anti-Aging Eye Complex

• Pοδόχρους

Aκμή

Δυναμικός Συνδυασμός
Pure Retinol 0,1%, Coenzym Q10,
Bιταμίνη E, Yαλουρονικό Oξύ

• Eυρυαγγεία • Eρύθημα

✓ Mειώνει το Mέγεθος Λεπτών Γραμμών &

• Δυσανεκτική Eπιδερμίδα

Pυτίδων Έκφρασης

✓ Προσφέρει Aντιοξειδωτική Δράση

Προσφέρουν • Aγγειορύθμιση & μείωση

της επιφανειακής δερματικής “Mικροκυκλοφορίας”

• Iσχυρή Eνυδάτωση & Φροντίδα

• Iσχυρή Aντιφλεγμονώδη & Kαταπραϋντική Φροντίδα

με: Yαλουρονικό Oξύ, Beta Qlucan,
Eκχύλ. Φυκιών, Avocado Oil, Almond Oil, Bisabol

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

Φίλτρα: Octinoxate, Avobenzone, TiO2, Mica

ARUBIX-M: Mικτή & Λιπαρή Eπιδερμίδα

Kαινοτομία

Στη Pοδόχρου Aκμή σε συνδυασμό

Mειώνει τους Mαύρους Kύκλους &
Aποτρέπει την επανεμφάνισή τους

MDI Complex®

με Mετρονιδαζόλη (τοπικά) ή Tετρακυκλίνη

EYESERYL®

ARUBIX-S: Eυαίσθητη & Δυσανεκτική Eπιδερμίδα

"Anti bag effect": Mειώνει τις Σακκούλες
κάτω από τα μάτια & δρα αποσυμφορρητικά

Συμπληρωματική φροντίδα σε Θεραπείες του Προσώπου
(φαρμακευτικές, peeling, μικροκρύσταλλοι, laser, κ.ά.)

Xρήση: Πρωί & βράδυ σε καθαρό δέρμα στην περιοχή των ματιών

nacriderm S.A.
dermatologie appliqée
LYON - FRANCE

15ml

ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE

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

By ASAC Pharma-Spain

ΣΕΛΙΔΑ 36

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

5. Η ενημέρωση του ψυχιάτρου για την
έναρξη βιολογικού παράγοντα
Παράλληλα, η ενημέρωση του ασθενή για
συλλόγους ασθενών που πάσχουν απόψωριασική νόσο δίνει τη δυνατότητα υποστήριξής του
σε συνεργασία με τον ψυχολόγο/ ψυχίατρο.
Στην περίπτωση ασθενή με εμφάνιση
διαταραχών διάθεσης για πρώτη φορά
υπό αγωγή με βιολογικό παράγοντα ή
μικρά μόρια είναι σημαντικό:
1. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού για
την αξιολόγηση πιθανής προϋπάρχουσας
διαταραχής διάθεσης
2. Η άμεση ψυχιατρική εκτίμηση
3. Η ενημέρωση του ασθενή και του
συγγενικού του περιβάλλοντος
4. Εξατομικευμένη προσέγγιση και αν κριθεί
απαραίτητο διακοπή της συστηματικής θεραπείας

Παράλληλα, καλείται να αναγνωρίσει πιθανές
συνυπάρχουσες συννοσηρότητες του θυμικού
και να παραπέμψει τον ασθενή στον κατάλληλο ειδικό για περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση και έγκαιρη έναρξη κατάλληλης θεραπείας. Ταυτόχρονα, όμως οφείλει ο κλινικός ιατρός να είναι σε θέση να αξιολογήσει διαταραχές διάθεσης, οι οποίες μπορεί να επιδράσουν στη συμμόρφωση του ασθενή του στη
χορηγούμενη θεραπεία ψωρίασης και να αποφύγει θεραπευτικές αγωγές, οι οποίες μπορεί
ενδεχομένως να επιδεινώσουν την ψυχική κατάσταση του ασθενή. Παρότι έχει καταγραφεί
αυτοκτονικός ιδεασμός, απόπειρες και επεισόδια αυτοκτονίας υπό βιολογική θεραπεία, φαίνεται τα περιστατικά αυτά γενικά να μην σχετίζονται με κάποια αρνητική επίδραση βιολογικών παραγόντων. Αντίθετα, η θεραπεία με
βιολογικούς παράγοντες επιδρά στο σύνολο
των περιστατικών θετικά στη βελτίωση της καταθλιπτικής διάθεσης, αγχώδους διαταραχής
καιαλεξιθυμίας. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται
σε μόρια για τα οποία έχει καταγραφεί συσχέτιση με διαταραχές του θυμικού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ...
Ο ρόλος που διαδραματίζει ο δερματολό- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
γος στην αντιμετώπιση του ασθενή με ψωρίCase A, Deaton A. Rising morbidity and
αση είναι επομένως ιδιαίτερα ουσιαστικός και mortality in midlife among white non-Hisπολλαπλός, καθώς καλείται να αναγνωρίσει panic Americans in the 21st century. Proc
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Δερματικό Λέμφωμα 2019:
εξελίξεις και προοπτικές
Θεραπευτικές προσεγγίσεις - νεότερα δεδομένα
ΗλιΑκης ΘεΟδωρος
Αιματολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ Τ-ΜΗ
HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ WHO 2017
• Δερματικό T-λέμφωμα τύπου υποδοριϊτιδος
• Σπογγοειδής μυκητίαση (MF)
• Σύνδρομο Sézary (SS)
• Πρωτοπαθείς δερματικές CD30+ T-λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές
- Λεμφωματοειδής βλατίδωση (LyP)
- Πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (PCALCL)
• Πρωτοπαθές δερματικό T-γδ λέμφωμα
• Πρωτοπαθές δερματικό T-λέμφωμα από CD8+ επιθετικό επιδερμοτροπικό κύτταρο
• Πρωτοπαθές δερματικό CD8+ T-λέμφωμα των τελικών άκρων*
• Πρωτοπαθής δερματική T-λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή από CD4+
κύτταρο μικρού/μεσαίου μεγέθους*

• Σύνδρομο Sézary: μέση επιβίωση μεταξύ 2-4 ετών, και ποσοστό επιβίωσης στην 5ετία ≈ 20%
• PCTCL-NOS: ποσοστό επιβίωσης στην 5ετία < 20%
• Κλινικοί
Age, Stage, Extent and type of cutaneous involvement, Extracutaneous
involvement, Disease progression, Refractoriness to successive
treatment protocols
• Εργαστηριακοί
Proliferation index, Folliculotropism, Large cell transformation in
histology, White blood cell/lymphocyte count, Loss of TcR repertoire
Increased level of soluble IL-2R at diagnosis, High levels of LDH CD30
expression <10%, Overexpression of TOX, Granulysin expression,
Expression of proliferation markers Ki-67, MCM-3, and MCM-7,
Presence of FOXP3+ regulatory T cells

Πλάγια γράμματα: οι υποψήφιες προς ένταξη οντότητες
* Αλλαγές από την κατάταξη WHO 2008

Επιδημιολογικά στοιχεία
• Το δέρμα αποτελεί τη 2η πιο συχνή πρωτοπαθή εξωλεμφαδενική
εντόπιση μη Hodgkin λεμφωμάτων μετά τον ΓΕΣ
• Εκτιμώμενη ετήσια επίπτωση στο Δυτικό κόσμο 1/100000
• Πρωτοπαθή δερματικά B-NHL (ΡCBCLs) ~20%–25% των PCLs
• Πρωτοπαθή δερματικά T-NHL (ΡCTCLs) ~75%–80% των PCLs
• 2/3 των ΡCTCLs είναι Mycosis fungoides (MF) ή Sézary Syndrome (SS)
• Μέση ηλικία κατά τη διάγνωση των CTCL τα μέση της 6ης δεκαετίας
• Λόγος αρρένων/θηλέων μεταξύ 1.6:1 και 2:1

ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΟΥΣ
ΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ- ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SEZARY
Στάδιο

Τ

Ν

Μ

Β

IA
IB
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IVA1
IVA2
IVB

1
2
1-2
3
4
4
1-4
1-4
1-4

0
0
1, 2
0-2
0-2
0-2
0-2
3
0-3

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0,1
0,1
0,1
0,1
0
1
2
0-2
0-2

5ετής επιβίωση σχετιζόμενη
με το λέμφωμα (%)
98
89
89
56
54
48
41
23
18

Προγνωστικοί παράγοντες
• Αρχικά στάδια MF: χωρίς σημαντική διάφορα προσδόκιμου ζωής σε
σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό
• Προχωρημένα στάδια MF: προσδόκιμο ζωής 3,2 – 9,9 έτη
• ≈ 25% των ασθενών με σπογγοειδή μυκητίαση πεθαίνουν εξαιτίας
του λεμφώματος (κυριότερες αιτίες θανάτου η ανοσοκαταστολή και
οι ευκαιριακές λοιμώξεις)

Bagherani N and Smoller BR ,F1000Research 2016, 5:1882

Θεραπευτική προσέγγιση PCTCLs
• Στόχοι θεραπείας
-α
 νακούφιση συμπτωμάτων (κνησμός, ξηροδερμία, λοιμώξεις) και
βελτίωση ποιότητας ζωής
- Ε πίτευξη ύφεσης και πρόληψη προόδου νόσου με τις ελάχιστες δυνατές ανεπιθύμητες φαρμακευτικές ενέργειες
• Τα πολύπλοκα θεραπευτικά σχήματα είναι ακατάλληλα για τα CTCLs
- υψηλός κίνδυνος λοιμώξεων
• Ανάγκη παρατεταμένης θεραπείας
κλειδί η αποκατάσταση ανοσιακής λειτουργίας και η ελαχιστοποίηση χρήσης ανοσοκαταλτατικών παραγόντων
• Οι θεραπευτικές επιλογές κατηγοριοποιούνται σε
- Τοπικές δερματικές θεραπείες: 1η επιλογή σε αρχικά στάδια νόσου
(IA - IIA) και επικουρικά σε προχωρημένα στάδια
- Συστηματικές θεραπείες: ανθεκτικά αρχικά στάδια νόσου (IA - IIA)
και προχωρημένα στάδια
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Madeleine Duvic, Hematology 2015;2015:529-544

Distribution of first treatment line between USA
and non-USA centers

From: Global patterns of care in advanced stage MF/SS: a multicenter retrospective
follow-up study from the Cutaneous Lymphoma International Consortium
Ann Oncol. 2017;28(10):2517-2525. doi:10.1093/annonc/mdx352
Ann Oncol | © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the
European Society for Medical Oncology.

Τοπικές θεραπείες
• Ενυδατικές κρέμες
• Τοπικά αντιβιοτικά για εκρίζωση Staphylococcus aureus
• Τοπικά κορτικοστεροειδή: κρέμα clobetasol 0.05% bid ως αρχική θεραπεία σε αρχικού σταδίου MF
• Nitrogen mustard: FDA-έγκριση για θεραπεία Ia / Ib MF
• Καρμουστίνη (BCNU)
• Ρετινοειδή: παράγωγα προέλευσης vit A (αποκατάσταση κυτταρικής
διαφοροποίησης, αναστολή υπερπλασίας νεοπλασματικού πληθυσμού και επαγωγή απόπτωσης)
- Bexarotene gel: FDA-έγκριση για MF σταδίου Ι και υποτροπιάζουσα/ανθεκτική MF, χωρίς έγκριση ΕΜΕΑ
- Tazarotene: θεραπεία MF σταδίου I - IIA
• Toll-like receptor 7 (TLR7) αγωνιστές
- Imiquimod: τοπική χρήση με αποτελεσματικότητα σε early-stage,
folliculotropic και tumor-stage MF
- Resiquimod: αποτελεσματικό σε early-stage MF

ή IFN-2α
- Θεραπεία συντήρησης
• Electron beam radiation therapy: αποτελεσματική θεραπεία σε MF
σταδίου I – III
• Whole-body total skin electron beam (TSEB): ολική δόση 30–36 Gy
σε διάστημα 8–10 εβδομάδων, κατάλληλη θεραπεία επί προχωρημένων σταδίων MF
- Εφικτός ο συνδυασμός TSEB με τοπική δερματική ή λεμφαδενική
ακτινοβόληση, ECP ή nitrogen mustard
- Υψηλότερα ποσοστά επίτευξης CR σε στάδιο πλάκας σε σχέση με
στάδιο όγκου (98.3% vs 36%)
• Extracorporeal photopheresis (ECP)
- συστηματική θεραπεία, αποτελεσματική ιδίως σε ερυθροδερμική MF και SS
- μπορεί να συνδυαστεί με PUVA και συστηματικές θεραπείες (εκτιμώμενα ποσοστά PR 30%-80% και CR 14%-25%)
• Ακτινοθεραπεία: παρηγορική θεραπεία, σε συνδυασμό με άλλες τοπικές ή/και συστηματικές θεραπείες

Συστηματικές θεραπείες
Bexarotene
• ΕΜΕΑ- έγκριση για δερματικές εκδηλώσεις προχωρημένων σταδίων
μετά αποτυχία τουλάχιστον 1 συστηματικής αγωγής
• στην πράξη, θεραπεία 1ης γραμμής με δράση και σε εξωδερματική νόσο
• Συχνή χρήση σε συνδυασμούς ή σε θεραπεία συντήρησης
IFN-α2b
• Δοσολογικά σχήματα μεταξύ 3MU - 18 MU ημερησίως ή τρις εβδομαδιαίως
• Συνδυασμός IFN-α2b με ρετινοειδή: επί αποτυχίας της κάθε μονοθεραπείας και ταυτόχρονης αντένδειξης χορήγησης του συνδυασμού
IFN-α2b – PUVA
• Συνδυασμός IFN-α2b με PUVA
-υ
 περοχή σε σχέση με τις αντίστοιχες μονοθεραπείες κυρίως στο χρόνο μέχρι επόμενη θεραπεία (ΤΤΝΤ), ιδίως σε γραμμές θεραπείας μεταγενέστερες της 1ης και σε όλα τα στάδια της νόσου
-σ
 ε νόσο προχωρημένου σταδίου, η προσθήκη φωτοθεραπείας /
ακτινοθεραπείας / τοπικών στεροειδών στη συστηματική θεραπεία
επιταχύνει την ανταπόκριση και παρέχει ανακούφιση από συμπτωματολογία

Συστηματικές χημειοθεραπείες
• Methotrexate
-Μ
 ονοθεραπεία ή συνδυασμός με bexarotene και IFN-α - Αδυναμία ανάδειξης υπεροχής μιας προσέγγισης
• Pralatrexate ανάλογο μεθοτρεξάτης, του οποίου η έγκριση στην Ευρώπη έχει ανασταλεί
• Chlorambucil - Εtoposide - Cyclophosfamide
• Gemcitabine
• Pegylated liposomal doxorubicin
• Purine analogues (Pentostatin, Fludarabine + Interferon-a, Fludarabine
+ Cyclophosphamide)
• Temozolomide
• CHOP-like regimens

Κυριότερες κλινικές μελέτες χημειοθεραπείας
σε ασθενείς με MF/SS

Φωτοθεραπεία/Ακτινοβόληση
• 8-Methoxypsoralen plus ultraviolet A (PUVA), ultraviolet B (UVB),
UVA, PUVA
- Μπορεί να συνδυαστεί με συστηματικές θεραπείες κυρίως retinoids
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Θεραπεία
EPOCH
CHOP-based

Τύπος
μελέτης
NR14
NR15

Ανταπόκριση
ORR stage IIB-IV: 80%
ORR stage IIB: 66%

Διάρκεια
ύφεσης
PFS: 8 mo

Apaisac
Biorga
Ionil Shampoo
®

ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IONIL 4,25% Σάπων για το τριχωτό της κεφαλής (Σαμπουάν) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml σαμπουάν περιέχει 42,5 mg Coal Tar Solution. Έκδοχο με γνωστή δράση: χλωριούχο
βενζαλκώνιο. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σάπων για το τριχωτό της κεφαλής (Σαμπουάν) Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Δερματικές βλάβες από
ερυθηματώδη λύκο, φλυκταινώδης ψωρίαση, ψωριασική ερυθροδερμία, φωτοευαισθησία, επιμολυσμένες ανοικτές βλάβες, υπάρχουσα νεφροπάθεια. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Να αποφεύγεται η επαφή με τα
μάτια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, ξεβγάλετε με άφθονο καθαρό νερό. Να μην εκτίθεστε στον ήλιο μετά την εφαρμογή του προϊόντος, διότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκαύματος μέχρι και 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Να
μην εφαρμόζεται για μεγάλα διαστήματα πέραν των 4 εβδομάδων χωρίς τη συμβουλή του γιατρού. Το Ionil περιέχει βενζαλκώνιο χλωριούχο και μπορεί να προκαλέσει δερματική αντίδραση. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Καμία γνωστή. Ανεπιθύμητες ενέργειες Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Μπορεί περιστασιακά να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, εξανθήματα και ακμοειδές εξάνθημα. Αν υπάρξει
ερεθισμός και επιμένει, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. Σπάνια μπορεί να προκληθεί φωτοευαισθησία του δέρματος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αραιής ανάπτυξης των τριχών, χρώση δέρματος και ενδυμάτων. Αναφορά πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +
30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ LABORATOIRES BAILLEUL S.A. 10-12 Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg Λουξεμβούργο X.T € 4,05, Λ.Τ. € 5,79

ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρµακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύµητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρµακα
Συµπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Η ζωή σας, προτεραιότητά μας

Fludarabine plus
α-interferon

NR16

ORR stage IIA-IVA:
58%
ORR stage IVB: 40%

PFS: 5.9 mo

Fludarabine plus
cyclophosphamide

NR17

ORR stage IIB-III: 55%

DOR: 10 mo

NR19

CR: 22%

NR19

CR: 11.5%

NR20
RA21
NR25
RA22
RA23

ORR: 51%
ORR stage IA-IV: 88%
ORR: 41%
ORR T2 disease: 33%
ORR T4 disease: 58%
ORR transformed
disease: 25%

Gemcitabine

Pegylated liposomal
doxorubicin
Low-dose
methotrexate
Pralatrexate

NR

24

Duration of CR:
10 mo
Duration of CR:
15 mo
DFI: 15-120 mo
DFS: 13.3 mo
DOR: 6 mo
TTF: 15 mo
TTF: 31 mo
PFS: 1.7 mo

Συστηματικές θεραπείες
• Vorinostat (p.o.) , romidepsin (i.v.) (αναστολείς αποακετυλάσης ιστονών)
- FDA – έγκριση για δερματικές εκδηλώσεις ανθεκτικού/υποτροπιάζοντος CTCL που έχουν λάβει είτε 2 προηγούμενες συστηματικές θεραπείες (vorinostat) ή 1 προηγούμενη συστηματική θεραπεία (romidepsin)
Παρόμοιο προφίλ ασφαλείας και αποτελεσματικότητα (ORR περίπου 30%, CR 2%-6%)
Τα σκευάσματα δεν έχουν έγκριση χορήγησης στην Ευρώπη
Τρέχουσα μελέτη για ασθενείς με σταθερή νόσο ΙΙΒ -IVB και αποτυχία σε 1 τουλάχιστον συστηματική θεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της TSEB)
• Denileukin diftitox
- Ανασυνδυασμένη χιμαιρική πρωτεϊνη που αποτελείται από IL-2
συνδεδεμένη με διφθεριτική τοξίνη
- Δεν έχει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρώπη
• Alemtuzumab IgG1κ μονοκλωνικό αντίσωμα αντί-CD52
- Διαθέσιμο μέσω προγράμματος ειδικής πρόσβασης ( εμπορική χρήση σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση)
- Αναφερόμενο ORR >50% σε MF/SS σε δόσεις 10-30 mg i.v. τρις
εβδομαδιαίως
- Πρωτίστως αποτελεσματικό σε ασθενείς με ερυθρόδερμα (T4) και
προσβολή περιφερικού αίματος (B ≥1)
- Πιο αποτελεσματικό σε ασθενείς με SS (overall response[ORR]:
81%; complete response[CRR]: 38%) απ’ ότι σε ασθενείς με MF
(ORR: 29%; CRR: 8%)
- Προφίλ ασφαλείας που επηρεάζεται από δοσολογία και οδό χορήγησης – κυτταροπενίες, ανοσοκαταστολή, ευκαιριακές λοιμώξεις
( ευνοϊκότερο επί υποδόριας χορήγησης και χαμηλότερης δόσης )
Alemtuzumab is an effective third-line treatment versus single-agent
gemcitabine or pralatrexate for refractory Sézary syndrome: a systematic
review. Stewart JR, Desai N, Rizvi S, Zhu H, Goff HW. Eur J Dermatol. 2018
Dec 27. doi: 10.1684/ejd.2018.3444. [Epub ahead of print]

• Brentuximab vedotin (BV) συζευγμένο μονοκλωνικό αντίσωμα αντίCD30 με monomethyl auristatin E
- Αρχική έγκριση για θεραπεία CD30+ HL υποτροπιάζοντος ή ανθεκτικού ή αυξημένου κινδύνου για υποτροπή μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση, και συστηματικού ALCL υποτροπιάζοντος ή ανθεκτικού
- Αποτελέσματα του BV στα CTCL από δύο phase II και 1 phase III
μελέτες
- 32 ασθενείς με MF/SS ανεξαρτήτως έκφρασης CD30: ORR 70% σε
ασθενείς με ποικίλη έκφραση CD30 – χαμηλότερη πιθανότητα ανταπόκρισης επί επιπέδων CD30 <5% με ανοσοϊστοχημεία
- 48 ασθενείς με CD30+ CTCL (LyP, PCALCL και CD30+ MF/SS) :

ORR 73% και 54% σε ασθενείς με MF/SS
- Προφίλ ασφαλείας: περιφερική νευροπάθεια [65% (31/48)] μη
αναστρέψιμη στο 55% των ασθενών (17/31) στις μελέτες phase II
με μέση διάρκεια 60 εβδομάδες , ουδετεροπενία, κόπωση, ναυτία και αλωπεκία
- Μελέτη ALCANZA: τυχαιοποιημένη μελέτη phase III με 128 ασθενείς
που συνέκρινε το BV έναντι της επιλογής του θεράποντος ερευνητή
(methotrexate ή bexarotene) σε προθεραπευμένο CD30+ CTCL.
- Το BV έλαβε EMA-έγκριση για τη θεραπεία ασθενών με MF/SS και
CD30+ CTCLs (LyP - PCALCL) που έχουν αποτύχει/υποτροπιάσει
μετά τη λήψη μίας τουλάχιστον γραμμής συστηματικής θεραπείας τον 1ο/2018

Phase III ALCANZA Study: Brentuximab Vedotin in
Patients with CD30-Expressing Cutaneous T-Cell
Lymphoma
• 1ry endpoint: Rate of objective response lasting > 4 months (ORR4)
-R
 esponse assessed by mSWAT for skin evaluation, radiographic
assessment, and circulating Sezary cell assessment (for MF only)
using consensus guidelines
• 2ry endpoints: CR rate, PFS, symptom burden/PRO (measure of QOL
using Skindex-292)

mSWAT, modified severity weighted assessment tool; PRO, patient reported
outcome; QoL, quality of life; IV, intravenously; PO, orally
Prince, The Lancet 2017 Updated from Kim ASH 2016 abstract #182

Baseline Patient Characteristics, ITT Population N= 128

Median age, yrs (range)
ECOG performance
status 0-1, n (%)
Median average
CD30-expression from
multiple biopsies at
baseline, % (range)
MF*, n(%)
Early (IA-IIA)
Advanced (IIB-IV)
pcALCL, n(%)
Skin only
Extracutaneous Dx
Total number of prior
therapies, median
(range)
Number of prior
systemic therapies,
median (range)

ΣΕΛΙΔΑ 44

Brentuximab vedotin
(n=64)
62 (22-83)

Methotrexate or
bexarotene (n=64)
59 (22-83)

61 (95)

62 (97)

33 (3-100)

31 (5-100)

48 (75)
15 (31)
32 (67)
16 (25)
9 (56)
7 (44)

49 (77)
18 (37)
30 (61)
15 (23)
11 (73)
4 (27)

4.0 (0-13)

3.5 (1-15)

2.0 (0-11)

2.0 (1-8)

*One pt in each arm had incomplete staging data and are not included
in the table. Prince, The Lancet 2017
Updated from Kim ASH 2016 abstract #182

TrichoTest™
Γενετικό τεστ για την Αλωπεκία

Εξατομικευμένη θεραπεία αλωπεκίας, βασισμένη
στο DNA του ασθενούς και σε κλινικά δεδομένα
Το SNP (Single Nucleotide Polymorphism)
«snip» αποτελεί μια μεταβολή ενός
νουκλεοτιδίου σε μια συγκεκριμένη θέση
στο DNA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον προσδιορισμό του κινδύνου
ανάπτυξης αλωπεκίας. Το TrichoTest™
είναι ένα γενετικό τεστ τελευταίας
τεχνολογίας μικροσυστοιχιών DNA που
περισσότερες από 50 δημοσιευμένες
μελέτες υποστηρίζουν την επιστημονική
βάση του.
Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές σε 13
γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά
ότι σχετίζονται με την αλωπεκία.

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

Πλεονεκτήματα του TrichoTest™

• Επιτρέπει την ακριβή επιλογή των
αποτελεσματικότερων δραστικών
ουσιών για τη θεραπεία της αλωπεκίας,
αποφεύγοντας εκείνες που συμμετέχουν
στη μεταβολική οδό που βρίσκεται σε
αναστολή στον εκάστοτε ασθενή
• Προσαρμόζει τη δοσολογία των
δραστικών ουσιών αναλόγως του
μεταβολισμού του εκάστοτε ασθενή
• Χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγικότητα
και αποτελεσματικότητα της τάξεως του
99,9% κατά τον γενετικό προσδιορισμό
• Χάρη σε ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο,

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

για τον οποίο εκκρεμεί ευρεσιτεχνία,
επιτυγχάνεται μια εξατομικευμένη
θεραπεία μεταξύ ενός συνόλου
>175 εκατομμυρίων εναλλακτικών
θεραπευτικών αγωγών
• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της
θεραπείας
• Αποτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ
των δραστικών ουσιών
Για περισσότερες πληροφορίες και
για να προμηθευτείτε το προϊόν
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
Fagron Hellas.

ORR4 and Response Rates by Disease and Status:
Brentuximab vedotin
(n=64)
ITT population
MF
Stage
IA-IIA
IIB
IIIA-IIIB
IVA
IVB
pcALCLDisease
Involvement
Skin-only
Extracutaneous

ORR4 (%) ORR (%)
56.3
67
50
65

CR (%)
16
10

Methotrexate or bexarotene
(n=64)
ORR4 (%) ORR (%)
13
20
10
16

CR (%)
2
0

40
63
50
100
29
75

53
68
75
100
57
75

7
16
0
50
0
31

22
5
0
0
NA
20

28
16
0
0
NA
33

0
0
0
0
NA
7

89
57

89
57

44
14

27
0

45
0

9
0

Difference Rate
between ORR4
(95%CI)
43.8 (29.1-58.4)
39.8 (19.9-56.2)

55.0 (19.7-80.4)

Prince, The Lancet 2017
Updated from Kim ASH 2016 abstract #182

PFS by Subgroup
Brentuximab vedotin n=64
Events, n
Overall
MF
pcALCL
Bexarotene
Methotrexate

36/64
30/48
6/16
36/64
36/64

Median PFS,
months
16.7
15,9
27,5
16,7
16,7

Methotrexate or Bexarotene
n=64
Median PFS/,
Events, n
months
50/64
3,5
41/49
3,5
9/15
5,3
28/38
4,5
22/26
2,3

Hazard ratio
(95% CI)

0.270 (0.169-0.430)
0.273 (0.164-0.455)
0.252 (0.081-0.790)
0.322 (0.190-0.546)
0.169 (0.093-0.306)

Outcomes MF pts by
Disease Stage, n(%)

Brentuximab vedotin (n=48

All MF Patients
Stage IA-IIA
Stage IIB
Stage IIIA-IIIB
Stage IVA
Stage IVB
Outcomes pcALCL pts by
Disease Involvement, %
All pcALCL Patients
Skin-only
Extracutaneous Disease

Total
48 (75)
15 (31)
19 (40)
4 (8)
2 (4)
7 (15)

Total
49 (77)
18 (37)
19 (39)
2 (4)
9 (18)
0

Brentuximab vedotin (n=16)
Total
16 (25)
9 (56)
7 (44)

ORR 4
12 (75)
8 (89)
4 (57)

ORR 4
5 (10)
4 (22)
1 (5)
0
0
0

CR
0
0
0
0
0
NA

Physician’s Choice (n=15)
CR
5 (31)
4 (44)
1 (14)

Total
15 (23)
11 (73)
4 (27)

ORR 4
3 (20)
3 (27)
0

CR
1 (17
1 (9)
0

Horwitz ICML 2017 #249, Update from Prince, The Lancet 2017
Updated from Kim ASH 2016 #182

ORR was higher in MF pts with nodal involvement
and blood involvement in the brentuximab vedotin
arm vs physician’s choice
Endpoint

Brentuximab vedotin
(n=64)

Methotrexate or
bexarotene (n=64)

ORR4,n (%)

39 (60.9)

5 (7.8)

CR, n (%)

12 (18.8)

0

ORR, n (%)

44 (68.8)

14 (21.9)

Median PFS (mos)

15.8

3,6

Median follow-up 33.9 mos, n (%)

• Safety: Median of 12 cycles (36 weeks) of brentuximab vedotin
administered vs 17 weeks of bexarotene or 9 weeks of methotrexate

CR
5 (10)
1 (17)
3 (16)
0
1 (50)
0

• Median DoR for MF pts (95%CI) was 14.4 (8.5-18.8) among 31 pts
responding to brentuximab vedotin and 18.3 (2.1-18.4) among 8
pts responding to physician’s choice.
• Median DoR for pcALCL pts (95% CI) was 25.5 (9.5-25.5) among 12
pts responding to brentuximab vedotin and not estimable among
5 pts responding to physician’s choice

PFS, ITT Population N= 128

Prince The Lancet 2017. Kim ASH 2016 abstract #182

ORR 4
24 (50)
6 (40)
12 (63)
2 (50)
2 (100)
2 (29)

Physician’s Choice (n=49)

Difference between
arms (95% CI)
53.1%
(95% CI: 36.5, 67.2)
18.8 %
(95% CI: 0.7, 35.9)
46.9%
(31.7-62.1)
12.2

Statistical
significance
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
HR=0.373
(95% CI 0,245-0,569)

Patients with treatment emergent PN
Brentuximab vedotin (n=44)
Physician’s choice (N=4)

Subjects with resolution or improvement of
PN events
Subjects with resolution of all PN events
Median time to resolution, weeks
Subjects with improvement in PN events
Median time to improvement, weeks
Subjects with ongoing PN events
Maximum severity Gr 1
Maximum severity Gr 2

38 (86)

2 (50)

26 (59
30.0
12 (27)
13,0
18 (41)
15 (34)
3 (7)

2 (50)
10,5
0
2 (50)
1 (25)
1 (25)

Συστηματικές θεραπείες

• No Gr 4 PN was reported in either group;PN was reported in 44 patients
in the brentuximab vedotin group (26% Gr 1, 32% Gr 2, 9% Gr 3).
• At last follow-up (median 22.9 months): 36/44 (82%) brentuximab
vedotin pts and 1/2 (50%) methotrexate pts had resolution or
improvement of PN (> Gr1)
• Elevated triglycerides were reported in 2% of pts receiving brentuximab
vedotin and 30% of pts receiving bexarotene

Response by Disease Stage & Involvement
After a median follow-up of 22.9 months, ORR4 per IRF was as follows:

Mogamulizumab
• Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα CCR4 με τροποποιημένους υδατάνθρακες για επίταση ενεργότητας antibody-dependent
cell-mediated cytotoxicity (ADCC)
- Σ ε αρχικής φάσης μελέτες με περίπου 80 ασθενείς με υποτροπή
CCR4+ CTCL (MF/SS), ORR έως 38% κυρίως σε λευχαιμικές μορφές
- Σ ημαντική και εμμένουσα ελάττωση των περιφερικών CD4+ CD25+
FoxP3+ Tregs
-8
 ος/2018 FDA-έγκριση για τη θεραπεία ασθενών με MF/SS που
έχουν αποτύχει/υποτροπιάσει μετά τη λήψη 1 τουλάχιστον γραμμής συστηματικής θεραπείας
 6/11/2018 έκκριση ΕΜΑ για την ίδια ένδειξη
-2
- Σ υχνότερες ΑΕ πυρετός, εξάνθημα, ναυτία, κεφαλαλγία και αντιδράσεις κατά την έγχυση
-Δ
 οσολογικό σχήμα 1 mg/kg i.v. τις ημέρες 1, 8, 15, και 22 του 1ου
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κύκλου 28 ημερών, ακολούθως τις ημέρες 1 και 15 των επόμενων
κύκλων 28 ημερών μέχρι πρόοδο νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας

Mogamulizumab-MAVORIC study
• ECOG 0-1
• Πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης η PFS
• Δευτερογενή καταληκτικά σημεία ORR, TTR, DOR – πλεονέκτημα
mogazulizumab
• Συχνότερες ΑΕ πυρετός, εξάνθημα, ναυτία, κεφαλαλγία, διάρροιες,
μυοσκελετικά άλγη, λοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού, αυτοάνοσες εκδηλώσεις και αντιδράσεις κατά την έγχυση

Previously Treated Cutaneous T-Cell Lymphoma: Post Hoc Analysis from
the Phase 3 Mavoric Study 2018 ASH Annual Abstracts
Pier Luigi Zinzani, Steven M. Horwitz, Youn H. Kim et al
Long-Term Clinical Benefit to Anti-CCR4 Mogamulizumab: Results
from the Phase 3 Mavoric Study in Previously Treated Cutaneous T-Cell
Lymphoma (CTCL) 2018 ASH Annual Abstracts
Martine Bagot, Stéphane Dalle, Lubomir Sokol et al
• 372 patients (median age: 64 years) were randomized (MOGA,
n=186; VORI, n=186)
• The most common last prior systemic therapies in patients randomized
to MOGA were oral bexarotene (25%), chemotherapy (24%),
methotrexate (11%), IFN-a (9%), ECP(9%), and romidepsin (9%)
• Confirmed ORRs in MOGA-treated patients after 1, 3, or ≥6 prior
therapies were 25%, 35%, and 30%, respectively. Patients who
crossed over to MOGA had an ORR of 30%.
• ORR and duration of response to MOGA did not vary by last prior
systemic therapy
• Neither the impact of immune activity of the last prior therapy
(immune stimulatory or immunosuppressive regimens) nor the
time from prior treatment had an effect on PFS or ORR observed in
response to MOGA (P>0.05)
• 184 pts randomized to MOGA were included
• Mean MOGA exposure 275 days and >351 d defined as cut-off for
long-term exposure
• Long-term pts more likely to have an ECOG PS 0, SS, and/or blood
involvement B1/2
• Of all randomized pts exposed to MOGA for >351 d, 76% had a
confirmed PR/CR
• The percentage of pts reporting a treatment-emergent AE/ SAE did
not vary with increasing exposure to MOGA
• The most common treatment-related AEs after >351 d of exposure
to MOGA were drug eruption (20%), thrombocytopenia (11%),
stomatitis (9%) , anemia (9%)
κύκλων 28 ημερών μέχρι πρόοδο νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας

Συστηματικές θεραπείες
Μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (SCT)
• Αυτόλογη-SCT: πρώτη αναφορά το 1991 (CR σε 5/6 ασθενείς με πρόωρη υποτροπή σε 3/5). Σε γενικές γραμμές, η αυτόλογη-SCT δεν συστήνεται λόγω βέβαιης υποτροπής
• Αλλογενής-SCT: η μόνη επιλογή για επίτευξη μακροχρόνιας ύφεσης
ή/και ίασης σε MF/SS (δημοσιευμένες 9 αναδρομικές μελέτες/σειρές
με περίπου 250 ασθενείς)
• Σχήματα προετοιμασίας μυελοαφανιστικά και μειωμένης έντασης :
παρόμοια αποτελεσματικότητα – χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών
όπως NRM και χρόνιου GvHD με τα σχήματα μειωμένης έντασης
• Υπαρκτό και κλινικά σημαντικό φαινόμενο Graft vs Lymphoma
• Στη μελέτη με το μεγαλύτερο χρόνο παρατήρησης OS 46% και 44%
σε 5 και 7 έτη μετά τη μεταμόσχευση αντίστοιχα με 22% NRM
• Κυριότερες ενδείξεις αλλογενούς-SCT οι νέοι ασθενείς
- χωρίς σημαντική συνοσηρότητα
- με νόσο προχωρημένου σταδίου
- με χαμηλό φορτίο νόσου και
- ταυτόχρονα κακή πρόγνωση και υψηλή πιθανότητα προόδου νόσου

Συστηματικές θεραπείες υπό μελέτη

Efficacy of Mogamulizumab By Prior Systemic Therapy in Patients with

• Lenalidomide. Σε μελέτη phase 2 σε ανθεκτική MF/SS προχωρημένου σταδίου (32 ασθενείς με 4 κατά μέσο όρο προηγηθείσες συστηματικές θεραπείες) ORR 28%, όλες PR, μέση OS 43 μήνες, μέση PFS
8 μήνες και μέση DOR 10 μήνες, αποτυχία ολοκλήρωσης μελέτης
phase ΙΙΙ του σκευάσματος ως θεραπεία συντήρησης
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• Forodesine. Αναστολέας purine nucleoside phosphorylase σε μελέτη phase 2 σε ανθεκτική MF/SS ανεξαρτήτως σταδίου (144 ασθενείς
με 4 κατά μέσο όρο προηγηθείσες συστηματικές θεραπείες) στους
ασθενείς προχωρημένου σταδίου ORR 11%, όλες PR, μέση OS 43
μήνες, μέση PFS 6.3 μήνες και μέση DOR 6.2 μήνες, 8 θάνατοι κατά
τη διάρκεια της μελέτης, οι 5 λοιμώδους αιτιολογίας
• Duvelisib (IPI-145) αναστολέας PI3K-δ, γ, σε μελέτη phase 1 ORR
38%, όλες PR επί 16 ασθενών, σε μελέτη phase 1 με romidepsin
ORR 50%, σε μελέτη phase 1 με bortezomib ORR 14%
• Entinostat, belinostat, panobinostat, AN-711, quisinostat άλλοι
αναστολείς αποακετυλάσης ιστονών υπό μελέτη
• IPH4102 μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα KIR (Killer Cell

Immunoglobulin-Like Receptor) 3DL2
- Σε πρόσφατη ανακοίνωση αποτελεσμάτων μελέτης phase 1 σε ανθεκτική MF/SS προχωρημένου σταδίου (44 ασθενείς με 3 κατά μέσο όρο πρότερες συστηματικές θεραπείες) ORR 43%, 37.5% PR –
5.7% CR, μέση PFS 11.7 μήνες και μέση DOR 13.8 μήνες
- Κριτήριο ένταξης η λήψη 2 ή περισσότερων συστηματικών θεραπειών
- Σε ασθενείς με SS, PFS 11.3 μήνες με 9/20 να συνεχίζουν τη θεραπεία
- Σε ασθενείς χωρίς εκτροπή (29/44) (large cell transformation) ORR
51.7% και PFS 12.9 μήνες
- Βαθμού 3-4 ΑΕ (5%) αναιμία, λεμφοπενία, υπέρταση
- 7% (3/44) των ασθενών διέκοψαν την αγωγή
- Η Innate Pharma θα ξεκινήσει μελέτη Phase II (TELLOMAK) σε διάφορους τύπους PCTCL το 1ο εξάμηνο του 2019.

Primary cutaneous lymphomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for
diagnosis, treatment and follow-up†
Ann Oncol. 2018;29(Supplement_4):iv30-iv40. doi:10.1093/annonc/mdy133
Ann Oncol | © The Author(s) 2018. Published by Oxford University Press on
behalf of the European Society for Medical Oncology. All rights reserved.
For permissions, please email: journals.permissions@oup.com.This article is
published and distributed under the terms of the Oxford University Press,
Standard Journals Publication Model (https://academic.oup.com/journals/
pages/about_us/legal/notices)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ Β-ΜΗ
HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ WHO 2017
• Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα από το κύτταρο του βλαστικού
κέντρου (PCFCL)
• Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα από το κύτταρο της οριακής ζώνης (PCΜΖL)
• Πρωτοπαθές δερματικό διάχυτο μεγαλοκυτταρικό B-λέμφωμα, τύπου κάτω άκρου (PCDLBCL-LT)

Θεραπευτική προσέγγιση PCBCLs

Checkpoint blockade inhibitors

Συστηματικές θεραπείες
Checkpoint blockade inhibitors
Nivolumab (anti–PD-1)

1

R/R

Nivolumab + ipilimumab (Anti–
cytotoxic T-lymphocyte antigen 4)

1

R/R

2

R/R

Pembrolizumab (anti–PD-1)*

* Σε MF/SS IIB-IVB με αποτυχία σε 1
προηγηθείσα θεραπεία

αριθμός
ασθενών
13 MF
5 PTCL
5 Other
7 CTCL
4 PTCL
15 SS

ORR%

CR %

μέση PFS

15
40
0
0
25

0
0
0
0
0

10 wk
14 wk
7-10 wk

27

7

Not reached
69% (at 1 y)

• PCFCL
Μέση ηλικία διάγνωσης τα 51 έτη
Το 30% των ασθενών υποτροπιάζει, 5ετής επιβίωση> 95%, σε ποσοστό ≈ 10% εξωδερματική προσβολή
• PCMZL
Μέση ηλικία διάγνωσης τα 55 έτη
5ετής επιβίωση 100%, Το 50% των ασθενών υποτροπιάζει
• PCDLBCL, leg type
Μέση ηλικία διάγνωσης τα 70 έτη
Συχνή εξωδερματική προσβολή, 5ετής επιβίωση 50%-55%
• Οι θεραπευτικές επιλογές κατηγοριοποιούνται σε
- Τ οπικές δερματικές θεραπείες: 1η επιλογή σε PCFCL – PCMZL και
επικουρικά σε PCDLBCL leg type
- Σ υστηματικές θεραπείες: ανθεκτικά και προχωρημένα στάδια PCFCL
- PCMZL και θεραπεία 1ης γραμμής PCDLBCL leg type

Νεότερες θεραπείες στο πρωτοπαθές δερματικό
διάχυτο μεγαλοκυτταρικό B-λέμφωμα, τύπου κάτω
άκρου (PCDLBCL-LT)
• Ανοσοϊστοχημικά ισχυρή έκφραση bcl-2, IRF4/MUM-1 και bcl-6
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• CD10 συνήθως (-)
• Πολλές ανοσοϊστοχημικές ομοιότητες και παρόμοιο προφίλ γονιδιακής έκφρασης με το DLBCL activated B-cell (ABC) phenotype
• Lenalidomide +/- Rituximab. Σε μία μικρή phase II μελέτη (n = 19)
ως μονοθεραπεία, η συνολική ανταπόκριση στο 6μηνο σε ανθεκτικό/υποτροπιάζον PCDLBCL, LT ήταν 26%, σημαντικά υψηλότερη σε
ασθενείς με τη μετάλλαξη MYD88L265P
• Bortezomib • Ibrutinib

• Κρίθηκε απαραίτητη η χορήγηση εναλλακτικού ΧΜΘ παράγοντα, σαν
γέφυρα προς πιθανή αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών
(είχε ήδη γίνει επικοινωνία με μεταμοσχευτικό κέντρο κι ο ασθενής
είχε κριθεί ικανός να υποβληθεί σε μεταμόσχευση αν επιτύχει καλή
μερική ύφεση)
• Από τις 09/01/2017 ο ασθενής τέθηκε σε CAELYX
• Σε CTs μετά τον 3ο κύκλο Caelyx: σταθεροί ενδοθωρακικοί και βουβωνικοί λεμφαδένες και μικρή μείωση σπληνός, με συνοδό σταθερό ερυθρόδερμα και κνησμό
• Επί μη ελέγχου του λεμφώματος
CHOP, με συνοδό επανέναρξη
συνεδριών PUVA, με μερική ανταπόκριση μόνο στο δερματικό σκέλος
• Έναρξη χλωραμβουκίλης τον 9ο/2017
• Παρά την αρχική ανταπόκριση, κατά τη διάρκεια του 5ου κύκλου νέα
επιδείνωση της νόσου και στις δερματικές εκδηλώσεις
νέα βιοψία
δέρματος, όπου το 15% των κυττάρων ήταν ανοσοϊστοχημικά CD30+
• 2/4/2018 έναρξη brentuximab vedotin (μόνη παρενέργεια αισθητική νευροπάθεια βαθμού 2, που οδήγησε σε σταδιακή δόση 100mg ανά κύκλο)
• Κατά τη διάρκεια της θεραπείας αυτής, επιτεύχθηκε μείωση των διαστάσεων του λεμφαδενικού φορτίου, των κυττάρων Sezary στο περιφερικό αίμα και της τιμής LDH
• Ο ασθενής προορίζεται για αλλογενή μεταμόσχευση

PCΜΖL περιστατικό

Σπογγοειδής μυκητίαση περιστατικό
• Ασθενής 65 ετών προσήλθε τον 9ο/2016 με ανθεκτική σπογγοειδή μυκητίαση
• Διάγνωση τον 5ο/2016
• Σε αρχική εκτίμηση στις 4/7/16 υψηλή LDH 411U/L (φ.τ. < 220) και
υπερουριχαιμία
• Σε αξονικές τομογραφίες μικροί μασχαλιαίοι λεμφαδένες άμφω και
διογκωμένοι βουβωνικοί λεμφαδένες άμφω έως 3εκ, η βιοψία ενός
εκ των οποίων συμβατή με σπογγοειδή μυκητίαση
• Σε Α/Φ περιφερικού αίματος, βρέθηκε κλωνικός πληθυσμός κυττάρων της νόσου, οπότε σταδιοποίηση στη διάγνωση Τ2b Ν2 M0 Β2
(στάδιο IVA1)
• Ο ασθενής υπεβλήθη σε 30 συνεδρίες PUVA και ταυτόχρονα τέθηκε σε ιντερφερόνη (3MU x 3 φορές την εβδομάδα) χωρίς ιδιαίτερη
ανταπόκριση
• Ο ασθενής εστάλη στο τμήμα μας για νέο έλεγχο και αντιμετώπιση με
ΧΜΘ του νοσήματος του, που εμφάνιζε πρόοδο, οπότε στις 8/9/2016
υπήρχε περαιτέρω αυξημένη τιμή LDH 538 U/L
• Λήψη 2 κύκλων gemcitabine με τελευταία έγχυση στις 03/11/2016
• Προ της έναρξής της διαπιστώθηκαν εκ νέου σε Α/Φ περιφερικού αίματος κύτταρα της νόσου, ενώ κατά τη διάρκειά της, ο ασθενής ελάμβανε αραιωμένη συγχορήγηση ιντερφερόνης, μέχρι πλήρους διακοπής της λόγω δυσανεξίας στις 13/10/2016
• Η LDH στις 9/11/2016 παρέμενε παθολογική
• Επίτευξη αρχικής μερικής ανταπόκρισης στο δέρμα, σε βαθμό μείωσης περίπου 30%, αλλά προοδευτική ανάπτυξη ερυθροδερμίας με
εμμένοντα έντονο κνησμό
χορήγηση περαιτέρω συνεδριών PUVA
• σε αξονικές τομογραφίες στις 15/11/2016 διαπιστώθηκε ελάχιστη ελάττωση των διαστάσεων των διογκωμένων βουβωνικών λεμφαδένων
• Συνολικά σχετικά σταθερή νόσος, με μικρή ανταπόκριση στις χορηγηθείσες θεραπείες

• Ασθενής 48 ετών προσήλθε για αιματολογική εκτίμηση στις 21/12/17
φέρουσα διάγνωση πρωτοπαθούς δερματικού λεμφώματος οριακής
ζώνης από βιοψία εισόδου κόλπου
• Διερεύνηση δυσμηνόρροιας, δυσπαρεύνιας και συνοδών βλαβών
στον κόλπο με εκκρίματα, χωρίς αλλοιώσεις στην περιγεννητική περιοχή ή άλλες δερματικές βλάβες
• Ιστορικό συστηματικού ερυθηματώδους λύκου από ετών υπό υδροξυχλωροκίνη
• 8 εβδομαδιαίες εγχύσεις Rituximab μεταξύ 24/01/18 και 28/03/18
• Παρά την αρχική μερική ανταπόκριση, η βλάβη στην είσοδο του κόλπου και η συνοδός συμπτωματολογία επανήλθαν με ικανή ένταση
εντός μηνός από την τελευταία έγχυση
• Με βάση την ανθεκτική συμπτωματολογία, αποφασίστηκε η χορήγηση ενδοκολπικής ακτινοθεραπείας
• Η ασθενής υποβλήθηκε σε 3 συνεδρίες ακτινοθεραπείας μεταξύ
17/5/18 και 24/5/18 στην περιοχή της αρχικής κολπικής βλάβης
• Παρά την εξάλειψη της ενδοκολπικής βλάβης, παραμένει ως απότοκο
της ακτινοθεραπείας, 6 μήνες μετά τη χορήγησή της, έντονο αίσθημα δυσφορίας στον κόλπο με συνακόλουθες δυσπαρεύνια και δυσμηνόρροια, παρά τη χορήγηση τοπικών ανακουφιστικών θεραπειών

PCFCL περιστατικό
• Ασθενής 56 ετών διαγνώσθηκε στις 04/07/2017 με πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα βλαστικού κέντρου με διάχυτο πρότυπο ανάπτυξης και ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Κi-67) 60% από βιοψία συρρεόντων ογκιδίων αριστερού μαστού
• Ακολούθως ο ασθενής υπεβλήθη σε ακτινοβόληση προσβεβλημένου πεδίου και τέθηκε σε ύφεση
• Στις 24/04/2018, επί επανεμφάνισης των ογκιδίων του ΑΡ μαστού
νέα βιοψία ήταν συμβατή με εκτροπή προς διάχυτο μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα υψηλής κακοηθείας από Β-λεμφοκύτταρα με μη ειδικούς χαρακτήρες ( DLBCL-NOS, GC-type)
• Ο ασθενής τέθηκε στις 23/05/2018 σε κύκλους ανοσοχημειοθεραπείας 21 ημερών R-CHOP ( Rituximab, Cyclophosfamide,
Hydroxydaunorubicin, Oncovin, Prezolon) και ολοκλήρωσε 6 κύκλους αγωγής στις 11/09/2018
ID
• Σε εξέταση PET-CT μετά τη λήξη της αγωγής, πλήρης ύφεση
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Βασικές αρχές
χειρουργικής του δέρματος
Η απλή χειρουργική αφαίρεση - Συρραφή
Δ. Ντάσιου - Πλακίδα
Επ. Συνεργάτης Πανεπ. Νοσ. «Α. Συγγρός», Mentor International Traveling Program ASDS/ITMP

Βασική προϋπόθεση:
Ο δερματολόγος για να ασκήσει οποιαδήποτε επέμβαση στο ιατρείο του πρέπει να έχει προηγουμένως
κατανοήσει και να γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές και τεχνικές της καλής χειρουργικής του δέρματος.
Εξοπλισμός
• Λαβή νυστεριού
• Λεπίδα Νο 15
• Οδοντωτή λαβίδα Adson
• 1 άγκιστρο δέρματος
• Gradle ή άλλο κατάλληλο ψαλίδι κοπής ιστών
• Ψαλίδι κοπής ραμμάτων
• Βελονοκάτοχο
• Ράμματα
• Μπατονέττες, γάζες
• Υφασμάτινα πεδία ή μιας χρήσης για κάλυψη του ασθενή.
• Αναισθητικό.

• Σε αποστειρωμένο δίσκο ή σε αποστειρωμένο πεδίο υφασμάτινο ή μιας χρήσης
Προετοιμασία χειρουργικού πεδίου.
Καθαρισμός με αντισηπτικό διάλυμα
• Γλυκονική χλωρεξιδίνη (Hibitane) ή povidoneiodine (Betadine), ή Οκτενιδίνη (Octenisept).
• Την εμποτισμένη γάζα κινούμε σφιχτά σε μία
κατεύθυνση πάνω στο δέρμα σε σπειροειδή
κίνηση από το κέντρο προς την περιφέρεια.
• Δεν παραλείπουμε καμία περιοχή και το καθάρισμα πρέπει να επεκτείνεται πέραν της περιοχής της επέμβασης.
Η ελλειψοειδής αφαίρεση
& παραλλαγές
• Είναι η πιο συνήθης αφαίρεση, η βάση για
τις περισσότερες χειρουργικές αφαιρέσεις.
• Η κλασική μέθοδος αφαίρεσης μιας σχεδόν κυκλικής ή επιμήκη βλάβης (εύκολη
σύγκλειση)
• Η διάμετρο της κυκλικής βλάβης όχι μεγαλύτερη των 4 χιλ. (για αφαιρέσεις στο πρό-

σωπο) (διαφορετικά προεξοχές κατά τη σύγκλειση).
Σχεδίαση της τομής

• Με ανεξίτηλο μαρκαδόρο δέρματος κυκλώνουμε τη στοχευόμενη περιοχή.
• Συχνά χρειάζεται η αφαίρεση να γίνεται με
ελεύθερο περιθώριο μερικών χιλιοστών γύρω από τη βλάβη π.χ καρκινώματα.
• Κατόπιν σχεδιάζουμε την έλλειψη γύρω από
τον κύκλο.
Τι μήκος πρέπει να έχει η τομή;
• Η διάμετρος του κύκλου αποτελεί τον βραχύ άξονα της έλλειψης.
• Ο μακρύς άξονας θα πρέπει να έχει μήκος
3-4 φορές μεγαλύτερο από τον βραχύ άξονα.

300
3-4
1
•Η
 γωνία που σχηματίζεται
μεταξύ των δύο
γραμμών θα πρέπει να είναι περίπου 300
Ο προσανατολισμός της τομής

• Ο μακρύς άξονας της τομής παράλληλος με
τις γραμμές τάσης, τις ρυτίδες, αυλακώσεις
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Τοπική αναισθησία
• Καλή συνεργασία με τον ασθενή.
• Απόσπαση της προσοχής από τη βελόνα
• Μείωση του πόνου της ένεσης με χρήση πολύ λεπτής βελόνης μήκους 0.5-inch και μικρής διαμέτρου 30-gauge
• Διάλυμα Ξυλοκαϊνης (0.5%, 1%, or 2%) με
αδρεναλίνη 1:100,000.

• Καμία αντένδειξη στη χρήση του διαλύματος Ξυλοκαϊνης με αδρεναλίνη στη χειρουργική του δέρματος.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ακόμη και στα άκρα, δάχτυλα, πέος, ιδιαίτερα
όταν η αραίωση της Ξυλοκαίνης είναι 0,5%
Τρόπος έγχυσης αναισθητικού
• Αρχικά επιφανειακά στο χόριο ή στην άνω
στιβάδα του υποδόριου ιστού και μετά σε βαθύτερα στρώματα. (Bi-level local anesthesia)
• Όταν η βελόνη είναι στο χόριο αισθανόμαστε
την αντίσταση και το διάλυμα ενίεται με πίεση, ενώ υποδόρια η αντίσταση ελαττώνεται.
• Αμέσως μετά την έγχυση δημιουργείται μία
λεύκανση του δέρματος.
• Για περισσότερη άνεση του ασθενή η έγχυση γίνεται αργά και σταθερά.
• Με προσθήκη sodium bicarbonate στο διάλυμα Ξυλοκαϊνης εξουδετερώνουμε την οξύτητα (1 μέρος προς 9 Ξυλοκαϊνη) και καταργείται το αίσθημα καύσου.
• Αναισθητοποίηση περιοχής κι επί πλέον μερικά χιλιοστά περιμετρικά της σχεδίασης.
• Όχι άμεσα στη βλάβη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να σταλεί για βιοψία.
• Έγχυση γύρω από τη βλάβη προς το κέντρο.
• Περιμετρική αναισθησία ιδιαίτερα σε αφαιρέσεις κύστεων, για να αποφύγουμε τη ρήξη της
κύστης αν κάνουμε έγχυση στην οροφή της.

Η Medikα είναι μια εταιρεία συσκευών επαγγελματικής χρήσης αφοσιωμένη στην
κοσμετολογία και στην αισθητική ιατρική. Χάρη στη γνώση, στην πολυετή εμπειρία
μας, στη χρήση τελευταίας τεχνολογίας και στην πελατοκεντρική μας προσέγγιση
έχουμε δημιουργήσει το Medikα Carboxytherapy με 24 προεγκατεστημένα προγράμματα θεραπειών για πρόσωπο & σώμα αλλά και με δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων παραμέτρων.
(ΚΑΡΒΟΞΥΘΕΡΑΠΕΙΑ)
Η καρβοξυθεραπεία είναι μια θεραπεία εγκεκριμένη
από το FDA η οποία χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα.
Αυτή η μέθοδος αποτελεί σημείο καμπής στην αισθητική
ιατρική εξαιτίας του ευρέως φάσματος εφαρμογών και
της υψηλής της αποτελεσματικότητας.
Η καρβοξυθεραπεία είναι ασφαλής, μη επεμβατική
και έχει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΒ

Η συσκευή Carboxytherapy Medikα είναι μια μοναδική
ιατρικά πιστοποιημένα κατασκευή η οποία παρέχει
ασφάλειας σε όλα τα προγράμματα θεραπειών.

ΣΥΣΤΗΜΑ AFC
(AUTOMATIC FLOW CONTROL - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΟΗΣ)

Το αυτόματο σύστημα ροής αερίου καθιστά δυνατή
τη ρύθμιση της δόσης διοξειδίου του άνθρακα
μεταξύ 40-200 cc.

ΙΑ
2 XΡΟΝ
Η
Σ
Η
ΕΓΓΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ AAV
(AUTOMATIC AIR VENTING - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ)

Το σύστημα αυτόματου εξαερισμού περιλαμβάνει την
πλήρη αφαίρεση του αέρα από τη συσκευή, πράγμα που
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιπλοκών μετά τη θεραπεία.

ΣΥΣΤΗΜΑ PGH
(PRECISE GAS HEATING – ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΟΥ)

Το σύστημα PGH μπορεί να ρυθμιστεί από 20°C σε 50°C
και μειώνει σημαντικά το αίσθημα πόνου κατά τη διάρκεια
της θεραπείας.

Certiﬁcate
PN-EN ISO 13485:2016-04

ΣΥΣΤΗΜΑ GPC
(GAS PRESSURE CONTROL – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ)

Η συσκευή επιλέγει από μόνη της
τις παραμέτρους και υποδεικνύει
τα σημεία όπου θα γίνει η ένεση.

Το σύστημα ελέγχει την πίεση ηλεκτρονικού αερίου
και περιλαμβάνει ιατρικά πιστοποιημένο ρυθμιστή CO2
(ρυθμιστής που δεν απαιτεί συντήρηση)

TM

Oλοφύτου 15, Άνω Πατήσια, 111 42 Αθήνα
Τηλ. 210 29 10 061, Fax: 210 29 29 267
www.medicontec.com • facebook.com/medicontec

• Νέα νύξη της βελόνης από την περιοχή που
ήδη έχει αναισθητοποιηθεί, έτσι ώστε να μην
αισθάνεται ο ασθενής τον πόνο των επαναληπτικών ενέσεων.
Μέγιστη δόση λιδοκαϊνης
• 1% Ξυλοκαϊνη χωρίς αδρεναλίνη 300 mg,
ή 30 mL
• Με αδρεναλίνη σε υγιή ασθενή σωματικού
βάρους 70 kg. 500 mg, ή 50 mL
• Σε εκτεταμένες αφαιρέσεις είναι προτιμότερη η μεγαλύτερη αραίωση της Ξυλοκαίνης,
0,5%, ώστε με ασφάλεια να υπερβαίνουμε
τις προηγούμενες δόσεις (100 mL).
• Έλεγχος αποτελεσματικότητας της αναισθησίας με μικρούς νυγμούς στο δέρμα με βελόνη 30-gauge και ρωτάμε τον ασθενή αν
αισθάνεται πόνο. Αν αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι αισθάνεται τη βελόνη, συμπληρώνουμε την έγχυση με αναισθητικό.

νεια του δέρματος.
• Συνεχίζουμε να τέμνουμε με το κυρτό τμήμα
του νυστεριού και σε γωνία 45o . Τελειώνουμε με το νυστέρι κάθετα στην επιφάνεια του
δέρματος. Η κίνηση είναι κυλιόμενη.
• Η τομή να φθάνει μέχρι το υποδόριο.
Αποφύγετε

• Η κίνηση του νυστεριού να είναι σταθερή.
Αποφεύγουμε τις σπασμωδικές, πριονωτές
και επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή την ουρά ψαριού στις γωνίες (σχήμα Χ)
Η θέση της λεπίδας

ση του δέρματος, περιοχή. Συνήθως σε κάθε
πλευρά όσο το ήμισυ του μήκους της τομής.
Βάθος υποσκαφής
• Πρόσωπο: στην άνω υποδόρια στοιβάδα.
• Τριχωτό κεφαλής:
- Βαθιά στην επικράνια απονεύρωση.
- Στα σημεία που περιλαμβάνονται οι κροταφικοί και ινιακοί μυς, η υποσκαφή πάνω από την απονεύρωση.

• Μετά την υποσκαφή δοκιμάζουμε με τα χέρια ή με το άγκιστρο να συμπλησιάσουμε τα
χείλη του τραύματος για να διαπιστώσουμε
αν εφάπτονται χωρίς τάση

Λεπίδες. Ποια και που

• #15 μικρή με καμπύλη κοιλιά, κατάλληλη
για πρόσωπο, λαιμό και άκρα

• #10 πιο μεγάλη με καμπύλη κοιλιά σε όλο
το μήκος, ισχυρή, κατάλληλη για, πλάτη,
αυχένα, τριχωτό κεφαλής

• #11 μακριά , τριγωνική με αιχμηρό άκρο,
διάνοιξη κύστεων, αποστημάτων

• Η θέση της λεπίδας να είναι κάθετη με την
επιφάνεια του δέρματος κι ελαφρά προς τα
έξω (100 ) ώστε κατά τη συρραφή να γίνει
καλή σύγκλειση των χειλιών του τραύματος.
• Σε τριχωτή περιοχή όπως τα φρύδια ή τα
μαλλιά, το νυστέρι να τέμνει παράλληλα στη
φορά των θυλάκων των τριχών
Αποκοπή της βλάβης
• Μετά την τομή για να αφαιρέσουμε τη βλάβη:
• Κρατάμε τον ιστό απαλά από το ένα άκρο με
χειρουργική λαβίδα ή με άγκιστρο δέρματος.
• Αποκολλάμε και αποκόπτομε τον υποκείμενο
ιστό με αμβλύ κυρτό ψαλίδι αποκόλλησης
με στρογγυλεμένα άκρα π.χ. Metzenbaum.

• Σχήμα μεταξύ #15 και #11 μικρή, μεγάλης
ακρίβειας, για λεπτομερείς επεμβάσεις π.χ.
βλέφαρα

• Κορμό και άκρα: στην άνω υποδόρια στοιβάδα.
• Μεγάλες αφαιρέσεις επάνω από τη βαθιά
απονεύρωση, πάνω από τους μυς

Επιλογή τύπου συρραφής
ράμματος και βελόνης
Κριτήρια:
• Τύπος και ανατομική περιοχή
• Πάχος δέρματος
• Βαθμός τάσης
• Επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα
Τα τρία τμήματα της βελόνης
Δύο είδη βελόνης:
• Κόπτουσα (cutting)

Πως κρατάμε το νυστέρι
• Η αποκόλληση ανοίγοντας τα σκέλη του
ψαλιδιού παράλληλα στην επιφάνεια του
δέρματος
• Κράτημα νυστεριού μεταξύ του αντίχειρα
και του μεσαίου δακτύλου του επικρατούντος χεριού.
• Με το άλλο χέρι τεντώνομε το δέρμα και το
ακινητοποιούμε.

• Αρχίζουμε την τομή από τη μία γωνία με το
νυστέρι κάθετα – γωνία 90o με την επιφά-

Υποσκαφή
• Η υποσκαφή γύρω
από τα χείλη του
τραύματος είναι πολύ σημαντική, επειδή μειώνει την τάση
στο τραύμα και απελευθερώνει τα χείλη
από εισολκή.
• Πώς; Με ψαλίδι με αμβλεία άκρα (πιο ασφαλής). (blunt undermining)
• Πόσο; Ανάλογα με την ηλικία, τη χαλάρωΣΕΛΙΔΑ 52

• Ανάστροφα κόπτουσα (reverse cutting), τριγωνικό σχήμα. Η ανάστροφα κόπτουσα προτιμότερη, κόβει εξωτερικά, μακριά από το
τραύμα

RFrax Lift
Η Medikα είναι μια εταιρεία συσκευών επαγγελματικής χρήσης αφοσιωμένη στην
κοσμετολογία και στην αισθητική ιατρική. Χάρη στη γνώση, στην πολυετή εμπειρία
μας, στη χρήση τελευταίας τεχνολογίας και στην πελατοκεντρική μας προσέγγιση
έχουμε δημιουργήσει το Medikα RFrax Lift.
Το Medikα RFrax Lift είναι μια επαναστατική πλατφόρμα κλασματικής ραδιοσυχνότητας (Fractional Microneedle RF) με μικρο-βελόνες και (Fractional RF) χωρίς βελόνες, κατάλληλη για θεραπείες
προσώπου και σώματος, η οποία με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων
στέλνει τα ραδιοκύματα στο δέρμα και στο κατάλληλο βάθος.
3 αυτόματα προ-επιλεγμένα προγράμματα θεραπειών προσώπου
σώματος.
Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί τις ίνες κολλαγόνου να παράγουν
άμεσα κολλαγόνο και ελαστίνη, με αποτέλεσμα την ανάπλαση,
αναδιαμόρφωση και αναζωογόνηση των ιστών.
Το Corian® σαν υλικό, όταν καθαρίζεται σωστά και λόγω των ιδιοτήτων υγιεινής που διαθέτει, εμποδίζει εντελώς την ανάπτυξη μούχλας, μικροβίων και βακτηρίων, για αυτό χρησιμοποιείται ευρέως
σε πάγκους εργαστηρίων και χειρουργεία.
Ιδανικό για:
Lifting, ρυτίδες, ουλές ακμής, ραγάδες, ουλές σώματος, κυτταρίτιδα, σύσφιξη σώματος.

Διαθέτει 2 κεφαλές:
Microneedling Fractional RF

Με δυνατότητα ρύθμισης βάθους και επιλεγμένης
ενέργειας. 3 αναλώσιμα τιπ θεραπειών. Η συχνότητα
μπορεί να προσαρμοστεί από 1 έως 5 MHz.

Fractional RF

Με δυνατότητα ρύθμισης εστιασμένης επιλεγμένης
ενέργειας.
Παλμός: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz
3 αυτόματα προ-επιλεγμένα προγράμματα θεραπειών
προσώπου σώματος.

Αυτόματη λειτουργία

3 έτοιμα προγράμματα
θεραπείας

Ισχύς εξόδου 60W

Ισχύς εισόδου έως 100 W

TM

Αναλώσιμα τιπ
3 τύποι

Oθόνη αφής
8”

Oλοφύτου 15, Άνω Πατήσια, 111 42 Αθήνα
Τηλ. 210 29 10 061, Fax: 210 29 29 267
www.medicontec.com • facebook.com/medicontec

Κλείδωμα της βελόνης
στο βελονοκάτοχο
• Στο μισό της απόστασης μεταξύ της αιχμής
και της βάσης της βελόνας (αρχής του ράμματος) ή πιο κοντά στο μέρος του ράμματος.
• Αν κρατήσουμε τη βελόνη κοντά στο τέλος
της, το αποτέλεσμα θα είναι να γλιστρήσει
ή να κυρτώσει η βελόνα.
• Αν την κλειδώσουμε κοντά στην άκρη της
βελόνας, καταστρέφεται η αιχμή της.

• Πιέζουμε τη βελόνα κατά τη φορά της μέχρι το σημείο που το βελονοκάτοχο την έχει
κλειδώσει.
• Όταν η βελόνα εισέλθει βαθύτερα η κίνησή
της γίνεται λοξά κι έπειτα πλάγια, μέχρις ότου
βυθιστεί στο κέντρο του τραύματος. Είναι σημαντικό να περιστρέψουμε τον καρπό και να
ακολουθήσουμε την καμπύλη της βελόνας
• Κατόπιν, η βελόνα εισέρχεται στο δέρμα στο
απέναντι σημείο του τραύματος, με κίνηση
που να κατευθύνεται βαθμιαία από πλάγια σε λοξή.
• Τελικά, η βελόνα εξέρχεται από το δέρμα
στο απέναντι σημείο, πάλι σε γωνία 900.

Κράτημα του βελονοκάτοχου
• Όταν συρράπτουμε δε
χρειάζεται να τοποθετούμε το δείκτη και τον
αντίχειρα μέσα στους δακτυλίους του βελονοκάτοχου.

• Με αυτή την κίνηση της βελόνας εξασφαλίζουμε αναστροφή των χειλιών του τραύματος.
• Αν το τραύμα είναι μεγάλο είναι προτιμότερο να βγούμε έξω από το τραύμα στο μέσο και να κλειδώσουμε πάλι τη βελόνα πριν
την τοποθετήσουμε στο απέναντι χείλος του
τραύματος

Το απλό διακοπτόμενο ράμμα
Χρήση
• Είναι ο πιο βασικός τύπος συρραφής
• Χρησιμοποιείται για σύγκλειση τραύματος
μετά από λήψη βιοψίας με punch και σε
απλές τομές
• Επίσης ως τελικό ράμμα μετά από κατά στρώματα σύγκλειση, κρημνούς και σταθεροποίηση μοσχεύματος
• Συνήθως χρησιμοποιείται μη απορροφήσιμο ράμμα που αφαιρείται σε 5-14 μέρες μετά την τοποθέτηση (ανάλογα με την περιοχή)
Η απλή διακοπτόμενη ραφή
Μειονεκτήματα
• Πιθανά ίχνη από ουλές σαν σιδηροδρομική γραμμή
• Χρονοβόρο στην τοποθέτηση
Πλεονεκτήματα
• Κατανέμει ισομερώς την τάση
• Καλύτερη αναστροφή
Τεχνική
• Τρυπάμε το δέρμα με την άκρη της βελόνης
κάθετα στην επιφάνεια του δέρματος σε γωνία 900 σε απόσταση 3-5 χιλ. από το χείλος
του τραύματος και κατευθύνεται προς τα κάτω μέσα στο δέρμα

Κυκλική
κίνηση

Σχηματικά η τοποθέτηση
του διακοπτόμενου ράμματος

• Βγάζουμε έξω στην επιφάνεια της αντίθετης
πλευράς, κρατάμε τη βελόνη με τη λαβίδα
(με προσοχή να μη πιάσουμε την άκρη) και
την αφήνουμε.

• Δένουμε με τετράγωνο κόμβο
• Επαναλαμβάνουμε τη ραφή μερικές φορές
κατά μήκος της τομής
Μερικές υποδείξεις
• Όταν τοποθετείτε διακοπτόμενα ράμματα
είναι σημαντικό να μένετε στο ίδιο επίπεδο
έτσι ώστε να μη δημιουργείτε άνισα χείλη
στην επιφάνεια
• Επίσης είναι σημαντικό το ράμμα να εισέρχεται και να εξέρχεται στο δέρμα σε ίσες αποστάσεις από τα χείλη του τραύματος
• Αν προσπαθείτε να διορθώσετε χείλη σε διαφορετικό επίπεδο, βγάζετε τη βελόνη πιο
επιφανειακά από τη πλευρά που το χείλος
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είναι πιο υπερυψωμένο και τοποθετείτε το
ράμμα πιο βαθιά στην πλευρά που το χείλος είναι πιο χαμηλά
• Αν το τραύμα είναι μεγάλο, είναι προτιμότερο να κάνετε μεγαλύτερο «δάγκωμα» ιστού.
Σχηματικά η σύγκλιση
με διακοπτόμενο ράμμα

Συρραφή του τραύματος
• Βήμα 1ο: Πιέζουμε με τα δάκτυλα ή με τα
άγκιστρα τα χείλη του τραύματος για να ελέγξουμε τη σύγκλειση.
• Βήμα 2ο: ελέγχουμε την αντιστοιχία των δύο
αντίθετων πλευρών του τραύματος.
Κανόνας του μισού
• Η τοποθέτηση του πρώτου ράμματος στο μέσο της τομής, προσθέτουμε τον ίδιο αριθμό
ραμμάτων σε κάθε μισό.

• Συνεχίζουμε μέχρι τελικής σύγκλεισης.
• Η απόσταση από τα χείλη του τραύματος να
είναι περίπου 2-3 χιλ ανάλογα με το ράμμα και την τάση. Αν το χόριο είναι παχύ, τα
ράμματα τοποθετούνται πιο απομακρυσμένα και βαθύτερα.
Συρραφή από την άκρη της τομής
• Εναλλακτικά, μπορούμε να αρχίσουμε τοποθετώντας ράμματα στο ένα άκρο της τομής
και να συνεχίσουμε στο άλλο άκρο.
Πότε;
• Όταν αναμένεται «αυτί σκύλου», οπότε συγκεντρώνουμε το περίσσιο δέρμα στην άλλη άκρη και το διορθώνουμε.

• Σε όλα τα τραύματα, η τάση είναι μεγάλη
στο κέντρο της έλλειψης και τα ράμματα εκεί
πρέπει να είναι πιο πυκνά.
Απαλή συμπλησίαση
The “kiss” principle
• Τα επιφανειακά ράμματα
δεν πρέπει να είναι τόσο
σφιχτά ώστε να στραγγαλίζονται οι ιστοί.
• Τα χείλη του τραύματος να εφάπτονται απαλά.
• Επίσης να αποφεύγονται τα πολλά τρυπήματα με άγκιστρα ή λαβίδες κατά τη διάρκεια
της συρραφής, γιατί οι ιστοί καταστρέφονται.

Η σωστή τοποθέτηση:
• Πιάνει μεγαλύτερο μέρος ιστού στο βάθος
από ότι στην επιφάνεια.
• Αναστροφή των χειλιών του τραύματος

• Ανοίγετε το βελονοκάτοχο, πιάνετε το βραχύ άκρο του ράμματος,
Δέσιμο κόμβου 4ο βήμα

η σωστή τάση του ράμματος πρέπει να έχει
αποτέλεσμα την ελαφρά αναστροφή των χειλιών του τραύματος.

• Επαναλάβετε μέχρι να κλείσει το τραύμα

Σχήμα καράφας
Λάθος τοποθέτηση ράμματος:
• Τραβάτε απαλά προς τα έξω το ράμμα μέσα από τις θηλιές.
Δέσιμο κόμβου 5ο βήμα
Εισολκή χειλιών τραύματος

Δέσιμο κόμβου
• Οι επιφανειακοί κόμβοι δένονται παράλληλα
στη γραμμή της τομής, με τον πρώτο κόμβο
δεμένο απαλά με κατεύθυνση προς το κάτω μέρος του δέρματος.
• Συνήθως χρειάζονται δύο με τέσσερις κόμποι ανάλογα με το είδος του ράμματος. Τα
συνθετικά έχουν μνήμη, γλιστράνε και λύνονται εύκολα.

Το δέσιμο του κόμβου
Ο τυπικός κόμβος είναι ο τετράγωνος:

Δέσιμο με εργαλεία και όχι με τα χέρια

Δέσιμο κόμβου 6ο βήμα

Δέσιμο κόμβου 1ο βήμα

• Κάντε μία μονή θηλιά πάλι με τα εργαλεία
και σφίξτε τον κόμπο.
• Στοπ! Κοιτάξτε προσεκτικά σε ποια κατεύθυνση η διπλή θηλιά θα δέσει καλύτερα
και τραβάτε απαλά.
• Η βελόνα εξέρχεται από το δέρμα στο απέναντι χείλος και την αφήνουμε προς την πλευρά που έμεινε το βραχύ τμήμα του ράμματος

Το δέσιμο του κόμβου

• Κόβουμε το ράμμα σε απόσταση 5 χιλ. Κλείδωμα του κόμβου με τράβηγμα και των δύο
άκρων του ράμματος προς τη μία πλευρά
του τραύματος
Σε τομές με άνισες πλευρές
• Αν το μήκος του ενός χείλους της τομής είναι μακρύτερο από το άλλο, μοιράζουμε
το περίσσιο δέρμα εξ ίσου κατά μήκος της
γραμμής της ραφής, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται εμφανείς προεξοχές.

Δέσιμο κόμβου 2ο βήμα

• Κάντε 2 περιστροφές γύρω από το βελονοκάτοχο με το τμήμα του ράμματος που φέρει τη βελόνη

• Προσοχή: Κοιτάξτε προσεκτικά τη φορά που
θα σφίξετε τον κόμπο να είναι τετράγωνος
σε σχέση με τον πρώτο κόμπο και μετά τον
σφίγγετε.

Δέσιμο κόμβου 3ο βήμα

• Όχι πολύ σφιχτό δέσιμο. Αναστροφή των
χειλιών του τραύματος
• Αν έγινε σωστά η τοποθέτηση του ράμματος, το σχήμα καράφας που σχημάτισε και
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• Αν το περίσσευμα είναι μεγάλο για να διορθωθεί με αυτή τη μέθοδο, ίσως χρειασθεί
να αφαιρέσουμε ένα τριγωνάκι “dog ear”
ή Burrow’s triangle.

DigaStudio creative
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Κατακόρυφο mattress ράμμα

Εφαρμογές
• Σύγκλειση βαθιών τραυμάτων
• Κλείσιμο νεκρών χώρων, όταν δε χρειάζονται εσωτερικά ράμματα
• Ισχυρή στήριξη της σύγκλεισης του τραύματος.
Πλεονεκτήματα
• Εξασφάλιση καλής αναστροφής των χειλιών
του τραύματος
• Συγχρόνως ελαχιστοποίηση της τάσης του
τραύματος.
• Συνδυασμός με διακοπτόμενα ράμματα ενδιάμεσα
Μειονεκτήματα
• Πιο χρονοβόρο αν προσέξουμε να γίνει σωστά
Τεχνική του κατακόρυφου
mattress ράμματος

Η σύγκλιση με ράμμα mattress

Το οριζόντιο mattress ράμμα
• Ελαχιστοποιεί την τάση του τραύματος
• Κλείνει νεκρούς χώρους
• Διευκολύνει την αναστροφή των χειλιών του
τραύματος.
• Χρήσιμα στην αρχική τοποθέτηση ενός μεγάλου κρημνού, ιδιαίτερα αυτών που έχουν
μεγάλη τάση. Πρώτα τοποθετούνται τα οριζόντια μάτρες ράμματα κι έπειτα τα διακοπτόμενα
• Προσοχή να μη δεθεί πολύ σφιχτά, υποξία,
κακή επούλωση.
• Προσφέρει καλή
αιμόσταση. Χρήσιμο σε τραύμα
που αιμορραγεί.

• Η πρώτη είσοδος της βελόνας είναι μακριά
από το χείλος του τραύματος (5-10 χιλ.)
• Η βελόνη κατευθύνεται προς τα κάτω μέσα
στο δέρμα και βγαίνει έξω από το μέσο του
τραύματος και περνάει στο κάτω μέρος του
απέναντι χείλους
• Στην αντίθετη πλευρά η βελόνη κατευθύνεται προς τα άνω προς την επιφάνεια του
δέρματος (όπως στο διακοπτόμενο ράμμα)
• Κατόπιν η βελόνη κλειδώνει στο βελονοκάτοχο με αντίθετη κατεύθυνση και μπαίνει στο δέρμα 3-5 χιλ από το χείλος του
τραύματος
• Κατόπιν η βελόνη περνάει στο απέναντι χείλος πιο επιφανειακά και δένεται ο κόμπος
Μερικές συμβουλές της μηχανικής
του κατακόρυφου mattress ράμματος
• Το βαθύ ράμμα μπαίνει πρώτο. Ο κανόνας
είναι «μακριά μακριά»
«κοντά κοντά»
• Η πρώτη είσοδος της
βελόνας να είναι σε ίση
απόσταση με την είσοδο στο απέναντι χείλος
του τραύματος
• Η απόσταση εξαρτάται από την τάση του
τραύματος και το νεκρό χώρο που πρέπει να
κλείσει. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση του
τραύματος, τόσο ευρύτερη πρέπει να είναι
η είσοδος της βελόνας.
• Το μικρό τρύπημα σε ίση απόσταση με το
απέναντι για ομαλή σύγκλειση
• Ομαλή συμπλησίαση των χειλιών του τραύματος με ισόρροπη τάση σε όλα τα ράμματα κατά μήκος της τομής

Τεχνική
• Αρχίζει όπως η τοποθέτηση ενός διακοπτόμενου ράμματος σε μεγάλη απόσταση από
το χείλος (περί τα 4 χιλ)
• Αντί να δέσετε τον κόμπο, κατευθύνετε τη
βελόνη προς τα κάτω
σε απόσταση περί τα
3-5 χιλ. και τοποθετείτε ένα ακόμα διακοπτόμενο ράμμα σε
αντίθετη κατεύθυνση
από το πρώτο
• Κατευθύνετε τη βελόνη στην αντίθετη πλευρά
του τραύματος, και βγαίνετε στην ίδια πλευρά με το αρχικό σημείο εισόδου και δένετε τον κόμπο.
• Τελικά η ραφή είναι παράλληλη στην τομή.
Μερικές συμβουλές
• Μην το χρησιμοποιείτε σε τραύματα με κακή
αιμάτωση ή σε συρραφή κρημνού
- Συγκριτικά με το κατακόρυφο mattress
και το διακοπτόμενο ράμμα αυτή η τεχνική έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να στραγγαλίσει ένα μεγάλο μέρος του χοριακού αγγειακού δικτύου.
• Τα εξωτερικά τμήματα αυτού του ράμματος
μπορεί να ενταφιασθούν, γι' αυτό χρειάζεται
προσοχή κατά την αφαίρεσή τους
• Μετά την αφαίρεση των ραμμάτων τα χείλη του τραύματος θα είναι τόσο ανεστραμμένα που θα μοιάζει με κορδόνι. Καθησυχάστε τον ασθενή, ότι αυτό θα επιπεδωθεί
κατά την επούλωση
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Σχηματικά η σύγκλιση του τραύματος με οριζόντιο mattress ράμμα

Προσοχή στο οριζόντιο
& κατακόρυφο mattress ράμμα
• Να μη στραγγαλίσει τους υποκείμενους ιστούς
αν υπάρχει μεγάλη τάση.
• Αν χρησιμοποιηθούν σε τραύμα με μεγάλη
τάση είναι καλό να τοποθετηθούν μαξιλαράκια από χαρτόνι ή λάστιχο ή πλαστικό ανάμεσα στις έξω θηλειές του ράμματος, ώστε
το ράμμα να μη κόψει την επιδερμίδα
Το Συνεχόμενο Οριζόντιο
Mattress Ράμμα
• Το συνεχόμενο οριζόντιο mattress ράμμα είναι χρήσιμο να ανακατανείμει και να μειώσει
την τάση του τραύματος όπως το μονό οριζόντιο mattress ράμμα.
• Αυτό το ράμμα όχι μόνο προσφέρει αιμόσταση, αλλά επί πλέον υπεραναστροφή
των χειλιών
Τεχνική
• Αρχίστε το ράμμα όπως στην
τοποθέτηση ενός διακοπτόμενου ράμματος σε μεγάλη
απόσταση από το χείλος (περί τα 4 χιλ)
• Αντί να δέσετε τον κόμπο, κατευθύνετε τη βελόνη προς τα
κάτω σε απόσταση περί τα 3-5
χιλ. και τοποθετείτε ένα ακόμα διακοπτόμενο ράμμα σε αντίθετη κατεύθυνση από το πρώτο
• Έπειτα αντιστρέψτε τη φορά της βελόνας στο
βελονοκάτοχο και κατευθύνετε τη βελόνη
προς τα κάτω σε απόσταση 3-5 χιλ. και τοποθετείστε ένα άλλο ράμμα σα να πρόκειται για
τοποθέτηση ενός διακοπτόμενου ράμματος.
Σχηματικά η σύγκλιση
τραύματος με
συνεχόμενο οριζόντιο
mattress ράμμα
• Επαναλάβετε διαδοχικά μέχρι το τέλος του τραύματος και δένετε καλά τον κόμπο.
• Τελικά η ραφή είναι παράλληλη
στην τομή
συμβουλές
• Παρόμοιες με το μονό οριζόντιο mattress
ράμμα, να μη χρησιμοποιηθεί σε τραύματα
με κακή αιμάτωση η σε κρημνούς
• Τα εκτεθειμένα τμήματα του ράμματος μπορεί να ενταφιασθούν, προσοχή κατά την
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αφαίρεσή τους
• Για πιο εύκολη αφαίρεση μπορείτε να βάλετε ένα απλό συνεχόμενο ράμμα κάθε 3-4
mattress ράμματα
• Αν χρησιμοποιηθούν σε τραύμα με μεγάλη
τάση είναι καλό να τοποθετηθούν μαξιλαράκια από χαρτόνι ή λάστιχο ή πλαστικό ανάμεσα στις έξω θηλειές του ράμματος, ώστε
το ράμμα να μη κόψει την επιδερμίδα
• Μετά την αφαίρεση των ραμμάτων τα χείλη του τραύματος θα είναι τόσο ανεστραμμένα που θα μοιάζει με κορδόνι. Καθησυχάστε τον ασθενή, ότι αυτό θα επιπεδωθεί
κατά την επούλωση
Το Συνεχόμενο Ράμμα
Πού εφαρμόζεται
Το συνεχόμενο ράμμα αποτελεί μία ταχύτερη μέθοδο σύγκλεισης τραύματος συγκριτικά
με το διακοπτόμενο, όμως δεν είναι ισχυρό.
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μόνο του
ή σε τραύματα με μεγάλη τάση
• Σε δέρμα χαλαρό, (βλέφαρα, λαιμός, ή όσχεο)
• Στον κορμό και άκρα όπου χρειάζεται να μείνει περισσότερες μέρες (αποφεύγονται τα ίχνη
που αφήνει το ράμμα, αρκεί να μην υπάρχει
τάση του τραύματος - προηγούνται εσωτερικά ράμματα ή mattress).
Τεχνική
• Αρχίστε όπως όταν τοποθετείτε ένα διακοπτόμενο ράμμα σε ευρεία απόσταση από το
τραύμα (4 χιλ)
• Δέστε γερό κόμπο, αλλά αντί να κόψετε και
τις δύο άκρες του ράμματος, κόψτε το ελεύθερο άκρο και αφήστε το άλλο άκρο με τη
βελόνα στη θέση της
• Κατόπιν κατευθύνετε τη βελόνη διαγώνια κατά μήκος και προς τα κάτω του τραύματος.
• Βάλτε τη βελόνη στην επιδερμίδα σε απόσταση 3-5 χιλ. από το χείλος του τραύματος
και περιστρέψτε τον καρπό σας ώστε
η βελόνη να κατευθυνθεί πίσω κατά μήκος του τραύματος στην πλευρά εκκίνησης.
• Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία κατά
μήκος της τομής σε αντίθετες εισόδους και εξόδους
• Στο τέλος δέστε γερά τον κόμπο.
Συμβουλέσ
• Επιλέξτε προσεκτικά την περιοχή που θα τοποθετήσετε συνεχόμενο ράμμα, επειδή αν
ένα ράμμα σπάσει θα διαταραχθεί όλο το
ράμμα κατά μήκος της τομής
• Όταν τοποθετείτε το ράμμα τραβήξτε το αρκετά, έτσι ώστε το τραύμα να παραμένει κλειστό και να μη χαλαρώσει όταν θα φθάσετε στο τέλος.
• Προσέξτε την αντιστοιχία των εισόδων και
εξόδων της βελόνας.
• Με αυτή την τεχνική μπορείτε να διορθώσετε άνισα χείλη.
• Μη χρησιμοποιείτε αυτή την τεχνική σε τραύματα με μέτρια ή σοβαρή τάση, επειδή μπορεί το τραβηγμένο ράμμα να στραγγαλίσει

το επιφανειακό και βαθύ αγγειακό πλέγμα
και να καταστρέψει ιστούς.
Το Συνεχόμενο Κλειδωμένο Ράμμα
Running Locked Stich
Πού εφαρμόζεται
• Το Συνεχόμενο Κλειδωμένο Ράμμα είναι παρόμοιο με το συνεχόμενο ράμμα και είναι
χρήσιμο στις περιοχές με μεγάλο κίνδυνο
μετεγχειρητικής αιμορραγίας, όπως στο τριχωτό της κεφαλής ή οπισθοωτιαία
• Αποτελεί χρήσιμο τρόπο άσκησης πίεσης
στα χείλη του τραύματος
Τεχνική
• Κάντε την ίδια τεχνική, όπως στο συνεχόμενο ράμμα, όμως σε κάθε στροφή, περνάτε τη βελόνη δια μέσου της
θηλειάς του ράμματος
• Αυτό θα κλειδώσει το ράμμα πάνω από την επιφάνεια του δέρματος
• Σχηματικά η σύγκλειση ενός τραύματος με Συνεχόμενο Κλειδωμένο
Ράμμα

Το Υποδόριο Ράμμα
Subcuticular Stich
Πού εφαρμόζεται
• Το υποδόριο ράμμα ελαττώνει τα τρυπήματα στην επιδερμίδα και δίνει εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα
• Λιγότερος κίνδυνος να μείνουν ίχνη των ραμμάτων
• Τα ράμματα μπορεί να μείνουν περισσότερο χρόνο κι έτσι να βελτιώσουν την επούλωση του τραύματος
• Γι’ αυτή την τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθούν απορροφήσιμα και μη απορροφήσιμα ράμματα

ρος του χείλους
• Έ πειτα επαναλάβετε
αυτή τη διαδικασία κάνοντας μια οριζόντια
δαγκωνιά στο χόριο
στην απέναντι πλευρά του τραύματος 2 χιλ. πίσω από το προηγούμενο σημείο εξόδου στο χόριο
• Με αυτό τον τρόπο το ράμμα θα κάνει μία
ζιγκ-ζαγκ πορεία μέσα στο δέρμα και θα
εξασφαλισθεί η συμπλησίαση των χειλιών
του χορίου
• Επαναλάβετε σε όλο το μήκος της τομής και
βγείτε σε απόσταση από τη γωνία της τομής.
Δέστε ένα κόμπο σε κάθε άκρη και ασφαλίστε την ουρά με ένα κομμάτι ταινίας
Συμβουλέσ
• Γι' αυτή την τεχνική επιλέξτε ένα ράμμα με
χαμηλό συντελεστή τριβής όπως το πολυπροπυλέν
• Αν χρησιμοποιήσετε απορροφήσιμο ράμμα,
μπορείτε να το δέσετε και να το κόψετε κάτω
από την επιφάνεια του δέρματος
• Για να διευκολύνετε την αφαίρεση του ράμματος, βγείτε έξω από την επιφάνεια του δέρματος κάθε 3-4 ράμματα με ένα απλό συνεχόμενο ράμμα.
• Αφήστε αρκετή ουρά και στα δύο άκρα ώστε να
μπορέσετε να δέσετε με ασφάλεια τον κόμπο
• Μη δένετε υπερβολικά σφιχτά τον κόμπο, τόσο ώστε το τραύμα να μαζεύεται προς τα πάνω
Σχηματικά το Υποδόριο Ράμμα

• Tο ράμμα θα κάνει μία ζιγκ-ζαγκ πορεία μέσα στο δέρμα και θα εξασφαλισθεί η συμπλησίαση των χειλιών του χορίου
Σχηματικά το Υποδόριο Ράμμα

• Δεν χρησιμοποιείται συχνά.
• Χρήση μόνο σε τραύματα με καλή συμπλησίαση, χωρίς τάση, χωρίς νεκρό χώρο.
• Είναι το πιο δύσκολο στην τοποθέτηση
• Πολλοί τρόποι καθήλωσής του.
Τεχνική
• Τοποθετήστε τη βελόνη σε απόσταση 7-10
χιλ. από τη μια άκρη της τομής και περάστε
μέσα τη βελόνη.
• Χρησιμοποιείστε μία λαβίδα που κλειδώνει
για να ασφαλίσετε την ουρά του ράμματος ή
ζητάτε από ένα βοηθό να κρατήσει την άκρη.
• Κατόπιν κάνετε μια οριζόντια δαγκωνιά δια
μέσου του χορίου μέσα στο χείλος της τομής και βγαίνετε σε 1 εκ. από το κάτω μέΣΕΛΙΔΑ 62

Ενδοδερμικό Ράμμα
Ενταφιασμένο Ράμμα
Πού εφαρμόζεται
• Το ενδοδερμικό ή βαθύ ράμμα χρησιμοποιείται για να κλείσει το νεκρό χώρο, για
να ανακατανείμει την τάση του τραύματος
και για στοίχιση των χειλιών του τραύματος
• Προσφέρει παρατεταμένη υποστήριξη του
χορίου, η οποία ελαχιστοποιεί τη διάνοιξη

του τραύματος
• Βελτιώνει την αισθητική αποκατάσταση σε
σύγκριση με το επιφανειακό ράμμα μόνο του
• Γι’ αυτή την τεχνική χρησιμοποιείται απορροφήσιμο ράμμα

Τεχνική
• Μπείτε στη βάση του τραύματος με τη βελόνη
• Γυρίστε τον καρπό έτσι ώστε η βελόνη να
κατευθυνθεί προς τα άνω προς το δικτυωτό
χόριο και βγαίνετε δια μέσου το μέσου χορίου του τραύματος

• Ακολουθήστε πάντα το τόξο της βελόνης και
μην αφήνετε τη βελόνη πριν την πιάστε καλά με τη λαβίδα

σε 3-4 εβδομάδες
• Αν δεν ευθυγραμμισθούν τα ράμματα κατά
την τοποθέτησή τους τα χείλη του τραύματος θα είναι άνισα
• Να σιγουρευθείτε ότι οι κόμποι είναι τετράγωνοι και ασφαλείς, ώστε αν ασκηθεί πίεση
στο τραύμα, το ράμμα δε θα σπάσει
• Όταν βάζετε ένα ράμμα κάντε μια δοκιμή
τραβώντας μαζί τα δύο άκρα του ράμματος
να δείτε πριν δέσετε τον κόμπο αν τα χείλη
συμπλησιάζουν.
• Για να επιτύχουμε την αναστροφή των χειλιών του τραύματος πρέπει να σχηματίζεται
μια αψίδα προς τα επάνω προς το μέσο χόριο κι έπειτα μια αψίδα προς τα κάτω στην
αντίθετη πλευρά
• Έτσι η θηλειά στο βαθύ χόριο μοιάζει με το
σχήμα καρδιάς περισσότερο παρά κύκλου
• Α υτό θεωρείται ένα
ενταφιασμένο κάθετο
ράμμα και είναι ιδανικό για βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος και την αναστροφή του τραύματος
To Υποδόριο Ενταφιασμένο ράμμα
• Προτιμότερο περισσότερα ενταφιασμένα λεπτά ράμματα παρά λίγα και χοντρά ράμματα.
• Συνήθως απορροφήσιμα ράμματα τύπου
catgut, ή συνθετικά πολυγλυκολικά ή πολυγαλακτικό-πολυγλυκολικό υλικό-Vicryl.
• Τα ράμματα πολυδιοξάνης (PDS) είναι συνθετικά πιο ανθεκτικά με μεγαλύτερη διάρκεια
και λιγότερο αντιδραστικά από τα catgut.
Προσοχή:
• Όχι πολύ σφικτός ο κόμπος - νέκρωση
• Περιλάβετε και μέρος του κάτω χορίου κι όχι
μόνο υποδόριο λίπος

• Μπείτε στο μέσο χόριο του χείλους του τραύματος στην απέναντι πλευρά και κατευθύνετε
τη βελόνη προς τα κάτω στη βάση του τραύματος και βγείτε στον υποδόριο ιστό
• Δέστε έναν ασφαλή
τετράγωνο κόμπο
και κρατήστε προς
τα πάνω τις ουρές
του ράμματος, έτσι
ώστε ο βοηθός να
τις κόψει με τρόπο
ώστε να μην προεξέχουν από την επιφάνεια
• Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αντίδρασης
• Έτσι ο κόμπος θα βρίσκεται στο βαθύ μέρος
του τραύματος ώστε να ελαχιστοποιείται το
«φτύσιμο» του ράμματος

• Ο κόμπος βαθιά, δέσιμο με τα χέρια κι όχι
εργαλεία (σπάζει εύκολα)
• Η θέση του κόμπου είναι σημαντική, ενταφιασμένος.
Ράμμα τριών σημείων
• Χ ρήσιμο σε κρημνούς που σχηματίζουν
γωνίες.
• Μειώνει την πιθανότητα νέκρωσης της γωνίας, που συμβαίνει όταν τοποθετούνται πολλά ράμματα
σε μία γωνία.

Συμβουλέσ
• Αν τοποθετηθεί πολύ επιφανειακά το αποτέλεσμα θα είναι «φτύσιμο» του ράμματος
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• Βάλτε τη βελόνη
από την επιφάνεια
του δέρματος μέσα
στο μεσαίο στρώμα
του χορίου
• Βάλτε τη βελόνη
απέναντι στη γωνία
και μέσα στο χόριο.
• Μπείτε από το χόριο της αρχικής πλευρά του
τραύματος στο ίδιο επίπεδο
• Βγείτε στην επιφάνεια από μέσα από το δέρμα.
• Δέστε το ράμμα απαλά
Αιμοστατικό ράμμα
• Όταν η διαθερμία δεν επαρκεί για να ελέγξει την αιμορραγία ένα κυκλικό ράμμα τοποθετείται και σφίγγει για να κλείσει το αγγείο
• Απορροφήσιμο ράμμα Vicryl ή Cut gut

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιο από τα κάτωθι ράμματα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί σε κινητή περιοχή με τάση;
- Διακοπτόμενο ράμμα
- Συνεχόμενο ράμμα
- Υποδόριο ράμμα
- Κάθετο mattress ράμμα
- Οριζόντιο mattress ράμμα
2. Ποια τεχνική είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί
σε μια περιοχή με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας;
- Διακοπτόμενο ράμμα
- Συνεχόμενο ράμμα
- Συνεχόμενο κλειδωμένο ράμμα
- Υποδόριο ράμμα
- Κάθετο mattress ράμμα
3. Σε ποια τεχνική είναι ιδανικό ένα ράμμα χαμηλού συντελεστή τριβής;
- Διακοπτόμενο ράμμα
- Συνεχόμενο ράμμα
- Συνεχόμενο κλειδωμένο
- Υποδόριο ράμμα
- Κάθετο mattress ράμμα
4. Ποια τεχνική είναι καλή να χρησιμοποιηθεί ως
ράμμα συγκράτησης επειδή έχει την ιδιότητα να
μειώνει την τάση;
- Διακοπτόμενο ράμμα
- Οριζόντιο mattress ράμμα
- Συνεχόμενο κλειδωμένο ράμμα
- Κάθετο mattress ράμμα
5. Ποια τεχνική έχει το μικρότερο κίνδυνο να αφήσει ίχνη από το ράμμα;
- Διακοπτόμενο ράμμα
- Συνεχόμενο ράμμα
- Συνεχόμενο κλειδωμένο ράμμα
- Κάθετο mattress ράμμα
- Υποδόριο ράμμα
Μέρος του κειμένου και σχημάτων λήφθηκαν από τη
σειρά μαθημάτων Της Αμερικανικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής Dermatologic Surgery Fundamentals
Series, Lecture 5: Suturing
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Αποκλειστικός Συνδυασμός 2 Τεχνολογιών μαζί!
Το πρωτοποριακό μηχάνημα που συνδυάζει δύο τεχνολογίες σε μία:

² MARP – ενεργό, βαθύ, περιστροφικό μασάζ
² RF – μονοπολική ραδιοσυχνότητα

και προσφέρει άμεσα ορατά αποτελέσματα σμίλευσης, αναδιαμόρφωσης,
τόνωσης, μείωσης της κυτταρίτιδας, μείωσης πόντων και χαλάρωσης.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ

Σοβαρή χειλίτιδα από ρετινοειδή
Ελένη Σαμπλίδου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Πρόκειται για ασθενή
15,5 ετών, ο οποίος
προσήλθε στο
ιατρείο με εικόνα
βαριάς χειλίτιδας
και περιστοματικής
δερματίτιδας, κατά τη
διάρκεια θεραπείας
με ισοτρετινοΐνη, για
μέτρια κυστική ακμή.
Η θεραπεία για την
ακμή, με 1 mg ανά
kg βάρους σώματος,
ισοτρετινοΐνης,
καθημερινά, έχει
ξεκινήσει εδώ και
δύο μήνες.

Εργαστηριακός έλεγχος είχε γίνει πριν την έναρξη της
θεραπείας και στις σαράντα πέντε ημέρες και ήταν φυσιολογικός. Ο ασθενής έκανε χρήση τοπικού ελαιώδους
σκευάσματος με βιταμίνη Ε, λόγω της έντονης ξηρότητας
που εμφάνιζε. Η συχνή λειχή των χειλέων επιδείνωνε την
κατάστασή του. Προσήλθε με έντονη ξηρότητα, πόνο, κίτρινες εφελκίδες και πολλαπλές ρωγμές στα χείλη του και
στο γύρω δέρμα. Η μητέρα του ανέφερε αδυναμία πρόσληψης τροφής το τελευταίο εικοσιτετράωρο.
Συστάθηκε άμεση διακοπή της ισοτρετινοΐνης και χορηγήθηκε κρέμα βηταμεθαζόνης 0,1% και φουσιδικό οξύ
2% τρεις φορές την ημέρα και ενδιάμεσα ρινική γέλη οκτενιδίνης 0,05%, άλλες δύο εφαρμογές την ημέρα.
Επιλέχθηκε η ρινική γέλη οκτενιδίνης αντί για το σπρέι,
για να παραμείνει περισσότερο στην περιοχή και να ανακουφίσει καλύτερα την ξηρότητα. Επίσης, έγινε σύσταση
στον ασθενή να χρησιμοποιήσει και στο ρινικό βλεννογόνο τη γέλη οκτενιδίνης προληπτικά, για να περιορίσει πιθανή σταφυλοκοκκική επιμόλυνση και επέκταση.
Δεν του χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή από το στόμα
στην πρώτη επίσκεψη, αλλά του συστάθηκε να επανέλθει
σε τρεις ημέρες για επανεξέταση και επανεκτίμηση της κατάστασής του και πιθανή παρέμβαση με συστηματική αντιβίωση.
Πράγματι, ο ασθενής ακολούθησε για τρεις ημέρες τη
θεραπεία του και προσήλθε την τέταρτη ημέρα με εξαιρετική βελτίωση, όπως φαίνεται στη δεύτερη φωτογραφία.
Δεν χρειάστηκε να λάβει συστηματική αντιβίωση και έκανε

επανέναρξη της θεραπείας με ισοτρετινοΐνη, αλλά σε πολύ χαμηλότερες δόσεις (0,5 mg ανά kg βάρους σώματος,
τέσσερις φορές την εβδομάδα). Επίσης, συνέχισε τη γέλη
οκτενιδίνης για άλλες επτά ημέρες, ώστε να επουλωθούν
πλήρως οι ρωγμές που έφερε στα χείλη.
Άρα, ο συνδυασμός της κρέμας βηθαμεταζόνης + φουσιδικού οξέος και της ρινικής γέλης οκτενιδίνης απέτρεψε
την εμφάνιση σταφυλόκοκκου στην περιστοματική περιοχή, σε ένα δέρμα σκασμένο και με υψηλή επικινδυνότητα στις μολύνσεις, θεράπευσε την προσβεβλημένη περιοχή και απάλλαξε τον ασθενή από τον πόνο και την ξηρότητα. Επίσης, είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί η δοσολογία της χορηγούμενης για την ακμή ισοτρετινοΐνης και να γίνεται εξατομίκευση και σταδιακή αύξηση της δόσης, ώστε να αποφεύγονται οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. ID

K Y K Λ O Φ O Ρ E I

Ιαματική Ιατρική
Συμπληρωματικές Θεραπείες
Kουσκούκης E. Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας, Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

Η Ιαματική Ιατρική, με τη βοήθεια της επιστημονικής τεκμηρίωσης της θερμικής, μηχανικής, χημικής και ειδικότερα
της βιολογικής και ανοσολογικής δράσης των ιαματικών φυσικών πόρων, αναδείχτηκε ως μία συμπληρωματική
θεραπευτική μέθοδος στο θεραπευτικό πλαίσιο της Κλασικής Ιατρικής.
Οι θεραπευτικές δράσεις αφορούν σε παθήσεις του μυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού,
αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήματος, καθώς και σε δερματολογικές,
γυναικολογικές, αλλεργικές και ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις.
Οι θεραπευτικές μέθοδοι της Ιαματικής Ιατρικής με ιαματικούς φυσικούς πόρους είναι
η εξωτερική υδροθεραπεία, η ποσιθεραπεία, η εισπνοθεραπεία, η πηλοθεραπεία, η θαλασσοθεραπεία,
η σπηλαιοθεραπεία και η βιομετεωρολογική θεραπεία.

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

ΣΕΛΙΔΑ 66

Τοπική θεραπευτική προσέγγιση
& Καντιντίαση δέρματος
Θεοδώρα Δούβαλη
Επιμελήτρια Β, Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Η δερματική καντιντίαση είναι μια συχνή μορφή επιπολής μυκητίασης του δέρματος,
επηρεάζει όλες τις ηλικιακές ομάδες με προσβολή 1% των εξωτερικών και 7%
των νοσηλευομένων ασθενών. Ενδέχεται να εμφανίζεται πρωτοπαθώς είτε
δευτεροπαθώς σε συσχέτιση με άλλες παθήσεις του δέρματος, όπως είναι η ατοπική
δερματίτιδα, η ψωρίαση ή δερματίτιδα της πάνας.

Ό

λες οι περιοχές του σώματος δύναται να εμπλέκονται με πιο συχνή συμμετοχή τις παρατριμματικές περιοχές και τις γωνίες των χειλέων
του στόματος. Ποικιλία ειδών candida ενοχοποιείται για τις καντιντιάσεις δέρματος, εκ των οποίων η
C. albicans είναι υπεύθυνη για το πλήθος των περιπτώσεων. Διάφοροι προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως
η αυξημένη υγρασία του δέρματος, διαταραχές του
επιδερμιδικού φραγμού και της μικροβιακής χλωρίδας καθώς και η ανοσοκαταστολή ευνοούν την ανάπτυξη των καντιντιασικών λοιμώξεων.
Τα τελευταία εξήντα χρόνια έχει προταθεί ποικιλία τοπικών και συστηματικών θεραπειών με αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριδιακούς και αντιμυκητιασικούς παράγοντες.
Ωστόσο, οι συστηματικές ανασκοπήσεις απουσιάζουν και οι τοπικές και συστηματικές στρατηγικές θεραπείας χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Στα πλαίσια καλύτερης κλινικής και θεραπευτικής προσέγγισης, πραγματοποιήθηκε μια ανασκόπηση, με σκοπό
να συνοψίσει την αποτελεσματικότητα και τις δυσμε-

πλήρη ποσοστά θεραπείας 73% -100% σε ευρύ ηλικιακό φάσμα από βρέφη, παιδιά, εφήβους, ενήλικες
μέχρι και ηλικιωμένους. Σε 12 μελέτες αποδεικνύεται
η καλή αποτελεσματικότητα της τοπικής κλοτριμαζόλης 1% σε δις εφαρμογή ημερησίως για 2-12 εβδομάδες με ποσοστά κλινικής θεραπείας που κυμαίνονται από 73-100%. Η κλοτριμαζόλη ήταν ανώτερη
από την εβερκοναζόλη με πλήρη ποσοστά θεραπείας 73% έναντι 50%, ήταν συγκρίσιμη με την μπιφοναζόλη 1% (s: 1x2), τη μικοναζόλη 2% (s: 1x2), τη
νυστατίνη 100.000 U/g σε δις εφαρμογή ημερησίως
και σε συστηματική φλουκοναζόλη 150 mg μία φορά/ εβδομαδιαίως. Η θεραπεία με νυστατίνη ανέδειξε ανάλογη αποτελεσματικότητα με την κλοτριμαζόλη 1%, την 5- φλουοροκυτοσίνη 10%, τον συνδυασμό τριαμσινολόνης – νυστατίνης και την από του
στόματος χορήγηση νυστατίνη, ενώ απεδείχθη ανώτερη της μουπιροσίνης. Οι μελέτες ως προς την μικοναζόλη αναδεικνύουν την ανάλογη υπεροχή της με
την κλοτριμαζόλη 1%, σουλκοναζόλη 1% με ανταπόκριση 80-100% σε ενήλικες, ενώ σε βρέφη με δερ-

Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής που καταδεικνύει την ταυτοποίηση, τη διαλογή και τη συμπερίληψη των μελετών.

νείς επιδράσεις των τοπικών και συστηματικών θεραπειών για δερματικές καντιντίασεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ακολούθως επισημαίνονται τα πιο καίρια σημεία της ανασκόπησης, με κύριο προσανατολισμό την τοπική αγωγή. Από το σύνολο των 149
μελετών συμπεριλήφθησαν οι 44 (Εικ.1) και αξιολογήθηκαν 19 φαρμακευτικοί παράγοντες(Εικ.2), με
θεραπευτικό εύρος από 5 ημέρες έως και 12 εβδομάδες.Οι πλυθυσμοί μελέτης ήταν βρέφη και μικρά
παιδιά σε ποσοστό 20%, παιδιά και ενήλικες (23%),
έφηβοι και ενήλικες (43%), ηλικιωμένοι(2%), μη καθορισμένοι (11%) και αφορούσαν εντοπίσεις σε ποικίλες θέσεις. Η κλοτριμαζόλη, η νυστατίνη και η μικοναζόλη ήταν τα πλέον μελετημένα τοπικά φάρμακα και κατέδειξαν παρόμοια αποτελεσματικότητα με

ματίτιδα της πάνας η αποτελεσματικότητά της ανέρχεται στο 96-100%. Προφυλακτική χρήση μικοναζόλης
με τη μορφή σαπουνιού σε σύγκριση με placebo για
4 εβδομάδες ανέδειξε μικροσκοπικά λιγότερες ψευδοϋφές (17.9% vs 44.4%).
Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας που διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα διπλού ή τριπλού συνδυασμού κορτικοστεροειδούς-αντιμικροβιακού ή και αντιμυκητιασικού παράγοντα σε ένα σκεύασμα.
Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες αποδόθηκαν στη
δράση του τοπικού κορτικοστεροειδούς και των αντιβακτηριακών νεομυκίνης και γενταμυκίνης, ενώ το συχνότερο αντιμυκητιασικό συστατικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό της νυστατίνης.
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Η συνδυασμένη θεραπεία με νυστατίνη επέφερε παρόμοια ποσοστά αποτελεσματικότητας 85% -100%
με τη μονοθεραπεία της νυστατίνης, ενώ η μονοθεραπεία απεδείχθει εξίσου αποτελεσματική με την τριπλή συνδυαστική αγωγή με αντιμυκητιασικό, αντιβακτηριακό και τοπικό κορτικοστεροειδές.
Η ιδέα της εφαρμογής της τριπλής συνδυαστικής
τοπικής αγωγής σε ένα σκεύασμα βασίζεται στη συχνή
διαπίστωση δερματοπαθειών με συνύπαρξη φλεγμονής,μυκητιασικής λοίμωξης και συχνά μικροβιακής
επιλοίμωξης, με την triamcinolone acetonide να δρα
κατασταλτικά στη φλεγμονή και τον κνησμό, επιτρέποντας την καλύτερη συνεργασία των αντιμικροβιακών και αντιμυκητιασικών παραγόντων,μειώνοντας
τον κίνδυνο ερεθισμού ή λοιμώξεων.
Υπάρχουν ωστόσο και δεδομένα που επιβεβαιώνουν την ανωτερότητα του τριπλού συνδυασμού
(Κορτικοστεροειδούς & Αντιμυκητιασικού & Αντιβιοτικού) και του διπλού (Αντιμυκητιασικού & Κορτικοστεροειδούς) σε σύγκριση με απλά σχήματα ως προς
την αποτελεσματικότητα, την άμεση ανακούφιση των
συμπτωμάτων και την απουσία τοπικών αντιδράσεων σε περιπτώσεις μικροβιακής και μυκητιασικής συνύπαρξης,όπως αυτής της γωνιακής χειλίτιδας ή της
δερματοφυτίας μεσοδακτυλίων πτυχών, μεσοδακτύλιου τύπου, ενώ υπάρχουν και δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι η συνδυαστική τοπική θεραπεία είναι
ανάλογης αποτελεσματικότητας με την απλή αντιμυκητιασική αγωγή στις επιπολής μυκητιάσεις δέρματος.
Λαμβάνοντας λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω δεδομένα αντιλαμβανόμαστε ότι αν και η διάγνωση της
δερματικής καντιντίασης είναι συνήθης, διακρίνουμε
ποικιλία τοπικών παραγόντων με ετερογενή θεραπευτικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, όμως η
θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με την κλινική εικόνα, την εντόπιση, τον
υπεύθυνο μυκητιασικό παράγοντα,την πιθανή μικροβιακή επιλοίμωξη και να χρησιμοποιείται η κατάλληλη αγωγή με στόχο τη μείωση των υποτροπών και την αποτελεσματική θεραπεία των καντιντιασικών λοιμώξεων.

Εικόνα 2.Τοπικοί και συστηματικοί παράγοντες
που αξιολογήθηκαν.
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Στρατηγική διαχείρισης της
μέτριας-σοβαρής ψωρίασης
Χρησιμοποιώντας τους«Άσσους στο μανίκι» από την αρχή

Ειρήνη Στεφανάκη
Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός»
Η ψωρίαση είναι μια ανοσοδιαμεσολαβούμενη φλεγμονώδης νόσος (Immune-mediated inflammatory disease - IMID), με επιπολασμό 2% στις ΗΠΑ
και μεταξύ 1,6% και 4,8% στην Ευρώπη. Συνδέεται με σημαντικό αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της ζωής των ασθενών. Η ψωρίαση έχει επίσης συνδεθεί
με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής που σχετίζεται με την υγεία (HRQoL), ιδιαίτερα σε ασθενείς με σοβαρή νόσο και σε νεότερους ηλικιακά
ασθενείς. Έχει φανεί πως ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να εργάζονται ως αποτέλεσμα της κατάστασής τους, σε
σύγκριση με εκείνους με ήπια νόσο.

Έ

χει επίσης διαπιστωθεί ότι η ψωρίαση σχετίζεται με
μεταβολικές διαταραχές όπως η παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιμία, και ο σακχαρώδης διαβήτης καθώς και
διαταραχές στο καρδιαγγειακό σύστημα που οδηγούν σε
υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, ειδικά σε ασθενείς με
σοβαρή ψωρίαση.
Ενδείξεις από άλλα ανοσοδιαμεσολαβούμενα φλεγμονώδη νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και
η νόσος του Crohn, όπου όταν χορηγήθηκε στοχευμένη και αποτελεσματική συστηματική θεραπεία νωρίς στη
πορεία της νόσου βελτίωσε μακροπρόθεσμα την πορεία
των ασθενών, πυροδοτούν τα τελευταία χρόνια μια αντίστοιχη συζήτηση και για την ψωρίαση1-3. Μένει να απαντηθεί αν η έγκαιρη και στοχευμένη θεραπεία κατά τη διάγνωση της νόσου μπορεί να προσφέρει καλύτερες μακροχρόνιες εκβάσεις ή και πλήρη ύφεση/ίαση.
Ως τότε πάντως η θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης
ποικίλλει ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου και μπορεί
να περιλαμβάνει τοπική θεραπεία, συστηματική θεραπεία
ή φωτοθεραπεία και βιολογικούς παράγοντες με την πιο
συχνά ακολουθούμενη στρατηγική να είναι η παραδοσι-

ακή step-up προσέγγιση4,5. Όμως αν αυτό είναι ορθό για
ασθενείς με ήπια νόσο ή για ασθενείς που σύμφωνα με
το πρόσφατο Delphi Consensus6 χρήζουν μόνο τοπικής
θεραπείας, για τους ασθενείς που χρήζουν συστηματικής
θεραπείας (εικ. 2) πόσο ορθή είναι μια αντίστοιχα συντηρητική προσέγγιση φυλάσσοντας κατά κάποιο τρόπο «το
καλό όπλο για το τέλος»;
Σε ασθενείς με ειδικές εντοπίσεις ή συνοσηρότητες,
ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα, ή ψωρίαση παλαμών
πελμάτων ή ασθενείς με φλυκταινώδη ή ερυθροδερμική ψωρίαση, η επιλογή για γρήγορη και υψηλής αποτελεσματικότητας θεραπευτική προσέγγιση είναι δεδομένη.
Ακόμη όμως και για τους ασθενείς με μέτρια σοβαρή ψωρίαση που χρήζουν συστηματικής θεραπείας, μήπως μια πιο επιθετική προσέγγιση, με παράγοντες υψηλής αποτελεσματικότητας, που θα είχαν στόχο την πλήρη δερματική κάθαρση και κατά συνέπεια τον απόλυτο έλεγχο της φλεγμονής, θα μπορούσε να βοηθήσει
περισσότερους εξ’ αυτών να επιτύχουν μακροχρόνια
ύφεση και να βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες εκβάσεις;
Δεδομένου ότι η ασφάλεια της εκάστοτε θεραπείας και

Εικ. 1

η δυνατότητα κάλυψης συγκεκριμένων συννοσηροτήτων
θεωρούνται εκ των ουκ άνευ και με την παραδοχή ότι η
ευκολία χορήγησης (τρόπος χορήγησης, συχνότητα χορήγησης) αλλά και η ανοχή της κάθε θεραπείας εξατομικεύεται για κάθε ασθενή, διαχρονικά, τα κριτήρια επιλογής μιας θεραπείας για την ψωρίαση περιλαμβάνουν
3 βασικές παραμέτρους.
• Τ ο υψηλό θεραπευτικό αποτέλεσμα (τα τελευταία χρόνια
και με την έλευση των νεότερων βιολογικών παραγόντων μπορούμε να μιλάμε και για δερματική κάθαρση)
• Τ η γρήγορη ανταπόκριση (ει δυνατόν ήδη από τις πρώτες εβδομάδες χορήγησης)
• Τ η μακροχρόνια διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος (το ποσοστό των ασθενών που παραμένει σε
θεραπεία μετά από 2 χρόνια είναι ένας καλός δείκτης)
Με δεδομένο ότι χρειάζεται να κάνουμε μια μακροχρόνια διαχείριση της νόσου, μήπως ξεκινώντας με μια θεραπεία που θα μας προσφέρει υψηλό και ταχύ θεραπευτικό
αποτέλεσμα θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τo μακροχρόνιο όφελος για τον ασθενή με αντίστοιχα καλύτερη ποιότητα ζωής που θα διατηρείται σε βάθος χρόνου;
Το γεγονός ότι οι bio-naïve ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα από τους ασθενείς που αλλάζουν από
άλλο βιολογικό παράγοντα, ισχύει για όλα τα ανοσοδιαμεσολαβούμενα φλεγμονώδη νοσήματα συμπεριλαμβανομένης της ψωρίασης, με αντίστοιχη επίπτωση
και στην παραμονή στη θεραπεία (εικ. 3, 4)7, 8, 9.
Αναλογιζόμαστε επομένως την επίπτωση μιας ακολουθίας μετρίως επιτυχημένων θεραπειών σε έναν ασθενή ο
οποίος θα χρειαστεί σε διάστημα π.χ. τριών ετών να αλλάξει 3 ή 4 διαφορετικές θεραπείες, σε σχέση με έναν άλλο ασθενή ο οποίος θα λάβει έναν αποτελεσματικό παράγοντα εξ’αρχής και θα δοθεί η δυνατότητα διατήρησης του ίδιου παράγοντα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Τα τελευταία χρόνια η όλο και καλύτερη κατανόηση των
παθογεννετικών μηχανισμών της ψωρίασης έχει οδηγήσει σε μια σημαντική εξέλιξη των θεραπευτικών μας επιλογών. H εισαγωγή των anti-TNF θεραπειών αποτέλεσε
μια σημαντική αναβάθμιση της θεραπευτικής μας φαρέτρας και βοήθησε στο να αναθεωρηθούν οι θεραπευτικοί μας στόχοι. Η έλευση των ιντερλευκινών που στοχεύουν τις IL-17 ή IL-23 έχουν επιδείξει ακόμα μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις
προσδοκίες ασθενών και θεραπόντων ιατρών για επίτευξη υψηλού θεραπευτικού αποτελέσματος το συντομότερο
δυνατό10, με στόχο ένα μακροχρόνιο όφελος.
1. G. Girolomoni et al. Early intervention in psoriasis and immune
mediated inflammatory diseases: A hypothesis paper J Dermatolog
Treat, 2015;26:103–112
2. D
 ’Haens G, Baert F, Van AG, et al. Early combined immunosuppression
or conventional management in patients with newly diagnosed
Crohn’s disease: an open randomised trial. Lancet.2008;371:660–7
3. C
 olombel JF, Sandborn WJ, Reinisch W, et al. Infliximab, azathioprine,
or combination therapy for Crohn’s disease. N Engl JMed.
2010;362:1383–95
4. M
 enter A, et al. J Am Acad Dermatol. 2008;58:826-850;
5. A
 ugustin M, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;26 (Suppl
4):1-16
6. S trober et al, J Am Acad Dermatol. 2020;82:117-122
7. R
 ubbert-Roth A. Treatment options in patients with rheumatoid
arthritis failing initial TNF inhibitor therapy: a critical review. Arthritis
Res Ther. 2009;11 Suppl 1:S1
8. E geberg et al. Safety, efficacy and drug survival of biologics and
biosimilars for moderate-to-severe plaque psoriasis British Journal
of Dermatology. 2018,178:509–519
9. R
 oche H. Efficacy and survival of biologic agents in psoriasis: a practical
real-life 12-year experience in a French dermatology department.
Journal of Dermatological Treatment, Volume 30, 2019 - Issue 6
10. Warren R. Rapid Response of Biologic Treatments of Moderate
to-Severe Plaque Psoriasis: A Comprehensive Investigation Using
Bayesian and Frequentist Network Meta-analyses. Dermatol Ther
(Heidelb). 2020, 10:73–86
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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

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SKIN & TECH

Heat Transfer by Conduction
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Νέα εποχή στη Διαδερμική
Ενυδάτωση & Ανάπλαση
Το TIXEL 2 είναι μια συσκευή που βασίζεται σε νέα τεχνολογία θερμο-μηχανικής κλασματικής
επέμβασης (TMAb). Αποτελείται από μια σειρά πυραμιδικών μικροσκοπικών ακίδων τιτανίου
(επιφάνεια πυραμίδας 1,25 mm, επιφάνεια 3 χ10-4 cm2 στην κορυφή) δηλ η επεξεργασμένη
επιφάνεια έχει μέγεθος 1 cm2 αποτελείται δε,από 81 (9x9) πυραμιδικές ακίδες.

Ο

ι πυραμιδικές ακίδες έχουν επίπεδη ορθογώνια κορυφή περίπου 0,01mm2, οι οποίες είναι
προσαρτημένες σε μια χειρολαβή, εξοπλισμένη με γραμμικό κινητήρα.
Έτσι χρησιμοποιώντας 200 έως 700
μm με μικρό χρόνο έκθεσης, ο γραμμικός κινητήρας προωθεί γρήγορα το προθερμασμένο άκρο στην επιφάνεια του
δέρματος σε μια περιοχή και για σύντομη διάρκεια, δημιουργώντας έτσι μικροκανάλια (διαύλους) με εξάτμιση της κεράτινης στιβάδας και μεταφορά της θερμότητας στο χόριο, χωρίς να προκαλεί θερμική βλάβη στο κολλαγόνο.
Η κλασματική αυτή τεχνολογία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ακριβούς
θερμικής ενέργειας στο χόριο εκεί όπου
προκαλείται ο μετασχηματισμός του κολλαγόνου, αλλά δημιουργούνται επίσης
ανοικτοί δίαυλοι ΓΙΑ 5 ΩΡΕΣ, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την καινοτομία του
TIXEL που το διακρίνει από άλλες μεθόδους ενυδάτωσης και διαδερμικής απορρόφησης όχι μόνο φαρμάκων αλλά
και όλων των υδρόφιλων ουσιών οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά σε διάφορες εφαρμογές
διαπερατότητας του δέρματος.
Δεδομένου ότι η ιδιαίτερα λιπόφιλη
φύση του δέρματος παρέχει το κύριο
εμπόδιο για τη διαδερμική διαπερατότητα μέσω της κερατίνης στιβάδας φαρμάκων και υδρόφιλων ουσιών.
Αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές θεραπείες όπως
ουλές ακμής, ρυτίδες, αναζωογόνηση δέρματος, διαδερμική διαπερατό-

τητα διαφόρων ουσιών όπως το Kojic
οξύ, το tranexamic acid, το υαλουρονικό οξύ, το Verapamil, το Dicofenac,
το φωσφορικό ασκορβικό μαγνήσιο.
Επίσης η κεφαλή (tip) του TIXEL αποστειρώνεται αυτόματα καθώς φθάνει
τους 400 °C. Αυτό το χαρακτηριστικό
είναι μοναδικό για το TIXEL, το οποίο
δεν παρατηρείται σε άλλες τεχνολογίες
επαφών όπως Microneedle RF, Sublative
RF και Dermaroller microneedling. Η
στειρότητα των άκρων έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO
20857 (ISO 20857 Αποστείρωση των
προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης Ξηρή θερμότητα - Απαιτήσεις για την
ανάπτυξη, επικύρωση και έλεγχο μιας
διαδικασίας αποστείρωσης για ιατρικές
συσκευές). Συνεπώς, η συσκευή διαθέτει σήμανση ποιότητας CE και FDA.
Η στειρότητα, που σημαίνει απουσία
όλων των βιώσιμων μικροοργανισμών,
συμπεριλαμβανομένων των ιών, μετρήθηκε ως πιθανότητα όχι περισσότερων από ένα βιώσιμων μικροοργανισμών ανά
εκατομμύριο αποστειρωμένων αντικειμένων του τελικού προϊόντος (οι γενικά αποδεκτές διαδικασίες φαρμακοποιίας αποστείρωσης καλούνται «επίπεδο διασφάλισης στειρότητας» ή SAL) 1χ10-Σε αντίθεση με τα λέιζερ, co2 τα οποία προκαλούν <έκρηξη >και προκαλούν εξάχνωση , το TIXEL δεν προκαλεί εξάχνωση της
επιδερμίδας, ενώ μεταφέρει τη θερμότητα χωρίς παράπλευρη βλάβη στη γύρω
επιδερμίδα. Επίσης μια άλλη σημαντική
διαφορά από τα laser CO2 είναι ότι δεν
προκαλεί δενδριτομία των μελανοκυττά-

ρων. Έτσι δεν παρατηρείται καμία παράμετρη αντίδραση αυτών όπως μπορεί να
συμβεί με το laser κυρίως στα άτομα με
τύπο δέρματος FP 4 έως 6.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η θερμοκρασία της πυραμιδικής κεφαλής φτάνει τους 400 °C, αποστειρώνεται αυτόματα και το σύστημα είναι έτοιμο για λειτουργία
2. Χρόνος έκθεσης:
- Ο χρόνος έκθεσης κυμαίνεται από
6 έως 18 ms, αυτό καθορίζει τον
χρόνο κατά τον οποίο η άκρη έρχεται σε επαφή με το δέρμα.
- Ο μικρότερος χρόνος επαφής είναι
απαραίτητος όταν χρησιμοποιείται
για την αναζωογόνηση του δέρματος και τη θεραπεία επιφανειακών ουλών και ρυτίδων. Ενώ για
βαθύτερες ουλές ακμής η έντονες
ρυτίδες χρησιμοποιείται χρόνος επαφής 10ms και άνω.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Οι θεραπείες είναι ασφαλείς με σύντομο χρόνο επούλωσης
2. Οι περιοχές μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια χωρίς την ανάγκη προστασίας των ματιών όπως
στην περίπτωση των laser.
3. Ταχύτατη αυτοαποστείρωση με θερμότητα.
4. Ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία σε ουλές ακμής ακόμη και σε
τύπο δέρματος IV έως VI.
5. Δεν ακτινοβολεί σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες.
6. Η δημιουργία μικροκυψελών αποτελούν ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Παθήσεις του δέρματος, που σχετίζονται με υπεριώδες φως, ευαίσθητο δερματικό σύνδρομο.
2. Εγκυμοσύνη όπως για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.
3. Προ-υπάρχουσες λοιμώξεις του δέρματος, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πριν την εφαρμογή.
Το Tixel τραυματίζει την επιδερμίδα
πολύ λιγότερο από το laser CO2,ως εκ
τούτου ο χρόνος αποκατάστασης είναι
περίπου 2-6 ημέρες. Μετά από περί-

ΣΕΛΙΔΑ 80

που 6 μήνες το δέρμα θα ανανεωθεί
πλήρως. Οι πόροι θα είναι εκλεπτυσμένοι και το δέρμα ομαλό.
Η διαδικασία του σχηματισμού κολλαγόνου απαιτεί χρόνο. Ακόμη και μετά, το ίδιο το δέρμα συνεχίζει να παράγει κολλαγόνο και ελαστίνη.
Φυσικά, η διαδικασία γήρανσης δεν
μπορεί να σταματήσει και είναι σημαντικό να επαναλαμβάνεται μια θεραπεία κάθε 6-8 μήνες για να διατηρηθεί
το αποτέλεσμα.
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ TIXEL
 ΕΙΩΣΗ ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡΩΝ
•Μ
ΡΥΤΙΔΩΝ
•Β
 ΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ
•Β
 ΕΛΤΙΩΣΗ ΟΥΛΩΝ ΑΚΜΗΣ
• Σ ΥΣΦΙΞΗ ΧΑΛΑΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
• Ε ΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ
•Β
 ΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗΣ - ΜΕΛΑΧΡΩΣΗΣ
•Δ
 ΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ - BOTOX κ.α.
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Harofi m, Holon, Israel, 3CLDP, Clapier,
France, and 4Nova-B Ltd., Hadera, Israel, Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2012; 14: 218–223
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ID

Προϊόν Μη Ενέσιµης Βιοανάπλασης, σε µορφή
gel, που εφαρµόζεται µε συγκεκριµένη τεχνική
από ιατρό. ∆ιεγείρει την κυτταρική ανανέωση
του δέρµατος και τον σχηµατισµό νέων ινών
κολλαγόνου (collagen booster). Άµεση
αισθητική βελτίωση στην ποιότητα του δέρµατος.
Πρόκειται για το µοναδικό προϊόν που συνδυάζει
τη δράση του H2O2 και µια υψηλή συγκέντρωση
TCA για µια αποτελεσµατική δερµατική διέγερση.

ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ TCA

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

βιοαναζωογόνηση
Χ Ω Ρ Ι Σ

Β Ε Λ Ο Ν Ε Σ

T H E R A
CE-MARKED
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000.000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

• ΜΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΒΙΟΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ
• ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ Η2Ο2 ΜΕ TCA (33%) & KOXIKO OΞY (5%)

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τ. 210 65 65 505, 210 68 94 500, F. 210 65 65 507
E. info@pantimeless.com
W www.pantimeless.com

P Y
• ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ & ΕΠΙΤΑΧΥΝEI
ΤΗΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΓΕΝΕΣΗ
• ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
• ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΗΤΑ, ENIΣΧΥΣΗ & ΤΟΝΩΣΗ
• ΑΜΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

• Χωρίς βελόνες
• Νo frosting
• Χωρίς πόνο
• Ολιγόλεπτη εφαρμογή
• Άμεσα εμφανή αποτελέσματα
• Άμεση επιστροφή στις καθημερνές
δραστηριότητες
• Εφαρμογή όλες τις εποχές του
χρόνου

H2O 2

TC A
Modulatio n
Modifies skin barrier

Ease s penetration

H+

H2O2
Low concentratio n
Irritative action

Modulation of
inflammatory reaction s
Increase d r ecepto r
availability and affinity

Growth factors

POMC

NEOCOLLAGENESIS

Dermal matrix
remodelling

TISSU E
RESTORATIO N

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

• Σφριγηλότητα
• Λάμψη
• Λείανση της επιδερμίδας
• Άμεση αισθητική βελτίωση
• Ενυδάτωση

ITALIAN ART OF BEAUTY

Πιστόλι Μεσοθεραπείας & Carboxytherapy μαζί!

1-2mm, 1cc
2mm, 2cc

1mm, 1cc
2mm, 2cc

Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της LIDS MEDICAL

προηγμένο σύστημα επιλεκτικής κρυογλυπτικής
Το νέο σύστημα CLATUU Alpha είναι ένα προηγμένο σύστημα
επιλεκτικής κρυογλυπτικής, που βασίζεται στη μέθοδο της
κρυολιπόλυσης αλλά και στη τεχνολογία της προηγούμενης
γενιάς CLATUU και προκαλεί μόνιμη μείωση του τοπικού
πάχους κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή. Πρόκειται για
μία μη επεμβατική μέθοδο, εγκεκριμένη από τον
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής
(FDA), που έχει βασιστεί στην εκτεταμένη έρευνα
του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για τις μη
επεμβατικές μεθόδους λιπογλυπτικής.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο σύστημα CLATUU Αlpha:
• Είναι το πρώτο στην οικογένεια συστημάτων CLATUU, το οποίο διαθέτει πολλαπλές κεφαλές θεραπείας για διαφορετικές περιοχές του
σώματος, για οποιαδήποτε μορφολογία αυτών αλλά και για διαφορετικούς σωματότυπους.
• Διαθέτει κεφαλές θεραπείας για το τοπικό διπλοσάγονο και το περίγραμμα
• Με επεκτάσιμο μήκος σωλήνα κεφαλών
• Με αναβαθμισμένη μέθοδος σφαιρικής ψύξης 360ο
• Εύκολη αποθήκευση των κεφαλών (cups)
• Αναγνώριση των κεφαλών και αυτόματη προσαρμογή των παραμέτρων για μέγιστη αποτελεσματικότητα
• Πιο ισχυρή εισρόφηση κατά 20% και προσαρμόσιμα επίπεδα ψύξης/
εισρόφησης
• Γρηγορότερη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας σε σύγκριση με
τα προηγούμενα μοντέλα
• Γρήγορη και εύκολη αλλαγή κεφαλών (cups)
Οι κεφαλές που εφαρμόζονται τοπικά με υποπίεση φέρνουν το λιπώδη ιστό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του ψυχρού θαλάμου θεραπείας (Φάση 1).
Ως εκ τούτου, στα σφαιρικά τοιχώματα επιτυγχάνεται ισχυρότατη ψύξη (έως -9 βαθμούς Κελσίου) (Φάση 2), υπεύθυνη για τη μετέπειτα αποδόμηση των λιποκυττάρων (Φάση 3).
Είναι πολύ σημαντικό, όμως, να αναφέρουμε ότι η γύρω περιοχή παραμένει ανέπαφη, καθώς ο λιπώδης ιστός είναι πιο ευαίσθητος στις επιπτώσεις του ψύχους, συγκριτικά με τους περιβάλλοντες ιστούς, που παραμένουν ανεπηρέαστοι.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, η περιοχή του συσσωρευμένου λίπους μειώνεται από τις πρώτες κιόλας 20 ημέρες με το θεραπευτικό αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται σε διάστημα τριών μηνών.
Αναλόγως με το μέγεθος του προβλήματος του/της εκάστοτε ασθενούς, η θεραπεία με το CLATUU Alpha μπορεί να εφαρμοστεί ως μονοθεραπεία ή εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος να γίνει και επιπλέον θεραπεία.
Η εν λόγω θεραπεία είναι άνετη, γρήγορη (διάρκεια μίας ώρας) και
μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλες περιοχές του σώματος, όπως: χέρια,
πλάτη, μέση, κοιλιά, γλουτούς, μηρούς και για πρώτη φορά στο διπλοσάγονο.
Με μηδενικό χρόνο αποθεραπείας, ο/η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του/της δραστηριότητες αμέσως μετά το πέρας της
θεραπείας.
Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της θεραπείας
με το CLATUU alpha, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:
•Μ
 η-επεμβατική και αναίμακτη μέθοδος χωρίς χρήση αναισθησίας
•Α
 σφαλής, άμεσα αποτελεσματική και γρήγορη θεραπεία
 ροκαλεί μεταβολική απόπτωση των λιποκυττάρων
•Π
 ωρίς χρόνο αποθεραπείας
•Χ
•Ά
 νετη και εύκολη θεραπεία για ασθενή και χειριστή
• Ε νισχυμένος ψυκτικός μηχανισμός (έως – 9οC)
• Ισχυρή υποπίεση (έως 50 kilopascal)
• Πολλαπλές κεφαλές για ταυτόχρονες θεραπείες σε διαφορετικές περιοχές του σώματος και για διαφορετικούς σωματότυπους
ID
• Ποικιλία τύπων κεφαλών

ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Φάση 1
Εισρόφηση του λιπώδους
ιστού με χρήση των ειδικών
κεφαλών θεραπείας και μείωση της αιματικής ροής εξαιτίας της υποπίεσης.

Φάση 2
Το λίπος υποβάλλεται σε
ισχυρή ψύξη, χωρίς να επηρεάζεται ο περιβάλλοντας ιστός.

Φάση 3
Τα λιποκύτταρα κρυσταλλοποιούνται και αποβάλλονται
μέσω της φυσιολογικής τους
διαδικασίας (το λίπος μειώνεται εντός 60-90 ημερών).
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Titanium

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

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

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

Από
Απότην
τηνεπιστημονική
επιστημονικήβιβλιοθήκη
βιβλιοθήκητης
τηςSADENT
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Το κόκκινο φως μπήκε στη ζωή μας
κι έφερε μαζί του και το
(σχεδόν) υπέρυθρο φως (830νμ)
Γιάννης Αρβανίτης
B.A., M.Phil, Ψυχοφυσιολόγος

Η έρευνα με το
κόκκινο φως (633νμ)
ξεκίνησε στις αρχές
της δεκαετίας του
’80 και έφτασε στις
μέρες μας να αποτελεί
τμήμα του εξοπλισμού
των σύγχρονων
δερματολογικών
ιατρείων και πρόσφατα,
ακόμα και των
νοικοκυριών. Εταιρείες
όπως η Joovv
(www.joovv.com)
διαθέτουν ποιοτικά
προϊόντα μέσω του
ιντερνέτ για οικιακή
χρήση.
Η φωτοθεραπεία,
όπως την ονομάζουν,
βασίζεται στην έκθεση
σε κόκκινο (633νμ και
σχεδόν υπέρυθρο φως
(830νμ) για λίγα λεπτά
κάθε μέρα με στόχο,
πάντα, το κύτταρο και
μάλιστα οργανίδια
του κυττάρου, τα
μιτοχόνδρια που είναι
και το εργοστάσιο
παραγωγής ενέργειας
των κυττάρων.
Το αποτέλεσμα είναι
ένα υγιέστερο δέρμα,
χωρίς ατέλειες
και ρυτίδες
με αισθητά μειωμένα
τα σημάδια του
χρόνου και σύμφωνα
με πρόσφατες μελέτες
ένα γενικότερο
αίσθημα ευεξίας.

O

ι διαφορές ανάμεσα στις συσκευές που απευθύνονται στον επαγγελματία δερματολόγο και
σ’ αυτές που στοχεύουν στον οικιακό καταναλωτή είναι ελάχιστες αλλά σημαντικές όσον αφορά το
φως που παρέχουν ενώ όταν προχωρήσουμε σε ουσιαστική φωτοθεραπεία, τη λεγόμενη φωτοδυναμική θεραπεία με τη χρήση φωτοευαισθητοποιητή οι διαφορές
γίνονται εμφανέστερες αν και τα όρια μερικές φορές δεν είναι εύκολα
διακριτά. Η ισχύς που διαθέτουν οι
εκάστοτε συσκευές είναι αυτό που τις διαχωρίζει σε επαγγελματικές και οικιακής χρήσης και σε συνάρτηση με την φωτεινή επιφάνειά τους καθορίζει και το κόστος τους.
Και στις δύο τους εκδοχές,
επαγγελματικές και οικιακής χρήσης, οι συσκευές φωτοθεραπείας ή φωτοδυναμικής θεραπείας πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες για τις οποίες προορίζονται και να διαθέτουν επαρκή χαρακτηριστικά όσον αφορά στην επιφάνεια που καλύπτουν χωρίς να είναι ογκώδεις και δυσκίνητες και να έχουν ικανοποιητική ισχύ ώστε να διεγείρουν τα μιτοχόνδρια γιατί αυτά είναι ο στόχος τους κι
όχι το δέρμα όπως πολλές φορές αναφέρεται σε διαφημιστικά έντυπα. Ο σωστός σχεδιασμός μιας συσκευής
δεν πρέπει να παραβλέπεται καθώς και η ευκολία και
η ασφάλεια στη χρήση της.
Ο σημαντικότερος παράγοντας
για την επιλογή μιας σωστής συσκευής φωτοδυναμικής θεραπείας είναι η ισχύς που αποδίδει ώστε η φωτοδιέγερση (photobiomodulation / PBM) να είναι επαρκής για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Η μέτρηση της ισχύος μιας συσκευής φωτοδυναμικής θεραπείας εκφράζεται σε χιλιοστά του βατ ανά τετραγωνικό εκατοστό (mW/cm2). Ένας άλλος τρόπος είναι ο υπολογισμός της ενέργειας που εκπέμπεται προς την επιφάνεια του δέρματος κατά τη διάρκεια
της θεραπείας και εκφράζεται σε Τζάουλ ανά τετραγωνικό εκατοστό (Joules/cm2). Ο υπολογισμός αυτός γίνεται πολλαπλασιάζοντας την ισχύ (mW/cm2) με τη διάρκεια της θεραπείας σε δευτερόλεπτα και διαιρώντας δια 1.000. Δηλαδή:
mW/cm2 x δευτερόλεπτα / 1.000 όπου το αποτέλεσμα εκφράζει τον αριθμό των Τζάουλ/εκ.2 στο διάστημα του χρόνου που διαρκεί η θεραπεία.
Εδώ πρέπει να κάνουμε μια σημαντικότατη διευκρίνιση όσον αφορά στην ενέργεια που εκπέμπει κάθε συσκευή. Η φυσική μας διδάσκει ότι η ισχύς μιας οποιασΣΕΛΙΔΑ 92

δήποτε ακτινοβολίας, η ισχύς ενός πεδίου κλπ. διαιρείται με το τετράγωνο της απόστασης από την πηγή έως
τον αποδέκτη. Εάν, για παράδειγμα μια συσκευή εκπέμπει 100 mW/cm2 και βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα
όλη αυτή η ισχύς θα μεταφερθεί στο
δέρμα με ελάχιστες απώλειες. Σε απόσταση 2 εκατοστών η ισχύς αυτή
μειώνεται στο 1/4 και σε απόσταση 4 εκατοστών στο 1/16. Για το λόγο αυτό μάσκες με τεχνολογία LED
που έχουν σχεδόν μηδενική απόσταση από το δέρμα επιτυγχάνουν αποτελέσματα ανάλογα μεγαλύτερων και ακριβότερων συσκευών που όμως, λόγω της διαφορετικής διάταξης των φωτοδιόδων που
τις αποτελούν δεν είναι δυνατό να έρθουν
σε επαφή με το δέρμα.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο
ότι η τελική ενέργεια είναι ο ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας της φωτοδυναμικής θεραπείας το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο.
Ο ήλιος είναι μια κατάλληλη πηγή ενέργειας
για φωτοδυναμική θεραπεία μιας και λάμπει,
ιδιαίτερα στη χώρα μας, σχεδόν ολόκληρο
το χρόνο. Έτσι προέκυψε ο όρος φωτοδυναμική θεραπεία με φως ημέρας (daylight
photodynamic therapy). Το πρόβλημα είναι
ότι η έκθεση στον ήλιο πρέπει να έχει διάρκεια 2,5-3 ώρες πράγμα που σημαίνει πολύ διαθέσιμο χρόνο και
έκθεση σε φως που περιέχει
συχνότητες, UVA για παράδειγμα, που είναι βλαβερές
για το δέρμα.
Αυτή η τελευταία παρατήρηση μας φέρνει πίσω στις
συσκευές φωτοδυναμικής θεραπείας όπου οι συχνότητες που εκπέμπονται είναι αυτές και μόνο αυτές που
είναι απαραίτητες για τη θεραπεία και η ισχύς είναι αρκετή ώστε η κάθε συνεδρία να μην διαρκεί περισσότερο από 20-30 λεπτά.
Συνοψίζοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή έχουμε να
πούμε ότι η φωτοθεραπεία και η φωτοδυναμική θεραπεία (φως σε συνδυασμό με φωτοευαισθητοποιητή) είναι αποτελεσματική αρκεί η συσκευή που θα επιλέξουμε να καλύπτει τα παρακάτω:
• Μήκος κύματος που απορροφάται από τα κύτταρα
που στοχεύουμε.
• Ικανή ενέργεια για τη φωτοδιέγερση των κυττάρων.
• Επιφάνεια που καλύπτει ομοιόμορφα την περιοχή του
ID
δέρματος που μας ενδιαφέρει.

Σ υ Σ κ ε υ ή
φωτοδυναμικής
θεραπείαΣ

• Τέσσερα μήκη κύματος
Κόκκινο (630νμ)
Μπλε (417νμ)
Κίτρινο (590νμ)
Near IR (850νμ)
• 1.820 LED
• Ωφέλιμη επιφάνεια 970 εκ.2
• Οθόνη αφής
• Πιστοποίηση FDA
• Class I Medical Device

MoleMax · Omnilux · Histofreezer · Dino-Lite · Cortex Technology
HLTM ΕΠΕ
Λ. Λαυρίου 45 & Ε. Βενιζέλου 1, Γλυκά Νερά, 153 54, Αττική. Τηλ. 210 76 00 440, Fax 210 76 09 273
email: info@hltm.gr, www.hltm.gr

®

Μάθετε περισσότερα στο:
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Fagron NeogenΤΜ

Pigmerise®

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® ενδείκνυται συνεπικουρικά στη θεραπεία δυσχρωμίας δέρματος, λόγω διαταραχών υπομελάγχρωσης όπως της λεύκης.
Το Pigmerise® περιέχει ένα φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπεριού (Piper
nigrum phytocomplex) σε υψηλή
συγκέντρωση, το οποίο αποτελεί
ένα ισχυρό μίγμα με αντιοξειδωτική δράση. Το Pigmerise® 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® 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, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Latanoprost™ Fagron

CAI JALUTOXIN

Η φυσική σειρά επανάσταση στην ενδυνάμωση
των μαλλιών και την τριχόπτωση

Καινοτόμο προϊόν για
την επαναμελάγχρωση του δέρματος

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

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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CELLUTEST THERMOGRAPHY

AQUAPURΕ από τη LIDS MEDICAL

Με τη θερμογραφική
ανάλυση –γρήγορα και
μη επεμβατικά- είναι εφικτή
η εύρεση του σταδίου και
του τύπου κυτταρίτιδας,
της έκτασής της, καθώς επίσης
και η εύρεση της συνιστώμενης
στοχευμένης θεραπείας.
1) Λογισμικό Cellutest
2) Tablet Samsung Galaxy
3) Ψηφιακό παχύμετρο
4) Android TV box για προβολή των θεραπείων σας
από το youtube στον χώρο αναμονής σας
5) Τρίποδο stand για το tablet
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical
Ε.Π.Ε.. Τηλ: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

Το AQUAPURE είναι το all-in-one σύστημα
περιποίησης προσώπου για όλους τους τύπους
και τόνους δέρματος. Το AQUAPURE αντιμετωπίζει μη επεμβατικά μια πληθώρα δερματικών
προβλημάτων και προσφέρει ποικίλα προγράμματα θεραπείας που ενισχύουν την ελαστικότητα και αναζωογονούν το δέρμα. Επιπλέον, μέσω των πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά ουσιών διείσδυσης παρέχονται άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα.
Μέσα από το εύχρηστο και ιδιαίτερα φιλικό προς
τον χρήστη περιβάλλον του, το AQUAPURE αποτελεί ένα σύστημα θεραπείας για βαθύ καθαρισμό, ενυδάτωση, λάμψη, αντιγήρανση, σύσφιγξη, μυϊκή διέγερση, βελτίωση της ακμής και λείανση των ρυτίδων, ακόμη και για τα πλέον ευαίσθητα δέρματα.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από
την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Σύστημα περιποίησης προσώπου

από τη LIDS MEDICAL
Πλήρες Σύστημα
Διάγνωσης
& Αξιολόγησης
της Κυτταρίτιδας

1577-LPG scan-OK_GB.indd 1
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SOS FAT & SUGAR CONTROL by LPG SYSTEMS (LIDS MEDICAL)
28 μονοδόσεις των 3gr σε σκόνη με γεύση λεμονιού και τζίντζερ

Λειτουργεί σε δύο βήματα ως εξής:
Bήμα 1) αιχμαλωτίζει τα λιπίδια και τα σάκχαρα χάρη στις μη-διαλυτές ίνες που περιέχει και βήμα 2) δημιουργεί
μία γέλη που επιτρέπει την αποβολή των λιπιδίων και των σακχάρων αυτών χάρη στις διαλυτές ίνες που περιέχει.
• Μειώνει την απορρόφηση των λιπαρών οξέων κατά 28%.
• Το 27% των λιπιδίων που τελικώς απορροφώνται, αποβάλλονται από τον οργανισμό.
•Π
 ιο αποτελεσματικό ακόμη και από συμπληρώματα που προέρχονται από τη χιτοζάνη ή CHITOSAN (ενεργά
συστατικά ζωικής προέλευσης).
•Π
 ροϊόν με 100% «ΚΑΘΑΡΗ ΕΤΙΚΕΤΑ» (φυτικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς τεχνητές γεύσεις).
Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τη σιλουέτα σας και ένα κανονικό βάρος, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη διατροφή σας. Λαμβάνεται με 3 τρόπους: υπογλώσσια, διαλυμένο σε 100ml νερού ή ανακατεμένο σε κάποιο
επιδόρπιο (π.χ. γιαούρτι) 15-30 λεπτά μετά το βαρύ γεύμα.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

Chronoderm από την CΑSTALIA
Ολοκληρωμένη εντατική αντιρυτιδική και επανορθωτική φροντίδα
Τα ερευνητικά εργαστήρια της CΑSTALIA, με «πάνω από 20
χρόνια τεχνογνωσίας στη βιολογία της επιδερμίδας», παρέχουν αξιόπιστες λύσεις με δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα προϊόντα για όλες τις ηλικίες και κάθε τύπο επιδερμίδας.
Η CΑSTALIA κυκλοφορεί στην σειρά Chronoderm με συνθέσεις εμπλουτισμένες με αντιγηραντικούς, αντιοξειδωτικούς
και ενυδατικούς παράγοντες που βοηθούν στην πρόληψη και
διόρθωση των σημαδιών της χρονογήρανσης και φωτογήρανσης της επιδερμίδας.
O Chronoderm Sérum de Jeunesse, ορός πρόληψης, επανόρθωσης και ανάπλασης για τις πρώτες ρυτίδες, που εξασφαλίζει ενυδάτωση και λάμψη σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.
Εμπλουτισμένος με καινοτόμα ενεργά συστατικά που προσφέρουν πολλαπλή δράση:
Πρόληψη & μείωση ρυτίδων, Ανόρθωση, Αναδόμηση, Σύσφιξη, Ελαστικότητα, Ενυδάτωση & Λάμψη.
O Chronoderm Sérum de Jeunesse, περιέχει μια μοναδική
σύνθεση με το σύμπλοκο νεότητας Silanol- Hydroxyproline,
Υαλουρονικό Οξύ και με έναν ισορροπημένο συνδυασμό ενός
φυσικού δισακχαρίτη με φυτική πρωτεΐνη που μειώνουν τα
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σημάδια γήρανσης και ενισχύουν την ανάπλαση και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Παράλληλα, είναι εμπλουτισμένη με
έναν συνδυασμό
Glycoproteins με αμινοξέα και Glycosaminoglycans που
αναζωογονούν και διατηρούν την νεανική υφή και λάμψη,
εξασφαλίζοντας λεία και απαλή επιδερμίδα.
Δερματολογικά ελεγμένο.
Ενδείκνυται για κάθε τύπο επιδερμίδας. Για Πρόσωπο, λαιμό. Πρόληψη και αντιμετώπιση των σημείων χρονογήρανσης
και φωτογήρανσης, της χαλάρωσης και του ανομοιογενούς
τόνου της επιδερμίδας.
Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.com και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε υγιή και όμορφη επιδερμίδα
με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της CASTALIA ή ακολουθήστε την σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.
com/CastaliaLaboratoires ή στο Instagram https://www.
instagram.com/castalia_laboratoires
Η CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται στην
Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη.
Ρωτήστε το δερματολόγο ή το φαρμακοποιό σας
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DR. BAUMANN®
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VeLux

Βιονομικά Καλλυντικά βασισμένα στα πολλαπλά λιποσώματα
Το καλλυντικό του δερματολόγου

Αlexandrite Reborn

Αρχές βιονομίας
• Βέλτιστη συμβατότητα με την εφαρμογή των δερματολογικών γνώσεων.
• Σ ωστή επιλογή συστατικών ουσιών, ώστε η επίδραση τους να είναι πάντα
ωφέλιμη για το δέρμα.
•Ν
 α υπάρχει αρμονία μεταξύ συστατικών και φυσιολογίας του δέρματος.
Αυτό επιτυγχάνεται, όταν οι ουσίες είναι πανομοιότυπες και φιλικές με τις
ουσίες που “ενδημούν” στο δέρμα. Όπως επίσης είναι απαραίτητη και η
τεχνοτροπία ώστε να εισχωρούν ως τη βασική στιβάδα εκεί όπου αναπτύσσεται το κύτταρο ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ. Λιποσώματα 5-12 επιπέδων, ώστε να “ανοίγουν” με στόχο να
εισχωρούν έως τη βασική στιβάδα.

www.dr-baumann.gr
Ρόδου 2, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6122181
6936639226

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

Chronoderm από την CΑSTALIA
Ολοκληρωμένη εντατική αντιρυτιδική και επανορθωτική φροντίδα
Η CΑSTALIA κυκλοφορεί
στην σειρά Chronoderm τον
καινοτόμο ορό Chronoderm
Vitamine C 10% Ultra.
O Chronoderm Vitamine
C 10% Ultra, καινοτόμος ορός
εντατικής αντιγηραντικής φροντίδας και λάμψης για το πρόσωπο, τον λαιμό, το ντεκολτέ και τα χέρια με καθαρή και
σταθερή βιταμίνη C.
Αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, αναπλάθει και προσφέρει αντιγηραντική και αντιοξειδωτική προστασία.
Επιπλέον, ο ορός ενεργοποίησης
της Βιταμίνης C είναι εμπλουτισμένος με Υαλουρονικό οξύ και δυναμικά Βιομιμητικά Πεπτίδια, Palmitoyl
Tripeptide-38 και Conopeptide, βοηθούν στηv αναδόμηση της επιδερμίδας.
Πρόληψη και επανόρθωση των σημαδιών γήρανσης και του χρωματικού τόνου της επιδερμίδας
O Chronoderm Vitamine C 10% Ultra, περιέχει Ascorbic Acid, δηλαδή καθαρή και σταθέρη Βιταμίνη C, παρέχει αντιγηραντική και ισχυρή αντιοξειδωτική κι αντιφλεγμονώδης δράση, λάμψη, επανόρθωση, ανάπλαση, μείωση της έντασης των κηλίδων γήρανσης, επιτάχυνση της ενεργοποίησης
του κολλαγόνου, μείωση του βάθους των ρυτίδων.
Και ορός ενεργοποίησης* είναι της Βιταμίνης C

Παράλληλα, το φιαλίδιο περιέχει τον ορό που
απαιτείται για την ενεργοποίησής* της. Με αυτό τον
τρόπο, η Βιταμίνη C παραμένει αποτελεσματική και
ενεργή χωρίς να χάνει καμία από τις ευεργετικές της
ιδιότητες λόγω οξείδωσης.
Περιστρέψτε, Ανακινήστε, Εφαρμόστε και Αισθανθείτε Άμεσα τη Δράση της Καθαρής και Σταθερής
Βιταμίνης C, του Υαλουρονικού οξέος και των Βιομιμήτιων Πεπτιδίων στην επιδερμίδα σας.
Πρόγραμμα για άμεσα αποτελέσματα με χρήση
πρωί και βράδυ για 1 μήνα.
Ενδείκνυται για κάθε τύπο επιδερμίδας. Χωρίς
άρωμα. Μη λιπαρή υφή.
Πρόληψη και αντιμετώπιση των σημείων χρονογήρανσης και φωτογήρανσης, της χαλάρωσης και
του ανομοιογενούς τόνου της επιδερμίδας.
είναι εμπλουτισμένος με Υαλουρονικό οξύ, όπου
ενυδατώνει την επιδερμίδα και χαρίζει περισσότερη ελαστικότητα και αντοχή, μειώνει τις ρυτίδες και
εμποδίζει την εμφάνιση νέων.
Επίσης εμπεριέχει Βιομιμητικά Πεπτίδια, το XEP018 (conopeptide) όπου προκαλεί παροδική χαλάρωση των μυών με αποτέλεσμα την εξάλειψη των
ρυτίδων έκφρασης και τη λείανση της επιδερμίδας,
και το Palmitoyl Tripeptide-38 που λειαίνει τις ρυτίδες σε μέτωπο και στο πόδι της χήνας.
Η πρωτότυπη ειδική συσκευασία του Chronoderm
Vitamine C 10% Ultra, περιέχει δύο ξεχωριστά
μέρη. Στο καπάκι αποθηκεύεται με ασφάλεια η Βιταμίνη C σε μορφή σκόνης και προστατεύεται από
το φως και την υγρασία.
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Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.
com και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε υγιή
και όμορφη επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της CASTALIA ή ακολουθήστε την σελίδα μας
στο Facebook
https://www.facebook.com/
CastaliaLaboratoires ή στο Instagram https://
www.instagram.com/castalia_laboratoires
Η CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία,
αφιερώνεται στην Ομορφιά
και βασίζεται στην Επιστήμη.
Ρωτήστε το δερματολόγο
ή το φαρμακοποιό σας

• Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα •

Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα

Silken Face BB Day cream 50ml

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

Coolifting 2

Κρέμα ημέρας με χρώμα

Η εταιρία Evdermia παρουσιάζει το νέο της
προϊόν, την αντηλιακή και ενυδατική κρέμα
προσώπου με χρώμα.
•Π
 ροσφέρει βαθιά ενυδάτωση, δίνει μία
ομοιόμορφη αίσθηση στο πρόσωπο καλύπτοντας σημάδια, ακμή και πανάδες.
• Ε πιπλέον έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση
και προσφέρει υψηλή προστασία από την
βλαβερή ακτινοβολία του ηλίου UVA –UVB
με δείκτη SPF 30.
•Λ
 ειτουργεί κατά της λιπαρότητας προσφέροντας μάτ αποτέλεσμα και μεταξένια αίσθηση.
•Δ
 ρα κατά της γήρανσης και της φωτογήρανσης.
• Ε φαρμόζεται σε καθαρό δέρμα με κυκλικές
κινήσεις, στην περιοχή του προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ.
Η Evdermia Dermaceuticals με την πολυετή παρουσία της στον χώρο των δερματολογικών προϊόντων επικεντρώνεται στην Υγεία της επιδερμίδας επενδύοντας
στην τεχνογνωσία και δημιουργώντας προϊόντα καινοτόμα υψηλής ποιότητας για
κάθε ηλικία. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά και μικροβιολογικά ελεγμένα. Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται στα φαρμακεία.

Ξεχωριστή εμπειρία βαθιάς ενυδάτωσης
και ισχυρής τόνωσης
Ο συνδυασμός της ψυχρής ροής CO2 σε υψηλή πίεση και τα κονιορτοποιημένα συστατικά υαλουρονικού οξέος και πολυβιταμινών προσφέρει
στο δέρμα μια ξεχωριστή εμπειρία βαθιάς ενυδάτωσης και ισχυρής τόνωσης.
Μηχανισμός δράσης:
Ο συνδυασμός της ψυχρής ροής CO2
σε υψηλή πίεση προκαλεί αγγειοσυστολή που
ακολουθείτε από μια αγγειοδιαστολή της αιματικής μικροκυκλοφορίας. Η ενέργεια αυτή διατύνει τους πόρους του δέρματος και έτσι
βοηθά την βαθύτερη διείσδυση των ουσιών στο χόριο .Η αύξηση της μικροκυκλοφορίας του αίματος λόγο της χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής
πίεσης (Cryo-carboxytherapy) αυξάνει την οξυγόνωση των ιστών με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία των ινοβλαστών (κύτταρα παραγωγής
κολλαγόνου και ελαστίνης). Το πρωτόκολλο θεραπείας που προτείνουμε είναι 6-8 θεραπείες, 2 φορές την εβδομάδα και συντήρηση 1-2 φορές τον μήνα. Μπορεί επίσης να προσφερθεί και σαν μεμονωμένη θεραπεία για βαθιά
ενυδάτωση μετά από έκθεση στον ήλιο.

Evdermia
Ιωνίας 25, Περαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 23920 20270, Fax: +30 23920 20632
www. evdermia.gr, e-mail: info@evdermia.gr

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τηλέφωνο: +30 210 65 65 505, Fax: +30 210 65 65 507
e-mail: info@pantimeless.com, www.pantimeless.com

Plasonic

FotoFinder ATBM Master

Το PLASONIC είναι μία καινοτόμος συσκευή που συνδυάζει τις τεχνολογίες Plasma &
Ultrasonic. Με την δύναμη
του Πλάσματος δημιουργούνται στήλες εξάχνωσης και
αυξάνεται η διαπερατότητα του
δέρματος μέσω του οποίου διεισδύουν οι θεραπευτικές ουσίες. Η τεχνολογία PlaPass δημιουργεί υψηλή αλλά ταυτόχρονα σταθερή δέσμη Plasma.
Μεταφέρει την ενέργεια του Πλάσματος στον ειδικά διαμορφωμένο υποδοχέα.
Εφαρμόζοντας το Plasma στην επιδερμίδα αυξάνεται σημαντικά η απορρόφηση
των θεραπευτικών ουσιών σε βάθος, αφού προηγουμένως φροντίζει για την
αποστείρωση και την αναζωγόνηση των κυττάρων της επιδερμίδας. Η Τεχνολογία SonoPass δημιουργεί σταθερό και υψηλής ισχύος υπέρηχο στα 3MHZ.
Βοηθά στην διασπορά αλλά και στην απορρόφηση των θεραπευτικών ουσιών
στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, αναμιγνύοντας το εξίδρωμα με τις
θεραπευτικές ουσίες. To PLASONIC προσφέρει Aποστείρωση της επιδερμίδας,
Μέγιστη μεταφορά της θεραπείας στο δέρμα, Αυξημένη απορρόφηση, Τόνωση
του δέρματος, Περιποιείται τις ρυτίδες, Προκαλεί Αναζωογόνηση. Η διείσδυση
των θεραπευτικών ουσιών στο δέρμα είναι μέχρι και τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.
Τα Πλεονεκτήματα του Plasonic
• Παρέχει υψηλή ενέργεια μεγάλης διάρκειας • Έχει τετράγωνες πλάκες
εφαρμογής για μεγαλύτερη απορρόφηση • Παρέχει εργονομική Λαβή

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.

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

New Generation Of Solution - Delivery System
PLASMA & ULTRASONIC

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τηλέφωνο: +30 210 65 65 505, Fax: +30 210 65 65 507
e-mail: info@pantimeless.com, www.pantimeless.com

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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• Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα •

Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

Biotrin Shampoo Daily Use

Biotrin DS Shampoo

• Με απαλή σύνθεση, ιδανικό για καθημερινή χρήση. • Θρέφει κι ενδυναμώνει το θύλακα της τρίχας, ιδιαίτερα χρήσιμο σε
περιόδους αυξημένης τριχόπτωσης. • Δίνει στα μαλλιά όγκο &
λάμψη, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα.
• Το εκχύλισμα Yeast (Saccharomyces cereviciae), πλούσιο σε δραστικά συστατικά (ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα κ.ά.), ενεργοποιεί τον κυτταρικό μεταβολισμό, θρέφει
και αναζωογονεί την επιδερμίδα του τριχωτού της κεφαλής.
• Η D-Panthenol είναι ένα πολύτιμο συστατικό στην περιποίηση του δέρματος και των μαλλιών κυρίως για τις ενυδατικές της ιδιότητες. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση και καταπραΰνει το ερεθισμένο και ευαίσθητο δέρμα.
Είναι γνωστή επίσης και για την ικανότητά της να βελτιώνει την αντοχή των μαλλιών στη μηχανική καταπόνηση. Ο
συνδυασμός ενυδατικών συστατικών (γλυκίνης, σερίνης κ.α με νερό τριαντάφυλλου) ενισχύει τη φυσική ενυδατική ικανότητα του δέρματος και βοηθά τη κεράτινη στοιβάδα να διατηρηθεί ομαλή και άθικτη.
Mε pH που δεν ερεθίζει την επιδερμίδα.

• Καταπολεμά αποτελεσματικά Πιτυρίδα, Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα, Ξηροδερμία & Ποικιλόχρου Πιτυρίαση. • Ανακουφίζει
το δέρμα, από τους ερεθισμούς, το ερύθημα και τον κνησμό.
Περιέχει: • Climbzole με μοναδική αντιμικροβιακή δράση. Μπορεί να αναστείλει αποτελεσματικά τους μικροργανισμούς που σχετίζονται με την πλειοψηφία των περιπτώσεων πιτυρίδας , περιορίζοντας έτσι την πιτυρίδα και τον κνησμό. • Το Pirocotne Olamine
είναι ένας επίσης αποτελεσματικός παράγοντας κατά της πιτυρίδας.
Η εξαιρετική αποτελεσματικότητα έχει τεκμηριωθεί με διάφορες
κλινικές δοκιμές. Η δράση του Pirocotne Olamine αποδίδεται τόσο στις αντιμικροβιακές του ιδιότητες όσο και στην αντιοξειδωτική του δράση. Επιπλέον το Piroctone Olamine έχει επίσης θετική επίδραση στην ανάπτυξη των τριχών. • Το Σαλικυλικό οξύ με αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, βοηθά στην απολέπιση της επιδερμίδας και στην απομάκρυνση των αντιαισθητικών νιφάδων. • Συνδυασμό ενυδατικών παραγόντων (πανθενόλης, γλυκίνης, σερίνης, ουρίας κ.ά με νερό τριαντάφυλλου) που μιμείται τη δράση του Φυσικού Ενυδατικού Παράγοντα (NMF), με σκοπό να ενισχυθεί η φυσική ενυδατική ικανότητα του δέρματος και να βοηθηθεί η κεράτινη στοιβάδα να διατηρηθεί ομαλή και άθικτη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά, άνω των 6 ετών.

Άνοιξη - Μια δύσκολη εποχή για τα μαλλιά σας! Ενισχύστε
τη δύναμη τους με το BIOTRIN Shampoo for Daily Use

Tο Biotrin DS Shampoo σέβεται & περιποιείται
το τριχωτό της κεφαλής!

HYDROVIT Facial Peeling Cream
Απολέπιση και αναζωογόνηση 2πλής δράσης (χημικό και μηχανικό peeling)

ΝΕΟ

Ν
Αφαιρεί εύκολα και απαλά τους ρύπους και τα συσσωρευμένα νεκρά κύτταρα του δέρματος, για μια καθαρή, λαμπερή, απαλή
ΠΡΟΙΟ
και λεία επιδερμίδα. Αποτελεί ένα απαραίτητο βήµα για τη φροντίδα της επιδερµίδας, αφού διευκολύνει τη διείσδυση των ενεργών συστατικών των προϊόντων περιποίησης που θα ακολουθήσουν. Περιέχει μια νέα, καινοτόµο µορφή σαλικυλικού οξέος
που όχι µόνο καθαρίζει τους πόρους αλλά µειώνει σηµαντικά την εµφάνιση των ορατών σηµείων γήρανσης. Για ήπιο, ασφαλές
και αποτελεσµατικό χηµικό peeling. Σε συνδυασμό με τους φυσικούς κόκκους πυριτίου, μια φυσική εναλλακτική λύση, φιλική προς το περιβάλλον αλλά και στην επιδερµίδα απολεπίζει χωρίς να τραυματίζει την επιδερμίδα.
Συνδυασµός δραστικών φυτικών ουσιών Poterium officinale, Zingiber officinale και Cinnamomum cassia, Εκχυλίσµατα µαγιάς, µανιταριού και Βιταµίνες της οµάδας Β, TeaTree Oil, Πανθενόλη, Αλόη και Αλλαντοΐνη, για µια λαµπερή, απαλή, καθαρή και αναζωογονηµένη επιδερµίδα, χωρίς εμφανή σημάδια γήρανσης και υπερβολική λιπαρότητα.
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρµατος • Ιδανικό για λιπαρές & μεικτές επιδερµίδες • Συνδυάζεται µε θεραπείες
ακµής • ∆εν περιέχει πλαστικούς κόκκους
Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται αποκλειστικά στα φαρμακεία.
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

Dermopur από την CΑSTALIA
Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα της ευαίσθητης λιπαρής επιδερμίδας με ατέλειες
Dermopur Gel Nettoyant ήπιο αφρίζον gel καθαρισμού προσώπου
Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιάζει
το Dermopur Gel Nettoyant εξαιρετικά ήπιο αφρίζον
gel καθαρισμού προσώπου χωρίς σάπωνες. Ο πλούσιος αφρός του αφαιρεί αποτελεσματικά τους ρύπους, καθαρίζει και αναζωογονεί την επιδερμίδα.
Παράλληλα, ο συνδυασμός Lactoferrin-Lactoperoxidase
βοηθά στη μείωση της περίσσειας σμήγματος, εμποδίζει
τη δημιουργία ερεθισμών και επιμολύνσεων, το ολεανολικό οξύ/NDGA βοηθά στη μείωση της λιπαρότητας,
προλαμβάνει τη δημιουργία μαύρων στιγμάτων και συμβάλλει στη βελτίωση των ατελειών της λιπαρής επιδερμίδας, και το βιολογικά ενεργό παράγωγο β-γλυκάνης ενισχύει τη φυσική άμυνα της επιδερμίδας και τη λειτουργία του προστατευτικού φραγμού, βοηθώντας την έτσι
να συγκρατεί τα επίπεδα της φυσικής της υγρασίας, αφήνοντάς τη καθαρή και απαλή.
Ο συνδυασμός των ενεργών συστατικών του Dermopur
Gel Nettoyant βοηθά στη μείωση της περίσσειας σμήγ-

ματος, στην εξομάλυνση των ατελειών της λιπαρής επιδερμίδας, μειώνει τους ερεθισμούς από τα μικρόβια που αναπτύσσονται στο λιπαρό περιβάλλον και χαρίζει ματ όψη.
Το Dermopur Gel Nettoyant έχει διακριτικό άρωμα,
δεν ξηραίνει την επιδερμίδα αφήνοντάς την καθαρή και
αναζωογονημένη. Ενδείκνυται για λιπαρή επιδερμίδα με
ατέλειες. Για καθημερινή χρήση. Πρωί – Βράδυ. Κυκλοφορεί σε συσκευασίες 200ml & 300ml.
Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.com και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε υγιή και όμορφη επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της CASTALIA ή ακολουθήστε την σελίδα μας στο Facebook https://www.
facebook.com/CastaliaLaboratoires ή στο Instagram
https://www.instagram.com/castalia_laboratoires/
Η CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται
στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη.
Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται
στα φαρμακεία.
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CryoConcepts
Τρία νέα προϊόντα

Οριστικό τέλος στην κυτταρίτιδα
Η εταιρεία PAPAPOSTOLOU σε συνεργασία με
την PROMOITALIA, έφερε στην Ελλάδα το καινοτόμο μηχάνημα SPHEROFILL CELL, για να δώσει
οριστικό τέλος στην κυτταρίτιδα!!!
Το SPHEROFILL CELL είναι η νέα ιατρική συσκευή για την αποτελεσματική και μόνιμη θεραπεία της
ινώδους κυτταρίτιδας. Πολλές από τις θεραπείες
κατά της κυτταρίτιδας είναι εξαιρετικές για να βελτιώσουν τον τόνο του δέρματος, να μειώσουν την
περίσσεια λίπους και / ή να διεγείρουν τη μικροκυκλοφορία, αλλά δεν δρουν στις αποκαλούμενες «οπές» που προκαλούνται από την υποτροπιάζουσα ίνωση. Το SPHEROFILL CELL είναι η μόνη συσκευή που μπορεί να επιλέξει με ακρίβεια τις ίνες για να δουλέψει, να τις κρύψει αμέσως, και να εξαλείψει μόνιμα το φαινόμενο του «φλοιού πορτοκαλιού». Η αρχή λειτουργίας του είναι η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων
(RFR - Radiofrequency Ratio). Tο SPHEROFILL CELL λειτουργεί μέσω
ενός ενδοδερμικού ανιχνευτή RFR, και στοχεύει στην:
• Εξάλειψη ινών κολλαγόνου
• Αύξηση της δραστηριότητας των ενζύμων
• Διέγερση των ινοβλαστών για την παραγωγή νέας εξωκυτταρικής περιμέτρου.
Η θεραπεία μπορεί επίσης να σχετίζεται με ένα προϊόν μεσοθεραπείας
που αναζωογονεί ή αναγεννάει, για να αυξήσει την αποτελεσματικότητά
του και να παρατείνει την αισθητική και θεραπευτική δράση του.
Papapostolou Healthcare Technologies
Αθήνα: Εθν. Αντιστάσεως 93, 15451, Νέο Ψυχικό. Τ.: 2106790000
Θεσσαλονίκη: Πλ. Σιντριβανίου 4, 54621. Τ.: 2310233251
Ε.: info@papapostolou.gr, www.papapostolou.gr
Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα, Κοζάνη

Το CryoClear και το CryΩmega είναι
φορητές συσκευές κρυοπηξίας μιας
χρήσης με θερμοκρασίες λειτουργίας
-79oC και -89ΟC αντίστοιχα.

Το CryoLab είναι
επιτραπέζια συσκευή
κρυοπηξίας με μοναδικά
χαρακτηριστικά
που καθιστούν την
κρυοπηξία οικονομική,
αποτελεσματική και
εύχρηστη.

Για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα επικοινωνήστε με την HLTM
στο 215 215 6916 ή στο 6937 095 456.

ENEKA PRO

H αποτρίχωση αποκτά άλλη διάσταση με το Νέας Γενιάς Διοδικό Laser ΕΝΕΚΑ PRO!
Πρόκειται για μία εξελιγμένη πλατφόρμα διοδικού laser με πιστοποίηση Medical CE του οίκου
Termosalud που κατασκευάζεται εξολοκλήρου
στην Ισπανία και συνδυάζει 2 επιλογές λειτουργίας (DHR & FDHR) και 2 επιλογές μηκών κύματος
(808nm & 755nm) για μεγάλο εύρος επιλογών, ακρίβεια, ταχύτητα και μέγιστη αποτελεσματικότητα
σε όλες τις θεραπείες αποτρίχωσης.
Το ENEKA PRO έχει:
• 2 επιλογές λειτουργίας: προσφέροντας είτε τη
δυνατότητα να ακολουθήσετε την επιλογή DHR
με υψηλές δόσεις ενέργειας και εξαιρετικά σύ-

ντομους παλμούς (έως 4Hz) κατάλληλη για τακτική χρήση και μέγιστη ακρίβεια στις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, είτε την επιλογή FDHR με
χαμηλές δόσεις ενέργειας στη μέγιστη ταχύτητα
(έως 10Hz) κατάλληλη για εφαρμογή στις αρχικές
θεραπείες, είτε σε μαυρισμένα δέρματα, είτε σε
φωτότυπους 5 & 6, ελαχιστοποιώντας τον πόνο.
Με αυτές τις επιλογές λειτουργίας, οι θεραπείες
προσαρμόζονται ανά περίπτωση, φέροντας μέγιστα αποτελέσματα επιτυχίας.
• 2 μήκη κύματος: 808nm & 755nm προκειμένου να εγγυηθεί τα μέγιστα αποτελέσματα ακόμη και σε τριχοφυΐα που επιμένει.

Το 808nm είναι ιδανικό για τρίχες με μεγαλύτερη
μελανινική ικανότητα και μεγαλύτερο εστιακό βάθος, ενώ το 755nm είναι ιδανικό για λεπτές τρίχες,
ανοιχτόχρωμες που έχουν μικρό εστιακό βάθος.
Το ENEKA PRO είναι διαθέσιμο με 4 είδη κεφαλών, συνδυάζοντας 3 μεγέθη παλμών και 2 μεγέθη μηκών κύματος. Διαθέτει:
• Μία κεφαλή μεγέθους Large (L), με μήκος κύματος 808nm και spot size 10x9mm.
• Μία κεφαλή μεγέθους Extra Large (XL), με μήκος
κύματος 808nm και spot size 20x9mm.
• Μία κεφαλή μεγέθους 2 Extra Large (2XL), με
μήκος κύματος 808nm και spot size 34x14mm.
• Μία κεφαλή μεγέθους Large (L), με μήκος κύματος 755nm και spot size 10x9mm.
Η καινοτόμα πλατφόρμα του με τα τρία μεγέθη
κεφαλών, επιτρέπει την εφαρμογή σε περιοχές διαφορετικών μεγεθών του σώματος. Επίσης, έχοντας
ένα ευρύ φάσμα σημείων, επιτρέπει το μικρότερο
χρόνο εργασίας με τη μέγιστη απόδοση προσφέροντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.
Τέλος, η εργονομική, ελαφριά χειρολαβή του,
είναι πολύ άνετη και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο
Dermacon ΕΠΕ:
Δελφών 5 & Κηφισιάς 152 33 Αθήνα
T. 210 6777540, F. 210 6745201
www.dermacon.gr, email: dermacon@dermacon.gr
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Yvoire

Ένα μοναδικό προϊόν που προφέρει την ομορφιά που οι καταναλωτές επιθυμούν
φέρει την ομορφιά που οι καταναλωτές επιθυμούν,
με έναν αποτελεσματικό και κυρίως ασφαλή τρόπο.
ΑΠΟ ΤΟ 2010
Η «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΤΟΥ YVOIRE
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Η LG Chem έχει εξασφαλίσει ένα μοναδικό δυναμικό Έρευνας και Ανάπτυξης φαρμακευτικών
προϊόντων, πολλά από τα φάρμακα της έχουν εγκριθεί από τον Αμερικάνικο FDA.
Συνεχίζει να αναπτύσσεται ως μια παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, με επέκταση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων πάντα επενδύοντας στην
Έρευνα και Ανάπτυξη.
Η LG Chem στα εργαστήρια της έχει μελετήσει
και αναπτύσσει πρώτη ύλη υαλουρονικού οξέως από βακτήριο, εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη
ποιότητα και την μέγιστη ασφάλεια καθώς κυnea proionta A:������ 1 05-03-20 15:52

Το «Yvoire», που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου
από την LG Chem από τα συστατικά έως το τελικό
προϊόν, διατηρεί ένα συντριπτικό μερίδιο αγοράς
στην Ασία από την κυκλοφορία του, το 2010, αλλάζοντας την αντίληψη στην Ασιατική αγορά της
αισθητικής ιατρικής, που θεωρούσε τα Ευρωπαϊκά προϊόντα ανώτερα.
Μετά την τεράστια ανταπόκριση που βρήκε στις
αγορές της Κίνας και της Κορέας, το Yvoire εξάγεται
πλέον, από το 2015 σε περισσότερες από 40 χώρες, στην Ασία, την Ευρώπη και την Νότια Αμερική.
Το Yvoire επιλέχθηκε το 2016, ως το καλύτερο προϊόν παγκοσμίως, με πιστοποίηση από το
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κορέας.
Αυτό σημαίνει ότι το «Yvoire» έχει αναγνωριστεί
ως ένα ανταγωνιστικό προϊόν, που θα είναι στο
Τop-3 της παγκόσμιας αγοράς, τα επόμενα 4 χρόνια.

κλοφορεί προϊόντα υαλουρονικού οξέος από το
1990, για την οφθαλμική χειρουργική και σκευάσματα για την οστεοαρθρίτιδα.
Με την γνώση που συσσώρευσε όλα αυτά τα
χρόνια, η LG Chem ανέπτυξε και κυκλοφόρησε το
πρώτο της ενέσιμο υαλουρονικό οξύ, το «Yvoire»,
τα 30 χρόνια συσσωρευμένης γνώσης της LG
Chem για τα συστατικά και τον τρόπο παραγωγής
έχουν καθολικά αναγνωριστεί για την εξαιρετική
CAI Pharmaceuticals
τους ποιότητα, έχουν καταστήσει το «Yvoire», ως
Μέρλιν 10 & Κανάρη, Κολωνάκι, Αθήνα, T.K. 10671
ένα ασυναγώνιστο προϊόν.
Τηλ.: 213 024 7941, info@cai.gr, www.cai.gr
Το
«Yvoire»
είναι
ένα
μοναδικό
προϊόν
που
προ������ 1
nea proionta B:������ 1 05-03-20 15:53 ������ 1

ATACHE Depigment Punctual - P3
"Anti-Spot Cream"

ATACHE Depigment Day Cream SPF 50+
Eξειδικευμένη Aντιηλιακή Προστασία

• Δυσχρωμία • Mέλασμα
• Πανάδες

Για Eπιδερμίδες με τάση Δυσχρωμίας
• Mέλασμα • Πανάδες

Aναστολείς της Tυροσινάσης

Kojic Acid & Arbutin (Liposomated)
Kαινοτομία ATACHE:

Polypodium Leucotomos

Polypodium Leucotomos
Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική &
Aντιφλεγμονώδης Δράση

Φροντίδα
με: Bιταμίνη E, Bιταμίνη C, Eκχυλ. Γλυκύριζας,
Avocado Oil, Rose Musk Oil, Caritee Buter

15ml

Xρήση: Πρωί & βράδυ στα σημεία της δυσχρωμίας
Mπορεί να χρησιμοποιείται στον Ήλιο
Δεν προκαλεί ερεθισμούς
Oρατό αποτέλεσμα σε 30 ημέρες

ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE
By ASAC Pharma-Spain

Kojic Acid & Arbutin (Liposomated)
Kαινοτομία ATACHE:

Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική &
Aντιφλεγμονώδης Δράση

Φίλτρα: TiO2, Silica

Aναστολείς της Tυροσινάσης

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

Φροντίδα
με: Bιταμίνη E, Bιταμίνη C, Retinyl Palmitate,
Φίλτρα: TiO2, Octocrylene, Avobenzone,
Silica, Iron Oxide

ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE
By ASAC Pharma-Spain

30ml

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

προσεχή δερματολογικά συνέδρια

17-19 Ιουλίου 2020

16th EADV SYMPOSIUM
April 30 – May 2, 2020
Porto, Portugal
eadvporto2020.org
2nd INTERNATIONAL
CADAVER WORKSHOP
May 29-31, 2020
Athens, Greece
www.synthesispco.com/
dermacourse2020
BEAUTY THROUGH
SCIENCE – INTERNATIONAL
AESTHETIC MEDICINE
CONGRESS
June 3-6, 2020
Stockholm, Sweden
www.btsstockholm.com

19th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
BEHCET’S DISEASE
July 9-11, 2020
Athens, Greece
www.behcet2020athens.com
FORUM
Η ΔΕΡΜΑΤΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
10-11 Ιουλίου 2020
Ξενοδοχείο Athens Hilton
www.dermato-oncology.gr
ΕΑΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΑΕ
17-19 Ιουλίου 2020
Hotel Μakedonia Palace
Θεσσαλονίκη, www.edae.gr

15th WORLD CONGRESS
OF THE INTERNATIONAL
ACADEMY OF COSMETIC
DERMATOLOGY
June 18-20, 2020
Dresden, Germany
www.iacd2020.com

2nd INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
TROPICAL DERMATOLOGY
August 13-15, 2020
Galadari Hotel
Colombo, Sri Lanka
www.ictdsrilanka.org

IMCAS ASIA 2020
June 19-21, 2020
The Athenee Hotel, Bangkok
www.imcas.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

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2020
25-28 Ιουνίου 2020
Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
www.free-spirit.gr
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29th EADV CONGRESS
September 23-27, 2020
Vienna, Austria, www.eadv.org
2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
24-27 Σεπτέμβριου, 2020
Corfu Holiday Palace,
Κέρκυρα
www.hds-dermoscopy.gr
BALKAN FUNGUS 2020
October 15-17,2020
Mediterranean Palace Hotel,
Thessaloniki, www.edae.gr
20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
16-17 Οκτωβρίου 2020
Αθήνα
20dermameetingsyggros.gr
16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
3-6 Νοεμβρίου 2020
Αθήνα, www.edae.gr
17th EADV SYMPOSIUM
May 20-22, 2021
Ljubljana, Slovenia
www.eadv.org/congress/
show-symposium
30th EADV CONGRESS
October 13-17, 2021, Berlin,
Germany, www.eadv.org

