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ΨΩΡΙαΣη Τριχωτού σελ. 12
ΨΩΡΙαΣη Παλάμων Πελμάτων σελ. 24
Χρήση μη-επεμβατικών τεχνικών  
για τη συγκριτική αξιολόγηση δύο τοπικών 
σκευασμάτων στην κατά πλάκες ψωρίαση σελ. 28
ΨΩΡΙαΣη ονύχων σελ. 30
Επιστημονικά κείμενα 
από την 18η Δερματολογική Διημερίδα σελ. 38-56
•  Διαδικασiα επoύλωσης & αλλαγές με την ηλικiα.  

Πρόληψη και διαχεiριση των δερματικών ρωγμών  
- skin tears - στο γηρασμένο δέρμα σελ. 38

• Διαχείριση Τραυμάτων στα Παιδιά σελ. 42
•  Αντιμικροβιακή αγωγή σε τραύματα/έλκη  

στην εποχή της αυξημένης μικροβιακής αντοχής  
στα αντιβιοτικά: ΠόΤε κΑι Πώς σελ. 48

• Χρήση αυξητικών παραγόντων στην επούλωση σελ. 52
•  Η θέση της σιλικόνης στα καλλυντικά  

και στην επούλωση σελ. 56
Παράτριμμα: Μια σύντομη ανασκόπηση σελ. 57
αγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες  
από έγχυση Υαλουρονικού όξέος σελ. 64
Επιστημονικές βιβλιοθήκες ιατροφαρμακευτικών 
εταιρειών και Νέα Προϊόντα  σελ. 60, 76
Προσεχή συνέδρια σελ. 86

Ανοσολογικοί μηχανισμοί στην Ψωρίαση 
σελ. 3
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ΠPOEΔPOΣ 
PHΓOΠOYΛOΣ Δ., Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, 
Α’ Παν/μιακή Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός», 
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., Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας, Β΄ Παν/μιακή 
Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό 
Νοσ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
AYΓEPINOY Γ., Oμ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ 
Aθηνών
BαΚAΛη-MατθαIOυ Γ., Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/
μίoυ Θεσ/νίκης 
ΒαΛαΡουτΣοΣ Κ., Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΒΕΡΡOΣ Κ., Δερματoλόγoς, Tρίπoλη
ΒΡυΩνη Γ., Αν. Kαθηγήτρια Μικροβιολoγίας, Παν/μίου Αθηνών 
ΓEΩPΓAΛA Σ., Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΓΕΩΡΓιου Σ., Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίου Πατρών, 
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Π.Ν.Γ. Πατρών, Ρίο
ΓKAΓΚαΡη Ε., Επ. Καθηγήτρια Στοματολογίας ΕΚΠΑ, 
Στοματολογικό Τμήμα Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΓKΡιτΖαΛΛαΣ Κ., MsC Πανεπιστημίου Παλέρμο, Δερματoλόγoς, 
Αθήνα - Κατάρ
ΓουΛΕΣ Δ., Ρευματολόγος, Αθήνα
ΓOυΡΓιΩτOυ K., Δερματoλόγoς, Αθήνα
ΓΡηΓοΡιου Σ., Επικ. Καθηγητής Δερματολογίας, Α’ 
Πανεπιστημιακή Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΔηΜητΡαΚοΠουΛου α., Διευθύντρια Παθολογοανατομικού 
Εργαστηρίου Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΔηΜητΡιου Κ., Δερματολόγος, Λευκωσία, Κύπρος
ΔουΒαΛη θ., Επιμελήτρια Β’ Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσ. 
«Α. Συγγρός»
ZAPAΦΩNITHΣ Γ., Δερματoλόγoς, Δ/ντής Δερματολογικού 
Τμήματος, Γεν. Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία» 
ΖουΜΠουΛηΣ Χ., Καθηγητής Δερματολογίας, Αφροδισιολογίας 
& Αλλεργιολογίας, Δ/ντής των Πανεπιστημιακών Κλινικών 
Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Αλλεργιολογίας 
και Ανοσολογίας, Νοσοκιομείο, Dessau, 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 A’, Β΄ Παν/μιακή 
Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
θΕοΧαΡηΣ Σ., Δερματoλόγoς, Aθήνα
IΩαννιΔηΣ Δ., Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, 
Δ/ντής Α' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. Αφροδ. 
& Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης
KAKEΠηΣ Μ., Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δερματολόγος, 
Αθήνα
ΚαΛοΓΕΡοΠουΛοΣ ν., Δερματoλόγoς, Πειραιάς 
ΚαΛοΚαΣιΔηΣ Κ., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 
Δερματολόγος, Θεσσαλονίκη
KαΠΕταναΚηΣ Δ., Δερματολόγος, Αθήνα 
KαΡαΔηΜα Κ., Δερματολόγος, Αθήνα 
KαΡαΚατΣαNηΣ Γ., Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 
Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚαΡΔαΣη Μ., Δερματολόγος, Αθήνα
ΚατουΛηΣ αΛΕξανΔΡοΣ, Καθηγητής Δερματολογίας, 
Διευθυντής Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων 
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«Αττικόν», Αθήνα
ΚατΣαντΩνηΣ ι., Δ/ντής Δερματoλoγικού Τμήματος, 
Τζάνειο Νοσοκομείο 
KATΣAMΠAΣ A., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ 
Aθηνών 
ΚατΣαΡOY-KATΣαΡη α., Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΚαυΚαΣ η., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, MSc, 
Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΕτανη Ε., Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΚΕτΩνηΣ Γ., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
Δερματολόγος, Λευκωσία, Κύπρος
ΚιΜΠουΡη Κ., Δερματoλόγoς, Λάρισα
KOΛιαΡαΚηΣ ν., Συντ. Διευθυντής, Ακτινοθεραπευτικού 
Ογκολογικού Τμήμ., Noσ. «A. Συγγρός»
KOντOΧΡιΣτOΠOυΛOΣ Γ., Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής 
ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΚOυΜανταΚη-ΜαθιOυΔαΚη Ε., τ. Αν. Kαθηγήτρια 
Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOυΣιΔOυ θ., Αν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 
Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚOυΣΚουΚηΣ Κ., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου 
Παν/μίoυ 
ΚΡαΣαΓαΚηΣ Κ., 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, Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
ΛαΛαΣ αι., Αν. Καθηγής Δερματολογίας, 
A΄ Παν/μιακή Κλινική Α.Π.Θ.
ΛαΡιοΣ Γ., Δερματολόγος Aφροδισιολόγος MD, MSc in HealtH 
informatics, Aθήνα

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), Διευθυντής ΕΣΥ, Β' Παν/μιακή Δερματολογική 
Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν» 
ΜαΛτΕΖοΣ ν., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Πατρών, 
Δερματολόγος, Πάτρα 
ΜHAIDAT M., Δερματολόγος, Αθήνα 
ΜοΡταΚηΣ α., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K., τ. Eπίκ. Kαθηγήτρια 
Δερματoλoγίας 
MOυΡΕΛΛOυ-TΣατΣOυ O., Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. 
& Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΜουΣατου Β., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΠαΡΚηΣ ι., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΠαΣιουΚαΣ Κ., τ. Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου 
Ιωαννίνων 
ΜΠΡαΖιΩτηΣ α., Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
NAOYM X., Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό 
Noσ. «Eυαγγελισμός» 
νΕαΜονιτοΣ Κ., Δερματολόγος, Αθήνα 
νιΚοΛαΪΔου η., Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ 
Aθηνών, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, 
Noσ. «A. Συγγρός»
NOυτΣηΣ K., τ.. Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής, Γενικό 
Noσ. «Eυαγγελισμός» 
νταΣιου-ΠΛαΚιΔα Δ., Δερματολόγος, Βόλος 
ξΕνιΔηΣ E., Eπιμελητής A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, 
Θεσ/νίκη 
ΠαΛανηΣ Ε., Δερματολόγος, Αθήνα 
ΠαναΓαΚηΣ Π., Διευθυντής, Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, 
Noσ. «A. Συγγρός»
ΠαναΓιΩτιΔOυ-ΔΕΒΛιΩτOυ Δ., Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A., Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής 
ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠαΠαΔαυιΔ Ε., Καθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Αθηνών, 
Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
ΠαΠαΓαΡυΦαΛΛOυ I., Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ 
Θεσ/νίκης 
ΠαΠαΚΩνΣταντηΣ Μ., Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής 
401 ΓΝΣΑ 
ΠαΠαΡιΖOΣ B., Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, 
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠαΠαΦΡαΓΚαΚη Δ., Δερματολόγος, Αθήνα 
ΠαΠουτΣαΚη Μ., Επιμελήτρια Α’, 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» 
ΡαΛΛηΣ Ε., Δερματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής 
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, Αθήνα
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»
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ θ., Διευθυντής, Δερματoλoγικής Kλινικής 
Παν/μίoυ Πατρών 
ΣTAYPIANEAΣ N., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Aθηνών 
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ., Kαθηγητής Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Aθηνών
ΣTΡατηΓοΣ α., Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, 
Διευθυντής Α’Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής,  
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣΩτηΡιαΔηΣ Δ., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, 
ταΓΚα α., Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική 
Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός»
τΖΕΡΜιαΣ Χ., Δερματολόγος, Αθήνα
τΡιΓΩνη α., Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, 
Β΄Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη
XαΪΔΕΜΕνOΣ Γ., τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 
Nόσων, Θεσ/νίκη 
XαΣαΠη Β., Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, 
Noσ. «A. Συγγρός» 
XατΖαΚηΣ Β., Δερματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης 
XατΖηΪΩαννου α., τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Aθηνών

ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΔΟΤηΣ: Γεώργιος η. Καυκάς
ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚη ΔΙΕΥΘΥΝΣη ΕΚΔΟΣηΣ: Δρ. ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc

ΔΙΕΥΘΥΝΣη ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙαΣ: Έλενα Λαγανά
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Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡειΑ εΠικόιΝώΝιΑς

φΛΕΓΜΟΝη - ΔΙαΤαΡαΧη 
ΚΕΡαΤΙΝΟΠΟΙηΣηΣ - 
αΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣη
•   Υπερπλασία επιδερμίδας, παρα-

κεράτωση
•  επιμήκυνση θηλών χορίου αγ-

γειογένεση
•  Υποκεράτιες ουδετεροφιλικές φλύ-

κταινες (Μικροαστημάτια Munro)
•  Χοριακή και επιδερμιδικήδιήθηση από Τ λεμφοκύτταρα

•  Η μοριακή και η κυτταρική κατα-
νόηση της παθογένειας της ψωρί-
ασης εξελίχθηκε σημαντικά τα τε-
λευταία 35 χρόνια, δοθέντος ότι 
μέχρι τις αρχές του 1980 την θε-
ωρούσαν δερματοπάθεια με βά-
ση την επιδερμίδα

•  Έκτοτε, η εμπλοκή του ανοσια-
κού συστήματος και των Τ λεμ-
φοκυττάρων καθίσταται καθορι-
στική, ενώ συνεχώς αποκαλύπτο-
νται και νέες οδοί

Perera GK, et al. 
Annu Rev Pathol Mech Dis 

2012;7:385–422

ΣΥΝΝΟΣηΡΟΤηΤΕΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
•  Μεταβολικό σύνδρομο 
• Αυτοανοσία (θυροειδίτιδα Hashimoto, ςεΛ, ΡΑ, λεύκη, κά)
• Φλεγμονώδης νόσος εντέρου
• Ραγοειδίτιδα
• κατάθλιψη
• Μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης
• εθισμοί - έξεις

ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ ΠαΡαΓΟΝΤΕΣ  
•  Λοιμώξεις (β-αιμολυτικός στρεπτόκκοκκος, κ.ά.)

Ανοσολογικοί 
μηχανισμοί 

στην Ψωρίαση
ΠαΝαΓΙΩΤηΣ Γ. ΣΤαΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής Δερματολογίας - αφροδισιολογίας

“Η ψωρίαση είναι, και θα παραμένει, το αντίδοτο στο Εγώ των δερματολόγων...
Paul E. Bechet, “Le Figaro”, 16/5/1936
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•  Φάρμακα (β- αδρενεργικοί αναστολείς, λίθιο, IFN-α, IL-2, κ.ά.)
•  Αλκοόλ, νικοτίνη
•  ενδοκρινολογικοί παράγοντες (υποασβαιστιαιμία, εγκυμοσύνη)
•  ςυναισθηματικός-σωματικός τραυματισμός
•  κλιματολογικοί παράγοντες

Weissensee P, J Med Genet 2002;39:767-768Dilnvio L. J Immunol 
2006;176:7104-7111

ΔΟΜη ΕΙΣηΓηΣηΣ  
•  Παθοφυσιολογία 2019
•  Αντιγόνο (α)
•  κυτταρικοί πληθυσμοί
•  κυτταροκίνες - χημοκίνες
•  Αυτοφλεγμονώδες ή αυτοάνοσο
•  Αλλα μονοπάτια φλεγμονής
•  Θεραπευτικές εφαρμογές
•Αντιφάσεις και ερωτήματα (αντί επιλόγου...)

ΠαΘΟφΥΣΙΟΛΟΓΙΚη 
ΔΙαΔΙΚαΣΙα 
ΨΩΡΙαΣηΣ - 2019  

ΠαΘΟφΥΣΙΟΛΟΓΙΚη 
ΔΙαΔΙΚαΣΙα 
ΣΧηΜαΤΙΣΜΟΥ 
ΨΩΡΙαΣΙΚηΣ 
ΒΛαΒηΣ

αΝΤΙΓΟΝΟ Ι  
•  Μοριακή ανάλυση του TCR σε ψωριασικές βλάβες  «αντιγονικός-

τύπος-απάντησης» των Τ κυττάρων
•  Η ιστικού τύπου κλωνικότητα διαπιστώνεται

-  επιμένουσες &
-  Υποτροπιάζουσες ψωριασικές βλάβες

•  ό αυστηρά καθορισμένος κυτταρικός κλώνος -κατά- αντιγόνου(ων) μό-
νιμα παρόντος(ων) στο ψωριασικό δέρμα, χωρίς «διάχυση επιτόπου»

•  Πιθανότερο αντιγόνο ή υπεραντιγόνο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος 
ή προϊόντα του (πρωτεΐνη Μ)

•  Μοριακή μίμηση :
-  κερατίνες 6 & 17
-  εζρίνη 
-  Περοξιρεντοξίνη
-  Πρωτεΐνες θερμικού shock 27 & 60

αΝΤΙΓΟΝΟ II
•  LL-37 (καθελισιδίνη): αντιμικροβιακό πεπτίδιο που υπερεκφράζεται 

στο ψωριασικό δέρμα
•  ςύνδέεται σε νουκλεινικά οξέα, το σύμπλεγμα -μέσω - toll υποδοχέ-

ων στα pDCs συντελεί στην παραγωγή τύπου 1 ιντερφερονών
•  Η LL-37 μετατρέπει το self-DNA σε ισχυρό εκλυτικό παράγοντα πα-

ραγωγής IFN 
•  ςυμμετέχει επίσης σε διαδικασίες τύπου-ΝεΤ (πολ. ουδετερόφιλα)

αΝΤΙΓΟΝΟ III
•  Τα 2/3 των ασθενών με μέτρια ή σοβαρή ψωρίαση, διαθέτουν στις 

δερματικές βλάβες Τ κύτταρα -ειδικά- για την LL-37
•  Τα συγκεκριμένα κύτταρα παράγουν IFN-γ και κυτταροκίνες τύπου-ΤΗ17
•  Τα παραπάνω κύτταρα εκτός από το δέρμα, μπορούν να ανιχνευθούν 

και στο αίμα των ασθενών
•  Η παρουσία των κυκλοφορούντων LL-37-ειδικών κυττάρων, συνδέ-

εται σημαντικά με την δραστηριότητα της νόσου
Nestle FO, et al. N Engl J Med 2009;361:496–509

ΚΥΤΤαΡΙΚΟΙ ΠΛηΘΥΣΜΟΙ
1.  επιδερμιδικά κύτταρα
2.  APCs (αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα), DCs (LCs, imDCs, mDDCs-

TIP-DCs, pDCs)
3.  T-κύτταρα (TH1, TH17, TH22, Treg, NKTcells)
4.  Μακροφάγα
5.  Πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα
6.  ενδοθηλιακά κύτταρα
7.  ινοβλάστες
8.  Μαστοκύτταρα

Nestle FO, et al. N Eng J Med 2009;361(5):496-509

ΚΥΤΤαΡΟΚΙΝΕΣ - ΧηΜΟΚΙΝΕΣ

ΚΥΡΙΟΙ αξΟΝΕΣ ΚΥΤΤαΡΟΚΙΝΩΝ ΣΤηΝ ΨΩΡΙαΣη
•  IL-12/IFN-γ/TNFα-TH1
•  IL-23/IL17A/IL17F-TH17
•  IL-22-TH22
•  Treg/ IL-10, TGF-β
•  «Πλαστικότητα» Τ κυττάρων (π.χ. ΤΗ1 / ΤΗ17 IFNγ και IL-17A)

Lowes MA, et al. Annu Rev Immunol 2014;32:227-255

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧηΜΟΚΙΝΩΝ ΚαΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΟΥΣ 
ΣΤηΝ ΨΩΡΙαΣη

Mabuchi T, et al. J Dermatol Sci 2012;65:4-11

αΥΤΟφΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ή αΥΤΟαΝΟΣΟ;

Φυσική ανοσία επίκτητη ανοσία
Bejarano JR, Valdecantos WC. Dermatol Clin 2013;31:445-460 
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ΨΩΡΙαΣη & φΥΣΙΚη αΝΟΣΙα
•  κυτταρικοί πληθυσμοί (αντιγονοπαρουσιαστικά, φλεγμονώδη, πλα-

σμακυτταροειδή, και άλλα δενδριτικα κύτταρα)
•  ςυμμετοχή μεταγραφικών παραγόντων, ιντερφερονών (TRF1, και 2)
•  κυτταροκίνες (IL-20, IL-23, IL-8 κ.α.)
•  Υποδοχείς αναγνώρισης 

παθογόνων (PRR-PAMPS)
•  O καταρράκτης του NFκB 

Toll-like 

receptors

•  Αντιμικροβιακά πεπτίδια (β- ντιφενσίνες, καθελισιδίνες, LL-37)
•  ό ρόλος των επιδερμιδικών κυττάρων

Sweeney et al, Arch Dermatol Res (2011) 303:691–705

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΙΤΙκΩΝ κυΤΤΑΡΩΝ
•  Η παρουσία των pDCs που εκκρίνουν IFN-α σε ασυμπτωματικό δέρ-

μα ασθενών που μελλοντικά εμφάνισαν ψωρίαση είναι το πρώτο 
συμβάν που έχει ανιχνευθεί

•  Αυτά τα pDCs δεν έχουν παρατηρηθεί στις χρόνιες βλάβες
•  Χαρακτηριστική είναι η ανοσιακή αντίδραση τύπου ιΝF ι (ιNF α/β)
•  ό αριθμός των pDC στο ψωριασικό δέρμα είναι υψηλότερος από 

εκείνου του φυσιολογικού δέρματος
•  Αναστολή της παραγωγής ιΝFα από τα pDCs σε πειραματικά μοντέ-

λα με ποντίκια, απέτρεψε την εμφάνιση ψωριασικών βλαβών  
Yao el al PLoS One. 2008 Jul 16; 3(7) Albanesi C. Autoimmunity 

2010;43:215-19, 
Ayeroldi E. Curr Pharm Des 2011;17(29):3176-3190, 

Funk A. Br J Dermatol 1991;125:1161-4, Nestle et al, 
J Exp Med. 2005 Jul 4; 202(1):135-43.

ΨΩΡΙΑΣΗ κΑΙ ΑυΤΟΑΝΟΣΙΑ
•  Παρουσία πολλαπλών ανοσοενεργών κυττάρων στις ψωριασικές 

δερματικές βλάβες
•  κλωνική επέκταση Τ κυττάρων στις δερματικές βλάβες
•  Μεταμόσχευση μυελού οστών μεταφέρει / ελέγχει την νόσο
•  Θεραπευτική αποτελεσματικότητα φαρμάκων που στοχεύουν στοι-

χεία του ανοσιακού συστήματος
•  Γενετική σχέση με ποικιλία HLAs 

Cortes S. et al, Med Res Ther 2011;12:101-112

φυσική ανοσία Επίκτητη ανοσία 

Έναρξη σχηματισμού βλάβης Διατήρηση - αναπαραγωγή βλάβης

φυσική και επίκτητη ανοσία

Πλήρως σχηματισμένη βλάβη

Volz J. et al, FASES J 2019;in press

*myeloid dendritic cells
Nestle FO, et al. N Eng J Med 2009;361(5):496-509

αΛΛα ΜΟΝΟΠαΤΙα φΛΕΓΜΟΝηΣ

αΝαΣΤΟΛΕΙΣ JAk (JAk1, JAk3)

30

JAK JAK

STAT
P

STAT

P
STAT

P
STAT

P
STAT Gene transcription

Cytoplasm

Cytokine

Receptor

Nucleus

Extracellular space

Cell 
membrane

Μονοπάτια -μέσω- JAK

ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗ 4

ΘΕΡΑΠΕυΤΙκΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

OΙ ΘΕΡΑΠΕυΤΙκΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣυΜβΑΔΙζΟυΝ ΜΕ ΤΙΣ κΑΤΑ 
κΑΙΡΟυΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΦυΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

ΠαΡΕΛΘΟΝ
ΠαΡΟΝ

Στοχευμένες

• Αρσενικό • Μεθοτρεξάτη • Αντι-TNFα

• Υδράργυρος • PUVA • IL-12, IL-23

• Πίσσα • κυκλοσπορίνη • IL-17A, IL-17R

• Ανθραλίνη • Ανάλογα βιτ. D • PDε 4, JAK

• κορτικοστεροειδή • Ρετινοειδή • IL-23

• UV. B.
•  εστέρες φουμαρι-

κού οξέος
•  Υποδ. IL-17A, IL-

17F…

• Υδροξυουρία
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ΤΡΕχΟυΣΑ ΣΤΟχΕυΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

TH17 IL-17Α Il-17R

TH1 IFN-γ TNFα

mDDCs IL-12 ; IL-23

pDCs IFN-α

PDΕ4

JAK

ixecinumab

sekukinumab

briacinumab

infliximab
etanercept

adalimumab

ustekinumab

Sifarolumab
Rontalizumab
anifrolumab

apremilast

tofacitinib
ruxolitinib
baricitinib

IL-23
Guzel lumab

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ κΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
(...για πιθανές μελλοντικές απαντήσεις)

Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ...
•  Πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι ένα γονίδιο του επιδερμιδικού βιο-

χώρου είναι ικανό να προκαλέσει ψωρίαση (έρευνες σε πειραματόζωα) 
•  Έτσι, η νόσος θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν νοσολογική οντότητα, 

που δρομολογείται στον βιοχώρο αποκλειστικά του δέρματος, χω-
ρίς να εμπλέκεται δυσλειτουργία του ανοσιακού συστήματος (κυρί-
ως χόριο)

Lew W, et al. Br J Dermatol 2004;150:668-76
Di Cesare A, et al. J Investig Dermatol 2009;129:1339-50

Pererra G, et al. Annu Rev Pathol Mech Dis 2012;7:385–422
Zhou L, et al. Immunity 2009;30:646-50

Jordan C, et al. Am J Hum Gen 2012;90(5):784-95
Nickoloff B,  Wrone-Smith T. Am J Pathol 1999;155:145-58

Boyman O, et al. J Exp Med 2004;199:731-6

... κΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Ι)
•  Πώς οι εκλυτικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με τη γενετική προδι-

άθεση στην έκφραση της νόσου;
•  Η ψωρίαση αποτελεί νόσημα υπερδιέγερσης των κυττάρων, ή ανι-

κανότητας αναστολής της δραστηριότητάς τους;
•  Γιατί η ψωρίαση έχει τόσο διαφορετικό φαινότυπο από άλλα αυτοά-

νοσα νοσήματα, που συχνά συνυπάρχουν, ενώ μπορεί να μοιράζο-
νται γενετικούς προδιαθεσικούς παράγοντες;

•  Πώς θα μπορούμε να προβλέπουμε την ανταπόκριση ενός/
μιας ασθενούς στη θεραπεία ;

... κΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (ΙΙ)
•  Ποια είναι η πρώτη κυτταροκίνη στον καταρράκτη ενεργοποίησης 

κυτταροκινών στην ψωρίαση;
•  Η αποτελεσματικότητα των τρεχουσών θεραπευτικών αγωγών οφεί-

λεται σε τοπική ή συστηματική δράση;
•  Πώς είναι δυνατόν στοχεύοντας μια κυτταροκίνη (π.χ. IL-17) να οδη-

γείται σε ύφεση μια τόσο παθοφυσιολογικά περίπλοκη νοσολογι-
κή οντότητα;

•  όι μελλοντικές θεραπευτικές προτάσεις θα στοχεύουν συγκεκριμένη/
ες κυτταροκίνη/ες ή ευρύτερα μονοπάτια φλεγμονής;

•  επόμενος ερευνητικός στόχος; το μαστοκύτταρο; το πολυμορφοπύ-
ρηνο ουδετερόφιλο; το T reg; το μικροβίωμα;

ID

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.

Ιαματική Ιατρική
Συμπληρωματικές Θεραπείες

K Y K Λ O Φ O Ρ E I

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

ETAIΡειΑ εΠικόιΝώΝιΑς





EXTRA
ANTISEPTIC HAND GEL

ANTISEPTIC SPAY
80% v/v Ethyl Alcohol 
0,125% v/v Hydrogen Peroxide
Eξουδετερώνει το 99,9% των µικροβίων,
Ενυδατώνει τα χέρια χάρη στους ενυδατικούς 
παράγοντες που περιέχει (Πανθενόλη, Aloe Vera, Γλυκερίνη)

∆ερµατολογικά ελεγµένο
(∆ερµατολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική Νοσοκοµείου
Α. Συγγρός, 30 εθελοντές)

ΒΙΟΚΤΟΝΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΡ. ΕΟΦ: 72964/20-07-2020

ΒΙΟΚΤΟΝΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΡ. ΕΟΦ: 73067/21-07-2020

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 

ΤΗΛ.: +30 (210) 2444378 ext 118, 109

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΤΕΣΤ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΕΡΜΑ
 (∆ερµατολογική Πανεπιστηµιακή
Κλινινή Νοσοκοµείου Α. Συγγρός)

30 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ∆ΡΑΣΗ (Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli K12 and Enterococcus hirae)

EN 1276:2019 30 sec

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ∆ΡΑΣΗ
(Candida albicans)  EN 1650:2019 30 sec

ΙΟΚΤΟΝΟΣ ∆ΡΑΣΗ  ενάντια σε ιούς µε
περίβληµα και χωρίς περίβληµα (Adenovirus, 
Poliovirus, Murine Norovirus) 

EN 14476:2013+Α2:2019 1 min

ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ∆ΡΑΣΗ
(Mycobacterium terrae) EN 14348 30 sec

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ∆ΡΑΣΗ (Mycobacterium 
avium,
Mycobacterium terrae)

EN 14348 30 sec

ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΧΕΡΙΩΝ EN 1500:2013 30 sec

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΧΕΡΙΩΝ EN 12791

ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ βακτηριοκτόνος κα
 µυκητοκτόνος δράση
(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli K12 and Enterococcus hirae, 
Candida albicans)  

EN 13697:2015+A1:2019 1 min

ΧΕΡΙΑ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

FROISEPT ΕΧTRA SPRAY ΧΕΡΙΩΝ-EΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ  

FROISEPT EXTRA SPRAY 
(ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ) 100 ml

FROISEPT EXTRA SPRAY 
(ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ) 250 ml

FROISEPT EXTRA SPRAY 
(ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ) 500 ml  

FROISEPT EXTRA SPRAY 
(ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ) 1000 ml

FROISEPT EXTRA SPRAY  
(ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 5 Lt



UltraCare

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΒΡΕΦΗ, ΠΑΙΔΙΑ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

MICROBIOME
B O O S T

77 Mitromara Str. - Aharnes 13678, Athens - Greece
Tel:  +30 (210) 24.44.378, +30 (210) 24.44.018, Fax: +30 (210) 24.40.973
www.froika.com • e-mail: info@froika.com

ΠΟΛΥ ΞΗΡΟ, ΕΤΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΜΕ ΤΑΣΗ ΑΤΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΣΜΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ
ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ GEL

Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Ε Σ
200ml 250ml 400ml 500ml 750ml 1000ml

GEL-WASH • • •

MILK • • •

CREAM-WASH • • •

FLUID • • •

BALM • • •
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•  Τριχωτό: 10% όες
• όι συνέπειες της Ps:

- ςτιγματικές
- κoινωνική & συναισθηματική δυσφορία

• ςχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο PsA

•  PsA σχετίζεται με την ψωρίαση με επιπολα-
σμό που κυμαίνεται από 5,94%- 23,9%.

•  Ps τριχωτού της κεφαλής: [Hazard Ratio (HR) 
3,89 (95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI): 2,18-
6,94)] αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης PsA.

•  Aσθενείς με Ps τριχωτού, απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή για την έγκαιρη ανίχνευση της PsA 
και έγκαιρη έναρξη συστηματικής αγωγής.

ΔΕΙΚΤΕΣ αξΙΟΛΟΓηΣηΣ 
ΤηΣ ΣΟΒαΡΟΤηΤαΣ ΤηΣ ΨΩΡΙαΣηΣ 
ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤηΣ ΚΕφαΛηΣ:  

•  Η μέτρια /σοβαρή ψωρίαση: (PSSI) > 12 (κλί-
μακα 0-72), 

•  Με > 30% της επιφάνειας του τριχωτού της 
κεφαλής να επηρεάζεται. 
Δεν περιλαμβάνει την περιοχή του προσώ-
που ή τράχηλου

•  ScPgA: 
Scalp Physician Global Assessment (Παγκό-
σμια Αξιολόγηση):

0 = clear, 
1 = minimal, 
2 = mild, 
3 = moderate, 
4 = severe, 
5 = very severe

• Ss-IGA:
Scalp- Specific investigators Physician Global 
Assessment (0-4)

ΜΕΤΡΙΑ-ΣΟΒΑΡΗ
ΨΩΡΙΑΣΗ

ΗΠΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΨωΡίαση Τριχωτού
ΚΥΡΙαΚη ΛαΜΠαΔαΚη 
Επιμελήτρια Β’, Β’ Δερματολογική Κλινική ΕΚΠα, ΠΓΝ «αττικόν»

• 2% του δυτικού πληθυσμού
• 80% των ασθενών αναφέρουν συμπτώματα τριχωτού
•  Στο 1/3 των ασθενών, είναι παρούσα τη στιγμή της αρχικής εκδήλωσης της 

ψωρίασης 
• Στο 25% των ασθενών, η μόνη εκδήλωση της νόσου

Κλινική εικόνα:
•  Σαφώς αφοριζόμενες, ερυθηματώδεις /διηθημένες πλάκες, που καλύπτονται από 

παχιά λέπια, σε: Παρυφές τριχωτού - Ινιακή χώρα - Οπισθοωτιαία χώρα
•  Διάσπαρτες βλάβες σε όλο το τριχωτό 
•  +/- Κνησμός, καύσος, απολέπιση
•  Ρυθμός ανάπτυξης των τριχών: φυσιολογικός
•  Σοβαρές /υποτροπιάζουσες  μορφές  με  παρατεταμένη  προσβολή  τριχωτού: 

τελογενής τριχόρροια, αλωπεκία  – σπάνια ουλωτική

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
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ΤΟΠΙΚα ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔη 
•  Clobetasol propionate (CP): κατηγορίας 1 

(υπερ-σχυρό) που διατίθεται ως shampoo, 
σπρέι, διάλυμα, λοσιόν, αφρός και αλοιφή

•  Δεσοξυμεταζόνη, Φλουοσινονίδη: ταξινο-
μούνται αμφότερα ως τοπικά κορτικοστερο-
ειδή κατηγορίας 2 της FDA (ισχυρά)

•  Βηταμεθαζόνη (BMV): τοπικό κορτικοστερο-
ειδές κατηγορίας 3 FDA

ΤΟΠΙΚα αΝαΛΟΓα ΒΙΤαΜΙΝηΣ D  
•  4 τοπικά ανάλογα βιτD3:

- καλσιποτριόλης 50μg/1g 
- καλσιτριόλης 3μg/1g
- τακαλσιτόλης 4,17μg/1g
- μεγακαλσιτόλης (maxacalcitol) 25μg/1g

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
•  Αναστολή κυτταρικού πολλαπλασιασμού
•  Αύξηση διαφοροποίησης των κερατινοκυτ-

τάρων
•  Αντιφλεγμονώδη δράση  
AE: 
•  ερεθισμός στη βλάβη και το γύρω υγιές δέρμα 
•  Αίσθημα καύσου
•  Φωτοευσθησία 
•  Δια/χές της ομοιόστασης του Ca >100gr/εβδ 
•  (Υπερασβεστιαιμία/υπερασβεστιουρία)

φΩΤΟΘΕΡαΠΕΙα
UVΒ: 
•  Η παρουσία τριχών παρεμποδίζουν την από-

δοση των UV ακτίνων στις βλάβες του τρι-
χωτού .

•  ειδικές συσκευές (UVB comb) διοχετεύουν 
κατευθείαν την UVB ευρείας ζώνης στη πε-
ριοχή των βλαβών

PUVA: 
•  εφαρμογή τοπικά ψωραλένιων σε μορφή  

κρέμας, αλοιφής ή διαλύματος UVA ακτι-
νοβολία 

•  Μειονεκτήματα: 
-  Μη ομοιογενής επάλειψη  απρόβλεπτες 

φωτοτοξικές αντιδράσεις
-  εφαρμογή σε περιοχές χωρίς βλάβες  

υπερχρώσεις.

Παλαιότερες 
Θεραπείες

Μηχανισμός δράσης Σκευάσματα ΑΕ

Anthralin

Aντιμιτωτική
Αντιφλεγμονώδη δράση

Dithranol  
Cr.  Διθρανόλης 1% σε λιπο-

κρυσταλικές μικροκάψουλες
Cr.  Διθρανόλης  0,1%,  0,25%,  0,5%,  

1% και  2%
Scalp gel  Διθρανόλης 0,25% , πίσσα 

1,6%

Χρωματίζει δέρμα-μαλλιά-ρούχα  
τοπικό ερεθισμό       

Τοπικά
Ρετινοειδή
Παράγωγα της
Βιταμίνης Α

Ομαλοποιούν τη 
διαφοροποίηση 
κερατινοκυττάρων
Αντιφλεγμονώδη δράση

Ταζαροτένιο
γέλη 0,1/ 0,05%

Τοπικός ερεθισμός
Αντένδειξη: κύηση/γαλουχία

Πίσσα
Αντιμιτωτική δράση, 
αντικνησμώδη
αντιφλεγμονώδης                                    
αγγειοσυσπαστική
Αναστολή σμηγματόρροιας

Scalp oint: 12%

Lotion πίσσας 1% & 5%  επάλειψη

Shampoo  πίσσας 6%.

Δυσάρεστη οσμή/Χρωματίζει 
δέρμα-ρούχα/θυλακίτιδα
✓Το σχήμα Goeckerman:
UVB και  εφαρμογή 
ακατέργαστης πίσσας άνθρακα.                    

Κερατολυτικά Απομάκρυνση λεπιών
Ενίσχυση δράσης φαρμάκων

Σαλικυλικό οξύ (2-10%)
Ουρία (>10%)                          
Γαλακτικό οξύ

Τοπικός ερεθισμός
✓Συνδυασμός με κορτικοειδή -> 
υψηλότερο ποσοστό κάθαρσης

ΤΟΠΙΚη ΘΕΡαΠΕΙα

Study Population Design Tx Results

Klaber et al
1994

N = 474 4-week RCT sol BMV 1mg/ml
vs
Sol. Calcipotriol 50 μg/ml

Εβδ. 4/ καθαρό τριχωτό:          

75% BMV  
vs
58%  calcipotriol , p<0,001 

Reygagne
et al
2005

N = 151 4-week RCT Sh.CP 0.05 % 
vs
Sol calcipotriol 0.005 % 

Εβδ. 4:
Sh CP ανώτερη αποτελεσματικότητα           
vs
calcipotriol

Οι ΑΕ ήταν επίσης πιο συχνές στην ομάδα της 
καλσιποτριόλης.

Willis et al.
2006

N = 121 2-week RCT Gel Desoximetasone 0.05 % 
vs
Gel fluocinonide 0.05 %

Παρόμοια  απόκριση και στις δύο ομάδες. 

   ΤΟΠΙΚα ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔη

Study Population Design Treatment Results
Luger et al.
2008

N = 869, 52-week RCT Gel καλσιποτριόλης – BD 
vs
Calcipotriol 50 μg / g 

ssIGA 0/1:       

92,3% της ομάδας της καλσιποτριόλης – BD 
Vs
80% της ομάδας της καλσιποτριόλης
(p <0,001)

Kragballe et al.
2009

N = 312 8-week RCT Gel calcipotriol - BD 1φ/ημέρα 
vs 
calcipotriol (50μg/g) 

Eβδ. 8  ssIGA 0 /1:

68,6% ομάδα συνδυασμού 
Vs
31,4% calcipotriol (50μg/g) 
(p< 0,001)

Van deKerkhof et 
al.
2009

N = 1417, mild-
to-verysevere
scalp psoriasis

8-week RCT 
Calcipotriol - BD 
vs BD
vs calcipotriol (50μg/g) 

Εβδ. 8 ssIGA 0/1:

68,4% συνδυασμού 
Vs
61% BD 
43,4% calcipotriol
(p < 0,0001)

   ΤΟΠΙΚα αΝαΛΟΓα ΒΙΤαΜΙΝηΣ D



NOVEANE®PREMIUM
>>> 1η αντιγηραντική σειρά τριών διαστάσεων

 ✓ Μοναδική 

σύνθεση 

βασισμένη  

σε επιστημονικά 

χαρακτηριστικά 

 ✓ Επανορθώνει  

& φροντίζει  

την επιδερμιδα

SENSIDIANE  PALPEBRAL

0% συντηρητικά
100% αποστειρωμένο
Πλήρης ακεραιότητα  
των ενεργών συστατικών

>>> Φροντίδα της περιοφθαλμικής περιοχής
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ECZEANE®

Balm 48-ωρης 
αναπλήρωσης λιπιδίων  
με δράση κατά του κνησμού

1 εφαρμογή, 
κάθε δεύτερη μέρα

100% αποστειρωμένο 
Ευρεσιτεχνία UHT
0% Συντηρητικά

IKLEN®+
 ✓ Εξειδικευμένη φροντίδα 

ενάντια στη γήρανση 

 ✓ Κατάλληλο για όλους  

τους τύπους δέρματος 

 ✓ Αποδεδειγμένη 

αποτελεσματικότητα κατά 

των καφέ κηλίδων 

 ✓ Αναγνωρισμένα ενεργά 

λευκαντικά συστατικά 
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ΣΥΣΤηΜαΤΙΚΕΣ ΘΕΡαΠΕΙΕΣ
•  Μεθοτρεξάτη: ςυνιστώμενη δόση: 7,5-25 mg 

υποδορίως μία φορά/εβδομάδα, σε συνδυ-
ασμό με από του στόματος 5 mg φυλλικό 
οξύ την επόμενη μέρα

•  κυκλοσπορίνη: 5 mg/kgςΒ, σε 2διαιρεμένες 
δόσεις/ημερησίως για 16w ή 2 έτη

• Ρετινοειδή: Aκιτρετίνη 1mg/kg/day
• Βιολογικοί παράγοντες

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠαΡαΓΟΝΤΕΣ

Anti- TNF 

Infliximab
Etanercept
Adalimumab
Certolizumab

Anti- IL 12/23 Ustekinumab
Small-molecule Inhibitor PDE4 Apremilast

Anti- IL 17
Secukinumab
Brodalumab
Ixekizumab

Anti -IL 23
Risankizumab
Guselkumab

Population Design Treatment Results

2 RCT
CIMPASI-1  
CIMPASI-2 
2018

48 w Ασθενείς με μέτρια/σοβαρή
Ps, μετά από φόρτιση 
CZP 400 mg στις εβδ 0, 2 & 4,
τυχαιοποιήθηκαν 2: 2: 1 σε:
CZP 400 mg
CZP 200 mg
vs
PL Q2 w. 

Εβδ16:
HNPASI 75 :

75,8% |82,6% : CZP 400 mg (CIMPASI-1 |-2) &
66,5% | 81,4%   CZP 200 mg

vs PL 
6,5% | 11,6%, p <0,0001 .

Οι απαντήσεις διατηρήθηκαν έως την εβδ. 48          
και για τις δύο δόσεις CZP

Population Design Treatment Results

2 RCT
CIMPASI-1  
CIMPASI-2 
2018

48 w Ασθενείς με μέτρια/σοβαρή
Ps, μετά από φόρτιση 
CZP 400 mg στις εβδ 0, 2 & 4,
τυχαιοποιήθηκαν 2: 2: 1 σε:
CZP 400 mg
CZP 200 mg
vs
PL Q2 w. 

Εβδ16:
HNPASI 75 :

75,8% |82,6% : CZP 400 mg (CIMPASI-1 |-2) &
66,5% | 81,4%   CZP 200 mg

vs PL 
6,5% | 11,6%, p <0,0001 .

Οι απαντήσεις διατηρήθηκαν έως την εβδ. 48          
και για τις δύο δόσεις CZP

CERTOlIzuMAb

• Μονοκλωνικό αντίσωμα με υψηλή συγγένεια για τον TNFa

Study Population Design Treatment Results
Menter et
al.
2008

N = 1462 
Υποανάλυση, 
χωρίς 
συγκεκριμένα 
κριτήρια για την 
Ps τριχωτού  
κεφαλής.

Συγκεντρωτική 
ανάλυση
3RCTs
EXPRESS 
EXPRESS II 
SPIRIT 

Infliximab 5 mg/kg atweeks 0, 2, 6 then
every 8weeks

Οι δείκτες σοβαρότητας στις 4 περιοχές 
του σώματος (κεφαλή, κορμός, άνω και 
χαμηλή έκταση) εκφράστηκαν με τις 
τιμές PASI.

Εβδ. 10: 
PASI90 : 85,5  vs 22% PL SPIRIT. 
73,1 % έναντι 8,3%  EXPRESS.
66,6 % vs 5,5% EXPRESS II.

Το infliximab δείχνει αποτελεσματικότητα 
στην Ps τριχωτού  κεφαλής.

Torii et al.
2011

N = 114 Συγκεντρωτική 
ανάλυση RCT 
& OPL
62 w

RCT :  
ifliximab 5 mg / kg (εβδ 0, 2, 6)  vs
PL. 
Aπό την εβδ 14 -62 , πέρασε σε 
infliximab.
OPL : 
Ιfliximab 5 mg / kg τις εβδομάδες 0, 2, 6 
από 8 εβδομάδες 
έως την εβδ 46.

Eβδ.62 για RCT & Eβδ46 OPL-
πλήρη αξιολόγηση:
50%:   >90% στo index τριχωτού 
40,9%:  100% βελτίωση. 

Η βελτίωση της κεφαλής ήταν 75,7% σε 
πλήρη αξιολόγηση.

INFlIxIMAb

• Xιμαιρικό αντίσωμα που δεσμεύει και αδρανοποιεί τον διαλυτό και διαμεμβρανικό TNF-a. 
RCT: Randomized controlled trials / OPL: Open-label trial

Study Population Design Treatment Results
Bagel J, Lynde C, 
Tyring S, Kricorian 
G, Shi Y, Klekotka 
P.Moderate to 
severe plaque 
psoriasis with scalp 
involvement: 
arandomized, 
double-blind, 
placebo-controlled 
study of etaner-
cept. J Am Acad 
Dermatol. 2012

N =124,
PSSI >15 

24 w RCT Ομάδα Α:
etanercept 50 mg 2 φ/εβδ. μεταξύ 
εβδομάδων 1& 12, ακολουθούμενη 
από etanercept 50 mg 1φ/εβδ και PL 
1φ/εβδ μεταξύ εβδομάδων 13 και 24) 

Vs

Ομάδα B:
PL 2 φ/εβδ - εβδ. 1 -12 

Εtanancept - εβδ. 13 -24.

⚫ Eβδ. 12:
Μέση βελτίωση του PSSI ήταν 86,8% 
στην ομάδα Α vs 20,4% ομάδα Β 

(p <0,0001). 

⚫ Eβδ. 24:
Μέση βελτίωση του PSSI ήταν 90,6% 
στην ομάδα Α vs 79,1% ομάδα Β, 
(χωρίς σημαντική διαφορά).

Ανταπόκριση της ομάδας Β,          
παρόμοια  με αυτή της ομάδας Α.

ETANERCEPT

•  Διμερής ανθρώπινη πρωτεΐνη σύντηξης που, αποτελείται από το εξωκυττάριο τμήμα του υπο-
δοχέα p75 του TNF και το Fc τμήμα της ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης IgG1. 

• Δεσμεύει τον διαλυτό TNFa και τον καθιστά ανενεργό.

Study Population Design Treatment Results
Thaci
et al
2015

N = 663 Ps
τριχωτού

N = 433 both
nail and scalp
PSSI> 0 

RCT 
(BELIEVE),
16 w

Adalimumab 80 mg
sc την εβδ. 0 και κατόπιν 
40 mg Q2εβδ για εβδ. 1-
15.
vs
PL

Εβδ, 8:
Ασθενείς με Ps τριχωτoύ/ονύχων, 
καθυστερούν να επιτύχουν
PASI 75 σε σύγκριση με ασθενείς  με Ps
τριχωτού-53,6% vs 61,1%

Εβδ. 16:
PASI 75:  70,8%  Ps τριχωτού
vs
66,1%  Ps τριχωτoύ/ονύχων.

Εβδ 16 :
Μέση μείωση PSSI: 77,2%.
Οι ασθενείς Ps τριχωτού  κεφαλής ανέφεραν 
βελτιώσεις στο DLQI

ADAlIMuMAb

•  Adalimumab: πρώτο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 που αναστέλλει τον TNF.
• ςυνδέεται με το διαλυτό και διαμεμβρανικό TNFa.



Φωτοδυναμική θεραπεία 
µε 5-αµινολεβουλινικό οξύ

5-ALA 
σε γλυκοσφαιρίδια 
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Τα γλυκοσφαιρίδια είναι νανοσωματίδια  
για απαράμιλλη σταθερότητα και διεισδυτικότητα 
του  5-ALA και του υαλουρονικού οξέος.

Τα γλυκοσφαιρίδια GlycoAla αποτελούν ένα 
σταθερό προστατευτικό σύστημα εναπόθεσης 
για το 5-ALA και το υαλουρονικό οξύ.

Εφαρμογές
•  Αντιγήρανση – Φωτοαναζωογόνηση  
•  Μείωση των ορατών σημείων της 

φωτογήρανσης
•  Λείανση των λεπτών γραμμών & ρυτίδων 
•   Απομάκρυνση του πλεονάζοντος σμήγματος 
•  Μείωση του μεγέθους των πόρων  

της επιδερμίδας 
•  Αφαίρεση των μη υγειών ή νεκρών 

επιθηλιακών κυττάρων 
•   Καθαρισμός και βελτίωση της υφής  

του δέρματος 
•   Ενυδάτωση και βελτίωση του τόνου  

του δέρματος 
•   Αντιμετώπιση της υπερπλασίας  

των σμηγματογόνων αδένων 

Πλεονεκτήματα
• Άριστη διεισδυτικότητα • Δεν απαιτείται μίξη
• Εξαιρετικά αποτελέσματα • Κατάλληλο και  
για daylight PDT • Μηδενικός χρόνος ανάνηψης 
• Περιοδική συντήρηση για αποτελέσματα 
διαρκείας • Χαμηλό κόστος εφαρμογής



ΣΕΛΙΔΑ 18

Περίπτωση 1 
•  62χρονη γυναίκα, PASI= 8 ,PSSI= 60, DLQI=10
•  Ανθεκτική σε προηγούμενες τοπικές θερα-

πείες (κορτικοστεροειδή/σαλικυλικά/ανάλο-
γα βιταμίνης D) και συστημικοί παράγοντες 
(CoA, MTX και etanercept).

Περίπτωση 2 
•  74χρονη γυναίκα με, PASI= 11, PSSI= 54, 

DLQI= 8.
•  Ανθεκτική σε τοπικά κορτικοστεροειδή/ανά-

λογα της βιταμίνης D και συστηματική αγω-
γή: CoA, etanercept, infliximab - και ΜΤΧ.

SECukINuMAb

Study Population Design Treatment Results

Di Cesare et 
al. 
2011

N = 2 Case reports: 
one 40w
one 48 w

Ustekinumab sc,45 mg at 
day 0, week 4and every 
12 weeks

Εβδ. 16 & 24:
Πλήρης κάθαρση &διατήρηση της 
κάθαρσης στις εβδομάδες 40 και 48.

Papadavid
et al.
2014

Ν = 2
PSSI 60 και 
54,
αντίστοιχα

28 w Ustekinumab sc,45 mg at
day 0, week 4and every
12 weeks

Εβδ. 8:  
Πλήρης ύφεση της Ps τριχωτού και PASI 75

Εβδ. 16:
οι ασθενείς είχαν  PASI 100 και DLQI = 0. 

Οι ασθενείς διατήρησαν πλήρη ύφεση, ως
την εβδ. 28.

uSTEkINuMAb

•  Aνθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει άμεσα την ιντερλευκίνη (IL) -12 και την 
IL-23 δεσμεύοντας την κοινή υπομονάδα p40. 

•  καμία δημοσιευμένη μελέτη δεν διερεύνησε τελικά το ustekinumab στην Ps του τριχωτού 
κεφαλής. Μόνο δύο case reports.

Study Population Design Treatment Results
Rich et al.
2016

N = 1255,   ScPGA>3 
(μέτρια με σοβαρή 
ψωρίαση τριχωτού)

Aνάλυση 2 RCT: 
ESTEEM 1  και 
ESTEEM 2,
52 w

Tυχαιοποίηση 2: 1 σε 
Apremilast 30 mg 2φ/d
vs
PL 
Apremilast:  εβδ 16-32
Επανατυχ/ση: εβδ 32-
52

Εβδ. 16: ScPGA 0 / 1

Εβδ. 32: ScPGA 0 / 1
43,6% & 50,7% ESTEEM 1 &ESTEEM 2,  
PL Apremilast

Η επίτευξη ScPGA 0 /1 διατηρήθηκε και στις δύο 
μελέτες, έως την εβδ. 52.

Study Population Design Treatment Results
Rich et al.
2016
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(μέτρια με σοβαρή 
ψωρίαση τριχωτού)
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Apremilast 30 mg 2φ/d
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PL 
Apremilast:  εβδ 16-32
Επανατυχ/ση: εβδ 32-
52

Εβδ. 16: ScPGA 0 / 1

Εβδ. 32: ScPGA 0 / 1
43,6% & 50,7% ESTEEM 1 &ESTEEM 2,  
PL Apremilast

Η επίτευξη ScPGA 0 /1 διατηρήθηκε και στις δύο 
μελέτες, έως την εβδ. 52.

APREMIlAST

•  Από του στόματος, αναστολέας της  φωσφοδιεστεράσης-4 που δρα αυξάνοντας τα επίπεδα CAMP 
και ρυθμίζοντας έτσι την παραγωγή προ-φλεγμονώδους & αντιφλεγμονώδους μεσολαβητή.

Study Population Design Treatment Results
Kircik et al
2015

N = 2075,
HNPASI>12

Συγκεντρωτι
κή ανάλυση 
4RCT: 
ERASURE, 
FIXTURE, 
FEATURE, 
JUNCTURE

52 w

Secukinumab
300 mg ή 150 mg sc
vs
PL 

Εβδ. 12: 
Υψηλό ποσοστό HNPASI 90 και 100.

Τα ποσοστά απόκρισης  (HNPASI90 & 
100) διατηρήθηκαν στην εβδ. 52. 

Η γρήγορη και διαρκής κάθαρση της 
Ps τριχωτού και αυχένα, έδειξε 
ουσιαστική βελτίωση στο DLQI.

SECukINuMAb

•  Μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει επιλεκτικά την IL-17Α 

Study Population Design Treatment Results
N.Roboti
et al.
2019

N = 78 
το 37,5% (30/80) είχε  λάβει 
έναν αντι-TNFa, 
15% έναν αναστολέα IL12 / 23 
& 10%  αναστολέα PDE4. 
SPGA: 2-4

104w Secukinumab 
300 mg 

⚫ Εβδ. 16:
98,7%, sPGA 0/1 

⚫ H βελτίωση διατηρήθηκε με 
86%, να φθάσει το sPGA 0 
την εβδ. 52.

Study Population Design Treatment Results
N.Roboti
et al.
2019

N = 78 
το 37,5% (30/80) είχε  λάβει 
έναν αντι-TNFa, 
15% έναν αναστολέα IL12 / 23 
& 10%  αναστολέα PDE4. 
SPGA: 2-4

104w Secukinumab 
300 mg 

⚫ Εβδ. 16:
98,7%, sPGA 0/1 

⚫ H βελτίωση διατηρήθηκε με 
86%, να φθάσει το sPGA 0 
την εβδ. 52.

SECukINuMAb
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Οι ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής έδειξαν ταχεία και δραστική βελτίω-
ση από τα βασικά μέσα PGA 1,8 (διάμεσος: 2) έως 0,8 (διάμεσος: 1) στη μελέτη μας, 
η οποία επιτεύχθηκε την εβδομάδα 4 και συνεχίστηκε την εβδομάδα 16 (μέσος όρος 
/ διάμεσος sPGA: 0,4 / 0, sPGA 0/1 στο 98,7%) μετά την έναρξη του secukinumab. 
Αυτή η βελτίωση διατηρήθηκε με 86% να φθάσει το sPGA 0/1 την εβδομάδα 52

bRODAluMAb

Study Population Design Treatment Results

Boni 
Elewski 
2020

Αξιολογήθηκε  
το brodalumab
σε ασθενείς με 
Ps τριχωτού 
κεφαλής& 
ονύχων σε 3 
RCT:
AMAGINE-1 
AMAGINE-2,
AMAGINE-3.

AMAGINE-1
(Ν=441 ) σε 
18-75 ετών 
ετων,
PSSI ≥15 
12w

Brodalumab 210 mg
Q2W 
vs
PL

Εβδ.12:
AMAGINE-1
Βελτίωση/κάθαρση της Ps τριχωτού.

Δεν αξιολογήθηκε μετά την εβδ. 12 η 
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα.

Τα σημαντικά ποσοστά βελτίωσης που παρατηρήθηκαν από το βασικό PSSI ήταν εμφα-
νή από την εβδομάδα 2 και συνέχισε να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια των εβδομάδων
4 έως 12 (Σχήμα 2). Την 12η εβδομάδα, το brodalumab παρουσίασε σημαντικά
μεγαλύτερη παρατηρούμενη ποσοστιαία βελτίωση από το βασικό PSSI (92,8%) από 
το εικονικό φάρμακο (14,4%).

IxEkIzuMAb
Study Population Design Treatment Results
Reich et al
2017

Συγκεντρωτική 
ανάλυση 
3RCT:
UNCOVER-1 
(N = 1296), 
UNCOVER-2
(N = 1224) και 

UNCOVER-3
(N = 1346)

PSSI> 0

60 w Ixekizumab 80 mg sc Q2W 
ή Q4W, στη συνέχεια  
χορηγήθηκε Q4W (εβδ. 
12–60) μετά από αρχική 
δόση 160 mg την εβδ 0 

vs
PL  έως την εβδ. 12. 

vs
Etanercept 50 mg 2φ/εβδ
έως την εβδ. 12
(UNCOVER-2 και -3 )

Eβδ: 12: 
75%  ixekizumab Q2W 
παρουσίασαν πλήρη κάθαρση 
πλακών Ps τριχωτού 

H πλειοψηφία αυτών των ασθενών
διατήρησε την ανταπόκρισή τους όταν
άλλαξε σε Q4W έως την εβδ. 60.

•  εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα IL-17A

IxEkIzuMAb

RISANkIzuMAb (Rzb)
Study Population Design Treatment Results
Bachelez, 
2018

N =1305  
μέτρια έως 
σοβαρή 
Ps τριχωτού  
κεφαλής 

Ανάλυση 3RCT: UltIMMa-1,
UltIMMa-2 και IMMhance
16 w

Tυχαιοποιήθηκαν 3: 1: 1 για:
RZB 150 mg
Vs
ustekinumab
(45 mg ή 90mg)
Vs
PL
(UltIMMa-1, UltIMMa-2 )
RZB vsPlacebo
IMMhance

Εβδ. 16: 
υψηλότερα ποσοστά  sPGA
0/1  RZB
vs
placebo (P <0,001 )

Μεγαλύτερη μείωση στη 
βαθμολογία PSSI σε 
ασθενείς που έλαβαν RZB 
vs placebo
(P <0,001) 

Elewski, 
2019

Ολοκληρωμένη ανάλυση των
UltIMMa-1 και UltIMMa-2
52 w

•  Eξανθρωποποιημένη μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη IgG1, εκλεκτική 
για την ιντερλευκίνη (IL)-23.

•  ςυνιστώμενη δόση: 150 mg (δύο ενέσεις των 75 mg) sc την εβδ. 
0,4, και κάθε 12 εβδ.
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Ολοκληρωμένη ανάλυση των UltIMMa-1 και UltIMMa-2, 52 w

guSElkuMAb
Study Population Design Treatment Results

Peter 
Foley
Et al
2018

2RCT:
VOYAGE 1 
&VOYAGE 2
N=1.576  
Psτριχωτού
ss-IGA  ≥3

24 w Guselkumab 100 mg (εβδ. 
0, 4 και στη συνέχεια κάθε 
8 εβδ.) 

vs
PL              guselkumab 100 
mg από την εβδ 16 

vs
Adalimumab

Το Quselkumab πέτυχε 
αποκρίσεις ανώτερες από το 
adalimumab

Βελτιώσεις στην Ps του τριχωτού 
κεφαλής συσχετίστηκαν με 
βελτιώσεις DLQI 0 /1 στις 24 
εβδομάδες
(Ρ = 0,006)

•  Πλήρως ανθρώπινο IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει 
την ενδοκυτταρική σηματοδότηση IL23 μέσω της δέσμευσης στην 
υπομονάδα ρ19 

ID

ΕΝ ΚαΤαΚΛΕΙΔΙ
•  Ps τριχωτού: φυσική & σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση.
•  Τοπικές θεραπείες: η πρώτη θεραπευτική επιλογή.
•  Ανεπαρκής σε μέτρια/σοβαρή Ps τριχωτού κεφαλής.
•  Αναγκαία η έγκαιρη έναρξη συστηματικής αγωγής με σκοπό τη τα-

χύτερη κάθαρση.
•  επιλογή της θεραπείας: 

- Δύσκολη - εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης, & τη 
συμμόρφωση του ασθενούς. 

• ςτη θεραπευτική μας φαρέτρα: Πολλές επιλογές.
• ςτόχος:

- Διατήρηση καθαρού δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
- ικανοποιημένο ασθενή / ουσιαστική βελτίωση ποιότητα ζωής.
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ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ ΠαΡαΓΟΝΤΕΣ & 
ΔηΜΟΓΡαφΙΚα ΧαΡαΚΤηΡΙΣΤΙΚα
•  Όχι διαφοροποίηση σε σχέση με ηλικία έναρξης, 

διάρκεια νόσου, οικογενειακό ιστορικό ψωρία-
σης, συνοδό αρθρίτιδα & καρδιαγγειακή νόσος

•  Αυξημένη έκφραση HLA Cw6
•  Περιβάλλον - κάπνισμα, τριβή, μηχανικό ή 

θερμικό τραύμα
•  Παράδοξη εμφάνιση ειδικά ψωριασιόμορ-

φων παλαμοπελματιαίων εξανθημάτων κα-
τόπιν αγωγής αναστολέων TNF

Asumalahti K et al. Dermatol. 2003, 
R Giménez-Garcia et al. J Eur Acad Dermatol 

2003 Kingo K et al. Dermatol 2007 

ΘΕΡαΠΕΥΤΙΚη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣη
•  Θεραπευτική πρόκληση!

-  Υψηλού πάχους κεράτινη στιβάδα  πα-
ρεμπόδιση

-  Όχι πάντα ικανοποιητική απόκριση σε συ-
στηματικές θεραπείες

-  Έλλειψη τυχαιοποιημένων, κλινικών μελετών
Adisen et al.Dermatol 2009 

ΤΟΠΙΚη αΓΩΓη
•  ισχυρά κορτικοστεροειδή (Clobetasol propi-

onate) υπο κλειστή περίδεση. Όμως:
-  Προσοχή στη χρήση πολλαπλών τοπικών 

σκευασμάτων!

-  κίνδυνος εμφάνισης ιατρογενούς υπερευ-
αισθησίας εξ επαφής  δημιουργία φαι-
νομένου kobner  επιδείνωση!

ΨωΡίαση 
Παλάμων - Πελμάτων 
ΜΠαφΙΛΙαΣ ΠαΝαΓΙΩΤηΣ
Δερματολόγος - αφροδισιολόγος

•  Προσβολή άκρων με εμφάνιση ερυθηματολεπιδωδών πλακών σε παλάμες - πέλματα (είτε 
μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με γενικευμένη ψωρίαση κατα πλάκας)

• Ενίοτε επί των πλακών ή και ανεξαρτήτως εμφάνιση στείρων φλυκταινιδίων

συμπαγής 
υπερκεράτωση

εστιακή 
παρακεράτωση

λέπτυνση 
κοκκώδους 
στοιβάδας

ακανόνιστη 
ακανθώθης υπερπλασία

χρόνια μέτρια 
φλεγμονώδη διήθηση

αγγειοδιαστολή

ΙΣΤΟΠαΘΟΛΟΓΙΚα ΧαΡαΚΤηΡΙΣΤΙΚα
•  Πολλαπλές εστίες παρακεράτωσης εναλλασσόμενης με ορθοκεράτωση, καθώς & παρουσία 

φλεγμονωδών κυττάρων, επιδερμιδικά μικροαποστήματα από ουδετερόφιλα πολυμορφο-
πύρηνα και φυσικά ακάνθωση.

ΨΠΠ: Ειδικός Δείκτης αξιολόγησης ppPASI

Score Ερύθημα (Ε) Φλύκταινες (Φ) Απολέπιση (Α) Επιφάνεια Προσβολής (%)

0 καθόλου καθόλου καθόλου 0

1 Ήπια Ήπια Ήπια 0-10

2 Μέτρια Μέτρια Μέτρια 10-30

3 ςοβαρά ςοβαρά ςοβαρά 30-50

4 Πολύ ςοβαρά Πολύ ςοβαρά Πολύ ςοβαρά 50-70

5 - - - 70-90

6 - - - 90-100

Το ppPASI score υπολογίζεται ως εξής: [(Ε+Φ+Α) x περιοχή χ 0.2 (δεξιά παλάμη)] + [(Ε+Φ+Α) χ πε-
ριοχή χ 0.2 (αριστερή παλάμη)] + [(Ε+Φ+Α) χ περιοχή χ 0.3 (δεξί πέλμα)] + [(Ε+Φ+Α) χ περιοχή χ 
0.3 (αριστερό πέλμα)]

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
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Adisen et al.Am J Eur Acad Dermatol 
Venereol 2009

φΩΤΟΧηΜΕΙΟΘΕΡαΠΕΙα
•  PUVA  μέτρια αποτελεσματικότητα σε σο-

βαρή νόσο (μερική ή πλήρης βελτίωση σε 
62.5% ασθενών με μέτρια προς σοβαρή ΨΠΠ)

•  Παρεμφερή αποτελεσματικότητα με ασιτρε-
τίνη, κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, με μικρό-
τερο κίνδυνο Αν/εν

•  PUVA >> nb-UVB ( βελτίωση κατα 85.45 vs 
61.03% αντίστοιχα)

•  PUVA και ασιτρετίνη  συνεργική δράση με 
καλύτερα αποτελέσματα απ’ότι κάθε μεμο-
νωμένη θεραπεία

Raposo et al.Am J Clin Dermatol 2016

ΡΕΤΙΝΟΕΙΔη
•  Ασιτρετίνη: ρετινοειδές εκλογής (ppPASI 51-

74 σε 48% ασθενών με ΨΠΠ)
•  ςυνιστώμενη δόση μεταξύ 10-35 mg/ημέρα
•  Προσοχή: Αντενδείξεις! (εγκυμοσύνη), ςυστη-

ματικές Αν/εν (Δυσλιπιδαιμία, Ξηρότητα κλπ)
•  Αλιτρετινοΐνη 30mg ημερησίως καθώς & 

ισοτρετινοΐνη 0,5mg/kg/ημέρα επίσης ανα-
φερόμενο σε βιβλιογραφία

Janagond et al. J Eur Acad Dermatol 
Venereol. 2013

ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝη & ΜΕΘΟΤΡΕξαΤη

•  Μεθοτρεξάτη 60.55% βελτίωση σε ασθε-
νείς με εκτεταμένη νόσο

•  κυκλοσπορίνη 50% βελτίωση σε ασθενείς 
με εκτεταμένη νόσο

•  Προσοχή: Αντενδείξεις! (εγκυμοσύνη), ςυστη-
ματικές Αν/εν (Δυσλιπιδαιμία, Ξηρότητα κλπ)

•  Λόγω προφίλ Αν/εν και έλλειψη σημαντικής 
βελτίωσης συγκριτικά με ασιτρετίνη: Παρά-
γοντες 2ης γραμμής μετά από acitretin/PUVA 
ή σε περίπτωση αντένδειξης acitretin/PUVA

Sevrain et al. J Eur Acad Dermatol 2014

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠαΡαΓΟΝΤΕΣ
•  εξαίρεση από την πλειοψηφία κλινικών με-

λετών φάσης 2 & 3
-  όντότητα με μη στανταρισμένα κριτήρια 

και ποικιλία κλινικής εικόνας
-  Προσοχή: ςυνήθως ανεπαρκές BSA ή/και 

PASI score (δεν πληρούνται κριτήρια ένταξης)
•  καθημερινή πράξη βασιζόμενη συχνά σε 

μικρές μελέτες, case series & case reports
Raposo et al. Am J Dermatol 2016

ANTI-TNFS
•  Αντικρουόμενα αποτελέσματα στις διάφο-

ρες δημοσιεύσεις αλλά & σε σχέση με κατά 
πλάκας ψωρίαση…
-  Infliximab: μέτρια έως φτωχή απόκριση 

(ppPASI-75 σε 33.3% των ασθενών vs 8.3% 
υπό placebo σε εβδομάδα 14)

-  Adalimumab: μέτρια απόκριση (PGA score 
clear/almost clear σε 31% vs 4% υπό placebo 
σε εβδομάδα 16)

•  Παράδοξη εμφάνιση Ψωρίασης & Φλυκταί-
νωσης Παλαμών - Πελμάτων!

Isabelle M Sanchez et al.Dermatol 2017
Dapavo P et al. Am Acad Dermatol 2016

Leonardi C et al. Arch Dermatol 2011

AnTI-IL-12/-23
•  ΨΠΠ υπό Ustekinumab: αντικρουόμενα απο-

τελέσματα σε βιβλιογραφία
•  Open-label μελέτη με Ustekinumab σε 20 

ασθενείς με ΨΠΠ: 7/20 πλήρης ύφεση
- 6/9 υπό 90 mg ustekinumab
- 1/11 υπό 45 mg ustekinumab

Hegazy et al. JEADV 2018
Sanchez et al. Dermatol Ther. 2017

Au SC, Goldminz AM, Kim N et al. J 
Dermatol Treat. 2013

ANTI-Il-17
•  IL-17: κεντρικός ρόλος σε παθογένεια ΨΠΠ
•  Μελέτη GESTURE [secukinumab vs placebo] 

σε ΨΠΠ: βελτίωση ppPASI score κατα 54.5% 
(300mg), 35,3% (150mg) vs 4% (placebo)

•  Μελέτη UNCOVER-2 [ixekizumab vs 
etanercept vs placebo: βελτίωση ppPASI 
σε 82% vs 57,7% vs 28,8% αντίστοιχα

•  Πρόσφατα δεδομένα από ελλάδα: 21 ασθε-
νείς με κατά πλάκας ψωρίαση και συνυπάρ-
χουσα ΨΠΠ υπό secukinumab  σημαντι-
κή βελτίωση σε 95.5% των ασθενών σε 16η 
εβδ. & 100% σε 52η εβδ.
Sigurgeirsson B1 et al. J Eur Acad Dermatol 

Venereol. 2013
Gottlieb A et al. J Am Acad Dermatol 2017

Griffiths et al. 2015

αΠΡΕΜΙΛαΣΤη
•  ESTEEM 2: 65.4% των ασθενών υπό 

apremilast  ppPGA score 0-1 (clear-
minimal) vs 31.3% placebo

•  Δεδομένα του 2018: 100 ασθενείς υπό απρε-
μιλάστη για 32 εβδ.  ppPASI-75 (apremilast: 
38%) & βελτίωση DLQI

•  Δεδομένης της δράσης σε μεγάλο εύρος κυ-
τοκινών & της αναφερθείσης αποτελεσματι-
κότητας σε ΨΠΠ  αναμένεται καλή δράση 
ακόμα & σε επίπεδο ΦΠΠ

Bissonnette et al. JEADV 2018
Paul et al. Br J Dermatol 2015
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ΠΕΡαΙΤΕΡΩ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
•  IL-23-inhibitors (Guselkumab, Risankizumab): 

VOYAGE1 73,3% των ασθενών υπό guselkumab 
 ppPGA score 0-1(clear-minimal) vs 

adalimumab 55,8% vs placebo 14%
• Leflunomide (με ή χωρίς ΜΤΧ)
• κολχικίνη

Blauvelt 2017 VOYAGE1 RCT
Reich K et al. AAD 2017

Foley P et al. JAMADermatol. 2018

ΠΕΡαΙΤΕΡΩ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
   24 

  %

0

20

40

60

80

50,3

75 hf-PGA  

Group

No.(%) 
 

Baseline PGA 
2

No.(%)  
 PGA 0  1

P 
Value

Placebo 106 15(14,2) NA

Guselkumab 204 154(75,5) <0,01

Adalimumab 151 93(61,6) <0,01

Guselkumab 204 164(80,4) NA

Adalimumab 151 91(60,3) <0,01

GUSELKUMAB ADALIMUMAB

ΣΥΜΠΕΡαΣΜαΤα
•  Αποτελεί μια νόσο με τεράστια επίπτωση 

στην ποιότητα ζωής των ασθενών
•  Παρουσιάζει χρόνια και υποτροπιάζουσα 

πορεία
•  Η αποτελεσματική θεραπεία κρίνεται από την 

έγκαιρη αναγνώριση της νόσου μέσω μιας 
στοχευμένης κλινικής αλλά και ανοσοπαθο-
λογικής ορθής προσέγγισης

•  Περισσότερες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές 
απαιτούνται ακόμη για την πληρέστερη αντι-
μετώπιση της νόσου αλλά και των ασθενών

ID





ΣΕΛΙΔΑ 28

ςτην καθημερινή πρακτική έχου-
με τρόπους να αξιολογήσουμε 
και να καταγράψουμε την εξέλι-

ξη της νόσου και την ευεργετική δρά-
ση των τοπικών θεραπειών.  ώστόσο, 
υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο της επα-
νεμφάνισης των ψωριασικών πλακών 
και της υποτροπής των ασθενών λίγο 
μετά την ολοκλήρωση του κύκλου θε-
ραπείας τους, γεγονός που πιθανά να 
συνδέεται με την εμμένουσα, υποβό-
σκουσα φλεγμονή στο ψωριασικό δέρ-
μα, ακόμα και αν η κλινική βλάβη έχει 
πλήρως υποχωρήσει2. επιπλέον γνω-
ρίζουμε ότι κλασικές τοπικές θεραπεί-
ες, όπως τα ισχυρά κορτικοστεροειδή, 
εάν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα, μπορεί να οδηγήσουν 
σε ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες εί-
ναι δύσκολο να προβλεφθούν κατά τη 
συμβατική κλινική εξέταση.

Δεδομένων των παραπάνω, η ανά-
πτυξη και εφαρμογή επιπλέον διαγνω-
στικών εργαλείων, ενδεχόμενα να βο-
ηθήσει στην καλύτερη αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της θεραπείας αλ-
λά και των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Μη επεμβατικές απεικονιστικές μέ-
θοδοι, όπως η δερματοσκόπηση, η 
ανακλαστική συνεστιακή μικροσκοπία 
(RCM) και οπτική συνεκτική τομογραφία 
(OCT)  έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς 
για τη διάγνωση καρκίνων του δέρμα-
τος και για την αξιολόγηση της εκάστο-
τε θεραπείας3-11. Το πλεονέκτημα αυτών 
των τεχνολογιών είναι ότι επιτρέπουν την 
in-vivo εκτίμηση της νόσου χωρίς την 
ανάγκη εφαρμογής επεμβατικής μεθό-
δου όπως η βιοψία δέρματος.

Με δεδομένο ότι αυτές οι τεχνικές 
επιτρέπουν την απεικόνιση δομών που 
δεν είναι ορατές με γυμνό οφθαλμό, 
καθίστανται ιδανικές για τον καλύτερο 
προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας και την εκτίμηση εμφάνι-
σης ανεπιθύμητων ενεργειών από τοπι-
κές θεραπείες σε ασθενείς με ψωρίαση.

ό Oriol Yelamos και η ομάδα του στη 
Βαρκελώνη πραγματοποίησαν μια μελέ-
τη με στόχο την καταγραφή και τη σύ-
γκριση των κλινικών, δερματοσκοπικών  
καθώς και των χαρακτηριστικών από τη 
συνεστιακή μικροσκοπία και την οπτι-
κή τομογραφία ψωριασικής βλάβης-
στόχου, μιας ομάδα ασθενών με ψω-
ρίαση. Η καταγραφή γινόταν πριν, κα-
τά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία με 
δύο τοπικούς παράγοντες για ήπια έως 

μέτρια ψωρίαση: κρέμα κλομπεταζόλης 
έναντι αφρού σταθερού συνδυασμού 
διπροπιονικής καλσιποτριόλης / βητα-
μεθαζόνης (αφρός Cal / BD)12.

ςτη μελέτη συμπεριλήφθηκαν διαδο-
χικά 36 ασθενείς με ήπια έως μέτρια ψω-
ρίαση κατά πλάκες, με διάμεση ηλικία 
47,5 έτη και με συνολική προσβεβλη-
μένη επιφάνεια σώματος (BSA) <10%. 
Η πλειονότητα των βλαβών εντοπιζόταν 
στους αγκώνες. όι ασθενείς τυχαιοποι-
ήθηκαν 1: 1 στα δύο σκέλη θεραπεί-
ας: εφαρμογή αφρού Cal/BD 50 μg/g 
+ 0,5mg/g μία φορά την ημέρα για 4 
εβδομάδες ή εφαρμογή κρέμας κλομπε-
ταζόλης 0,5 mg/g  μία φορά την ημέ-
ρα για 2 έως 4 εβδομάδες ανάλογα με 
την κλινική ανταπόκριση. όι συμμετέ-
χοντες αξιολογήθηκαν κατά την έναρξη 
της θεραπείας, τη 2η εβδομάδα, την 4η 
εβδομάδα και την 8η εβδομάδα (1 μή-
να μετά το τέλος της θεραπείας). 

Το κύριο καταληκτικό σημείο της με-

λέτης ήταν η επίτευξη ςυνολικής κλι-
νικής Βαθμολογίας (TCS) ≤1 κατά την 
4η εβδομάδα. Η TCS αξιολογεί το ερύ-
θημα, τη διήθηση και την απολέπιση 
(επιμέρους βαθμολογία: 0-3 βαθμοί). 

Κλινική αποτελεσματικότητα
Σε σύγκριση με την βαθμολογία TCS 

κατά την αρχική αξιολόγηση, στις 4 εβδο-
μάδες παρουσιάστηκε μεγαλύτερη μείω-
ση στο σκέλος θεραπείας με αφρό Cal/
BD έναντι του σκέλους που έλαβε κρέμα 
κλομπεταζόλης (80% έναντι 43,4%). επι-
πλέον, κατά την 4η εβδομάδα, υπήρξε 
σημαντική διαφορά στον αριθμό ασθε-
νών που πέτυχαν TCS ≤1: 63,2% στην 
ομάδα αφρού Cal / BD έναντι 18,8% 
στην ομάδα κρέμας κλομπεταζόλης. Δεν 
παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

αποτελεσματικότητα καταγραφόμε-
νη από τα μη-επεμβατικά εργαλεία

Μέσω της χρήσης OCT ταυτοποιήθη-
κε πως ο αφρός Ca/BD προκάλεσε ταχύ-
τερη και μεγαλύτερη μείωση του πάχους 
της επιδερμίδας στο σημείο της βλάβης 
κατά τις εβδομάδες 2 και 4.

επιπρόσθετα, κατά την εβδομάδα 8, 
παρατηρήθηκε πως στις περιπτώσεις 
ύπαρξης επιδερμιδικής υπερπλασίας 
κατά την έναρξη θεραπείας, η ανταπό-
κριση των ασθενών που έλαβαν κλο-
μπεταζόλη ήταν μειωμένη, σε σύγκριση 
με τον αφρό Cal/BD, πιθανότατα λόγω 
της ιδιαίτερης σύνθεσης του αφρού13-15.

ςυγκρίνοντας αυτά τα αποτελέσμα-
τα με το υποκειμενικό κριτήριο της ικα-
νοποίησης των ασθενών από τη θερα-
πεία, βλέπουμε ότι υπάρχει άμεση συ-
σχέτιση. ςυγκεκριμένα, η ικανοποίηση 
από τη θεραπεία ήταν σημαντικά υψη-
λότερη στους ασθενείς που έλαβαν 
αφρό Cal/BD σε σύγκριση με αυτούς 
που έλαβαν κλομπεταζόλη (9/10 ένα-
ντι 7/10, αντίστοιχα).

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα 
της ανωτέρω μελέτης, στην οποία έγι-
νε χρήση τριών διαφορετικών τεχνολο-
γιών απεικόνισης για μεγιστοποίηση της 
λήψης πληροφοριών, αποδεικνύουν ότι 
ο αφρός Cal/BD είναι πιο αποτελεσματι-
κός από την κλομπεταζόλη μετά από 4 
εβδομάδες θεραπείας και προκαλεί ταχύ-
τερη και μεγαλύτερη μείωση της υπερκε-
ράτωσης / ακάνθωσης, ανεξάρτητα από 
την αρχική κατάσταση της επιδερμιδικής 
υπερπλασίας.

ΧΡΗΣΗ ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ  
δύο τοπίκων σκεύασματων 
στην κατα πλακεσ Ψωρίαση

ΖΩη αΠαΛΛα 
αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας α.Π.Θ., Β΄Δερματολογική Κλινική Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου, 

Dermomedica Private Dermatology unit

Η τοπική θεραπεία 
παραμένει πρώτης 

γραμμής επιλογή για 
την ήπια ψωρίαση, με 
πολυάριθμες μελέτες 
να υποστηρίζουν την 

ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα 

των διαθέσιμων 
σκευασμάτων1.
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Γράφημα 1. Η εξέλιξη του total clinical score (TCS) 
στις 2 ομάδες. Το πάνελ (a) δείχνει την εξέλιξη του 
μέσου TCS. Το πάνελ (b) δείχνει την ποσοστιαία 
αλλαγή του μέσου TCS. Παραπομπή: Yelamos 
O et al. JEADV 2020; doi:10.1111/jdv.16559

Γράφημα 2. Η εξέλιξη των σχετικών μικροσκοπι-
κών ευρημάτων. Το πάνελ (a) δείχνει την αλλαγή 
του πάχους της επιδερμίδας μετρημένης με OCT. 
Το πάνελ (b) δείχνει την αλλαγή στα φλεγμονώδη 
κύτταρα με χρήση RCM. Παραπομπή: Yelamos 
O et al. JEADV 2020; doi:10.1111/jdv.16559
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Figure 1 Line graphs showing the evolution of total clinical score
(TCS) in both treatment groups. Panel (a) shows the median TCS
evolution. Panel (b) shows the percentage median TCS evolution.
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Figure 3 Line graphs showing the evolution of relevant micro-
scopic findings. Panel (a) shows the evolution of the epidermal
thickness measured with OCT. Panel (b) shows the evolution of
inflammatory cells identi fied using RCM.
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Figure 1 Line graphs showing the evolution of total clinical score
(TCS) in both treatment groups. Panel (a) shows the median TCS
evolution. Panel (b) shows the percentage median TCS evolution.
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Figure 3 Line graphs showing the evolution of relevant micro-
scopic findings. Panel (a) shows the evolution of the epidermal
thickness measured with OCT. Panel (b) shows the evolution of
inflammatory cells identi fied using RCM.
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ΨΩΡΙαΣΙΚη ΝΟΣΟΣ: 
ΜΙα ΣΥΣΤηΜαΤΙΚη ΝΟΣΟΣ 
Όχι μόνο προσβολή του δέρματος
•  Περίπου τα 2/3 των ασθενών με ψωρίαση 

στο δέρμα εμφανίζουν βλάβες και στις επί-
μονες εντοπίσεις

Επιπολασμός στο Γενικό PSO πληθυσμό

Τοπικές Εντοπίσεις Επιπολασμός στους 
Ασθενείς με Ψωρίαση

Νύχια1 50% (μακροχρόνια 
80–90%)

Τριχωτό2 40–90%

Παλάμες-Πέλματα3 12-16%

Ψωριασική Αρθρίτιδα4,5 30-41%

ςκελετός6

cc
PsO +
PsA
38%

PP PsO
11% Scalp 

PsO
36%

Nail PsO
15%

PsOPsA

•  CORRONA Registry: 66% αλληλεπικάλυ-
ψη μεταξύ διάφορων εκδηλώσεων της Νό-
σου στους ασθενείς υπο θεραπεία με βιο-
λογικούς παράγοντες

cc
PsO +
PsA
38%

PP PsO
11% Scalp 

PsO
36%

Nail PsO
15%

PsOPsA

1. Baran R. Dermatology 2012;221:1; 2. Crowley 
J. J Drugs Dermatol 2010;9:912; 3. Merola JF, et al. 

Dermatol Ther 2018;31:e12589. 4. Reich K, et al. 
Br J Dermatol 2009;160:1040; 5. Mease PJ, et al. J 
Am Acad Dermatol 2013;69:729; 6. Richette P, et 

al. Ann Rheum Dis 2013;72:566; 7. Callis Duffin K 
et al. PA-40 presented at the 19th Annual Las Ve-

gas Dermatology Seminar, November 1st-3rd, 2018

H Ψωρίαση των Ονύχων συνδέεται με τη 
Ψωριασική Αρθρίτιδα μέσω της Ενθεσίτιδας 
και της Φυσικής Άμυνας του Οργανισμού 
•  Η Ψωρίαση των ονύχων παρατηρείται στο 

10–50% των ψωρισιακών ασθενών χωρίς 
συμπτώματα αρθρίτιδας, αλλά εμφανίζεται 
στο 80% των περιπτώσεων PsA

•  Χαρακτηρίζεται απο φλεγμονή στα εσωτερι-
κά σημεία των τεντόνων και των συνδέσμων, 
οδηγώντας στην ενθεσίτιδα1,2

•  ςε μεμονωμένα Νύχια με PsA έχουν βρεθεί 
μαστοκύτταρα που παράγουν IL-17- ανεξάρ-
τητα της IL-233

•  ςε ασθενείς με PsA, ο αριθμός των μαστο-
κυττάρων στο αρθρικό υμένα ήταν σημαντι-
κά υψηλότερος απ’ότι στις ψωρισιακές πλά-
κες των ίδιων των ασθενών (P<0.05)4

DL, deep lamina; DP, distal phalanx; ET, extensor 
tendon; FT, flexor tendon; IL, interleukin; LL, lateral 

lamina; PsA, psoriatic arthritis; SL, superficial lamina

Σχέση μεταξύ νυχιών, ενθεσίτιδας 
και Περιόστεου1

DP
a

b

Περιφερική φαλλαγοφαλαγγική άρθρωση

Το νύχι συνδέεται στη εσωτερική Bαθύτερη στοι-
βάδα (DP) μέσω ενθέσεων απο ινες οι οποί-
ες επεκτείνονται στον εκτείνοντα τένοντα (εΤ) 
με επιπρόσθετες δέσμες ινων να συνδέουν το 
νύχι με το περιόστεο

1. McGonagle D, et al. Dermatology 
2009;218:97; 2. Haneke E. Psoriasis (Auck) 

2017;7:51; 3. Abdelmaksoud A. Clin Exp Derma-
tol 2018;doi: 10.1111/ced.13644; 4. Yamamoto 

T, et al. Dermatology 1997;195:73

kΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔηΛΩΣΕΙΣ ΨΩΡΙαΣΙΚηΣ 
ΟΝΥΧΙαΣ 

ΒΟΘΡΙα 
•  όι χαρακτηριστικές μικρές εμβυθύνσεις πά-

νω στην επιφάνεια του νυχιού (εστιακή απώ-
λεια παρακερατωσικών κυττάρων)

kΟΚΚΙΝΕΣ ΚηΛΙΔΕΣ
ΣΤΟΝ ΜηΝΙΣΚΟ 
ΤΟΥ ΟΝΥΧα 
•  είναι κόκκινες περιο-

χές στη λευκή ημισέ-
ληνο του νυχιού (Αγ-
γειακή συμφόρηση 
των τριχοειδών της 
μήτρας)

ΨωΡίαση Ονύχων
ΡΩΤΣΙαΜηΣ Ι. ΝΙΚΟΛαΟΣ 

MD, MSc, Δερματολόγος – αφροδισιολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης Ά Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου «ανδρέας Συγγρός»

ΒαΣΙΚα ΧαΡαΚΤηΡΙΣΤΙΚα 
ΨΩΡΙαΣΙΚηΣ ΟΝΥΧΙαΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
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ΛΕΥΚΟΝΥΧΙα 
•  Μικρές κηλίδες στις οποίες το νύχι φέρει λευ-

κωπό χρώμα ή είναι αδιαφανές (παρακερα-
τωσικές εστίες μέσα στην ονυχιαία πλάκα) 

•  CORRONA Registry: 66% αλληλεπικάλυ-
ψη μεταξύ διάφορων εκδηλώσεων της νό-
σου στους ασθενείς υπο θεραπεία με βιο-
λογικούς παράγοντες

ΕΥΘΡαΥΣΤΟΤηΤα ΚαΙ ΠαΡΟΝΥΧΙα  
•  ευθραυστότητα και δυστροφία του νυχιού 

με εκτενή λευκά σημεία που φτάνει μέχρι και 
την απώλεια της ονυχαίας πλάκας

• εμφάνιση παρονυχίας

ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΕΙΣ 
αΙΜΟΡΡαΓΙΕΣ 
•  Μαυρο-κόκκινες 

μικρές εγκάρσιες 
γραμμώσεις κάτω 
απο το νύχι (επι-
μήκεις αιμορραγίες 
από τα τριχοειδή)

ΥΠΟΝΥΧΙα 
ΥΠΕΡΚΕΡαΤΩΣη 
•  Πάχυνση της κοί-

της του νυχιού

ΟΝΥΧΟΛΥΣη ΚαΙ «ΚηΛΙΔα ΤΟΥ ΕΛαΙΟΥ»  

•  όνυχόλυση: αποκόλληση της πλάκας από 
την κοίτη του όνυχος

•  Η «ςταγόνα του ελαίου»: χαρακτηριστική για 
την ψωριασική ονυχία, εμφανίζεται με κίτρι-
νη-καφέ κηλίδα στο νύχι (εξοίδηση γλυκο-
πρωτεϊνών μεταξύ πλάκας και κοίτης)

ΔΕΙΚΤΕΣ αξΙΟΛΟΓηΣηΣ ΨΩΡΙαΣηΣ 
OΝΥΧΩΝ  

NAPSI  
• Τι ειναι το NAPSI?

- Ποσοτική αξιολόγηση της ψωρίασης ονύχων
- Χωρισμός σε τεταρτημόρια
- ςκορ για κάθε τεταρτημόριο
- 0 – απουσία κλινικών σημείων
- 1 – αν υπάρχουν σημεία από τη μήτρα
- 1 – αν υπάρχουν σημεία από την κοίτη

ΠΛΕΟΝΕΚΤηΜαΤα NAPSI  
•  Γρήγορος για ένα δείκτη που υπολογίζει την 

εικόνα 20 νυχιών
•  Μετρά τη βαρύτητα και στα 20 νύχια άρα 

πιο αντικειμενικός
• ό πλέον καθιερωμένος

ΜΕΙΟΝΕΚΤηΜαΤα NAPSI  
•  Αργός (Υπολογίζει 8 νούμερα για κάθε νύχι 

άρα 160 για όλα τα νύχια)
•  Δεν διακρίνει τη βαρύτητα των βλαβών
•  ςυνεπώς δεν είναι ευαίσθητος για να δείξει 

τη βελτίωση μετά τη θεραπεία
•  Δεν μετρά την παρωνυχία που επιβαρύνει 

την ποιότητα ζωής στην ψωριασική ονυχία
•  Δεν μετρά την ποιότητα ζωής

mNAPSI 
•  Αξιολόγηση ενός 

μόνο νυχιού (αυ-
τού με τη βαρύτε-
ρη κλινική εικόνα)

•  Αξιολόγηση και 
των 8 κλινικών
σημείων της ψωριασικής ονυχίας με ανεύ-
ρεση (σκορ = 1) ή απουσία (σκορ = 0) για 
κάθε τεταρτημόριο

•  Μέγιστο σκορ 8 για κάθε τεταρτημόριο και 
32 για ολόκληρο το νύχι

η ΠΟΙΟΤηΤα ΖΩηΣ (QOl) αΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕ ΨΩΡΙαΣΙΚη ΟΝΥΧΙα  

1. Van der Velden HM, et al. Dermatology 
2014;229:76-82, 2. Klaassen KM, et al. JEADV 
2014;28:1690-5, 3. Radtke MA, et al. J Dtsch 

Dermatol Ges 2013;11:203–19, 4. Augustin M, 
et al. BJD 2010;163:580-5,  5. Baran R. JEADV 

2010;24:22-27.

ΨΩΡΙαΣΙΚη ΟΝΥΧΙα – ΠΟΙΟΤηΤα ΖΩηΣ 
(QOl)  
•  όι ασθενείς με ψωριασική ονυχία έχουν πιο 

επιβαρυμένη ποιότητα ζωής συγκριτικά με 
τους ασθενείς με δερματική μόνο ψωρίαση 

RadtkeMA, et al. Patient RelatOutcome Meas. 
2011;2:1-6

•  Τα ερωτηματολόγια που αξιολογούν ειδικά 
την ψωριασική ονυχία στην ποιότητα ζωής 
είναι πιο ακριβή γιατί περιορίζουν τους συγ-
χυτικούς παράγοντες έχουν όμως πολύ πε-
ρισσότερες ερωτήσεις άρα είναι χρονοβόρα

AugustinM et al. Br J Dermatol2013
•  ό θεραπευτικός στόχος για τη δερματική ψω-

ρίαση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες είναι να πετύχουμε DLQI 0 ή 1 

PathiranaD , et al. JEADV 2010;24:117-8
•  Για να πετύχουμε DLQI 0 ή 1 πρέπει να επι-

τευχθεί PASI 90 στη δερματική ψωρίαση
Torii H eta l, J Dermatol. 2012;39:253-9

•  Το να θέσουμε θεραπευτικό στόχο μία βελ-
τίωση του NAPSI κατά 90% είναι κάτι πο-
λύ δύσκολα επιτεύξιμο ακόμη και μετά 
από πολύμηνη θεραπεία με βιολογικούς 
παράγοντες.

ΔΙαΧΕΙΡΙΣη - Γενικές Συμβουλές
•  ςυχνό κόψιμο των νυχιών για να αποφευ-

χθεί η συχνή ονυχόλυση και η συσσώρευ-
ση υλικου κάτω απο το νύχι

•  Αποφυγή του μανικιούρ και άλλων αισθητι-
κών διαδικασιών στο πέταλο του νυχιού που 
μπορούν να προκαλέσουν μολυνση 

• Αποφυγή συχνής επαφής με νερό
• Αποφυγή τεχνητών νυχιών
•  Αποφυγή χρήσης αποξεστικών ξεβαφτικών 

με βάση το ασετον/ακετόνη
•  Αποφυγή μικρών επαναλαμβανόμενων τραυ-

μάτων στο νύχι με τη χρήση γαντιών για τις 
δουλείες του σπιτιου και τη κηπουρική/ χρή-
σης παπουτσιών με ψηλά τακούνια  οταν οι 
βλάβες ειναι στα νύχια των ποδιών

Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν οτι η  
θεραπευτική βελτίωση στα νύχια ειναι αργή, και 
χρειάζεται συχνά παραπάνω απο 6 μήνες για τα 
νύχια των χεριών και έως τους 12 μήνες για τα 

νυχια των ποδιών

ΘΕΡαΠΕΥΤΙΚη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣη αΣΘΕΝΟΥΣ 
ΜΕ ΨΩΡΙαΣΙΚη ΟΝΥΧΙα
• Βιολογικά κ.α.

-  ιnfliximab, Etanercept, Adalimumab, 
Ustekinumab, Secukinumab, Ixekizum-
ab, Apremilast
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•  Κλασσικά Συστηματικά
- Μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, Ασιτρετίνη

• Τοπικές θεραπείες
-  Τοπικά κορτικοστεροειδή (ιιι, ιV) ενέσιμα 

κορτικοστεροειδή, καλσιποτριόλη, Ταζα-
ροτένη

ηΠΙα ΨΩΡΙαΣη ΟΝΥΧΩΝ 1ης γραμμής
Ενέσιμα κορτικοστεροειδή
ΠΟυ;
Ανάλογα με το που 
βρίσκεται η φλεγμονή:
•  εΓΓΥς όΝΥΧιΑιΑ 

ΠΤΥΧΗ (εόΠ)
• ΜΗΤΡΑ
• κόιΤΗ όΝΥΧός
•  ΠΛΑΓιΑ όΝΥΧιΑιΑ 

ΠΤΥΧΗ (ΠόΠ)
ΠΩΣ;
•  ΔιΗΘΗςΗ ΤΗς ΜΗΤΡΑς
• ΔιΗΘΗςΗ ΤΗς κόιΤΗς 
• ΔιΗΘΗςΗ εόΠ
• ΔιΗΘΗςΗ ΠόΠ

εΠώΔΥΝό  ΑΝΑιςΘΗςιΑ: Δακτυλικό block
εΓΓΥς ΑΝΑιςΘΗςιΑ
20 ΛεΠΤΑ ΑΝΑΜόΝΗ

ΠΩΣ;
• ΥΛικΑ

- Luer Lock σύριγγα
- Triamcinolone acetonide 10 mg/ml

ΠΟΤΕ ΧΡηΣη Dermojet®

• κίνδυνος εμφύτευσης κύστης
• κίνδυνος Τατουάζ
• Θέμα ασυψίας
• κΑΝεΝΑς εΛεΓΧός ΤΗς εΓΧΥςΗς!!!

ΕΝΔΟΒΛαΒΙΚη ΔΙηΘηΣη ΚΟΙΤηΣ
(Τεχνική De Berker )

• 0.1 ml από 10 mg/ml σε κάθε τεταρτημόριο 
• επανάληψη κάθε 2 μήνες

•  Ποσοστό Βελτίωσης (partial and total 
resolution):
- ΥΠόΝΥΧιΑ ΥΠεΡκεΡΑΤώςΗ: 100%
- ΠΑΧΥΝςΗ ΠΛΑκΑς: 83%
- ΒόΘΡιΑ: 45%
- όΝΥΧόΛΥςΗ: 50% 

De Berker DAR, Lawrence CM. A simplified 
Protocol of steroid injection for psoriatic nail 
dystrophy. Br J Dermatol, 1998; 138:90-95.

• ΔόΒΛΑΒικΗ ΔιΗΘΗςΗ κόιΤΗς 
(Τεχνική De Berker)

• ΔόΒΛΑΒικΗ ΔιΗΘΗςΗ εόΠ 

• εΝΔόΒΛΑΒικΗ ΔιΗΘΗςΗ κόιΤΗς 
  (Παραλλαγή Bertrand Richert)

• εΝΔόΒΛΑΒικΗ ΔιΗΘΗςΗ εόΠ

• ΔιΗΘΗςΗ ΜΗΤΡΑς

• εΝΔόΒΛΑΒικΗ ΔιΗΘΗςΗ ΠόΠ

αΝΕΠΙΘΥΜηΤΕΣ 
ΔΡαΣΕΙΣ
• Υπονύχιο Αιμάτωμα
• Πόνος
• Παραισθησία >3 μήνες

αΠΟΤΕΛΕΣΜαΤα

Coll J.André, Brussels, Belgium

ηΠΙα ΨΩΡΙαΣη ΟΝΥΧΩΝ 1ης γραμμής
Σταθερός συνδυασμός τοπικών στεροειδών/ 
αναλόγων βιταμίνης D

ΣΥΣΤαΣΕΙΣ ΓΙα ΤηΝ αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣη ΤηΣ ΨΩΡΙαΣΙΚηΣ ΟΝΥΧΙαΣ

Προσοχή!
Όταν συνυπάρχει 

Ψωριασική Αρθρίτιδα, 
πρέπει να επιλέγεται 

συστηματική θεραπεία 
με ένδειξη ΨΑ, ακόμη 

και σε περιπτώσεις 
με ήπια-ελάχιστη 
ψωρίαση ονύχων
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• Πχ Calcipotriol/betamethasone
• ςε περιπτώσεις με προσβολή λίγων ονύχων
•  ςε περιπτώσεις περιορισμού νόσου στη μή-

τρα του νυχιού

2ης γραμμής
Τοπικά στεροειδή
Συνδυασμός Τοπικών αναλόγων βιταμίνης 
D με τοπικά στεροειδή 
• Όταν έχει αποτύχει η 1ης γραμμής θεραπεία με 

- ενέσιμα κορτικοστεροειδή
- Τοπικά Ρετινοειδή
-  Τοπικους κερατολυτικούς παράγοντες (πχ 

σαλικυλικό οξύ)
- Τοπική αλοιφή 0,1% tacrolimus

ΔΕΔΟΜΕΝα ΣΤη ΨΩΡΙαΣΙΚη ΟΝΥΧΙα
Υποανάλυση LIBERATE, N= 250 ασθενείς

Δεν αναφέρονται τα αρχικά χαρακτηριστικά των ασθενών 
αναφορικά με την έκταση και σοβαρότητα της Ψωρίασης 

Ονύχων

Δεν αναφέρονται τα αρχικά χαρακτηριστικά των ασθενών 
αναφορικά με την έκταση και σοβαρότητα της Ψωρίασης 

Ονύχων

αΠΟΤΕΛΕΣΜαΤΙΚΟΤηΤα Τη 16η 
& 52η ΕΒΔΟΜαΔα - Yποανάλυση μελέτης

ΔΕΔΟΜΕΝα ΣΤη ΨΩΡΙαΣΙΚη ΟΝΥΧΙα
Μελέτη ειδικού σχεδιασμού για ασθενείς 
με Ψωρίαση κατά πλάκας & συνυπάρχου-
σα Ψωρίαση Ονύχων N= 217 ασθενείς

•  κριτήρια εισαγωγής ασθενών: BSA≥10% ή 
BSA ≥5% με (mNAPSI) score ≥20

ΒαΣΙΚα ΧαΡαΚΤηΡΙΣΤΙΚα αΣΘΕΝΩΝ

Elewski B.E. et al. Adalimumab for nail psoriasis: 
Efficacy and safety from the first 26 weeks of a 
phase 3, randomized, placebo-controlled trial. J 

AM ACAD DERMATOL.2018; 78(1): 90-99

ADAlIMuMAb:ΒΕΛΤΙΩΣη ΤηΣ 
ΨΩΡΙαΣΙΚηΣ ΟΝΥΧΙαΣ ΤηΝ 52η ΕΒΔ
Yποανάλυση μελετης

Βελτίωση NAPSI

Επίτευξη συνολικού mNAPSI=0

P4844 Adalimumab for Nail Psoriasis: Efficacy and 
Safety from the Open – Label Extension 

of a Phase – 3, Randomized, Placebo – Controlled 
Trial. Presented at the 75th Annual Mee<ng of the 

American Academy of Dermatology, March 3–7, 
2017, Orlando, Florida

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠαΡαΓΟΝΤΕΣ Secukinumab

TRANSFIguRE: ΨΩΡΙαΣη ΟΝΥΧΩΝ
Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με 
εικονικό φάρμακο, φάσης ΙΙΙb
s.c, subcutaneous; BL, baseline; EOTP, end of treatment 
period; EOF, end of follow-up period

16wBL

Follow-Up

24w 112w4w 8w 12w-6w 20w 32w28 w 36w 132w116w 140w120w

Secukinumab 300 mg s.c.
N=66

EOTP EOF
Primary 
endpoint

Placebo
N=67

Secukinumab 300 mg s.c.

Secukinumab 150 mg s.c.

Screening

Randomization

Secukinumab 
administration

Placebo administration

•  Πρωτεύων καταληκτικός στόχος: Η υπεροχή 
της σεκουκινουμάμπης 150mg ή/και 300mg 
συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, όσον 
αφορά τη μείωση του fingernail NAPSI %  
την εβδομάδα 16 

Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με 
εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη με σκοπό 
την επίδειξη της αποτελεσματικότητας της σεκουκι-

νουμάμπης 150 και 300 mg s.c. στις 16 εβδομάδες  
και για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανοχής 
και της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας έως τις 

132 εβδομάδες σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή 
ψωρίαση των ονύχων

TRANSFIguRE: Βασικά δημογραφικά 
& κλινικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά Secukinumab  
300 mg (n = 66)

Secukinumab  
150 mg (n = 67)

Εικονικό 
Φάρμακο(n=65)

Μέση ηλικία, έτη (SD) 45.1 (12.9) 43.5 (10.9) 43.6 (11.2)

Άνδρες, n (%) 53 (80.3) 55 (82.1) 52 (80.0)

Σωματικό Βάρος(kg), μέση(SD) 90.3 (18.8) 90.8 (21.2) 90.5 (18.3)

Μέσο αρχικό NAPSI ονύχων χεριών (SD) 45.5 (15.6) 39.1 (15.2) 43.2 (15.6)

Συνολικός αριθμός προσβεβλημένων 
ονύχων χεριών 

9.7 9.4 9.6

Συνολικός αριθμός προσβεβλημένων 
ονύχων ποδιών

7.1 6.6 6.5

Αρχικό PASI score, μέση (SD) 21.3 (9.3) 20.8 (9.0) 18.6 (6.7)

Αρχικό Συνολικό BSA, μέση (Min-Max) 28.0 (10.0 - 72.0) 26.4 (10.0 - 72.0) 25.8 (10.0–88.0)

Προηγούμενη έκθεση σε βιολογική 
συστηματική θεραπεία, n (%)

16 (24.2) 15 (22.4) 15 (23.1)

Παρουσία Ψωριασικής Αρθρίτιδας, n (%) 17 (25.8) 16 (23.9) 18 (27.7)-  Ασθενείς με εξαιρετικά επιβαρυμένη ψωρί-
αση ονύχων

Προσοχή!
Όταν συνυπάρχει 

Ψωριασική Αρθρίτιδα, 
πρέπει να επιλέγεται 

συστηματική θεραπεία 
με ένδειξη ΨΑ, ακόμη 

και σε περιπτώσεις 
με ήπια-ελάχιστη 
ψωρίαση ονύχων



ΣΕΛΙΔΑ 34

~75% ΒΕΛΤΙΩΣη ΤΟΥ NAPSI SCORE έως 
και στα 2,5 έτη με Secukinumab 300mg

P021, Reich K. et al., Secukinumab shows high and 
sustained efficacy in Nail Psoriasis: 2.5. Year results 

from the Transfigure Study. Poster presented at 
8th International Congress, Psoriasis from Gene to 

Clinic: 30/11-2/12/2017, London UK.
•  Ταχεία δράση:

- Bελτίωση 46% στις 16 εβδομάδες
- Βελτίωση 62% στις 32 εβδομάδες
- Βελτίωση 72% στον 1,5 χρόνο

Το SECukINuMAb Διατήρησε Ορατές Βελ-
τιώσεις στα Νύχια κατα τη διάρκεια των 2,5 
χρόνων
•  Αντιπροσωπευτικές εικόνες απο τους ασθε-

νείς στη μελέτη

guSElkuMAb

ΔΕΔΟΜΕΝα ΣΤη ΨΩΡΙαΣΙΚη ΟΝΥΧΙα 
Υποαναλύσεις VOYAGE 1 & 2

• ςχετικά χαμηλό NAPSI score- ηπια Ψ.ό

Φαίνεται οτι το guselkumab αργεί να δρά-
σει στη ψωριασική ονυχία συγκριτικα με το 
adalimumab
•  Το ποσοστό των ασθενών που επέτυχαν f-PGA 

0/1 και ποσοστιαία βελτίωση στη βαθμολο-
γία NAPSI ήταν σημαντικά υψηλότερο για το 
guselkumab έναντι του εικονικού φαρμάκου 
την 16η εβδομάδα.

•  Αν και οι αποκρίσεις f-PGA ήταν συγκρί-
σιμες την 24η εβδομάδα, το guselkumab 
ήταν ανώτερο από το adalimumab έως την 
εβδομάδα 48. 

BRO 210 mg Q2W

BRO 140 mg Q2W

UST Q12W

Placebo BRO 210 mg Q2W

BRO 210 mg Q2W (rescue)

UST Q12W
Week 16
inadequate  
respondersa

N = 202 188 186 176
N =  410 104 76 72
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Continuous ustekinumab
Placebo/brodalumab 210 mg Q2W
Continuous brodalumab 210 mg Q2W

120 36 52

16
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Mean NAPSI scores

Continuous UST N = 183 179 112 95 87
163
69

Placebo/BRO 210 mg Q2W
Continuous BRO 210 mg Q2W

R

R

Ημέρα 1 Εβδ. 12 Εβδ. 16 Εβδ. 52
BRO 210 mg Q2W

BRO 140 mg Q2W

BRO 140 mg Q4W

BRO 140 mg Q8W

•  όι μέσες ποσοστιαίες βελτιώσεις στη βαθ-
μολογία NAPSI ήταν συγκρίσιμες μεταξύ του 
guselkumab και του adalimumab στις εβδο-
μάδες 24 και 48

VOYAGE 1 Week 241 Week 481

Guselkumab Adalimumab Guselkumab Adalimumab
f-PGA 0/1 56.3% 62,4% 74,7% 61,8%

bRODAluMAb

AMAgINE-1, 2 & 3: NAPSI score at Week 12 
•  Percent improvement in nail psoriasis severity 

index (NAPSI) over baseline at Week 12
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n = 261 140 mg Q2W      
n = 466

210 mg Q2W      
n = 472

Lebwohl M, et al., Improvement of nail psoriasis 
with brodalumab in phase 3 trials. 75th 

Annual Meeting of the American Academy of 
Dermatology; March 3-7, 2017; Orlando, FL

IxEkIzuMAb

ΔΕΔΟΜΕΝα ΣΤη ΨΩΡΙαΣΙΚη ΟΝΥΧΙα
Υποανάλυση UNCOVER-3

P6581 Leonardi C. et al.American Academy of 
Dermatology (AAD); San Diego, USA; February 

16-20, 2018
•  Βασικά Χαρακτηριστικά Ασθενών με Μέτρια- 

ςοβαρή Ψωριασική όνυχία (NAPSI≥16, ≥4 
δάκτυλα)
- Mικρός αριθμός ασθενών

YΠΟαΝαΛΥΣη ΜΕΛΕΤηΣ
Επίτευξη NAPSI=0 την 60η εβδομάδα

Ellen B. Dennehy et al. Ixekizumab Is Effective 
in Subjects With Moderate to Severe Plaque 
Psoriasis With Significant Nail Involvement: 
Results From UNCOVER 3J Drugs Dermatol. 

2016;15(8):958-961

AMAgINE-1, 2 & 3: NAPSI Score ΜεΤά άπό 52 εΒΔόΜάΔεΣ (AS obServeD) 
•  ςε ασθενείς με ψωριασική ονυχία, το brodalumab 210mg μείωσε το NAPSI score στο πιο 

προσβεβλημένο νύχι, σε διάρκεια 52 εβδομάδων

As observed analysis. aPatients who had a single sPGA score of ≥3 or persistent sPGA scores of 2 over 
at least a 4-week period were defined as non responders. BRO, brodalumab; N, number of patients who 
had a valid measurement value at the specified week; NAPSI, Nail Psoriasis Severity Index; Q2W, every 2 

weeks; R, randomisation; SD, standard deviation UST, ustekinumab
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Βελτίωση % NAPSΙ Score 
έως την 60η εβδομάδα

•  Μόνο στους 38 απο τους 491 ασθενείς ει-
χαν σοβαρη ψωρίαση ονύχων

CERTOlIzuMAb PEgOl
ΨΩΡΙαΣη ΟΝΥΧΩΝ: 
Δεδομένα υποανάλυσης αποτελεσματικό-
τητας 4ετίας απο υποανάλυση μελέτης PsA

mNAPSI,

Baseline

mNAPSI,

Baseline

Υπάρχοντα Δεδομένα από την rAPID-PsA 
•  54% ασθενών εμφάνισαν εξάλειψη των συ-

μπτωμάτων μετά από θεραπεία 48 εβδομά-
δες με CZP. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 
71% μετά από θεραπεία 4 ετών

Total resolution rates for nail psoriasis, enthesitis 
and dactylitis are presented for patients affected 

by the respective conditions at baseline, 
respectively defined as modified Nail Psoriasis 

Severity Index >0 for nail psoriasis

ΚΛΕΙΝΟΝΤαΣ...
•  H Ψωριασική όνυχία εμφανίζεται συχνά σε 

ασθενείς με Ψωρίαση κατά πλάκας
•  επιβαρύνει επιπλέον την ποιότητα ζωής τους 

αυξάνοντας το φορτίο της νόσου
•  Η Ψωρίαση όνύχων συνδέεται με μεγαλύ-

τερη πιθανότητα εμφάνισης Ψωριασικής Αρ-
θρίτιδας

Άρα.....
Η παρέμβαση θα πρέπει να είναι άμεση 
και δραστική επιλέγοντας την κατάλλη-
λη θεραπεία για τον κάθε ασθενή

ΠΩΣ;
•  Υπάρχει πληθώρα δεδομένων για την απο-

τελεσματικότητα θεραπειών στις ειδικές εντο-
πίσεις

•  Απαιτείται προσοχή στην αξιολόγηση των 
δεδομένων / δεν προέρχονται όλα από κλι-

CERTOlIzuMAb PEgOl 
Ψωρίαση Ονύχων: 48η εβδομάδα αποτελεσματικότητας απο υποανάλυση 3 μελετών

CERTOlIzuMAb PEgOl 
Ψωρίαση Ονύχων: 48η εβδομάδα αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με/χωρίς PsA
Yποανάλυση 3 μελετων

CIMPASI-1-2, 154 ασθενείς με mNAPSI> 0 
154 απο τους 403 ασθενείς
Η ανάλυση περιλαμβάνει ασθενείς με Ψωρίαση όνύχων κατά την ένταξη στην κλινική μελέτη 
αρκεί mNAPSI score >0/ είχαν όμως πολύ μικρό μέσο NAPSI οπότε ήταν σχετικά έυκολο να 
επιτευχθεί το NAPSI=0, (οχι επιβαρυμένη ψωρίαση ονύχων). Αντίκτυπος του CZP στην Ψωρία-
ση όνύχων σε ασθενείς με Μέτρια-ςοβαρή Ψωρίαση κατά πλάκας.

Gottlieb AB, Thaçi D, Leonardi C, et al. Nail Outcome Improvements with Certolizumab Pegol in 
Moderate to Severe Plaque Psoriasis: Results from Phase 3 Trials. Abstract presented at SPIN 2019.

Ήπια έως ελάχιστη Ψωριασική Ονυχία

Gottlieb AB, Thaçi D, Leonardi C, et al. Nail Outcome Improvements with Certolizumab Pegol in 
Moderate to Severe Plaque Psoriasis: Results from Phase 3 Trials. Abstract presented at SPIN 2019.

νικές μελέτες ειδικού σχεδιασμού
•  Υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής κλινικών μελε-

τών ειδικού σχεδιασμού ακόμα και από νε-
ότερες θεραπείες

•  Μόνο Head to Head μελέτες μπορούν να 
δώσουν ασφαλή στοιχεία σχετικά με το ποιο 
φάρμακο υπερτερεί σε αποτελεσματικότητα ID

και ασφάλεια στην κάθε εντόπιση
P7382_ Secukinumab provides long lasting 

complete relief for patients with difficult to treat 
Plamoplantar, Nail and Scalp psoriasis: from 3 
phase III placebo controlled randomized trials.

Reich K. et al. Presented at 75th Annual Meeting 
of the American Academy of Dermatology; March 

3-7, 2017; Orlando
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Πήξή / ΦλεγμονώδήΣ ΦάΣή
•  Αμέσως μετά τον τραυματισμό, τα αιμοπε-

τάλια προσκολλώνται στα κατεστραμμένα 
αιμοφόρα αγγεία.

•  Ξεκινάει ένας καταρράκτης πήξης του αίμα-
τος που αποτρέπει την υπερβολική αιμορ-
ραγία και παρέχει προσωρινή προστασία 
με το σχηματισμό θρόμβου και την παρου-
σία ινώδους. 

•  Τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν κυρί-
ως τον PDGF και τους TGF-A1, TGF-2 και 
προσελκύουν φλεγμονώδη κύτταρα όπως  
λευκοκύτταρα, ουδετερόφιλα (αρχικά) και 
μακροφάγα (αργότερα).

•  Τα λευκοκύτταρα ως φαγοκύτταρα απελευ-
θερώνουν ROS με αντιμικροβιακές ιδιότη-
τες και πρωτεάσες κατά των μικροβίων και 
των ξένων σωμάτων.

•  ςτη φλεγμονώδη φάση η πληγή καθαρίζε-
ται από ξένα σωματίδια, βακτήρια και νε-
κρωτικούς ιστούς.

•  Ακολουθεί η απόπτωση των φλεγμονωδών 
κυττάρων, η οποία εμφανίζεται σταδιακά μέ-
σα σε λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό.

•  ό μηχανισμός για την επίλυση της φλεγμο-
νής είναι άγνωστος. όι μελέτες υποδηλώ-
νουν ότι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη δια-
δικασία αντιφλεγμονώδεις κυτοκίνες, όπως 
TGF-Α1 και IL-1, βιοδραστικά λιπίδια, όπως 
cyclopentenone PG και λιποξίνες, λυσίνες.

•  ςτη συνέχεια, τα μακροφάγα μεταναστεύ-
ουν στην πληγή και συνεχίζουν τη διαδικα-
σία καθαρισμού απελευθερώνοντας παρά-
γοντες που προσελκύουν άλλους πληθυ-
σμούς κυττάρων, όπως κερατινοκύτταρα, ι-
νοβλάστες και ενδοθηλιακά κύτταρα.

Φάση πολλαπλασιασμού / Σχηματισμός 
κοκκιώδους ιστού
•  Η φάση πολλαπλασιασμού αρχίζει περίπου 

τρεις μέρες μετά την εμφάνιση της πληγής.
•  GF’s παράγονται από εναπομείναντα φλεγ-

μονώδη κύτταρα, κερατινοκύτταρα και ινο-
βλάστες, αλληλεπιδρώντας με αυτοκρινή ή 
παρακρινή τρόπο.

•  Η έναρξη της μετανάστευσης των κυττά-

ρων και του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
στην πληγή, καταλήγει στη διαμόρφωση 
του κοκκιώδη ιστού.

•  Αυτό απαιτεί επαρκή παροχή αίματος για τη 
μεταφορά θρεπτικών συστατικών, αερίων 
και την ανταλλαγή μεταβολικών προϊόντων.

•  Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει και να διατηρη-
θεί μια ικανή αγγειογενετική απάντηση.

•  Η αγγειογένεση ξεκινά αμέσως μετά τον 
τραυματισμό λόγω της τοπικής υποξίας από 
την καταστροφή των αιμοφόρων αγγείων.

•  VEGF, FGF-2 και PDGF απελευθερώνονται 
αρχικά από τα αιμοπετάλια και στη συνέχεια 
από τα κύτταρα του στρώματος της πληγής 
και επάγουν την αγγειογένεση-νεοαγγείωση.

•  ςτη συνέχεια τα ενδοθηλιακά κύτταρα με-
ταναστεύουν στην περιοχή του τραύματος, 
πολλαπλασιάζονται, έρχονται σε επαφή και 
σχηματίζουν τα νέα αγγεία.

•  Απαιτείται, επίσης, η παρουσία αρχέγονων 
ενδοθηλιακών κυττάρων (EPC’s) για την αγ-
γειογένεση.

•   Η κινητοποίηση των EPC’s γίνεται από NO, 
VEGF, MMP’s (κυρίως MMP-9). Η δραστη-
ριότητα των μεταλλοπρωτεϊνασών (MMPs) 
ρυθμίζεται από την παρουσία των αναστο-
λέων τους (TIMPs).

•  όι SCDF-1 και IGF συμβάλλουν στη διαφο-
ροποίηση των EPC’s.

•   ςτην περίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη 
παρατηρείται διαταραχή στο συντονισμό-
ρύθμιση της επούλωσης λόγω δυσλει-
τουργικής αγγειογένεσης.

•  όι σακχαροδιαβητικοί συχνά αναπτύσσουν 
χρόνιες πληγές που μπορεί να εμφανίζουν 
ελλείψεις είτε στην απελευθέρωση από τον 
μυελό των οστών των EPC’s είτε στη μετακί-
νησή τους και την ενσωμάτωσή τους στους 
ιστούς.

Φάση αναδιαμόρφωσης 
•  Μία με δύο εβδομάδες αργότερα οι δια-

φοροποιημένοι  ινοβλάστες - μυοϊνοβλά-
στες που βρίσκονται στον κοκκιωματώδη ι-
στό ξεκινούν την αναδιαμόρφωση της θε-
μέλιας ουσίας.

•  ςυγχρόνως, η προσωρινή θεμέλια ουσία α-
παρτίζεται κυρίως από κολλαγόνο III, ινική, 
φιμπρονεκτίνη και υαλουρονικό οξύ. 

•  ςτη συνέχεια το κολλαγόνο III αντικαθίστα-
ται σταδιακά από πιο ισχυρό τύπου κολλα-
γόνο το κολλαγόνο I. 

•  Αναδιοργανώνεται η θεμέλια ουσία μέσω 
της συστολής και της κινητικότητας των ινο-
βλαστών και των MMP’s.

•  Η συστολή της πληγής επιτυγχάνεται κυρίως 
μέσω των διαφοροποιημένων ινοβλαστών 
ή μυοϊνοβλαστών του κυτταροσκελετού και 
τις τονικές ίνες ακτίνης (TGF-A, φιμπρονεκτί-
νη ED-A, tenascin C, υποδοχείς ιντεγκρίνης).

•  Η επαναεπιθηλιοποίηση επιτυγχάνεται και α-
πό τους τριχικούς θυλάκους καθώς τα κύττα-
ρά τους μετατρέπονται σε κερατινοκύτταρα. 

•  Η αναδιαμόρφωση μπορεί να συνεχιστεί για 
μήνες ακόμα και χρόνια και η περιοχή της 
πληγής δεν ξαναποκτά την ελαστικότητά της.

•  Ακολούθως παρατηρείται απόπτωση κυτ-
τάρων (TGF-A, FGF-2) που οδηγεί στο σχη-
ματισμό μιας ακυτταρικής ουλής. 

Διαταραχή επούλωσης σε σχέση 
με την ηλικία 
•  ςτις ΗΠΑ οι ηλικιωμένοι ενήλικες 65 ετών 

και άνω εκτιμάται ότι θα διπλασιαστούν (α-
πό 35.000.000 έως 53.000.000 άτομα) έ-
ως το 2030.

•  ό εκτιμώμενος κίνδυνος για ανάπτυξη σακ-
χάρου στα παιδιά που γεννήθηκαν το 2000 
θα αγγίξει το 35%. ςυνεχίζουν να αυξάνο-
νται δραματικά ο ςΔ και η καθυστέρηση της 
επούλωσης των πληγών σε σχέση με την 
ηλικία.

•  Τραυματισμοί, τσιμπήματα εντόμων ή και α-
πλές γρατσουνιές του ξηρού δέρματος που 
θεραπεύονται κανονικά μέσα σε λίγες ημέ-
ρες/εβδομάδες, μπορεί να οδηγήσουν σε 
σχηματισμό μιας πληγής που δεν θεραπεύ-
εται σε ασθενείς με υποκείμενες παθήσεις.

•  ςΔ, μη διαβητικές νευροπάθειες, ΧΦΑ των 
κάτω άκρων, ΠΑΑ, έλκη εκ πιέσεως.
κάθε χρόνια πληγή χαρακτηρίζεται από μια 

χρόνια φλεγμονή της πληγής και μια αποτυ

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ I Α  Ε Π O Y Λ Ω Σ Η Σ  Κ Α Ι  Α Λ Λ Α Γ E Σ  Μ Ε  Τ Η Ν  Η Λ Ι Κ I Α

πρόληψη και διαχείριση 
των δερματικών ρωγμών
-skIn tEars- στο γηρασμένο δέρμα
ΣΓΟΝΤΖΟΥ ΘΕΜΙΣ
Επιμελήτρια α’, α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείο «ανδρέας Συγγρός»

H φυσιολογική διαδικασία επούλωσης μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις αλληλοεπικαλυπτόμενες φάσεις:
ά) πήξη, Β) Φλεγμονώδης φάση, Γ) Φάση πολλαπλασιασμού - Σχηματισμός κοκκιώδους ιστού
Δ) Φάση αναδιαμόρφωσης 

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
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χία επούλωσης.
ςυχνά συγκεντρώνονται φλεγμονώδη κύτ-

ταρα στην πληγή λόγω τοπικής λοίμωξης.
•  Η εξαγγείωσή τους διευκολύνεται από τη 

δυσανάλογη έκφραση  των VCAM -1 και 
ICAM-1 των ενδοθηλιακών κυττάρων.
Προκαλούν αρνητικές επιδράσεις με τις 

ROS και τις προφλεγμονώδεις κυτoκίνες, 
πρωτεϊνάσες σερίνης και MMP’s που παρά-
γουν, αδρανοποιούν GF’s και καταστρέφουν 
κυτταρικές δομές της θεμέλιας ουσίας, οδη-
γώντας σε εκφύλισή της.
•  Αδρανοποιούνται επίσης οι αναστολείς 

πρωτεϊνάσης, οδηγώντας σε επίταση του 
φαινομένου.
Αν και η παραγωγή GF’s αυξάνεται συχνά, 

η ποσότητα και η βιο-διαθεσιμότητά τους μει-
ώνονται σημαντικά.

Οξέα - Άτονα έλκη και επούλωση 
•  ςε αντίθεση με τα χρόνια έλκη, τα οξέα έλ-

κη γενικά χαρακτηρίζονται από χαμηλό μι-
κροβιακό φορτίο

•   Τα άτονα έλκη συχνά παρουσιάζουν μεγά-
λη συχνότητα βιοϋμενίων, που οδηγεί σε 
συνεχή φλεγμονή, αυξημένη πρωτεόλυση 
και αποικοδόμηση των αυξητικών παραγό-
ντων, των υποδοχέων και της εξωκυττάριας 
θεμέλιας ουσίας (ECM)

•   Τα κύτταρα σε αυτές τις πληγές δεν είναι ι-
κανά να πολλαπλασιαστούν και/ή να μετα-
ναστεύσουν αποτελεσματικά, πιθανόν λό-
γω της απουσίας λειτουργικών υποδοχέων 
ή κατάλληλων υποστρωμάτων

•   Αυτό που χαρακτηρίζει, όμως, τα χρόνια έλ-
κη είναι η μειωμένη αγγειογένεση και νεοαγ-
γείωση, που έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη 
παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στα 
κύτταρα του πυθμένα της πληγής, η οποία ο-
δηγεί σε καθυστέρηση της επούλωσης

•   Η φλεγμονή, η παραγωγή MMPs, η αποι-
κοδόμηση της θεμέλιας ουσίας και η κυτ-
ταρική απόπτωση είναι όλα αυξημένα στα 
χρόνια έλκη

•   Η υπέρβασή τους είναι πολύ δύσκολη λό-
γω της ανεπάρκειας της πολλαπλασιαστι-
κής ικανότητας των κυττάρων, της σύνθε-
σης της  ECM, της παραγωγής των αναστο-
λέων των MMPs και της μειωμένης αγγειο-
γένεσης-νεοαγγείωσης

•  Αυτή η ανισορροπία οδηγεί σε αδυναμία ε-
πούλωσης στις χρόνιες πληγές

•  όι πληγές του δέρματος στην εμβρυική περί-
οδο επανεπιθηλιοποιούνται πολύ γρήγορα. 

•  Tα εμβρυικά επιδερμιδικά κύτταρα έλκονται 
από τη συστολή των ινών ακτίνης, οι οποίες 
συμπλησιάζουν τα χείλη της πληγής, όπως ο 
τορμοσυνάπτης (φερμουάρ) στο πορτοφόλι. 

•  Tα επιδερμιδικά κύτταρα των ενηλίκων 
«σύρονται» κατά  την επούλωση.

•  όι εμβρυικές πληγές επίσης επουλώνονται 
χωρίς να καταλείπουν ουλή. Μια πιθανή 
αιτία γι’ αυτό είναι η περιορισμένη μετατρο-
πή του αυξητικού παράγοντα b1, μιας κυ-
τοκίνης που προάγει την ουλοποίηση στο 
εμβρυικό δέρμα.

•  Πλούσιο σε μεταλλοπρωτεϊνάσες που δεν 
επάγουν την ουλοποίηση. 
όι αλλαγές στο δέρμα που έχουν σχέση με 

την ηλικία αφορούν σε:
•  Λέπτυνση της επιδερμίδας και  κατακρήμνι-

ση του Χεό
•  Απώλεια κολλαγόνου, ελαστίνης και γλυ-

κοζαμινογλυκανών
•  Ατροφία και συστολή του χορίου (εμφάνι-

ση ρυτίδων και πτυχών)
•  Μειωμένη δραστηριότητα των ιδρωτοποι-

ών και σμηγματογόνων αδένων με αποτέ-
λεσμα ξηρότητα του δέρματος

•  Λέπτυνση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων 
αγγείων και μείωση της παροχής αίματος 
στα άκρα

•  Αυξημένα LEP (low-echogenic pixels) στο 
χόριο - ηλιακή ελάστωση

ΤΙ ΕΙΝαΙ ΟΙ ΔΕΡΜαΤΙΚΕΣ ΡΩΓΜΕΣ
(SkIN TEARS);
The updated 2018 ISTAP definition of a skin 
tear: “A skin tear is a traumatic wound caused 
by mechanical forces, including removal of ad-
hesives. Severity may vary by depth (not extend-
ing through the subcutaneous layer)”.
•  όι δερματικές ρωγμές είναι πληγές οξείας 

φύσεως, που προκαλούνται από μηχανικές 
δυνάμεις όπως τριβή, οποιαδήποτε τραύμα 
- ακόμα και από αιχμηρό αντικείμενο, που 
καταλήγει σε διαχωρισμό των στρωμάτων 
του δέρματος.

•  Ανεπιθύμητη ενέργεια που υποδιαγιγνώ-
σκεται ή υποεκτιμάται – καταγραφή

•  όλικού ή μερικού πάχους πληγές, με συ-
νήθη εντόπιση στα άνω άκρα σε ποσοστό 
70-80% και λιγότερο συχνά τα κάτω άκρα.

•  Μη επιπλεγμένες πληγές με επούλωση σε 
4 εβδομάδες ή σύνθετες/χρόνιες

•  Όχι σαφή δεδομένα του επιπολασμού και 
του κόστους

•  Αυξάνεται η επίπτωση με την ευθραυστό-
τητα του δέρματος (ηλικιωμένοι ασθενείς)

•  επώδυνες βλάβες που δημιουργούν δυσφο-
ρία στους ασθενείς και τους οικείους τους

•  Παράταση νοσηλείας, ειδικά αν εντοπίζο-
νται στα κάτω άκρα και σχετίζονται με υπο-
κείμενη παθολογία

•  επίπτωση στην ποιότητα ζωής.
Η πρόληψη των δερματικών ρωγμών αφο-

ρά στα ακόλουθα:
•  ενυδάτωση του ξηρού δέρματος με μαλα-

κτικές κρέμες, ειδικά τις κνήμες
•  Πλύσιμο με φιλικό προς το δέρμα καθαρι-

στικό και θερμό, αλλά όχι καυτό νερό
•  Αποφυγή κολλητικών επιθεμάτων και ταινί-

ας (χρήση σιλικονούχας ταινίας και συγκρα-
τιτικούς συγκολλητικούς επιδέσμους)

•  Προσοχή σε φάρμακα που μπορεί απευθεί-
ας να επηρεάσουν το δέρμα όπως τα τοπι-
κά ή συστηματικά κορτικοειδή και στη πο-
λυφαρμακία

•  Προστατευτικός ρουχισμός, προσεκτική ε-
φαρμογή

•  Αποφυγή αιχμηρών ονύχων ή κοσμημάτων
•  ενθάρρυνση για άσκηση και όχι αποφυγή

•  Ακέραια και άνετα υποδήματα 
•  Ασφαλές περιβάλλον – καλός φωτισμός, α-

φαίρεση εμποδίων από τον χώρο κατοικίας 
και τοποθέτηση προστατευτικών μαλακών 
καλυμμάτων ειδικά στις γωνίες των επίπλων  

•  Αποφυγή τριβής ή πεσίματος, κατοικίδια 
ζώα -αποφυγή τραυματισμού

•  ςωστή διατροφή και ενυδάτωση -διατρο-
φολόγος αν χρειάζεται

•  ςε προβληματική αισθητικότητα βοήθεια α-
πό ειδικό, π.χ διαβητολόγο.

αΝαΓΝΩΡΙΣη - ΕΚΤΙΜηΣη
•  Παλαιότερα συστήματα ταξινόμησης: Payne 

and Martin, 1993. STAR, 2007. 
•  ISTAP σύστημα ταξινόμησης, 2013

Α) Τύπος 1 – Καμιά απώλεια δέρματος
Γραμμική ρωγμή ή κρημνός - μπορεί να ε-

πανατοποθετηθεί ο κρημνός και να καλυφθεί 
ολόκληρη η πληγή.

Β) Τύπος 2 - Μερική απώλεια κρημνού
ό κρημνός δεν μπορεί να επανατοποθετη-

θεί και να καλύψει ολόκληρη την πληγή.

Γ) Τύπος 3 - Ολική απώλεια κρημνού
Πλήρη απώλεια κρημνού όπου εκτίθεται 

ολόκληρος ο πυθμένας της πληγής.
  

αΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡαΠΕΙαΣ 
ΔΕΡΜαΤΙΚΩΝ ΡΩΓΜΩΝ
•  Έλεγχο πιθανής αιμορραγίας
•  καθαρισμό και debridement (πήγματα, νε-

κρωτικός ιστός)
•  επανατοποθέτηση του κρημνού ως επί επι-

θέματος (αν δεν έχει νεκρωθεί)
•  Αποκλεισμό λοίμωξης ή αντιμετώπισή - δι-

αχείρισή της (π.χ τέτανος) 
•  επιλογή επιθέματος με βάση τη θεωρία της 

υγρής επούλωσης, ώστε να μην αποξηρα-
θεί περισσότερο η ρωγμή (π.χ βαζελινού-
χα γάζα και όχι απλή αποστειρωμένη γάζα 
που αποκολλάται δύσκολα)

•  επιτυχημένη επούλωση εντός 14-21 ημέρες
•  Ρύθμιση επιβαρυντικών παραγόντων όπως 

λεμφοίδημα, προβληματική θρέψη, αρ-
ρύθμιστο διαβήτη κά

•  Πιθανή εντόπιση στα κάτω άκρα και μέτρη-
ση του σφυροβραχιόνιου δείκτη ABPI με 
συμπιεστική περίδεση όπου ενδείκνυται.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡαφΙα
1)  Adv Skin Wound Care. 2012 July ; 25(7): 

304–314. 
2)  Sullivan KM, Lorenz HP, Meuli M, Lin RY, 

Adzick NS. A model of scarless human fe-
tal wound repair is deficient in transform-
ing growth factor beta. J Pediatr Surg 
1995;30:198-203.

3)  Larouche et al. Advances in wound care, 
volume 7, number 7, 2018.

4)  LeBlanc et al., 2014; Rayner et al., 2015; 
Carville et al., 2007; Clothier, 2014.

5)  ISTAP Best Practice Recommedations. 
Wounds International 2018. ID
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Ως Τραύμα (Trauma, Injury, Wound) ο-
νομάζεται κάθε βίαιη καταστροφή ι-
στών, εσωτερική ή εξωτερική, ανε-

ξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε. Υ-
πάρχει μεγάλη ποικιλία βλαπτικών παραγό-
ντων που μπορούν να οδηγήσουν σε απλό 
τραυματισμό έως το θάνατο του θύματος. Η 
ταξινόμηση των τραυμάτων είναι πολλαπλή 
και ανάλογα με το κριτηρίο ταξινόμησης δι-
ακρίνονται σε μηχανικά τραύματα, θερμικά- 
χημικά εγκαύματα, ατυχήματα κ.α.

Η επικινδυνότητα στα παιδιά είναι ανάλογη 
του επιπέδου της γνωστικής, σωματικής και 
κοινωνικής τους ανάπτυξης. Τα αναπτυξιακά 
ορόσημα συσχετίζονται με τους μηχανισμούς 
των παιδικών τραυματισμών. Συγκεκριμένα, 
τα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
είναι επιρρεπή σε πτώσεις, εγκαύματα και α-
κούσια κατάποση. 

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αναπτύσσουν 
όλο και περισσότερες δεξιότητες (ποδηλα-
σία, αναρρίχηση και άλλες μορφές ενεργού 
παιχνιδιού), ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά και 
οι έφηβοι εμπλέκονται σε ριψοκίνδυνες συ-
μπεριφορές, (τροχαία ατυχήματα, επίθεση, 
εσκεμμένος αυτοτραυματισμός, δηλητηρία-
ση) με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος 
τραυματισμού. 

Οι τραυματισμοί αποτελούν την κύρια αιτί-
α θανάτου των παιδιών και των εφήβων στις 
ΗΠΑ και σε αναπτυγμένες χώρες. Τα τροχαία 

ατυχήματα, οι πτώσεις και τα εγκαύματα απο-
τελούν το 80 -90% όλων των τραυματισμών. 
Ο θάνατος από ακούσιο τραύμα αντιπρο-
σωπεύει το 65% όλων των θανάτων σε παι-
διά ηλικίας <18ετών. Στην Ελλάδα 500.000 
παιδιά τραυματίζονται ετησίως (700 θάνα-
τοι/3000 μόνιμη αναπηρία). Η ηλικία, το φύ-
λο, η συμπεριφορά και το περιβάλλον επη-
ρεάζουν τους τραυματισμούς στην παιδική η-
λικία με το παιδιατρικό τραύμα να απειλεί την 
υγεία και την ευημερία των παιδιών.

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για τη μέτρη-
ση της σοβαρότητας του τραυματισμού. Μί-
α χρήσιμη μέθοδος για την ταξινόμηση των 
τραυματισμών χρησιμοποιεί τις ακόλουθες 
παραμέτρους. 

Ανάλογα με την έκταση του τραυματισμού 
το τραύμα διακρίνεται σε τοπικό ή πολλα-
πλό, ανάλογα με τον τύπο τραυματισμού σε 
αμβλύ ή διεισδυτικό τραύμα. Η σοβαρότητα 
τραυματισμού, ο μηχανισμός του τραύματος 
και οι εργαστηριακές εξετάσεις υπαγορεύουν 
την αξιολόγηση της σοβαρότητας και την αρ-
χική διαχείριση. 

Οι προκλήσεις των παιδιατρικών ασθενών 
είναι ίδιες με αυτές των ενηλίκων, τα ιδιαίτε-
ρα όμως χαρακτηριστικά ανατομίας και φυσι-
ολογίας των παιδιατρικών ασθενών απαιτούν 
ειδική θεώρηση στην εκτίμηση και στη δια-
χείριση αυτών. Ειδικότερα, ο αεραγωγός των 
παιδιών χαρακτηρίζεται από μικρή στοματική 

κοιλότητα, μεγάλη γλώσσα και αμυγδαλές, 
πρόσθια θέση λάρυγγα, βραχεία-στενή τρα-
χεία, επιγλωττίδα σχήματος U ή δισκοειδή σε 
βρέφη και μικρά παιδιά και μικρή απόσταση 
μεταξύ των τραχειακών δακτυλίων. Τα παιδιά 
<8 ετών έχουν κεφαλή δυσανάλογα μεγάλη 
σε σχέση με το σώμα τους, ενώ τα βρέφη έ-
χουν κρανία με ανοιχτές ραφές και οι εγκέ-
φαλοί τους έχουν μεγαλύτερο υπαραχνοει-
δή χώρο, λεπτότερο κρανίο συνεπώς λιγότε-
ρο προστατευτικό. 

Τα παιδιά έχουν μικρότερη μάζα σώματος, 
λιγότερο λίπος και ελαστικό συνδετικό ιστό, 
ενώ τα όργανα βρίσκονται πολύ κοντά το έ-
να με το άλλο. Ο σκελετός είναι ατελώς α-
σβεστοποιημένος, πιο εύπλαστος και συχνά 
υπάρχει τραυματισμός οργάνων χωρίς εμφα-
νή κάκωση του υπερκείμενου σκελετού. 

Διαφορές μεταξύ παιδιών και ενηλίκων υ-
πάρχουν και ως προς τη φυσιολογία. Ως 
προς τα ζωτικά σημεία, οι παλμοί της καρ-
διάς και οι αναπνοές είναι υψηλότεροι, ενώ η 
ΑΠ είναι χαμηλότερη. 

Η σχέση επιφάνειας σώματος /όγκο σώμα-
τος είναι μεγαλύτερη κατά την γέννηση και 
μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει, με επιρ-
ρέπεια σε υποθερμία. Τα παιδιά έχουν μει-
ωμένη δυνατότητα συνεργασίας, συνεπώς α-
παιτείται η πλήρης εκτίμηση των ψυχολογι-
κών και των φυσικών τραυμάτων τους. Επι-
πρόσθετες δερματολογικές προκλήσεις απο-

Προκλήσεις στη Διαχείριση 
Τραυμάτων στα Παιδιά
Δούβαλη ΘεοΔώρα
επιμελήτρια β΄ Δερματολογικής Κλινικής εΣύ, Νοσοκομείο «ανδρέας Συγγρός»

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, ως παιδί ορίζεται κάθε 
άνθρωπος ηλικίας κάτω των 18 ετών. 
Τα παιδιά αποτελούν ένα ετερογενή 
πληθυσμό και διαφέρουν από τους 
ενήλικες ως προς την ανατομία, 
τη φυσιολογία, τη νόηση και την 
ψυχολογία. Στόχος της εν λόγω 
παρουσίασης είναι να περιγράψει 
αυτές τις διαφορές και τις επιρροές 
που ασκεί στην αξιολόγηση και στη 
διαχείριση των τραυμάτων στην 
παιδική ηλικία.

18η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
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τελούν η αυξημένη διαδερμική απορρόφηση 
των τοπικών παραγόντων, η ανησυχία ή αδυ-
ναμία συμμόρφωσης, λόγω κινητικότητας, η 
πιθανή επιμόλυνση τραύματος, συμπεριλαμ-
βανομένης της περιοχής πάνας. Ο φόβος, το 
άγχος και ο πόνος καθώς και οι νευροανα-
πτυξιακές διαταραχές μπορεί να περιπλέξουν 
την περιποίηση του τραύματος.

Οι προκλήσεις αυξάνονται αν λάβουμε υ-
πόψη μας και τη διαδικασία της επούλωσης. 
Η επούλωση ενός οξέος τραύματος είναι μια 
δυναμική και σύνθετη διαδικασία και αποτε-
λείται από τη φάση της αιμόστασης και πή-
ξης, τη φάση της φλεγμονής, τη φάση σχη-
ματισμού κοκκιώδους ιστού, παραγωγής 
κολλαγόνου και αγγειογένεσης ή παραγωγι-
κή φάση και τη φάση σχηματισμού ουλής και 
αναμόρφωσης του τραύματος. Η χρήση προ-
ϊόντων περιποίησης τραύματος αναπροσαρ-
μόζεται κατά τη διαδικασία επούλωσης τραύ-
ματος. Η επιλογή του προϊόντος εξαρτάται α-
πό πολλούς παράγοντες: τον τύπο του τραύ-
ματος, τη γενική κατάσταση του ασθενούς, 
την επιμόλυνση και την παρουσία κοκκιωμα-
τώδους ιστού.

Η διαχείριση του παιδιατρικού τραύματος 
απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. 
Οι στόχοι της αρχικής διαχείρισης των τραυ-
μάτων στα παιδιά είναι ανάλογη των ενηλί-
κων, και βασίζεται στην γρήγορη αξιολόγη-
ση, στον καθορισμό των προτεραιότητων δι-
αχείρισης και στην παροχή κρίσιμων παρεμ-
βάσεων. Η επίτευξη αυτών των στόχων α-
παιτεί μια συστηματική και λογική προσέγγι-
ση σύμφωνα με τις αρχές του Advanced Life 
Support Trauma (ATLS) που περιλαμβάνει 
την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια έ-
ρευνα. Στην Πρωτοβάθμια (ταχεία πρωταρχι-
κή αξιολόγηση) συμπεριλαμβάνονται η ανα-
ζωογόνηση των ζωτικών λειτουργιών (π.χ. α-
εραγωγός, αναπνοή, κυκλοφορία, νοσηλεί-
α) και η αξιοποίηση πρόσθετων ουσιών στην 
πρωτοβάθμια έρευνα και ανάνηψη, ενώ στην 
Δευτεροβάθμια έρευνα (πληρέστερη δευτε-
ροβάθμια αξιολόγηση) απαιτείται η συνέχι-
ση παρακολούθησης μετά την αναζωογόνη-
ση με περαιτέρω αναζωογόνηση ανάλογα με 
τις ανάγκες, η αξιοποίηση πρόσθετων στοιχεί-
ων στη δευτεροβάθμια έρευνα και η μετάβα-
ση στην οριστική περίθαλψη. 

Η εκτίμηση και αντιμετώπιση του τραυματι-
σμένου παιδιού γίνεται κατά ABCDE (Airway, 
Breathing, Circulation, Disability, Exposure) 
σύμφωνα με τα πρότυπα των ενηλίκων. Απα-
ραίτητη είναι η λήψη του ιστορικού του τραυ-
ματισμού. Στα πλαίσια ενός μικρού τραυματι-
σμού χρησιμοποιείται το ακρωνύμιο AMPLE 
(Allergies, Medications, Past medical history, 
Last ate, Event). Σε σοβαρό τραυματισμό 
χρησιμοποιείται το ακρωνύμιο IMIST – AMBΟ 
(Identification, Mechanism of injury, Injuries 
detected, (Vital) Signs, Treatment started/
given, Allergies (if known), Medications, 
Background conditions, Other information). 
Οι θεμελιώδεις αρχές φροντίδας των τραυ-
μάτων είναι παρόμοιες με εκείνες των ενηλί-

κων και περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του 
τραύματος, την εξασφάλιση περιβάλλοντος 
υγρής επούλωσης τραύματος, την ελαχιστο-
ποίηση της βακτηριακής μόλυνσης - θεραπεί-
α μόλυνσης, την προστασία του άθικτου δέρ-
ματος που περιβάλλει το τραύμα, την προ-
ώθηση επιθηλιοποίησης, την διαχείριση πίε-
σης και την βελτιστοποίηση της θρεπτικής κα-
τάστασης του ασθενούς. 

Τα απλά τραύματα, εν γένει, είναι εύκολα 
στη διαχείρισή τους. Ανά περίπτωση απαιτεί-
ται περιποίηση, καθαρισμός, συρραφή θλα-
στικών, αντιτετανική κάλυψη,αντισηπτική ή α-
ντιβιοτική τοπική ή per os αγωγή, κοπή ραμ-
μάτων, αναπλαστικές κρέμες, πρόληψη χη-
λοειδών. Στην πλειονότητα των κατά τα άλ-
λα υγιών παιδιών, η επούλωση πληγών εί-
ναι απλή και απαιτεί ελάχιστη εξειδικευμένη 
φροντίδα. Ωστόσο, τα παιδιά με χρόνιες πα-
θήσεις, ιδιαίτερα εκείνα με περιορισμένη κι-
νητικότητα, κακή διατροφή, διαταραχές του 
ανοσολογικού συστήματος, συχνές νοσηλεί-
ες παρουσιάζουν προδιάθεση για κακή επού-
λωση πληγών.

Οι τραυματισμοί των παιδιατρικών ασθε-
νών όπως προαναφέρθηκε ποικίλουν. Θα ή-
θελα ειδικότερα όμως, να αναφερθώ στα έλ-
κη εκ πιέσεως και στα εγκαύματα που ενδι-
αφέρουν περισσότερο και τη δερματολογική 
οικογένεια. Τα έλκη εκ πιέσεως είναι συνήθη 
σε νοσηλευόμενα νεογνά, βρέφη και παιδιά 
με επιπολασμό 10-35%.

Οι συνήθεις θέσεις είναι ο κόκκυγας, η ινια-
κή χώρα και οι πτέρνες. Η κλίμακα Braden Q 
και η τροποποιημένη κλίμακα Braden Q αξι-
ολογούν την κινητικότητα, τη δραστηριότητα, 
την αισθητηριακή αντίληψη, την υγρασία, τη 
τριβή - διάτμηση, τη διατροφή και τη διάχυ-
ση-οξυγόνωση των ιστών. Θεραπευτικά προ-
τείνονται τα υδροκολλοειδή, οι υδρογέλες, ο 
αφρός πολυουρεθάνης και οι διαφανείς μεμ-
βράνες.

Τα εγκαύματα αποτελούν την τρίτη αιτία 
θανάτου στις παιδιατρικές κακώσεις. Το 16% 
των εγκαυμάτων δεν συμβαίνουν τυχαία, το 
8% είναι αποτέλεσμα κακοποίησης, ενώ το 
80-90% των θερμικών εγκαυμάτων συμβαί-
νουν στο σπίτι και αφορούν ηλικίες <5έτη. 
Η αξιολόγηση της κατάστασης βασίζεται στις 
βασικές αρχές του ATLS με έλεγχο του αερα-
γωγού και ΑΜΣΣ, της αναπνοής, της κυκλο-
φορίας, της νευρολογικής κατάστασης, της 
έκθεσης και της εκτίμησης του εγκαύματος. 
Ως γενικά θεραπευτικά μέτρα προτείνονται η 
πεντάλεπτη ψύξη των εγκαυματικών επιφα-
νειών με κομπρέσες εμποτισμένες σε παγω-
μένο νερό, το πλύσιμο, ο χ/κός καθαρισμός, 
η χορήγηση μεγάλων δόσεων αντιβιοτικών 
ευρέως φάσματος, η ανακούφιση του πόνου 
με αναλγητικά, η αντιτετανική κάλυψη, οι κο-
μπρέσες με N/S 0,9%. Επιπρόσθετα, χρησι-
μοποιείται ποικιλία αντιμικροβιακών παραγό-
ντων με υλικά επίδεσης (παραφινούχες γάζες, 
μη προσκολλητικά φιλμ, αφροί, αλγινικά, υ-
δροκολλοειδή & υδρογέλες ).

Οι απώτερες επιπτώσεις των τραυματισμών 

είναι πολυδιάστατες. Κατά την αντιμετώπιση 
του τραυματισμένου παιδιού εξέχουσα σημα-
σία έχει η επίπτωση που μπορεί να έχει η κά-
κωση στην ανάπτυξη και στην μελλοντική του 
εξέλιξη. Οι φυσιολογικές και ψυχολογικές ε-
πιπτώσεις της κάκωσης στην διαδικασία αυτή 
δεν πρέπει να υποτιμούνται, ιδιαίτερα στις πε-
ριπτώσεις που συνεπάγονται μακροχρόνια α-
νάρρωση, δυσμορφίες ή διαταραχές στην α-
νάπτυξη. Σε πρόσφατες μελέτες το 60% των 
παιδιών με βαριά πολυσυστηματική κάκω-
ση παρουσιάζουν αλλαγές της προσωπικό-
τητάς τους για ένα χρόνο μετά την έξοδό τους 
από το νοσοκομείο και το 50% έχουν γνω-
στικές και μαθησιακές διαταραχές. Επιπλέον 
οι κακώσεις που συμβαίνουν κατά την παιδι-
κή ηλικία έχουν επίπτωση στη συναισθηματι-
κή και ψυχολογική σφαίρα στα δύο τρίτα των 
μη τραυματισμένων παιδιών της οικογένειας. 
Συχνά, ο τραυματισμός ενός παιδιού θέτει σε 
δοκιμασία και τις έγγαμες σχέσεις της οικο-
γένειας. Η υιοθέτηση πρακτικών και συμπε-
ριφορών πρόληψης κρίνεται απαραίτητη, πά-
ντα σε συνεργασία με πολλές ειδικότητες, με 
γνώμονα την αξιολόγηση και τη σωστή δια-
χείριση των παιδιατρικών τραυμάτων .
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Η θεραπεία διαφόρων τύπων τραυμά-
των/ελκών είναι μια από τις πιο κοι-
νές αιτίες υπερ-συνταγογράφησης α-

ντιβιοτικών. Οι παράγοντες στους οποίους ο-
φείλεται η κακή χρήση των αντιβιοτικών κατά 
την φροντίδα των ελκών αφορούν κυρίως α) 
στην αβεβαιότητα της ορθότητας της διάγνω-
σης (πρόκειται για λοίμωξη;), β) στην άγνοια 
του κλινικού γιατρού (πότε πρέπει να δώσω 
αντιβιοτικά;), γ) στο φόβο του κλινικού (να α-
ποτύχει να θεραπεύσει σωστά ή να έχει κακή 
έκβαση) και τέλος δ) στην απαίτηση των α-
σθενών για αντιβιοτική αγωγή χωρίς αυτή να 
χρειάζεται. 

Η παρουσία μικροβίων σ’ ένα τραύμα δεν 
είναι ασυνήθης. Τα μικρόβια αυτά προέρχο-
νται είτε από την μικτή χλωρίδα του δέρματος 

είτε από ενδογενή ή εξωγενή παθογόνα. Α-
ναφέρονται σαν μόλυνση, σαν αποικισμός ή 
σαν λοίμωξη (τοπική, εξαπλούμενη, συστη-
ματική). Θεραπεία με αντιβιοτικά απαιτείται 
μόνο στην περίπτωση κλινικής λοίμωξης, η 
οποία επιβεβαιώνεται εργαστηριακά. Η διά-
γνωση της λοίμωξης βασίζεται κυρίως σε κλι-
νικά στοιχεία (εκτίμηση του ασθενή, της περι-
οχής που περιβάλλει το έλκος και του ίδιου 
του έλκους) και λιγότερο σε μικροβιολογικές 
εξετάσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται μόνο ε-
φόσον αυτές υπαγορεύονται από την κλινική 
εικόνα. Η αναζήτηση μικροβίων στην καθ’ η-
μέρα πράξη γίνεται με τη χρήση βαμβακοφό-
ρου στειλεού ο οποίος περιστρέφεται κυκλι-
κά πάνω σε μια περιοχή 1 cm2 του έλκους 
με αρκετή πίεση ώστε με την έκθλιψη των ι-

στών να αναβλύσει υγρό από το έλκος (τεχνι-
κή Levine). Προηγείται καθαρισμός του τραύ-
ματος με πλύσιμο και χειρουργικό καθαρι-
σμό για απομάκρυνση των ρύπων. Παρ όλα 
αυτά, η καλύτερη τεχνική δεν έχει ακόμα ταυ-
τοποιηθεί και πιστοποιηθεί.

Καλλιέργεια λαμβάνουμε από ένα έλκος 
όταν έχουμε οξέα τραύματα με σημεία λοί-
μωξης ή χρόνια έλκη με σημεία επεκτεινόμε-
νης ή συστηματικής λοίμωξης ή τέτοια που 
παρά την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή δεν 
βελτιώνονται ή επιδεινώνονται. Επίσης, όπως 
απαιτείται από τα τοπικά πρωτόκολλα επα-
γρύπνησης για την αντοχή των μικροοργανι-
σμών στα αντιβιοτικά. Η λοίμωξη μπορεί να 
έχει διαφορετικούς χαρακτήρες ανάλογα με 
το είδος του τραύματος. Έτσι, για τα οξέα έλ-
κη έχουν αναπτυχθεί συστήματα και διαγνω-
στικά κριτήρια για την έγκαιρη αναγνώριση 
της λοίμωξης [π.χ. ASEPSIS, διευκρινήσεις α-
πό το CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention)], ενώ για τα χρόνια έλκη δεν υ-
πάρχει κάποιο πιστοποιημένο σύστημα που 
να βοηθά στη διάγνωση της λοίμωξης. Ε-
ντούτοις μπορεί ο κλινικός να διακρίνει επι-
λεγμένα σημεία και συμπτώματα της φλεγμο-
νής κυρίως σε τύπους ελκών με τους οποίους 
έχει περισσότερη εμπειρία. (π.χ. διαβητικό 
πόδι). Η παρουσία ορισμένων βακτηριδίων 
όπως π.χ. της ψευδομονάδας (pseudomonas 
aeruginosa) σε φλεβικά άτονα έλκη και των 
αναερόβιων κόκκων μπορεί να επιβραδύνει 
την επούλωση. 

Η παρουσία μικτών πληθυσμών μικροορ-
γανισμών μπορεί έμμεσα να εμποδίζει την ε-
πούλωση προκαλώντας χρόνια φλεγμονώ-
δη αντίδραση, οπότε τότε η αντιμικροβιακή 
παρέμβαση έχει νόημα. Η παρουσία βιοϋ-
μενίου (biofilm) έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το 
biofilm είναι σύμπλεγμα μικροβίων με συνο-
χή και ενδοεπικοινωνία, τα οποία είναι βυθι-
σμένα σε υμένιο που παράγουν τα ίδια. Τα μι-
κρόβια αυτά είναι έτσι πιο ανθεκτικά στα πε-

Αντιμικροβιακή αγωγή 
σε τραύματα/έλκη 
στήν εποχή τήσ αυξήμενήσ μικροβιακήσ 
αντοχήσ στα αντιβιοτικα. ΠόΤε κΑι Πώς
εύτύχια ΖούριΔαΚη
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής εΣύ, Noσοκομείο «Aνδρέας Συγγρός» 

Το αυξανόμενο πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά είναι υπεύθυνο για 700.000 θανάτους ετησίως σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η αντοχή αυτή οφείλεται κυρίως στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
από γιατρούς, φαρμακοποιούς, ασθενείς αλλά και κτηνιάτρους ή νοσηλευτές. Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι 
ουσιαστικά δεν έχουν ανακαλυφθεί νέα αντιβιοτικά. 

Εικόνα 1: Αλγόριθμος θεραπευτικής προσέγγισης χρόνιων ελκών

18η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
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γεώργιος χαϊδεμένος
τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 

Η δερματοσκόπηση, αποτελεί τμήμα της «μοντέρνας» Ιατρικής η οποία ολοένα συχνότερα 
χρησιμοποιεί μη επιθετικές και εύχρηστες απεικονιστικές μεθόδους. Το βιβλίο μπορεί να ικα-
νοποιήσει 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. Επιπρό-
σθετα, οι Πίνακες με κωδικοποιημένα τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των παθήσεων και 
το Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, αποτελούν μια συνοπτική αλλ’ ουσιαστική μέθοδο ανα-
γνωστικής προσπέλασης. 

Υπενθυμίζεται πως με τη δερματοσκόπηση παρέχονται τρεις σημαντικές δυνατότητες στον Κλι-
νικό γιατρό. Επιβεβαιώνεται η κλινική του υποψία. Μειώνεται ο αριθμός των μη απαραίτητων 
βιοψιών και χειρουργικών εξαιρέσεων. Επιτρέπεται η αναγνώριση των επικίνδυνων ή αμφίβο-
λων 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 πα-
ρέμενε γράμμα κενό. 

Δερματοσκόπηση
Θεωρητικά στοιχεία και εφαρμογή στην κλινική πράξη

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

www.doctorsmedia.gr

ΤΙΜΗ: 50€

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ρισσότερα αντιβιοτικά και στην άμυνα του ξε-
νιστή, απ΄ ότι όταν βρίσκονται μεμονωμένα 
καθώς επικοινωνούν μεταξύ τους (quorum 
sensing), έχουν αυξημένη ευκαιρία ανταλλα-
γής γονιδίων και εκφράζουν νέους φαινότυ-
πους (πχ μειωμένη δραστηριότητα). Έτσι, α-
δρανοποιούν κατ’ ευθείαν τα αντιμικροβιακά 
ή αποτρέπουν την διείσδυσή τους. Είναι υ-
πεύθυνα για χρονίζουσες λοιμώξεις και είναι 
ανθεκτικά στους μηχανισμούς άμυνας του ξε-
νιστή (πχ φαγοκύτωση και ανοσιακό σύστη-
μα). Επιπλέον είναι δύσκολα στη διάγνωση. 
Περισσότεροι από το 60% των ασθενών με 
φλεβικά έλκη και λοίμωξη, έχει biofilm. Εί-
ναι υπεύθυνο για χρονίζουσες λοιμώξεις. Επί 
υποψίας υπάρξεως biofilm, η αντιμετώπιση 
που προτείνεται είναι χειρουργικός καθαρι-
σμός (Debridement) σε συνδυασμό με τοπι-
κούς αντιμικροβιακούς παράγοντες, θεραπεία 
με αρνητική πίεση (Negative Pressure Wound 
Therapy -NPWT) ή επιλογή συνδυαστικής θε-
ραπείας όπως: δύο αντιβιοτικά με διαφορετι-
κό μηχανισμό δράσης, συστηματική και το-
πική αγωγή, χορήγηση αντιβιοτικού και τοπι-
κού αντισηπτικού κλπ. Τα αντιβιοτικά που έ-
χουν αντι-biofilm δράση είναι: η rifampicin 
(σε συνδυασμό) -για στρεπτόκοκκο, σταφυ-
λόκοκκο, η ciprofloxacin για gram- βακίλ-
λους, η fosfomycin (σε συνδυασμό;) για τους 
εντεροκόκκους και η caspofungin (σε υψηλή 
δόση) για την Candida. 

Υψηλός αριθμός απομονωθέντων μικρο-

βίων δεν σημαίνει πάντα λοίμωξη ιδιαίτερα 
όταν τα μικρόβια είναι χαμηλής λοιμογόνου 
δράσης. Αλλά και ο χαμηλός αριθμός μικρο-
βίων δεν αποκλείει την ύπαρξη λοίμωξης (πχ 
η ανεύρεση έστω και μιας λεϊσμάνιας θέτει 
την διάγνωση της λεϊσμανίασης). Δεδομένης 
της μη πλήρως καθορισμένης φύσης των αλ-
ληλεπιδράσεων ανάμεσα στα μικρόβια αλλά 
και ανάμεσα στον ξενιστή και τα μικρόβια α-
παιτείται ολιστική εκτίμηση του ασθενή για τη 
διάγνωση της λοίμωξης στα δερματικά έλκη. 
Η μικροβιολογική εκτίμηση μόνη της δεν αρ-
κεί για τη χορήγηση συστηματικών αντιβιοτι-
κών. Όταν αυτά χορηγούνται πρέπει να είναι 
κατά προτίμηση όσο το δυνατόν πιο στενού 
φάσματος και να ληφθούν για τη συντομότε-
ρη δυνατή περίοδο, σε σωστή δόση και από 
τη σωστή οδό (per os, iv κλπ). Η διάγνωση 
της λοίμωξης είναι κυρίως κλινική (σημαντι-
κές παράμετροι: η ανοσιακή κατάσταση του 
ξενιστή, ο τύπος και η μολυσματικότητα των 
μικροβίων). Η χρήση αντιβιοτικών πρέπει να 
βασίζεται σε καλλιέργεια (ιδανικά: ιστού) και 
στο τεστ ευαισθησίας. Αν δοθούν τα αντιβιο-
τικά εμπειρικά, αυτά θα πρέπει να επιλεγούν 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιδημιολογικά 
δεδομένα (γεωγραφική περιοχή, θέση στο 
σώμα). Η χρήση τοπικών αντιβιοτικών και το 
πλύσιμο των τραυμάτων με αντιβιοτικά δια-
λύματα δεν συστήνεται (WHO 2008). Πρέπει 
να αποφεύγεται γιατί υπάρχει κίνδυνος αλ-
λεργίας και ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής.
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Η επούλωση είναι η ικανότητα ιστικής ε-
πισκευής και απάντησης στη κάκωση. 
Ειδικότερα, είναι ένα βιολογικό μονο-

πάτι με βασικότερα σημεία του την ενεργο-
ποίηση αιμοπεταλίων, τη δημιουργία φλεγ-
μονής, τον πολλαπλασιασμό κυττάρων, την 
αγγειογένεση και την αναδόμηση της ουλής. 

Μελετώντας κανείς την επιβράδυνση της 
επούλωσης, αναζητά τους παράγοντες που 
την προκαλούν. Αυτοί δεν είναι άλλοι από 
τους τοπικούς και συστηματικούς παθολογι-
κούς παράγοντες. 

Πιο αναλυτικά, καταστάσεις όπως το οίδη-
μα, η νέκρωση, η διαταραχή της αισθητικό-
τητας, η μειωμένη αιμάτωση και η οξυγόνω-
ση της περιοχής αποτελούν ορισμένους από 
τους τοπικούς επιβραδυντικούς παράγοντες 
της επούλωσης. Από την άλλη, η προχωρη-
μένη ηλικία, το κάπνισμα, η παρουσία λοί-
μωξης και ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ορι-
σμένοι από τους συστηματικούς επιβραδυντι-
κούς παράγοντες της επούλωσης. 

Οι παραπάνω λοιπόν παράγοντες συμβάλ-
λουν στην χρονιότητα ενός έλκους. Ως χρόνι-
ο έλκος ορίζεται αυτό, που δεν παρουσιάζει 
καμία κλινική βελτίωση σε διάρκεια 3 μηνών 
ή δεν επουλώνεται σε διάρκεια 1 χρόνου. 

Έτσι, η διαχείριση του χρόνιου έλκους θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των 
παραγόντων που επιβραδύνουν την επούλω-
ση, μειώνοντας τη φάση της φλεγμονής και ε-
νίσχυοντας το μηχανισμό της φυσικής επού-
λωσης. 

Εστιάζοντας στον μηχανισμό της επούλω-
σης γνωρίζουμε ότι τα αιμοπετάλια διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στην επούλωση 
των πληγών, καθώς απελευθερώνουν αυξη-
τικούς παράγοντες και κυτοκίνες στη θέση του 
έλκους, παρεμβαίνουν στην αιμόσταση και ε-
πιπλέον είναι ρυθμιστές της φλεγμονής, της 
αγγειογένεσης, της κυτταρικής μετανάστευ-
σης και του πολλαπλασιασμού των κυττά-
ρων.

Οι αυξητικοί παράγοντες είναι πολυπεπτί-
δια που ελέγχουν την αύξηση, την διαφορο-
ποίηση και τον μεταβολισμό των κυττάρων. 
Προκαλούν χημειοταξία, μετανάστευση και 
διήθηση από κύτταρα και θεμέλιες ουσίες. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ενεργοποιημένα αι-
μοπετάλια απελευθερώνουν αυξητικούς πα-
ράγοντες, όπως τον αιμοπεταλιακό (PDGF) 
και τον μεταμορφωτικό (TGF- β). 

Ο αιμοπεταλιακός (PDGF) αυξητικός πα-
ράγοντας πυροδοτεί τη χημειοταξία ινοβλα-

στών, ουδετεροφίλων, μακροφάγων και εν-
δοθηλιακών κυττάρων. Από τα τελευταία (εν-
δοθηλιακά κύτταρα) θα προέλθει ο αγγεια-
κός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, ο 
οποίος είναι ισχυρό μιτογόνο. 

Ο μεταμορφωτικός (TGF- β) αυξητικός πα-
ράγοντας πυροδοτεί τη διείσδυση μακροφά-
γων στην περιοχή του τραύματος, ενισχύει τη 
χημειοταξία των ινοβλαστών και των ενδο-
θηλιακών κυττάρων και διεγείρει τη σύνθε-
ση κολλαγόνου, το σχηματισμό κοκκιώδους 
ιστού και την παραγωγή κυτοκινών [Ινοβλα-
στικός Α.Π (FGF), Interleukin- 1 (IL- 1), TNF- a, 
αιμοπεταλιακός Α.Π (PDGF)]. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι οι αυξητι-
κοί παράγοντες (Α.Π.), επειδή συμβάλλουν 
άμεσα στον μηχανισμό της επούλωσης, ε-
φαρμόζονται στην αντιμετώπιση των χρόνιων 
ελκών. Ο αιμοπεταλιακός Α.Π (PDGF), ο με-
ταμορφωτικός Α.Π (TGF- β), ο αγγειακός εν-
δοθηλιακός Α.Π (VEGF), ο ινοβλαστικός Α.Π 
(FGF), Interleukin- 1 (IL- 1) και Tumor Necrosis 
Factor- alpha (TNF- a), αποτελούν τους κύρι-
ους αυξητικούς παράγοντες που απελευθε-
ρώνονται από τα αιμοπετάλια. Η χρήση των 
Α.Π γίνεται μεμονωμένα με τη μορφή πλά-
σματος πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP). 

Χρήση αυξητικών
παραγόντων στήν επουλωσή
ΠαΝτελαΚη ιώαΝΝα, MD, PhD
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου RUB Bochum, επιμελήτρια Δερματολογικής Κλινικής King's College Hospital, London
επιστημονικός συνεργάτης Tμήματος ελκών Νοσοκομείο «ανδρέας Συγγρός»

Το 16ο αιώνα πίστευαν ιδιαίτερα στην τοπική φροντίδα των ελκών. Ο Γάλλος χειρουργός Ambroise Pare έλεγε: 
«Κάλυψα την πληγή και ο Θεός θα την επουλώσει». Οι πληγές λοιπόν, όσο η τοπική φροντίδα ήταν επαρκής, 
θεραπεύονταν από μία μυστηριώδη ακατανόητη δύναμη. Σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα τόσο για τη θεραπεία 
των χρόνιων ελκών, όσο και για το μηχανισμό της επούλωσης.
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Ένα παράδειγμα μεμονωμένου Α.Π είναι 
η τοπική θεραπεία Becaplermin (PDGF). Έχει 
χρησιμοποιηθεί ανασυνδυασμένο DNA για 
την παραγωγή αιμοπεταλιακού Α.Π, η εφαρ-
μογή του οποίου έχει δείξει μείωση του χρό-
νου επούλωσης κατά 30% σε κλινική μελέτη 
με διαβητικά έλκη. 

Ένας άλλος Α.Π. είναι ο επιδερμικός Α.Π 
(EGF), ο οποίος έχει εφαρμοστεί σε διαβητι-
κό πόδι και δείχνει μέχρι και 75% ποσοστό 
επούλωσης. Ο συγκεκριμένος Α.Π. προάγει 
τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων 
και των ινοβλαστών, καθώς και την ανάπτυξη 
κοκκιώδους ιστού. 

Η υποδόρια έγχυση αιμοποιητικού Α.Π 
(G- CSF), όπως λενογραστίμης, σε ασθενείς 
με χρόνιο έλκος και με ένδειξη οστεομυελί-
τιδας έδειξε ύφεση των σημείων της λοίμω-
ξης. Αντίθετα, η υποδόρια έγχυση Φιλγραστί-
μης σε ασθενείς με κυτταρίτιδα, δεν έδειξε να 
έχει περαιτέρω ευεργετική επίδραση στην ε-
πούλωση. 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη ότι το πλά-
σμα είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) και 
αποτελεί πηγή αυξητικών παραγόντων, η 
χρήση του συνιστά μία ενδιαφέρουσα συ-
μπληρωματική θεραπεία για την αντιμετώπι-
ση χρόνιων ελκών.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λήψη αίματος α-
πό τον ίδιο τον ασθενή (αυτόλογη). Το αίμα 
φυγοκεντρείται, ώστε να διαχωριστούν τα αι-
μοπετάλια από τα ερυθρά και λευκά αιμο-
σφαίρια. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τε-
χνικές με μονή ή διπλή φυγοκέντρηση καθώς 
και διαφορετικοί χρόνοι και ταχύτητα φυγο-
κέντρησης. 

Στόχος θα πρέπει να είναι η υψηλή συγκέ-
ντρωση αιμοπεταλίων, σε μικρό όγκο πλά-
σματος, το οποίο θα είναι πλούσιο σε αυξη-
τικούς παράγοτες. Ορισμένοι στη βιβλιογρα-
φία ισχυρίζονται ότι η ακεραιότητα των αιμο-
πεταλίων είναι σημαντικότερη από τη συγκέ-
ντρωσή τους, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ό-
τι χαμηλότερες συγεντρώσεις αιμοπεταλείων 
μπορούν να δώσουν παρόμοιες ή ακόμα και 
υψηλότερες συγκεντρώσεις Α.Π. 

Η βιοδιαθεσιμότητα των αυξητικών παρα-
γόντων εξαρτάται από την ικανότητα των αι-
μοπεταλίων να αποθηκεύονται και από την 
κινητική τους απελευθέρωση στο μικροπε-
ριβάλλον. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν συ-
γκρίνει την κινητική τους απελευθέρωση, με 
διαφορετικές μεθόδους. 

Η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, μέ-
σω θρομβίνης ή ασβεστίου, προάγει την α-
πελευθέρωση των Α.Π. Έχει παρατηρηθεί ό-
τι η θρομβίνη ενεργοποιεί πιο γρήγορα τον 
καταρράκτη της πήξεως σε σύγκριση με αυ-
τή του ασβεστίου. Εν τούτοις, υπάρχει και η 
άποψη ότι ο καταρράκτης πήξεως μπορεί να 
ενεργοποιηθεί in situ και χωρίς τη χρήση ε-
νεργοποιητών. 

Η παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων στο 
(PRP) ανοίγει ένα νέο κύκλο συζήτησης. Ο-
ρισμένοι υποστηρίζουν, ότι τα πιο ενεργά αι-
μοπετάλια αναμειγνύονται με την ανώτερη 

στρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων. Άλλοι πά-
λι υποστηρίζουν ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
μπορεί να μεταβάλλουν τη συσσώρευση των 
αιμοπεταλίων. 

Μερικοί συγγραφείς θεωρούν ότι η παρου-
σία λευκοκυττάρων είναι απαραίτητη στην 
παρασκευή PRP, εξαιτίας τόσο της αντιβακτη-
ριδιακής δράσης, όσο και της απελευθέρω-
σης αυξητικών παραγόντων. Αυτό βρίσκεται 
σε αντίθεση με τη θεωρία που υποστηρίζει ό-
τι τα λευκά αιμοσφαίρια, μπορεί να επιβαρύ-
νουν το μηχανισμό της επούλωσης. 

Η χρήση πλάσματος πλούσιο σε αιμοπε-
τάλια (PRP) θεωρείται ασφαλής και οικονομι-
κά αποδεκτή συμπληρωματική τεχνική αντι-
μετώπισης χρόνιων ελκών. Η έγχυση του PRP 
θα πρέπει να γίνει εντός δέκα λεπτών από την 
στιγμή της παραγωγής του. 

Ενίεται λοιπόν στο έλκος ή εφαρμόζεται με 
τη μορφή γέλης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί και συν-
δυασμός αυτών των δύο. Πριν την τοποθέτη-
ση του απαιτείται σωστός καθαρισμός του έλ-
κους και αποκλεισμός της κακοήθειας.

Είναι σίγουρο ότι πολλά ερωτήματα που 
σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης και δράσης 
των αυξητικών παραγόντων στον τομέα της 
επούλωσης μένουν αναπάντητα. Επίσης, εί-
ναι απαραίτητη η διεξαγωγή σχετικών ερευ-
νών. Δυστυχώς, η απουσία κλινικών σταθε-
ρών παραμέτρων, εμποδίζει την επέκταση 
της χρήσης του PRP. 

Με την διεξαγωγή μεγαλύτερων κλινικών 
μελετών, που αφορούν στον προσδιορισμό 
ακριβέστερων ενδείξεων χρήσης, στη μέθο-
δο λήψης και εφαρμογής του PRP, καθώς και 
στην επέκταση της χρήσης PRP, θα επιτυγχά-
νονταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των α-
σθενών με χρόνια έλκη. Ταυτόχρονα, τα α-
ποτελέσματα των κλινικών μελετών θα είχαν 
σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο.
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Γενετικό τεστ για την ανάλυση του μήκους των τελομερών
Tα τελομερή αποτελούν δομές DNA και 
προστατεύουν τα χρωμοσώματα από 
λάθη που μπορεί να συμβούν κατά 
τον κύκλο της κυτταρικής διαίρεσης, 
έχοντας προστατευτική δράση των 
εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών 
επιβλαβών παραγόντων. Το μήκος των 
τελομερών αποτελεί έναν από τους 
πιο σχετικούς και ακριβείς βιοδείκτες 
που σχετίζονται με τη γήρανση του 
οργανισμού. Η ικανότητα να διατηρήσει 
κάποιος μεγαλύτερα τελομερή σχετίζεται 

με μικρότερη βιολογική ηλικία και 
επιβράδυνση της εμφάνισης ασθενειών 
που σχετίζονται με την ηλικία.

Με το TeloTest™ μπορείτε να βρείτε 
την πραγματική ηλικία ενός ασθενούς 
μέσω της αξιολόγησης του μέσου 
τελομερικού μήκους του συγκρινόμενο 
με το μήκος άλλων γνωστών περιοχών 
του γονιδιώματος του. Αναλόγως του 
μήκους που ανιχνεύεται στα τελομερή, 
το τεστ προτείνει μία λίστα με τις πιο 

αποτελεσματικές δραστικές ουσίες 
και εξατομικευμένες θεραπείες με 
αντιγηραντική δράση για να σταματήσει 
η μείωση των τελομερών με σκοπό τη 
μείωση του ρυθμού γήρανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
για να προμηθευτείτε το προϊόν 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
Fagron Hellas.

TeloTest™
Γενετικό τεστ για την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας

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

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr
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Χρησιμοποιείται σε HIV λιποδυστροφί-
α, νόσο Romberg, μετατραυματική πα-
ραμόρφωση προσώπου, αλλά και για 

βελτίωση της αισθητικής του προσώπου με 
διόρθωση ρυτίδων και βελτίωση λιποατρο-
φίας2,3. Τα πλεονεκτήματά της είναι ότι αποτε-
λεί αδρανές, σταθερό, μη τοξικό, ελάχιστα α-
ντιγονικό, μη καρκινογόνο υλικό, όμως λόγω 
του υψηλού ποσοστού επιπλοκών έχει αμφι-
λεγόμενη χρήση2.  

Οι επιπλοκές της υγρής σιλικόνης είναι: η 
χρόνια φλεγμονή, το κοκκίωμα ως αντίδραση 
τύπου ξένου σώματος, η μετανάστευση του 
υλικού σε άλλη περιοχή από την περιοχή ε-
φαρμογής, οι ουλές στα σημεία έγχυσης4,5. 

Η χρόνια φλεγμονή εκδηλώνεται με εικό-
να διάχυτου οιδήματος στην περιοχή έγχυσης 
της υγρής σιλικόνης, είναι συχνή όταν συνυ-
πάρχουν φλεγμονές στην περιοχή (ιγμορίτι-
δα, τερηδόνα) και παρουσιάζεται με χαρα-
κτηριστική εικόνα στις T1, T2 ακολουθίες σε 
μαγνητική τομογραφία4. 

Το κοκκίωμα ως αντίδραση ξένου σώμα-
τος είναι μια άλλη επιπλοκή που δημιουργεί-
ται λόγω τραυματισμού του ιστού στην περι-
οχή έγχυσης του υλικού, εκεί διεισδύουν ου-
δετερόφιλα και σχηματίζεται «πρωτεϊνική μή-
τρα» από πρωτεΐνες του πλάσματος που λει-
τουργεί ως εκλυτικός παράγοντας, απελευ-
θερώνοντας κυτοκίνες, χημειοκίνες και αυ-
ξητικούς παράγοντες, διεγείροντας το ανοσο-
ποιητικό σύστημα και προκαλώντας το φαι-
νόμενο Vroman5. Τα κοκκιώματα σχηματίζο-
νται μήνες έως και χρόνια μετά την ανοσια-
κή ηρεμία: ένας άγνωστος εκλυτικός παράγο-
ντας ενεργοποιεί τοπικά τα μακροφάγα, οδη-
γεί σε ενεργοποίηση τα CD4 λεμφοκύτταρα 
μέσω παρουσίας αντιγόνου και διεγείρει την 
απελευθέρωση υψηλότερων από το κανονι-
κό κυτοκινών όπως ο TNF-a6. 

Η μετανάστευση της υγρής σιλικόνης σε 
άλλη περιοχή από την περιοχή έγχυσης, εί-
ναι μια άλλη επιπλοκή που προκύπτει από 
το σχηματισμό «μικροσταγονιδίων» τα οποία 
λόγω βάρους μεταναστεύουν σε άλλες περι-
οχές. (αφορά το 3% των περιπτώσεων)5. 

Οι τύποι μετανάστευσης αφορούν: τη σιλι-
κόνη μεγάλου όγκου η οποία μεταναστεύει 
κατά μήκος των ιστών, και τη σιλικόνη μικρού 
όγκου η οποία παραμένει στον ιστό, υποβάλ-

λεται σε φαγοκυττάρωση και μεταφέρεται μέ-
σω λεμφαγγείων5. Οι ουλές είναι μια ακόμα 
επιπλοκή από την χρήση υγρής σιλικόνης, η 
οποία είναι αποτέλεσμα χρόνιας φλεγμονής 
και λεμφικής απόφραξης και πρόκειται για ι-
νωτικές μάζες στους υποδόριους ιστούς, με 
χαρακτηριστική εικόνα στην αξονική τομο-
γραφία4. Συνεπώς χρειάζεται προσοχή στη 
χρήση σιλικόνης ως εμφύτευμα, γιατί οι επι-
πλοκές είναι σχετικά συχνές και δυνητικά σο-
βαρές και μη αναστρέψιμες. Αντίθετα η χρή-
ση της σιλικόνης στην επούλωση τραυμάτων 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, 
γιατί διατηρεί υγρό το περιβάλλον της επού-
λωσης, προστατεύει την πάσχουσα περιοχή 
από μικροβιακούς παράγοντες, και προλαμ-
βάνει τη δημιουργία υπερτροφικών ουλών7. 

Στη φλεγμονώδη φάση της επούλωσης η 
σιλικόνη δημιουργεί ένα στρώμα ημιδιαπε-
ρατό και αδιάβροχο που προστατεύει το δέρ-
μα από την αλληλεπίδραση με μικρόβια και 
χημικές ουσίες, προλαμβάνοντας έτσι πιθα-
νή φλεγμονώδη αντίδραση και επιμόλυνση 
της περιοχής8. Στην φάση του πολλαπλασι-
ασμού και ιδιαίτερα στη φάση της επιθηλιο-
ποίησης, βελτιώνει την ενυδάτωση των ιστών 
του τραυματισμένου δέρματος, επιτρέποντας 
την ταχύτερη μετανάστευση κερατινοκυττά-
ρων στην περιοχή του τραύματος, με αποτέ-
λεσμα ταχύτερη επαναεπιθηλιοποίηση και α-
ποτελεσματικότερη επούλωση8. 

Στην φάση της ωρίμανσης των ιστών η σιλι-
κόνη αποκαθιστά τη λειτουργία του φραγμού 
της κεράτινης στοιβάδας, σταματά την αφυ-
δάτωση, μειώνει την TEWL (trans epidermal 
water loss). Η μείωση της TEWL οδηγεί σε 
μείωση παραγωγής κυτοκινών, ομαλοποίη-
ση επίπεδου παραγωγής κολλαγόνου, δημι-
ουργία μιας φυσιολογικής ώριμης ουλής9,10. 

Η πρόληψη δημιουργίας υπερτροφικών 
ουλών επιτυγχάνεται και με την ενίσχυση της 
έκφρασης του αυξητικού παράγοντα των ινο-
βλαστων: bFGF. Ο bFGF βοηθάει στην αναδι-
αμόρφωση ιστού, στην επούλωση τραύμα-
τος και στην βελτίωση της υφής και του χρώ-
ματος της ουλής, στην νεοαγγειογένεση, στην  
αναστολή της τελικής διαφοροποίησης μυοϊ-
νοβλαστών που είναι ο κύριος μεσολαβητής 
σε χηλοειδή και υπερτροφικές ουλές11,12. 

Στην πράξη, όλοι οι ανωτέρω μηχανισμοί 

φαίνεται να δρούν αποτελεσματικά, όπως 
φαίνεται μέσα από μια κλινική μελέτη 120 α-
σθενών με δερματοχειρουργικά τραύματα, ό-
που μεταξύ άλλων μελετάται η επούλωση, 
και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αποδεικνύ-
ουν την επιτυχημένη χρήση της γέλης σιλι-
κόνης άμεσα μετεγχειρητικά και για ένα μή-
να μετά το χειρουργείο στους ασθενείς που 
τη χρησιμοποιούν συγκρινόμενοι με control 
group και με άλλες ομάδες ασθενών.
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Η θέση της σιλικόνης 
στα καλλυντικα και στήν επουλωσή
ταμΠούρατΖη ελεύΘερια
Δερματολόγος - αφροδισιολόγος, επιμελήτρια β΄, τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 

Η σιλικόνη στην δερματολογία έχει διπλό ρόλο, χρησιμοποιείται τόσο στην αισθητική (με τη μορφή fillers), 
όσο και στην κλινική δερματολογία (με τη μορφή φύλλων σιλικόνης και γέλη). Η υγρή σιλικόνη (ή πολυδιμεθυλο-
σιλοξάνη) αποτελεί συνθετικό, μόνιμο υλικό πλήρωσης, το οποίο αποκαθιστά τον όγκο και προκαλεί 
νέο σχηματισμό κολλαγόνου1,2. 

18η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
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Το παράτριμμα είναι μία μη ειδική, επιπολής 
φλεγμονώδης δερματοπάθεια 

που εκδηλώνεται στις πτυχές του σώματος, 
σε έδαφος μηχανικής τριβής μεταξύ 

των εφαπτόμενων επιφανειών 
και παγίδευσης υγρασίας εντός αυτών. 

Οι ίδιες συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση 
δευτερογενών λοιμώξεων, που συχνά 

επιπλέκουν την νόσο. Προσβάλλει 
συνηθέστερα τις υπομαζικές 

και μηροβουβωνικές περιοχές 
και την μεσογλουτιαία πτυχή και λιγότερα 

συχνά τις μασχάλες, τον ομφαλό, 
την οπισθοωτιαία περιοχή, τις πτυχές 
των άνω βλεφάρων ή του τραχήλου, 

την πρόσθια αγκωνιαία και ιγνυακή χώρα, 
τις άκρες των χειλέων του στόματος 

και τα μεσοδακτύλια διαστήματα.

εΠιΔημιολογια
Προσβάλλονται εξίσου και τα δύο φύλα, α-

νεξαρτήτως εθνικότητας και ηλικίας. Η αυξημένη 
συχνότητα της νόσου στα βρέφη και στους ηλι-
κιωμένους απορρέει από την ύπαρξη ατελώς α-
νεπτυγμένου ή κατεσταλμένου ανοσοποιητικού 
συστήματος, την περιορισμένη κινητικότητα και 
την ακράτεια ούρων ή/και κοπράνων σε αυτές τις 
ηλικίες, που συμβάλλουν στην εκδήλωσή της. 
Από τους ενήλικες, υψηλότερο κίνδυνο εμφάνι-
σης της νόσου διατρέχουν οι παχύσαρκοι σακ-
χαροδιαβητικοί. 

αιτιοΠαΘογεΝεια
Πρωταρχικό αίτιο εμφάνισης παρατρίμματος 

είναι η τριβή που δημιουργείται μεταξύ παρα-
κείμενων περιοχών του δέρματος που επικαλύ-
πτονται. Επιπλέον, η παρουσία υγρασίας, από τη 
συσσώρευση και κατακράτηση ιδρώτα, ούρων, 
κοπράνων ή άλλων εκκριμάτων, σε συνδυασμό 
με την μειωμένη ροή αέρα στις περιοχές αυτές, 
οδηγούν στη διαβροχή της κεράτινης στιβάδας 
της επιδερμίδας, με άμεσο αποτέλεσμα την δια-
ταραχή του επιδερμιδικού φραγμού, ευνοώντας 
την είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών και την 
δημιουργία φλεγμονής.

ΠροΔιαΘεΣιΚοι 
Και εΚλύτιΚοι ΠαραγοΝτεΣ
•  Παράγοντες που συνδέονται με αυξημένη τρι-

βή μεταξύ των εφαπτόμενων περιοχών του 
δέρματος
-  Παχυσαρκία. Υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ βαρύτητας της νόσου και σωματικού 
βάρους (BMI > 30 kg/m2) που δικαιολογεί-
ται από την τριβή και την εφίδρωση που δη-
μιουργούνται στις  δερματικές πτυχές των πα-
χύσαρκων ασθενών, και οι οποίες πυροδο-
τούν την νόσο.

-  Στενά ρούχα και υποδήματα  
-  Κατάκλιση ή περιορισμένη κινητικότητα
-  Επαγγελματικές, αθλητικές ή ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες που επάγουν την τριβή των 
δερματικών πτυχών.

•  Παράγοντες που συνδέονται με αυξημένη υ-
γρασία
-  Ακράτεια ούρων ή/και κοπράνων, ιδιαίτερα 

σε συνδυασμό με στενά εσώρουχα ή πάνες, 
με συνέπεια αυξημένη υγρασία και ερεθισμό 
του δέρματος λόγω παρατεταμένης έκθεσης 
σε υποπροϊόντα του μεταβολισμού (αμμωνί-
α, πρωτεολυτικά ένζυμα)

-  Ανεπαρκές στέγνωμα των πτυχών του δέρμα-
τος μετά το λουτρό

-  Υπεριδρωσία 
-  Δερματικά παροχετεύοντα συρίγγια
-  Σιελλόροια, σε συνδυασμό με την σωματο-

δομή των βρεφών (βραχύς λαιμός) παγίδευ-
ση σάλιου στις πτυχώσεις του τραχήλου των 
βρεφών

-  Κακή υγιεινή
-  Θερμό και υγρό κλίμα

•  Παράγοντες με επίδραση στο ανοσοποιητικό 
σύστημα
-  Σακχαρώδης διαβήτης
-  Μακροχρόνια λήψη αντιβιοτικών ή κορτικο-

στεροειδών
-  Κάπνισμα
-  Αλκοόλ
-  Ανοσοτροποποιητικές/ανοσοκατασταλτικές 

αγωγές για αυτοάνοσα νοσήματα
-  HIV λοίμωξη
-  Κακοήθειες
-  Χημειοθεραπεία
-  Μεταμόσχευση οργάνων

ΚλιΝιΚη ειΚοΝα
Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την περιοχή 

του σώματος που προσβάλλεται, τη διάρκεια 
της φλεγμονής και την ενδεχόμενη συνύπαρξη 
επιμόλυνσης. Συνήθως, εκδηλώνεται στις υπο-
μαζικές και μηροβουβωνικές περιοχές, στο πε-
ρίνεο και στη μεσογλουτιαία πτυχή, ενώ λιγότε-
ρο συχνά μπορεί να εμπλέκονται και οι μασχά-
λες, ο ομφαλός, η οπισθοωτιαία περιοχή, οι πτυ-
χές των άνω βλεφάρων ή του τραχήλου, η πρό-
σθια αγκωνιαία και η ιγνυακή χώρα, οι άκρες των 
χειλέων του στόματος (γωνιακή χειλίτιδα), καθώς 
και τα μεσοδακτύλια διαστήματα.  Το παράτριμ-
μα μπορεί να είναι ασυμπτωματικό ή να συνο-
δεύεται από αίσθημα άλγους, καύσου και κνη-
σμού. Η αρχική βλάβη είναι μια σαφώς αφορι-
ζόμενη ερυθηματώδης πλάκα, η οποία κατανέ-
μεται ισότιμα στις εφαπτόμενες πλευρές της κάθε 
πτυχής, δίνοντας την εικόνα κατόπτρου. Το ερύ-
θημα μπορεί να εξελιχθεί σε εντονότερη φλεγ-
μονή με την παρουσία διαβροχής, διάβρωσης, 

ρωγμών, ελκώσεων, εκκρίματος και εφελκιδο-
ποίησης, που σηματοδοτούν την ύπαρξη δευτε-
ρογενούς λοίμωξης. 

Ειδικές κλινικές μορφές παρατρίμματος:
•  Καντιντιασικό παράτριμμα: συνυπάρχουν ερυ-

θηματολεπιδώδεις βλατίδες, δορυφόρα φλυ-
κταινίδια και συχνά δυσοσμία

•  Παράτριμμα επιπλεγμένο με λοίμωξη από 
σταφυλόκοκκο ή στρεπτόκοκκο (συνηθέστε-
ρα GABHS): το ερύθημα είναι έντονο και συ-
νοδεύεται από δύσοσμο, πυώδες έκκριμα και 
άλγος

•  Παράτριμμα επιπλεγμένο με λοίμωξη από 
ψευδομονάδα:  εμφανίζεται μπλε/πράσινος α-
ποχρωματισμός στο σημείο της μόλυνσης

•  Παράτριμμα επιπλεγμένο με λοίμωξη από κο-
ρυνοβακτηρίδιο το ελαχιστότατο (ερύθρασμα): 
η παρατριμματική βλάβη είναι μία μονήρης 
καστανέρυθρη ή ερυθρόφαια πλάκα με «γε-
ωγραφικά» όρια και ήπια απολέπιση, που κα-
ταλαμβάνει συνήθως τις μασχάλες και τις μη-
ροβουβωνικές περιοχές. Μπορεί να συνοδεύ-
εται από ήπιο κνησμό ή δερματική δυσφορία. 

•  Παράτριμμα μεσοδακτύλιων περιοχών: οι συ-
νηθέστερα εμπλεκόμενοι μικροοργανισμοί είναι 
δερματόφυτα (Trichophyton rubrum, Trichophy-
ton mentagrophytes, Epidermophyton flocco-
sum). Kλινικά, μπορεί να εκδηλώνεται σαν ασυ-
μπτωματικό, ήπιο ερύθημα ή σαν έντονο ερύθη-
μα, με πιτυρώδη απολέπιση, διαβροχή και πα-
ρουσία δύσοσμου πυώδους εκκρίματος. 

•  Παράτριμμα βρεφών: αποτελεί μορφή δερμα-
τίτιδας εκ σπαργάνων και χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία εντοπισμένης, ασυμπτωματικής, 
ερυθηματώδους και υγρώσουσας βλάβης, η 
οποία μπορεί προοδευτικά να μετατραπεί σε ε-
πώδυνο, διάχυτο ερύθημα με συνοδή απολέ-
πιση. Προσβάλλει κυρίως τις περιοχές του σώ-
ματος που έρχονται σε στενή επαφή με την πά-
να, ενώ συνήθως οι πτυχές του δέρματος δεν 
συμμετέχουν.

•  Γωνιακή χειλίτιδα  (perlèche): χαρακτηρίζεται α-
πό ερύθημα με ήπια απολέπιση και εγκάρσιες 
ρωγμές, (με ή χωρίς εφελκίδες), οι οποίες μπο-
ρεί να είναι είτε μονήρεις, αβαθείς περιοριζόμε-
νες στις γωνίες του στόματος, είτε πολλαπλές 
και βαθύτερες με ακτινωτή επέκταση στο δέρ-
μα της περιοχής. Ο ασθενής συχνά παραπο-
νείται για ξηρότητα στα χείλη, πόνο, αίσθημα 
καύσου, και ευαισθησία κατά τη διάνοιξη του 
στόματος. Οι κύριοι ενοχοποιητικοί παράγο-
ντες είναι η συχνή λείξη των χειλέων (διαβρο-
χή από σάλιο), η χρήση κραγιόν, η έλλειψη βι-
ταμινών και μετάλλων (Β2, Β6, Β9, Β12, σίδη-
ρος), η ελαττωμένη κάθετη διάσταση σύγκλει-
σης σε ασθενείς με κινητές προσθετικές αποκα-
ταστάσεις και η ελλιπής υποστήριξη των χειλέ-
ων και των παρειών στους νωδούς ασθενείς. 

Παράτριμμα: 
Μια σύντοΜη ανασκοπηση
αλεξαΝΔροΣ ΚατούληΣ
Καθηγητής Δερματολογίας-αφροδισιολογίας, ιατρικής Σχολής εΚΠα
Διευθυντής β’ Κλινικής αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, ΠγΝ «αττιΚοΝ»
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Οι ανωτέρω συνθήκες ευνοούν και την επιμό-
λυνση από μύκητες (Candida albicans), χρυσί-
ζοντα σταφυλόκοκκο και στρεπτόκοκκους.

ΔιαγΝώΣη
Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στο ιστορι-

κό (αναζήτηση των προδιαθεσικών και εκλυτι-
κών παραγόντων) και στην κλινική εικόνα  του α-
σθενούς. Συμπληρωματικά, σε περίπτωση υπο-
ψίας επιμολύνσης μπορεί να χρειαστεί:
•  μικροσκοπική εξέταση νωπού παρασκευάσμα-

τος με διάλυμα KOH 10% (βιοπτικό υλικό: λέ-
πια ή ξέσματα δέρματος από ενεργή βλάβη) 
για την  ανίχνευση μυκήτων. H παρουσία υ-
φών επιβεβαιώνει την λοίμωξη από δερματό-
φυτα, ενώ η παρουσία ψευδοϋφών, την καντι-
ντιασική λοίμωξη.

•  λήψη δείγματος για καλλιέργεια (μυκήτων ή 
βακτηρίων) 

•  εξέταση με λυχνία Wood: εκπομπή ερυθρο-
κοραλλί φθορισμού στο ερύθρασμα και ω-
χρού πράσινου φθορισμού στη λοίμωξη από 
ψευδομονάδα

•  η ιστοπαθολογική εξέταση δεν κρίνεται σκόπι-
μη για τη διάγνωση του παρατρίμματος. Tα ευ-
ρήματα είναι μη ειδικά και η πιο συχνή εικό-
να είναι αυτής της δερματίτιδας με επιδερμιδι-
κή σπογγίωση. Η βιοψία μπορεί να είναι χρή-
σιμη σε επίμονες ή αμφίβολες περιπτώσεις για 
τον αποκλεισμό καρκινικών βλαβών, όπως νό-
σος Bowen, νόσος Paget ή μεταστατικό καρ-
κίνωμα.

Πορεια ΝοΣού Και ΠρογΝώΣη 
Η πρόγνωση της νόσου είναι πολύ καλή σε υ-

γιή, ανοσοεπαρκή άτομα, χωρίς συννοσηρότη-
τες και με την κατάλληλη θεραπεία επιτυγχάνε-
ται πλήρης ίαση των συμπτωμάτων. Σε ασθενείς 
με παχυσαρκία ή/και διαβήτη και σε ανοσοκα-
τεσταλμένους, η νόσος ακολουθεί μια βαρύτε-
ρη πορεία, με επιμολύνσεις, ενδεχόμενη εμφάνι-
ση ερυσιπέλατος, κυτταρίτιδας, αποστημάτων ή 
ελκώσεων, ακόμα και συστηματικές εκδηλώσεις, 
όπως φρίκια ή πυρετός. Στους ίδιους ασθενείς 
συχνότερες είναι και οι επιπλοκές, όπως ο περιο-
ρισμός της κινητικότητας, λόγω έντονου άλγους 
ή η εμφάνιση σήψης, αλλά και οι υποτροπές.

ΔιαφοριΚη ΔιαγΝώΣη
Δερματίτιδα εξ’ επαφής (ερεθιστική ή αλλεργική)
Ατοπική δερματίτιδα
Ανάστροφη ψωρίαση
Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
Κοινή πέμφιγα
Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
Ερύθρασμα
Πυόδερμα
Ψώρα
Μελανίζουσα ακάνθωση
Νόσος Hailey Hailey
Νόσος Bowen
Νόσος Paget 
Μεταστατικό καρκίνωμα

μετρα ΠροληΨηΣ
Για αποφυγή εμφάνισης ή υποτροπής της νό-

σου:
•  Σωστή περιποίηση και καλή υγιεινή, με έμφα-

ση στο καλό στέγνωμα και αερισμό των πτυ-
χώσεων του δέρματος

•  Συχνή αλλαγή πάνας στα βρέφη ή εσώρου-
χων στους ηλικιωμένος, καλό πλύσιμο της πε-
ριοχής με ήπιο καθαριστικό και νερό και κα-
λό στέγνωμα

•  Μείωση βάρους στους παχύσαρκους ασθενείς
•  Έλεγχος των επιπέδων σακχάρου σε σακχαρο-

διαβητικούς ασθενείς
•  Αποφυγή στενών ρούχων, εσωρούχων και υ-

ποδημάτων - προτίμηση άνετων, φαρδιών, 
βαμβακερών ρούχων και εσωρούχων και α-
νοιχτών παπουτσιών ή σανδαλιών, ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς μήνες

•  Διαχωρισμός των πτυχών με απορροφητικές 
γάζες

•  Αποφυγή επαφής ερεθιστικών ουσιών με το 
πάσχον δέρμα (πχ. χρήση μωρομάντηλων)

•  Χρήση αντιιδρωτικών σε περιπτώσεις υπερι-
δρωσίας

• Προληπτική εφαρμογή κρέμας φραγμού

ΘεραΠεια
Η θεραπεία του παρατρίμματος εξαρτάται από 

την αιτία αυτού και εξατομικεύεται. 
•  Μη επιπλεγμένο παράτριμμα:  Συνήθως υπο-

χωρεί με την διατήρηση στεγνών και καθαρών 
των προσβαλλόμενων περιοχών του δέρματος 
και τον διαχωρισμό των πτυχών με απορροφη-
τικές γάζες ή επιθέματα από βαμβάκι.  Ενίοτε, 
μπορεί να κριθεί αναγκαία η τοπική εφαρμογή 
κρέμας με οξείδιο του ψευδαργύρου ή βαζελί-
νη, για προστασία του επιδερμιδικού φραγμού 
ή/και η τοπική εφαρμογή σκευασμάτων με θει-
ικό αργίλιο, οξικά άλατα ασβεστίου ή πούδρα 
talc, που διαθέτουν αντισηπτική και αδιαβρο-
χοποιητική δράση, θωρακίζοντας το πάσχον 
δέρμα από την υγρασία. Τα τοπικά κορτικοστε-
ροειδή και οι αναστολείς καλσινευρίνης (κρέ-
μα τακρόλιμους ή πιμεκρόλιμους) μπορούν ε-
πίσης να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό 
της φλεγμονής.

•  Παράτριμμα βρεφών: απαραίτητη είναι η συ-
χνή αλλαγή πάνας, το πλύσιμο με ήπιο καθα-
ριστικό και το καλό στέγνωμα της περιοχής (η 
οποία ιδανικά πρέπει να παραμείνει για λίγο α-
κάλυπτη, πριν την τοποθέτηση νέας πάνας, με 
σκοπό τον καλύτερο αερισμό της). Συστήνεται 
η αποφυγή χρήσης μωρομάντηλων, καθώς τα 
συστατικά τους μπορεί να προκαλέσουν περαι-
τέρω ερεθισμό στο ήδη διαταραγμένο δέρμα 
της περιοχής, ενώ συστήνεται η χρήση πάνας 
με επικάλυψη από βαμβάκι. Η χρήση κρέμας 
φραγμού με οξείδιο ψευδαργύρου ενδείκνυται 
στα βρέφη, με σκοπό την μείωση της φλεγμο-
νής και την καταπράυνση του δέρματος. Σε πε-
ρίπτωση, επιμόλυνσης, χορηγείται παρασκεύ-
ασμα που στοχεύει τον εκάστοτε εμπλεκόμενο 
παθογόνο παράγοντα.

•  Παράτριμμα λοιμώδους αιτιολογίας (μυκητια-
σική ή βακτηριακή): συνήθως η διάγνωση τίθε-
ται κλινικά, χωρίς να συνοδεύεται από μικροβι-
ολογική επιβεβαίωση, οπότε η χορήγηση συν-
δυασμών, ιδίως τριπλού συνδυασμού τοπικού 
αντιβιοτικού, τοπικού αντιμυκητιασικού και το-
πικού κορτικοστεροειδούς, όπως ο συνδυα-
σμός θεϊκής νεομυκίνης, νυστατίνης και ακετο-
νιδίου της τριαμσινολόνης, θεωρείται ιδιαίτερα 
εύχρηστη και αποτελεσματική.
-  Βακτηριακό παράτριμμα: Σε ήπιες περιπτώ-

σεις, αρκεί η τοπική εφαρμογή κρέμας μου-
πιροσίνης 2%, 2 φορές ημερησίως για 10-

14 ημέρες, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώ-
σεις μπορεί να χρειαστεί η από του στόμα-
τος χορήγηση του κατάλληλου αντιβιοτικού, 
ανάλογα με το βακτήριο που έχει ταυτοποι-
ηθεί από την διενεργηθείσα καλλιέργεια. Σε 
επιμόλυνση από ψευδομονάδα, η θεραπεί-
α είναι η χορήγηση από του στόματος σιπρο-
φλοξασίνης 500mg, 2 φορές ημερησίως για 
7-14 ημέρες, με ή χωρίς την τοπική εφαρμο-
γή γέλης αμικασίνης 5%. Στην περίπτωση ε-
ρυθράσματος, πρώτης γραμμής θεραπεία εί-
ναι η χορήγηση από του στόματος ερυθρο-
μυκίνης 250mg ανά 6 ώρες για 7-14 μέρες, 
αλλά αποτελεσματική είναι και η τοπική αγω-
γή με εφαρμογή γέλης ερυθρομυκίνης 2%, 
διαλύματος κλινδαμυκίνης 1% ή αλοιφής 
Whitfield (συνιστάμενη από 6% βενζοϊκό ο-
ξύ και 3% σαλικυλικό οξύ). 

-  Μυκητιασικό παράτριμμα: σε ήπιες περιπτώ-
σεις λοίμωξης από Candida, συστήνεται η 
τοπική εφαρμογή αλοιφής νυστατίνης ή κρέ-
μας αζόλης (κετοκοναζόλη 1%,  κλοτριμαζό-
λη 1% ή μικοναζόλη 2%), 2 φορές ημερησί-
ως για 2 εβδομάδες. Tο διάλυμα Burrow και 
η βαφή Castellani, εφαρμοζόμενα 2 φορές 
ημερησίως για 5-10 λεπτά στην πάσχουσα 
περιοχή, μπορεί να είναι επίσης αποτελεσμα-
τικά, λόγω της αντισηπτικής, βακτηριοστατι-
κής και αντιμυκητιασικής τους δράσης. Σε πε-
ριπτώσεις σοβαρoύ ή επίμονου καντιντιασι-
κού παρατρίμματος, με εκτεταμένη προσβο-
λή δέρματος, μπορεί να κριθεί αναγκαία η 
λήψη συστηματικής θεραπείας, με από του 
στόματος ιτρακοναζόλη 200mg, ημερησίως 
ή φλουκοναζόλη 100-200 ημερησίως για 7 
ημέρες. Στους παιδιατρικούς ασθενείς οι συ-
νιστώμενες δόσεις είναι 5–10 mg/kg ιτρακο-
ναζόλης ημερησίως και 6 mg/kg φλουκονα-
ζόλης ημερησίως. Σε περιπτώσεις λοίμωξης 
από δερματόφυτα, εκτός από τις προαναφερ-
θείσες θεραπευτικές επιλογές, πολύ καλά α-
ποτελέσματα έχει η χρήση τοπικής ή συστη-
ματικής τερμπιναφίνης (λήψη από του στόμα-
τος 250 mg ημερησίως, για 2 εβδομάδες).

•  Γωνιακή χειλίτιδα: H θεραπεία  αποσκοπεί στην 
άρση του υπεύθυνου αιτίου. Απαραίτητη κρί-
νεται η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής, 
η επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων στις κινη-
τές προσθετικές εργασίες, οι τακτικές οδοντια-
τρικές εξετάσεις στους νωδούς ασθενείς και η 
αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων βιταμινών και 
μετάλλων. Λόγω της συχνής συνύπαρξης βα-
κτηριακής και μυκητιασικής επιμόλυνσης, ιδι-
αίτερα αποτελεσματική είναι η χορήγηση συν-
δυασμών τοπικού αντιβιοτικού, τοπικού αντι-
μυκητιασικού και τοπικού κορτικοστεροειδούς, 
όπως ο συνδυασμός θεϊκής νεομυκίνης, νυ-
στατίνης και ακετονιδίου της τριαμσινολόνης.
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Αποτελέσματα από μια συγκεντρωτική ανάλυ-
ση δεδομένων που αφορούν την ασφάλεια τρι-
ών κλινικών μελετών Φάσης 3 (ECZTRA 1, 2 και 

ECZTRA 3), μιας κλινικής μελέτης Φάσης 2 (ECZTRA 5) 
και μιας κλινικής μελέτης Φάσης 2β καταδεικνύουν ότι 
η συνολική συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) με 
την τραλοκινουμάμπη ήταν συγκρίσιμη με αυτή του ει-
κονικού φαρμάκου κατά την περίοδο των αρχικών 16 
εβδομάδων σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ατοπι-
κή δερματίτιδα1.

Σε μια διερευνητική ανάλυση της κλινικής μελέτης 
Φάσης 3 ECZTRA 1, η θεραπεία με τραλοκινουμάμπη 
συσχετίστηκε με σημαντική μείωση του αποικισμού του 
S.aureus σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο την εβδο-
μάδα 162. Η κλινική μελέτη Φάσης 2 ECZTRA 5 έδει-
ξε ότι η χρήση της τραλοκινουμάμπης δεν επηρέασε τα 
ποσοστά απόκρισης στο εμβόλιο όσον αφορά το εμ-
βόλιο Tdap (συνδυασμένο εμβόλιο τετάνου, διφθερίτι-
δας, ακυτταρικού κοκκύτη) και το εμβόλιο κατά του μη-
νιγγιτιδόκοκκου3.

Η LEO Pharma A/S, ένας παγκόσμιος ηγέτης στην κλι-
νική δερματολογία, ανακοίνωσε σήμερα δεδομένα που 
καταδεικνύουν το προφίλ ασφάλειας για την τραλοκι-
νουμάμπη, ένα υπό έρευνα πλήρως ανθρώπινο μονο-
κλωνικό αντίσωμα που εξουδετερώνει ειδικά την κυτο-
κίνη ιντερλευκίνη-13 (IL-13)1.

Δεδομένα από μια συγκεντρωτική ανάλυση τριών κε-
ντρικών κλινικών μελετών Φάσης 3 (ECZTRA 1, 2 και 
ECZTRA 3), μίας κλινικής μελέτης Φάσης 2 (ECZTRA 5) 
και μίας κλινικής μελέτης Φάσης 2β έδειξαν ότι η συνο-
λική συχνότητα των ΑΕ με την τραλοκινουμάμπη ήταν 
συγκρίσιμη με αυτή του εικονικού φαρμάκου για την πε-
ρίοδο των αρχικών 16 εβδομάδων όταν χρησιμοποιή-
θηκε ως μονοθεραπεία και ως θεραπεία συνδυασμού 
με το τοπικό κορτικοστεροειδές (TCS) φουροϊκή μομε-
ταζόνη σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ατο-
πική δερματίτιδα1. 

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν την 
επίδραση της τραλοκινουμάμπης στον αποικισμό του S. 
aureus, καθώς και τις επιδράσεις της τραλοκινουμάμπης 
στις αποκρίσεις στο εμβόλιο Tdap και στο εμβόλιο κατά 
του μηνιγγιτιδόκοκου2,3.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν διαδικτυακά στο 
εικονικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερμα-
τολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) του 2020. 

Η τραλοκινουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μο-
νοκλωνικό αντίσωμα που εξουδετερώνει ειδικά την κυ-
τοκίνη IL-13, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα εξέ-
λιξης της υποκείμενης φλεγμονής στην ατοπική δερμα-
τίτιδα σε ενήλικες4,5. 

Πρόκειται για μια υπό έρευνα θεραπεία που βρίσκε-

ται σε στάδιο κλινικής ανάπτυξης, ενώ η αποτελεσματι-
κότητα και η ασφάλειά της αξιολογούνται το διάστημα 
αυτό από τις ρυθμιστικές αρχές.

«Δεδομένου ότι η ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρό-
νια πάθηση η επίδραση της οποίας είναι δυνατό να δι-
αρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, μελέτες που αφο-
ρούν την ασφάλεια της τραλοκινουμάμπης, καθώς και 
την επίδρασή της στον αποικισμό του S. aureus και την 
απόκριση στα εμβόλια βοηθούν αποφασιστικά τους 
επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και τους ασθενείς 
να αξιολογήσουν δυνητικές νέες θεραπευτικές επιλογές» 
δήλωσε ο καθηγητής Thomas Werfel, MD, Επικεφαλής 
του Τομέα Έρευνας, Ανοσοδερματολογίας και Αλλεργι-
ών και Αναπληρωτής διευθυντής του Κλινικού Τμήμα-
τος Δερματολογίας και Αλλεργιών στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου του Ανόβερου. «Ανυπομονώ να λά-
βω πρόσθετα δεδομένα».

ΔεΔομεΝα ΣύγΚεΝτρώτιΚηΣ αΝαλύΣηΣ 
Και εΠιΠεφύΚιτιΔα 

Στη συγκεντρωτική ανάλυση (n=2.285) πέντε μελετών, 
η χορήγηση 300 mg τραλοκινουμάμπης Q2W (κάθε δύο 
εβδομάδες) κατέδειξε προφίλ ασφάλειας που ήταν συ-
γκρίσιμο με αυτό του εικονικού φαρμάκου για διάστη-
μα 52 εβδομάδων όσον αφορά τη συνολική συχνότη-
τα και σοβαρότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, το οποίο 
ήταν συνεπές με το αντίστοιχο της περιόδου θεραπείας 
των αρχικών 16 εβδομάδων1. 

Η συνολική συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) 
κατά την περίοδο των αρχικών 16 εβδομάδων ήταν πα-
ρόμοια για την τραλοκινουμάμπη (66%) και το εικονι-
κό φάρμακο (67%), ενώ παρατηρήθηκε ανάρρωση ή 
αντιμετώπισή τους σε ποσοστό 60% και 62% αντίστοι-
χα1. Η πλειονότητα των ΑΕ ήταν ήπιας έως μέτριας σο-
βαρότητας, ενώ σοβαρές ΑΕ παρατηρήθηκαν σε χαμη-
λότερη συχνότητα για την τραλοκινουμάμπη (2,1%) σε 
σχέση με το εικονικό φάρμακο (2,8%)1. 

Το ποσοστό των ΑΕ που οδήγησε σε μόνιμη διακοπή 
έως τις 16 εβδομάδες θεραπείας ήταν χαμηλό και πα-
ρόμοιο για την τραλοκινουμάμπη και το εικονικό φάρ-
μακο (2,3% έναντι 2,8%)1.

Δεδομένα από τη συγκεντρωτική ανάλυση έδειξαν ότι 
η επιπεφυκίτιδα παρατηρήθηκε σε υψηλότερη συχνότη-
τα σε ασθενείς που έλαβαν τραλοκινουμάμπη (n=1605) 
έναντι του εικονικού φαρμάκου (n=680) σε ποσοστό 
7,5% έναντι 3,2%6. Συνολικά, 145 και 23 συμβάντα 
επιπεφυκίτιδας σημειώθηκαν στις ομάδες της τραλοκι-
νουμάμπης και του εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα6. 

Η πλειονότητα των συμβάντων ήταν ήπιας (68% ένα-
ντι 65%) ή μέτριας (30% έναντι 35%) σοβαρότητας και 
τα περισσότερα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν (78,6% 

Tραλοκινουμάμπη
η συνολική ασφάλεια, η μείωση 
αποικισμού του S. Aureus & η επίδραση 
στα ποσοστά αποκρίσεων σε εμβόλια 

Η LEO Pharma 
παρουσιάζει 

δεδομένα για την 
τραλοκινουμάμπη 

σχετικά 
με τη συνολική 

ασφάλεια, τη 
μείωση αποικισμού 

του S. Aureus 
και την επίδραση 

στα ποσοστά 
αποκρίσεων σε 

εμβόλια στο 29ο 
ετήσιο εικονικό 

συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής 

Ακαδημίας 
Δερματολογίας 

& Αφροδισιολογίας 
(EADV).
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έναντι 73,9%) ή βρίσκονταν σε διαδικασία αντιμετώπι-
σης (2,8% έναντι 4,3%) κατά την αρχική περίοδο της 
θεραπείας6. 

Δεν υπήρξαν σοβαρά συμβάντα, ενώ δύο συμβάντα 
οδήγησαν σε μόνιμη διακοπή της τραλοκινουμάμπης6. 

Παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση επιπεφυκίτιδας σε 
ασθενείς με πιο σοβαρή ατοπική δερματίτιδα και προη-
γούμενο ιστορικό αλλεργικής επιπεφυκίτιδας6. 

αΠοιΚιΣμοΣ χρύΣιΖοΝτα ΣταφύλοΚοΚΚού 
(S. AUReUS)

Αποτελέσματα από μια διερευνητική ανάλυση κλινικής 
μελέτης Φάσης 3 (ECZTRA 1) (n=802) κατέδειξαν ότι η 
χορήγηση 300 mg τραλοκινουμάμπης κάθε δύο εβδο-
μάδες (n= 603) συσχετίστηκε με σημαντική μείωση του 
αποικισμού χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου (S. aureus) σε 
δέρμα που παρουσίαζε βλάβες συγκριτικά με το εικο-
νικό φάρμακο (n=199) σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια 
έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα2. 

Η διάμεση αφθονία του S.aureus μειώθηκε περισ-
σότερο από την έναρξη της μελέτης την εβδομάδα 16 
σε ασθενείς που λάμβαναν τραλοκινουμάμπη (n=555) 
έναντι του εικονικού φαρμάκου (n=184), με δεκαπλά-
σια μείωση για τους ασθενείς που έλαβαν τραλοκινου-
μάμπη έναντι αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο2.

μελετη εμβολιώΝ
Μια κλινική μελέτη Φάσης 2 (ECZTRA 5) για την αξιο-

λόγηση των αποκρίσεων σε εμβόλια σε ενήλικες (n=215) 
με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα που έλαβαν 
εμβόλιο Tdap και εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου 
έδειξε ότι η χορήγηση 300 mg τραλοκινουμάμπης κά-
θε δύο εβδομάδες δεν είχε επίδραση στην απόκριση 
στα εμβόλια3. 

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο για τα ποσοστά απο-
κρίσεων στα εμβόλια ήταν υψηλό (>90% για το εμβό-
λιο Tdap και >84% για το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδό-
κοκκου), με μικρές μόνο διαφορές οι οποίες παρατηρή-
θηκαν μεταξύ ενηλίκων που έλαβαν τραλοκινουμάμπη 
(n=107) έναντι ενηλίκων που έλαβαν το εικονικό φάρ-
μακο (n=108)3. 

Στις 16 εβδομάδες, δεν καταδείχθηκε μη κατωτερό-
τητα της τραλοκινουμάμπης έναντι του εικονικού φαρ-
μάκου για ανοσολογικές αποκρίσεις στο εμβόλιο Tdap 
(91,9% έναντι 96,1%, διαφορά θεραπείας –4,2% [95% 
ΔΕ –11,4, 3,1]) και στο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδό-
κοκκου (86,0% έναντι 84,2%, διαφορά θεραπείας 1,8% 
[95% ΔΕ –9,2, 12,8])3.

Κατά τη διάρκεια θεραπείας των 16 εβδομάδων, το 
συνολικό ποσοστό των ασθενών που ανέφεραν ΑΕ 
ήταν ελαφρώς χαμηλότερο για την τραλοκινουμάμπη 
(45,8%) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (50,5%) και 
οι περισσότερες ήταν ήπιες (τραλοκινουμάμπη, 30,8% 
έναντι εικονικού φαρμάκου, 30,8%) ή μέτριες (24,3% 
έναντι 29,0%) όσον αφορά τη σοβαρότητα.3 Σοβαρές 
ΑΕ παρατηρήθηκαν στο 4,7% των ασθενών που έλα-
βαν τραλοκινουμάμπη3.

«Έχουμε αναφορές από ασθενείς ανά τον κόσμο σχε-
τικά με τον κοινωνικό, ψυχολογικό και σωματικό αντίκτυ-
πο της ατοπικής δερματίτιδας σε μεγάλο αριθμό ενηλί-
κων που ζουν με αυτή την πάθηση που προκαλεί ανα-
πηρία» δήλωσε ο Kim Kjoeller, M.D., Εκτελεστικός Αντι-
πρόεδρος, τμήμα Παγκόσμιας Έρευνας & Ανάπτυξης της 
LEO Pharma. «Νιώθουμε ενθάρρυνση από αυτά τα απο-
τελέσματα της μελέτης, τα οποία δείχνουν ότι η τραλοκι-
νουμάμπη θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλώς ανε-

κτή θεραπευτική επιλογή για επαγγελματίες στον χώρο 
της υγείας και τους ασθενείς τους». 

ΣχετιΚα με τιΣ ΚλιΝιΚεΣ μελετεΣ eCZTRA 
1, 2, eCZTRA 3, eCZTRA 5 Και τηΝ ΚλιΝιΚη 
μελετη φαΣηΣ 2β

Οι eCZTRA 1 και eCZTRA 2 (δοκιμές ECZema 
TRAlokinumab αρ. 1 και 2) ήταν τυχαιοποιημένες, δι-
πλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, πολυ-
εθνικές δοκιμές διάρκειας 52 εβδομάδων, οι οποίες συ-
μπεριέλαβαν 802 και 794 ενήλικες ασθενείς, αντίστοι-
χα, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της 
ασφάλειας της τραλοκινουμάμπης (300 mg) ως μονο-
θεραπείας σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ΑΔ που 
ήταν υποψήφιοι για συστημική θεραπεία7.

Η eCZTRA 3 ήταν μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημέ-
νη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυεθνική με-
λέτη διάρκειας 32 εβδομάδων, η οποία συμπεριέλαβε 
380 ενήλικες ασθενείς, για την αξιολόγηση της αποτε-
λεσματικότητας και της ασφάλειας της τραλοκινουμά-
μπης (300 mg) σε συνδυασμό με τοπικό κορτικοστερο-
ειδές σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερ-
ματίτιδα που είναι υποψήφιοι για συστημική θεραπεία8.

Η eCZTRA 5 (κλινική κλινική μελέτη ECZema 
TRAlokinumab αρ. 5) ήταν μια τυχαιοποιημένη, διπλά 
τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη 
Φάσης 2 διάρκειας 30 εβδομάδων η οποία συμπεριέλα-
βε 215 ενήλικες ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα για την 
αξιολόγηση της επίδρασης της τραλοκινουμάμπης (300 
mg) στις αποκρίσεις αντισωμάτων σε εμβόλια (εμβόλιο 
Tdap και εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου) σε ενήλι-
κες με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα που ήταν 
υποψήφιοι για συστημική θεραπεία. Οι ασθενείς έλαβαν 
είτε τραλοκινουμάμπη είτε εικονικό φάρμακο για 16 εβδο-
μάδες. Αξιολογήθηκε επιπλέον η αποτελεσματικότητα, η 
ασφάλεια και η ανεκτικότητα της τραλοκινουμάμπης όταν 
χορηγήθηκε με τα υπό μελέτη εμβόλια9. η κλινική με-
λέτη φάσης 2β ήταν μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη με κλιμά-
κωση της δόσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικό-
τητας και της ασφάλειας της τραλοκινουμάμπης σε ενήλι-
κες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα13.

ΣχετιΚα με τηΝ ατοΠιΚη ΔερματιτιΔα
Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι μια χρόνια, φλεγμο-

νώδης, ετερογενής νόσος του δέρματος που χαρακτηρί-
ζεται από έντονο κνησμό και εκζεματώδεις βλάβες8. Η 
ατοπική δερματίτιδα είναι το αποτέλεσμα δυσλειτουργίας 
του δερματικού φραγμού και απορρύθμισης του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, που αμφότερα οδηγούν σε χρό-
νια φλεγμονή9. Οι κυτοκίνες τύπου-2, όπως η IL-13 και 
η IL-4, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις κύριες πτυ-
χές της παθοφυσιολογίας της ατοπικής δερματίτιδας4,12.

ΣχετιΚα με τηΝ τραλοΚιΝούμαμΠη
Η τραλοκινουμάμπη είναι ένα υψηλής συγγένειας, πλή-

ρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσοσφαι-
ρίνης (Ig) που δρα εξουδετερώνοντας την κυτοκίνη IL-135. 
Η IL-13 διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπο-
κείμενης χρόνιας φλεγμονής στην ατοπική δερματίτιδα4,10. 
Μέσω ειδικής πρόσδεσης υψηλής συγγένειας στη κυτοκίνη 
IL-13, η τραλοκινουμάμπη εμποδίζει την αλληλεπίδρασή 
της με τον υποδοχέα και την ακόλουθη καθοδική (προς 
το εσωτερικό του κυττάρου) σηματοδότηση της IL-135.
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επιδημιολογικά δεδομένα από χρήση 
ύαλουρονικού οξέως
•  Κοσμητικές θεραπείες με υαλουρονικό οξύ 

αυξήθηκαν από το 2000 έως το 2017 στις 
ΗΠΑ κατά 300%
ΣΥΝΕΠΩΣ

•  Ο αριθμός των ανεπιθύμητων ενεργειών 
από χρήση υαλουρονικού οξέως, αυξήθη-
κε αναλόγως.
(Rohrich R, et al Practical approach and safety of 

Hyaluronic acid fillers,PRS Global Open 2019)

•  Το ποσοστό ασθενών, με επιπλοκές που 
οφείλονται σε ΥΟ αντιστοιχεί στο 28%, ενώ η 
πλειοψηφία 47% αφορά το αυτόλογο λίπος.

(Chatrath V, Soft tissue filler associated 
blindness:a systemic review of case reports and 

case series, PRS Global Open 2019)

ύαλουρονικό οξύ: ασφαλές υλικό!!!
•  Παρά την αύξηση των επιπλοκών από χρήση 

υαλουρονικού οξέως, εξακολουθεί να θεω-
ρείται το πιο «ασφαλές» υλικό, με την λογι-
κή ότι υπάρχει αντίδοτο υαλουρονιδάσης..

Πρώιμες επιπλοκές από χρήση ύο
•  Πρώιμες επιπλοκές είναι αυτές που εμφανί-

ζονται μέχρι 14 ημέρες μετά τη έγχυση ΥΟ.
• Οι αγγειακές επιπλοκές περιλαμβάνουν:

- Νέκρωση ιστού
-  Εμβολή (με σοβαρό κίνδυνο τύφλωσης ή 

ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου) ΕΥ-
ΤΥΧΩΣ ΣΠΑΝΙΑ!!!!
(De Lorenzi C, Complications of injectable fillers, 

part 2:vascular complications. Aesthet Surg J 2014)

Facial danger zones

• Υπερτροχίλια αρτηρία
• Υπερκόγχια αρτηρία
• Ρινική αρτηρία  

Προσβολή οφθαλμικής αρτηρίας

Οφθαλμική αρτηρία με κλάδου: υπερτροχίλια, 
υπερκόγχια (μέτωπο και τριχωτό κεφαλής), κρο-
ταφική, ρινική και κεντρική αμφιβληστροειδικη 
αρτηρία. Είναι περιοχη αυξημενου κινδυνου γιατι 
υπάρχουν παραπλευροι και αναστομωτικοι κλα-
δοι που μπορεί εξίσου να δημιουργησουν επι-
πλοκές

Προσβολή υπερκογχιας αρτηρίας από ύο

10ημ, 1 μηνα 

Παράγοντες κινδύνου για αγγειακές 
επιπλοκές από ύο
•  Αγγειοσώματα
•  Μέγεθος βελόνας έγχυσης  ΥΟ
•  Παρουσία ουλών στην περιοχή έγχυσης ΥΟ
•  Παρουσία νημάτων “COG” στην περιοχή 

έγχυσης ΥΟ
(DeLorenzi C, Complications of injectable 

fillers, part 2:vascular complications. Aesthet 
Surg J 2014 Dr. Kwon IMCAS 2020)

αγγειοσώματα
•  Η θεωρία των αγγειοσωμάτων «μπήκε» στο 

παιχνίδι το 1987 από τους Taylor and Palmer..
•  Αγγειόσωμα ορίζεται ως μια ανατομική μονά-

δα ιστού που αποτελείται από δέρμα, υπο-
δόριο ιστό, περιτονία, μυ και οστό που τρο-
φοδοτείται από μια αρτηρία και «αποστραγ-
γίζεται» από συγκεκριμένες φλέβες.

(Taylor Gl, The vascular territories (angiosomes) 
of the body:experimental studies and clinical 

applications. Br J Plast Surg 1978)

• Το σώμα χωρίζεται σε 40 αγγειοσώματα.
•  Όταν έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες αγγεια-

κής αιτιολογίας, από έγχυση ΥΟ λόγω προ-
σβολής των αγγειοσωμάτων τραυματίζεται 
ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ αλλά και ο υποδό-
ριος ιστός, η περιτονία, ο μυς, το υποκείμε-
νο οστό.

(Alexandrescu V, Angiosome theory:fact or 
fiction?Scandinavian J Surg 2012)

(Pomahac B, Plastic and Reconstructive Surgery 
2013)

αγγειοσώματα: παράγοντας κινδύνου 
για αγγειακές επιπλοκές από ύο
•  Το 2018, τα αγγειοσώματα, λειτουργούν ως  

«ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ» για τον κίνδυ-
νο νέκρωσης από ΥΟ που εφαρμόζεται στο 
πρόσωπο.

μέγεθος βελόνας έγχυσης ύο
•  Μικρές βελόνες εισέρχονται πιο εύκολα στον 

αυλό ενός μικρού αγγείου, συνεπώς είναι 
αυξημένος ο κίνδυνος να προκαλέσουν εν-
δο-αγγειακό επεισόδιο.

ΑγγειΑκες Ανεπιθύμητες ενεργειες 
από έγχυση Υαλουρονικού Οξέως

ταμΠούρατΖη ελεύΘερια 
Δερματολόγος-αφροδισιολόγος, επιμελήτρια β’, τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά



 
 

 
 

 

 
 

 

 

Το xαµηλότερο 
λειτουργικό κόστος

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

Το καλύτερο
& αποδοτικότερο

laser παγκοσµίως
Καλύπτει το 90% των απαιτήσεων ενός ιατρείου

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ

 Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος 
 Mελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα, 
 Aκµή
 Oνυχοµυκητίαση
 Aνάπλαση

Το ταχύτερο

και φθηνότερο

service

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ

LASER ALEXANDRITE 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001

ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

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

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

Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως

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

 Fractional scanner κατασκευής ecomed
 Ταχύτητα σάρωσης 500Hz
 Full face resurfacing 5-6 λεπτά
 ∆ιάµετρος spot 80µm
 6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης
 10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα
 ∆ιάρκεια παλµού 100-800µs
 Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power 
 Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2και Erbium
 ∆εν χρειάζεται αναισθησία
 Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Άλλες εφαρµογές:
 Μυρµηκίες
 Θηλώµατα
 Κονδυλώµατα
 Ξανθελάσµατα
 Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις 
 Τοµές
 Χωρίς θερµική καταστροφή και καρβού-

νιασµα των ιστών



ΣΕΛΙΔΑ 66

•  Αυτό είναι ιδιαίτερα ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ όταν χρη-
σιμοποιούνται μικρές βελόνες για θεραπεία 
βαθέων όγκων, αφού τα μεγαλύτερα αγγεία 
συνήθως βρίσκονται σε βαθύτερες ανατομι-
κές δομές.

(DeLorenzi C, Complications of injectable fillers, 
part 2:vascular complications. Aesthet Surg J 2014)

Οι μεγαλύτερες βελόνες:
•  Τείνουν να απομακρύνουν τις αρτηρίες από 

το δρόμο τους
•  Τείνουν να κόψουν τις αρτηρίες (προκαλώ-

ντας μώλωπες)
ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΛΟ ΤΟΥ 
ΑΓΓΕΙΟΥ
(DeLorenzi C, Complications of injectable fillers, 

part 2:vascular complications. 
Aesthet Surg J 2014)

ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΡΑΕΙ!!!!

Παρουσία ουλών στην περιοχή έγχυσης 
ύο
•  Όταν η περιοχή έγχυσης ΥΟ είναι κοντά σε 

ΟΥΛΗ η διείσδυση στην αρτηρία είναι εύ-
κολη γιατί η αρτηρία δεν διαχωρίζεται (δεν 
έχει ελαστικότητα).

•  Περιοχές που έχουν ουλές: ρινοπλαστική, 
facelift
-  Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος «σταθεροποιη-

μένης» και «μη διαχωριζόμενης» αρτηρίας.
•  Περιοχές που έχουν ιστορικό πολλών εγ-

χύσεων ΥΟ
-  Σε αυτές τις περιοχές η συσσώρευση κολ-

λαγόνου ιστού ουλής είναι και η αιτία που 
βελτιώνει τις ρυτίδες μακροχρόνια, όμως 
είναι ευάλωτες στην ανάπτυξη αγγειακών 
επιπλοκών. ΛΟΓΩ ΝΕΟΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ!!

 (DeLorenzi C, Complications of injectable fillers, 
part 2:vascular  complications. 

Aesthet Surg J 2014)

ιστορικό πολλαπλών εγχύσεων ύο στο 
παρελθόν… περιστατικό 1

•  Ασθενής 28 ετών, 
μικρή αγγειακή εμ-
βολή 10sec μετά την 
έγχυση ΥΟ.

ιστορικό πολλαπλών εγχύσεων ύο στο 
παρελθόν… περιστατικό 2
•  Ασθενής 41 ετών, με ιστορικό ετήσιας έγχυσης 

ΥΟ από 5ετίας. (3η ημέρα μετά την έγχυση…)

•  4η ημέρα, εμφάνι-
ση φλυκταινιδίων 
στην περιοχή  και 
5η ημέρα, εκδήλω-
ση έρπητα

•  10 ημέρες μετά την θεραπεία της ιογενούς 
λοίμωξης

Παρουσία νημάτων “COG” 
στην περιοχή έγχυσης ύο
•  Ασθενής που έχει πρόσφατα ΥΟ σε μια πε-

ριοχή, συστήνεται η αποφυγή χρήσης νημά-
των COG, γιατί τα «αγκαθάκια» που έχουν 
λειτουργούν ως τραυματικός ιστός.

•  Εναλλακτικά υπάρχουν τα νήματα τύπου 
MOLD. 

(Dr. Kwon IMCAS 2020)

μηχανισμός δημιουργίας αγγειακών 
επιπλοκών από ύο

1.  Εξωτερική  
αγγειακή  
συμπίεση

Υψηλές πιέσεις που γειτνιάζουν σε μια αρ-
τηρία μπορούν να τη συμπιέσουν. (ΑΡΓΗ 
ΕΓΧΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ- να μην ξεπερνάει τη συ-
στολική αρτηριακή πίεση)

2.  Αγγειακός 
σπασμός

Σύσφιξη των μυικών στρωμάτων στα τοι-
χώματα των αιμοφόρων αγγείων, σε από-
κριση σε ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ (καπνός, 
κοκαινη)

3.  Ενδοαγγειακή 
εμβολή

Είσοδος ΥΟ στον αυλό του αγγείου

ενδοαγγειακή εμβολή
•  Είσοδος ΥΟ στον αυλό του αγγείου, ακόμα 

και όταν η βελόνα απέχει από τον αυλό του 
αγγείου, ΙΔΙΩΣ όταν υπάρχει ΟΥΛΗ ή τραυ-
ματισμός μαλακών μορίων (από μακροχρό-
νια χρήση ΥΟ) στην περιοχή, η πρόσβαση 
είναι ευκολότερη. 

(DeLorenzi C, New high dose pulsed hyaluronidase 
protocol for hyaluronic acid filler vasccular adverse 

events. Aesthet Surg J 2017)

Όγκος υλικού που προκαλεί 
ενδοαγγειακή εμβολή από ύο
•  LOW VOLUME EVENTS

-  Όταν ο εμβολισμός αγγείου αφορα ΥΟ 
0.1ml ή και λιγότερο. Είναι η πιο συχνή 
επιπλοκή, και αντιμετωπίζεται επιτυχώς με 
υαλουρονιδάση.

• HIGH VOLUME EVENTS
-  Όταν ο εμβολισμός αγγείου αφορα ΥΟ 0.1ml 

και άνω. Είναι σπάνια επιπλοκή, με χειρότε-
ρη πρόγνωση, κίνδυνο απώλειας όρασης, 
ακοής, ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Χρειάζε-
ται ακόμα μεγαλύτερη δόση υαλουρονι-
δάσης,περισσότερο χρόνο αποκατάστασης.

αντιμετώπιση αγγειακών επιπλοκών 
από ύο
•  Υαλουρονιδάση

ύαλουρονιδάση: 
τι εξασθενεί τη δράση της; 
•  Dilution: Αραίωση HYAL με διαρροή ορού 

από τα τριχοειδή αγγεία
•  Deactivation: Διάχυση HYAL μακριά από 

τις θέσεις υψηλής συγκέντρωσης σε θέσεις 
χαμηλής 

•  Diffusion: Απενεργοποίηση HYAL από αντι-
HYAL ενζυμα.

ΑΥΤΌ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ ΑΤΟΜΟ!!!
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                   Έδρα  Μικροεπεμβάσεων

DR. MACH LED 130 
Φωτισμός Μικροεπεμβάσεων

SURTRON 
120W FLASH
Συσκευή ∆ιαθερμίας HANDY

PLASMA EXCELENCE
Στυλό Plasma ιδανικό για... 
• Αναίμακτη Βλεφαροπλαστική
• Αφαιρεση ρυτίδων, 
ουλών, ραγάδων, 
• Απαλοιφή 
Δυσχρωμίων 
δέρματος
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•  Απαιτείται προσθήκη HYAL ΑΝΑ ΩΡΑ στη 
ζώνη ισχαιμίας ώστε:
-  Να διατηρήσουμε την αποικοδόμηση του 

ΥΟ στην οδό. 
-  Να αποκαταστήσουμε την κανονική ροή 

αίματος στην ζώνη ισχαιμίας

ύαλουρονιδάση-Δόσεις ανά περιοχή
•  Έγχυση HYAL στον ιστό και μασάζ, το οποίο 

φέρνει σε ακόμα στενότερη επαφή το ΥΟ με 
την ΗΥΑL για την διάσπασή του.

Περιοχές έγχυσης ύο ασυνήθεις 
με ανεπιθυμητες αντιδράσεις
•  Ασθενής 47 ετών, αντίδραση από έγχυση 

υαλουρονικου οξεως hyadent BG, στις με-
σόδοντες θηλές των πρόσθιων δοντιών της 
άνω γνάθου.

\

Αρχικά και στις 10 ημέρες

ύαλουρονιδάση- δόση ανά τύπο ύο
•  Κάθε ΥΟ, έχει διαφορετική δόση HYAL που 

το εξουδετερώνει.
0.3ml YO, 30iu ΗΥΑL - 30min

(IMCAS 2020)

Προσοχή!
Πού απαιτείται αυξημένη δόση HYAL 
Ασθενείς που λαμβάνουν: 
•  Σαλικυλικά
•  Κορτιζόνη 
•  ACTH
•  Οιστρογόνα 
•  Αντισταμινικά 
ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ HYAL!!

SOS!
ανεπιθύμητη ενέργεια: απώλεια όρασης! 
• Εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή!!
• Χρειάζεται άμεση έγχυση HYAL:

- Οπισθοβολβικά
- Περιβολβικά
που λόγω διάχυσης, διαμέσου του τοιχώμα-
τος μπορεί να διαλυθεί το έμβολο.

B.A.D. PROTOCOL
(Blindness Associated with Dermal Filler)
(Liew S, IMCAS 2020, www. Aestheticsau.com)
• Immediate retinal resuscitation

-  Χορήγηση HYAL γύρω από την υπερκόγ-
χια/ υπερκογχίλια αρτηρία.(στο ιατρείο)

• Advanced retinal resuscitation
-  Ενδοαρτηριακή χορήγηση HYAL, και ου-

ροκινάσης (σε οφθαλμολογικό κέντρο).

In emergency keep it simple

(Liew S, IMCAS 2020)

1cm από τη μεση γραμμη της κορης του οφθαλ-
μου

βασική αρχή στο B.A.D. protocol
Step 1
•  Επιβεβαίωση της διάγνωσης, με κλινική εκτί-

μηση. 
•  Στη συνέχεια: Υψηλή δόση και μεγάλος όγκος 

HYAL, περιβάλλοντας την υπεκόγχια και 
υπερτροχίλια αρτηρία με στόχο να φθάσει 
η HYAL στην οφθαλμική αρτηρ.

Step 2
•  Καλέστε βοήθεια

Step 3
•  Έλεγχος για σημεία ισχαιμίας ή ΑΕΕ

Step 4
3000 iu HYAL
+ 3ml xylocaine
σε σύριγγα 27G, 13mm
•  H έγχυση θα γίνει 1cm από τη μέση γραμ-

μή της κόρης του οφθαλμού εφόσον ψηλα-
φητικά υπάρχει αίσθημα παλμού στο ση-
μείο έγχυσης.

Step 5
1500 iu HYAL
+ 5ml xylocaine
σε σύριγγα 27G, 13mm
•  Στην περιβάλλουσα περιοχή με σημεία δι-

κτυωτής πελίδνωσης.

Step 6
•  Διακομιδή του ασθενούς στην πλησιέστε-

ρη οφθαλμολογική κλινική ή εξειδικευμέ-
νο οφθαλμολογικό κέντρο.

ID





η6  γενιά laser υψηλήςΤο νέο  είναι η ®MeDioStar  
ισχύος από την Asclepion. Είναι η τελευταία 

καινοτομία στο σχεδιασμό και την τεχνολογία, και 

διακρίνεται από τη μέγιστη ισχύ, τους βραχύτερους 
παλμούς, τη μεγαλύτερη σειρά χειρολαβών στην αγορά και 
πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Η εταιρεία PAPAPOSTOLOU 

το έφερε στην Ελλάδα για να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος 

στο ιατρείο σας. 

®ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ MeDioStar :

Αποτρίχωση

Αγγειακές θεραπείες

Σύσφιξη δέρματος

Λεύκανση δέρματος 

Θεραπεία ακμής  

Η μοναδική τεχνολογία διόδου με μήκος κύματος 
810/940nm, το μεταβλητό μήκος παλμού (3-400ms) και το 
εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα ψύξης, εγγυάται την 

ασφαλή επεξεργασία όλων των τύπων δέρματος (I – VI). Με 
2ισχύ έως 5.000 Watt και μέγεθος κεφαλής 10 cm , το νέο 

®MeDioStar   επιτρέπει επίσης μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης
για να καταστρέψει βαθιά ενσωματωμένα θυλάκια της 

τρίχας. Η δυναμική λειτουργία επιτρέπει σύντομους 

παλμούς με υψηλή συχνότητα μέχρι 20Hz. Όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά καθιστούν τη θεραπεία πιο αποτελεσματική, 

πιο γρήγορη και πιο διακριτική από ποτέ.

®Το νέο MeDioStar  έχει μια οθόνη αφής 10.1”, η οποία 

προσφέρει μια εντελώς ανακατασκευασμένη και 

διαισθητική διεπαφή στον χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να 

επιλέγουν στο μενού θεραπείες και ρυθμίσεις. Υπάρχουν 

επίσης μεμονωμένα διαμορφωμένοι ηλεκτρονικοί μετρητές, 

οι οποίοι εμφανίζουν το χρόνο θεραπείας ή το ρυθμό των 

παλμών σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μας εγγυάται τον 

βέλτιστο έλεγχο.

® 

Welcome to the future!

Θεραπεία χρωματικών βλαβών  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

®To νέο MeDioStar  διαθέτει τις  νέες χειρολαβές Monolith,
οι οποίες έχουν ανακατασκευαστεί από το μηδέν. Είναι πιο 

εργονομικές, ελαφρύτερες, ισχυρότερες και διαθέτουν πιο 

εύκαμπτο καλώδιο για εύκολη και άνετη χρήση. Το 
οσύστημα ψύξης 360 , ψύχει αποτελεσματικά την 

επιδερμίδα, προστατεύει το δέρμα από τα εγκαύματα και 

καθιστά δυνατή τη θεραπεία σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Η  της Asclepion εξασφαλίζει την τεχνολογία TAPER
ομοιόμορφη κατανομή της ενέργειας σε ολόκληρο το 

σημείο εφαρμογής, αποτρέπει το σχηματισμό θερμών 

σημείων και μειώνει τον κίνδυνο παρενεργειών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ MONOLITH ΜΕ ΨΥΞΗ ΤΟΥ 
οΔΕΡΜΑΤΟΣ 360

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ο νέος ασφαλής και μοντέρνος ποδοδιακόπτης επιτρέπει 

την εύκολη θεραπεία. Ο ποδοδιακόπτης, επικοινωνεί 

απευθείας με το σύστημα μέσω Bluetooth, κάνοντας έτσι 
τα ενοχλητικά καλώδια να ανήκουν πια στο παρελθόν. 

ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Asclepion έχει αναπτύξει ένα ευέλικτο κάλυμμα μίας 

χρήσης για να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό επίπεδο 

υγιεινής κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό, 

προσαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε χειρολαβή Monolith 

πριν από κάθε θεραπεία. 

Αγγειακές θεραπείες



® 

info@papapostolou.gr www.papapostolou.gr

Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Δ ΑΛ Α Ρ Ι Σ ΑΧ Α Ν Ι ΑΗ Ρ Α Κ Λ Ε Ι ΟΙ Ω Α Ν Ν Ι Ν ΑΠ ΑΤ Ρ Α

Μάθετε περισσότερα στο:

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

στο Showroom
 PAPAPOSTOLOU

Εθν.Αντιστάσεως 93,
 Νέο Ψυχικό

Το MeDioStar  είναι η 6η γενιά laser υψηλής ισχύος από την ®

Asclepion Γερμανίας. Είναι η τελευταία καινοτομία στο 
σχεδιασμό και την τεχνολογία. Το MeDioStar  είναι συνώνυμο 

®

της υψηλής ισχύος 5000wa και του συντομότερου μήκους 
παλμού 3ms με την υψηλότερη συχνότητα των 20Hz και τη 
μεγαλύτερη σειρά κεφαλών μεγέθους 1cm² έως και 10cm² 
στην αγορά.

Για εσάς, αυτό σημαίνει εξαιρετικά αποτελεσματική, αλλά 
ήπια θεραπεία.

Δεν απαιτούνται αναλώσιμα για τη χρήση του





Πρωτοποριακό σύστηµα αποτρίχωσης που συνδυάζει ταυτόχρονα
τα πιο αποτελεσµατικά µήκη κύµατος laser (Alex 755nm,

Diode 810nm, Nd:YAG 1064nm) σε µία κεφαλή θεραπείας

Titanium

Hair Removal, Reinvented.

✓ 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

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

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



Ρυτίδες Προσώπου και Λαιµού

Ουλές Ακµής και Ραγάδες

Διεσταλμένοι Πόροι

Σύσφιγξη Περιγράµµατος

Ανάπλαση Δέρµατος



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

• ClearLift™ Q-Switched KTP 532nm/Nd:YAG 1064nm

• Pixel Er:YAG 2940nm

• ClearSkin Er:Glass 1540nm

3 ΚΕΦΑΛΕΣ FRACTIONAL LASER

2 ΚΕΦΑΛΕΣ AFT™ (I.P.L.)
• Dye-VL 500-600nm

• Dye-SR 550-650nm

+

Special Edition

Special Offer

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

Για Περιορισμένο Αριθμό Μηχανημάτων

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Το AQUAPURe είναι το all-in-one σύστη-
μα περιποίησης προσώπου για όλους τους 
τύπους και τόνους δέρματος. 

Το AQUAPURe αντιμετωπίζει μη επεμ-
βατικά μια πληθώρα δερματικών προβλη-
μάτων και προσφέρει ποικίλα προγράμμα-
τα θεραπείας που ενισχύουν την ελαστικό-
τητα και αναζωογονούν το δέρμα. 

Επιπλέον, μέσω των πλούσιων σε θρεπτι-
κά συστατικά ουσιών διείσδυσης παρέχο-
νται άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα.

Μέσα από το εύχρηστο και ιδιαίτερα φι-
λικό προς τον χρήστη περιβάλλον του, το 
AQUAPURe αποτελεί ένα σύστημα θερα-
πείας για βαθύ καθαρισμό, ενυδάτωση, 
λάμψη, αντιγήρανση, σύσφιγξη, μυϊκή δι-
έγερση, βελτίωση της ακμής και λείανση 
των ρυτίδων, ακόμη και για τα πλέον ευαί-
σθητα δέρματα.

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύ-
προ από την εταιρεία LIDS Medical ε.Π.ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Λειτουργεί σε δύο βήματα ως εξής: Bήμα 1) αιχμαλωτίζει τα λιπίδια και 
τα σάκχαρα χάρη στις μη-διαλυτές ίνες που περιέχει και βήμα 2) δημιουρ-
γεί μία γέλη που επιτρέπει την αποβολή των λιπιδίων και των σακχάρων αυ-
τών 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.
•  Πιο αποτελεσματικό ακόμη και από συμπληρώματα που προέρχονται από 

τη χιτοζάνη ή CHITOSAN (ενεργά συστατικά ζωικής προέλευσης). 
•  Προϊόν με 100% «ΚΑΘΑΡΗ ΕΤΙΚΕΤΑ» (φυτικά συστατικά, χωρίς συντηρη-

τικά, 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 τρό-
πους: υπογλώσσια, διαλυμένο σε 100ml νερού ή ανακατεμένο σε κάποιο 
επιδόρπιο (π.χ. γιαούρτι) 15-30 λεπτά μετά το βαρύ γεύμα.

AQUAPURΕ από τη LIDS MEDICAL
Σύστημα περιποίησης προσώπου 

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical 
ε.Π.ε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

SOS FAT & SUGAR CONTROL 
by LPG SYSTEMS (LIDS MEDICAL) 
28 μονοδόσεις των 3gr σε σκόνη με γεύση λεμονιού και τζίντζερ
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Το Pigmerise® ενδείκνυται συνεπι-
κουρικά στη θεραπεία δυσχρωμί-
ας δέρματος, λόγω διαταραχών υ-
πομελάγχρωσης όπως της λεύκης. 
Το Pigmerise® είναι ένα καινοτόμο 
σκεύασμα λιποσωμιακής φόρμου-
λας προωθώντας με τον τρόπο αυ-
τό την ταχεία και σωστή απορρό-
φηση του. Tο Pigmerise® περιέχει 
ένα φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπε-
ριού (Piper nigrum phytocomplex) 
σε υψηλή συγκέντρωση, το οποίο 
αποτελεί ένα ισχυρό μίγμα με αντι-
οξειδωτική δράση. Το Pigmerise® 
δρα μειώνοντας τα επίπεδα του ο-
ξειδωτικού στρες στην επιδερμί-
δα και βοηθά στην αποκατάσταση των φυσιολογικών συνθηκών για τον 
πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για τη χρώ-
ση του δέρματος. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για τη θεραπεί-
α 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

Η εφαρμογή της UV ακτινοβολίας στην απο-
στείρωση αποτελεί αποδεκτή πρακτική από τα 
μέσα του 20ου αιώνα. Στις απαιτήσεις της νέας 
εποχής, η συσκευή FagronLab™ UVGI-80 κά-
νει χρήση αυτής της πρακτικής με δυνατότη-
τα αποστείρωσης 800 m³ την ώρα. Χρησιμο-
ποιεί λαμπτήρες UVC, ozone free, στα 253,7 
nm και αυτό την καθιστά την τέλεια λύση για 
χώρους αναμονής σε ιατρεία και εργαστήρια.
•  Αποδεδειγμένη τεχνολογία απολύμανσης UVC
•  5 ισχυροί λαμπτήρες UVC 253,7nm και α-

θόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα
•  Απολυμαίνει αποτελεσματικά 800m3 αέρα 

σε 60 λεπτά
•  Ασφαλές στη χρήση παρουσία ανθρώπων
•  99,9% αποτελεσματικότητα απολύμανσης
•  Τάση λειτουργίας 220V
•  Τροχήλατη για εύκολη μετακίνηση
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 

TrichoTest™ Fagron
Εξατομικευμένη θεραπεία αλωπεκίας, βασισμένη στο DNA 
του ασθενούς και σε κλινικά δεδομένα

FagronLaΤΜ UVGI-80
Συσκευή δυναμικής αποστείρωσης του εσωτερικού αέρα σε 
ιατρεία και εργαστήρια  

Pigmerise® 
Καινοτόμο προϊόν για τη θεραπεία της υπομελάγχρωσης

Το SNP (Single Nucleotide Polymorphism) «snip» αποτελεί μια μεταβολή ε-
νός νουκλεοτιδίου σε μια συγκεκριμένη θέση στο DNA και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης αλωπεκίας. 
Το TrichoTest™ είναι ένα γενετικό τεστ τελευταίας τεχνολογίας μικροσυ-
στοιχιών DNA που περισσότερες από 50 δημοσιευμένες μελέτες υποστη-
ρίζουν την επιστημονική βάση του. Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές σε 13 
γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι σχετίζονται με την αλωπεκία.
Πλεονεκτήματα:
• Επιτρέπει την ακριβή επιλογή των αποτελεσματικότερων δραστικών ου-
σιών για τη θεραπεία της αλωπεκίας, αποφεύγοντας εκείνες που συμμετέ-
χουν στη μεταβολική οδό που βρίσκεται σε αναστολή στον εκάστοτε ασθενή
• Προσαρμόζει τη δοσολογία των δραστικών ουσιών αναλόγως του μετα-
βολισμού του εκάστοτε ασθενή
• Χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της τά-
ξεως του 99,9% κατά τον γενετικό προσδιορισμό 
• Χάρη σε ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο, για τον οποίο εκκρεμεί ευρεσι-
τεχνία, 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 οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr
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Συστήματα ακτινοβολίας UV
κατάλληλα για τη θεραπεία  

διαφόρων δερματολογικών παθήσεων

Χάρη στα παγκοσμίως γνωστά συστήματα 
επεξεργασίας UV και φωτός που διαθέτει, αλλά και στην 
άριστη τεχνογνωσία της, η εταιρεία PAPAPOSTOLOU για 
πάνω από 30 χρόνια αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη  των 
δερματολόγων σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία PAPAPOSTOLOU προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα 
προϊόντων, που περιλαμβάνει συσκευές για μερική έκθεση αλλά και 
εξελιγμένα συστήματα για τη θεραπεία ολόκληρου του σώματος με έλεγχο 
υπολογιστή. Όλα τα συστήματα είναι γερμανικής κατασκευής, πληρούν

τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας 
και είναι διεθνώς πιστοποιημένα ως 
ιατρικά προϊόντα αποτελεσματικής 
θεραπείας διαφόρων δερματολογικών 
παθήσεων όπως ψωρίαση, ατοπική 
δερματίτιδα, νευροδερματίτιδα, 
πιτυρίαση, λεύκη, κλπ.  



ΣΕΛΙΔΑ 78

Δελτία τύπου - νέα προϊόντα• Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • 

To VeLux αποτελεί ένα νέο, τεχνολογι-
κά προηγμένο laser alexandrite για απο-
τρίχωση ,το οποίο συνδυάζει με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο όλα τα πλεονεκτή-
ματα του συμβατικού laser alexandrite 
χωρίς όμως τα αναλώσιμα που έχει το 
συμβατικό laser alexandrite. 

το VeLux, δεν χρειάζεται gel ή λαδά-
κι κατά την εφαρμογή του, εκμεταλλεύεται 
πλήρως την βαθειά διείσδυση καθώς και την 
υψηλή απορρόφηση της ενέργειας από την 
μελανίνη που προσφέρει η ταυτόχρονη εκ-
πομπή 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 γρήγο-
ρες, ανώδυνες και αποτελεσματικές θεραπείες. 

Το laser alexandrite νέου τύπου, VeLux, θε-
ωρείται αυτή την στιγμή η πλέον ολοκλη-
ρωμένη και τεχνολογικά εξελιγμένη λύ-
ση στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τρι-
χοφυΐας καθώς εξασφαλίζει το μέγιστο επί-
πεδο 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

Στοματικό διάλυμα με 1,5% Υπεροξείδιο του υδρογόνου, Υαλουρονικό οξύ 
και Τρεχαλόζη που προσφέρει πλήρη καθαρισμό, προστασία και ενυδάτωση 
της στοματικής κοιλότητας. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένα από τα 
αποδεδειγμένα συστατικά που δρουν  απο-
τελεσματικά ενάντια στον κορωνοϊό. Μειώνει 
το ιικό φορτίο στη στοματική κοιλότητα σε 30 
δευτερόλεπτα και είναι κατάλληλο για όλη 
την οικογένεια. 

Επίσης, το υπεροξείδιο του υδρογόνου 
•  απομακρύνει οργανικά και ανόργανα υπο-

λείμματα (ιστοί και ξένα σώματα) από τη 
στοματοφαρυγγική κοιλότητα

•  είναι ιδανικό για ασθενείς με ορθοδοντι-
κούς μηχανισμούς

•  είναι ιδανικό για άτομα με τεχνητές οδο-
ντοστοιχίες

•  καθαρίζει στοματικές περιοχές με δύσκολη 
πρόσβαση  λόγω ορθοδοντικών μηχανισμών

• έχει έντονη αντιβακτηριακή δράση

FROIKA DeRMOCOSMeTICS
Μητρομάρα 77, Αχαρνές, 136 78
Tηλ/Fax: +30 210 2444378, +30 210 2444018, +30 210 2440973
www.froika.com, email: info@froika.com

VeLux 
Αlexandrite Reborn

Ιδιαίτερα συμπυκνωμένη σε πολύτιμα αντιγηραντικά 
συστατικά, η καινοτόμα σειρά Premium Beauty Fillers & 
Boosters στοχεύει στους διάφορους τύπους γήρανσης, 
ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες και μοναδικές ανάγκες κάθε 
δέρματος. 

Οι μεταξένιες τους φόρμουλες προσφέρουν μια μοναδική 
εμπειρία ομορφιάς και βέλτιστη αποτελεσματικότητα για 
κάθε τύπο δέρματος & σε κάθε ηλικία.

UltraLift Filler
Filler βαθιών ρυτίδων και γραμμών έκφρασης,
Άμεσο αποτέλεσμα lifting

Hyaluronic C Filler 
Filler βαθιών ρυτίδων και γραμμών έκφρασης,
Λάμψη & Επαναφορά όγκου

UltraLift eye Booster
Booster Ολικής αντιγηραντικής φροντίδας 
γύρω από τα μάτια

Hyaluronic C Booster
Booster ενίσχυσης Λάμψης & Φωτεινότητας της 
επιδερμίδας - βελτίωση της κυτταρικής επικοινωνίας

ANTI-SPOT Booster
Booster διόρθωσης κηλίδων & δυσχρωμιών

FROIKA DeRMOCOSMeTICS
Μητρομάρα 77, Αχαρνές, 136 78
Tηλ/Fax: +30 210 2444378, +30 210 2444018, 
+30 210 2440973
www.froika.com, email: info@froika.com

H εταιρεία FROIKA κατασκεύασε λόγω της πανδη-
μίας COVID 19 τη νέα σειρά FROISEPT EXTRA GEL 
& SRAY με αιθυλική αλκοόλη 80% v/v και υπερο-
ξείδιο του υδρογόνου που εξουδετερώνει το 99,9% 
των μικροβίων.
•  Με πολύ καλή ανεκτικότητα στο δέρμα (Δερματο-

λογική Κλινική Νοσοκομείου Α.Συγγρός, 30 εθε-
λοντές), ενυδατική και μαλακτική δράση. 

•  Βακτηριοκτόνο (ΕΝ 1276 - 30sec), ιοκτόνο (κατά ι-
ών με περίβλημα και χωρίς περίβλημα, Poliovirus, 
Adenovirus, Murine Norovirus ΕΝ 14476 – 1min), 
μυκητοκτόνο(ΕΝ 1650 – 30sec), φυματιοκτόνο- μυκοβακτηριοκτόνο (ΕΝ 
14348-30sec)

•  Υγιεινή αντισηψία χεριών (ΕΝ 1500 – 30sec)
•  Χειρουργική αντισηψία χεριών (ΕΝ12791 – 3min)
•  Αντισηψία επιφανειών (ΕΝ13697 – 1min)
Διαθέσιμα μεγέθη: 

FROISEPT ΕΧΤΡΑ GEL 50,100, 500, 1000 ml & 5 Lt
FROISEPT ΕΧΤΡΑ SPRAY 100, 250, 500, 1000 ml & 5 Lt 

FROIKA DeRMOCOSMeTICS
Μητρομάρα 77, Αχαρνές, 136 78
Tηλ/Fax: +30 210 2444378, +30 210 2444018, +30 210 2440973
www.froika.com, email: info@froika.com

FROISEPT EXTRA GEL & SPRAY 
Nέα σειρά GEL & SRAY με αιθυλική αλκοόλη 
από τη FROIKA

FROISEPT MOUTHWASH CE 
Στοματικό διάλυμα από τη FROIKA. 
Kαθαρισμός, προστασία και ενυδάτωση

PREMIUM FILLERS & BOOSTERS
Kαινοτόμα σειρά, ιδιαίτερα συμπυκνωμένη 
σε πολύτιμα αντιγηραντικά συστατικά
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SENSIAL 
CREME MAINS
Μαλακτική κρέμα για ξηρά, «σκασμένα» και ερεθισμένα χέρια

CHRONOdERM VITAMINE C 10% ULTRA 
Καινοτόμος ορός εντατικής αντιγηραντικής φροντίδας και λάμψης για το πρόσωπο, τον λαιμό, 
το ντεκολτέ, και τα χέρια για κάθε τύπο επιδερμίδας

CHRONOdERM 
ACTIVE 7 SERUM 
Ολοκληρωμένη εντατική αντιρυτιδική και επανορθωτική φροντίδα

Ο ορός Chronoderm Vitamine C 10% Ultra, περιέχει Ascorbic Acid, 
καθαρή και σταθερή Βιταμίνη C, παρέχει αντιγηραντική, αντιοξειδωτική κι 
αντιφλεγμονώδη δράση. 

Με αποτέλεσμα την λάμψη, επανόρθωση, ανάπλαση, 
μείωση της έντασης των κηλίδων γήρανσης, επιτάχυνση 
της ενεργοποίησης του κολλαγόνου, μείωση του βάθους 
των ρυτίδων. 

Ο ορός ενεργοποίησης της Βιταμίνης C είναι εμπλουτι-
σμένος με Υαλουρονικό οξύ, όπου ενυδατώνει την επιδερ-
μίδα και χαρίζει ελαστικότητα και αντοχή, μειώνει τις ρυτί-
δες και εμποδίζει την εμφάνιση νέων. 

Επίσης εμπεριέχει Βιομιμητικά Πεπτίδια, το XEP-018 
(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 μορ-
φή σκόνης και προστατεύεται από το φως και την υγρασία. 

Παράλληλα, το φιαλίδιο περιέχει τον ορό που απαιτεί-

ται για την ενεργοποίησής της. Με αυτό τον τρόπο, η Βιταμίνη C παραμέ-
νει αποτελεσματική και ενεργή χωρίς να χάνει καμία από τις ευεργετικές 
της ιδιότητες λόγω οξείδωσης. 

χωρίς άρωμα. μη λιπαρή υφή

O Chronoderm Active 7 Serum, είναι ορός ελαφριάς 
υφής για ολοκληρωμένη αντιγηραντική φροντίδα προ-
σώπου και λαιμού. 

Κατάλληλος για κάθε τύπο επιδερμίδας. 
Εμπλουτισμένος με καινοτόμα ενεργά συστατικά που 

προσφέρουν πολλαπλή δράση: 

μείωση ρυτίδων, ανόρθωση, 
αναδόμηση, Σύσφιξη, ελαστικότητα, 

ενυδάτωση & λάμψη. 
O Chronoderm Active 7 Serum, περιέχει βιομιμητικά 

πεπτίδια και ενεργά συστατικά που βοηθούν στην εξά-
λειψη των ρυτίδων έκφρασης, λειαίνουν την επιδερμί-
δα και βελτιώνουν τη σφριγηλότητα, τον όγκο και την 
πυκνότητά της. 

Παράλληλα, είναι εμπλουτισμένος ενεργό συστατι-
κό με καινοτόμο τεχνολογία σταδιακής αποδέσμευσης 
και υαλουρονικό οξύ πολύ χαμηλού μοριακού βάρους, 
που συνεισφέρουν στην ανόρθωση και σύσφιξη της ε-
πιδερμίδας, στη μείωση των ρυτίδων, στην ενυδάτω-
ση σε βάθος και στη διατήρηση της λάμψης της. Δερ-
ματολογικά ελεγμένο. 

Ενδείκνυται για κάθε τύπο επιδερμίδας. Για Πρόσωπο, 
λαιμό. Πρόληψη και αντιμετώπιση των σημείων χρονογήρανσης και φωτο-
γήρανσης, 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 προϊ-
όντα της CASTALIA ή ακολουθήστε την σελίδα μας 
στο Facebook www.facebook.com/CastaliaLaboratoires
ή στο Instagram www.instagram.com/castalia_laboratoires

Η CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται στην Ομορφιά 
και βασίζεται στην Επιστήμη.

ρωτήστε το δερματολόγο ή το φαρμακοποιό σας

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques 
παρουσιάζει τη SeNSIAL Crème Mains μα-
λακτική κρέμα για ξηρά, «σκασμένα» και ε-
ρεθισμένα χέρια εμπλουτισμένη με Προβι-
ταμίνη Β5, Αλλαντοϊνη, Υδρολυμένη Πρω-
τεϊνη Σόγιας και Γλυκερίνη που ενυδατώ-
νουν σε βάθος, προσδίδουν απαλότητα, ε-
λαστικότητα και καταπραΰνουν την ερεθι-
σμένη επιδερμίδα

Η SeNSIAL Crème Mains είναι ιδανική 
για ευαίσθητες επιδερμίδες, που εκτίθε-
νται καθημερινά σε παράγοντες που προ-
καλούν ερεθισμό. 
Με συστατικά όπως: 
-  Προβιταμίνη Β5 (Πανθενόλη) Και Γλυκερί-

νη όπου ενυδατώνει σε βάθος, καταπρα-
ΰνει και λειαίνει  την επιδερμίδα

-  Αλλαντοϊνη με Επουλωτικές ιδιότητες 
-  Υδρολυμένη Πρωτεϊνη Σόγιας: όπου Α-

ναζωογόνει, τονώνει, θρέφει και ενυδα-
τώνει την επιδερμίδα 
Η SeNSIAL Crème Mains ανήκει στην ενυδατική σειρά SeNSIAL της 

Castalia, τα προϊόντα της οποίας συμβάλλουν στη διατήρηση μιας όμορ-
φης, ενυδατωμένης και ισορροπημένης επιδερμίδας.

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques επικεντρώνεται στην Υγεία, α-
φιερώνεται στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη. με Πάνω από 
20 χρόνια τεχνογνωσίας στη βιολογία της επιδερμίδας, αποτελεί-
ται από σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης 
της επιδερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα προϊόντα της είναι υποαλλεργικά, 
μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.
Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.com και μάθετε πώς μπορείτε 
να αποκτήσετε υγιή και όμορφη επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντικά προϊ-
όντα της CASTALIA ή ακολουθήστε την σελίδα μας 
στο Facebook www.facebook.com/CastaliaLaboratoires
ή στο Instagram www.instagram.com/castalia_laboratoires
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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

ΠροϊοΝτα εΠιΣτημοΝιΚηΣ φροΝτιΔαΣ - ΔιατιΘεΝται αΠοΚλειΣτιΚα Στα φαρμαΚεια

HYDROVIT 3D Superlifter  
Ένας αρμονικός συνδυασμός υψηλής δραστικότητας εκχυλισμάτων φυτών και 

μικροσφαιριδίων  υαλουρονικού οξέος με εξαιρετικό αποτέλεσμα αντιρυτιδικής 
δράσης. Αντιγηραντικός και Αντιρυτιδικός 
ορός σε μονοδόσεις που μειώνει τις ρυτί-
δες και στις 3 διαστάσεις. 
• 12% μείωση του βάθους των ρυτίδων 
έκφρασης στο μέτωπο σε 6 ώρες ( άμμε-
σο αποτέλεσμα) • Αύξηση της πυκνότητας 
και της σφριγηλότητας σε 24 ώρες ( μεσο-
πρόθεσμο αποτέλεσμα) • 11% αύξηση 
της ελαστικότητας σε 4 εβδομάδες (μα-
κροπρόθεσμο αποτέλεσμα). Δερματολο-
γικά Ελεγμένο. Συσκευασία Βάζου 60 μο-
νοδόσεων + Φακελίσκου 7 μονοδόσεων.

HYDROVIT Pure Vitamin C 20% Monodose
Ισχυρή Αντιοξειδωτική και Αντιγηραντική φροντίδα σε μονοδόσεις με τη δύνα-

μη της Vitamin C και ενεργό εκχύλισμα 
βλαστικών κυττάρων βατόμουρου που 
δρα ως αντιγηραντικός, συσφιγκτικός και 
ενυδατικός παράγοντας. Για την πρόλη-
ψη της επιταχυνόμενης γήρανσης,  μει-
ώνει σημαντικά το χρόνο εμφάνισης και 
την ένταση των ρυτίδων, των δυσχρω-
μιών, των ηλικιακών κηλίδων και πανά-
δων και αποτρέπει τη δημιουργία νέων. 
• Βελτίωση της φωτεινότητας του δέρμα-
τος κατά 12,5% . Δερματολογικά Ελεγμέ-
νο . Συσκευασία Βάζου 60 μονοδόσεων 
+ Φακελίσκου 7 μονοδόσεων

HYDROVIT Anti-Ageing Cream
Κρέμα προσώπου με αντιρυτιδική & αντιγηρα-

ντική δράση. 
Επιδιορθώνει τις ατέλειες της επιδερμίδας, βελ-

τιώνοντας την όψη και επαναφέροντας τη χρωματι-
κή της ομοιομορφία. 

Συσφίγγει και αναδομεί το δέρμα του προσώπου, 
βελτιώνοντας την υφή και το περίγραμμα. Βελτιώνει 
την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Προσφέρει ενυ-
δάτωση μακράς διάρκειας. 
• Μειώνει τις ελεύθερες ρίζες κατά 85% 
• Προστατεύει τις ίνες της ελαστίνης κατά 81%. 
Δερματολογικά Ελεγμένο. 
Συσκευασία airless 50 ml για απόλυτη προστασία 
και ευκολία εφαρμογής.

HYDROVIT Retinol plus Monodose
Ενισχυμένη σύνθεση σε μονοδόσεις που 

προάγει την παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαστίνης με Βιταμίνες Α,C και Β, ω- Λιπα-
ρά Οξέα για αναδόμηση και βελτίωση της 
υφής και του χρώματος της επιδερμίδας. 

Το Avocado oil ενυδατώνει και θρέφει 
την επιδερμίδα, καταπραΰνει και ανακου-
φίζει το ερεθισμένο δέρμα και το προστα-
τεύει την υπεριώδη ακτινοβολία. 

• Μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτί-
δων σε 4 εβδομάδες. Δερματολογικά Ελεγ-
μένο. Συσκευασία Βάζου 60 μονοδόσεων 
+ Φακελίσκου 7 μονοδόσεων

προϊοντα HYDROVIT  
Διαγνώστε τις ανάγκες της επιδερμίδας σας, γνωρίστε τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα HYDROVIT 
και υποδεχτείτε το Χριστούγεννα, με 3D προτάσεις Αντιγήρανσης από τη Hydrovit Health Care

εΝοιΚιαΖεται ΔερματολογιΚο ιατρειο 
Ενοικιάζεται Δερματολογικό Ιατρείο με πολύ καλή πελατεία επιπλωμένο και εξοπλισμένο με όλα τα 
ιατρικά μηχανήματα στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6976798088

εΝοιΚιαΖεται η Πώλειται ιατρειο
Ενοικιάζεται ή πωλείται ιατρείο 70 τ.μ. με τον βασικό εξοπλισμό, σε λειτουργία, στον πολυχώρο 
υγείας «Αττική Ιατρική» πλησίον της Αττικής Οδού (Έξοδος 16 της Αττικής Οδού και έξοδος 8 του 
περιφερειακού του Υμηττού). 
Ο χώρος διαθέτει 20 ιατρούς ειδικευμένους, οδοντιατρείο, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, 
μικροβιολογικό εργαστήριο και κεντρική ρεσεψιόν. 
Ο ιατρός που λειτουργεί εντός του χώρου εξασφαλίζει αποκλειστικότητα ειδικότητας εντός του 
χώρου, εκτός αν ο ίδιος επιτρέψει την είσοδο δεύτερου ιατρού ίδιας ειδικότητας. 
Το ιατρείο λειτουργεί ως δερματολογικό, οπότε απευθύνεται κυρίως σε Δερματολόγο ή σε 
ιατρό ειδικότητας που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κτίριο όπως Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ρευματολόγος, Παιδίατρος, Ουρολόγος και Οφθαλμίατρος. 
Τιμή έκπληξη. Μερική ενοικίαση ή συστέγαση επίσης δυνατή. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6974128672

εΝοιΚιαΖεται Δερματολογικό ιατρείο λόγω συνταξιοδότησης επιπλωμένο και με ιατρικό 
εξοπλισμό, καλής πελατείας, Κεντρικό (Πατησίων, πλησίον του Αρχαιολογικού Μουσείου).
Τηλ. Επικοινωνίας: 6936124006 

ΑγγελίεΣ
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια

16ο ΠαΝελληΝιο 
ΣύΝεΔριο 
ΔερματολογιαΣ 
& αφροΔιΣιολογιαΣ
3-6 Δεκεμβρίου 2020
Ξενοδοχείο Hilton
Αθήνα, www.dermatol-
ogy2020.gr

CONGReSS OF THe 
eUROPeAN SOCIeTY 
OF PATHOLOGY 
AND INTeRNATIONAL 
CONGReSS 
OF THe INTeRNATIONAL 
ACADeMY 
OF PATHOLOGY
December 5-9, 2020
Glasgow, UK
esp-congress.org

10th WORLD CONGReSS 
OF MeLANOMA 
IN CONJUNCTION 
WITH 17th eADO 
CONGReSS

April 14-17, 2021
Rome, Italy
worldmelanoma2021.com

εαριΝη ΔιημεριΔα 
τηΣ ελληΝιΚηΣ 
ΔερματολογιΚηΣ 
& αφροΔιΣιολογιΚηΣ 
εταιρειαΣ
23-24 Απριλίου 2021
Αθήνα, www.edae.gr

16th eADV SYMPOSIUM
May 05,2021
Porto, Portygal
www.eadv.org

AAD SUMMeR MeeTING
July 29-Aug 1 2021
New York, N.Y.
www.aad.org

30th eADV CONGReSS
29/09-2/10, 2021
Vienna, Austria
www.eadv.org

17ο ΠαΝελληΝιο 
ΣύΝεΔριο 
ΔερματολογιαΣ - 
αφροΔιΣιολογιαΣ 
2021 
4 - 7 Νοεμβρίου 2021
«Μακεδονία Palace» 
Θεσσαλονίκη  
www.edae.gr

INTeRNATIONAL 
CONGReSS 
OF DeRMATOLOGY 
2021
November 10-13, 2021
Melbourne, Australia
Icd2021.com.au

20η ΔερματολογιΚη 
ΔιημεριΔα
17 & 18 Δεκεμβρίου 2021
Αθήνα, 
www.20 dermameeting-
syggros.gr
Τηλ. 2107265191 
κα Δαμπολιά Δήμητρα




