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ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ
ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Ολοκληρωμένη σειρά ενυδάτωσης για το ξηρό
και ευαίσθητο δέρμα, την ατοπική δερματίτιδα/
έκζεμα και το ερύθημα.1-4
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1. RelizemaTM cream ΦΟΧ, 2. RelizemaTM ultra hydrating lotion Label, 3. RelizemaTM
lipid-replenishing cleanser Label, 4. RelizemaTM spray&go - zinc + panthenol ΦΟΧ

ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ
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»
Ζουμπούλης 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
Κατούλης Αλέξανδρος, 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., Νοσ. Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης

Λάριος 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- Συντονιστής 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., τ. 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 Α΄ Τμήμα Ειδικών
Θεραπειών Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΠOΤOΥΡΙΔOΥ E., Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ,
Noσ. «A. Συγγρός»
Ράλλης 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- Συντονιστής Δερματολογικού Τμήματος
Νοσ. «Μεταξά», Πειραιάς
ΣΓΟΥΡΟΣ Δ., Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α’ Παν/μιακής
Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ., Διευθυντής ΕΣΥ, Παν/κο Γεν. Νοσ. 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
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Θάλασσα &

Δέρμα
Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Επιμελητής Α', Προϊστάμενος Δερματολογικού Τμήματος ΕΣΥ
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης

Υδατογενείς δερματοπάθειες

Έκθεση σε παράγοντες

• Κνίδωση εξ ύδατος
• Υδατογενής κνησμός
• Υδατογενές ακροκερατόδερμα

• Τραύματα
• Νύγματα
• Εξ επαφής δερματίτιδα
• Ατυχήματα
• Δηλητηριάσεις

Κνίδωση εξ ύδατος (Aquagenic Urticaria)
• Σπάνια κατάσταση (100 περιπτώσεις)
• Κνίδωση μετά από επαφή με νερό ανεξαρτήτως θερμοκρασίας ή
πηγής (SaltDependentAU)
• Πιο συχνή σε γυναίκες
• Έναρξη στην εφηβεία
ΣΕΛΙΔΑ 3

• Συνήθως σποραδική εμφάνιση (αλλά και οικογενής)
• Bernard - Soulier syndrome, δυσανεξία λακτόζης

HCV, ιδιοπαθές υπερεωσινοφιλικό σύνδρομο, λήψη φαρμάκων
(ανθελονοσιακά ή αντικαταθλιπτικά)
• Επιπολασμός 1,4% - 23,8%

• Αλληλεπίδραση με σμήγμα ή σμηγματογόνο αδένα -> παραγωγή
τοξικής ουσίας -> αποκοκκίωση μαστοκυττάρων -> απελευθέρωση
ισταμίνης -> δημιουργία πομφού
• Επαφή με νερό -> υδατοδιαλυτό επιδερμιδικό αντιγόνο διαχέεται
στο δέρμα -> απελευθέρωση ισταμίνης
• Ακετυλοχολίνη - σεροτονίνη - βραδυκινίνη μπορεί να εμπλέκονται
στην παθογένεση

• Αυξημένη απελευθέρωση ακετυλοχολίνης ή VIP ή αυξημένη ινωδολυτική δραστηριότητα στο δέρμα
• Ανωμαλίες της νευροδιαβίβασης του VIP και αυξημένη επινεφρίνη ,
νορεπινεφρίνη ορού σε ασθενείς με υδατοδυνία (Aquadynia)
• Ισταμίνη (;) Συσσώρευση αιμοπεταλίων (;)
• Υπερευαίσθητες νευρικές ίνες C λόγω ανωμαλίας καναλιού ιόντων

• Πομφοί - Κνησμός - Flushing - Δύσπνοια
• Oι πομφοί εμφανίζονται μέσα σε 20-30 λεπτά μετά απο άμεση επαφή με νερό και γενικά αποδράμουν μέσα σε 30-60 λεπτά
• Μικροί στικτώδεις πομφοί στην επιφάνεια του δέρματος που ήρθε
σε επαφή με το νερό (όχι σε παλάμες-πέλματα)
• Συμβαίνει σε κάθε τύπου επαφής με νερό (βρύσης, πισίνας, δάκρυα, σάλιο, ζεστό, κρύο, αλμυρό) αλλα όχι με αλκόολ και διαλύματα

• Και τα δύο φύλα, μέσης και τρίτης ηλικίας
• Κνησμός, αίσθημα καύσου, νυγμού ή και αιμωδίας
• Ανεξαρτήτως θερμοκρασίας ή pH του ύδατος
• Βροχή ή και ιδρώτας
• Έναρξη αμέσως μετά την επαφή έως λεπτά μετά και διαρκεί μια ώρα ή και περισσότερο
• Συνήθως όχι σε παλάμες, πέλματα, βλεννογόνους

Τύπος

Κνίδωση
εξ ύδατος

Συνιστώμενο
Διαγνωστικό
Τέστ Ρουτίνας

Τεστ πρόκλησης
με νερό

Εκτεταμένο Διαγνωστικό
πρόγραμμα (βασιζόμενο στο
ιστορικό για αναγνώριση
πιθανών αιτιών ή εκλυτικών
παραγόντων)
ΚΑΝΕΝΑ. Πρέπει να γίνεται
διαφοροδιάγνωση απο τον
υδατογενή κνησμό όπου μπορεί
να συνυπάρχουν αιματολογικές
κακοήθειες

Μaurer M. et al. J.All.Cin. Imm. Prac. 2018

• Κλινική εικόνα
• Ιστο: Εωσινόφιλα, μαστοκύτταρα, λεμφοκύτταρα
• Εργαστηριακός έλεγχος για αποκλεισμό υποκείμενης νόσου
• Αντιισταμινικά
• Αναλγητικά
• SSRI’s (paroxetine 20mg/d, fluoxetine 10mg/d)
• Αλκαλοποίηση νερού (pH 8)
• UV
• Ανταγωνιστές υποδοχέων οπιοειδών
• α INF 2b
• Προπρανολόλη
• Χολεστυραμίνη
• Κλονιδίνη
• Τοπικά (Baby oil, capsaicin)
Υδατογενές ακροκερατόδερμα
(aquagenic wrinkling of the palms)
• Διαφανείς ή λευκωπές βλατίδες ή πλάκες μετά από σύντομη επαφή με νερό
• Κυρίως έφηβες
• Σπάνια

• Ανώμαλη ρύθμιση εκκρινών αδένων
• Παροδικές δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες της κερατίνης στοιβάδας -> αύξηση απορρόφησης ύδατος
• Σχέση με κυστική ίνωση (μετάλλαξη CFTR)
• Οίδημα, υπερβολική ρυτίδωση με ή χωρίς απολέπιση, σπάνια ερύθημα.
• Συμμετρική προσβολή παλαμών ή και πελμάτων
• Σπανιότερα ετερόπλευρη προσβολή, ραχιαία επιφάνεια
• Έκλυση συμπτωμάτων πιο γρήγορα με ζεστό νερό, απορρυπαντικά, θαλασσινό νερό.
• Συνοδεύεται από καύσο, πόνο, κνησμό, υπεριδρωσία
Υδατογενής κνησμός (Aquagenic Pruritus)
• Έντονος κνησμός χωρίς συνοδό εξάνθημα
• Ιδιοπαθής ή συνοδεύει αληθή πολυκυτταραιμία, νεανικό ξανθοκοκκίωμα, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, non-Hodgkin λέμφωμα,

• Σπογγίωση
• Υπερκεράτωση με ακάνθωση
• Διάταση εκκρινών αδένων στο δέρμα
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• Κλινική εικόνα και ιστορικό
• Αποκλεισμός άλλων αιτιών ακροκερατοδέρματος
• “Hand - in – the - bucket sign”
• Δερματοσκοπικά διατεταμένοι πόροι ιδρωτοποιών αδένων
• Αποφυγή ύδατος
• Διακοπή ύποπτων φαρμάκων
• Aluminium chloride hexahydrate 20% σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη
• Αλοιφή σαλυκιλικού οξέος 5%
• Αλοιφή ουρίας
• Γέλη ταζαροτένης
• Γαληνικά μομεταζόνης
• Αντιισταμινικά
• Βοτουλινική τοξίνη
• Ενδοσκοπική θωρακική συμπαθεκτομή (+υπεριδρωσία)

Ερυσιπελατοειδές
• Erysipelothrix
rhusiopathiae
• Τραύμα από χειρισμό ψαριών
• Σε 2-3 μέρες ιώδης ή ερυθρή πλάκα με επηρμένα όρια συνήθως στα δάκτυλα
• Πενικιλλίνη, Ερυθρομυκίνη, Δοξυκυκλίνη
• Ανθεκτικότητα σε σουλφοναμίδες και Βανκομυκίνη
Aeromonas
• Aeromonas hydrophila
• H από τραύμα ή από κατανάλωση μολυσμένων
τροφών
• Ανοσοεπαρκείς:
Εντοπισμένες λοιμώξεις
μαλακών μορίων, σπάνια κυτταρίτιδα
• Ανοσοανεπαρκείς:
Πιθανόν σήψη, πνευμονία, μηνιγγίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα, νεκρωτική περιτονιίτιδα
• Καλλιέργεια
• Τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνες, τετρακυκλίνη, καρβαπενέμη, κινολόνες
• Χειρουργική παρέμβαση σε περιτονιίτιδα
Σποροτρίχωση
• Sporothrix schenkii
• Μέσω ενοφθαλμισμού
στο δέρμα
• Θηλαστικά
• Τραύμα από ακίδα προκαλεί έλκωση οίδημα και
διαπύηση
• Τοπική αντισηψία, Ιτρακοναζόλη, Ιωδιούχο Κάλιο

Vibrio vulnificus
• Gram (-) βακτήριο του γένους Vibrio
• Κατανάλωση ωμών θαλασσινών
• Άμεσος ενοφθαλμισμός
• Σε θερμά θαλάσσια περιβάλλοντα
• Σηψαιμία με οξεία κυτταρίτιδα εκχυμώσεις και
πομφόλυγες
• Νεκρωτική λοίμωξη τραύματος
• Περιποίηση τραύματος
• Δοξυκυκλίνη (IV)
• Δοξυκυκλίνη (po) + Κεφταζιδίμη 2g (iv)/8h
• Ευεργετική δράση οιστρογόνων έναντι ενδοτοξίνης

Μέδουσες
• Scyphozoa, Pelagia, Chrisaora, Stomolophus, Cyanea, Linuche genus
• Νηματοκύστεις
• Αρχικά αίσθημα νυγμού και μετά κνιδωτικές και βλατιδοφυσσαλιδώδεις βλάβες γραμμοειδώς
• Ξύδι, κρύες κομπρέσες (;), άμμος (;)
• Απομάκρυνση νηματοκύστεων
• Παυσίπονα
• Αντιτετανικό
• Επινεφρίνη σε collapse
• Όχι νερό (έκλυση τοξίνης)
• Μετά: Υπερμελάγχρωση, λιποατροφία, χηλοειδή, οζώδες ερύθημα

Προτοθήκωση
• P. wickerhamii, P. Zopfii
• Πρωτοπαθής ενοφθαλμισμός μέσω τραύματος σε
υδάτινο περιβάλλον
• Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, Αμερική
• Μη τεταμένες pyodermalike βλάβες, διηθημένες βλατίδες και πλάκες,
μυρμηκιώδεις και ερπητοειδείς παραλλλαγές
• Κετοκοναζόλη, Ιτρακοναζόλη, φλουκοναζόλη, Αμφοτερικίνη Β

Ανεμώνες
• Actinodendron plumosum, Triactis producta
• Νηματοκύστεις
• Αρχικά αίσθημα νυγμού, μετά οίδημα, ερύθημα, αιμορραγικές πεΣΕΛΙΔΑ 6

∆είξτε

∆είξτε

Νεότεροι

Ομορφότεροι

∆είξτε

Υγιέστεροι

Κλινικά αποδεδειγμένο

Ανακαλύψτε το μυστικό του

BioSil
Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου
®

Το BioSil® είναι ένα μοναδικό, πατενταρισμένο
παγκοσμίως, συμπλήρωμα διατροφής που κυκλοφορεί
και στην Ελλάδα. Βελτιώνει αποδεδειγμένα το δέρμα,
τα μαλλιά, τα νύχια και τα οστά. Περιέχει ως δραστική
ουσία το ch-OSA®, που ενεργοποιεί τον οργανισμό να
παράγει και να διατηρεί με φυσικό τρόπο τις 3 πρωτεΐνες
ομορφιάς: το κολλαγόνο, την ελαστίνη και τη κερατίνη.
Για χρόνια, οι επιστήμονες αναζητούσαν μια μέθοδο
για να δώσουν στο ανθρώπινο σώμα τη δυνατότητα
να αναγεννήσει το δικό του κολλαγόνο. Το BioSil®
κινητοποιεί τα κύτταρα παραγωγής κολλαγόνου στο
δέρμα, γνωστά ως ινοβλάστες. Οι αδρανείς ινοβλάστες
δεν παράγουν κολλαγόνο. Το BioSil® ενεργοποιώντας
τη φυσική βιολογική οδό παραγωγής του κολλαγόνου,
παράγει νέο κολλαγόνο στον οργανισμό μας με το δικό
μας “αποτύπωμα” DNA. Το κολλαγόνο είναι απαραίτητο
για το όμορφο δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια, καθώς
†

†

και για τα υγιή οστά και τις αρθρώσεις. Σύμφωνα με
δημοσιευμένες μελέτες, από την ηλικία των 21 ετών,
το κολλαγόνο μειώνεται στον οργανισμό κατά 1% τον
χρόνο και το εύρος πάχους της επιδερμίδας μειώνεται,
λόγω απώλειας κολλαγόνου, κατά 7% κάθε 10 έτη.
Μέχρι την ηλικία των 30 ετών, γίνονται ορατά τα σημάδια
της μείωσης του κολλαγόνου, της ελαστίνης και της
κερατίνης στο δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια.
Το Biosil είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με πυρίτιο
για την υγεία των μαλλιών, των νυχιών, του δέρματος,
των οστών και των χονδρών. Περιέχει ένα μίγμα
ορθοπυριτικού οξέος σε συνδυασμό με χλωριούχο χολίνη
το ch-OSA® το οποίο διατηρεί την ελαστικότητα του
δέρματος, βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών και
των ρυτίδων, δυναμώνει τα μαλλιά, ενισχύει τα νύχια, τα
οστά και τους χόνδρους.
®

Τo προϊόν Biosil®, κλινικά αποδεδειγμένα
• Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες κατά 30% ‡†
και βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος
κατά 89% ‡†
• Αυξάνει τον όγκο των μαλλιών κατά 12,8%**† και την
αντοχή τους κατά 13,1%**†
• Ενισχύει τα νύχια ‡†
Το BioSil® κυκλοφορεί σε συσκευασία 60 καψουλών.
∆ιατίθεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Fagron Hellas.

Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

**

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

Σαλάχια
• Dasyatidae
• H ουρά έχει δηλητηριώδεις ακίδες
• Άλγος για ώρες ή και ημέρες
• Αιμορραγία, μπορεί νέκρωση ή τοξιναιμία
• Αφαίρεση ακίδων - αντισηψία - παυσίπονα
• Ίσως χειρουργική εκτίμηση
• Προτιμά αμμώδεις ή λασπώδεις περιοχές

τέχειες, εκχυμώσεις
• ‘sponge diver’s dermatitis’ πομφοί, πομφόλυγες, ελκώσεις
• Απομάκρυνση νηματοκύστεων
• Έκπλυση με κρύο θαλασσινό νερό

Red Tide dermatitis
• Unicellular phytoplankton
• Ερεθιστική εξ επαφής δερματίτιδα
• Ερυθηματώδεις κνιδωτικές βλάβες στο εκτεθειμένο δέρμα
• Κρύες κομπρέσες
• Τοπικά στεροειδή
• Αντιισταμινικά
• Αναλγητικά

Δράκαινα
• Trachinidae
• Στο πέλμα ή κατά την αφαίρεση από το αγκίστρι
• Άλγος, οίδημα, πομφόλυγες για μέρες
• Αιμωδίες και σπάνια συστηματικά συμπτώματα
• Απομάκρυνση, αντισηψία, ζεστό νερό.
• Παυσίπονα
• Αντιτετανικό
• Ακινητοποίηση μέλους για ώρες

Βδέλλες
• Hirudinea
• Ερεθιστική δερματίτιδα, κνιδωτική αντίδραση πομφόλυγες, νέκρωση
• Απομάκρυνση βδελλών με οινόπνευμα ή με φλόγα
• Αποφυγή μηχανικής απομάκρυνσης (κίνδυνος τραυματισμού)
• Τοπικά αντιβιοτικά

Οστρακόδερμα
• Αστακοί, καβούρια, στρείδια, γαρίδες
• Τραυματισμός, σπάνια δήγμα
• Τραύμα, εξ επαφής δερματίτιδα, κνίδωση, αναφυλακτικές αντιδράσεις
• Πρόληψη δευτερογενών λοιμώξεων
• Αντιισταμινικά
• Τοπικά στεροειδή
• Αναλγητικά

Αχινός
• Diadema antilarum
• Άλγος, ερύθημα, οίδημα
• Παλάμες πέλματα
• Απομάκρυνση ακίδων
• Αντισηψία, αντιβιοτική κάλυψη
• Προσοχή κηλιδώδης δυσχρωμία
Εξωτερική ωτίτιδα Swimmer’s ear
• Βακτηριακή λοίμωξη
• Άλγος, κνησμός, οίδημα, επηρεασμός
ακοής
• Αντιβιοτικές ωτικές σταγόνες
• Κορτιζόνη
• Παυσίπονα
• 7-10 ημέρες
Barotrauma
• Αποτυχία εξισσορόπησης πίεσης κατά την κατάδυση
• Μέχρι 15 πόδια
• Συνήθως ερασιτέχνες δύτες
• Οχι σε full face μάσκες
• Υπόσφαγμα, περιοφθαλμικό οίδημα, χωρίς άλγος ή επηρεασμό της όρασης -> ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
• Συνήθως 2 εβδομάδες
• Mask squeeze – Suit squeeze
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Barotraum

ID

ΑΚΜΗ ΕΝΗΛΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η νέα σειρά Cleanance women συνδυάζει
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΝΕΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ
· Γλυκολικό οξύ
· Γαλακτικό οξύ
· Ρετιναλδεΰδη
· Καινοτόμα συστατικά κατά της φλεγμονής
· Συστατικά σύσφιξης των πόρων
· Ενυδατική υφή
· Υπέροχο άρωμα
· Πολύ καλή δερματική ανοχή

ΝΕΟ
με χρώμα

SPF 30

παρασιτική κνήφη
Αλέξανδρος Κατούλης
Καθηγητής Δερματολογίας, Διευθυντής B' Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
Η παρασιτική κνήφη είναι μια συνήθης δερματοπάθεια που οφείλεται σε νυγμούς ή δήγματα από αρθρόποδα. Πρόκειται για φλεγμονώδη ή/
και αλλεργική δερματική αντίδραση, που εκδηλώνεται ως έντονα κνησμώδες εξάνθημα στις θέσεις των νυγμών/δηγμάτων και επιμένει για ώρες
ή ημέρες. Παρότι αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιδημιολογία της, λόγω του ότι
η πλειοψηφία των περιστατικών δεν αναφέρεται και δεν χρήζει ιατρικής περίθαλψης. Η συχνότητα της νόσου είναι υψηλότερη κατά την θερινή
περίοδο, σε περιοχές με εύκρατο κλίμα, αφού οι συνθήκες ευνοούν την αύξηση των πληθυσμών των αρθρόποδων, ενώ επίσης το ανθρώπινο
δέρμα είναι περισσότερο εκτεθειμένο.
ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Τα συνηθέστερα αρθρόποδα του ελλαδικού
χώρου που μπορούν να προκαλέσουν δερματικές αντιδράσεις δια νυγμού ή δήγματος είναι τα:
• Έντομα (διαθέτουν 3 ζεύγη ποδιών)
- Υμενόπτερα: μέλισσες, σφήκες, μυρμήγκια
- Ημίπτερα: κοριοί
- Δίπτερα: κουνούπια, μύγες
- Κολεόπτερα: σκαθάρια
- Λεπιδόπτερα: κάμπιες, σκώροι
- Σιφονόπτερα: ψύλλοι, σκνίπες
- Ανόπλουρα: φθείρες
• Αραχνοειδή (διαθέτουν 4 ζεύγη ποδιών)
- Ακάρεα
- Κρότωνες
- Αράχνες
• Χειλόποδα (διαθέτουν σώμα με πολυάριθμα
τμήματα το καθένα από τα οποία φέρει 1 ζεύγος ποδιών)
- Scolopendra (σαρανταποδαρούσες)
Οι συχνότερες πηγές από τις οποίες εξορμούν
είναι:
• οι κήποι ή τα δάση
• τα κατοικίδια ζώα, όπως οι γάτες και οι σκύλοι
που είναι φορείς ψύλλων
• τα πουλιά - ιδιαίτερα τα περιστέρια, οι φωλιές
των οποίων βρίθουν ακάρεων και ψύλλων
• τα έπιπλα, τα υφάσματα επίπλων, τα κρεβάτια και τα κλινοσκεπάσματα - συχνά φιλοξενούν κοριούς, οι οποίοι δείχνουν να εμφανίζουν ιδιαίτερη προτίμηση για το ζεστό οικιακό
περιβάλλον και διαβούν τόσο σε έπιπλα, όσο και σε χαραμάδες, πατώματα και τοίχους.
Οι κοριοί μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας ανθρώπινο ξενιστή, ενώ μπορούν να επιβιώσουν μέχρι και 12 μήνες χωρίς να τραφούν.
• Τα ταξίδια, ιδιαίτερα σε εξωτικούς προορι-

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η κλινική εικόνα ποικίλλει και εξαρτάται τόσο
από το είδος του υπεύθυνου εντόμου, όσο και
από την ιδιοσυγκρασιακή ερεθιστική ή αλλεργική αντίδραση στο νυγμό/δήγμα του. Η τυπική εκδήλωση είναι η ανάπτυξη ενός έντονα κνησμώ-

Τσίμπημα μέλισσας

Δήγματα κουνουπιών

σμούς μπορεί να εκθέσουν τον άνθρωπο σε
διάφορα αρθρόποδα, τα οποία μεταδίδουν
πολλές συστηματικές μολυσματικές ασθένειες
και παρασιτικές λοιμώξεις, όπως η ελονοσία από κουνούπια, ο κηλιδώδης πυρετός των
Βραχωδών ορέων ή η νόσος Lyme από κρότωνες και η λεϊσμανίαση από σκνίπες.
Οι δερματικές βλάβες που προκύπτουν από
τους νυγμούς και τα δήγματα των αρθρόποδων
μπορεί να προκύψουν με έναν ή περισσότερους
από τους κάτωθι μηχανισμούς:
1. Μηχανικός τραυματισμός του δέρματος, που
μπορεί να προκληθεί από το δήγμα ή τον
νυγμό.
2. Έγχυση ερεθιστικών ουσιών, όπως ένζυμα,
αντιπηκτικές ουσίες ή βλεννοπολυσακχαρίτες
που αφθονούν στις εκκρίσεις των εντόμων,
όπως για παράδειγμα στο σίελο του κουνουπιού ή στο δηλητήριο της μέλισσας.
3. Αλλεργικές αντιδράσεις έναντι των ουσιών
που βρίσκονται στις εκκρίσεις των αρθρόποδων (για την ανάπτυξη της αλλεργικής δερματικής αντίδρασης απαραίτητη είναι πρώτα
η ευαισθητοποίηση του ατόμου στο αλλεργιογόνο του εντόμου).
4. Αντίδραση ξένου σώματος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανάπτυξη κοκκιωματώδους αντίδρασης μετά από δήγμα κρότωνα
και παραμονής τμήματός του σώματός του
στο δέρμα.
5. Δευτερογενείς λοιμώξεις.
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δους κνιδωτικού πομφού στο σημείο του νυγμού, που συνοδεύεται από άλγος ή καύσο και
στη συνέχεια μπορεί να εξελιχθεί σε μία σταθερή
κνησμώδη βλατίδα, η οποία παραμένει για αρκετές ημέρες. Ο πομφός ή η βλατίδα φέρει μικρό
κεντρικό αιμορραγικό κέντρο (σημείο νυγμού).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βλάβες μπορεί να
είναι εμμένουσες (>48 ωρών) κνιδωτικές βλατίδες στην κορυφή των οποίων υπάρχει φυσαλίδα
(βλατιδώδης κνίδωση), ενώ σε νυγμούς ακάρεων, μυγών ή κοριών, μπορεί να παρουσιαστούν
τεταμένες πομφόλυγες με διαυγές περιεχόμενο
επί ελαφρώς φλεγμονώδους βάσης. Μετά την υποχώρηση των εν λόγω βλαβών συνήθως καταλείπεται μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση.
Τα δήγματα των αραχνοειδών μπορεί να προκαλέσουν από ήπιες τοπικές κνιδωτικές αντιδράσεις
έως ολικού πάχους νέκρωση του δέρματος, που
συνοδεύεται από συστηματικά σημεία, όπως πυρετό, κεφαλαλγία, κακουχία και αρθραλγίες.
Αιμορραγικές ή εξελκωμένες βλάβες μπορεί
να παρατηρηθούν μετά από νυγμούς/δήγματα,
ιδιαίτερα στα κάτω άκρα, όταν συνυπάρχουν αγγειακές διαταραχές, όπως φλεβική ανεπάρκεια,
κιρσοί, διαβητικό πόδι.
Άλλες ειδικές εκδηλώσεις:
•Μ
 εταναστευτικό ερύθημα: σταδιακά μεγεθυνόμενη πλάκα στη θέση δήγματος κρότωνα,
χαρακτηριστικό της νόσου Lyme.
•Δ
 οθιηνική μυΐαση: κνησμώδης βλατίδα στη
θέση εναπόθεσης μιας προνύμφης οίστρου
(αλογόμυγας), της οποίας το μέγεθος αυξάνει
βραδέως εντός εβδομάδων προς ένα θολωτό
οζίδιο (προσομοιάζον με δοθιήνα). Το οζίδιο φέρει κεντρικό πόρο, διαμέσου του οποίου
προβάλλει το οπίσθιο άκρο της προνύμφης.
• Τουνγκίαση: βλατίδα ή φυσαλίδα με κεντρικό
μαύρο στίγμα, που αντιπροσωπεύει το οπίσθιο
μέρος του κοιλιακού τοιχώματος του ψύλλου
Tunga penetrans. Καθώς τα αυγά του ψύλλου
ωριμάζουν και η κοιλιά του διογκώνεται, οι
βλατίδες μετατρέπονται σε λευκά οζίδια, από
τα οποία μπορεί να εξέρχονται αυγά, κόπρανα
ή εσωτερικά όργανα του αρθροπόδου.
Οι βλάβες μπορεί να είναι μονήρεις ή να εμφανίζονται κατά ομάδες, με ακανόνιστο σχήμα.
Στην περίπτωση των ψύλλων, υπάρχει χαρακτηριστική μορφολογία βλαβών, με μία ομάδα από 3-4 βλατίδες σε γραμμοειδή διάταξη, που αντιστοιχεί στο «πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό»
γεύμα τους.
Η εντόπιση των βλαβών εξαρτάται από το σημείο που ήρθε σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα
το αρθρόποδο ή το ζώο ξενιστής του και συνηθέστερα είναι τα εκτεθειμένα (μη καλυπτόμενα α-

Επώδυνη αλλεργική αντίδραση σε τσίμπημα σφήκας

Δήγματα κουνουπιών

πό ρούχα) μέρη του σώματος, όπως τα αντιβράχια, τα κάτω άκρα και το στέρνο. Στην περίπτωση
των ακάρεων, οι βλάβες μπορεί να εκδηλωθούν
σε μη εκτεθειμένα μέρη του σώματος, και συγκεκριμένα σε περιοχές όπου τα παράσιτα εγκλωβίζονται κάτω από τα ρούχα, όπως στις μασχάλες, στους γλουτούς και στην περιοχή της ζώνης.
Ο κνησμός αποτελεί σταθερό εύρημα σε όλες τις βλάβες και ο επακόλουθος ξεσμός μπορεί να οδηγήσει σε κακοποιημένες, «αποκεφαλισμένες» βλατίδες, δρυφάδες, εκζεματοποίηση και δευτεροπαθώς επιμολυνθείσες βλάβες.
Εφελκιδοποιημένες, επώδυνες βλάβες με πυώδες έκκριμα μπορεί να αντιπροσωπεύουν μολυσματικό κηρίο (λοίμωξη από πυογόνο στρεπτόκοκκο) ή έκθυμα (λοίμωξη από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο).

• Λειχηνοειδή εξανθήματα
• Θυλακίτιδα
•Α
 λλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (πχ. από
δηλητηριώδη κισσό)
• Αγγειίτιδα
• Αγγειακή ανεπάρκεια
• Ανεπιθύμητη φαρμακευτική αντίδραση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση τίθεται κλινικά και στηρίζεται στο
ατομικό ιστορικό του ασθενούς και την κλινική εξέταση. Κατά την λήψη ατομικού αναμνηστικού,
συνήθως ο ίδιος ο ασθενής αναφέρει ότι ένιωσε δήγμα ή νυγμό και πολλές φορές περιγράφει
το έντομο ή το παράσιτο που προκάλεσε τις δερματικές βλάβες. Επιπλέον, θα πρέπει να αναζητηθούν οι προδιαθεσικοί παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα παρασιτικής κνήφης, όπως επαφή με κατοικίδια ή άλλα ζώα, αποδράσεις στην ύπαιθρο, διαμονή σε ξενώνες
και ταξίδια, ιδιαίτερα σε εξωτικούς προορισμούς.
Η κλινική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει όλο το δέρμα (εκτεθειμένες και μη περιοχές του
σώματος) και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην μορφολογία των βλαβών, όσο και στην διάταξη και εντόπισή τους. Συμπληρωματικά, σε επιμολυσμένες βλάβες μπορεί να
χρειαστεί λήψη δείγματος για καλλιέργεια μυκήτων ή βακτηρίων, καλλιέργεια αίματος για αποκλεισμό συστηματικής λοίμωξης και μικροσκοπική εξέταση νωπού παρασκευάσματος με διάλυμα KOH 10% για ανίχνευση μυκήτων. Σε νόσους όπως η λεϊσμανίαση, ο παθογόνος μικροοργανισμός (πρωτόζωο του γένους Leishmania)
μπορεί να αναδειχθεί σε υλικό βιοψίας της βλάβης με την βοήθεια ειδικών χρώσεων. Τέλος,
οι περιπτώσεις νεκρωτικών βλαβών από αραχνοειδή χρήζουν υπερηχογραφήματος αγγείων
(triplex), προς αποκλεισμό θρόμβωσης.
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Αναφυλαξία
• Χολινεργική κνίδωση
• Δερματίτιδα
• Ομαλός λειχήνας

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
•Α
 ποφυγή χώρων στα οποία αφθονούν τα αρθρόποδα ή ζώων ξενιστών τους.
•Χ
 ρήση ανοιχτόχρωμων ενδυμάτων που καλύπτουν το σώμα τους θερινούς μήνες.
• Ε φαρμογή εντομοαπωθητικών σκευασμάτων
όπως το διαιφυλοτολουαμίδιο (DEET) 20%
για ενήλικες, ικαριδίνη/πικαριδίνη, IR3535,
Citriodiol ή Eucalyptus citriodora oil στο δέρμα ή ψεκασμός των ενδυμάτων με spray περμεθρίνης.
• Ε φαρμογή προστατευτικών δικτυωτών πλεγμάτων (κουνουπιέρες) εμποτισμένων με εντομοκτόνο κατά τον ύπνο (ιδίως σε βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους, εγκυμονούσες, χρόνια πάσχοντες), σε περιοχές/χώρες με ενδημικές παρασιτικές λοιμώξεις.
• Μέτρα πρόληψης στο σπίτι:
- χρήση εντομοκτόνων - εντομοαπωθητικών
χώρου
- ψεκασμός με εντομοκτόνα (πχ. μαλαθείο 14%) σε πατώματα, χαλιά, έπιπλα, στρώματα
- σήτες σε πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες και αεραγωγούς τζακιού
- απομάκρυνση των εστιών των στάσιμων νερών (πχ. λεκάνες, κουβάδες, πιατάκια γλαστρών)
- θεραπεία των αποικισμένων από ψύλλους
σκύλων και γατών
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η παρασιτική κνήφη σπανίως χρήζει ιατρικής
περίθαλψης και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά
από τον ίδιο τον ασθενή. Στόχος της θεραπείας είναι αφενός η υποχώρηση του εξανθήματος
και του συνοδού κνησμού και αφετέρου η πρόληψη και θεραπεία των επιμολύνσεων.
• Γ ενικά μέτρα: καθαρισμός της πάσχουσας περιοχής με χρήση αντισηπτικού. Σε δηλητηριώδη δήγματα, η εφαρμογή πάγου και η ακινητοποίηση του μέλους μπορεί να περιορίσει
την τοπική αντίδραση.
• Κορτικοστεροειδή: τα μέτριας ισχύος τοπικά στεροειδή χορηγούμενα 2 φορές ημερησίως για σύντομο χρονικό διάστημα έχουν καλά αποτελέσματα σε κνησμώδεις βλάβες. ΛόΣΕΛΙΔΑ 12

γω της συχνής συνύπαρξης βακτηριακής και
μυκητιασικής επιμόλυνσης, ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η εφαρμογή τριπλού συνδυαστικού τοπικού κορτικοστεροειδούς, αντιβιοτικού,
και αντιμυκητιασικού παράγοντα, όπως ακετονίδιο της τριαμσινολόνης, θεϊκή νεομυκίνη και
νυστατίνη. Με αυτά τα σκευάσματα αντιμετωπίζεται η φλεγμονή και ο κνησμός, ενώ παράλληλα εκριζώνεται ο εμπλεκόμενος μικροβιακός παράγοντας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις με εκτεταμένες και
εμμένουσες δερματικές αντιδράσεις μπορεί να
δοθεί ένα βραχύχρονο σχήμα από του στόματος κορτικοστεροειδών.
• Καλαμίνη: η τοπική εφαρμογή κρέμας ή λοσιόν καλαμίνης έχει κατευναστική δράση και
βοηθά στην υποχώρηση του κνησμού.
• Συστηματικά αντιισταμινικά: τα από του στόματος αντιισταμινικά πρώτης ή δεύτερης γενεάς είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αντιμετώπιση του νυχτερινού κνησμού και χορηγούνται έως την υποχώρησή του. Συχνά συνδυάζονται με τοπικά κορτικοστεροειδή.
• Αντιβιοτικά: ενδείκνυνται σε περιπτώσεις επιμόλυνσης και χορηγούνται έως την υποχώρηση της λοίμωξης. Μπορεί να εφαρμοστούν
τοπικά (πχ. αλοιφή μουπιροσίνης) ή να χορηγηθούν από του στόματος, σε περίπτωση συστηματικής λοίμωξης.
• Ειδική θεραπεία:
- Δοθιηνική μυΐαση -> η τοπική εφαρμογή βαζελίνης στις βλάβες προκαλεί ασφυξία στις
προνύμφες, οι οποίες μπορούν να απομακρυνθούν με ευκολία την επόμενη ημέρα.
-Δ
 ήγματα από ψύλλους, κρότωνες και τουνγκίαση -> προσεκτική αφαίρεση του αρθρόποδου με κατάλληλη λαβίδα που διαθέτει
λεπτά, στενά και αιχμηρά άκρα ασκώντας ομοιόμορφη πίεση και ήπια δύναμη, ώστε να
απομακρυνθεί ολόκληρο.
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με καθαρή Ρετινόλη για ορατή
& άμεση μείωση γραμμών
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Μειώνει ορατά τις γραμμές
& τις ρυτίδες κατά 17,2%
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*in vivo test σε 30 γυναίκες ηλικίας 30-65, διάρκειας 8 εβδομάδων

Συσκευασία Βάζου

60 μονοδόσεων

Φακελίσκος

Δερματολογικά Ελεγμένο

7 μονοδόσεων

Έδρα: Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα, Τηλ.: 210 5224830, Fax: 210 5224838
Υποκατάστημα: Πρωτομαγιάς 17, 543 52 Κωνσταντινοπολίτικα Θεσσαλονίκη, Τ&F: 2310 942896
E-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr

Όψιμη δερματική πορφυρια
Κωνσταντίνος Χ. Θεοδωρόπουλος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμ. A΄, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

• οι πορφυρίες αποτελούν ετερογενή ομάδα σπάνιων κληρονομούμενων ή επίκτητων διαταραχών
• κάθε μία από αυτές χαρακτηρίζεται
από την μερική ανεπάρκεια ειδικού
ενζύμου στην βιοσυνθετική αλυσίδα
της αίμης
• οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλουν
στις περισσότερες από αυτές,
υποδεικνύοντας μια ισχυρή
αλληλεπίδραση μεταξύ της γενετικής
προδιάθεσης και της έκθεσης σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες
ΠΟΡΦΥΡΙΕΣ
• H ανεπάρκεια ενός από τα συνολικά οκτώ
ένζυμα που συμμετέχουν στη σύνθεσης της
αίμης, οδηγεί σε υπερπαραγωγή και συσσώρευση ενδιάμεσων μεταβολικών προϊόντων με αποτέλεσμα την εκδήλωση νευροψυχιατρικών, γαστρεντερικών και δερματολογικών συμπτωμάτων και συνδρόμων

• την παρουσία ή την απουσία δερματολογικών συμπτωμάτων σε:
- δερματικές μορφές
- μη δερματικές μορφές
• και/ή απειλητικών για τη ζωή οξέων νευρολογικών εκδηλώσεων, σε:
- οξείες μορφές
- μη οξείες μορφές
*σε ορισμένες περιπτώσεις συνυπάρχουν και
οι δύο μορφές (κληρονομική κοπροπορφυρία,
παραλλάσσουσα πορφυρία)

υπερπαραγωγής πορφυρινών στο ήπαρ
• Οι δερματικές εκδηλώσεις προκύπτουν από την φωτοτοξική δράση των συσσωρευμένων πορφυρινών στο δέρμα

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΡΦΥΡΙΕΣ
όψιμη δερματική πορφυρία

ΗΠΑΤΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ

ηπατοερυθροποιητική
πορφυρία

ΗΠΑΤΙΚΗ /
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΠΟΡΦΥΡΙΑ

ΝΕΥΡΟΣΠΛΑΧΝΙΚΕΣ ΠΟΡΦΥΡΙΕΣ

Jan Gösta Waldenström

οξεία διαλλείπουσα πορφυρία
πορφυρία από ανεπάρκεια της
δεϋδρατάσης του ALA

ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΠΟΡΦΥΡΙΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΣΠΛΑΧΝΙΚΕΣ ΠΟΡΦΥΡΙΕΣ
κληρονομική κοπροπορφυρία
παραλλάλουσα πορφυρία
συγγενής ερυθροποιητική
πορφυρία
ερυθροποιητική
πρωτοπορφυρία

ΜΟΡΦΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Oι πορφυρίες ταξινομούνται ανάλογα με:
• με την κύρια θέση συσσώρευσης των ενδιάμεσων μεταβολιτών σε:
- ερυθροποιητικές
- ηπατικές

ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΠΟΡΦΥΡΙΕΣ

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΕΣ

ΟΨΙΜΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ
• Η ΟΔΠ περιγράφηκε για πρώτη φορά το
1937 από τον J.G. Waldenström
• Αποτελεί τη συνηθέστερη διαταραχή στον
μεταβολισμό των πορφυρινών
• Η κύρια διαταραχή προκαλείται από ανεπάρκεια του ένζυμου αποκαρβοξυλάση του
ουροπορφυρογόνου (το πέμπτο ένζυμο στη
βιοσύνθεση της αίμης)
• Είναι φωτοδερματικό σύνδρομο που ταξινομείται ως ηπατική πορφυρία εξαιτίας της
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• Η κύρια διαταραχή προκαλείται από την ανεπάρκεια του ενζύμου UROD (αποκαρβοξυλάση του ουροπορφυρογόνου) και εκδηλώνεται βιοχημικά ή / και κλινικά όταν η
δράση του μειώνεται περίπου στο 20% της
φυσιολογικής
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
• Πορφυρίες: σπάνιες διαταραχές
- ΕΠΙΠΤΩΣΗ: 0.1 - 10 / 105 πληθυσμού
• ΟΔΠ: είναι η πιο κοινή πορφυρία
80-

NEO

90% όλων των πορφυριών
ΦΥΛΗ:
- άτομα από όλες τις εθνότητες (Η.Π.Α.:
1/25.000 πληθυσμού)
- υψηλότερη επίπτωση στον ευρωπαϊκό
πληθυσμό (Τσεχία, Σλοβακία: 1/5.000
πληθυσμού)
ΗΛΙΚΙΑ:
- ενήλικες - μέση ηλικία, 5η - 6η δεκαετία - (σποραδική μορφή)
- νεαροί ενήλικες (οικογενής μορφή)
ΦΥΛΟ:
- ίση αναλογία σε άνδρες και γυναίκες
• Μορφή τύπου Ι (σποραδική - επίκτητη)
75% των ασθενών
- η έλλειψη του ενζύμου περιορίζεται στα
ηπατοκύτταρα
• Μορφή τύπου II (οικογενής) 25% ασθενών
- ενζυμική ανεπάρκεια από γονιδιακή μετάλλαξη της αποκαρβοξυλάσης του ουροπορφυρογόνου (UROD)
• Μορφή τύπου III
σπάνια
- κληρονομική ανεπάρκεια ενζύμων με εντόπιση στο ήπαρ
• Τοξική πορφυρία
σπάνια
- αναστολή του ενζύμου (UROD) από αλογονωμένους αρωματικούς υδρογονάνθρακες (π.χ. εξαχλωροβενζόλιο σε ζιζανιοκτόνα),διοξίνες(TCDD)
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
• Υπό τη δράση της UV ακτινοβολίας (φάσμα
Soret 400-410 nm) τα φωτόνια οδηγούν σε
ασταθή κατάσταση τα μόρια των αυξημένων πορφυρινών στις ηλιοεκτεθειμένες περιοχές του δέρματος
• Οι φωτοδιεγερμένες πορφυρίνες μεταβιβάζουν την ενέργειά τους στο μοριακό O2 δημιουργώντας αντιδραστικές μορφές οξυγόνου
• Η κυτταρική και η ιστική καταστροφή προκύπτει από τις αντιδραστικές μορφές οξυγόνου και τις ελεύθερες ρίζες (αλληλεπιδρούν κυρίως με το πλάσμα & τις λυσοσωματικές μεμβράνες)

• Μεταλλάξεις της αποκαρβοξυλάσης του
ουροπορφυρογόνου UROD
• Κυτόχρωμα P4501A2 (CYP1A2)

• Άλλες καταστάσεις που προδιαθέτουν στην
εμφάνιση ΟΔΠ:
- σακχαρώδης διαβήτης
- δερματικός και συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
- θεραπεία με ανθελονοσιακά (χλωροκίνη)
- φάρμακα (ταμοξιφένη)
- σκληροδερμία
- δερματομυοσίτιδα
- αιματολογικές κακοήθεις παθήσεις
- αναιμίες (σιδηροβλαστική, θαλασσαιμικά
σύνδρομα)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Ευθραυστότητα δέρματος στις ηλιοεκτεθειμένες περιοχές
- ραχιαία επιφάνεια άκρων χειρών - αντιβραχίων (κυρίως)
- στέρνο, κάτω άκρα (συνηθέστερα σε γυναίκες)
• Επώδυνες χαλαρές ή τεταμένες πομφόλυγες (έως και >1cm) με ορώδες ή οροαιματηρό περιεχόμενο που καταλείπουν:
- εφελκιδοποιημένες διαβρώσεις - δερματικά έλκη
- ατροφικές ουλές - κέγχρια
- υπερ - ή υπομελάγχρωση - ουλωτική αλωπεκία

χαλαρή αιμορραγική πομφόλυγα, τεταμένη
πομφόλυγα με διαυγές υγρό, εφελκίδεςς και
ουλές

κέγχρια - milia en plaque

υπερτρίχωση στη ζυγωματική περιοχή

• Υπερτρίχωση, εστιακή (άνω πρόσωπο, αυτιά, άκρα) ή γενικευμένη
• Υπερμελάγχρωση
• Ασβέστωση
• Φωτοονυχόλυση
• Ηλιακή ελάστωση
• Βλάβες τύπου σκληροδερμίας (morphea)
• Σκληροδακτυλία
• Ουλωτική επιπεφυκίτιδα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
υπερτρίχωση στη μετωπιαία περιοχή

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• υπερσυσσώρευση Fe
• κατάχρηση αλκοόλης
• κάπνισμα
• HCV
• HIV
• λήψη οιστρογόνων
• μεταλλάξεις γονιδίων (αιμοχρωμάτωση HFE)

ευθραυστότητα δέρματος, πολλαπλές
αιμορραγικές εφελκίδες, διαβρώσεις, κέγχρια
και ουλές
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σκληροδερμικού τύπου αλλοιώσεις στις περι-

οχές της ράχης, του τραχήλου και στο στέρνο

ποτελεί παράγοντα καρκινογένεσης - ηπατοκυτταρικού καρκίνου (3%)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• Οι δερματικές εκδηλώσεις των πορφυριών
είναι παρόμοιες και η ταυτοποίησή τους μόνο με την κλινική εικόνα είναι δυσδιάκριτη
• Ο ακριβής προσδιορισμός του τύπου της
πορφυρίας είναι απαραίτητος εξαιτίας του
διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης
• Ακριβής διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο με
βάση την ανάλυση των πορφυρινών στα
ούρα, το πλάσμα ή τα κόπρανα

Grayscale U/S of the liver shows multiple
echogenic masses (arrows) throughout
the liver

σκληροδερμικού τύπου αλλοιώσεις με
ελκωτικές βλάβες
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ
• Η ΟΔΠ είναι κατά κύριο λόγο ηπατική διαταραχή με δευτερογενείς εκδηλώσεις στο
δέρμα
• Στην βιοψία ήπατος παρατηρούνται:
- καστανόφαιη χροιά από εναπόθεση Fe
- λιπώδης εκφύλιση
- ενδοκυττάριοι κρύσταλλοι πορφυρινών
- κεντρολοβιώδης νέκρωση ήπατος - φλεγμονώδης ίνωση (50%)
- κίρρωση (15%)
• Το βιοπτικό υλικό εμφανίζει έντονα ερυθρό
φθορισμό στη λυχνία Wood

liver biopsy showing an intense red
fluorescence under long-wave ultraviolet light
(366 nm, Wood’s lamp)
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• U/S άνω κοιλίας
- υπερηχογενείς εστιακές βλάβες ήπατος
- περιοχές στεάτωσης με αύξηση της αντίθεσης στην απεικόνιση που υποχωρούν
μετά τη θεραπεία
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
-  ηπατικών ενζύμων (και σε λανθάνουσα ή
υποκλινική μορφή)
• Οι ασθενείς με ΟΔΠ θα πρέπει να ελέγχονται με εξέταση AFP
- η συσσώρευση πορφυρινών στο ήπαρ α-

ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
• Υποεπιδερμιδική πομφόλυγα
• Χαρακτηριστική κυματοειδής κατανομή των
θηλών του χορίου ("festooning") (από εναπόθεση PAS θετικών γλυκοπρωτεϊνών εντός και γύρω από το τοίχωμα των αγγείων
στο ανώτερο χόριο)
• Αραιό φλεγμονώδες διήθημα
• Σκλήρυνση ινών κολλαγόνου (σε παλαιότερες βλάβες)

ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ
• Καθήλωση ανοσοσφαιρινών (κυρίως IgG λιγότερο IgΜ και IgA) και συμπληρώματος
C 3, στη χοριοεπιδερμιδική συμβολή και
γύρω από τα αγγεία στο θηλώδες χόριο

ομοιογενής εναπόθεση IgG κατά μήκος της
χοριοεπιδερμικής συμβολής και στα τοιχώματα των αγγείων
ΣΕΛΙΔΑ 18

ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
• Σε φυσικό φως οι πορφυρίνες (ειδικά σε μεγάλες ποσότητες), χρωματίζουν τα ούρα με
ερυθρό ή καφέ χρώμα
• Στη λυχνία του Wood, η περίσσεια πορφυρινών στα ούρα εμφανίζει πορτοκαλί - ερυθρό φθορισμό
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
• Ποσοτικός προσδιορισμός πορφυρινών
σε συλλογή ούρων
24ωρου
- αυξημένα επίπεδα
ουροπορφυρίνης >
κοπροπορφυρίνης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
• ουροπορφυρίνη (ισομερές τύπου Ι > ισομερές τύπου ΙΙΙ)
• 7- καρβοξύλ-ουροπορφυρίνη (ισομερές
τύπου ΙΙΙ> ισομερές τύπου Ι)
• κοπροπορφυρίνη
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
• ισοκοπροπορφυρίνη
• ουροπορφυρίνη σε μικρότερη αναλογία
• πρωτοπορφυρίνη
»
»
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• γενική εξέταση αίματος, Fe ορού , φερριτίνη , ηπατικά ένζυμα , HCV, HIV
* τα δείγματα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου ή 4°C σε σκοτεινό περιβάλλον και θα πρέπεινα εξετάζονται εντός 48 ωρών
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Ηπατοερυθροκυτταρική
πορφυρία
(hepatoerythropoietic porphyria HEP)
• Κληρονομική κοπροπορφυρία (hereditary
coproporphyria - HCP)
• Επαλλάσουσα
πορφυρία
(variegate
porphyria - VP)
• Ψευδοπορφυρία - ΧΝΑ ασθενείς σε αιμοδιάλυση (απουσία πορφυρινών)
• Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση
• Πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός

• Πομφολυγώδης συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
• Φωτοτοξικές πομφολυγώδεις φαρμακευτικές αντιδράσεις
ΨΕΥΔΟΠΟΡΦΥΡΙΑ (pseudoporphyria
cutanea tarda, bullous dermatosis of dialysis)

ψευδοπορφυρία σε ασθενή με ΧΝΑ

ψευδοπορφυρία σε ασθενή υπό αιμοκάθαρση
• Πομφολυγώδης δερματοπάθεια φωτοτοξικής αιτιολογίας (συνήθως από NSAIDs, φουροσεμίδη, αντιβιοτικά κ.α.) που μοιάζει με
την ΟΔΠ
• 8-18% ασθενών με νεφρική νόσο τελικού
σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοδιύλυση (αιμοκάθαρση υπό ΤΝ > περιτοναϊκή
κάθαρση)
• Η κλινική εικόνα μιμείται την ΟΔΠ (εξαίρεση αποτελεί η απουσία υπερτρίχωσης)

• Παρόμοια με την ΟΔΠ ευρήματα στην ιστολογική εξέταση και τον άμεσο ανοοσοφθορισμό
• Αντίθετα τα επίπεδα των πορφυρινών είναι
φυσιολογικά
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Χρήση αντηλιακών κρεμών διοξείδιο του
τιτανίου (TiO2), οξείδιο του ψευδαργύρου
(ZnO)
• Τοποθέτηση μεμβρανών αντηλιακής προστασίας στα τζάμια αυτοκινήτου και σπιτιού
• Κάλυψη με ρουχισμό, καπέλο, γάντια των
φωτοεκτεθειμένων περιοχών του σώματος
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• Διακοπή της θεραπείας με οιστρογόνα
• Αποχή από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
• Αφαιμάξεις ~ 500 mL αίματος αφαιρούνται
ανά 1 ή 2 εβδομάδες
- μειώνουν: - την ηπατική συσσώρευση Fe
- το σχηματισμό αναστολέων του ενζύμου
UROD
• Μέσος όρος αφαιμάξεων: 5-7 συνεδρίες
βελτίωση βιοχημικών δεικτών
• Κλινική βελτίωση μετά την 3η συνεδρία αφαίμαξης
• Απαραίτητη η παρακολούθηση HCT, φερριτίνης
όριο φερριτίνης:
• Διακοπή αφαιμάξεων
20ng/ml
• Ανθελονοσιακά (4-αμινοκινολίνες) σε χαμηλές δόσεις
- χλωροκίνη: 125-250 mg 2 φορές/εβδομάδα
- υδροξυχλωροκίνη: 100 mg 2 φορές/εβδομάδα

K Y K Λ O Φ O Ρ E I

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

Η Ιαματική Ιατρική, με τη βοήθεια της επιστημονικής τεκμηρίωσης της θερμικής, μηχανικής,
χημικής και ειδικότερα της βιολογικής και ανοσολογικής δράσης των ιαματικών φυσικών πόρων,
αναδείχτηκε ως μία συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος στο θεραπευτικό πλαίσιο της
Κλασικής Ιατρικής. Οι θεραπευτικές δράσεις αφορούν σε παθήσεις του μυοσκελετικού, νευρικού,
αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού
και ενδοκρινολογικού συστήματος, καθώς και σε δερματολογικές, γυναικολογικές,
αλλεργικές και ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις.
Οι θεραπευτικές μέθοδοι της Ιαματικής Ιατρικής με ιαματικούς φυσικούς πόρους είναι η εξωτερική
υδροθεραπεία, η ποσιθεραπεία, η εισπνοθεραπεία, η πηλοθεραπεία, η θαλασσοθεραπεία,
η σπηλαιοθεραπεία και η βιομετεωρολογική θεραπεία.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τηλ.: 210-6538508
e-mail: info@doctorsmedia.gr, www.doctorsmedia.gr
ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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δεσμεύουν τις πορφυρίνες και τις αποβάλλουν στα ούρα
• Κλινική βελτίωση μετά από 3 μήνες
• Επίτευξη ύφεσης με διάμεσο χρόνο περίπου 7 μήνες
• Δυνατότητα συνδυασμού με αφαιμάξεις
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΧΝΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
• Δεφεροξαμίνη, δεφερασιρόξη (χηλικοί παράγοντες σιδήρου απομακρύνουν την
περίσσεια Fe μέσω των κοπράνων)
• Ερυθροποιητίνη (κινητοποιεί τον ηπατικό Fe
στην Hb)
• Ερυθροποιητίνη + χαμηλού όγκου αφαιμάξεις (100 -200 mL ανά συνεδρία)
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Dermatological Signs of Internal Disease
Jeffrey P. Callen, Joseph L. Jorizzo -Saunders (2009)
2. Rooks Textbook of Dermatology, Cutaneous Porphyrias, Chapter 60, 9th ed. 2016
3. Photodermatology-G. M.Murphy, K.
E. Anderson, ch.15, pag.224, Informa
Healthcare USA 2007
4. Jean L. Bolognia, Julie V. Schaffer, Lorenzo
Cerroni - Dermatology, Porphyria , Chapter 49, 4th ed. 2018
5. Porphyria cutanea tarda: Recent update,
A.K. Singal, Mol Genet Metab. 2019
Nov;128(3):271-281.
6. Clinical Guide and Update on Porphyrias, U.
Stölzel et al, Gastroenterology 2019;-:1–17
7. Autoimmune Bullous Diseases, M. F. Jonkman, Porphyria Cutanea Tarda and Pseudoporphyria, ch. 22, Springer (2016)
8. Lever’s Histopathology of the Skin, Cutaneous Manifestations of Nutritional Deficiency States and Gastrointestinal Disease, PORPHYRIA, ch. 16, 11th ed, 2015
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Παραγωγή οξυγόνωσης ενδοδερμικά, Βελτιώνει τον τόνο και την
υφή του δέρματος, Ορατά αποτελέσματα από την πρώτη θεραπεία,
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Συχνότητα
ιογενών λοιμώξεων
ανά ηλικιακή κατηγορία
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Ελίνα Ρεμουντάκη
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Για χρόνια οι ιοί θεωρηθήκαν
υποπροϊόντα της βιολογικής
εξέλιξης, ωστόσο η σχέση των
ιών με τον άνθρωπο
είναι αρκετή περίπλοκη,
καθώς οι ιοί δεν ευθύνονται
μόνο για τις γνωστές ιογενείς
λοιμώξεις αλλά και για πολύ
περισσότερες ασυμπτωματικές.

Τ

ο ιωμα της Γης (Earth’s DNA and RNA
virome) ξεπερνά τα 1031 στελέχη, ενώ
προς το παρόν εκτιμάται ότι έχει καταγραφεί μόνο το 1%.
Είναι πολύ ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι ο
αριθμός του βακτηριακού μικροβιώματος είναι δεκαπλάσιος από τον αριθμό των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος ενώ ο αριθμός των ιών υπολογίζεται εκαντοταπλάσιος.
Η παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από αρκετές ιδιαιτερότητες σχετικά με την επίπτωση
των ιογενων λοιμώξεων.
Πολλά από τα κλασσικά εξανθήματα που
τυπικά εμφανίζονται στα παιδιά οφείλονται
σε ιούς {ιλαρά, ερυθρά, λοιμώδες ερύθημα
(parvovirus) αιφνίδιο εξάνθημα (HHV 6, ΗΗV
7), HFMD}.
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη
μας ότι τα μικρά παιδιά έως 4 ετών προσβάλλονται συχνότερα από λοιμώξεις εξαιτίας της
ανωριμότητας του ανοσοποιητικού τους.
Αντίστοιχα η ηλικία από 4 έως 13 έτη αναφέρεται ως η «περίοδος μέλιτος για τις λοιμώξεις» και περιγράφει την ωρίμανση της ε-

πίκτητης ανόσιας που θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 10 ετών.
Αργότερα, με την έναρξη της σεξουαλικής
δραστηριότητας, οι ιογενείς λοιμώξεις που
εμφανίζονται συχνότερα είναι αυτές που εντάσσονται στα ΣΜΝ. Τα συχνότερα εξάλλου ΣΜΝ οφείλονται σε ιούς και συγκεκριμένα στον HSV- 2 και στους ιούς της ομάδας
των HPV.
Αντίστοιχα, με την πρόοδο της ηλικίας και
εξαιτίας της ανοσογηρανσης, οι αλλαγές δηλαδή τόσο στα Τ όσο και στα Β κύτταρα, παρεμποδίζουν την ικανή ανοσολογική ανταπόκριση τόσο σε νέες, οξείες αλλά και λανθάνουσες ιογενείς λοιμώξεις, όπως επίσης και
στον εμβολιασμό.
Κάτω από αυτό το πλαίσιο οι ιογενείς λοιμώξεις στην τρίτη ηλικία εμφανίζονται με διαφορετικό πρόσωπο είτε ως επανεμφάνιση
λανθάνουσας λοίμωξης (π.χ έρπης ζωστήρας) είτε με τη μορφή νεοπλασιών που οφείλονται σε ιούς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο
Merkel cell polyomavirus (MCPyV ή MCV), ο
ΣΕΛΙΔΑ 24

οποίος έχει συνδεθεί με την εμφάνιση MCC,
του καρκινώματος Merkel που αποτελεί έναν
από τους πιο επιθετικούς καρκίνους του δέρματος.
Ο MCPyV ανιχνεύεται συχνά στο υγιές δέρμα και αποτελεί συχνή υποκλινική λοίμωξη
στον γενικό πληθυσμό. (80% ή και περισσότερο), η οποία συμβαίνει στην παιδική ηλικία και εκτοτε ο ιός παραμένει στη χλωρίδα του
δέρματος.
Στην Αυστραλία (στη χώρα με την μεγαλύτερη επίπτωση MCC) μόνο το 24% των όγκων είναι θετικοί για τον ιό (MCPyV), ενώ
στην Β. Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι
80%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η ηλιακή
έκθεση μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση
από τον ιό.
Ιδιαίτερο ρόλο όμως έχουν και οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις καθώς η γενετική ταυτότητα μας ορίζεται εν μέρει από το
συν-εξελισσόμενο ιωμα μας, μια έννοια που
ίσως στο μέλλον θα δώσει μια νέα προοπτική στην κατανόηση τόσο της υγείας όσο και
των ασθενειών.

Διαχείριση
κονδυλωμάτων
ανάλογα με την ηλικία
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Κοτσαύτη Ουρανία
Δερματολόγος, Επιμελήτρια Β', Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Η μόλυνση από τους HPV είναι η
πιο συχνή σεξουαλικά μεταδιδόμενη
λοίμωξη. Σύμφωνα με το CDC και τα
τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα
που έχει δημοσιεύσει, υπολογίζεται
ότι 79 εκατομμύρια Αμερικανοί (σε
επιπολασμό 110 εκατομμυρίων
λοιμώξεων), οι περισσότεροι
δε στα τέλη της εφηβείας τους,
μολύνονται με τον HPV. Επιπλέον,
έχει υπολογισθεί ότι το 80% του
πληθυσμού θα αποκτήσει μια HPV
λοίμωξη κάποια στιγμή στη διάρκεια
της ζωής του.

Σ

τις μέρες μας έχουν αναγνωριστεί 200
διαφορετικοί τύποι ιού των ανθρώπινων
θηλωμάτων, εκ των οποίων περίπου 40
έχουν συσχετισθεί με το γεννητικό σύστημα.
Περιέχουν ένα κυκλικό γονιδίωμα που κωδικοποιεί 8 πρωτεΐνες: τις δομικές L1 και L2, καθώς και πρωτεΐνες υπεύθυνες για μεταγραφή,
αντιγραφή κι αλληλεπίδραση με τον ξενιστή
Ε1, Ε2, Ε4, Ε6, Ε7, με τις Ε6 κι Ε7 να αποτελούν τις ογκοπρωτεΐνες του ιού.
Οι γεννητικοί τύποι των HPV χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες: σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου, ανάλογα με την ικανότητα τους να
προκαλούν καρκινογένεση. Οι χαμηλού κινδύνου προκαλούν –κατά κανόνα- καλοήθεις
αλλοιώσεις. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι
τα οξυτενή κονδυλώματα, ενώ είναι γνωστό
πως το 90% των κονδυλωμάτων προκαλούνται από τους ΗPV 6 και 11. Από τους ίδιους
HPV τύπους προκαλείται και σχεδόν το 100%
των αναπνευστικών θηλωματώσεων καθώς
κι οι όγκοι Buschke-Lowenstein.
Τα είδη των κονδυλωμάτων είναι αρκετά, π.χ. οξυτενή, βλατιδώδη, ενδοουρηθρικά, περιπρωκτικά κ.ά, και η προσέγγιση του
ασθενή μας πρέπει να γίνει ανάλογα με αυτήν την παράμετρο αλλά συνυπολογίζοντας
κι άλλες.
Γενικά, οφείλουμε να ελέγξουμε τον ασθενή και για τα υπόλοιπα ΣΜΝ με ορολογικό έλεγχο. Σε ασθενείς με περιπρωκτικά κονδυ-

λώματα προτείνεται ορθοσκόπηση. Δε χρειάζεται όμως να συστήσουμε ως θεράποντες:
το ΗPV DNA test σε ασθενή ή σε σύντροφο,
τη χρήση 3-5% οξεικού οξέος ή το συχνότερο test PAP στις γυναίκες.
Λήψη βιοψίας προτείνεται σε μελαγχρωματικές, άτυπες ή εξηλκωμένες βλάβες και
επί μη ανταπόκρισης στις αγωγές προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα καρκινικών
ή προκαρκινικών βλαβών. Το ΗPV DNA test
γίνεται σε γυναίκες μεγαλύτερες από 30 ετών
μαζί με το test PAP για προσυμπτωματικό έλεγχο, και σε γυναίκες μεγαλύτερες των 21 ετών με άτυπα κύτταρα στο test PAP.
Τι οδηγίες δίνουμε στους ασθενείς μας;
Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι τα
κονδυλώματα ενδέχεται τους επόμενους μήνες να υποτροπιάσουν. Αυτό συμβαίνει γιατί
καμία αγωγή δεν είναι ιοκτόνος. Ακόμα, συνιστάται η αποφυγή σεξουαλικών επαφών με
νέο σύντροφο μέχρι την αποδρομή των κονδυλωμάτων. Ο σύντροφος ενός ασθενή με
αλλοιώσεις οφειλόμενες σε μόλυνση από
τον HPV θεωρείται ότι κατά μεγάλη πιθανότητα έχει κι αυτός μολυνθεί από τον ίδιο ιό και
ότι είτε είναι απλός φορέας χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, είτε έχει κι αυτός υποκλινικές ή κλινικές HPV αλλοιώσεις. Συνεπώς, η
κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό κρίνεται απαραίτητη.
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Δεν είναι γνωστό για πόσο διάστημα μετά
την αποδρομή των κονδυλωμάτων ο ασθενής παραμένει μεταδοτικός. Η λοίμωξη από
τον ιό HPV υποστρέφει εφόσον ενεργοποιηθεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Έτσι, υπάρχει
σημαντική πιθανότητα υποτροπής κι επανεμφάνισης των συνεπειών της ίδιας HPV λοίμωξης. Μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι το κάπνισμα αυξάνει τη συχνότητα και τη βαρύτητα
των υποτροπών, γι΄αυτό πρέπει να συνιστάται
εντόνως διακοπή καπνίσματος.
Τέλος, ενώ ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από
το δέρμα που δεν καλύπτεται από το προφυλακτικό και η χρήση δε φαίνεται να προστατεύει από τη λοίμωξη, καλό είναι να συστήνεται η χρήση προφυλακτικού μέχρι την αποδρομή των κονδυλωμάτων και στους δύο συντρόφους διότι κάποιες μελέτες έχουν
δείξει τη μείωση των υποτροπών επί χρήσης
προφυλακτικού.
Βέβαια, μια μετα-ανάλυση 20 μελετών των
Manhart και της ομάδας του το 2002 δεν ανέδειξε κανένα στοιχείο για τον προστατευτικό ρόλο του προφυλακτικού στη μετάδοση
της ΗPV λοίμωξης.
Κονδυλώματα και κύηση, τι ισχύει;
Προβλήματα στον τοκετό δημιουργούνται
όταν τα κονδυλώματα είναι ευμεγέθη οπότε
ενδέχεται να φράζουν το γεννητικό σωλήνα,
καθώς κι όταν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγί-

ας. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις καισαρικής τομής ή αντιμετώπισης των κονδυλωμάτων, που συνήθως στη διάρκεια της εγκυμοσύνης η θεραπεία γίνεται με κρυοθεραπεία. Οι HPV μεταδίδονται στο νεογνό κατά τον
τοκετό, ενώ η ενδομήτρια μετάδοση δεν έχει
αποκλειστεί. Τα ποσοστά της μετάδοσης ποικίλλουν στη βιβλιογραφία (4-87%). Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πάντα
αντιστοιχία στον τύπο των ιών μεταξύ μητέρας και νεογνού (60-70%). Σημαντικό κι άξιο
αναφοράς είναι ότι η παρουσία HPV DNA δεν
στοιχειοθετεί λοίμωξη.
Εμβολιασμός έναντι HPV
Έχει αποδειχθεί ότι ο προληπτικός εμβολιασμός των εφήβων αλλά και ενηλίκων για
συγκεκριμένους ΗPV είναι απολύτως αποτελεσματικός στην πρόληψη των οξυτενών
κονδυλωμάτων αλλά και των προκαρκινικών αλλοιώσεων που οφείλονται στους τύπους από τους οποίους προφυλάσσει το κάθε εμβόλιο. Έχουν κυκλοφορήσει 3 εμβόλια έναντι των HPV μέχρι σήμερα: το Cervarix
(περιέχει τους 16, 18), το Gardasil (περιέχει
τους 6, 11, 16, 18) και από το 2015 το νεότερο Gardasil 9 (περιέχει τους 6, 11, 16, 18,
31, 33, 45, 52, 58). Όλα τα κορίτσια αλλά
και αγόρια 11-26 ετών πρέπει να εμβολιάζονται. Ο εμβολιασμός μπορεί να ξεκινήσει από
την ηλικία των 9 ετών, ιδανικά προ της έναρξης των σεξουαλικών επαφών. Πρόσφατα ο
FDA ενέκρινε τον εμβολιασμό με Gardasil 9

σε ενήλικες έως 45 ετών. Στα άτομα μικρότερα των 15 ετών χορηγούνται 2 ενδομυικές
δόσεις (0, 6-12 μήνες), ενώ μετά τα 15 έτη οι
δόσεις γίνονται 3 (0, 2 & 6 μήνες). Ο εμβολιασμός αφήνει μακροχρόνια ανοσία έναντι
των χορηγουμένων τύπων ιού και σε ορισμένο βαθμό και ως προς άλλους τύπους ιού.
Στη χώρα μας ο εμβολιασμός έναντι του HPV
έχει ενταχθεί επίσημα στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας και παρέχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα εμβόλια χορηγούνται δωρεάν σε όλα τα κορίτσια
ηλικίας 12 έως 18 ετών καθώς και σε ομοφυλόφιλους άνδρες.
Θεραπευτικές επιλογές ενηλίκων
Στους γενικούς θεραπευτικούς κανόνες ανήκουν τα εξής: καμία θεραπευτική μέθοδος
δεν θανατώνει τους ιούς, δεν προφυλάσσει
από τις υποτροπές κατά 100% και δεν είναι ιδανική για το σύνολο των ασθενών. Όλες οι
μέθοδοι συνοδεύονται από τοπική αντίδραση. Στην κλινική πράξη συνηθίζεται να εφαρμόζεται ο συνδυασμός θεραπευτικών μεθόδων προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα και γρηγορότερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι θεραπευτικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων χωρίζονται
σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις συντηρητικές θεραπείες
που εφαρμόζονται στο σπίτι από τον ασθενή, όπως είναι η εφαρμογή κρέμας, αλοιφής
ή λοσιόν με διάφορες φαρμακευτικές ουσίες

για την αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων. Οι
θεραπευτικές επιλογές αυτής της κατηγορίας
διακρίνονται: στη χρήση α. ποδοφυλλοτοξίνης (Podofilox 0,5% sol/gel). Αυτή η ουσία
αναστέλλει την μιτωτική διαίρεση των κυττάρων και προκαλεί νέκρωση των κονδυλωμάτων. Εφαρμόζεται πρωί και βράδυ για 3 ημέρες κι ακολουθούν 4 ημέρες διακοπή για διάστημα ίσο με έναν μήνα. Το διάλυμμα 0.5%
είναι πιο βολικό για τα κονδυλώματα του πέους. Η κρέμα 0.15% προτιμάται για τις βλάβες του αιδοίου και του πρωκτού. Χορηγείται σε άτομα μεγαλύτερα από 12 ετών. Συνολικά, το 80% των ασθενών ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Οι υποτροπές υπολογίζονται 50-60%. β. ιμικουιμόδης (Imiquimod
5% cream), που αποτελεί ένα ανoσοτροποποιητή με δράση ΤLR-7, που διεγείρει την τοπική παραγωγή IFN-a, TNF-a και IL-6. Εφαρμόζεται 3 φορές την εβδομάδα, συνήθως μέρα παρά μέρα. Το διάστημα εφαρμογής μπορεί να φτάσει έως τους 4 μήνες. Η μελέτη των
Garland et al. δεν ανέδειξε διαφορά στα πο-

σοστά κάθαρσης ανάμεσα σε αγωγή ενός και
τεσσάρων μηνών. Σημαντική σε αυτή την περίπτωση είναι η ενημέρωση του ασθενούς
για την εμφάνιση της φλεγμονής. Χορηγείται
σε άτομα μεγαλύτερα από 12 ετών. Το ποσοστό επιτυχίας της ιμικουιμόδης είναι 50-70%,
ενώ παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό υποτροπών σε σχέση με την ποδοφυλλοτοξίνη
(15% στο 6μηνο). γ. σινεκατεχινών, που έχουν αντιιική, αντινεοπλασματική, αντιοξειδωτική κι ανοσοδιεγερτική δράση. Χορηγούνται 3 φορές ημερησίως (μέχρι 16 εβδομάδες) και συχνά εμφανίζουν τοπικές αντιδράσεις. Η ηλικία χορήγησης είναι άνω των 18 ετών. Σε ποσοστό 55-60% παρουσιάζεται ολική αποδρομή βλαβών, ενώ εμφανίζουν το
χαμηλότερο ποσοστό υποτροπών σε σχέση
με τις δύο προηγούμενες τοπικές θεραπείες,
δηλαδή 6-10% στους 3 μήνες. Οι σινεκατεχίνες αντενδείκνυνται σε ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς και σε ασθενείς με ερπητική λοίμωξη των γεννητικών οργάνων. Πρόσφατες μελέτες των Schopf και Larsen έχουν αναδείξει
και την αποτελεσματικότητα της χρήσης του
ingenol mebutate gel σε περιπτώσεις κονδυλωμάτων της γεννητικής χώρας.
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι
καταστρεπτικές θεραπείες που εφαρμόζονται
από το δερματολόγο, όπως η κρυοθεραπεία
(κρυοπληξία), η διαθερμοπηξία (ηλεκτροκαυτηρίαση), το laser εξάχνωσης, η χειρουργική
αφαίρεση με ψαλίδι, λαβίδα ή νυστέρι και το
χημικό peeling κυρίως με τριχλωροξεικό οξύ

(Trichloroacetic acid). Ο σχεδιασμός της θεραπείας καθορίζεται από την έκταση της νόσου
καθώς και από τα σημεία εντόπισης της, ενώ
συχνά στην κλινική πρακτική χρησιμοποιούνται και συνδυασμοί θεραπειών με πολύ καλά αποτελέσματα. Η θεραπεία καλόν είναι να
εξατομικεύεται για κάθε ασθενή. Ωστόσο, ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί ότι τα γεννητικά
κονδυλώματα ενδέχεται να υποτροπιάσουν
παρά τη θεραπεία τους.
Θεραπευτικές επιλογές παίδων
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης των κονδυλωμάτων στα
παιδιά. Η μετάδοση του ιού σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται με τη μη-σεξουαλική ή σεξουαλική άμεση επαφή από άτομο σε άτομο,
θεωρείται δε ότι η μη-σεξουαλική μετάδοση
είναι συχνότερη. Τα κονδυλώματα δεν στοιχειοθετούν πάντα σεξουαλική κακοποίηση.
Όμως, στα παιδιά με κονδυλώματα πρέπει να
γίνεται εξέταση από ειδικό ψυχολόγο για να
ανιχνευθούν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Θεραπευτικά στα παιδιά χρησιμοποιούνται παρόμοιες μέθοδοι με αυτές των ενηλίκων. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι αρκετές φορές δυσκολότερη καθώς οι θεραπείες δεν γίνονται εύκολα ανεκτές από τα παιδιά
και οι υποτροπές είναι συχνές. Αναλυτικότερα, στη θεραπευτική φαρέτρα των δερματολόγων περιλαμβάνονται: η κρυοθεραπεία, τα
τοπικά κερατολυτικά σκευάσματα, η διαθερμοπηξία, η ποδοφυλλίνη-ποδοφυλλοτοξίνη,

η ιμικιμόδη (σε μεγαλύτερα παιδιά ή εφήβους), οι σινεκατεχίνες, η χειρουργική εξαίρεση και το CO2 laser.
Συμπεράσματα
Η θεραπεία των κονδυλωμάτων δεν είναι
πάντοτε εύκολο ζήτημα. Οι υποτροπές είναι
συχνές και οφείλονται στο ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή δεν έχει εξισορροπήσει ακόμη την ιογόνο δράση. Είναι γνωστή
η δυσκολία θεραπείας τέτοιων αλλοιώσεων σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα (ασθενείς
AIDS, όσοι λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα, κορτιζόνη, διαβητικοί κλπ). Για τη
βελτίωση της ανοσιακής απάντησης, παράλληλα με την όποια θεραπευτική αντιμετώπιση, καλόν είναι να αντιμετωπίζονται πρώτα,
οι συνυπάρχουσες τοπικές φλεγμονές. Συνιστάται επίσης η διακοπή του καπνίσματος, η
αποφυγή σωματικού και ψυχικού στρες και η
υγιεινή διατροφή. Σε περιπτώσεις επανειλημμένων υποτροπών καλόν είναι να ελέγχονται
άλλα αίτια ανοσοκαταστολής (HIV μόλυνση,
διαβήτης κλπ). Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη
και ακριβής διάγνωση βάσει της κλινικής εξέτασης και του συμπληρωματικού ορολογικού ελέγχου από εξειδικευμένο δερματολόγο-αφροδισιολόγο, η σωστή ενημέρωση και
καθοδήγηση του ασθενή, καθώς και η άμεση
εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης εξασφαλίζουν την ασφαλή κι αποτελεσματική διαχείριση κι αντιμετώπιση των
κονδυλωμάτων.
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Ο ιός του απλού έρπητα (HSV) διακρίνεται στον ιό τύπου 1(HSV-1) και στον ιό
τύπου 2 (HSV-2). Ο ιός HSV-1 μεταδίδεται με στοματική επαφή και προκαλεί
τον στοματικό έρπητα αλλά μπορεί να προκαλέσει και έρπητα γεννητικών
οργάνων. Ο ιός HSV-2 μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή και προκαλεί έρπητα
γεννητικών οργάνων. Η λοίμωξη από τον HSV-1 είναι πολύ συχνή.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιμά ότι το 67% του πληθυσμού
ηλικίας <50 ετών έχει προσβληθεί από αυτόν.

Ε

νδεικτικά η επίπτωση της λοίμωξης από τον HSV-1 με στοιχεία του 2012 σε
άτομα ηλικίας από 0-49 ετών για την
Αμερική υπολογίζεται σε 198 εκατομμύρια
γυναίκες (49%) και 142 εκατομμύρια άνδρες
(39%). Για την Ευρώπη η επίπτωση υπολογίζεται σε 207 εκατομμύρια γυναίκες (69%)
και 187 εκατομμύρια άνδρες (61%). Υπολογίζεται ότι οι νέες λοιμώξεις από τον HSV-1
σε άτομα ηλικίας από 0-49 ετών το 2012
στην Αμερική αφορά 6 εκατομμύρια γυναίκες και 5 εκατομμύρια άνδρες και στην Ευρώπη 5 εκατομμύρια γυναίκες και 5 εκατομμύρια άνδρες.
Η λοίμωξη από τον HSV-2 σε ηλικίες 15-

49 ετών υπολογίζεται παγκόσμια σε περίπου 11%.
Η λοίμωξη από τον ιό HSV-1 είναι συνηθέστατη στην παιδική ή την πρώτη εφηβική ηλικία ενώ η συχνότητα της HSV-2 λοίμωξης αυξάνεται με την ηλικία. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων οι ερπητικές λοιμώξεις είναι ασυμπωματικές.
Τα συμπτώματα όταν υπάρχουν, αφορούν
κυρίως επώδυνες φυσαλίδες ή διαβρωτικέςέλκωτικές βλάβες στην περιοχή της λοίμωξης. Η μετάδοση των ερπητικών λοιμώξεων
είναι πιο συχνή επί παρουσίας συμπτωμάτων
λόγω αυξημένου ιικού φορτίου τοπικά.
Αλλά μπορεί να μεταδοθούν και χωρίς
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κλινικά σημεία με ασυμπτωματική αποβολή
κυττάρων του ιού.
Η διάγνωση της ερπητικής λοίμωξης στηρίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και στο ιστορικό. Κύρια εργαστηριακή εξέταση εκλογής είναι η PCR σε επίχρισμα από βλάβη. Η
καλλιέργια κυττάρων από βλάβη είναι δύσκολη, χρονοβόρα, υψηλού κόστους και με
χαμηλή ευαισθησία ιδίως όταν οι βλάβες τείνουν να επουλωθούν ή αν πρόκειται για υποτροπές.
Ο άμεσος ανοσοφθορισμός έχει χαμηλή
ευαισθησία και δεν συνιστάται πλέον. Κυτταρολογική κατά Tzanck έχει χαμηλή ειδικότητα και ευαισθησία και πρακτικώς έχει καταργηθεί.
Η αναζήτηση αντισωμάτων έναντι του ιού
έχει νόημα κυρίως σε πρωτολόιμωξη (λίγες
εβδομάδες μετά) για ανίχνευση ορομετατροπής και καθορισμό της πρόγνωσης. Επίσης,
σε ιστορικό άτυπης συμπτωματολογίας με
αρνητική ή αδύνατη την PCR, η ανεύρεση θετικών αντισωμάτων έναντι του HSV-2 υποστηρίζουν τον γεννητικό έρπητα ενώ έναντι του ιού HSV-1, δεν τον αποκλείουν.
Επίσης έχει σημασία σε συντρόφους πασχόντων από έρπητα με σκοπό τη σωστή
συμβουλευτική προς το ζεύγος. Σε εγκύους
χωρίς ιστορικό έρπητα ιδιαίτερα αν ο σύντροφος έχει ιστορικό έρπητα.
Δεν έχει νόημα η αναζήτηση IgM αντισωμάτων γιατί δεν είναι ειδικά για το τύπο του ιού και γιατί μπορεί να είναι θετικά και στις υποτροπές.
Η διαφορική διάγνωση των ερπητικών λοιμώξεων περιλαμβάνει κάθε νόσημα με ελκωτικές εκδηλώσεις. Έτσι ο επιχείλιος έρπης
(ουλοστοματίτιδα ή επεισόδιο) πρέπει να διακρίνεται από άλλες ιώσεις, από στοματικές
άφθες, νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet, τραύματα κλπ.
Ο γεννητικός έρπης πρέπει να διαφορόδιαγιγνώσκεται από σύφιλη, άλλες λοιμώξεις,
τραύματα, Αδαμαντιάδη-Behcet, αυτοάνοσα
κλπ. Στις ελκώσεις γεννητικών οργάνων ο έρπης ανέρχεται στο 90%.
Η θεραπεία των ερπητικών λοιμώξεων στηρίζεται σε νουκλεοσιδικούς αναστολείς DNA-

πολυμεράσης. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι ανάλογα του γουανίνης και είναι
τα Acyclovir, Valacyclovir και Famciclovir.
Είναι φάρμακα υψηλής ασφάλειας, συνήθως καλώς ανεκτά, με σπάνιες και ήπιες παρενέργειες. Δεν μεταβολίζονται μέσω του
p450, αλλά μέσω οξειδάσης της αλδεΰδης,
και άρα είναι σπάνιες οι αλληλεπιδράσεις με
άλλα φάρμακα ή ουσίες.
Όμως η επιλογή του φαρμάκου και της δοσολογίας χρειάζεται προσοχή αναλόγως ηλικίας, αφού τα φάρμακα αυτά δεν έχουν δοκιμασθεί και δεν έχουν έγκριση για όλες τις ενδείξεις, σε παιδιά όλων των ηλικιών. Σε υπερήλικες πιθανώς θα χρειαστεί προσαρμογή
δόσης, αναλόγως νεφρικής λειτουργίας, συννοσηροτήτων και πολυφαρμακίας.
Όσων αφορά τα παιδιά η Famciclovir δεν έχει έγκριση για παιδιά <18 ετών, η Valacyclovir
δεν έχει έγκριση για παιδιά <12 ετών. Σε παιδιά >12 ετών χορηγείται για τον επιχείλιο έρπητα, για τον γεννητικό έρπητα και για την κατασταλτική θεραπεία σε δόση ενήλικα.
Η Acyclovir χορηγείται iv :
• Σε νεογνά και βρέφη <3 μηνών με ερπητική
λοίμωξη , σε δόση 10mg/Kg X 3, επί 7-21
ημέρες ( εγκεφαλίτιδα: 21 ημέρες)
• Σε παιδιά 3 μηνών – 12 ετών: σε δόση
250mg/m2 X 3 (εγκεφαλίτιδα: 500 mg/m2)
Η Αcyclovir χορηγείται per os (εναιώρημα),
για θεραπεία ή προφύλαξη:
• Παιδιά ηλικίας άνω των 12 μηνών με χρόνιες δερματικές ή πνευμονικές διαταραχές.
• Παιδιά ανoσοκατασταλμένα που κάνουν
θεραπεία με κορτικοστεροειδή
• Δόση: άνω των 2 ετών, δόση ενήλικα. Κάτω των 2 ετών, η μισή δόση
Σε ώριμους ενήλικες και υπερήλικες:
• Σε άτομα >60 ετών, ο μεταβολισμός των
φαρμάκων διαφέρει, γιατί υπάρχουν:
• Αύξηση του γαστρικού pH (μείωση έκκρισης υδροχλωρικού οξέος και πεψίνης)
• Μείωση της κινητικότητας του εντέρου
• Μείωση της συνολικής επιφάνειας απορρόφησης (λαχνών)
• Μείωση της ηπατικής κάθαρσης-μείωση
του οξειδωτικού μεταβολισμού μέσω του
p450
• Μείωση της P-glycoprotein και άλλων
πρωτεϊνών μεταφοράς, μείωση αλβουμίνης
• Μείωση νεφρικής κάθαρσης (-1% ανά έτος)
• Μείωση της συνολικής κάθαρσης του φαρμάκου
Έτσι, σε άτομα ώριμης ηλικίας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, απαιτείται καλή ενυδάτωση του ασθενούς και προσαρμογή της δόσης αναλόγως της νεφρικής λειτουργίας. Έτσι
για τη θεραπεία των ερπητικών λοιμώξεων
σε ώριμους ενήλικες και υπερήλικες απαραίτητος είναι ο καθορισμός της κάθαρσης της
κρεατινίνης για τον καθορισμό της δόσης. Επίσης είναι σημαντική η καλή λήψη ιστορικού
για τη συνύπαρξη τυχών άλλων νοσημάτων

και τη λήψη και άλλων φαρμάκων. Ευτυχώς
όσον αφορά τα αντιερπητικά φάρμακα λόγω
μη μεταβολισμού μέσω του κυτοχρώματος
p450 οι πιθανές αλληλεπιδράσεις είναι λίγες
και αφορούν κυρίως νεφροτοξικά φάρμακα.
Ιδιαιτέρως επί ηλικιωμένων, ιδιαιτέρως για
μακροχρόνιες θεραπείες, προσοχή σε συγχορήγηση με:
• Μυκοφαινολάτη
• Κυκλοσπορίνη
• Αζαθειοπρίνη
• Ιωδιούχα σκιαγραφικά
• Μεθοτρεξάτη
• Πενταμιδίνη
• Αμινογλυκοσίδες
• Αμφοτερικίνη
• Χημειοθεραπευτικά
•Α
 ντιρετροϊκά όπως Tenofovir, Cobisistat,
Emtricitabine
Για λόγους ολοκλήρωσης της παρουσίασης, παρατίθενται τα θεραπευτικά σχήματα επί υγιών ενηλίκων σε έρπητα γενν. οργάνων.
Τα σχήματα αυτά ανευρίσκονται στις κατευθυντήριες οδηγίες CDC και IUSTI
Centers for Disease Control and
prevention
•S
 exually Transmitted Diseases Treatment
Guidelines, 2015
• ΜΜWR 2015;64(3):27-32
International Union against Sexually
Transmitted Infections (IUSTI)
•2
 017 European guidelines for the management of genital herpes
•h
 ttp://www.iusti.org/regions/europe/
pdf/2017/HSV.pdf
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΛΟΙΜΩΞΗΣ - ΠΡΩΤΟΥ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
• Ε ΝΑΡΞΗ: εντός 5 ημερών ή όσο σχηματίζονται νέες φυσαλίδες
•Δ
 ιάρκεια: 7-10 ημέρες (CDC), 5-10 ημέρες
(IUSTI)
•A
 cyclovir 400 mg X 3
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• Acyclovir 200 mg X 5
• Valacyclovir 500 mg X 2 (IUSTI) ή 1gr X 2
(CDC)
• Famciclovir 250 mg X 3
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ
(IUSTI: Προτιμώμενα τα βραχυχρόνια σχήματα)
• Acyclovir 400 mg X 3, επί 5 ημέρες
• Acyclovir 800 mg X 2, επί 5 ημέρες
• Acyclovir 800 mg X 3, επί 2 ημέρες
• Valacyclovir 1 gr X 1, επί 5 ημέρες
• Valacyclovir 500 mg X 2, επί 3 ημέρες
• Famciclovir 125 mg X 2, επί 5 ημέρες
• Famciclovir 1 gr X 2, επί 1 ημέρα
• Famciclovir 500 mg εφ’άπαξ και μετά 250
mg X 2 επί 2 ημέρ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
• Acyclovir 400 mg X 2
• Valacyclovir 500 mg - 1 gr X 1*
• Famciclovir 250 mg X 2**
* Σε ασθενείς με πολύ συχνές υποτροπές
(>10/έτος) 1 gr X 1
** Εξ ίσου αποτελεσματικό στην καταστολή
των κλινικών επεισοδίων, λιγότερο καλό
στη καταστολή της ασυμπτωματικής αποβολής του ιού. Δεν περιλαμβάνεται στις οδηγίες της IUSTI
*** Μ
 ε δεδομένη την ασφάλεια των φαρμάκων, δεν απαιτείται εργαστηριακή παρακολούθηση (CDC)
Όσον αφορά την τοπική θεραπεία του έρπητα πρέπει να τονιστεί ότι κανένα από τα
κλασσικά δερματολογικά συγγράμματα δεν
συνιστά τοπικά αντιϊκά σκευάσματα. Αντιθέτως η χρήση τους πρέπει να αποθαρρύνεται
διότι θεωρείται και παράγοντας κινδύνου για
ανάπτυξη αντοχής. Τοπικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κομπρέσες με φυσιολογικό ορό για την ξήρανση των βλαβών, καθώς και
ήπια τοπικά αντισηπτικά για προστασία από
επιμολύνσεις.

Εμβόλια Αντι-Hpv:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
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Οι HPV (Human Papilloma Viruses)
αποτελούν την κύρια αιτία
καρκίνου του τραχήλου, ο οποίος
είναι ο 4ος συχνότερος καρκίνος
στις γυναίκες. Το 2008
καταγράφηκαν 266.000 θάνατοι
και 570.000 νέες περιπτώσεις
καρκίνου τραχήλου, παγκοσμίως.

Π

αράλληλα, όμως, οι HPV σχετίζονται και με τον καρκίνο του κόλπου, του αιδοίου,
του πρωκτού και του στοματοφάρυγγα. Το 2015, στις Η.Π.Α. καταγράφηκαν συνολικά 20.260 περιστατικά καρκίνων σχετιζόμενων με τους HPV στις γυναίκες και 13.477
στους άντρες (CDC).
Το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας του καρκίνου του τραχήλου μπορεί να μειωθεί με πρόληψη και πρώιμη διάγνωση. Το εμβόλιο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί στη φαρέτρα μας προστατεύει από εννέα HPV (6,11,16,18,31,33,45,52,58) οι οποίοι ευθύνονται για
ποσοστό 90% των καρκίνων τραχήλου μήτρας.
Η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα που καθιέρωσε εντατικό πρόγραμμα εμβολιασμών στα
σχολεία και αναμένεται εντός των επόμενων δεκαετιών, να εξαλειφθεί η πλειονότητα των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εμβολιασμού της Αυστραλίας ανέρχεται στο 77% των μαθητών γυμνασίου. Αντίστοιχα αποτελέσματα αναμένονται και από τις χώρες της Σκανδιναβίας
(Δανία, Νορβηγία, Σουηδία).
Σύμφωνα με μελέτες μαθηματικών μοντέλων που διαμορφώθηκαν, συμπεραίνουμε ότι καθίσταται εφικτή η εξάλειψη των τύπων 6, 11, 16, και 18 με εμβολιαστική κάλυψη σε αγόρια
και κορίτσια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% (ανοσία αγέλης).
Έχει αποδειχθεί ότι ο εμβολιασμός έναντι των HPV είναι ασφαλής καθώς περισσότερες από
59 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως έχουν λάβει έστω και μία δόση HPV εμβολίου και αποτελεσματικός (πρόληψη αλλοιώσεων CIN2 και 3, καθώς και του αδενοκαρκινώματος τραχήλου μήτρας in situ).
Βιβλιογραφία
1. Arbyn M, et al. Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 9;5:CD009069.
2. Bruni L, et al. Global estimates of human papilloma Virus vaccination coverage by region
and income level: A pooled analysis. LancetGlob.Heal. 2016;4(7):e453–63.
3. CDC. HPV-Associated Cancer Statistics. HPV And Cancer. Atlanta, GA; 2017
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TrichoTest™
Γενετικό τεστ για την Αλωπεκία

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

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

Πλεονεκτήματα του TrichoTest™

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

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

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

Φαρμακευτική αλλεργία:
διαφοροποίηση
ανάλογα με την ηλικία

18η Δερματολογική διημερίδα

Μιχάλης Π. Μακρής
Αλλεργιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας “Δ. Καλογερομήτρος”, Β’ Κλινική Δερματικών
και Αφροδίσιων Νόσων Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.N “Αττικόν”, Visiting Scientist, Allergy Centrum, Charite, Berlin

Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων
Τύπου Α : προβλέψιμες, αποτέλεσμα της φαρμακολογικής δράσης, δοσοεξαρτώμενες, σε κάθε άτομο
Τύπου Β : μη προβλέψιμες, ανεξάρτητες από δόση ή φαρμακολογική δράση, σε ευπαθείς ασθενείς
Αντιδράσεις υπερευασθησίας:
φαρμακευτική αλλεργία, μη ανοσολογική φαρμακευτική υπερευαισθησία
φαρμακευτική "αλλεργία"
• Αναίτια στέρηση σημαντικών φαρμάκων
• Αυξημένο κόστος εναλλακτικής θεραπείας
• Ανάπτυξη αντοχής στα αντιβιοτικά
Κλινική ταξινόμηση αντιδράσεων
υπερευαισθησίας στα φάρμακα
• Άμεσες < 1 ώρα
- κνίδωση, αγγειοοίδημα, συμπτωματολογία από αναπνευστικό, γαστρεντερικό ή/
και καρδιαγγειακό σύστημα
• Μη άμεσες/επιβραδυνόμενες > 1 ώρα
- Συνήθως: κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα,
επιβραδυνόμενη κνίδωση
- Σπανιότερα: φυσαλιδώδη εξανθήματα
(SJS/TEN), DRESS, AGEP
Τι πρέπει να εκτιμήσετε;
Ιστορικό-Φυσική εξέταση
• Χρόνος έναρξης
- Ο χρόνος από τη λήψη έως τη έναρξη της
αντίδρασης
• Μορφολογία
- Τύπος, Κατανομή, εξέλιξη
• Οξύτητα, Βαρύτητα
- Ταχύτητα εξέλιξης, έκταση
• Είδος φαρμάκου
- Το είδος του φαρμάκου, τα συγχορηγούμενα φάρμακα
Άμεσες αντιδράσεις
Διαστρωμάτωση Βαρύτητας

Σημεία Κινδύνου σε αντιδράσεις «αμέσου
τύπου»
• Αιφνίδιος κνησμός (ιδίως σε παλάμες - πέλματα, μασχάλες, γεννητικά όργανα…)
• Εκτεταμένοι πομφοί
• Αγγειοοίδημα (ιδίως στοματοφάρυγγα - λάρυγγα)
• Flushing (έξαψη και ερύθημα προσώπου +
ρινίτιδα +επιπεφυκίτιδα)
• Δύσπνοια, βρογχόσπασμος (σε παιδιά με
διεγνωσμένο άσθμα)
• Υπόταση
Επιβραδυνόμενες αντιδράσεις
Ένταση ανοσιακής απάντησης
και βαρύτητα βλαβών
• Βαθμός λεμφοκυτταρικής διήθησης
Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
Αραιό
Πυκνό
Μαζικό, συρρέον

Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (MPE)
Φαρμακευτική αντίδραση με ηωσινοφιλία και
συστηματικά συμπτώματα (DRESS)
Φλυκταινώδες

Οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP)
Φυσαλιδώδες

		
		

25% προσβολή
ήπατος

Υποκατηγορίες φαρμακευτικού
εξανθήματος – σύνδρομα
Κηλιδοβλατιδώδες

Σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS). Τοξική επιδερμική νεκρόλυση (TEN)
«Προάγγελοι» DRESS, SJS, TEN
Ερυθρό Οιδηματώδες Δέρμα
• Κεντρικό οίδημα Προσώπου
• Ερυθροδερμία
• Διηθημένες Πλάκες
• Άτυποι στόχοι
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Κεντρικό οίδημα προσώπου
(Διάχυτη ερυθηματώδης διόγκωση)

DRESS

SJS

TEN

Ερύθημα- οίδημα προσώπου και «σκάσιμο
χειλιών»

5 μέρες μετά έντονο ερύθημα και αιμορραγία από το χείλη SJS
«Προάγγελοι» DRESS, SJS, TEN
Φυσαλιδώδεις-πομφολυγώδεις βλάβες
• Επώδυνες
• Nikolski sign
• Επιδερμόλυση
• Συμμετοχή Βλεννογόνων

Εργαστηριακά
• Ηωσινοφιλία (>1000 /mm3)
• Άτυπα λεμφοκύτταρα
•Κ
 υτταροπενίες (Αναιμία, θρομβοπενία,
λευκοπενία)
• Παθολογικά ηπατικά ένζυμα
• Παθολογική νεφρική λειτουργία

ξωκυττάριο υγρό και χρειάζονται αυξημένες δόσεις υδρόφιλων φαρμάκων (π.χ.
Levocetirizine)
• CYP 3A4 αποκτά πλήρη λειτουργική δράση στους 6 μήνες ενώ μπορεί να υπερβαίνει τη δραστικότητα στους ενήλικες μεταξύ
1-4 ετών

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
Δέρμα
• Ερύθημα
• Κνίδωση
• Αγγειοοίδημα
• Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
• FDE
• SDRIFE
• AGEP
Άλλα συστήματα
• Αναφυλαξία
• DIHS/DRESS
• SJS/TEN
• Ορονοσία
• Αγγειΐτιδα εξ υπερευαισθησίας
• Ηπατική βλάβη
• Νεφρίτιδα
• Αιματολογικές διαταραχές
• Ηωσινοφιλική πνευμονία
• Διάμεση πνευμονική νόσος

ΟΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΙAΓΝΩΣΗ
11233 ερωτηματολόγια
- 7.9% ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΤΥΠΟΥ
- 1.2% Η ΠΙΘΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΊΑ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΓΟΝΕΩΝ
- 0.1% Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Ercocoglou Μ et al. Pediatr Allergy
Immunol 2013;24:160–7
• 783 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΑ Β ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ
- 62 (7.9%) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΖΑΜΒΟΝΙΝΟ ΜΑ ET AL. PEDIATR
ALLERGY IMMUNOL 2014;25:80–7.
• 43 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ (ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 13
ΕΤΩΝ) ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΑ
ΒΛΑΚΤΑΜΙΚΑ
- 2/24 (8.4%) ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
- 1/19 (5.3%) ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
SEITZ CH ET AL. PEDIATR ALLERGY
IMMUNOL 2011;22:405–10.

Κλινικοί Χειρισμοί στα παιδιά
Ιστορικό-Φυσική εξέταση
• Λεπτομερές ιστορικό
- Φάρμακο Χρόνος έναρξης
• Ενδελεχής κλινική εξέταση
- Μορφολογία, Κατανομή, εξέλιξη, Σημεία κινδύνου
• Εργαστηριακός έλεγχος
- Γενική αίματος, Ηπατική, νεφρική λειτουργία
• Διαγνωστική σύνθεση-Δράσεις
- Έγκαιρη διάγνωση
- Διακοπή φαρμάκου-θεραπεία
- Παραπομπή
Υπερδιάγνωση φαρμακευτικής
αλλεργίας στα παιδιά
• Όλα τα εξανθήματα που συμβαίνουν στη
διάρκεια μιας φαρμακευτικής αγωγής δεν
οφείλονται απαραίτητα στα φάρμακα της
θεραπείας ή δεν οφείλονται μόνο σε αυτά
• Πολλές παθολογικές καταστάσεις (πχ. ιογενείς λοιμώξεις) μιμούνται μορφολογικά και
κλινικά το φαρμακευτικό εξάνθημα ή και
ευοδώνουν παροδικά την εκδήλωση του

Συμμετοχή βλεννογόνων

DRESS

SJS

Ιδιαιτερότητες
• Ανωριμότητα/ Αναπτυσσόμενος οργανισμός
- ο χρόνος κένωσης του στομάχου είναι μεγαλύτερος
- αυξημένη κινητικότητα του εντέρου,
- Προοδευτική ωρίμανση ενζυμικών συστημάτων,
- Μειωμένη νεφρική λειτουργία
• Το γαστρικό pH αποκτά οξύτητα ανάλογη
των ενηλίκων (pH 2-3) στους 20-30 μήνες
• Αυξημένος μεταβολικός ρυθμός
• Τα μικρά παιδιά έχουν υψηλότερο % εΣΕΛΙΔΑ 38

Τι χρειάζεται;
• Ορθολογιστική αξιολόγηση του παιδιού με
αναφερόμενη αλλεργία σε ένα ή περισσότερα φάρμακα
• Μεθοδική προσπέλαση του παιδιού με τρέχουσα εκδήλωση εξανθήματος στη διάρκεια λήψης φαρμακευτικής αγωγής
Ήπιο ή σοβαρό;
Πλειονότητα
• Ήπιο και απλό. Χωρίς άμεσες ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
Μειονότητα
• Σοβαρό και επιπλεγμένο. Με σημαντικές άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές
Προσπέλαση παιδιού με πιθανό
φαρμακευτικό εξάνθημα
Ιστορικό
• Έναρξη, πορεία και εξέλιξη του εξανθήματος
• Είδος και διάρκεια λήψης των χορηγουμένων φαρμάκων, περιλαμβανομένων και περιστασιακών (π.χ. αντιπυρετικά)
• Λανθάνων χρόνος από την έναρξη του φαρμάκου έως την εκδήλωση του εξανθήματος
• Πρόδρομα συμπτώματα
Σημαντικά στοιχεία από το
ιστορικό
• Η ταχεία εξέλιξη των δερματικών βλαβών
είναι χαρακτηριστικό εύρημα των σοβαρών

φαρμακευτικών εξανθημάτων
• Ορισμένα φάρμακα είναι περισσότερο επικίνδυνα από άλλα
- Αντιεπιληπτικά, σουλφοναμίδες, ΜΣΑΦ,
αλλοπουρινόλη
•Ο
 λανθάνων χρόνος για την εκδήλωση εξανθήματος διαφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ των διαφόρων συνδρόμων
- DRESS > 2 ή 3 εβδομάδες από την έναρξη του φαρμάκου
• Ο πυρετός, η κακουχία, το άλγος (δέρμα,
στοματική κοιλότητα ή οφθαλμούς)
- Συνδέονται συχνά με σοβαρά εξανθήματα
και η εκδήλωση τους προηγείται του τυπικού εξανθήματος
Προσπέλαση παιδιού με πιθανό
φαρμακευτικό εξάνθημα
Κλινική εξέταση
• Ζωτικά σημεία
• Εξονυχιστική επισκόπηση και εξέταση δέρματος (+γεννητικά όργανα)
• Εξέταση οφθαλμών και στοματοφάρυγγα
• Ψηλάφηση κοιλιάς και λεμφαδένων
...η διαμόρφωση μιας αρχικής διαγνωστικής σκέψης για το είδος του εξανθήματος και τον τύπο της αλλεργικής αντίδρασης και η αναζήτηση προειδοποιητικών ή και ενδεικτικών σημείων σοβαρού
εξανθήματος
Εργαστηριακός-παρακλινικός έλεγχος
• Βασικές αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις
- γενική αίματος-τύπος, τρανσαμινάσες, κρεατινίνη
• Καλλιέργειες αίματος ή και άλλων βιολογικών υγρών, με βάση το ιστορικό και τα συμπτώματα
• Οφθαλμολογική εξέταση
• Βιοψία δέρματος

Υποψία φαρμακευτικού εξανθήματος
Αξιολόγηση ασθενούς
Ιστορικό, κλινική εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος
Συρρέουσες κηλίδες και βλατίδες, φλύκταινες ή
φυσαλίδες.
Εξέρυθρο, οιδηματώδες ή απογυμνωμένο δέρμα.
Αποκόλληση επιδερμίδας ή σημείο Nikolsky.
Συμμετοχή βλεννογόνων με αιμορραγικές διαβρωτικές
βλάβες.
Παθολογικές αιματολογικές ή και βιοχημικές εξετάσεις.
ΟΧΙ
Μη-σοβαρό εξάνθημα
Ήπιο, μη-επιπλεγμένο εξάνθημα
Κηλιδοβλατιδώδες ή ιλαροειδές εξάνθημα

Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
• Συχνότερο φαρμακευτικό εξάνθημα (~90%)
• Όψιμα, 7-14 ημέρες από έναρξη αγωγής
- β-λακταμικά αντιβιοτικά
• Ερυθηματώδεις κηλίδες και βλατίδες
- Έναρξη από κορμό, φυγόκεντρος πορεία
- Συμμετρική κατανομή
• Αραιό, δυνητικά συρρέον
- Χωρίς φλεγμονή και οίδημα δέρματος
- Χωρίς προσβολή εσωτερικών οργάνων
• Σταδιακή υποχώρηση (1-2 βδομάδες) χωρίς άμεσες ή απώτερες επιπλοκές

Επιβραδυνόμενου τύπου
αντιδράσεις

Εργαστηριακά ευρήματα ενδεικτικά
σοβαρού εξανθήματος
Άτυπα λεμφοκύτταρα
• Ενεργοποιημένα CD8+ T-κύτταρα, ένδειξη
μαζικής ενεργοποίησης του ανοσολογικού
συστήματος
Διαφορική διάγνωση
• Ιογενή εξανθήματα
• Συνέργεια ιού με φάρμακο

Ηωσινόφιλα (>1000 α.α)
τρανσαμινάσες, κρεατινίνη

Διαγνωστική προσέγγιση
• Ιστορικό Δερματικές δοκιμασίες και Δοκιμασία πρόκλησης
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Διαγνωστική προσέγγιση στα παιδιά
• Ιστορικό Δοκιμασία πρόκλησης
Ποιες άλλες οντότητες είναι
ιδιαίτερα συχνές στα παιδιά;
• Οξεία κνίδωση
• Αντίδραση τύπου-ορονοσίας
• Κυκλοτερής ή πολύμοφη κνίδωση
• Ιογενές εξάνθημα
Οξεία κνίδωση
• Δεύτερη συχνότερη δερματική αντίδραση
στα φάρμακα;
• Βλάβες κνίδωσης
- Διαστολή αγγείων δέρματος
- Τοπικό οίδημα (πομφός), διάφορα σχήματα και μεγέθη
- Διάσπαρτες, χωρίς συγκεκριμένη κατανομή
- <24 ώρες, δεν εγκαταλείπουν υπέρχρωση
- Κνησμός, ανταπόκριση στα αντιισταμινικά
- ± αγγειοοίδημα ή και σημεία αναφυλαξίας
• Άμεσα ή και στη διάρκεια της θεραπείας

Αντίδραση τύπου-ορονοσίας
• Αντίδραση υπερευαισθησίας σε φάρμακα που χαρακτηρίζεται από εξάνθημα, αρθραλγία και χαμηλό πυρετό
- εξάνθημα: κνιδωτικό, μικρής διάρκειας, μεταναστευτικό, ± αγγειοοίδημα προσώπου
• Εμφανίζεται 7-10 ημέρες από την έναρξη αγωγής ή και 2 ημέρες μετά τη διακοπή, 2η
ή 3η φορά χορήγησης του φαρμάκου
• Δεν ανευρίσκονται ανοσοσυμπλέγματα, C4,
βλάβες αγγειίτιδας και προσβολή νεφρών
• Κεφακλόρη, αμοξυκιλλίνη, κεφπροζίλη
• Καλή πορεία, υποχώρηση συμπτωμάτων
1-2 βδομάδες
Κυκλοτερής ή πολύμορφη κνίδωση
• Καλοήθης αντίδραση υπερευαισθησίας του
δέρματος
- Μεγάλες κυκλοτερείς πλάκες με σκουρόχρωμο ή εκχυμωτικό κέντρο και πολυκυκλικά άκρα
- Στοχοειδής μορφή, αλλά με 2 ζώνες και
χωρίς κεντρική νέκρωση ή φυσαλίδα
• Δερμογραφισμός
• Αγγειοοίδημα, χωρίς αρθραλγία ή αρθρίτιδα
• Άγνωστη αιτιολογία
- Ιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις, εμβολιασμοί, αντιβιοτικά

Shah KN, et al. Pediatrics 2007
Διάκριση μεταξύ
κηλιδοβλατιδώδους και ιογενούς
εξανθήματος
Φαρμακευτικό
(ήπιο κηλιδοβλατιδώδες)

Ιογενές

Έναρξη, πορεία
εξανθήματος

Κορμός,
φυγόκεντρος

Πρόσωπο,
κεφαλοουριαία

Κατανομή
εξανθήματος

Κορμό, εγγύτερα
άκρα (σπάνια
πρόσωπο, όχι
παλάμες, πέλματα)

Κεφαλή, κορμό,
πιθανόν στις
παλάμες και
πέλματα

Γενικά
συμπτώματα

Όχι

Ναι (πυρετός,
κακουχία)

Όχι

Ναι
(επιπεφυκίτιδα,
κυνάγχη)

Ίωση στο
περιβάλλον του
ασθενούς

Όχι

Ναι

Χρόνος
εμφάνισης από
την έναρξη του
φαρμάκου

Μετά την 7η
ημέρα (ή 4η σε
προηγηθείσα
ευαισθητοποίηση)

Οποιαδήποτε
χρονική
στιγμή

Υποψία φαρμακευτικού εξανθήματος
Αξιολόγηση ασθενούς
Ιστορικό, κλινική εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος
Συρρέουσες κηλίδες και βλατίδες, φλύκταινες ή
φυσαλίδες.
Εξέρυθρο, οιδηματώδες ή απογυμνωμένο δέρμα.
Αποκόλληση επιδερμίδας ή σημείο Nikolsky.
Συμμετοχή βλεννογόνων με αιμορραγικές διαβρωτικές
βλάβες.
Παθολογικές αιματολογικές ή και βιοχημικές εξετάσεις
ΝΑΙ
Σοβαρό εξάνθημα

αιτιολογίας και λανθασμένα αποδίδονται
στα αντιβιοτικά
• Δοκιμασίες ελεγχόμενης πρόκλησης μπορούν να πραγματοποιηθούν απευθείας στα
ήπια κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα χωρίς
να προηγηθεί έλεγχος με δερματικές δοκιμασίες
• Όπου υπάρχει αμφιβολία σοβαρότερης αντίδρασης επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας
και ΠΑΝΤΟΤΕ στις άμεσες αντιδράσεις πρέπει να προηγούνται δερματικές δοκιμασίες
• Η διάρκεια της δοκιμασίας πρόκλησης στις
επιβραδυνόμενες αντιδράσεις παραμένει ανοιχτή (72-96 ώρες αποτελούν ένα μάλλον
ευρέως αποδεκτό διάστημα)
EAACI/ENDA Position Paper:
Diagnosis and management of
hypersensitivity reactions to non-steroidal
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in children
and adolescents, Pediatr Allergy Immunol
2018, DOI: 10.1111/pai.12915
Ιδιαιτερότητες αντιδράσεων
στα ΜΣΑΦ στα παιδιά

Αλγόριθμος αλλεργίας
σε ΜΣΑΦ στα παιδιά

Υποψία αντίδρασης σε φάρµακο

Άµεση αντίδραση

Ιστορικό

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
(Prick, ενδοδερµικές)
ΑΜΕΣΗ ανάγνωση

Ήπιο εξάνθηµα ★

+

−

Επιβραδυνόµενη αντίδραση

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
(Patch, ενδοδερµικές)
ΑΜΕΣΗ και ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ
ανάγνωση

In vitro δοκιµασίες ★ ★ ★ ★

+

SCAR★ ★ ★

Σοβαρό εξάνθηµα ★ ★

−

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

+

−

−

+

ΟΧΙ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ★ ★ ★ ★
★

Gomes ER, Brockow K, Kuyucu S et al. Drug
hypersensitivity in children: report from the pediatric task
force of the EAACI Drug Allergy Interest Group Allergy
2016; 71: 149–161

Συμπεράσματα - Προβληματισμοί
• Η αποφυγή του υπεύθυνου και των φαρμάκων με διασταυρούμενη αντιδραστικότητα
αποτελούν τη θεραπεία εκλογής στη φαρμακευτική αλλεργία
• Οι περιορισμένες επιλογές εναλλακτικών
θεραπευτικών επιλογών καθιστούν ενίοτε
δυσκολότερο τον χειρισμό των παιδιών με
φαρμακευτική αλλεργία
- Κινολόνες και τετρακυκλίνες γενικά αντενδείκνυνται στα παιδιά
- Οι COX-2 αναστολείς έχουν ένδειξη >12
ετών
• Η δια βίου αποφυγή του υπεύθυνου φαρμάκου αποτελεί ένα αυστηρό περιορισμό
που περιορίζει τις θεραπευτικές επιλογές
στο μέλλον
• Η απευαισθητοποίηση αν και σπανιότερα
και στα παιδιά πραγματοποιείται όταν οι
λοιπές θεραπευτικές επιλογές είναι σαφώς
υποδεέστερες

Αντιδράσεις στα ΜΣΑΦ σε παιδιά 0-10 ετών

MANAGEMENT OF ALLERGY TO
PENICILLINS AND OTHER BETA-LACTAMS
Αντιδράσεις στα ΜΣΑΦ σε παιδιά 10-19 ετών

Ιδιαιτερότητες αντιδράσεων
στις β-λακτάμες στα παιδιά
• τα περισσότερα εξανθήματα κατά τη διάρκεια φαρμακευτικής αγωγής είναι ιογενούς

EAACI/ENDA Position Paper: Diagnosis and management of hypersensitivity reactions to non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) in children and adolescents, Pediatr Allergy Immunol 2018, DOI: 10.1111/pai.12915
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Διαφορική διάγνωση
παθήσεων ονύχων
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Τα σημεία με τα οποία εκδηλώνονται οι παθήσεις των νυχιών πολλές φορές
δεν είναι ειδικά. Η δυσκολότερη διαφορική διάγνωση σε μια διαταραχή
νυχιών με εκδηλώσεις μόνο από τα νύχια είναι άλλες ονυχίες. Η συγγενής
ανωνυχία μπορεί να αφορά ένα η πολλαπλά νύχια. Είναι πιθανόν να μην είναι
πλήρης αλλά τα νύχια να είναι υποπλαστικά οπότε μιλάμε για μικρονυχία.

Μ

πορεί να οφείλεται σε τερατογενετικούς παράγοντες που έδρασαν
στην εμβρυογένεση (αλκοόλ, φαρμακευτικοί παράγοντες). Αν αφορά ένα νύχι
οφείλουμε να διερευνήσουμε με ακτινογραφία την πιθανότητα να είναι υποπλαστική η
φάλαγγα του δακτύλου οπότε η διάγνωση είναι το σύνδρομο Iso-Kikuchi ή συγγενής ονυχοδυστροφία.
Το σύνδρομο νυχιού επιγονατίδας χαρακτηρίζεται από υποπλασία των νυχιών μέχρι και
ανονυχία, τριγωνικό μηνίσκο, και κάποιες φορές κοιλονυχία, ονυχόρρηξη, τραχυονυχία ή
εύθραυστα νύχια. Τα κλινικά σημεία είναι πιο
εξεσημασμένα στην ωλένια πλευρά των νυχιών και φθίνουν από το 1ο προς το 5ο δάκτυλο. Υπάρχει απουσία πτυχών στη ραχιαία
επιφάνεια της τελικής φαλαγγικής άρθρωσης.
Λιγότερο συχνά υπάρχει Cutis laxa, παλαμοπελματιαία υπεριδρωσία ή μεμβράνες μεταξύ
των δακτύλων. Παρατηρείται απλασία ή υποπλασία επιγονατίδας στο 90% των ασθενών,
απλασία της κεφαλής της κερκίδας και περιορισμός των κινήσεων της άρθρωσης του αγκώνα, αμφοτερόπλευρα πρόσθια κέρατα στα
λαγόνια οστά και ετεροχρωμία στις ίριδες.
Αντίθετα στον ενήλικα ανονυχία προκαλεί
συχνά κάποια φλεγμονώδης δερματοπάθεια
όπως ο ομαλός λειχήνας ή η ακροδερματίτιδα του Hallopeau. Στην τρίτη ηλικία η συνηθέστερη αιτία ανωνυχίας είναι μια τραυματική
ονυχία. Το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές ή η
επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση όταν
εντοπίζεται περιονύχια μπορεί να προκαλέσει
επίσης ανωνυχία.
Η υπονύχια υπερκεράτωση που εμφανίζεται από την βρεφική ηλικία θα αξιολογηθεί
για μια πιθανή συγγενή παχυονυχία. Η σπάνια αυτή γονιδιακή δερματοπάθεια χαρακτηρίζεται από δυστροφικά νύχια με υπονύχια υπερκεράτωση, πελματιαίο κυρίως κερατόδερμα και λευκοπλακία Μπορεί να συνοδεύεται από βράγχος φωνής, αναπνευστικό

συριγμό, δόντια από τη γέννηση, πολλαπλά
στεατοκυτώματα, Pili torti, και κάθετες τρίχες
φρυδιών. Τα νύχια είναι πεπαχυσμένα, κιτρινοκαφέ, προσβεβλημένα και τα 20 από τη
γέννηση. Η πάχυνση ξεκινά από το ελεύθερο χείλος το οποίο παίρνει και στροφή προς
τα άνω, που βοηθά στη ΔΔ από άλλες διαταραχές με πεπαχυσμένα νύχια. Στον ενήλικα
και τον υπερήλικα υπονύχια υπερκεράτωση
μπορεί να παρατηρηθεί στα πλαίσια ψωρίασικής ονυχίας ονυχομυκητίασης ή/και τραυματικής ονυχοδυστροφίας.
Μια κίτρινη χρωμονυχία μας κάνει να υποψιαζόμαστε το σύνδρομο των κίτρινων ονύχων. Τα 20 νύχια εμφανίζονται πεπαχυσμένα,
κίτρινα. Συνοδεύεται από βρογχίτιδα, πλευρίτιδα, βρογχεκτασία και πρωτοπαθές λεμφοίδημα (80% των ασθενών). Το χρώμα ποικίλλει από ελαφρό κίτρινο ως πορτοκαλί και
μπορεί να πρασινίσει από συχνή προσβολή από P. Aeruginosa ή C. Albicans. Μπορεί να συνυπάρχει αργή ανάπτυξη των νυχιών, υπερκύρτωση δίκην καμπούρας, απουσία μηνίσκων και επονυχίων . Στο συγγενές
πάσχουν και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.
Αναφορές το συνδέουν με μεταλλάξεις στο
FOXC2 γονίδιο. Το επίκτητο πρέπει να μας
κατευθύνει στην αναζήτηση νεοπλασίας, ανοσοανεπάρκειας, νεφρωσικού συνδρόμου,
θυρεοειδοπάθειας.
Η ονυχόλυση παρατηρείται από πληθώρα
αιτιών σε όλες τις ηλικίες. Φωτο-ονυχόλυση
και κοιλονυχία παρατηρούνται στην παιδική
ηλικία στην ερυθροποιητική πορφυρία, ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία και πορφυρία
cutanea tarda. Πιθανά συνοδά ευρήματα: ερυθροδοντία (κόκκινος φθορισμός στη λυχνία Wood), ακρωτηριαστικές ουλές, πομφόλυγες και πόνος στο φωτοεκτεθειμένο δέρμα. Η
ονυχόλυση είναι συχνό εύρημα στην ψωριασική ονυχία. Στον ενήλικα συχνή είναι η τραυματική ονυχόλυση που συνοδεύεται από το
σημείο του roller coaster γωνίες πίσω από το
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ονυχολυτικό τμήμα όπως το αντίστοιχο τραινάκι στα θεματικά πάρκα.
Οι σχισμοειδείς αιμορραγίες υπάρχουν συχνά στον ενήλικα με ψωρίαση. Μπορεί όμως
να συνοδεύουν και συστηματικές παθήσεις
όπως στένωση της μιτροειδούς, βακτηριακή
ενδοκαρδίτιδα, σοβαρή αναιμία, κακοήθειες, κίρρωση, σαρκοείδωση, ρευματικός πυρετός, αγγειίτιδες, θυρεοτοξίκωση, ηπατίτιδες, αιμοκάθαρση. Γραμμοειδείς ερυθρονυχίες με διόγκωση σαν κομήτης στην άκρη και
περιβάλλουσα άλω, που παρατηρούνται στο
μέσο της ονυχιαίας πλάκας και στο άπω 1/3,
χωρίς να επινέμονται του ελεύθερου χείλους
παρατηρούνται συχνά από την παιδική ηλικία στην οζώδη σκλήρυνση. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι δυνατόν να συνυπάρχουν με τα
οζίδια του Koenen.
Η κοιλονυχία στα παιδιά είναι συχνά σημείο σιδηροπενικής αναιμίας. Στον ενήλικα μπορεί να οφείλονται σε περιφερική αρτηριακή νόσο, αιμοχρωμάτωση, ανεπάρκεια
βιταμινών Β και C, μεταμοσχευθέντες, νόσο
Raynaud, σύνδρομο Plummer-Vinson.
Γραμμοειδείς μελανονυχίες και μελάχρωση
βλενογόννων παρατηρούνται από την παιδική ηλικία στο σύνδρομο Laugier-Hunziker, ενώ στο σύνδρομο Peutz –Jeghers τις μελαχρωματικές κηλίδες σε χείλη και δέρμα, και
τις γραμμοειδείς μελανονυχίες συνοδεύει πολυποδίαση εντέρου και συχνή ανάπτυξη κακοηθειών. Στον ενήλικα η γραμμοειδής μελανονυχία είναι συχνή στους Αφροαμερικάνους
σε όλα τα δάκτυλα ή σχετίζεται συχνά με λήψη φαρμακευτικών παραγόντων. Αν αφορά
ένα δάκτυλο η δερματοσκόπηση βοηθά στη
διάκριση μεταξύ σπίλου ή μελανώματος.
Σε καθε περίπτωση τα κλινικά σημεία από
το δέρμα ή άλλα εξαρτήματα είναι σημαντικά για να τεθεί διάγνωση. Η βιοψία, η καλλιέργεια, ο υπέρηχος και οι απεικονιστικές τεχνικές είναι συχνά απαραίτητες για να επιβεβαιωθεί.

ΝοσηματA με
Σύνοδο υπεριδρωσία
σε παιδιά & ενήλικες
διαφορικη διαγνωση
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Αγιασοφιτου ευθυμια
Επιμελήτρια A', Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Υπεριδρωσία
είναι η υπερβολική έκκριση ιδρώτα
πέραν του αναμενόμενου
για τις περιβαντολλογικές
συνθήκες και τις
θερμορυθμιστικές ανάγκες.

ταξινομηση
• Αιτία
- πρωτοπαθής
- δευτεροπαθής
• Έκταση
- εστιακή
- γενικευμένη

Η ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗ ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ
• Είναι ιδιοπαθής
• Αφορά ορισμένες περιοχές του σώματος
(Μασχάλες, παλάμες, πέλματα πιο σπάνια πρόσωπο, βουβωνική χώρα, υπομαζική
περιοχή)

• Θετικό οικογενειακό ιστορικό
• Απουσία κατά την διάρκεια ύπνου
3. Αποκλεισμός των δευτεροπαθών αιτιών υπεριδρωσίας
Εκλυτικοί παράγοντες
• Θερμότητα
• Σ υναισθηματικά ερεθίσματα (όχι ψυχολογική νόσος)
Συσχέτιση με αυξημένη εμφάνιση άλλων
δερματικών διαταραχών
• Μυκητιάσεις δέρματος,τριχωτού κεφαλής
• Κερατόλυση
• Ιογενή κονδυλώματα
• Δερματίτιδες (ατοπική και άλλες)
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗς ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ
υπεριδρωσια
•Π
 εριβαντολλογικές συνθήκες (αυξημένη
θερμοκρασία)
• Αυξημένη ένδυση/Κλινοσκεπάσματα
• Έντονη φυσική άσκηση

Κριτήρια
1. Εστιακή, ορατή, υπερβολική εφίδρωση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών χωρίς προφανή αίτια
2. ΣΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Διμερής και σχετικά συμμετρική
• Επηρεάζει καθημερινές δραστηριότητες
• Τουλάχιστον 1 επεισόδιο /εβδομάδα
• Έναρξη πριν τα 25 έτη
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Δευτεροπαθη Εστιακη υπεριδρωσια
• Υπερβολική έκκριση ιδρώτα σε τυπικές ανατομικές περιοχές (παλάμες, πέλματα, μασχάλες, κρανιοπροσωπική) ή σε καλά οριζόμενες ανατομικές περιοχές (πόδια, γλουτοί, λαιμός, κορμός, πτυχές)
• Προσδιορισμός της υπάρχουσας υποκείμενης αιτίας
- Εκκρινής σπίλος
- Οσφρητική υπεριδρωσία
- Σύνδρομο frey`s (γευστική υπεριδρωσία)
- Νευρολογικά αίτια: Νευροπάθειες, τραυματισμός νωτιαίου μυελού
- Διαταραχή κοινωνικού άγχους
- Όγκοι
Συγγενησ Εκκρινησ σπιλοσ
• Σπάνια οντότητα, αυξημένη ανάπτυξη εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων
• Επεισόδια εφίδρωσης± παραισθησία
• Συχνά εκλαμβάνεται ως νυχτερινή ενούρηση στα παιδιά

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ
ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ
• Εντοπισμένη ανιδρωσία με αντισταθμιστική
υπερβολική έκκριση ιδρώτα σε άλλες περιοχές.
• Προσδιορισμός της υπάρχουσας υποκείμενης αιτίας;
- Πολύ συχνά τραυματισμός
- Περιφερική νευρική βλάβη
- Βλάβη στο νωτιαίο μυελό
- Νευροπάθεια
- Ross syndrome
Δευτεροπαθησ Γενικευμενη
υπεριδρωσια
• Γενικευμένη έκκριση ιδρώτα απότοκη υπάρχουσας υποκείμενης αιτίας.
• Αίτια: 1.Συστηματικές παθήσεις
2.Φάρμακα
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ
• Εμφάνιση κατά κύριο λόγο στην ενήλικη
ζωή, συνήθως άνω των 25 ετών
• Μονομερής και ή συμμετρική
• Γενικευμένη περισσότερο από εντοπισμένη
• Η παρουσία της εφίδρωσης και κατά την διάρκεια του ύπνου
• Σύντομο ιστορικό διάρκειας
• Απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση
frey’s syndrome
• Χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα και εφίδρωση στη περιοχή των παρειών δίπλα στο αυτί, συνήθως μετά από γευστικά ερεθίσματα
• Απότοκο χειρ/κης επέμβασης (παρωτίδος,
συμπαθεκτομή), τραύματος, λοίμωξης

Προσεγγιση /αξιολογηση ασθενων
• Νυχτερινοί ιδρώτες είναι ιδρώτες που απαιτούν αλλαγή κλινοσκεπασμάτων
• Παροξυσμικές κρίσεις (hot flashes), ξεκινούν
με μια δυσάρεστη αίσθηση, ερυθρότητα και
ζέστη στήθος, κεφάλι, λαιμό, διάρκειας λιγών λεπτών και ακολουθεί εφίδρωση
• Έξαψη χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα, αίσθημα ζέστης κυρίως στο πρόσωπο
Συστηματικα νοσηματα
& υπεριδρωσια
• Λοιμώξεις
Φυματίωση, Άτυπα μυκοβακτήρια, Βρουκέλλωση, Απόστημα, Ενδοκαρδίτιδα, Οστεομυελίτιδα, Μυκητιασικές λοιμώξεις,
HIV λοίμωξη, Χρόνια ηπατίτιδα C
• Κακοήθειες
Λέμφωμα hodgin/non hodgin, Νεοπλάσματα γεννητικών οργάνων, ΕνδοθωραΣΕΛΙΔΑ 47

κικά νεοπλάσματα, Σύνδρομο καρκινοειδούς, Διάφορες κακοήθειες
• Διαταραχές ενδοκρινολογικού συστήματος
Υπερθυρεοειδισμός/Θυρεοτοξίκωση, Σακχαρώδης διαβήτης/Υπογλυκαιμία, Εμμηνόπαυση, Γιγαντισμός/Μεγαλακρία, Φαιοχρωμοκύττωμα
• Νευρολογικά νοσήματα
• Καρδιαγγειακές παθήσεις
• Αναπνευστική ανεπάρκεια
• Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
• Μαστοκυττάρωση
• Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
• Διαταραχές πανικού
• Άπνοια ύπνου
• Απόσυρση ουσιών(κοκαίνη, αλκοόλ, οπιοειδή)
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ
• Αντικαταθλιπτικά
• Αντιπυρετικά
• Χολινεργικοί αγωνιστές
• Ορμονικοί παράγοντες
• Υπογλυκαιμικοί παράγοντες
• Συμπαθομιμητικοί παράγοντες
Αναστολείς διαύλων ασβεστίου
Κυκλοσπορίνη
Υδραλαζίνη
Ιντερφερόνη αλφα-2b
Ομεπραζόλη

Rituximab
Tamoxifen
Imatinib
Tramadol
Sildenafil

Αξιολογηση ασθενων
• Δύσκολη/Εκτεταμένος κατάλογος αιτιών
• Πρόκληση για τον κλινικό ιατρό
• Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις
προσέγγισης
• Το ιστορικό ασθενούς μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά την διαγνωστική προσέγγιση π.χ
άλλη συμπτωματολογία (πυρετός, διάρροια, κόπωση, απώλεια βάρους, κνησμός, πόνος ,ρίγη, τρόμος, αίσθημα παλμών, δυσανεξία στη θερμότητα, άλλο νόσημα, τρόπος
διαβίωσης, σεξουαλικές συνήθειες, χρήση
ουσιών, προσθήκη φαρμάκων)
• Φυσική εξέταση. Θερμοκρασία, αρτηριακή
πίεση, καρδιακός ρυθμός, σωματικό βάρος,
εξέταση δέρματος, (πρότυπο εφίδρωσης, έξαψη, περιφερικά στίγματα ενδοκαρδίτιδας)
ψηλάφηση λεμφαδένων, εξόφθαλμος
• Χρόνιες λοιμώξεις (φυματίωση, βρουκέλωση)
• Νευροενδοκρινολογικές κακοήθειες (φαιοχρωμοκύτωμα)
• Ενδοκρινολογικές παθήσεις (Σ. διαβήτης,
Θυρεοτοξίκωση)
• Κακοήθειες (Λέμφωμα, λευχαιμία)
• Νευρολογικές παθήσεις (Parkinson)
• Νυχτερινοί ιδρώτες
• Παροξυσμικές κρίσεις υπεριδρωσίας,υποκινούμενη χολινεργική δράση από κατεχολαμίνες
• Παροξυσμικές κρίσεις ιδρώτα, αυξημένος
μεταβολισμός ,αυξημένη ευαισθησία των
νευρικών ινών στις επινεφρίνες
• Νυχτερινοί ιδρώτες ,κνησμός,
• Παροξυσμικές κρίσεις υπεριδρωσίας

• Εργαστηριακές δοκιμασίες
- Αιματολογικές εξετάσεις 1.Γενική αίματος. 2.Τ.Κ.Ε/CRP, 3.FT4/TSH/ANTI TG/
ANTI TPO, 4.HBA1C/GLY, 5.FSH, 6.HIV,
7.QUANTIFERRON, 8.5-HIAA ούρων
24ώρου,κατεχολαμίνες,μετενεφρίνη
- Ακτινολογικός έλεγχος. 1.RO θώρακος,
2.U/S, 3.C.T
- Καρδιολογικός έλεγχος
- Βιοψία μυελού οστών
•Ο
 εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα πλήρες και αναλυτικό ιστορικό σε συνδυασμό με την λεπτομερή φυσική εξέταση και να προγραμματίζεται σταδιακά αποκλείοντας μία, μία τις αιτίες
Δερματολογικα νοσηματα
με συνοδο υπεριδρωσια
•Δ
 υσιδρωσικό έκζεμα:
- Φυσαλλιδώδης δεματοπάθεια παλαμώνπελμάτων όπου η υπεριδρωσία αποτελεί
επιβαρυντικό παράγοντα στο 40%.
- Μείωση /βελτίωση της υπεριδρωσίας ο-

δηγεί σε βελτίωση της νόσου
• Στικτή κερατόλυση:
- Χαρακτηρίζεται από βοθρία δίκην κρατήρα κυρίως πέλματα ,η υπεριδρωσία που
υπάρχει ακολουθείται από δυσοσμία και
διαβροχή.
- Η βελτίωση της υπεριδρωσίας βοήθα
στην ίαση της νόσου
• Χρωμιδρωσία:
- Έκκριση έγχρωμου ιδρώτα από αποκρινείς αδένες σε πρόσωπο, μασχάλες (αυξημένη συγκέντρωση λιποφουσκινών,
μεγαλύτερη οξείδωση, ή χρωματισμός από εξωγενείς χρωστικές)
- Μείωση εφίδρωσης οδηγεί σε βελτίωση
χρωμιδρωσίας
• Βρωμιδρωσία:
- Αλληλεπίδραση ιδρώτα /βακτηριδίων.
- Μασχάλες, περιγεννητικά ,στήθος. Μείωση εφίδρωσης οδηγεί σε βελτίωση βρωμιδρωσίας
- Διάκριση της ιδιοπαθούς συνήθως εστιακής από γενικευμένη βρωμιδρωσία

α) Συστηματική πάθηση π.χ νεφρική ηπατική ανεπάρκεια, φαινυλκετονουρία
β) Φάρμακα π.χ πενικιλλινη
γ) Τοξίνες π.χ βαρέα μέταλλα
δ) Διατροφή π.χ αλκοόλ, σκόρδο
Δερματολογικα νοσηματα
με επιδεινωση λογω εφιδρωσησ
• Νόσος hailey-hailey
- Οικογενής καλοήθης πέμφιγα.
- Κληρονομούμενη πάθηση με αυτοσωματικό κυρίαρχο τύπο
- Η φυσιολογική έκκριση ιδρώτα επιβαρύνει την κλινική εικόνα της νόσου. Η μείωση της εφίδρωσης βελτιώνει την νόσο
• Νόσος Darier.
- Χαρακτηρίζεται από ακανθόλυση και δυσκεράτωση
- Κληρονομούμενη πάθηση με αυτοσωματικό κυρίαρχο τύπο.
- Η μείωση της εφίδρωσης βελτιώνει την
νόσο

Συστηματικές θεραπείες
στην εστιακή υπεριδρωσία:
ενδείξεις/τρόπος χορήγησης
Βασιλική Μαρκαντώνη
Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

• Εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση
με κοινωνικές, επαγγελματικές
και ψυχολογικές επιπτώσεις που
επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα
ζωής των ασθενών
• Αφορά κυρίως παλάμες και
πέλματα (60%), μασχάλες (3040%), πρόσωπο (<10%)
• Έναρξη συνήθως στην παιδική
ηλικία ή την εφηβεία
Διαγνωστική προσέγγιση
Κριτήρια για τη διάγνωση της πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας: υπερβολική εφίδρωση χωρίς προφανές αίτιο, διάρκειας
μεγαλύτερης των 6 μηνών που συνοδεύεται
από τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Συμμετρική και αμφοτερόπλευρη εντόπιση
• Δυσλειτουργία στις καθημερινές δραστηριότητες
• Τουλάχιστον 1 επεισόδιο την εβδομάδα
• Έναρξη πριν από την ηλικία των 25 ετών

•Ο
 ικογενειακό ιστορικό
•Υ
 ποχωρεί κατά τη διάρκεια του ύπνου
• Σ ταθμιστική μέθοδος (υπολογισμός ποσότητας εκκρινόμενου ιδρώτα)
•Δ
 οκιμασία αμύλου-ιωδίου του Minor (χαρτογράφηση υπεριδρωσικών περιοχών)
Σε δευτεροπαθή υπεριδρωσία
• Ε ργαστηριακές εξετάσεις βάσει ιστορικού
και φυσικής εξέτασης
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18η Δερματολογική διημερίδα

Θεραπευτική προσέγγιση
• Ενημέρωση ασθενών/αλλαγή τρόπου ζωής
• Τοπική
• Ιοντοφόρηση
• Συστηματική
• Βοτουλινική τοξίνη
• Χειρουργική
• Νεότερες συσκευές εκπομπής ενέργειας
- Nd:YAG lasers
- Radiofrequences (RF)
- Microwaves (Miradry)
- Focused ultrasounds
Ιδανική θεραπεία υπεριδρωσίας
• Δραστική, απλή, εύκολη, γρήγορη στην εφαρμογή
• Μόνιμα ή μακροχρόνια αποτελέσματα χωρίς υποτροπές
• Απουσία τοπικών ή συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών
• Θετική αναλογία κόστους- αποτελέσματος
• Βελτίωση ποιότητας ζωής και ικανοποίηση
ασθενών
• Κατάλληλη για όλες τις εντοπίσεις

Συστηματική θεραπεία-Ενδείξεις
• Εφαρμόζεται σε ασθενείς με γενικευμένη,
πολυεστιακή ή σχετιζόμενη με stress υπεριδρωσία
• Χορηγείται σε εστιακή υπεριδρωσία ως μονοθεραπεία/ή επικουρικά σε περιπτώσεις
με υψηλό HDSS score (3/4) και αποτυχία
βελτίωσης με τοπικές θεραπείες

Συστηματική θεραπεία
• Αντιχολινεργικά
• Ηρεμιστικά
• Μη στερινοειδήΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ
αντιφλεγμονώδη
Η• πρωτοπαθής
υπεριδρωσία είναι
μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
Ανταγωνιστές
ασβεστίου
υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες, στην οποία δεν μπορεί
•
β

-αδρενεργικοί
αναστολείς
να προσδιοριστεί συγκεκριμένη αιτία και συνήθως είναι εστιακή. Η οξυβουτινίνη είναι ένα
αντιχολινεργικό
φάρμακο που αναστολείς
ανταγωνίζεται τους μουσκαρινικούς υποδοχείς της
• α-αδρενεργικοί
ακετυλοχολίνης. Έχει έγκριση από τον ΕΟΦ για τη θεραπεία της ακράτειας ούρων. Ωστόσο
•
β

ότανα
υπάρχουν πολλές αναφορές για την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της
υπεριδρωσίας. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η
ασφάλεια της συστηματικής χορήγησης οξυβουτινίνης σε ασθενείς με πρωτοπαθή
υπεριδρωσία.

ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΣ

Στη μελέτη περιελήφθησαν ασθενείς της κλινικής υπεριδρωσίας του Νοσ. "Ανδρέας
Συγγρός" από το 2013 έως σήμερα με πρωτοπαθή εστιακή ή πολυεστιακή υπεριδρωσία
(Πίνακας 1). Κριτήρια αποκλεισμού αποτελούσαν η αλλεργία σε οξυβουτινίνη, απόφραξη
ουροδόχου κύστεως ή εντέρου, παθήσεις προστάτου, σοβαρή ελκώδης κολίτιδα/τοξικό
μεγάκολο, γλαύκωμα κλειστής γωνίας, μυασθένεια Gravis/νόσος Parkinson,
εγκυμοσύνη/θηλασμός, λήψη αντιψυχωσικών / αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Το σκεύασμα
που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Ditropan (tablets 5 mg) με δοσολογία: ½ χάπι ανά 12ώρες
για 2εβδομάδες, κατόπιν 1 χάπι το πρωί και ½ χάπι μετά από 12 ώρες (δόση 7,5 mg
ημερησίως) για τις επόμενες 2 βδομάδες. Η δόση κρίνοντας την αποτελεσματικότητα και τις
παρενέργειες που καταγράφονταν, αυξανόταν κατά 2,5 mg ανά 2 εβδομάδες, μέχρι τη
μέγιστη δόση των 15 mg (3 χάπια ημερησίως). Οι ασθενείς κατά τις επισκέψεις τους
συμπλήρωναν ερωτηματολόγιο εκτίμησης της βαρύτητας της υπεριδρωσίας (HDSS) και της
ποιότητας ζωής (DLQI) και καταγράφονταν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θεραπεία-Αντιχολινεργικά
• Τα συχνότερα χορηγούμενα συστηματικά
φάρμακα στην υπεριδρωσία (οξυβουτινίνη,γλυκοπυρολλάτη, βρωμιούχος μεθανθελίνη, βρωμιούχος προπανθελίνη)
- Αναστέλλουν την παραγωγή ιδρώτα στο
επίπεδο της νευροενδοκρινικής σύναψης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ
ανταγωνιζόμενα
τη
δράση της ακετυλοΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ
Η πρωτοπαθής υπεριδρωσία είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
Η πρωτοπαθής υπεριδρωσία είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες, στην οποία δεν μπορεί
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Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 152 ασθενείς, 96 γυναίκες και 56 άνδρες, με μεγάλο
εύρος ηλικίας από 9 έως 75 ετών. 21 ασθενείς σταμάτησαν τη λήψη του φαρμάκου εντός
του πρώτου μήνα χορήγησης λόγω δυσανεκτικότητας ή της μη αναμενόμενης
ανταπόκρισης. Η μέγιστη αποτελεσματική και ικανοποιητικά ανεκτή δόση του φαρμάκου
βρέθηκε στα 7,5-10 mg / ημερησίως και μόνο 2 ασθενείς έφτασαν να χρησιμοποιήσουν 3
χάπια ημερησίως (Πίνακας 2). Οι συχνότερες παρενέργειες που καταγράφησαν ήταν η
ξηροστομία, η ξηροφθαλμία και η ήπια έως μέτρια κατακράτηση ούρων (Πίνακας 3). Κατά
την μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου για τουλάχιστο 6 μήνες, η βελτίωση της
υπεριδρωσίας παρέμενε σταθερή και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υπαρκτές αλλά
καλύτερα ανεκτές
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του πρώτου μήνα χορήγησης λόγω δυσανεκτικότητας ή της μη αναμενόμενης
ανταπόκρισης. Η μέγιστη αποτελεσματική και ικανοποιητικά ανεκτή δόση του φαρμάκου
ανταπόκρισης.
Η μέγιστη αποτελεσματική και ικανοποιητικά ανεκτή δόση του φαρμάκου
βρέθηκε στα 7,5-10 mg / ημερησίως και μόνο 2 ασθενείς έφτασαν να χρησιμοποιήσουν 3
βρέθηκε στα 7,5-10 mg / ημερησίως και μόνο 2 ασθενείς έφτασαν να χρησιμοποιήσουν 3
χάπια ημερησίως (Πίνακας 2). Οι συχνότερες παρενέργειες που καταγράφησαν ήταν η
χάπια ημερησίως (Πίνακας 2). Οι συχνότερες παρενέργειες που καταγράφησαν ήταν η
ξηροστομία, η ξηροφθαλμία και η ήπια έως μέτρια κατακράτηση ούρων (Πίνακας 3). Κατά
ξηροστομία, η ξηροφθαλμία και η ήπια έως μέτρια κατακράτηση ούρων (Πίνακας 3). Κατά
την μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου για τουλάχιστο 6 μήνες, η βελτίωση της
την μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου για τουλάχιστο 6 μήνες, η βελτίωση της
υπεριδρωσίας παρέμενε σταθερή και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υπαρκτές αλλά
υπεριδρωσίας παρέμενε σταθερή και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υπαρκτές αλλά
καλύτερα ανεκτές
καλύτερα ανεκτές

Οξυβουτυνίνη (Ditropan)
• Αντιχολινεργικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της νευρογενούς κύστης
• Χορηγείται σε προοδευτικά αυξανόμενες
δόσεις ανα 1-2 εβδομάδες, ξεκινώντας από
2,5 mg 1-2 φορές ημερησίως (συνήθης αποτελεσματική δόση εφόσον είναι καλά ανεκτή 7,5-10mg ημερησίως)
• Ικανοποιητικό προφίλ ασφαλείας και αποτελεσματικότητας σε πολλαπλές μελέτες ακόμα και μακροχρόνιες
• Πιο συχνές παρενέργειες: ξηροστομία, ξηροφθαλμία, δυσκοιλιότητα, επίσχεση ούρων, κεφαλαλγία
Γλυκοπυρρολάτη (Robinul)
• Έχει χρησιμοποιηθεί για το γαστρικό έλκος
και τη μείωση εκκρίσεων (σιελογόνων αδέΣΕΛΙΔΑ 50

Η τετραετής εμπειρία μας στη χρήση οξυβουτινίνης
για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς υπεριδρωσίας
Μαρκαντώνη Βασιλική 1, Πλατσιδάκη Ευτυχία1, Αγιασοφίτου Ευθυμία1, Κουρής
Ανάργυρος1, Λυδάκη Δανάη1, Χατζηϊωάννου Αργυρώ2, Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος1
1. Κρατική Δερματολογική Κλινική , Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα
2. Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

ΠΑΛΑΜΕ
Σ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΜΑΣΧΑΛΕΣ ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΩΡΑΚΑΣ ΡΑΧΗ

69

40

70
20
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ

Η τετραετή
για τη θερ

1 ΕΣΤΙΑ 2 ΕΣΤΙΕΣ >=3

17

17

40

ΗΑΝΔΡΕΣ
πρωτοπαθής 31υπεριδρωσία
είναι μια33παθολογική
κατάσταση 13που χαρακτηρίζεται
από
34
10
13
21
υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες, στην οποία δεν μπορεί
ΣΥΝΟΛΟ
100συγκεκριμένη
74 αιτία και
103συνήθως30είναι εστιακή.30Η οξυβουτινίνη
30 είναι ένα
61
να
προσδιοριστεί
αντιχολινεργικό φάρμακο που ανταγωνίζεται τους μουσκαρινικούς υποδοχείς της
Πίνακας 1. Εστίες Υπεριδρωσίας των ασθενών που μελετήθηκαν
ακετυλοχολίνης. Έχει έγκριση από τον ΕΟΦ για τη θεραπεία της ακράτειας ούρων. Ωστόσο
υπάρχουν πολλές αναφορές για την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της
υπεριδρωσίας. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η
ασφάλεια της συστηματικής χορήγησης οξυβουτινίνης σε ασθενείς με πρωτοπαθή
υπεριδρωσία.
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Ανάργυρος1, Λυδάκη
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Στη μελέτη περιελήφθησαν ασθενείς της κλινικής υπεριδρωσίας του Νοσ. "Ανδρέας
Συγγρός" από το 2013 έως σήμερα με πρωτοπαθή εστιακή ή πολυεστιακή υπεριδρωσία
(Πίνακας 1). Κριτήρια αποκλεισμού αποτελούσαν η αλλεργία σε οξυβουτινίνη, απόφραξη
ουροδόχου κύστεως ή εντέρου, παθήσεις προστάτου, σοβαρή ελκώδης κολίτιδα/τοξικό
μεγάκολο, γλαύκωμα κλειστής γωνίας, μυασθένεια Gravis/νόσος Parkinson,
εγκυμοσύνη/θηλασμός, λήψη αντιψυχωσικών / αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Το σκεύασμα
που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Ditropan (tablets 5 mg) με δοσολογία: ½ χάπι ανά 12ώρες
για 2εβδομάδες, κατόπιν 1 χάπι το πρωί και ½ χάπι μετά από 12 ώρες (δόση 7,5 mg
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νων, αναπνευστικού συστήματος) προεγχειρητικά
• Η δόση ξεκινά από 1mg/2 φορές ημερησίως και αυξάνεται κατά 2mg ανά ημέρα εφόσον είναι καλά ανεκτή μέχρι τη μέγιστη 8mg ημερησίως στους ενήλικες.
Στα παιδιά οι δόσεις κυμαινόνται από 0,5 έως 3mg.
• Ανταπόκριση στη θεραπεία: 67-90%
• Ανεπιθύμητες ενέργειες: 29-79% με συχνότερη την ξηροστομία
• Ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα

Βρωμιούχος Μεθανθελίνη (Vagantin)
• Έχει αποδειχτεί αποτελεσματική σε μικρές
τυχαιοποιημένες μελέτες με ασθενείς που
έπασχαν από μασχαλιαία υπεριδρωσία και
λιγότερο αποτελεσματική σε περιπτώσεις
παλαμιαίας υπεριδρωσίας
• Συνιστώμενη δοσολογία: 50mg/ 3 φορές
ημερησίως
Αντενδείξεις αντιχολινεργικών
• Υπερευαισθησία στην ουσία ή συστατικό
των χορηγούμενων σκευασμάτων
• Παθήσεις που αποκλείουν τη χρήση αντιχολινεργικών φαρμάκων:
ελκώδης κολίτιδα, παραλυτικός ειλεός, διαφραγματοκήλη, αχαλασία, γλαύκωμα, αποφρακτική ουρόπαθεια,υπερτροφία προστάτη,καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, υπέρταση, υπερθυρεοειδισμό, μυασθένεια
• Φάρμακα που αλληλεπιδρούν
- άλλα αντιχολινεργικα (π.χ αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, αντισπασμωδικά)
- αντιβιοτικά
- καρδιολογικά (θειαζιδικά διουρητικα, ΑΜΕΑ)
- κάλιο (κίνδυνος αιμορραγίας από το γαστρεντερικό)
- κετοκοναζόλη (μείωση βιοδιαθεσιμότητας, χορήγηση 2 ώρες πριν)
- υδροξυζίνη (Atarax, Iremofar) (ΚΝΣ, υπερθερμία)

Προειδοποιήσεις/προφυλάξεις
• Προσοχή σε ασθενείς με ηπατική ή/και νεφρική δυσλειτουργία και ηλικιωμένους ->
προσαρμογή της δόσης
• Προσοχή σε άτομα που απαιτείται για εκτέλεση εργασιών εγρήγορση (χειριστές μηχανημάτων) λόγω επίδρασης ΚΝΣ
• Προσοχή σε συνθήκες αυξημένης περιβαλλοντικής θερμοκρασίας, έντονης σωματικής
άσκησης, πυρετού -> κίνδυνος εμφάνισης
κακοήθους υπερθερμίας
• Προσοχή αν εμφανιστούν διάρροιες -> κίνδυνος ατελούς απόφραξης
• Σύσταση αποφυγής ή επιφυλακτικής χρήσης σε κύηση και γαλουχία

Νευροκατασταλτικά φάρμακα
• Κλονιδίνη (Catapresan), β-αδρενεργικοί αναστολείς, αναστολείς διαύλων ασβεστίου
και βενζοδιαζεπίνες
- αποτελούν θεραπευτική επιλογή για την
υπεριδρωσία ασκώντας περιφερική αντιχολινεργική δράση και κεντρική αγχολυτική δράση μπλοκάροντας τους αδρενεργικούς υποδοχείς
- κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν
το αίσθημα ζάλης και η μειωμένη κινητικότητα
- απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό ασθενών
- μικρή εμπειρία και περιορισμοί στη χρήση αυτών των φαρμάκων από δερματολόγους
Συμπεράσματα
• Προσεκτική αξιολόγηση των υποψηφίων
ασθενών για λήψη συστηματικής αγωγής
(βαρύτητα υπεριδρωσίας, προηγούμενες
θεραπείες, συνυπάρχοντα νοσήματα, συγχορηγούμενα φάρμακα)
• Σωστή ενημέρωση των ασθενών προκειμένου να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες
• Eξατομικευμένες και συνδυαστικές θεραπευτικές επιλογές προκειμένου να έχουμε
βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα με ελάχιστες παρενέργειες

Δερματοσκόπηση

Θεωρητικά στοιχεία και εφαρμογή στην κλινική πράξη
Γεώργιος Χαϊδεμένος

τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
Η δερματοσκόπηση, αποτελεί τμήμα της «μοντέρνας» Ιατρικής η οποία ολοένα συχνότερα
χρησιμοποιεί μη επιθετικές και εύχρηστες απεικονιστικές μεθόδους. Το βιβλίο μπορεί να ικανοποιήσει απαιτήσεις πολλών ταχυτήτων.
Εάν είστε βιαστικός αναγνώστης, μπορείτε να περιηγηθείτε στις περιλήψεις που υπάρχουν στο
τέλος των σημαντικών κεφαλαίων και να αποκτήσετε τις βασικές δερματοσκοπικές γνώσεις,
μελετώντας τις λεζάντες των άνω των 210 φωτογραφιών του κειμένου.
Αλλά και οι προσδοκίες των δύσκολων μελετητών πιστεύω πως θα βρουν ανταπόκριση, με
τα αναλυτικά και κατά Τομείς Κεφάλαια, τα οποία υποστηρίζονται από βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα, οι Πίνακες με κωδικοποιημένα τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των παθήσεων και
το Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, αποτελούν μια συνοπτική αλλ’ ουσιαστική μέθοδο αναγνωστικής προσπέλασης.

ΤΙΜΗ: 50€

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

Υπενθυμίζεται πως με τη δερματοσκόπηση παρέχονται τρεις σημαντικές δυνατότητες στον Κλινικό γιατρό. Επιβεβαιώνεται η κλινική του υποψία. Μειώνεται ο αριθμός των μη απαραίτητων
βιοψιών και χειρουργικών εξαιρέσεων. Επιτρέπεται η αναγνώριση των επικίνδυνων ή αμφίβολων για κακοήθεια περιπτώσεων που θα επανεξετασθούν ή θα οδηγηθούν στο χειρουργείο.
Εντυπωσιάζει το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του συγγραφέα, που σχεδόν καλύπτει όλο το
φάσμα των παθήσεων που αναλύονται. Εξάλλου, χωρίς εικόνα η δερματοσκόπηση θα παρέμενε γράμμα κενό.
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Superior HIFU System

Local Heating
Collagen denaturation
Neocollagenesis

Bulk Heating
Fat Melting
Volume Reduction

81, 28th Oktovriou str.
Thessaloniki 54642, Greece
T: +302310817700, +302310859454
info@ouzounismedical.gr
ouzounismedical.gr
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Safety without
compromise

Speed that moves you

Without gel

Ιατρογενή έλκη
Γρηγόριος Γ. Χάμψας
Πλαστικός Χειρουργός, MD, MSc, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής
Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»

Ιατρογενή καλούνται τα έλκη που δημιουργούνται στο δέρμα μετά από κάποια
ιατρική παρέμβαση. Ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης, τη διάρκειά τους και την
έλλειψη ή μη φροντίδας διακρίνονται σε οξέα (των οποίων η εμφάνιση είναι
άμεση) και σε χρόνια (όταν η διάρκειά τους είναι μεγάλη ή έχουν παραμείνει
επί μακρόν χωρίς την κατάλληλη αντιμετώπιση).

Α

νάλογα με το είδος της βλάβης που
προκαλείται στο δέρμα, συναντάμε εγκαύματα λόγω θερμότητας (π.χ. από κακή χρήση – εφαρμογή laser), χημικά εγκαύματα (π.χ. από μη σωστή εφαρμογή χημικού peeling), ψυχρά εγκαύματα (π.χ. από
υπερβολική εφαρμογή υγρού αζώτου). Θα
πρέπει να γίνει πλύσιμο του εγκαύματος, εκτίμηση του βάθους και της έκτασης, καλλιέργεια – αντιβιόγραμμα, χρήση τοπικά ήπιου αντισηπτικού, χρήση μη κολλητικών γαζών και
χορήγηση αναλγητικών αναλόγως με την περίπτωση. Σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να γίνει χρήση ενυδατικών κρεμών, ενώ η αλλαγή γίνεται συνήθως κάθε 24Η .
Η νέκρωση του δέρματος μπορεί να προκληθεί λόγω ισχαιμίας – θρόμβωσης αγγείων
από χρήση ενέσιμου υλικού ενδαγγειακά (υαλουρονικό οξύ, έγχυση λίπους, σιλικόνης,
σκληρυντικές ενέσεις) για αισθητική βελτίωση μιας περιοχής του προσώπου.
Η έκταση της νέκρωσης μπορεί να είναι μικρή ή μεγάλη με έντονη δυσκολία στην αντιμετώπισή της. Επίσης, η χρήση ακτινοβολίας
για θεραπευτικούς λόγους σε ογκολογικούς
ασθενείς (ακτινονέκρωση), καθώς και η διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος (κακή εφαρμογή
γείωσης χειρουργικής διαθερμίας) μπορεί να
προκαλέσει μικρή ή μεγάλη νέκρωση και αυτή μπορεί να είναι μερικού ή ολικού πάχους.
Η αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους είναι μια
πρόσθετη επιλογή σε δύσκολες καταστάσεις,
για την περαιτέρω βελτίωση του προβληματικού δέρματος, χρησιμοποιώντας την ενέργεια των ADSCs, μειώνοντας την φλεγμονή και
προάγοντας τον σχηματισμό κοκκιώδους ιστού και τη βελτίωση της υφής του δέρματος.
Πολλές φορές σε ογκολογικούς ασθενείς
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία μπο-

ρεί να παρουσιασθεί νέκρωση του δέρματος
στο σημείο που γίνεται η έγχυση όταν η χημειοθεραπευτική ουσία εγχυθεί εκτός αγγείου. Πρέπει να σταματήσει η χορήγηση του
φαρμάκου, να γίνει χορήγηση φυσιολογικού
ορού στο υποδόριο ώστε να μειωθεί η τοξική δράση του φαρμάκου. Στη συνέχεια μετά
από παρακολούθηση, εάν γίνει νέκρωση του
δέρματος πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά
και να γίνει αποκατάσταση του ελλείμματος
με κάποια τεχνική της πλαστικής χειρουργικής
( π.χ δερματικό μόσχευμα, κρημνός κ.τ.λ ).
Έλκος – έλλειμμα μπορεί να δημιουργηθεί
μετά από προσπάθεια αφαίρεσης παραμελημένου ευμεγέθους δερματικού όγκου, όταν
μετά από την εκτομή του κι ενώ το έλλειμμα
παραμένει ανοιχτό εν αναμονή της ιστολογικής εξέτασης ή αν προκύψει υποτροπή του όγκου ή αποτύχει η ιατρική παρέμβαση για αποκατάσταση. Σε απώτερο χρόνο με τη χρήση κάποιας τεχνικής της πλαστικής χειρουργικής, θα γίνει αποκατάσταση του ελλείμματος.
Η χορήγηση ορισμένων φαρμάκων (π.χ.
υδροξυουρία, μεθοτρεξάτη, ιντερφερόνη
κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσει γενικευμένο ή
τοπικό δερματικό έλκος μικρότερης ή μεγαλύτερης βαρύτητας.
Επίσης, η εφαρμογή χρωστικών ουσιών
στο δέρμα (δερματοστιξία) μπορεί να προκαλέσει τοπικά τοξική δερματίτιδα και, ανάλογα
με τη βαρύτητα και την έκταση της βλάβης,
μπορεί να εξελιχθεί σε έλκος. Μία φλεγμονή
του δέρματος μικροβιακής αιτιολογίας (ελλιπής αντισηψία στην περιοχή της χορήγησης ενέσιμου υλικού - π.χ. υαλουρονικού οξέος,
αντιβιοτικού, λίπους κ.λπ.) μπορεί να εξελιχθεί σε αποστηματοποίηση της περιοχής με
έντονη φλεγμονή του υπερκείμενου δέρματος και μερική ή ολική νέκρωση αυτής.
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18η Δερματολογική διημερίδα
Σε περίπτωση τραυματισμού στο σώμα
που μπορεί να προκαλέσει αιμάτωμα σημαντικής έκτασης λόγω της αποκόλλησης του
δέρματος και διαταραχής της αιμάτωσής του,
εάν δεν παροχετευτεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση αυτού.
Μία άλλη περίπτωση ελκών είναι αυτά που
προκαλούνται από την έλλειψη σωστής νοσοκομειακής φροντίδας και υποδομής (κατακλύσεις). Επίσης, οι διαβητικοί ασθενείς εμφανίζουν νευροπαθητικά έλκη λόγω υπαισθησίας.
Η λεμφική στάση – λεμφοίδημα στα άνω
ή κάτω άκρα μετά από χειρουργική επέμβαση λεμφαδενικού καθαρισμού μασχάλης ή
βουβωνικής περιοχής, αντίστοιχα, για ογκολογικούς λόγους και η φλεβική ανεπάρκεια, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα (ελαστική περίδεση, χρήση ελαστικής κάλτσας ή γαντιού) και δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσουν σε
φλεγμονή και, κατ’ επέκταση, σε εξέλκωση
του δέρματος.
Υπάρχουν περιπτώσεις που το δέρμα παρουσιάζει νέκρωση ή δυσχέρεια επούλωσης
λόγω τάσης κατά τη συρραφή του (κακή εκτίμηση οιδήματος, ποιότητας και πάχους του
δέρματος και τραυματισμού του). Τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούνται σε επιπλεγμένα κατάγματα άνω και κάτω άκρων, σε αρθροπλαστικές, σε μειωτική μαστών λόγω γιγαντομαστίας, σε κοιλιοπλαστικές, σε facelift κ.λπ.
Ανάλογα με την αιτία που προκάλεσε το
έλκος, θα πρέπει να γίνει άρση αυτής, όπου αυτό είναι δυνατόν. Στη συνέχεια, πρέπει
να απομακρυνθούν οι νεκρωτικές εστίες του
δέρματος, οι οποίες παρατείνουν τη φλεγμονή, είτε χειρουργικά είτε με συντηρητικούς
τρόπους (καθαρισμό τοπικά, χρήση κολλαγενάσης για τη ρευστοποίηση των νεκρωτικών ιστών).
Ακολουθεί η καλλιέργεια του τραύματος
προκειμένου να ανιχνευθούν παθογόνοι μικροοργανισμοί που έχουν αποικίσει το έλκος,
ώστε να χορηγηθούν η ενδεδειγμένη αντιβίωση και τοπικά αντιμικροβιακοί παράγοντες.
Αυτές οι πρώτες ενέργειες θα βελτιώσουν
την τοπική κατάσταση ώστε, ανάλογα με την
έκταση του προβλήματος, αρχικά ο ασθενής
να αντιμετωπισθεί σε ένα κατάλληλο τμήμα
αντιμετώπισης ελκών και, στη συνέχεια, σε ένα τμήμα πλαστικής χειρουργικής για την κάλυψη του ελλείμματος με τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών (συμπλησίαση τραύματος, δερματικά μοσχεύματα, τοποπεριοχικοί
κρημνοί κ.λπ), προσφέροντας λύση στο πρόβλημα του ασθενούς.
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Μας αρκεί η θεραπεία της έξαρσης με τοπικούς παράγοντες στην ψωρίαση;

PSO-LONG: Αποτελέσματα συγκεκριμένου μοντέλου
μακροχρόνιας διαχείρισης της ψωρίασης με αφρό
καλσιποτριόλης/διπροπιονικής βηταμεθαζόνης (Cal/BD)
Ελευθερία Ταμπουρατζή1, Γεώργιος Πεσιρίδης2
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Οι στρατηγικές
θεραπείας για
την ψωρίαση,
στοχεύουν
στην επίτευξη
του λεγόμενου
«καθαρού»
δέρματος
αλλά και στην
παρατεταμένη
ύφεση της
νόσου. Όσο
σημαντικός
στόχος είναι
το «καθαρό»
δέρμα, άλλο
τόσο είναι και η
διαχείριση της
υπολειμματικής
νόσου γιατί
αν αυτή δεν
ελεγχθεί
ικανοποιητικά
οδηγεί σε νέα
υποτροπή.
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Οι τοπικές αγωγές αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά αποτελεσματικά την ήπια και
πολλές φορές τη μέτρια ψωρίαση. Επίσης
συγχορηγούνται με τη συστηματική ή βιολογική θεραπεία στη μέτρια και σοβαρή
νόσο. Η θεραπεία συντήρησης ορίζεται ως
η χορήγηση μακροχρόνιας, χαμηλής δόσης διαλείπουσας αγωγής και έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην ατοπική δερματίτιδα αλλά δεν έχει διερευνηθεί μέχρι
πρόσφατα στην ψωρίαση κατά πλάκας1,2,3.
Οι ασθενείς επιθυμούν όχι μόνο απουσία
νόσου αλλά διατήρηση αυτής της εικόνας
μακροχρόνια, κάτι που είναι εφικτό να επιτευχθεί μόνο με συντήρηση. Με γνώμονα
τα ανωτέρω, δημιουργήθηκε η μελέτη PSOLONG, μελέτη φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή διάρκειας 52 εβδομάδων που
αξιολόγησε την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια ενός προληπτικού σχήματος με τοπική αγωγή για την ψωρίαση με συγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα
και συγκεκριμένους στόχους4:
• Την αύξηση των διαστημάτων σε ύφεση.
• Τη μείωση των υποτροπών.
Το σκεπτικό: Ο αφρός Cal / BD που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα εγκεκριμένο φάρμακο για τη θεραπεία των συμπτωμάτων
της ενεργού ψωρίασης βραχυπρόθεσμα.
Οι ερευνητές θέλησαν να δουν αν ο αφρός
Cal / BD θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
μακροπρόθεσμα, για τη μείωση του αριθμού των εξάρσεων.
Στη μελέτη συμμετείχαν 545 ασθενείς
(ολοκλήρωσαν οι 251) από 56 δερματολογικές κλινικές στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Πολωνία και
τη Γερμανία, από τον Φεβρουάριο του 2017
έως τον Ιούνιο του 20194. Οι ασθενείς ήταν
ενήλικες, με τουλάχιστον ήπια ψωρίαση .
Μεθοδολογία PSO-LONG:
Μετά την έκπλυση και τον έλεγχο, ακολούθησε η ‘’ανοιχτή φάση’’, όπου όλοι οι ασθενείς λάμβαναν αφρό Cal / BD στις ψωριασικές πλάκες μία φορά την ημέρα για 4 εβδομάδες. Όσοι από αυτούς πέτυχαν «καθαρό»
ή «σχεδόν καθαρό» δέρμα, τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα «θεραπείας συντήρησης» και
στην ομάδα «κατ’ επίκληση αντιμετώπισης»
και συνέχισαν στη φάση των 52 εβδομάδων4.
• Στην ομάδα «θεραπείας συντήρησης»
εντάχθηκαν 272 ασθενείς, οι οποίοι για 52
εβδομάδες εφάρμοζαν αφρό Cal / BD στις
ψωριασικές πλάκες δύο φορές την εβδομάδα, με διαφορά 2 - 3 ημερών.
• Στην ομάδα «κατ’ επίκληση αντιμετώπι-

σης» εντάχθηκαν 273 ασθενείς, οι οποίοι για 52 εβδομάδες εφάρμοζαν placebo
αφρού στις ψωριασικές πλάκες κατά τον
ίδιο τρόπο.
Σε περίπτωση εμφάνισης νέας έξαρσης
(υποτροπή) στη φάση συντήρησης, οι ασθενείς ανεξαρτήτως ομάδας, λάμβαναν αφρό
Cal / BD μία φορά τη μέρα για τέσσερις εβδομάδες και σε περίπτωση επίτευξης »καθαρού» ή »σχεδόν καθαρού» δέρματος, συνέχιζαν την θεραπεία συντήρησης.
Μετά τις 4+52 εβδομάδες, οι ασθενείς συνέχισαν να παρακολουθούνται για 8 εβδομάδες ώστε να ολοκληρωθεί η καταγραφή
των στοιχείων ασφαλείας.

Mείωση των νέων εξάρσεων

46% μείωση

των νέων εξάρσεων με τη θεραπεία
συντήρησης έναντι της κατ' επίκληση
αντιμετώπισης, σε διάστημα ενός έτους
Αποτελεσματικότητα: Πόσος καιρός
χρειάστηκε ώστε οι ασθενείς να βιώσουν την πρώτη τους νέα έξαρση των
συμπτωμάτων;
Ο χρόνος έως την πρώτη νέα έξαρση
υπολογίστηκε ως ο χρόνος κατά τον οποίο
οι μισοί από τους ασθενείς σε κάθε ομάδα
εμφάνισαν μια νέα έξαρση. Για τους ασθενείς στην ομάδα 1 ήταν 56 μέρες έναντι 30
ημερών στην ομάδα 24.
Σύμφωνα με ένα μαθηματικό μοντέλο,
οι ασθενείς στην ομάδα 1 ήταν πιθανό να
έχουν 3 εξάρσεις το χρόνο, ενώ στην ομάδα 2 ήταν πιθανό να έχουν 54.
Επιπλέον, όλοι οι ασθενείς επωφελήθηκαν από τη μακροχρόνια θεραπεία συντήρησης με αφρό Cal / BD έναντι της κατ’ επίκληση αντιμετώπισης, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τους κατά την έναρξη της θεραπείας και το όφελος της θεραπείας αυξήθηκε ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου5.

Λιγότερες εξάρσεις
σε διάστημα ενός έτους
Ο προβλεπόμενος αριθμός
νέων εξάρσεων ανά έτος είναι

3,1%
4,8%

(θεραπεία συντήρησης

έναντι

αντιμετώπιση)
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(κατ' επίκληση

Οι ασθενείς εμφάνισαν
ανεπιθύμητες ενέργειες κατά
τη διάρκεια της μελέτης;
Οι ασθενείς και στις δύο ομάδες παρουσίασαν παρόμοιες ανεπιθύμητες ενέργειες
κατά τη διάρκεια της μελέτης4.
Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε «ατροφία
του δέρματος»4, και επιβεβαιώθηκε η ασφάλεια μακροχρόνιας χορήγησης του αφρού4,6.
Συμπερασματικά, με βάση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης, η αρχική
θεραπεία με αφρό Cal / BD καθημερινά για
τέσσερις εβδομάδες και στη συνέχεια συντήρηση δύο φορές την εβδομάδα, με διαφορά 2 - 3 ημερών, έως και 52 εβδομάδες, οδηγεί σε μείωση νέων εξάρσεων, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση του μακροπρόθεσμου ελέγχου της ψωρίασης κατά πλάκας
περισσότερο από εκείνη της κατ’ επίκληση
τοπικής θεραπείας διατηρώντας παράλληλα ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.
Συνεπώς, η θεραπεία συντήρησης και
η σωστή δοσολογία αποτελούν βασικό
συνδυασμό στη διατήρηση «καθαρού»
δέρματος.
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Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται οδηγίες καλών πρακτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων για τις συστηματικές
μεθόδους καθαρισμού, απολύμανσης, εξυγίανσης και αποστείρωσης, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
που θα πρέπει να εφαρμόζονται στο ιατρικό περιβάλλον για την επαύξηση της προστασίας και της ασφάλειας των
ασθενών, των συνοδών και των εργαζομένων με σκοπό την πρόληψη και προστασία από περιβαλλοντικές επιμολύνσεις.

Guidelines for the implementation of health protocols of cleaning,
disinfection, sanitation and sterilization of tissues, skin & surfaces
in healthcare environment

This article includes guidelines for good practice and health protocols for systematic methods of cleaning, disinfection, sanitation and
sterilization, in accordance with the hygiene and safety rules that should be applied in healthcare environment, to increase the protection
and safety of patients, visitors and workers for the purpose of prevention and protection against environmental contamination.

H

αναπνευστική λοίμωξη (COVID-19),
αιτιολογικός παράγοντας της οποίας είναι ο ιός SARS-CoV-2 του γένους
Betacoronavirus, της μεγάλης οικογένειας
Coronaviridae, μονοκλωνικών ελυτροφόρων θετικής πολικότητας ιών RNA (1), προκαλείται κυρίως μέσω στενής φυσικής επαφής και αναπνευστικών σταγονιδίων, ενώ είναι δυνατή η μετάδοσή της και κατά τη διάρκεια ιατρικών διαδικασιών που παράγουν αεροζόλ (2,3).
Οι αναπνευστικές εκκρίσεις ή τα σταγονίδια που αποβάλλονται από μολυσμένα άτομα
μπορούν να μολύνουν και επιφάνειες και αντικείμενα (2,4). Βιώσιμος ιός SARS-CoV-2 ή
και RNA του, που ανιχνεύεται με τη μέθοδο
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης

(Real-Time Reverse Transcription Polymerase
Chain Reaction (RT-PCR) μπορεί να βρεθεί σε
αυτές τις επιφάνειες, για περιόδους που κυμαίνονται από ώρες έως ημέρες, ανάλογα με
το περιρρέον περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας και της υγρασίας) και
τον τύπο της επιφάνειας. Σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες παρέμεινε βιώσιμος σε αερολύματα τρείς ώρες (5,6), και σε επιφάνειες
έως: 4 ώρες πάνω σε χαλκό, 24 ώρες πάνω
σε χαρτόνι και 2-4 ημέρες πάνω σε πλαστικές
ή ανοξείδωτες επιφάνειες, αλλά με σημαντικά μειωμένο ιικό φορτίο (4,7–10).
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η πιθανότητα μετάδοσης μέσω άψυχων επιφανειών
είναι πολύ μικρή και μόνο σε περιπτώσεις όπου ένα μολυσμένο άτομο βήχει ή φτερνίζε-
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ται στην επιφάνεια και κάποιος άλλος την αγγίξει αμέσως μετά (εντός 1-2 ωρών) και στη
συνέχεια χωρίς να έχει πλύνει – απολυμάνει
τα χέρια του αγγίξει τα μάτια τη μύτη και το
στόμα του (11). Ωστόσο η μετάδοση μέσω
μολυσμένων επιφανειών σε μη υγειονομικούς χώρους, παραμένει πιθανή οδός μετάδοσης της νόσου, όπως συμβαίνει με άλλους
κορωνοϊούς και αναπνευστικούς ιούς (4).
Σε εγκαταστάσεις όμως υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα σε αυτές που νοσηλεύονται ασθενείς με COVID-19, παρατηρούνται
ιδιαίτερα υψηλές περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις του ιού σε επιφάνειες και στον ιατρικό εξοπλισμό. Επομένως στους χώρους αυτούς, ο κίνδυνος μετάδοσης με άμεση επαφή μολυσμένων επιφανειών ή αντικείμενων
(π.χ. στηθοσκόπιο ή θερμόμετρο) είναι υπαρκτός. Μελέτες σε νοσοκομεία στην Κίνα έδειξαν επιμόλυνση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), αίθουσες τοκετού, σε κλινικές νοσηλείας, καθώς επίσης σε πληκτρολόγια υπολογιστών και πόμολα πορτών με θετικότητα δειγμάτων από 6,6% έως και 86%
(1,8,12). Μελέτες έδειξαν επίσης επιμόλυνση
στο περιβάλλον του ασθενούς, τόσο σε πορώδεις επιφάνειες (όπως κουρτίνες) όσο και
σκληρές, μη πορώδεις επιφάνειες (όπως ράγες κρεβατιού και ιατρικός εξοπλισμός) (2–4).
Το ποσοστό ανίχνευσης παρουσίας του ιού
σε επιφάνειες βρέθηκε από (0-75%) Μ.Ε.Θ.,

(1,4-100%) στα δωμάτια απομόνωσης και
(0-61%) στους εκτός μονάδων COVID-19 θαλάμων (13). Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν την περιβαλλοντική παρουσία του
ιού SARS-CoV-2, στους χώρους νοσοκομειακής περίθαλψης, ενισχύοντας την άποψη ότι
οι επιφάνειες και τα αντικείμενα παίζουν ρόλο
στη διάδοση του ιού. Αυτά τα αποτελέσματα τονίζουν την ανάγκη για αυστηρές πρακτικές περιβαλλοντικής υγιεινής καθαρισμού και
απολύμανσης των επιφανειών, αντικειμένων
και ιατρικού εξοπλισμού καθώς και αυξημένη υγιεινή των χεριών για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού. Η σωστή υγιεινή των χεριών είναι σημαντική για την πρόληψη της εξάπλωσης των λοιμώξεων του SARS-CoV-2
δεδομένης της βιωσιμότητάς του στο δέρμα
για διάστημα που κυμαίνεται από επτά έως
και δέκα ώρες σύμφωνα με μελέτη γεγονός
που επιβεβαιώνει τον αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης μέσω στενής επαφής (14).
Στην παρούσα εργασία, περιγράφονται οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό,
απολύμανση, εξυγίανση, αποστείρωση των
σκληρών επιφανειών που αγγίζουν συχνότερα οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και της
αντισηψίας των χεριών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών. Παρουσιάζεται η αναγκαιότητα για
την πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, της ανάπτυξης και εφαρμογής πλάνων καθαρισμού και απολύμανσης μέσω της
αναφοράς των βασικών μεθόδων απολύμανσης, εξυγίανσης, των χημικών απολυμαντικών και των φυσικών διεργασιών, των μεθόδων αποστείρωσης, με γνώμονα την αποτελεσματική και ασφαλή εφαρμογή τους.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού πέραν του συστηματικού καθαρισμού και απολύμανσης των επιφανειών,
των αντικειμένων, του εξοπλισμού και του ιματισμού, συμπεριλαμβάνουν τόσο θέματα
σε σχέση με τον αερισμό και κλιματισμό των
χώρων όσο και θέματα διαχείρισης των αποβλήτων.
Οι χώροι και οι περιβαλλοντικές επιφάνειες που έχουν έρθει σε επαφή οι ασθενείς με
πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19,
απαιτούν επιπλέον πρακτικές καθαρισμού και
απολύμανσης. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), συστήνεται
η χρήση ιατρικού εξοπλισμού μίας χρήσεως όπου είναι εφικτό, ενώ στην περίπτωση που είναι πολλαπλών χρήσεων πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την φροντίδα ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19. Η
κοινή χρήση εξοπλισμού με ασθενείς άλλων
μονάδων πρέπει επίσης να αποφεύγεται και αν
αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά και να απολυμαίνεται πριν από κάθε νέα χρήση. Ο καθαρισμός και η απολύμανση του εξοπλισμού και των οργάνων
θα πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του

κατασκευαστή, με τη χρήση κατάλληλων απολυμαντικών ώστε να αποφεύγεται η φθορά
τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες της υγειονομικής μονάδας και λαμβάνοντας πάντα υπόψη
την πιθανή παρουσία επιπλέον πολυανθεκτικών παθογόνων.
Απαιτείται συχνή αναθεώρηση του πλάνου
καθαρισμού και απολύμανσης ώστε να διορθωθούν τυχόν παραλείψεις και λάθος διαδικασίες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του, καθώς και συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών. Τέλος, επισημαίνεται η αναγκαιότητα
κατά τη δημιουργία του πλάνου καθαρισμού
και απολύμανσης να συμπεριληφθούν και τα
υπόλοιπα βασικά παθογόνα που σχετίζονται
με την υγειονομική περίθαλψη για τα οποία υπάρχουν τα περισσότερα στοιχεία για την
περιβαλλοντική τους μετάδοση και για τα οποία τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης
για τον νέο κορονωϊό δεν επαρκούν, όπως
για παράδειγμα τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA), τους ανθεκτικούς στη βανκομυκίνη εντερόκοκκοκους
(VRE) και το Clostridium difficile (15).
Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών υπάρχει μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Μπορεί να γίνει είτε με οπτική παρακολούθηση, είτε με εργαστηριακό έλεγχο
των επιφανειών μετά τον καθαρισμό – απολύμανση πχ έλεγχος απομάκρυνσης οργανικών υλικών (τριφωσφορική βιοφωταύγεια αδενοσίνης) ή της απομάκρυνσης μικροοργανισμών (περιβαλλοντική καλλιέργεια). Τα αποτελέσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για
την ενημέρωση των εργαζομένων στον τομέα αυτό και για την εκ νέου εκπαίδευση και κατάρτιση σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, τα συνολικά αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται τακτικά στην
ηγεσία των τεχνικών υπηρεσιών, την Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) και στη
Διοίκηση του ιδρύματος (15–17).
ΟΡΙΣΜΟΙ
Καθαρισμός είναι η διαδικασία της φυσικής απομάκρυνσης οργανικής (σκόνη, χώμα)
και ανόργανης ύλης (αίμα, εκκρίσεις σωματικών υγρών και μικροοργανισμών) από μια επιφάνεια, αντικείμενο ή εργαλείο με μηχανική
δράση. Ο καθαρισμός γίνεται με χρήση διαλυμάτων τασιενεργών – ουδέτερων απορρυπαντικών (pH μεταξύ 6 και 8 που είναι εύκολα διαλυτά σε ζεστό και κρύο νερό), ή ενζυματικών απορρυπαντικών και νερού.
Ο καθαρισμός ενώ δεν θανατώνει τους
περισσότερους μικροοργανισμούς, προκαλεί μείωση κατά μία λογαριθμική μονάδα
(1-log10 ή 90%) έως και δύο λογαριθμικές
μονάδες (2-log10 ή 99%) μέσω της απομάκρυνσής τους (18,19). Αναφορικά με τον κορωνοϊό, δεδομένης της ευαισθησίας του στα
τασιενεργά απορρυπαντικά, όπως είναι και το
σαπούνι, η διαδικασία του καθαρισμού μποΣΕΛΙΔΑ 62

ρεί να μειώσει περαιτέρω το ιικό φορτίο, αρκεί να επιτευχθεί ο απαιτούμενος χρόνος επαφής και η αναγκαία δοσολογία. Τα επιφανειοδραστικά χρησιμοποιούνται για να διαταράξουν τα στρώματα λιπών και ελαίων, ενώ
οι καυστικές σόδες και τα καθαριστικά με βάση οξέα χρησιμοποιούνται για τη διάσπαση
πρωτεϊνών και υδατανθράκων.
Ο καθαρισμός είναι πάντα απαραίτητος
πριν από το στάδιο της απολύμανσης ή αποστείρωσης ακόμα και πριν την αντισηψία των
χεριών. Μια επιφάνεια που δεν έχει καθαριστεί αρχικά σωστά δεν μπορεί να απολυμανθεί και να αποστειρωθεί αποτελεσματικά, καθώς το οργανικό υλικό που απομένει στην επιφάνεια, παρεμποδίζει τη δράση των απολυμαντικών προστατεύοντας τους μικροοργανισμούς.
Η πλειονότητα των ιατρικών εργαλείων
που είναι πολύ λερωμένα με περιττώματα,
πτύελα, αίμα ή άλλο υλικό απαιτούν άμεσα καθαρισμό μετά τη χρήση τους καθώς είναι δύσκολο να καθαριστούν μεταγενέστερα
λόγω της ξήρανσης των εκκρίσεων σε αυτά.
Τα χειρουργικά εργαλεία δε, παρά το ότι είναι γενικά κατασκευασμένα για την αποφυγή
ξήρανσης αίματος και ιστού, χρήζουν και αυτά καθαρισμού. Με αυτό το τρόπο απομακρύνονται τα υπολείμματα του αποξηραμένου και μετουσιωμένου αίματος, μειώνοντας
σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα του οργανικού φορτίου. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο χειροκίνητος και μηχανικός καθαρισμός των ενδοσκοπίων επιτυγχάνει περίπου 4-log10 μείωση των μολυσματικών οργανισμών (17). Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες που εξέτασαν
τον βαθμό καθαρότητας με οπτική και μικροσκοπική ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι το 91%
των οργάνων ήταν καθαρό οπτικά, αλλά, όταν εξετάστηκαν μικροσκοπικά, το 84% των
οργάνων είχε υπολείμματα. Ο στόχος του καθαρισμού είναι να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερη οργανική ύλη. Η παρουσία
οργανικού υλικού μπορεί να φιλοξενήσει μικροοργανισμούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς και να τους προστατεύσει από τη
δράση χημικών απολυμαντικών.
Απολύμανση είναι η διαδικασία χρήσης χημικών ουσιών, θερμότητας ή υπεριώδους ακτινοβολίας για την απενεργοποίηση ή θανάτωση των περισσότερων μικροοργανισμών σε
επιφάνειες και αντικείμενα (όχι όμως των σπόρων και των κύστεων). Μία χημική ουσία ονομάζεται «απολυμαντικό» μόνο όταν τα μικρόβια μειώνονται κατά 5 λογαριθμικές μονάδες
(βακτήρια) ή 4 λογαριθμικές μονάδες (ιοί) και
«απολύμανση» είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων και των ιών κατά 99,999% σε
ελάχιστο χρόνο επαφής 10 λεπτών.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. τόσο
για τους χώρους υγειονομικής περίθαλψης όσο και για τους εκτός δε συστήνεται ο ψεκασμός του χώρου ή η νεφελοποίηση ως μέθοδος για την περιβαλλοντική απολύμανση του
SARS-CoV-2.
Εξυγίανση είναι η διαδικασία με την οποί-

α επιτυγχάνεται η μείωση του αριθμού των
βακτηρίων σε επιφάνειες ή αντικείμενα σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά
όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της
Δημόσιας Υγείας. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί είτε καθαρίζοντας είτε απολυμαίνοντας επιφάνειες ή αντικείμενα για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία αυτή καταστρέφει το 99.9% των παθογόνων μικροοργανισμών.
Αποστείρωση είναι η διαδικασία πλήρους
απομάκρυνσης ή καταστροφής όλων των παθογόνων μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ.
σπόροι και κύστεις) από όργανα ή συσκευές. Τα σπόρια είναι μια ανθεκτική αφυδατωμένη κυτταρική μορφή με ανθεκτικά τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς, η
οποία σχηματίζεται κυρίως από βακτήρια και
μύκητες, προκειμένου να αντέξουν σε ακραίες συνθήκες θερμότητας, ψύχους ή έλλειψης
νερού και όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες
ξαναγίνουν ευνοϊκές, «βλαστάνουν» δίνοντας το καθένα ένα μικρόβιο παραμένοντας
έτσι εν δυνάμει βιώσιμα για δεκαετίες. Η αποστείρωση είναι απόλυτη και όχι σχετική έννοια, δεν μπορεί δηλαδή κάτι να είναι μερικώς
αποστειρωμένο (20).
Δεδομένου ότι η αποστείρωση καταστρέφει όλες τις μορφές μικροβιακής ζωής και
χρησιμοποιείται κυρίως σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και εργαστηρίου.
Η αποστείρωση γίνεται με μία σειρά μεθόδων, όπως:
• Ξηρή θερμότητα - Ειδικοί κλίβανοι με ζεστό αέρα
• Υγρή θερμότητα - Ειδικοί κλίβανοι με ατμό
υπό πίεση
• Με χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας
• Με τη χρήση υγρών χημικών αποστειρωτικών ή απολυμαντικών υψηλού επιπέδου
(π.χ. γλουταραλδεΰδη, υπεροξικό οξύ, ορθοφθαλδεϋδη).
Αντισηψία - Απολύμανση Ιστών - Δέρματος ονομάζεται η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται επί των ζώντων ιστών ή του δέρματος και των βλεννογόνων μείωση ή απομάκρυνση της παροδικής χλωρίδας των χεριών
με πλύσιμο (μείωση >1 log cfu) ή απολύμανση (μείωση >2,5 log cfu). Η σωστή αντισηψία
των χεριών μειώνει όχι μόνο την παροδική αλλά και τη μόνιμη χλωρίδα του δέρματος. Συνήθη αντισηπτικά είναι οι αλκοόλες με περιεκτικότητα κάτ. ελάχιστο 70%, τα ιωδοφόρα αντισηπτικά περιεκτικότητας σε ελέυθερο ιώδιο 1-2mg/ml, η χλωροξυλενόλη - 0,5-3,75%
κλ.π Προκειμένου να αποφευχθεί ξηρότητα
του δέρματος προστίθεται σε αυτά μαλακτικές ουσίες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή διότι
τα διαλύματα αλκοολών αυτά είναι εύφλεκτα.
ΠΛΑΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
& ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, την ευθύνη για τον καθαρισμό και

απολύμανση έχει συνήθως η Ε.Ν.Λ. σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. Ορισμένες
υγειονομικές μονάδες διαθέτουν προσωπικό
καθαριότητας, ενώ άλλες χρησιμοποιούν εξωτερικό εργολάβο. Η επίβλεψη του καθαρισμού στις υγειονομικές μονάδες ποικίλλει από μονάδα σε μονάδα.
Η αποστείρωση όμως του εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται κατά τη φροντίδα ασθενών,
απαιτεί επιπλέον διεργασίες που γίνονται κυρίως από το νοσηλευτικό προσωπικό και για
τις οποίες συχνά το προσωπικό καθαριότητας και το νοσηλευτικό δεν συμφωνούν στο
ποιος έχει την αρμοδιότητα. Άλλοι παράγοντες που συμβάλουν κάποιες φορές στην μειωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών
καθαρισμού στον ιατρικό εξοπλισμό είναι η
ελλιπής επίβλεψη και η αποδυνάμωση του
προσωπικού καθαριότητας.
Σε κάθε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας
απαιτείται πλέον στα πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης που συντάσσονται από την Ε.Ν.Λ. να καταγράφουν και συγκεκριμένες πρακτικές, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., για τον καθαρισμό και την απολύμανση του περιβάλλοντος Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2.
Αυτές, σε περίπτωση που η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης έχει ανατεθεί σε
εξωτερικό συνεργείο πρέπει να αναφέρονται
ρητά και στη σύμβαση της μονάδας με τον ανάδοχο του έργου.
Όπως ήδη προβλέπεται, τα πρωτόκολλα
με οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης σε
χώρους ιατρικού περιβάλλοντος πρέπει να
περιλαμβάνουν τις εξής διαδικασίες:
• Τακτικός καθαρισμός δωματίων ασθενών
• Τερματικός καθαρισμός δωματίων ασθενών
• Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων (αίθουσες αναμονής και λόμπι)
• Καθαρισμός ειδικών χώρων όπως χειρουργεία που απαιτούν υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής υγιεινής
• Προφυλάξεις για τα καθαριστικά - απολυμαντικά
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Καθώς και ειδικότερες οδηγίες που αφορούν θέματα όπως:
• Τον καθαρισμό ρουτίνας των οριζόντιων επιφανειών
• Τον καθαρισμό σε περίπτωση λερώματος
με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά
• Τη διαχείριση του ιματισμού
• Τη διαχείριση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
• Τεχνικά θέματα που αφορούν τον κλιματισμό και τον επαρκή αερισμό των χώρων
• Τη διαχείριση των απορριμμάτων
• Γενικότερα θέματα Υγιεινής και ασφάλειας
περιβάλλοντος
• Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού
καθαρισμού και απολύμανσης
Ο καθαρισμός είναι συνεχής διαδικασία στους χώρους της υγειονομικής περίθαλψης. Οι διαδικασίες καθαρισμού ενσωματώνουν βασικές αρχές της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Τα πρωτόκολλα καθαρισμού, η συχνότητα και η αρμοδιότητα- ευθύνη για τον καθαρισμό καθορίζονται με σαφήνεια (δηλαδή, ποιος καθαρίζει, τι καθαρίζει και πότε το καθαρίζει) εκ των προτέρων.
Τέλος τα προγράμματα καθαρισμού, οι διαδικασίες, οι λίστες ελέγχου και τα απαιτούμενα εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων και των
μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) έχουν
προβλεφθεί και διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν
θα εξαιρεθεί κάποια περιοχή ή αντικείμενο από τον τακτικό καθαρισμό. Το πλάνο καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να στοχεύει τόσο τις περιβαλλοντικές επιφάνειες πχ αντικείμενα όπως κάγκελα/λαβές νοσοκομειακών κρεβατιών, τραπεζάκια κλίνης, δίσκοι
φαγητού και πατώματα κλπ , καθώς και τον Ιατρικό εξοπλισμό πχ αντικείμενα που εμπλέκονται στην κλινική φροντίδα ασθενών, όπως
πιεσόμετρα, αντλίες αναρρόφησης και μηχανήματα για αιματολογικές εξετάσεις κ.α.
Σημειώνεται ότι ορισμένοι υγειονομικοί χώροι περίθαλψης ενδέχεται να απαιτούν πιο εξειδικευμένες διαδικασίες καθαρισμού. Για
παράδειγμα, οι μονάδες εντατικής θεραπείας,

τα χειρουργεία και εν γένει περιοχές όπου ο
κίνδυνος μόλυνσης είναι υψηλότερος, λόγω
ευάλωτων ασθενών ή με χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα, αποτελούν θάλαμοι υψηλού
κινδύνου και πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η
συχνότητα των διαδικασιών καθαρισμού. Οι
επιφάνειες και τα αντικείμενα που διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης μικροοργανισμών στο περιβάλλον φροντίδας πρέπει να
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται συχνότερα.
Κατά τον προσδιορισμό της κατάλληλης
συχνότητας καθαρισμού και απολύμανσης, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:
• Οι επιφάνειες και τα αντικείμενα υψηλής αφής απαιτούν συχνότερο καθαρισμό και απολύμανση από τις επιφάνειες και τα αντικείμενα μη συχνής επαφής.
• Οι βαριά μολυσμένες επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμός απαιτούν συχνότερο
καθαρισμό και απολύμανση από τις μέτρια μολυσμένες επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό, οι οποίοι με τη σειρά τους απαιτούν συχνότερο καθαρισμό και απολύμανση από τις ελαφρώς μολυσμένες ή μη μολυσμένες επιφάνειες, είδη και εξοπλισμό.
• Συνιστάται η χρήση σαπουνιού (χωρίς απολυμαντικά) και νερού για τον καθαρισμό
των θαλάμων ασθενών χωρίς ειδικές λοιμώξεις. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η
ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής στα απολυμαντικά.
• Ο καθαρισμός του ίδιου του εξοπλισμού
απαιτεί προσεκτικό και τακτικό καθαρισμό
και απολύμανση για να αποφευχθεί η ακούσια διασταυρούμενη επιμόλυνση κατά
τη μετέπειτα χρήση.
• Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση πρέπει να καθαρίζονται και να
στεγνώνουν μεταξύ χρήσεων (π.χ. σφουγγαρίστρες, κουβάδες, πανάκια).
• Τα εργαλεία καθαρισμού και ο εξοπλισμός
που χρησιμοποιούνται σε ένα δωμάτιο ή
χώρο κρεβατιού στις Πρόσθετες προφυλάξεις πρέπει να καθαρίζονται και να απολυ-

μαίνονται μετά τη χρήση πριν χρησιμοποιηθούν σε άλλο δωμάτιο ή χώρο κρεβατιού.
• Τ α κεφάλια σφουγγαρίστρας πρέπει να πλένονται καθημερινά. Όλες οι πλυμένες κεφαλές σφουγγαρίστρας πρέπει να στεγνώνονται καλά πριν από την αποθήκευση.
•Ο
 εξοπλισμός καθαρισμού πρέπει να συντηρείται καλά, καθαρός και σε καλή επισκευή.
Όλοι οι χώροι υγειονομικής περίθαλψης θα
πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, και συχνότερα όταν υπάρχει
εμφανής επιμόλυνση. Συνήθως υπάρχουν οδηγίες από Εθνικούς οργανισμούς που καθοδηγούν τη συχνότητα καθαρισμού σε υγειονομικά περιβάλλοντα. Ένας τακτικός καθαρισμός ή καθαρισμός ρουτίνας λαμβάνει χώρα
όταν ένας ασθενής εισάγεται σε ένα δωμάτιο
ή καταλαμβάνει ένα κρεβάτι.
Μετά το πέρας της νοσηλείας του και αφού ο ασθενής έχει μεταφερθεί από το χώρο, προκύπτει ο τελικός καθαρισμός. Παραδείγματα των διαδικασιών για τακτικό και τελικό καθαρισμό παρουσιάζονται σε επόμενη
παράγραφο.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ τα κύρια δωμάτια νοσηλείας και απομόνωσης του ασθενούς
με COVID-19 πρέπει να καθαρίζoνται τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα, ενώ συστήνεται πιο
συχνός καθαρισμός και απολύμανση (τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα) των συχνά αγγιζόμενων επιφανειών ( π.χ. πόμολα, πληκτρολόγια κ.α.). έλος τουαλέτες, νιπτήρες και χώροι υγιεινής πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ακόμα πιο προσεκτικά αποφεύγοντας τα πιτσιλίσματα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
& ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Οι χώροι Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (αίθουσες ασθενών, χώροι αναμονής, αίθουσες
διαδικασιών, αίθουσες ανάνηψης) όπου ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 έχει εξεταστεί ή νοσηλευτεί πρέπει, κατ’ αρχάς,
να αερίζονται καλά. Χώροι όπου διεξάγονται
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διαδικασίες δημιουργίας αερολύματος πρέπει να αερίζονται με φρέσκο αέρα για 1-3 ώρες, εάν δεν λειτουργούν υπό αρνητική πίεση, πριν από τον καθαρισμό και απολύμανση και πριν την υποδοχή σε αυτούς νέων ασθενών.
Σε κτίρια όπου τα παράθυρα δεν ανοίγουν
και το σύστημα εξαερισμού λειτουργεί σε
κλειστό κύκλωμα, για τον ανακυκλωμένο αέρα θα πρέπει να χρησιμοποιείται φίλτρο υψηλής απόδοσης σωματιδιακού αέρα (HEPA).
Μετά τον αερισμό, οι προαναφερόμενες περιοχές θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά
με ουδέτερο απορρυπαντικό, ακολούθως δε
οι επιφάνειες να απολυμαίνονται με απολυμαντικό αποτελεσματικό έναντι των ιών. Αρκετά προϊόντα με ιοκτόνο δραστηριότητα διαθέτουν άδεια πώλησης στις εθνικές αγορές
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή ή εκτίναξη βιολογικών υγρών σε μία επιφάνεια,
η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί άμεσα με
τη συνήθη διαδικασία της υγειονομικής μονάδας.
Ο καθαρισμός σε ιατρικούς χώρους πρέπει με να γίνεται με τη μέθοδο υγρού καθαρισμού και όχι με στεγνό (σκούπες). Πρέπει να
ξεκινάει από τις πιο καθαρές περιοχές και να
τελειώνει στις πιο ρυπαρές καθώς και από τις
υψηλότερες προς τις χαμηλότερες πχ από την
οροφή προς το πάτωμα. Συνιστάται ο εξοπλισμός καθαριότητας να είναι μίας ή αποκλειστικής χρήσεως . Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Δ.Υ
ο απορριπτόμενος εξοπλισμός καθαριότητας
πρέπει να διαχειρίζεται ως μολυσματικό απόβλητο και να τηρούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις περί των αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός καθαριότητας (π.χ. πανιά καθαρισμού) δεν είναι
μίας χρήσης, πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση με Βιοκτόνο απολυμαντικό ή διάλυμα 0,1% υποχλωριώδους νατρίου.
Βέλτιστη πρακτική καθαρισμού αποτελεί η
χρήση συστήματος δύο ή τριών κουβάδων

για το σφουγγάρισμα. Συγκεκριμένα:
• Σύστημα δύο κουβάδων (καθαρισμός ρουτίνας): ένας κάδος περιέχει απορρυπαντικό
ή διάλυμα καθαρισμού και ο άλλος περιέχει νερό έκπλυσης (Εικόνα 7).
• Σύστημα τριών κάδων (για απολύμανση): ένας κάδος περιέχει το απορρυπαντικό ή το
διάλυμα καθαρισμού, ένας περιέχει νερό
έκπλυσης και ένα το διάλυμα απολυμαντικού ή απολυμαντικού.
Ο κάδος ξεβγάλματος επιτρέπει στο σφουγγαρίστρα να ξεπλένεται και να ξεπλένεται
πριν ξαναβυθιστεί στο έτοιμο διάλυμα. Αυτό
επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της λύσης (δηλαδή, απαιτούνται λιγότερες αλλαγές), η οποία
εξοικονομεί χρόνο και υλικό κόστος.
Συστήνεται η χρήση χρωματικού κώδικα
στον εξοπλισμό. Η τεχνική της χρωματικής
κωδικοποίησης στον εξοπλισμό καθαρισμού
αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση που
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους στην εξάπλωση μιας λοίμωξης σύμφωνα και με το Βρετανικό Ινστιτούτο Επιστημών
Καθαρισμού. Ο χρωματικός κώδικας, πέρα από τα πανάκια καθαρισμού μπορεί να εφαρμοστεί και στους κουβάδες που μάλιστα
προτείνεται να είναι δύο ή τρείς (για το καθαρό νερό, το νερό με απολυμαντικό και για το
στράγγισμα μετά τις εφαρμογές). Διαφορετικά
χρώματα προορίζονται για τον καθαρισμό περιοχών στις οποίες έχουν εντοπιστεί ορισμένοι κίνδυνοι.
Αυτά τα χρώματα μπορούν στη συνέχεια
να μεταφερθούν ως χρωματική κωδικοποίηση σε εξοπλισμό και προϊόντα καθαρισμού
που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτές τις περιοχές. Αυτό θα βοηθήσει στον διαχωρισμό αυτών των ειδών καθαρισμού, βοηθώντας έτσι στην αποτροπή της μεταφοράς παθογόνων μικροοργανισμών μέσω διασταυρούμενης μόλυνσης σε άλλες περιοχές.
Η ανάγκη για χρωματική κωδικοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε νοσοκομεία και σε
άλλους χώρους υγειονομικής περίθαλψης. Έχουν επιλεγεί τέσσερα χρώματα στο συνδυασμό χρωμάτων που προτείνει το Ινστιτούτο και συγκεκριμένα το κόκκινο, μπλε, κίτρινο και πράσινο.
Αυτό εξασφαλίζει ότι ένα πανί που έχει
χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της τουαλέτας δεν θα χρησιμοποιηθεί σε ένα γραφείο. Κάδοι, πανιά και σφουγγάρια καθαρισμού
διατίθενται στα αντίστοιχα χρώματα. Σύμφωνα με τον πρότυπο χρωματικό κώδικα προτείνεται: Κόκκινο: για τα WC όπου υπάρχει παρουσία υγρών πχ τα ούρα και στα πλακάκια
στη γύρω περιοχή.
Κίτρινο: για τους χώρους υγιεινής όπως νιπτήρες, πλακάκια, ράφια, εξαρτήματα, καθρέφτες, καμπίνες ντους και μπανιέρες.
Μπλε: έπιπλα, γραφεία, ντουλάπια, καρέκλες, ράφια, καλοριφέρ, πόρτες κ.λπ.
Πράσινο: ειδικές περιοχές π.χ. καθαρισμός
και απολύμανση στο χώρο φροντίδας (κρεβάτια φροντίδας), χειρουργείο ή κουζίνα.
Ο καθαρισμός μοκετών και πατωμάτων με

τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας, ενέχει τον κίνδυνο να ανακυκλοφορήσουν παθογόνοι μικροοργανισμοί στο χώρο και δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχει υποψία ότι ο μολυσματικός παράγοντας μεταδίδεται μέσω επιφανειών. Οι ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρο σωματιδίων αέρα υψηλής απόδοσης (High-Efficiency Particulate Air- HEPA)
ή φίλτρα απορρόφησης σωματιδίων αέρα υψηλής απόδοσης (high-efficiency particulate
absorbing) ή φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων υψηλής απόδοσης (high-efficiency
particulate arrestance), ονομάζονται οι σκούπες που έχουν φίλτρο όπως αυτό ορίζεται από το πρότυπο απόδοσης ενός φίλτρου αέρα HEPA. Διαφέρουν από τις συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες, καθώς τα φίλτρα που περιέχουν είναι ικανά να παγιδεύουν σωματίδια μικρού μεγέθους. Ένα φίλτρο HEPA μπορεί να
παγιδεύσει το 99.95% σωματιδίων >0,3μm
(Ευρωπαϊκό πρότυπο) ή το 99,97% σωματιδίων >0,3μm (πρότυπα ASME, U.S. DOE).
Σύμφωνα με μελέτες, όλες οι μέθοδοι καθαρισμού μείωσαν τους οργανικούς και ανόργανους ρύπους σε δάπεδα, αλλά ο υγρός
καθαρισμός με πανάκια και υγρή σφουγγαρίστρα βρέθηκε να είναι η πιο αποτελεσματική
μέθοδος (16).
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Μετά τον αερισμό του χώρου και τον καθαρισμό, ακολούθως οι επιφάνειες απολυμαίνονται με χημικά αποτελεσματικά έναντι
των ιών. Για την απολύμανση επιφανειών, αντικειμένων έναντι του SARS -CoV-2, δεδομένου ότι πρόκειται για ελυτροφόρο ιό, απαιτείται χαμηλού βαθμού απολύμανση, διαδικασία που επιφέρει αδρανοποίηση των περισσοτέρων βλαστικών μορφών, όχι όμως των
M. tuberculosis, Ps. Aeruginosa και των σπόρων. Συγκεκριμένα συστήνεται:
• Aπολυμαντικό σκεύασμα, με αποδεδειγμένη δράση κατά των ελυτροφόρων ιών, εγκεκριμένο από τους αρμόδιους φορείς, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή και την εθνική νομοθεσία, όσον
αφορά στην αποτελεσματική (εφαρμογή
για όσο χρόνο συνιστάται) και ασφαλή χρήση του προϊόντος,
• Εναλλακτικά φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (διάλυμα οικιακής χλωρίνης
ή λευκαντικού ή χλωροκαθαριστικού όπως
αναφέρεται στα έντυπα των οδηγιών) συγκέντρωσης 0,1-0,5% (1000 ppm – 5000
ppm διαθέσιμου χλωρίου) για τουλάχιστον
1 λεπτό, ανάλογα με τον χώρο, το επιθυμητό επίπεδο απολύμανσης και τις διαδικασίες της υγειονομικής μονάδας.
Δεδομένου ότι στην αγορά κυκλοφορούν
διαφορετικής περιεκτικότητας σε υποχλωριώδες νάτριο προϊόντων, απαιτείται να γίνουν
αραιώσεις σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες.
Απαιτείται να γνωρίζουμε και να καταγράψουμε:
1. Την αρχική περιεκτικότητα του σκευάσμαΣΕΛΙΔΑ 65

τος σε υποχλωριώδες νάτριο
2. Την τελική συγκέντρωση του διαλύματος
3. Τον όγκο του τελικού διαλύματος μετά την
αραίωσή με το νερό
Έστω ότι έχουμε αρχική συγκέντρωση διαλύματος οικιακής χλωρίνης περιεκτικότητας
5% υποχλωριώδους νατρίου και θέλουμε να
παρασκευάσουμε τελικό διάλυμα ενός (1) λίτρου περιεκτικότητας 5000 ppm (0,5%) υποχλωριώδες νάτριο.
Α΄ τρόπος - Νόμος Αραίωσης
Σύμφωνα με το νόμο της αραίωσης C1 x
V1 = C2 x V2, όπου
C1 είναι η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος λευκαντικού (υποχλωριώδες νάτριο)
ήτοι 5%
V1 είναι ο όγκος του λευκαντικού που θα αραιωθεί με νερό. Αυτό πρέπει να υπολογιστεί.
C 2 είναι η συγκέντρωση του αραιωμένου
διαλύματος λευκαντικού ήτοι 5000 ppm ή
0,5%
V 2 είναι ο τελικός όγκος του διαλύματος ήτοι 1 λίτρο
Άρα V1=(C2*V2)/C1 = 0.5* 1 / 0.5 = 0.1
λίτρα ή 100 ml χλωρίνης και 900 ml νερό
Β΄ τρόπος μέρη νερού με μέρος χλωρίνης
Χρησιμοποιούμε τον τύπο (% αρχική συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου )/(% επιθυμητή τελική συγκέντρωση)-1
= 5 /0,5=10 -1 = 9 Επομένως σε 1 μέρος
χλωρίνη προσθέτουμε 9 μέρη νερό
• Εναλλακτικά χρησιμοποιείται διάλυμα με
βάση την αιθανόλη, σε συγκέντρωση 7080%, για τουλάχιστον 1 λεπτό, ιδιαίτερα
για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους
νατρίου ή κάποιας άλλης απολυμαντικής
ουσίας.
• Σε χώρους επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων πχ κυλικεία, μπορεί εναλλακτικά να
χρησιμοποιηθούν προϊόντα με βάση τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου (quaternary
ammonium compounds), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων. Απαιτείται πιστή εφαρμογή των οδηγιών του παρασκευαστή σχετικά με την αραίωση, εφαρμογή και διάρκεια επαφής.
• Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα συστήνεται: Κύκλος ζεστού νερού (90°C) και
ουδέτερο απορρυπαντικό + νερό και απολύμανση με βιοκτόνο απολυμαντικό και
διάλυμα 0,05% υποχλωριώδους νατρίου
ή διάλυμα 70% αιθανόλης. Τα χρησιμοποιημένα κλινοσκεπάσματα, οι πετσέτες, οι
κουρτίνες και ο ρουχισμός πρέπει να τοποθετούνται σε σάκο, σύμφωνα με τις διαδικασίες για το μολυσματικό ιματισμό.
Τέλος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε εσωτερικούς χώρους, η εφαρμογή απολυμαντικών σε περιβαλλοντικές επιφάνειες με ψεκασμό ή ομίχλη (υποκαπνισμός)
δεν συνιστάται για το νόσημα COVID-19. διότι μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για τα μά-

τια, το αναπνευστικό ή ερεθισμό του δέρματος
και άλλες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο ψεκασμός ή ομίχλη ορισμένων χημικών
ουσιών, όπως φορμαλδεΰδη, παράγοντες με
βάση το χλώριο ή ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, δεν συνίστανται λόγω των αρνητικών
επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων. Ο
ψεκασμός περιβαλλοντικών επιφανειών τόσο σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης όσο
και σε μη υγειονομικούς χώρους, ενδέχεται να
μην είναι αποτελεσματικός στην απομάκρυνση
οργανικού υλικού και μπορεί να αποτύχει η επαφή του απολυμαντικού στις επιφάνειες εξαιτίας παρουσίας αντικείμενων, υφασμάτων ή επιφάνειες με περίπλοκα σχέδια.
Επίσης, αναφορικά με τις συσκευές ακτινοβολίας UV διάφοροι παράγοντες μπορούν να
επηρεάσουν την αρνητικά την αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας UV, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης από τη συσκευή, τη
δόση της ακτινοβολίας, το μήκος κύματος, το
χρόνο έκθεσης, την τοποθέτηση και την ηλικία των λαμπτήρων και τη διάρκεια χρήσης
τους καθώς και την δυνατότητα άμεσης οπτικής επαφής με το παθογόνο.
Η χρήση μηχανημάτων παραγωγής όζοντος
ενώ καταστρέφει τους ιούς διαπερνώντας το
πρωτεϊνικό περίβλημα προς τον πυρήνα του
νουκλεικού οξέος, με αποτέλεσμα την καταστροφή του DNA ή RNA του ιού, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις, το όζον καταστρέφει το
καψίδιο ή το εξωτερικό πρωτεϊνικό κέλυφος
μέσω οξείδωσης.
Υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης των ορίων ασφαλείας ακόμη και όταν ακολουθεί κανείς τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις του όζοντος στην ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας του όζοντος που παράγεται από μία γεννήτρια, τα κυβικά μέτρα του εσωτερικού χώρου, την ποσότητα αντικειμένων
στο δωμάτιο με τα οποία αντιδρά το όζον, η
συγκέντρωση του εξωτερικού όζοντος και ο εξαερισμός (21).
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Ιαματικός Τουρισμός
& Δερματοπάθειες
Κωνσταντίνος Κουσκούκης
Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Η Ιαματική Ιατρική
είναι συμπληρωματική
θεραπευτική μέθοδος
της Κλασικής Ιατρικής
και επομένως πρέπει
να συνδυάζονται και να
αλληλοσυμπληρώνονται,
για την επίτευξη του
καλύτερου δυνατού
θεραπευτικού
αποτελέσματος. Οι
θεράποντες ιατροί
έχοντας στο θεραπευτικό
τους οπλοστάσιο τα
προϊόντα της σύγχρονης
φαρμακοβιομηχανίας,
αξιοποιώντας τα
αποτελέσματα της
καινοτόμου έρευνας
πάνω στα φάρμακα, θα
πρέπει να προσεγγίζουν
συμπληρωματικά
και όχι απαξιωτικά,
τα επιστημονικά
αποτελέσματα της
έρευνας της Ιαματικής
Ιατρικής προς όφελος
πάντα των ασθενών,
χωρίς ανεπιθύμητες
ενέργειες.

Η

Iαματική Yδροθεραπεία είχε εμπειρική υπόσταση, με τη βοήθεια, όμως, της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της θερμικής, μηχανικής, χημικής
δράσης αλλά και ειδικότερα της βιολογικής και ανοσολογικής δράσης των μεταλλικών ιόντων, ιχνοστοιχείων,
σπάνιων αερίων, αναδείχθηκε ως συμπληρωματική ολιστική θεραπεία.
Ψωρίαση: η εξωτερική υδροθεραπεία, η πηλοθεραπεία και η θαλασσοθεραπεία ευεργετούν όλες τις μορφές της ψωρίασης καθόσο τα απορροφούμενα από το
δέρμα, υδρόθειο και ραδόνιο, ασκούν αντιφλεγμονώδη και ανοσοτροποποιητική και κερατολυτική δράση..
Ενδογενής δερματίτιδα (ατοπική δερματίτιδα – έκζεμα, σμηγματορροική δερματίτιδα, εντοπισμένη νευροδερματίτιδα, δυσιδρωσική δερματίτιδα) και εξωγενής δερματίτιδα (δερματίτιδα εξ επαφής, αλλεργική ή/
και τοξική): με την Ιαματική Υδροθεραπεία πολλοί ασθενείς βελτιώνονται, καθόσον η κερατίνη στοιβάδα ενυδατώνεται, ενώ απομακρύνονται τοξικές ουσίες και
προϊόντα μεταβολισμού.
Κνύζες (κνύζα κορμού, κνύζα αιδοίου, κνύζα πρωκτού, κνύζα γεννητικών οργάνων, γεροντική κνύζα και
κνύζα λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας): ο κνησμός, που βελτιώνεται με τη λήψη ιαματικού λουτρού
ή ψεκασμό με ιαματικό νερό, λόγω ενυδάτωσης της κερατίνης στοιβάδας.
Ακμή και ροδόχρους νόσος: οι αντιμικροβιακές, κερατολυτικές και αντισηπτικές ιδιότητες των θειούχων ενώσεων κάνουν αποφολίδωση, οπότε προκαλείτα απόπτωση επιφανειακών κερατινοκυττάρων, ενώ ανοίγουν οι πόροι και ελαττώνεται η εμφάνιση νέων κλειστών φαγεσώρων, όπως και στην αντιμετώπιση της
maskacne από την ορθή χρήση αντί-covid χειρουργικής μάσκας.
Ιχθυάσεις και σκληροδερμίες: η ιαματική εξωτερική υδροθεραπεία ανακουφίζει και βελτιώνει τα κλινικά συμπτώματα αυτών των δερματοπαθειών κατά τη
διάρκεια θαλασσοθεραπείας της ηλιοθεραπείας και της
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πηλοθεραπείας.
Λειχήνες (ομαλός, σκληρός και ατροφικός λειχήν): όπου προσβάλλεται ο βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας του γαστρεντερικού σωλήνα και των γεννητικών οργάνων.
Τα συστατικά των ιαματικών νερών, μπορεί να επιθηλιοποιήσουν ταχύτερα τους βλεννογόνους, με την ιαματική εσωτερική υδροθεραπεία που γίνεται με στοματικές πλύσεις ή ποσιθεραπεία.
Επεμβάσεις αισθητικής δερματολογίας, δερματοχειρουργικής, dermabrasion, laser, εμφύτευση τριχών: το
ιαματικό νερό σε ψεκαστικό διάλυμα, μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη επούλωση της βλάβης και στην απομάκρυνση των νεκρών υπολειμμάτων των ιστών από τα χειρουργικά τραύματα, καθώς και στη μείωση
προδιάθεσης δημιουργίας ουλών.
Η ιαματική θεραπεία είναι διάρκειας 21 ημερών και
λειτουργεί με εξειδικευμένα πρωτόκολλα καθιστώντας
τους ασθενείς αναγκαστικούς repeaters ανά εξάμηνο
και διαρκεί μόνο 20 λεπτά ημερησίως, παρέχoντας απεριόριστο χρόνο στον ασθενή – τουρίστα για βιωματικές εμπειρίες όλων των θεματικών μορφών ποιοτικού
και όχι ποσοτικού 4 εποχών τουρισμού στο υπέροχο
και μοναδικό κλίμα της Ελλάδας.
Οι 150.000 ασφαλισμένοι επισκεπτόμενοι τις ιαματικές πηγές της χώρας μας, θα δημιουργούν τζίρο 300.000.000€, επιδοτούμενοι από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
24/2011 και τον Ν4213/2013 περί διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών, ενώ οι πλέον αισιόδοξοι ομιλούν
για τζίρο 1 δις €, όταν ο παγκόσμιος τζίρος τουρισμού
Υγείας – Ευεξίας ανήλθε σε 4,5 τρις δολάρια το 2018,
δίνοντας προοπτική στην αιμορραγούσα από την πανδημία οικονομία μας.
Ευοίωνες προοπτικές αποτελούν η αναγνώριση της Ιαματικής Ιατρικής ως Συμπληρωματική Ιατρική από τον
Π.Ο.Υ. και την Ολομέλεια του ΚεΣΥ καθώς και η ένταξη της θαλασσοθεραπείας σε αυτήν, προκαλώντας
τους επιχειρηματίες παρακτίων ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων να αξιοποιήσουν την δυνατότητα ανάπτυξης
κέντρων θαλασσοθεραπείας με απλές διαδικασίες, επιδοτούμενοι και χρηματοδοτούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο.
Επιβάλλεται να βελτιώσουμε τις συνολικές γνώσεις
μας για την κλινική αποτελεσματικότητα με συγκεκριμένη στόχευση στη βελτίωση του επιπέδου ιατρικής εκπαίδευσης στην Ιαματική Ιατρική, σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες που αποτελούν και στόχο της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής με την σύμπραξη του ΕΚΠΑ σε μεταπτυχιακά και e-learning προγράμματα, την
εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και την εμπειρία από τη διοργάνωση 6 ετήσιων Πανελληνίων Συνεδρίων και του 1ου Παγκοσμίου το 2019 καθώς και με τον
προγραμματισμό του 2ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ιαματικής Ιατρικής το 2021.
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ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

2 ΚΕΦΑΛΕΣ ULTRASOUND
• UltraSpeed
• MiniSpeed

+

3 ΚΕΦΑΛΕΣ RF
• Unilarge
• Bipolar
• Microplasma Fractional RF
ή
UniBody

ή
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Titanium

Hair Removal, Reinvented.
Πρωτοποριακό σύστηµα αποτρίχωσης που συνδυάζει ταυτόχρονα
τα πιο αποτελεσµατικά µήκη κύµατος laser (Alex 755nm,
Diode 810nm, Nd:YAG 1064nm) σε µία κεφαλή θεραπείας
✓

–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:

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

www.alma-soprano.com
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ:

Εκπαιδευτική
πλατφόρμα από την
Allergan Aesthetics
Τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά
προγράμματα διαθέτουν σήμερα οι επαγγελματίες υγείας στον
τομέα της αισθητικής ιατρικής, μέσα από τη σύγχρονη ηλεκτρονική
πλατφόρμα AMI Digital World της Allergan Aesthetics.
Η πλατφόρμα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας σε
όλο τον κόσμο και παρέχει εστιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα,
προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εξελιγμένες τεχνικές καθώς και
στα νεότερα δεδομένα και πρακτικές που αφορούν τα προϊόντα της
εταιρείας.
Για την παρακολούθηση απαιτείται εγγραφή στη σελίδα
www.AllerganMedicalInstitute.com, το περιεχόμενο της
οποίας παραμένει συνεχώς διαθέσιμο στην πλατφόρμα ενώ
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασηςαπό υπολογιστή, tablet ή / και
κινητό τηλέφωνο.
Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται από έμπειρους και κορυφαίους
διεθνώς επαγγελματίες υγείας στον τομέα της αισθητικής ιατρικής.
Οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε παρουσιάσεις, video με
εφαρμογές των προϊόντων και live webinars όπου οι ομιλητές είναι
διαθέσιμοι για να κατευθύνουν με πρακτικές συμβουλές και να
απαντήσουν σε ερωτήσεις.
Πιο αναλυτικά, κατά την περιήγηση στην πλατφόρμα ο χρήστης μπορεί
να παρακολουθήσει ποικίλα προγράμματα όπως:
• Ανατομία του προσώπου.
• Κλινικά δεδομένα των σκευασμάτων της Allergan Aesthetics.
• Ανασύσταση, πρωτόκολλο και τεχνικές εγχύσεων που αφορούν
στα προϊόντα.
• Επιπλοκές που συνδέονται με την χρήση filler Υαλουρονικού Οξέος.
• Διαχείριση επιπλοκών.
• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα MD Codes Leaders, Visionary και
Distinction, που έχουν αναπτυχθεί από τον πλαστικό χειρουργό
Dr Mauricio de Maio.
• Τεχνικές συμβουλευτικής ασθενών.
• Τα αρχέτυπα Going Beyond Beauty.

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας εμπλουτίζεται
συνεχώς ώστε να αντικατοπτρίζει τις
σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις και τεχνικές
αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής
αγοράς.
Εγγραφείτε σήμερα στο AMI Digital Word στη
σελίδα www.AllerganMedicalInstitute.com
ή επικοινωνήστε με την Allergan Aesthettics
στο amidigital-gr@allergan.com
Περιηγηθείτε στην πλατφόρμα, επιλέξτε
και δημιουργήστε το πρόγραμμα που
ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα
και τις ανάγκες σας ώστε να εμπλουτίσετε τις
γνώσεις σας στην αισθητική ιατρική.

LIP
DREAMS
ARE MADE OF THESE...

SHAPE IT

Juvéderm Greece

PLUMP IT

SMOOTH IT

Μάθετε περισσότερα στο www.juvederm.gr
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Υαλουρονιδάση - Πότε και πώς;
ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Δερματολόγος - Αθήνα

Το φάσμα της επεμβατικής δερματολογίας είναι ευρύ και περιλαμβάνει:
Δερματοχειρουργική

Αισθητική Δερματολογία

Energy Based Procedures

• Απλές εκτομές
• Αφαίρεση κύστεων - λιπωμάτων
• Χειρουργική Όνυχα
• Διατομή βραχέος χαλινού-περιτομή
• Mohs surgery
• Flaps - grafts
• Blepharoplasty
• Λιποαναρρόφηση
• Dermabrasion
• Hair Transplantation

• Neuromodulations
• Fillers
• Mesotherapy
• Chemical Peels
• PRP
• Threads
• Microdermabrasion
• Sclerotherapy
• Fat Transfer

• Laser applications
• IPL
• Radiofrequency
• Microfocused ultrasound
• Cryolipolysis
• Cryosurgery

Πώς όμως μπορούμε να πραγματοποιούμε, με ασφάλεια, όλες
αυτές τις δερματοχειρουργικές πράξεις, από την πιο απλή μέχρι την
πιο σύνθετη, στην καθημερινή δερματολογική πράξη του ιατρείου
,
μας, χωρίς την ασφάλεια που παρέχει ένα νοσοκομείο;

Τι είναι η υαλουρονιδάση;
• Ενζυμο που ανήκει στην ομάδα των ενδογλυκοσιδασών και διασπά τις αλυσίδες των πολυσακχαριτών με υδρόλυση σε ειδικά στοχευμένους δεσμούς της αλυσίδας (η γλυκοζαμινιδική σύνδεση μεταξύ του C1 της
Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης και του C4 ή του
γλυκουρονικού οξέος).
• Η υαλουρονιδάση δρα κυρίως στο υαλουρονικό οξύ αλλά σε μικρότερο βαθμό σε άλλους βλεννοπολυσακχαρίτες του συνδετικού
ιστού. Δεν επηρεάζει τη δράση των ινοβλαστών ή το κολλαγόνο του δέρματος (η κολλαγενάση είναι ένα ένζυμο που αποικοδομεί το κολλαγόνο).
Lee A, Grummer SE, Kriegel D, Marmur E.
Hyaluronidase. Dermatol Surg 2010;36:1071-7.

Μηχανισμός δράσης
της υαλουρονιδάσης
• Υδρόλυση των δεσμών μεταξύ Ν-ακετυλοD-γλυκοζαμίνης και D-γλυκουρονικού οξέος (1
4)
Οργάνωση δερματολογικού
ιατρείου για αντιμετώπιση
επειγόντων συμβαμάτων

Ορθός
χειρουργικός
φωτισμός

Δημιουργία
ήρεμου
περιβάλλοντος

Απινιδωτής

Οξυγόνο

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΔΑΣΗ
• Ενα παλαιό φάρμακο αλλά σχετικά καινούργιο στην καθημερινότητα μας έρχεται να δώσει λύσεις σε σοβαρές και επείγουσες επιπλοκές της αισθητικής δερματολογίας

Εφαρμογές της υαλουρονιδάσης
στην ιατρική
• Η υαλουρονιδάση χρησιμοποιείται από τα
τέλη της δεκαετίας του 1940 στην ιατρική.
Η επίσημη έγκριση από το FDA είναι:
• για τη διασπορά των ενέσιμων φαρμάκων,
• για την καταπολέμηση της αφυδάτωσης
• και για την οπτικοποίηση των χρωμάτων αντίθεσης σε ορισμένες μελέτες απεικόνισης. Αυτές οι ενδείξεις λειτουργούν λόγω της δρά
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σης του ενζύμου στην εξωκυτταρική μήτρα
Silverstein SM, Greenbaum S, Stern R. Hyaluronidase
in ophthalmology. J Appl Res 2012;12:1-13.

Εφαρμογές της υαλουρονιδάσης
στην τοπική αναισθησία
Έχει χρησιμοποιηθεί στο διάλυμα της τοπικής αναισθησίας (1 to 5 U/ml) για:
• Αύξηση της ταχύτητας διάχυσης του αναισθητικού διαλύματος
• Ταχύτερη έναρξη της δράσης τοπικής αναισθησίας
• Μεγαλύτερη επέκταση στους ιστούς
• Μείωση της διάρκειας της τοπικής αναισθησίας λόγω ταχύτερης απορρόφησης
• Μείωση του μετεγχειρητικού οιδήματος
• Κίνδυνος συστηματικών αντιδράσεων
Nevarre DR and Tzarnas CD. The effects of
hyaluronidase on the efficacy and on the pain of
administration of 1% lidocaine. Plast Reconstr
Surg 1998 100 365369

Εφαρμογές στην δερματολογία
In dermatology, hyaluronidase was experimentally used:
• diabetic scleredema,
• scleroderma,
• lymphedema,
• and keloid scars
Toyota T, Umezu M, Oikawa N, Sanoyama
R, et al. Diabetic scleredema. Tohoku J Exp
Med 1983;141:457-61. Popkin RJ. The use
of hyaluronidase by iontophoresis in the
treatment of generalized scleroderma. J Invest
Dermatol 1951;16:97-1. Popkin RJ. The use
of hyaluronidase in the treatment of chronic
skin ulcers in diffuse generalized scleroderma.
Angiology 1952;3:335-42.Cited Here. Schwartz
MS. Use of hyaluronidase by iontophoresis in
treatment of lymphedema. AMA Arch Intern Med
1955;95:662-8.Cited Here
. Nilesh NG, Gold MH. Injection for the resolution
of keloids and hypertrophic scars. J Clin Aesthet
Dermatol 2014;7:31-4

Εφαρμογές της υαλουρονιδάσης
στην αισθητική δερματολογία
“The off-label use of hyaluronidase is considered the gold standard for the management
of HA-filler-associated complications”
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΔΑΣΗ
Subtypes of human hyaluronidase

Six hyaluronidase-like genes have been described, distributed in 2 clusters:
• Chromosome 3 (HYAL1, -2, -3, -4genes)
• And chromosome 7 (PH-20 and the pseudogene HYALP1 )

• θηλαστικά που λαμβάνονται από τους όρχεις και ωοθήκες).
• αγκυλόστομα ή βδέλλα
• και τα μικρόβια.
• Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη υαλουρονιδάση. Δεν υπάρχουν ακόμα μακροπρόθεσμα δεδομένα για το προϊόν αυτό, αλλά πιθανώς έχει χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων.
Meyer K. Hyaluronidases. In: Boyer PD, editor. The
Enzymes. New York, NY: Academic Press; 1971.
pp. 307–320. Andre P, Levy PM. Hyaluronidase
offers an efficacious treatment for inaesthetic
HA overcorrection. J Cosmet Dermatol.
2007;6(4):159–162

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ucts depending on source and concentration.
• OBJECTIVE The primary objective was to
demonstrate the differences in potency
and activity of 5 Hase products when used
to degrade 5 different HA products using
a human in vivo model.
• MATERIALS AND METHODS The study subject was a healthy, consenting adult woman
scheduled to undergo abdominoplasty. Skin
to be excised was injected with 0.1 to 0.2
mL of each filler (10 injections each) leaving
a visible lump. Immediately afterward, the
HA lumps were injected with 4 IU of each
Hase product every 2 minutes until the HA
lumps were no longer visible or palpable.
This procedure was repeated after 30 days.
Injected tissues were excised after abdominoplasty for histological analysis.
• RESULTS The 5 Hyaluronidase products displayed a wide range of doses and times required to completely degrade the 5 HA
products ranging from <2 to >16 minutes.
• CONCLUSION Cosmetic practitioners should
familiarize themselves with differences in
HA and Hase products.
Διατήρηση - Συντήρηση
• Συνιστάται η αποθήκευση της υαλουρονιδάσης σε ψυχρές θερμοκρασίες (2-8°) για
τη διατήρηση της ποιότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Εάν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (25°), η σταθερότητα εξασφαλίζεται μόνο για 12 μήνες
• Μόλις ανοίξει η αμπούλα, η υαλουρονιδάση πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως
και το τυχόν αχρησιμοποίητο περιεχόμενο
απορρίπτεται.

Durability, Behavior, and
Tolerability of 5 Hyaluronidase
Products
Casabona Gabriela; Marchese, Paula Barreto;
Montes, José Raul; MoreDermatologic Surgery. 44:S42-S50, November 2018
• BACKGROUND Hyaluronic acid (HA) dermal
fillers are commonly used in cosmetic dermatology. Due to differences in their physical
characteristics, HA fillers demonstrate different sensitivity to degradation by hyaluronidase (Hase) because of HA concentration and
differences in cross-linking. Similarly, there
are differences in the activity of Hase prod-

Csoka AB, Frost GI, Stern R. The six hyaluronidase-like genes in the human and mouse genomes. Matrix Biol 2001; 20: 499– 508.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΔΑΣΗΣ
Yπάρχουν διάφορες πηγές υαλουρονιδάσης
και γενικά διαιρούνται σε τρεις υποομάδες:
ΣΕΛΙΔΑ 75

Walker L, King M. Visual loss secondary to
cosmetic filler injection. Aesthetic Complications
Expert (ACE) Group guidelines. Oct, 2017.
[Accessed 16 May 2018]

Ανασύσταση
• Η υαλουρονιδάση μπορεί να ανασυσταθεί
είτε με αλατούχο διάλυμα είτε με ενέσιμο
φυσιολογικό ορό.
• Το αλατούχο διάλυμα είναι λιγότερο επώδυνο κατά την ένεση
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τοπικά αναισθητικά για την ανασύσταση του προϊόντος,
καθώς όμως η ενζυματική δράση της υαλουρονιδάσης μπορεί να επηρεαστεί από
το pH7, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στην
επιλογή του διαλύτη.

• Ο όγκος του διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί κυμαίνεται από 1 έως 10 mL. Συνιστώνται μεγαλύτεροι όγκοι αραίωσης όταν απαιτούνται μικρότερες ποσότητες για να επιτρέπεται ακριβέστερη δοσολογία. Και μικρότεροι όγκοι όπως στην περίπτωση αγγειακής
απόφραξης όταν απαιτείται μεγάλη συγκέντρωση μονάδων σε μικρότερες επιφάνειες.
Ημιπερίοδος ζωής - διάρκεια
δράσης υαλουρονιδάσης
• Η υαλουρονιδάση έχει άμεσο αποτέλεσμα
και χρόνο ημίσειας ζωής δύο λεπτών με διάρκεια δράσης 24 έως 48 ώρες
• Η αρχική δράση της υαλουρονιδάσης είναι
να σπάσει τους διασταυρούμενους δεσμούς
στο filler HA έτσι ώστε να συμπεριφέρεται
σαν φυσικό HA στο δέρμα, τo οποίο έχει
χρόνο ημιζωής 24 έως 48 ώρες.
Quezada-Gaon N, Wortsman X. Ultrasoundguided hyaluronidase injection in cosmetic complications. J Eur Acad Dermatol Venereol.
2016;30(10):e39-e40. Papakonstantinou E, Roth
M, Karakiulakis G. HA: A key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 2012;4(3):253-258

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Patients receiving large doses of:
• Salicylates, • Cortisone, • ACTH,
• Estrogens, • Antihistamines
may require larger amounts of hyaluronidase
for equivalent effect, because these drugs
apparently render tissues partly resistant to
the action of hyaluronidase
Hyaluronidase in the correction of hyaluronic acidbased fillers: a review and a recommendation for
use. Rzany B, Becker-Wegerich P, Bachmann F, Erdmann R, et al. J Cosmet Dermatol 2009;8:317–23

Είναι ασφαλής η εφαρμογή της;
• The reports suggest that the treatment is
safe. However, adverse reactions to hyaluronidase such as allergic reactions have
been reported. Patient should be informed
about that before treatment
• Αn allergic reaction to occur less than and anaphylaxis seems to occur even less frequently.
•R
 eactions at the injection site are pain, redness, and bruising.
• Swelling can occur, especially if the enzyme
is administered with additional fluid as in
certain dilution practices.
Hyaluronidase in the correction of hyaluronic acid-based fillers: a review and a recommendation
for use.Rzany B1, Becker-Wegerich P, Bachmann
F, Erdmann R, Wollina UJ Cosmet Dermatol. 2009
Dec;8(4):317-23

Delayed hypersensitivity from
hyaluronidase

J.Cosmet .Dermatol 2018.17,991-995

• Angioedema after ovine hyaluronidase injection for treating hyaluronic acid overcorrection. Andre P1, Fléchet MLJ Cosmet Dermatol. 2008 Jun;7(2):136-8
• Hyaluronidase is highly effective, but skin
test must be done before injection to avoid
risk of angioedema and/or Quincke's edema.

COMPLICATIONS FROM HYALURONIC
ACD INJECTION

Πρέπει να γίνεται test πριν την
εφαρμογή της υαλουρονιδάσης;
ΠΟΤΕ;
1. Ατομα με ιστορικό αλλεργίας στο τσίμπημα της σφήκας ή της μέλισσας
2. Ατοπικά άτομα
3. Σε όλες τις περιπτώσεις εφόσον το επιτρέπει
η κατάσταση(εκτός των περιπτώσεων οξέων αγγειακών συμβαμάτων)
ΠΩΣ;
3 UI υαλουρονιδάσης ενδοδερμικά στην έσω
επιφάνεια του αντιβραχίου ή οπισθοωτιαία
και αναμονή του αποτελέσματος για 20 min
• The incidence of vascular damage after use of
fillers has been estimated at 3–9 per 10,000
for HA products, but the true incidence of
this complication is unknown
42. Lee A, Grummer SE, Kriegel D, Marmur E. Hyaluronidase. Dermatol Surg. 2010;36(7):1071-1077

«off label» εφαρμογή της
υαλουρονιδάσης στην αισθητική
δερματολογία
Top 5 minimally invasive cosmetic procedures
• Botulinum Toxin Type A (7.44 million procedures, up 3% from 2017)
• Soft Tissue Fillers (2.68 million procedures,
up 2% from 2017)
• Chemical Peel (1.38 million procedures, up
1% since 2017)
• Laser hair removal (1.1 million procedures,
down 1% from 2017)
• Microdermabrasion (709,413 procedures,
down 4% from 2017)
Soft Fillers on the market
• Hyaluronic acid (HA)
• Ηydroxylapatite (Radiesse)
• Poly-l-lactic acid (Sculptra)
• Polymethyl methacrylate (Bellafill)
• Off-label liquid silicone (Silkon-1000)
The magic of hyaluronic acid (HA) gel fillers are
that they can be dissolved with the injection
of an enzyme called hyaluronidase
‘’if you don’t like your HA filler you’re not necessarily stuck with it’’
Εφαρμογές της υαλουρονιδάσης
στην αισθητική δερματολογία
There are 3 main reasons people have filler
dissolved:
• THE FILLER DOESN’T LOOK RIGHT.
• A FILLER COMPLICATION OCCURED.
• JUST STARTING OVER.
Brody HJ. Use of hyaluronidase in the treatment
of granulomatous hyaluronic acid reactions or unwanted hyaluronic acid misplacement. Dermatol
Surg 2005;31:893–7
ΣΕΛΙΔΑ 76

Rzany B, DeLorenzi C: Understanding, Avoiding,
and Managing Severe Filler Complications. Plast
Reconstr Surg. 2015;136(5 Suppl)

Filler crash kit
• Immediately stop the procedure and all
ιnjections
• For HA dermal fillers ,inject hyaluronidase
in and around the injection site
• Massage topical nitroglycerin paste 2% in
to affected area
• Massage and apply warm compresses to affected area to increase vasodilation
• Start patient a course of methyiprednizolone
• Administer subcutaneous enoxaparin
• Administer ASA ( acetylsalycilic acid)
• When giving ASA ,administer an antacidto
prevent gastritis/esophagitis.
• Administer a phosphodiesterase type 5 inhibitor
• Administer prophylactic antibiotic and antiviral therapy.
• Consult ophthalmology and neurology services.
• Initiate hyperbaric oxygen therapy ,when
indicated
Which Complications Can be
Treated by Hyaluronidase?
• overcorrection
• superficial HA implantation
• inflammatory
• non inflammatory nodules
• and local or remote vascular occlusions.
Hyaluronidase in the office: a necessity for everydermasurgeon that injects hyaluronic acid Hirsch
RJ, Brody HJ, Carruthers JDA. J Cosmet Laser Ther
2007;9:182–5.
Complications of injectable fillers, part I. De Lorenzi C Aesthet Surg J 2013;33:56175.

SPHEROFILL CELL

The ultimate treatment of brous cellulite

Το Spheroﬁll Cell είναι το νέο, πρωτοποριακό ιατρικό
μηχάνημα της ιταλικής εταιρείας PROMOITALIA που έχει
σχεδιαστεί για την αποτελεσματική και μόνιμη θεραπεία
της ινώδους κυτταρίτιδας. Πολλές από τις θεραπείες
κατά της κυτταρίτιδας είναι εξαιρετικές στο να
βελτιώσουν τον τόνο του δέρματος, να μειώσουν την
περίσσεια λίπους ή /και να διεγείρουν τη
μικροκυκλοφορία, αλλά δεν δρουν στις αποκαλούμενες
«οπές» που προκαλούνται από την υποτροπιάζουσα
ίνωση. Το Spheroﬁll Cell είναι το μόνο μηχάνημα που
μπορεί να επιλέξει με ακρίβεια τις ίνες για να δουλέψει,
να τις κόψει αμέσως και να εξαλείψει μόνιμα το
φαινόμενο του «φλοιού πορτοκαλιού».

info@papapostolou.gr
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Η ΡΑ Κ Λ Ε Ι Ο
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ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Πόσες μονάδες υαλουρονιδάσης
απαιτούνται για την υδρόλυση του
υαλουρονικού οξέος ως filler;
• Επειδή η υδρόλυση του υαλουρονικού οξέος
ως filler είναι «off label» ένδειξη δεν υπάρχουν από τις εταιρείες παραγωγής υαλουρονιδάσης σαφείς οδηγίες για το πόσες μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην
συγκεκριμένη ένδειξη

Strategies for reducing the risk
of skin necrosis with hyaluronic
acid fillers
a. Aspirating prior to injection
b. Utilizing lower volumes and serial injections
in high-risk areas
c. Treating one side at a time
d. Pinching/tenting the skin to provide more
space superficial to the branches of the
main arteries
e. Manual occlusion of the origin of the supratrochlear vessels with the non-dominant finger
f. Blunt cannulas may reduce, but not eliminate, the risk
• The present study demonstrates that smallvolume injection of very low doses of salinediluted hyaluronidase (1.5-9.0 U per 0.1 mL)
is sufficient to decrease the volume of HA
buttons and imparts greater control over
the degree of volume loss achieved.
Effectiveness of Low Doses of Hyaluronidase to
Remove Hyaluronic Acid Filler Nodules JAMA Dermatol. 2018 Jul; 154(7): 765-772

The risk of vascular complications
following the facial injection of
soft tissue fillers is influenced by
a number of factors, including
• Site of injection - Deep injection at the site or
in the vicinity of named vessels, such as the
facial artery and the angular artery carries an
increased risk of unintentional intravascular
injection. High-risk sites include the nasolabial fold, nose, and glabella, which have rich
anastomoses with the internal carotid artery.
• Volume of the injected filler - The injection
of large amounts of filler product in a single
area, especially if using high pressure, may
increase the degree of arterial occlusion.
• Type of filler - Permanent fillers that cannot
be dissolved may cause a nonreversible vascular occlusion.
• Needle gauge - Small-gauge sharp needles
can enter the lumen of an artery more easily
than larger needles. In addition, aspiration of
blood through a small needle is unreliable.
• Scarring - Scarring from previous procedures may have modified the local vascular pattern.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΨΙΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ
ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

• Hyaluronidase reduced the vascular complications of HA fillers when used early, but
there was no benefit to hyaluronidase injection after 24 h.
Vascular complications of hyaluronic acid fillers and the role of hyaluronidase in management.Kim DW1, Yoon ES, Ji YH, Park SH, Lee BI,
Dhong ESJ Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011
Dec;64(12):1590-5.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ YΑΛΟΥΡΟΡΙΔΑΣΗΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
It usually occurs as a result of injection of filler directly into an artery, but can also result
from compression or injury.
• A prompt diagnosis and immediate treatment with high doses of hyaluronidase (at
least 200 U) are critically important.
• It is not felt necessary to do a skin test in
cases of impending necrosis.
• Some experts recommend dilution with saline to increase dispersion or lidocaine to
aid vasodilation.
• Additional hyaluronidase should be injected if
improvement is not seen within 60 minutes.
A warm compress also aids vasodilation, and
massage has been shown to help. Some experts advocate the use of nitroglycerin paste,
although this area is controversial. Introducing an oral aspirin regimen should help prevent further clot formation due to vascular
compromise. In our experience, patients who
are diagnosed promptly and treated within
24 hours will usually have the best outcomes.

• Hyaluronidase injection for HA overfill correction in tear troughs and “charming fold.”
(A) Visible overfills 4 weeks after Restylane injection for tear trough deformity correction.
(B) Twenty-four hours after injection of hyaluronidase. Visible HA masses were infiltrated
with 50 units per side of Hyalase reconstituted
with preserved Saline. (C) Overfill of “charming folds” in Chinese patient. (D) Twentyfour hours after injection of 10 units per side
of hyaluronidase (product of Chinese origin).

Hyaluronidase: Consensus Recommendations.
Cohen JL1, Biesman BS1, Dayan SH1, DeLorenzi
C1, Lambros VS1, Nestor MS1, Sadick N1, Sykes
J1Aesthetic Surg J. 2015 Sep;35(7):844-9
Courtesy Dr. Landau

Strategies to Minimize the Risk
of Adverse Reactions with
Hyaluronic Acid Filler
HYALURONIDASE AVALIABLE AT ALL TIMES

DeLorenzi C. Complications of injectable fillers,
part I. Aesthet Surg J 2013; 33:561

ΣΕΛΙΔΑ 78

Hyaluronidase treatment for intravascular injection HA filler. (A) Blanching that appeared
immediately after 0.05 mL of Restylane injection for correction of interglabellar wrinkle.
(B) Thirty minutes after injection of hyaluronidase. The entire ischemic area was infiltrated with 1,500 units of Hyalase reconstituted
in 2 mL of preserved saline.
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Cross-linked hyaluronic acid filler hydrolysis with hyaluronidase: different settings to
reproduce different clinical scenarios. Rauso
R1, Zerbinati N2, Franco R3, Chirico F4, Ronchi A5, Sesenna E6, Colella G1, Tartaro GDermatol Ther. 2020 Feb 14
• Η νέκρωση του δέρματος είναι η πιο σοβαρή επιπλοκή που προκύπτει από την ένεση υαλουρονικού οξέος. Για να αποφευχθεί η νέκρωση του δέρματος, η υαλουρονιδάση θα πρέπει να ενίεται κατά μήκος
της πορείας της εμπλεκόμενης αρτηρίας, ώστε να επιτρέπεται η αποκατάσταση της ροής του αίματος. Αξιολογήσαμε την ικανότητα της υαλουρονιδάσης να αποικοδομείται ένα υλικό πληρώσεως υαλουρονικού
οξέος (ΗΑ) σε δύο προσομοιωμένες κλινικές καταστάσεις - μια περίπτωση συμπίεσης και μια περίπτωση εμβολισμού - για
να προσδιοριστούν οι διαφορές στην ένεση υαλουρονιδάσης. Στην περίπτωση συμπίεσης, ένας βώλος πληρωτικού ΗΑ απλώθηκε απευθείας σε διάλυμα υαλουρονιδάσης. στην περίπτωση εμβολιασμού,
μια φλέβα που συλλέχθηκε από έναν ζωντανό ασθενή πληρώθηκε με το ίδιο πληρωτικό ΗΑ και κατόπιν εμποτίστηκε σε υαλουρονιδάση. Στη συνέχεια αξιολογήσαμε την ποσότητα του ΗΑ που απομένει μετά από 2 ώρες. Ενώ βρήκαμε υδρόλυση υαλουρονικού οξέος και στις δύο περιπτώσεις, στην περίπτωση συμπίεσης, ανιχνεύσαμε σχεδόν πλήρη υδρόλυση, ενώ στην
περίπτωση εμβολιασμού παρατηρήσαμε
μείωση του 60%. Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η συμπίεση
του αγγείου μπορεί να διαχωριστεί με μία
μόνο ένεση υαλουρονιδάσης, ενώ στην περίπτωση της αγγειακής εμβολής θα πρέπει
να γίνονται επαναλαμβανόμενες περιαγγειακές ενέσεις λόγω της μείωσης της δραστικότητας υαλουρονιδάσης.
hyaluronidase in management. Kim DW1, Yoon
ES, Ji YH, Park SH, Lee BI, Dhong ESJ Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Dec;64(12):1590-5
• Hyaluronidase reduced the vascular complications of HA fillers when used early, but
there was no benefit to hyaluronidase injection after 24 h.
New High Dose Pulsed Hyaluronidase Protocol for Hyaluronic Acid Filler Vascular Adverse
Events. DeLorenzi CAesthetic Surg J. 2017 Jul
1;37(7):814-825
• The purpose of this article is to update the
changes to the author's protocols used to
manage acute filler related vascular events
from those previously published in this journal. For lack of a better term, this new protocol has been called the High Dose Pulsed
Hyaluronidase (HDPH) protocol for vascular
embolic events with hyaluronic acid (HA) fillers. The initial protocol used involved many
different modalities of treatment. The current protocol is exceedingly simple and in-

volves solely the use of hyaluronidase in repeated high doses. Despite the simplicity of
the treatment, it has proven itself to be very
successful over the past two years of clinical use. There has been no partial or complete skin loss associated with this protocol
since its implementation if the protocol was
implemented within 2 days of the ischemic
event onset. The protocol involves diagnosis and repeated administration of relatively high doses hyaluronidase (HYAL) into the
ischemic tissue repeated hourly until resolution (as detected clinically through capillary refill, skin color, and absence of pain).
The dosage of HYAL varies as the amount
of ischemic tissue, consistent with the new
underlying hypothesis that we must flood
the occluded vessels with a sufficient concentration of HYAL for a sufficient period of time in order to dissolve the HA obstruction to the point where the products
of hydrolysis can pass through the capillary
beds. Although vascular embolic events are
rare, it is important to note that the face
has higher risk and lower risk areas for filler treatment, but there are no "zero risk"
areas with respect to filler treatments. Even
with good anatomic knowledge and correct
technique, there is still some nonzero risk
of vascular embolic events (including highly skilled, experienced injectors). However,
with careful low pressure, low volume injection technique, and adequate preparation
for treatment of acute vascular events, the
risk is quite manageable and the vast majority of adverse events are very treatable
with an excellent prognosis, with a few exceptions. This new protocol offers excellent results, but requires further research
to determine optimal parameters for various HA fillers.
Transarterial degradation of hyaluronic acid filler by hyaluronidase. DeLorenzi Dermatol Surg. 2014 Aug;40(8):832-41
•B
 ACKGROUND: Hyaluronidase (HYAL) has
been recommended in the emergency
treatment of ischemia caused by accidental intra-arterial injection of hyaluronic acid (HA) dermal fillers. To date, there have
been no published studies showing that
HYAL can pass through intact arterial wall
to hydrolyze HA emboli.
•O
 BJECTIVE: The goal of this study was to
study whether or not HYAL could cross intact human facial arterial wall to hydrolyze
HA filler.
•M
 ATERIALS AND METHODS: Short tied-off
segments of fresh human cadaver-sourced
facial artery specimens, overfilled with
a monophasic dermal filler (dermal filler
"sausages"), were immersed in either HYAL or normal saline as controls. At 4 and
24 hours, the vessels were removed from
the preparations, and one end of each vessel was cut open.
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• RESULTS: Only the HYAL-immersed specimens showed degradation of filler gel.
• CONCLUSION: In conclusion, cross-linked
HA is susceptible to hydrolysis by HYAL
when contained within the intact facial
artery in a cadaver model, indicating that
direct intra-arterial injection of HYAL is
likely not necessary to help restore the
circulation of ischemic tissues. This bench
study provides support for the current recommended treatment of accidental intraarterial injection with HYAL injection diffusely into ischemic tissues.
Update in Soft-Tissue Filler-Associated Blindness Sorensen, Eric P. MD; Council, M. Laurin
MD* Dermatologic Surgery: September 02, 2019
• BACKGROUND: Soft-tissue filler administration is an increasingly popular minimally
invasive cosmetic procedure. Simultaneously, there have been a greater number
of adverse events reported, including the
devastating complication of blindness.
• OBJECTIVE: To report cases of filler-related
blindness published since 2015.
• MATERIALS AND METHODS: The Ovid
MEDLINE database was searched from
January 1, 2015, to August 1, 2018, using
a previously described Boolean string.
• RESULTS: Sixty new cases of filler blindness
were identified. The most common type
of filler reported was hyaluronic acid (HA)
(N = 42, 70.0%), followed by autologous
fat (N = 7, 11.7%), and calcium hydroxyapatite (CaHA) (N = 7, 11.7%). The most
common injection locations were the nose
(N = 33, 55.0%), glabella (N = 21, 35.0%),
and forehead (N = 11, 18.3%). Ten cases
reported vision restoration (16.7%). Four
of the successful cases involved hyaluronidase administration, including 1 retrobulbar hyaluronidase injection.
• CONCLUSION: Since 2015, there have
been 60 newly reported cases of softtissue filler blindness. Most recent cases
have occurred with HA, which is a shift
from previous reports. In HA cases, hyaluronidase injection may be successful in
restoring vision if administered promptly.
It is imperative for providers to be familiar
with strategies for managing soft-tissue
filler blindness.
in Vitro Evaluation of Preinjection Aspiration
for Hyaluronic Fillers as a Safety CheckpointTorbeck, Richard L. MD*; Schwarcz, Robert
MD†; Hazan, Ezra MD; Wang, Jordan V. MD,
MBE, MBA; Farberg, Aaron S. MD*; Khorasani, Hooman MD*Dermatologic Surgery:
July 2019 - Volume 45 - Issue 7 - p 954-95
• BACKGROUND: Hyaluronic acid (HA) fillers have increased in popularity. Although
complications are rare, knowledge regarding their prevention and management are
crucial. The utility of preinjection aspiration has become controversial.

• OBJECTIVE: Our study investigated the
utility of preinjection aspiration as a safety
checkpoint for HA fillers through comparison of physiochemical and rheological
properties in an in vitro model.
• MATERIALS AND METHODS: Whole blood
was drawn from vacutainers using syringes containing 10 commonly used HA fillers. Each HA filler was examined with the
plunger pulled back at volumes of 0.2 and
0.5cc. The time required to visualize a flash
was recorded. Data were compared using
physiochemical and rheological properties,
pullback volumes, and needle gauges.
•R
 ESULTS: Using a multivariable regression
model, HA concentration, elastic modulus
(G'), viscous modulus (G''), and complex
modulus (G*) had significant relationships
with time to flash, whereas needle gauge
and pullback volume did not. However,
when comparing pullback volume using
an appropriate paired analysis, 0.5 cc pullback volume had a significantly decreased
mean time to flash than 0.2 cc.
•C
 ONCLUSION: Preinjection aspiration may
have utility as a safety checkpoint for HA
fillers. Practitioners may have to adjust
pullback volume and waiting time to visualize the flash based on physiochemical
and rheological properties.
Examining the Role of Retrobulbar Hyaluronidase in Reversing Filler-Induced Blindness: A Systematic Review
• P aap MK1, Milman T2, Ugradar S3, Goldberg R3, Silkiss RZ4 Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2019 Dec 24
• P URPOSE: To provide a systematic review
of the literature concerning retrobulbar
hyaluronidase injections as a treatment for
hyaluronic acid gel filler-induced blindness
and evaluate the level of evidence for this
proposed therapy.
•M
 ETHODS: The authors performed a
search of English language articles published on the use of retrobulbar hyaluronidase to reverse vision loss precipitated by
hyaluronic acid gel fillers. Articles reviewed
included case reports/series, experimental
investigations, expert opinion commentaries, and major reviews. To date, there
have been no case-control, cohort, or randomized control studies to evaluate this
treatment. Five anecdotal descriptions of
hyaluronic acid gel filler blindness treated
specifically with retrobulbar hyaluronidase
were identified, for a total of 9 patients.
One hundred twelve articles in total on
this treatment and related topics, including filler-induced blindness and alternative
treatments, were identified and reviewed.
•R
 ESULTS: Of the 9 documented cases of
patients treated with retrobulbar hyaluronidase for hyaluronic acid-induced
blindness, visual improvement was demonstrated in 2 cases. The successes, how-

ever, are undermined by inconsistent pretreatment ophthalmic assessment and
documentation. Animal studies demonstrate mixed results. Laboratory studies
document the inability of hyaluronidase to
cross the optic nerve sheath.
• CONCLUSIONS: There is not currently
enough evidence to support retrobulbar
hyaluronidase as a treatment for fillerinduced blindness. Additional studies are
needed to further evaluate its efficacy and
explore alternative treatments.
Hyaluronidase: Consensus Recommendations. Cohen JL, Biesman BS, Dayan SH, DeLorenzi C, Lambros VS, Nestor MS, Sadick N,
Sykes J. Aesthetic Surg J. 2015 Sep;35(7):844-9
• Injection-induced necrosis is a rare but
dreaded consequence of soft tissue augmentation with filler agents. It usually occurs as a result of injection of filler directly
into an artery, but can also result from
compression or injury.
• A prompt diagnosis and immediate treatment with high doses of hyaluronidase (at
least 200 U) are critically important.
• It is not felt necessary to do a skin test in
cases of impending necrosis.
• Some experts recommend dilution with
saline to increase dispersion or lidocaine to
aid vasodilation.
• Additional hyaluronidase should be injected if improvement is not seen within 60
minutes.
• A warm compress also aids vasodilation,
and massage has been shown to help.
Some experts advocate the use of nitroglycerin paste, although this area is controversial. Introducing an oral aspirin regimen should help prevent further clot formation due to vascular compromise. In our
experience, patients who are diagnosed
promptly and treated within 24 hours will
usually have the best outcomes.

Retro or PeriBulbar Injection
Techniques to Reverse Visual
Loss After Filler Injections.
Carruthers, Jean; Fagien,
Steven; Dolman, Peter.
Dermatologic Surgery41:S354S357, December 2015
d

Τεχνική οπισθοβολβικής ή
περιβολβικής έγχυσης υαλουρονιδάσης με κάνουλα
25 g. Ιδιαίτερα προσεκτική για αποφυγή πρόκλησης οπισθοβολβικού αιματώματος

(A, B) Lateral view of the right orbit showing
gentle change in angulation of the 25-G needle as
it passes the posterior aspect of the globe and
enters the retrobulbar space.
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• O όγκος της ενιόμενης υαλουρονιδάσης
δεν πρέπει να υπερβαίνει τον όγκο του οιδήματος.
• Περισσότερες συνεδρίες με μικρότερη μονάδες υαλουρονιδάσης προς αποφυγή αποδόμησης τόσο του ενιόμενου υαλουρονικού όσο και της περιοχής
• Η γρηγορότερη έναρξη οδηγεί σε ταχύτερη
ανταπόκριση(1η συνεδρία)
• Οίδημα πάνω από 6 μήνες απαιτεί πολλαπλές συνεδρίες υαλουρονιδάσης

Durability, Behavior, and Tolerability of 5
Hyaluronidase Products. Casabona, Gabriela
MD; Marchese, Paula Barreto MD; Montes,
José Raul MD; Hornfeldt, Carl S. PhDDermatologic Surgery: November 2018 - Volume 44
- Issue - p S42-S50
• METHODS: The study subject was a healthy,
consenting adult woman scheduled to undergo abdominoplasty. Skin to be excised
was injected with 0.1 to 0.2 mL of each
filler (10 injections each) leaving a visible lump. Immediately afterward, the HA
lumps were injected with 4 IU of each Hase
product every 2 minutes until the HA lumps
were no longer visible or palpable. This procedure was repeated after 30 days. Injected
tissues were excised after abdominoplasty
Juviderm voluma
Juviderm volbella
Juviderm Ultra plus
Belotero volume
Belotero balance
• RESULTS: The 5 Hase products displayed
a wide range of doses and times required
to completely degrade the 5 HA products
ranging from <2 to >16 minutes.

Εφαρμόζονται 20 με 75 μονάδες ανά οφθαλμό με 32 g needle 4 mm με την τεχνική των
μικροεγχύσεων
Lumps, asymmetries, or contour deformities
Displacement of hyaluronic acid filler
Hyaluronidase schema:
• Less than 2.5-mm area: 10 to 20 U single
injection; repeat injection if required.
• Area of 2.5 mm to 1 cm: two to four injection points with 10 to 20 U per injection
point; repeat injection if required.

Early hyaluronidase use in preventing skin
necrosis after treatment with dermal fillers:
Report of two cases

• Three days later, at a follow-up examination,
the left treated area appeared cyanotic and
swollen despite the patient not complaining
of discomfort. The skin appeared erythematous with distribution along the left nasolabial folds up to the lateral nasal wall, and the
capillary refill time appeared slow or absent
• We used 40UI of hyaluronidase per cm 2,
two times a day for 3 days. The patient
received acetylsalicylic acid 100 mg / 24h
for 10 days, prednisone 25mg / 24h for 4
days, levofloxacin 500mg / 24h for 4 days,
topical cream with nitric oxide 2 times a
day and compresses with gauze and warm
3 times a day.

Impending necrosis from diluted cross-linked
hyaluronic acid injected into midforehead
wrinkle with evidence of retrograde
flow toward the orbit as well as distal
embolization.(B) Complete resolution with
nitropaste and hyaluronidase.
Courtesy of Shawn Allen, MD.

Global Aesthetics Consensus: Avoidance
and Management of Complications from
Hyaluronic Acid Fillers - Evidence - and Opinion-Based Review and Consensus Recommendations
Hyaluronidase injection for the treatment of
eyelid edema: a retrospective analysis of 20
patients. Said Hilton,Holger Schrumpf,Bettina
Alexandra Buhren, Edwin Bölke, and Peter
Arne Gerber Eur J Med Res. 2014;

Φλεγμονώδη οζόδια 2 μήνες μετα την εφαρ-12 mm -12 mm
μογή ΗΑ 600 UI υαλουρονιδάσης /7 ημέρες
32 g needle -12 mm direct intothe lession

Massimo Signorini, M.D.,corresponding author
Steven Liew, F.R.A.C.S., Hema Sundaram, M.D.,
Koenraad L. De Boulle, M.D., Greg J. Goodman,
M.D., Gary Monheit, M.D., Yan Wu, M.D., Ada
R. Trindade de Almeida, M.D., Arthur Swift, M.D.,
Monheit,
C.M., and André Vieira Braz, M.D. Plast Reconstr
Surg. 2016 Jun; 137(6): 961-971

–971
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Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της SADENT

Νέες Μέθοδοι Αποτρίχωσης
Τα συστήματα
αποτρίχωσης
χρησιμοποιούν
πηγές laser με σκοπό
να πετύχουν ένα
μόνιμο αποτέλεσμα
χωρίς να επιφέρουν
βλάβες (δυσχρωμίες
ή ουλές), μειώνοντας
μεσοπρόθεσμα τον
αριθμό και την διάρκεια
των απαιτούμενων
θεραπειών. Η
αποτελεσματική,
σε βάθος χρόνου,
αποτρίχωση απαιτεί την
επιλεκτική καταστροφή
του ίδιου του
τριχοθυλακίου, όπως και
των τριχοειδών αγγείων
του.Εφ' όσον οι δομές
αυτές βρίσκονται σε
βάθος η ακτινοβολία
πρέπει να μπορεί να
διεισδύει βαθιά στους
ιστούς.

Prof. Giovanni Cannarozzo

Κεντρικά Γραφεία
1ο χλμ Λεωφ. ΠαιανίαςΜαρκοπούλου,
Παιανία Αττικής 19002
Τηλ.: 2111022900
email: info@sadent.com
www.sadent.com
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ιά τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται πηγές που εκπέμπουν
στο υπέρυθρο φάσμα. Ο στόχος
της ακτινοβολίας είναι η μελανίνη που είναι συγκεντρωμένη στην βάση του στελέχους και στο τριχοθυλάκιο. Γιά μία σωστή αποτρίχωση πολύ
σημαντικοί παράγοντες είναι ο δερματικός φωτότυπος και η υφή και το χρώμα της τρίχας, γιατί καθορίζουν την επιλογή του κατάλληλου μήκους κύματος
της ακτινοβολίας.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διαδοχικές
φάσεις της τρίχας, κατά τις οποίες παρουσιάζεται λέπτυνση και αποχρωματισμός,
είναι αναγκαία η τροποποίηση των παραμέτρων εκπομπής.
Γιά την επίτευξη της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης ο παλμός πρέπει να μεταβάλλεται γιά να παραμένει αποτελεσματικός στις λεπτότερες και με μειωμένη περιεκτικότητα χρωμοφόρων τρίχες,
μειώνοντας την διαρκειά του αλλά αυξάνοντας τo peak power.
Το laser Nd:YAG στα 1064 nm είναι το
σύστημα με την μεγαλύτερη διείσδυση
στους ιστούς και προσφέρει μία ασφαλή και εύχρηστη λύση στην αποτρίχωση των σκούρων φωτότυπων.
Τα συστήματα διοδικού laser παρέχουν
θεραπείες αποτρίχωσης με ταχύτητα και
ευκολία με μία τεχνική “in motion” εκπέμποντας παλμούς χαμηλής ενέργειας
και μεγάλης συχνότητας.
Στην πορεία των θεραπειών συχνά
παρατηρείται παραμονή των ανοικτόχτωμων και λεπτών τριχών που απαιτούν μεγαλύτερες ενέργειες παλμού σε
μικρότερους χρόνους. Το ίδιο ισχύει και
γιά τα συστήματα IPL τα οποία επιπλέον
θέλουν μεγάλη προσοχή στους σκούρους φωτότυπους.
Το laser Αλεξανδρίτη στα 755 nm,
που θεωρείται το “gold standard” στην
αποτρίχωση, παρουσιάζει μία ικανοποιητική διεισδυτικότητα στούς ιστούς και
μία σαφώς μεγαλύτερη απορροφητικότητα από την μελανίνη σε σχέση με
το Nd:YAG, προσφέροντας γρήγορες
και αποτελεσματικές θεραπείες. Βέβαια
οι θεραπείες των σκούρων φωτότυπων
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, αν και οι
πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες επιτρέπουν στους θεραπευτές να χρησιμοποιούν αυτή την πηγή με μία τεχνική “in
motion”, παρέχοντας την δυνατότητα
θεραπείας και στους σκούρους φωτότυπους με ασφάλεια.
Στην αποτρίχωση, όπου το ζητούμενο
είναι η αποτελεσματική θεραπεία να εναρμονίζεται με τον φωτότυπο του ασθενούς,
η πρώτη επιλογή είναι τα laser Nd:YAG
1064nm και Αλεξανδίτη 755 nm, καθόσον είναι τα μόνα που προσφέρουν
μεγάλη ευελιξία και ευχρηστία στο θέ-

μα των παραμέτρων λειτουργίας (χρόνος παλμού-peak power).
Σ' αυτόν τον τομέα η σημαντική καινοτομία της DEKA είναι η παρουσίαση
της τεχνολογίας Moveo στις πλατφόρμες
Motus AX και Motus AY.
Πρόκειται γιά laser Αλεξανδρίτη εξοπλισμένα με μία ειδική χειρολαβή η οποία
σαρώνει την περιοχή θεραπείας με κυκλικές ή γραμμικές κινήσεις περνώντας
αρκετές φορές πάνω από το ίδιο σημείο
(ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλες επιφάνειες όπως ο κορμός, τα άκρα, η βουβωνική χώρα και οι μασχάλες)

νουν ότι μπορούμε να επεμβαίνουμε με
ασφάλεια ακόμα και στις εποχές του χρόνου που ο ασθενής εκτίθεται στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
Ο ακριβής καθορισμός του φωτότυπου και η προσεκτική παρακολούθηση
του δέρματος κατά την διάρκεια της θεραπείας πρέπει πάντα να τηρούνται από
τον θεραπευτή.
Εαν εφαρμοστεί σωστά η τεχνική των
επαναλαμβανόμενων περασμάτων με
την Moveo, μειώνει τον χρόνο θεραπείας και καθιστά δυνατή την διαχείριση
ιδιαίτερα δύσκολων περιοχών γρήγορα

Κεφαλή Moveo. Τα συστήματα λέιζερ που εκπέμπουν στο
ορατό και υπέρυθρο φάσμα παρουσιάζουν μεγάλη ανάκλαση δέσμης στην επιδερμίδα. Τo Moveo σχεδιάστηκε για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η DEKA ανέπτυξε τεχνολογία για τη βελστιστοποίηση του
συστήματος κεφαλή-δέρμα που διπλασιάζει την απορροφούμενη από το δέρμα
ενέργεια. Η άκρη από ζαφείρι που
έρχεται σε συνεχή επαφή με το
δέρμα χαμηλώνει τον δείκτη ανάκλασης πετυχαίνοντας μείωση των απωλειών ενέργειας.

Τα επαναλαμβανόμενα περάσματα
επιτυγχάνουν την σταδιακή παροχή της
απαιτούμενης ενέργειας γιά την καταστροφή του τριχοθυλακίου (όπως ιστολογικά αποδεικνύεται) χωρίς να διακινδυνεύει η ακεραιότητα του δέρματος.

και με ασφάλεια.
Το ευανάγνωστο και λειτουργικό
interface επιτρέπει την επιλογή των παραμέτρων θεραπείας γρήγορα και αποτελεσματικά, καθιστώντας το σύστημα
ευέλικτο και ευπροσάρμοστο σε κάθε

Ιστολογικά δερματικά παρασκευάσματα με αιματοξυλίνη και εοσίνη (Η&Ε). (Α): Θετικό δείγμα. Η τρίχα έχει φολιδωτή δομή, τα μελανοκύτταρα και ταο γασικά κύτταρα του βολβού είναι φυσιολογικά, όπως επίσης και οι παρακείμενοι αδένες. (Β): Ιστολογική εικόνα κατόπιν κλασικής θεραπείας αποτρίχωσης (μονό πέρασμα) με λέιζερ 755 nm της
DEKA. Παρατηρείται πηκτική νέκρωση με μερική αποκόλληση του περιτριχίου και μέρους του φλοιού της τρίχας. (C):
Ιστολογική εικόνα κατόπιν θεραπείας με κεφαλή Moveo (πολλαπλά περάσματα) με λέιζερ 755 nm της DEKA. Και εδώ
παρατηρείται πηκτική νέκρωση, αλλά αυτή τη φορά σε ολόκληρη τη δομή της τρίχας (μυελός, φλοιός και περιτρίχιο).

Η εμπειρία μας έδειξε ότι αυτή η τεχνική είναι αποτελεσματική και ασφαλής.
Επίσης αποδείχθηκε πολύ δημοφιλής
στους ασθενείς μας, ιδιαίτερα γιατί ήταν
ανώδυνη (ένα πρόβλημα που είχαμε μέ
άλλα συστήματα αποτρίχωσης, ιδιαίτερα με τα laser Αλεξανδρίτη).
Πράγματι η τεχνική πολλαπλών περασμάτων αυτής της χειρολαβής αρκείται
σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ενέργειας,
περί τα 6 με 7 J/cm2.
Γιαυτό τον λόγο είναι τόσο καλά ανεκτή από τους ασθενείς και επιτυγχάνει
το επιθυμητό αποτέλεσμα (ελαφρό ερύθημα-περιθυλακικό οίδημα) ανώδυνα.
Τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας σημαίΣΕΛΙΔΑ 84

θεραπευτική ανάγκη.
Η χειρολαβή Moveo, με την ενσωματωμένη ψύξη, μας επιτρέπει να κάνουμε ομαλές συνεχείς κινήσεις πάνω από
την περιοχή θεραπείας, πραγματοποιώντας πολλαπλά περάσματα μέχρι να χορηγηθεί στην περιοχή η επαρκής θεραπευτική δόση ενέργειας.
Δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας
που απαιτεί η Moveo κρατούν χαμηλά
τα κόστη συντήρησης, αυξάνοντας κατά
πολύ περισσότερο τον χρόνο ζωής των
αναλωσίμων του laser και των οπτικών
εξαρτημάτων σε σύγκριση με τα κλασικά συστήματα Αλεξανδρίτη.
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STEP by Universkin (LIDS MEDICAL)

by SYLTON diagnostic systems (LIDS MEDICAL)
Διαγνωστικό Σύστημα Απεικόνισης Δέρματος με νέο σύστημα
τοποθέτησης ασθενή AIS (Advanced Imaging System)

Η 1η εξατομικευμένη θεραπεία αισθητικής δερματολογίας

• Επιφάνεια δέρματος και λεπτές γραμμές
• Κατανομή λιπαρότητας
• Απώλεια δομικής ακεραιότητας
• Έκκριση σμήγματος και δερματικοί πόροι
• Μελαγχρωματικές βλάβες – δυσχρωμίες
• Ανάδειξη βαθμού προστασίας από το αντιηλιακό
Το διαγνωστικό σύστημα ανάλυσης δέρματος Observ 520 έχει τη δυνατότητα
6 διαφορετικών απεικονίσεων για την αξιολόγηση των δερματικών βλαβών
του προσώπου:
1. Daylight mode
2. Simulated Wood’s light mode
3. True UV mode
4. Parallel-polarization mode
5. Cross-polarization mode
6. Complexion analysis

• Ε πιφέρει αποτελέσματα από την 1η κιόλας
συνεδρία
• Ε λάχιστα επεμβατική, γρήγορη, ασφαλής
και χωρίς χρόνο αποθεραπείας
Οι μικρο-βελόνες δημιουργούν
μικροσκοπικές διόδους στο δέρμα, που
επιτρέπουν την καλύτερη απορρόφηση των
καθαρών ενεργών συστατικών του εκάστοτε
εξατομικευμένου ορού για ταχύτερη και
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Ορός Νέας Γενιάς Universkin P
* Καλύτερη διείσδυση ενεργών συστατικών
* Πιο αποτελεσματικός
*Ν
 έα βελτιωμένη σύνθεση (συμβατή με τη
νέα συσκευή μικρο-νυγμών Universkin S.TEP)

Colibri by Alma Lasers (LIDS MEDICAL)

Ultraformer III by Classys (LIDS MEDICAL)
Νέα κεφαλή 2mm τεχνολογίας MMFU

Η νέα κεφαλή Colibri του
συστήματος Accent Prime της
Alma Lasers διαθέτει το δυνατότερο
Plasma RF υψηλής ισχύος στην αγορά
για μη επεμβατικό λίφτινγκ άνω και κάτω
βλεφάρων, λεπτές γραμμές και ρυτίδες
περικογχικά και περιστοματικά και
θεραπεία ξανθελασμάτων.
Στοχεύοντας σε δύσκολα να θεραπευτούν
και δυσπρόσιτα ανατομικά σημεία, όπως
γύρω από τα μάτια και το στόμα, το Colibri
αντιμετωπίζει τη χαλάρωση και τη περίσσεια
δέρματος, τα οποία σε άλλες περιπτώσεις
μπορεί να χρειαστούν χειρουργική επέμβαση
και παρατεταμένο χρόνο αποθεραπείας.
Η κεφαλή Colibri χρησιμοποιεί τεχνολογία Unipolar
Plasma RF και προσφέρει μια πολύ αποτελεσματική
εναλλακτική λύση για τις περισσότερες επεμβατικές
θεραπείες που υπάρχουν σήμερα.

Νέα κεφαλή 2mm του
συστήματος Ultraformer III
τεχνολογίας MMFU (Μίκρο
και Μάκρο-Εστιασμένοι
Υπέρηχοι) από την εταιρεία
Classys ειδικά για τα μάτια
για αντιμετώπιση ρυτίδων,
ανόρθωση άνω βλεφάρων
και για περιστοματικές
θεραπείες δέρματος.
Τα 2mm είναι το ιδανικό
βάθος για αποτελεσματική
σύσφιγξη δέρματος σε λεπτές
και ευαίσθητες περιοχές.

Νέα κεφαλή Colibri του συστήματος Accent Prime

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr
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HYDROVIT RETINOL PLUS Vitamin E
Modose NEO

HYDROVIT Pure Vitamin C 20%
Monodose

Σίγουρα θα αγαπήσεις το ΝΕΟ ορό σε μονοδόσεις προηγμένης αντιγηραντικής και αντιρυτιδικής επανόρθωσης HYDROVIT RETINOL PLUS Vitamin
E. Κάθε μεμονωμένη κάψουλα, περιέχει έναν πολύ αποτελεσματικό συνδυασμό καθαρής ρετινόλης (μια πολύ δραστική
μορφή βιταμίνης Α) & βιταμίνης Ε, που επιταχύνει τη φυσική κυτταρική διαδικασία ανανέωσης
του δέρματος και το βοηθά να ανακτήσει τη νεανική του εμφάνιση.
• Μειώνει το βάθος των ρυτίδων
κατά 17,2% .
• Βελτιώνει την ελαστικότητα του
δέρματος κατά 12,3%.
• Ενισχύει τη σφριγηλότητα του
δέρματος κατά 16,8%.
• Επαναφέρει την λάμψη του δέρματος κατά 27,6%. Δερματολογικά Ελεγμένο. Συσκευασία Βάζου 60 μονοδόσεων + Φακελίσκος 7 μονοδόσεων.

Ισχυρή Αντιοξειδωτική και Αντιγηραντική φροντίδα σε μονοδόσεις με τη δύναμη της Vitamin
C και ενεργό εκχύλισμα βλαστικών κυττάρων βατόμουρου
που δρα ως αντιγηραντικός, συσφιγκτικός και ενυδατικός παράγοντας.
Για την πρόληψη της επιταχυνόμενης γήρανσης, μειώνει
σημαντικά το χρόνο εμφάνισης
και την ένταση των ρυτίδων,
των δυσχρωμιών, των ηλικιακών κηλίδων και πανάδων και
αποτρέπει τη δημιουργία νέων.
•Β
 ελτίωση της φωτεινότητας
του δέρματος κατά 12,5%.
Δερματολογικά Ελεγμένο. Συσκευασία Βάζου 60 μονοδόσεων + Φακελίσκος 7 μονοδόσεων.

Προηγμένης αντιγηραντική & αντιρυτιδική επανόρθωση

Διαγνώστε τις ανάγκες
της επιδερμίδας σας, γνωρίστε
τα Ελληνικά δερμοκαλλυντικά
προϊόντα HYDROVIT και κλείστε
στην παλάμη σας τη δύναμη
της νεότητας σε… μονοδόσεις
από τη Hydrovit Health Care!

Για την πρόληψη της επιταχυνόμενης γήρανσης

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 ρυτίδες και στις 3 διαστάσεις.
• 12% μείωση του βάθους των ρυτίδων έκφρασης στο μέτωπο σε 6 ώρες (άμμεσο αποτέλεσμα)
• Αύξηση της πυκνότητας και της σφριγηλότητας σε 24 ώρες (μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα)
• 11% αύξηση της ελαστικότητας σε 4 εβδομάδες (μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα). Δερματολογικά Ελεγμένο. Συσκευασία Βάζου 60 μονοδόσεων + Φακελίσκος 7 μονοδόσεων.

HYDROVIT 3D
Superlifter
Modose

Εξαιρετικό αποτέλεσμα
αντιρυτιδικής δράσης

HYDROVIT Total Care Cream SPF 15

VeLux

Για εσάς που θέλετε να είστε έτοιμη με λίγα μόνο βήματα για την έξοδό σας, είναι η καλύτερη επιλογή σας. Κρέμα
προσώπου Color Correction (CC) με χρώμα και
αντηλιακή προστασία.
Με μια κίνηση στη στιγμή έχετε κάλυψη, ενυδάτωση, αντηλιακή προστασία και ελαφριά υφή.
Εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ εξελιγμένης τεχνολογίας, αντιοξειδωτικούς παράγοντες,
ενυδατικά και μαλακτικά συστατικά, μειώνει την
εμφάνιση των ουλών της ακμής, των ρυτίδων,
της ερυθρότητας, των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια και των διασταλμένων πόρων για μια
πιο φωτεινή, εύπλαστη και άψογη επιδερμίδα.
Χρώμα: Ανοιχτό έως μέτριο. Κάλυψη: Μέτρια
έως Υψηλή. Με χρώμα για τέλεια φυσική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Για εσάς που αγαπάτε το
φυσικό μακιγιάζ. Δερματολογικά Ελεγμένο. Συσκευασία 40 ml

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

Κρέμα προσώπου Color Correction

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

Αlexandrite Reborn

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

Ολοκληρωμένη εντατική αντιρυτιδική
και επανορθωτική φροντίδα

Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1

Νερό καθαρισμού και τόνωσης, εμπλουτισμένο
με ενυδατικούς παράγοντες. Δραστική ενυδάτωση
και ανακούφιση της ευαίσθητης επιδερμίδας
Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιάζει το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1,
νερό καθαρισμού και τόνωσης, εμπλουτισμένο με ενυδατικούς παράγοντες. Ιδανικό για την αφαίρεση μακιγιάζ και ρύπων από πρόσωπο, μάτια και χείλη, χρησιμοποιείται πρωί και βράδυ και δεν απαιτεί πλύσιμο με
νερό μετά την εφαρμογή. Το SENSIAL Eau Micellaire
Démaquillant 3 σε 1 είναι ιδανικό για ευαίσθητες, μη
ανεκτικές επιδερμίδες, που εκτίθενται καθημερινά σε
παράγοντες που προκαλούν ερεθισμό. Οι παράγοντες
αυτοί είναι εξωγενείς, όπως το κρύο, η ζέστη, η ρύπανση, τα ακατάλληλα καλλυντικά, καθώς και ενδογενείς,
όπως οι ορμονικές μεταβολές, η κούραση, το στρες και
η διατροφή. Το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant
3 σε 1 καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα και αφαιρεί το
μακιγιάζ από το πρόσωπο πρόσωπο, μάτια και χείλη.
Το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1, περιέχει ενεργά συστατικά που αφαιρούν ακόμη και αδιάβροχο μακιγιάζ και χαρίζουν αίσθηση
φρεσκάδας και τόνωσης στην επιδερμίδα. Παράλληλα, είναι ενισχυμένο
με έναν προστατευτικό παράγοντα που βοηθά να αποτρέπεται η απομάκρυνση των φυσικών λιπιδίων της επιδερμίδας και με εκχύλισμα Snow
Mushroom, που δημιουργεί ένα ανεπαίσθητο λεπτό φιλμ, διατηρώντας
την επιδερμίδα απαλή και προστατευμένη. Χωρίς σάπωνες, αλκοόλ και
προσθήκη parabens. Το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1 ανήκει στην ενυδατική σειρά SENSIAL της Castalia, τα προϊόντα της οποίας
συμβάλλουν στη διατήρηση μιας όμορφης, ενυδατωμένης και ισορροπημένης επιδερμίδας. Η Castalia Laboratoires Dermatologiques επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη.
Με Πάνω από 20 Χρόνια Τεχνογνωσίας στη Βιολογία της Επιδερμίδας, αποτελείται από σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας, φροντίδας
και περιποίησης της επιδερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα προϊόντα της είναι
υποαλλεργικά, μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.
Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.com και μάθετε πώς
μπορείτε να αποκτήσετε υγιή και όμορφη επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της CASTALIA ή ακολουθήστε την σελίδα μας στο
Facebook www.facebook.com/CastaliaLaboratoires, ή στο Instagram
www.instagram.com/castalia_laboratoires

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

Dermopur - Dermopur Gel Nettoyant, ήπιο αφρίζον gel καθαρισμού προσώπου
Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα της ευαίσθητης λιπαρής επιδερμίδας με ατέλειες
Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιάζει το Dermopur Gel Nettoyant εξαιρετικά ήπιο αφρίζον gel καθαρισμού προσώπου
χωρίς σάπωνες. Ο πλούσιος αφρός
του αφαιρεί αποτελεσματικά τους ρύπους, καθαρίζει και αναζωογονεί την
επιδερμίδα.
Π α ρ άλλ η λ α, ο σ υ ν δ υ α σ μ ό ς
Lactoferrin-Lactoperoxidase βοηθά
στη μείωση της περίσσειας σμήγματος, εμποδίζει τη δημιουργία ερεθισμών και επιμολύνσεων, το ολεανολικό οξύ/NDGA βοηθά στη μείωση
της λιπαρότητας, προλαμβάνει τη
δημιουργία μαύρων στιγμάτων και
συμβάλλει στη βελτίωση των ατελειών της λιπαρής επιδερμίδας, και
το βιολογικά ενεργό παράγωγο βγλυκάνης ενισχύει τη φυσική άμυ-

να της επιδερμίδας και τη λειτουργία του προστατευτικού φραγμού, βοηθώντας την έτσι να συγκρατεί τα επίπεδα της φυσικής της υγρασίας, αφήνοντάς τη καθαρή και απαλή.
Ο συνδυασμός των ενεργών συστατικών του Dermopur Gel Nettoyant
βοηθά στη μείωση της περίσσειας σμήγματος, στην εξομάλυνση των ατελειών της λιπαρής επιδερμίδας, μειώνει τους ερεθισμούς από τα μικρόβια που
αναπτύσσονται στο λιπαρό περιβάλλον και χαρίζει ματ όψη.
Το Dermopur Gel Nettoyant έχει διακριτικό άρωμα, δεν ξηραίνει την επιδερμίδα αφήνοντάς την καθαρή και αναζωογονημένη. Ενδείκνυται για λιπαρή επιδερμίδα με ατέλειες. Για καθημερινή χρήση. Πρωί - Βράδυ. Κυκλοφορεί σε συσκευασίες 200ml & 300ml.
Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.com και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε υγιή και όμορφη επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντικά
προϊόντα της CASTALIA ή ακολουθήστε την σελίδα μας
στο Facebook www.facebook.com/CastaliaLaboratoires
ή στο Instagram www.instagram.com/castalia_laboratoires/
Η CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία,αφιερώνεται στην Ομορφιά και
βασίζεται στην Επιστήμη.
Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται στα φαρμακεία.
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Fagron NeogenΤΜ
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Pigmerise®

Η φυσική σειρά επανάσταση στην ενδυνάμωση των μαλλιών
και την τριχόπτωση

Καινοτόμο προϊόν για τη θεραπεία της υπομελάγχρωσης

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

Το Pigmerise ® ενδείκνυται
συνεπικουρικά στη θεραπεία
δυσχρωμίας δέρματος, λόγω
διαταραχών υπομελάγχρωσης
όπως της λεύκης.
Το Pigmerise® είναι ένα καινοτόμο σκεύασμα λιποσωμιακής
φόρμουλας προωθώντας με τον
τρόπο αυτό την ταχεία και σωστή απορρόφηση του.
Tο P i g m e r i s e ® π ε ρ ι έ χει ένα φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπεριού (Piper nigrum
phytocomplex) σε υψηλή συγκέντρωση, το οποίο αποτελεί
ένα ισχυρό μίγμα με αντιοξειδωτική δράση.
Το Pigmerise® δρα μειώνοντας τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες στην επιδερμίδα και
βοηθά στην αποκατάσταση των φυσιολογικών συνθηκών για τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για τη χρώση του
δέρματος.
Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για τη θεραπεία της λεύκης, σε
συνδυασμό με άλλες θεραπείες.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

TeloTest™

Γενετικό τεστ για την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας

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 www.fagron.gr

To MeDioStar είναι η 6η γενιά laser υψηλής ισχύος από την Asclepion της
Γερμανίας. Είναι η τελευταία καινοτομία στο σχεδιασμό και την τεχνολογία. Το
MeDioStar είναι συνώνυμο της υψηλής ισχύος 5000Wa και του συντομότερου
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια
AAD Summer Meeting
July 29-Aug 1 2021
New York, www.aad.org
Δερματικές
Παθήσεις
“Παρελθόν Παρόν
& Μέλλον”
2-5 Σεπτεμβρίου 2021
Grand Hyatt Hotel
Αθήνα
50th Annual ESDR
Meeting
22-25/09/2021
www.esdrmeeting.org
28 WORLD
CONGRESS OF
LYMPHOLOGY
20-24 September 2021
ATHENS, www.isl2021lymphology.com
th

30th EADV CONGRESS
29/09-2/10 2021
Vienna, Austria
www.eadv.org
1ο Διαδικτυακό
Φροντιστήριο Εφαρμογές των
lasers & άλλων
πηγών ενέργειας
στην Δερματολογία
1 Οκτωβρίου 30 Νοεμβρίου 2021,
www.edae.gr
17ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Δερματολογίας -Αφροδισιολογίας 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 dermameetingsyggros.gr
Τηλ. 2107265191
κα Δαμπολιά Δήμητρα
2nd Biennial
Meeting BALKAN
FUNGUS
13 - 15 Οκτωβρίου
2022, Θεσσαλονίκη
www.balkanfungus2020.
com

www.edae.gr

Πανελλήνιο
Συνέδριο
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
4-7 Νοεμβρίου 2021, Θεσσαλονίκη
Ξενοδοχείο “Μακεδονία Palace”
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