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Δερματικές
αλλοιώσεις
σε COVID-19:
συσχέτιση Ή σύμπτωση;

Χριστίνα Στεφανάκη
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός

Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective
S. Recalcati. JEADV 2020, 34, e210–e240
Dear Editor,

Δερματολογικές εκδηλώσεις covid-19
Αποτέλεσμα
• Άμεσης επίθεσης του ιού
• Λόγω επιπλοκών (διαταραχές πήξης και επίθεση ανοσίας)

Erythema multiforme
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Δερματολογικές αλλοιώσεις
covid-19
• Προσεκτική αξιολόγηση των εξανθημάτων
• Αποκλεισμός άλλων αιτίων:
- Φαρμακευτικά εξανθήματα,
- Άλλα δερματολογικά νοσήματα (π.χ. ατοπική δερματίτιδα, ψωρίαση)
- Άλλα ιογενή εξανθήματα (ανεμοβλογιά,
έρπης)
- Βακτηριακές λοιμώξεις
- Μυκητιασικές λοιμώξεις (ποικιλόχρους
πιτυρίαση)
• Ε ξοικείωση με το πρότυπο των εξανθημάτων λόγω covid-19
•Η
 βιοψία δεν βοηθά στη διάγνωση
The skin in the era
of coronavirus pandemic
J. Ring. JEADV 2020, 34, 1384–1385
Έκφραση υποδοχέα ACE2
• Ενδοθήλιο αγγείων
• Κερατινοκύτταρα
Dermatology COVID-19 Registries
Updates and Future Directions
Esther E. Freeman et al.
Dermatol Clin 39 (2021) 575–585
• Βάση δεδομένων από AAD/ILDS COVID-19
Dermatology Registry
• 1875 καταχωρήσεις από 52 χώρες έως
Μάρτιο 2021
• Μεγάλη ποικιλία δερματολογικών εκδηλώσεων
• Με την εξάπλωση του στελέχους Delta και
εκτίναξη κρουσμάτων σε ανεμβολίαστα
παιδιά και εφήβους, πιθανόν να δούμε τεράστια αύξηση δερματολογικών εκδηλώσεων σε αυτές τις ηλικίες
Classification of the cutaneous
manifestations of COVID-19:
a rapid prospective nationwide
consensus study in Spain with
375 cases
C. Galvan Casas et al. British Journal
of Dermatology (2020) 183, pp71–77
Ταξινόμηση σε 5 τύπους
• Ερύθημα άκρων με φυσαλίδες ή φλύκταινες (τύπου χείμετλας)
• Φυσαλιδώδες
• Κνιδωτικό
• Κηλιδοβλατιδώδες
• Livedo ή νέκρωση

Esther E. Freeman et al. J Am Acad Dermatol 2020;83:1118-29

(v) Τύπου livedo reticularis
(vi) Τύπου αγγείτιδας

Χειμετλώδεις βλάβες
• Χειμετλώδεις βλάβες-συσχέτιση με covid-19
• Αιχμή την άνοιξη
• Ασθενείς χωρίς αυτοάνοσα νοσήματα
• Πριν την πανδημία χείμετλα 9-10 περιπτώσεις/ έτος σε ακαδημαικά κέντρα
• Στην πανδημία στη Γαλλία 38.3% των δερματολογικών διαγνώσεων
• Στο international registry 619 περιπτώσεις
σε ασθενείς με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη
λοίμωξη από covid-19
Agnihot and Fox. Dermatol Clin 2021;39: 487

Cutaneous manifestations in patients with COVID-19: a preliminary
review of an emerging issue
A.V. Marzano et al. British Journal
of Dermatology (2020) 183, pp431–442
Ταξινόμηση
• Φλεγμονώδη –Εξανθηματικά
(i) Κνιδωτικό
(ii) Συρρέον κηλιδοβλατιδώδες- ιλαροειδές
(iii) Βλατιδοφυσαλιδώδες
(iv) Χειμετλώδες άκρων
• Αγειοπαθητικά

Pernio-like skin lesions associated
with COVID-19: A case series
of 318 patients from 8 countries
Esther E. Freeman et al. J Am Acad
Dermatol 2020;83:486-92
• Νεαρή ηλικία
• Υγιείς
• 55% χείμετλα μόνο σύμπτωμα
• Άλλα συμπτώματα: Βήχας (21%), κεφαλαλγία (15%), πονόλαιμος (12%), πυρετός (12%)
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: ENSTILAR

Clustered cases of acral perniosis: Clinical features, histopathology, and relationship to COVID-19
Kelly M. Cordoro et al.
Pediatric Dermatology. 2020;37:419–423

• Χείμετλα- πριν (13%), ταυτόχρονα (15%),
μετά (54%) άλλα συμπτώματα
• Ήπια COVID-19 νόσος, μόνο 6/318 ασθενείς νοσηλεύτηκαν, 2 απέθαναν
• Μόνο στα πόδια 84%, μόνο στα χέρια
5.1%, χέρια και πόδια 10%
• 7% + PCR
• Διάρκεια 14 ημέρες (10-21)
Acral cutaneous lesions
in the time of COVID-19
Recalcati et al.
JEADV 2020, 34, e346–e432
• 14 περιπτώσεις/ 11 παιδιά
• Ασυμπτωματικά, PCR αρνητικά

Chilblain-like lesions in children
following suspected COVID-19
infection
Cristiana Colonna et al.
Pediatric Dermatology. 2020;37:437–440
• 4 παιδιά
• Ήπια συστηματικά συμπτώματα
• Ιστολογική: αγγείτιδα και ινώδεις θρόμβοι

Assessment of Acute Acral
Lesions in a Case Series
of Children and Adolescents
During the COVID-19 Pandemic
Roca-Ginιs et al.
JAMA Dermatol. 2020;156(9):992-997
• 20 παιδιά και έφηβοι
• Ασυμπτωματικά
• PCR, αντισώματα αρνητικά
• Βιοψία= χείμετλα
• Αιτία? Ακινητοποίηση καραντίνας
Ερύθημα ακροδακτύλων

• 6 υγιείς έφηβοι
• Αποτελεσματική πρωτογενής ανοσιακή απάντηση βασίζεται σε παραγωγή type I interferons (IFNs) που ενεργοποιούν το μονοπάτι JAK-STAT με αποτέλεσμα έκφραση γονιδίων που εμποδίζουν τον πολλαπλασιαΔακτυλίτιδα

Chilblains in children in
the setting of COVID-19 pandemic
David Andina et al.
Pediatric Dermatology. 2020;37:406–411
• 22 παιδιά και έφηβοι
• 16 ημέρες μετά πρώτα συμπτώματα
• 1/19 + PCR SARS-CoV-2.
- ?PCR αρνητικοποιήθηκε
- ?Μη ανιχνεύσιμα αντισώματα με τις υπάρχουσες μεθόδους

Μικτή εικόνα

Κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες τύπου αγγείτιδας
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∆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

σμό του ιού
• Ασθενείς με Type I interferonopathies παρουσιάζουν χειμετλώδεις βλάβες
• Πιθανόν τα παιδιά έχουν ισχυρή ανοσία με
παραγωγή IFN-1 που προστατεύει από γενίκευση και εκδήλωση της ίωσης
New insights in COVID-19
associated chilblains:
A comparative study with
chilblain lupus erythematosus
Gilles Battesti et al.
J Am Acad Dermatol 83 (4):1219
• Παρόμοια εικόμα με CLE
• Χείμετλα αποτέλεσμα μεγάλης παραγωγής
IFN-I όπως στις interferonopathies.
• Πολύ υψηλές ποσότητες IFN-I σε ασθενείς
με COVID-19 μέτριας βαρύτητας
• Η IFN-I επίσης μπορεί να καταστείλει την
παραγωγή αντισωμάτων, για αυτό οι ασθενείς έχουν αρνητικά αντισώματα
No antibody response in acral cutaneous manifestations
associated with COVID-19?
R. Mahieu et al.
JEADV 2020, 34, e532–e652

• Απόδειξη ότι οι χειμετλώδεις βλάβες είναι
αποτέλεσμα της λοίμωξης από τον SARSCoV-2
• Γενικευμένη προσβολή του ενδοθηλίου
των αγγείων οδηγεί σε σοβαρή λοίμωξη.
Χειμετλώδεις βλάβες
• Ο ιός επιτίθεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα
τα οποία έχουν υποδοχείς ACE-2 με αποτέλεσμα τη φλεγμονή. Ενώ η ανοσολογική απάντηση καθαρίζει τα θερμότερα σημεία του αναπνευστικού από τα ιικά σωματίδια, αυτά επιμένουν στα ψυχρότερα σημεία των άκρων. Με την θέρμανση των άκρων δημιουργείται ανοσολογική απάντηση μέσω IFN-1.
• Χειμετλώδεις βλάβες και μετά από εμβόλια. Αποτέλεσμα ανοσολογικής απάντησης
τελικά και όχι επίθεσης του ιού?
• Χειμετλώδεις βλάβες στο 7% διαρκούν <60
ημέρες. ?Επίμονη φλεγμονή σε ορισμένους
ασθενείς - ’long-COVID’ syndrome
Agnihot and Fox. Dermatol Clin 2021;39: 487
Dinulos and Dinulos. Curr Opin Pediatr 2021,
33:691
Arkin et al. J Invest Dermatol 2021; 141: 2791

• 10 ασθενείς με χείμετλα
• SARS-CoV-2 IgA και IgG αντισώματα αρνητικά.
• PCR για SARS-CoV-2 σε βιοψίες δέρματος
και φάρυγγα αρνητική

Κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα
• 4 τύποι
- Κηλιδοβλατιδώδες 47%
- Ερύθημα κηλιδώδες 13%
- Ιλαροειδές εξάνθημα 22%
- Βλατιδολεπιδώδες 9%
• Κνησμός
• Ακολουθεί άλλα συμπτώματα
• Εντόπιση
- Ενήλικες: κορμός και κεντρικά μέρη άκρων (φυγόκεντρο)
- Παιδιά: άκρα φεύγει με απολέπιση

SARS-CoV-2 endothelial infection
causes COVID-19 chilblains:
histopathological, immunohistochemical and ultraestructural
study of 7 paediatric cases
Colmenero et al. Br J Dermatol 2020;
doi:10.1111/BJD.19327
• Ανίχνευση του SARS-CoV-2 στα ενδοθηλιακά κύτταρα αγγείων με ανοσοϊστοχημική
μέθοδο και ανάδειξη του ιού με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

• Σχέση με μέτρια βαρύτητα
- 80% ασθενών με ιλαροειδές, νοσηλεία
για πνευμονία
• Θεραπεία: τοπικά κορτικοστεροειδή, συστηματικά σε σοβαρές περιπτώσεις
• Σχέση με covid-19 αμφίβολη - πιθανόν
φαρμακευτικό

Agnihot and Fox. Dermatol Clin 2021;39: 487
Dinulos and Dinulos. Curr Opin Pediatr 2021,
33:691
Genovese et al. Dermatology 2020; DOI:
10.1159/000512932

Κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα
• Βλατιδολεπιδώδη εξανθήματα - τύπου ροδόχρου πιτυρίασης
• Λεπιδώδεις βλατίδες και πλάκες , προσβολή πτυχών
• Διαρκούν 20 ημέρες (14-28)
• Σε ορισμένους 70 ημέρες (‘long-hauler’
COVID-19)
• Αιτία αμφίβολη
• ? Επανενεργοποίηση HHV-6 and 7
• Σε 2 ασθενείς SARS-CoV-2 spike protein
στο ενδοθήλιο αγγείων προσβεβλημένου
δέρματος

Agnihot and Fox. Dermatol Clin 2021;39: 487
Dinulos and Dinulos. Curr Opin Pediatr 2021,
33:691
Genovese et al. Dermatology 2020; DOI:
10.1159/000512932

Κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα
τύπου ροδόχρου πιτυρίασης
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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

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

• Χάρη σε ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο,
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.

• Διάρκεια 8 ημέρες
• Μέτριας βαρύτητας λοίμωξη
• 2 τύποι
- Μονόμορφες βλατιδοφυσαλίδες κορμού
Ιστολογικά: τύπου Grover
- Διάσπαρτο ανεμοβλογοειδές εξάνθημα
(βλατίδες, φυσαλίδες, φλύκταινες) με αιμορραγική εσχάρα
Ήπιος κνησμός
Ιστολογικά: ιογενούς τύπου
• ?Πιθανός ο ρόλος των ερπητοιών? PCR από βλάβες

Κνιδωτικά εξανθήματα
• Αντιπροσωπεύουν 20% των εξανθημάτων
• Ταυτόχρονα με άλλα συμπτώματα (κυρίως
πυρετό) ή ακολουθούν
• Διαρκούν 1 εβδομάδα, σπάνια 1 μήνα
• Μέτριας βαρύτητας νόσος
• Θεραπεία: Αντιϊσταμινικά +/- κορτικοστεροειδή
• ? IgM/IgG SARS-CoV-2 αλληλεπιδρά με
IgE στα μαστοκύτταρα , αποκοκκίωση μαστοκυττάρων
• Αμφίβολη η συσχέτιση, πιθανόν φαρμακευτικής αιτιολογίας

Agnihot and Fox. Dermatol Clin 2021;39: 487
Dinulos and Dinulos. Curr Opin Pediatr 2021,
33:691
Genovese et al. Dermatology 2020; DOI:
10.1159/000512932

Agnihot and Fox. Dermatol Clin 2021;39: 487
Dinulos and Dinulos. Curr Opin Pediatr 2021,
33:691
Genovese et al. Dermatology 2020; DOI:
10.1159/000512932

Livedo reticularis - livedo
racemosa - ισχαιμία άκρων
• 0.6% των εξανθημάτων
• Σοβαρή νόσος
• Livedo: δικτυωτό πρότυπο λόγω επιβράδυνσης της αιματικής ροής με αποτέλεσμα
από-οξυγόνωση του αίματος και ιώδη απόχρωση του δέρματος
- Livedo reticularis: συμμετρικές τύπου δαντέλας ιώδεις κηλίδες που σχηματίζουν
δακτυλίδια γύρω από ωχρό κέντρο
- Livedo racemosa: μεγαλύτερα ασύμμετρα
και ανώμαλου σχήματος δακτυλίδια
• Ισχαιμία άκρων
• Αιτία: αποφρακτική μικροθρομβωτική αγγειοπάθεια σαν αποτέλεσμα της φλεγμονής
του ενδοθηλίου από τον SARS-CoV-2
Agnihot and Fox. Dermatol Clin 2021;39: 487
Dinulos and Dinulos. Curr Opin Pediatr 2021,
33:691
Genovese et al. Dermatology 2020; DOI:
10.1159/000512932
Do et al. Dermatol Clin 2021;39: 521

Φυσαλιδώδη εξανθήματα
• 5% των εξανθημάτων
• Γυναίκες μέσης ηλικίας και παιδιά
• Στην αρχή της λοίμωξης (3 ημέρες πριν αναπνευστικά συμπτώματα)
ΣΕΛΙΔΑ 10

Αγγειίτιδα
• 1,5% των ασθενών
• Σοβαρή νόσος
• Πορφυρικές βλάβες γενικευμένες ή εντοπισμένες σε πτυχές ή στα άκρα
• +/- αιμορραγικές πομφόλυγες
• Τοπικά κορτικοστεροειδή ή συστηματικά σε
σοβαρές περιπτώσεις

Agnihot and Fox. Dermatol Clin 2021;39: 487
Dinulos and Dinulos. Curr Opin Pediatr 2021,
33:691
Genovese et al. Dermatology 2020; DOI:
10.1159/000512932
Do et al. Dermatol Clin 2021;39: 521

Πολύμορφο ερύθημα
• Πλάκες δίκην στόχου στον κορμό ή άκρα
• παιδιά και ενήλικες
• Παιδιά ήπια συμπτώματα αναπνευστικού ή
γαστρεντερικού ή ασυμπτωματικά
• Αποδρομή σε 2-3 εβδομάδες
• +πρωτείνη ακίδας SARS-CoV-2 σε δερματικές βιοψίες παιδιών και ενηλίκων

Erythema multiforme-like lesions
in children and COVID-19
Antonio Torrelo et al.
Pediatric Dermatology. 2020;37:442–446
• 4 παιδιά
• 1 /4 + PCR για SARS-CoV-2
• Ήπια / καθόλου συμπτώματα
• 18% παιδιών με χείμετλα επίσης βλάβες
τύπου πολύμορφου ερυθήματος

Erythema multiforme and
Kawasaki disease associated with COVID-19 infection in children
P. Labe et al. JEADV 2020, 34, e532–e652
• Πολύμορφο ερύθημα

Άλλα εξανθήματα
• Αλωπεκία
- Ανδρογενετική αλωπεκία
- Telogen effluvium
• Εξάνθημα Gianotti-Crosti
• SDRIFE- εξάνθημα ( ερυθηματώδες εξάνθημα στις μασχάλες και έσω αγκώνες με επέκταση στον κορμό και έσω μηρούς)
• Εξάνθημα τύπου Grover-disease
• Εξάνθημα τύπου Erythema elevatum
diutinum
• Αντιδραστικό λοιμώδες δερματοβλεννογόνιο σύνδρομο (τύπου μυκοπλάσματος)
• Ενάνθημα, βλάβες στόματος
• Έλκη γεννητικών οργάνων (Lipschulitz ulcers)
• Παροδικό εξάνθημα νεογνών
Agnihot and Fox. Dermatol Clin 2021;39: 487

• Νόσος Kawasaki σε αγόρι 3 ετών (εξάνθημα, απολέπιση ακροδακτύλων, πνευμονικές διηθήσεις)

COVID-19 Vaccines and the Skin The
Landscape of Cutaneous Vaccine
Reactions Worldwide
Sun et al. Dermatol Clin 39 (2021) 653–673
• 526 δερματικές αντιδράσεις από εμβόλια
• Σκοπός ο χαρακτηρισμός τους με σκοπό την
καθησύχαση ασθενών και γιατρών

Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally
associated with SARS- CoV-2 mimicking Kawasaki disease
(Kawa- COVID-19): a multicentre cohort
Marie Pouletty, et al.
Ann Rheum Dis 2020;0:1–8. doi:10.1136/annrheumdis-2020-17960

• 16 παιδιά, μέση ηλικία10 ετών (4-12.5)
• +PCR, 11 /16
• Εξάνθημα σε σοβαρές και μη περιπτώσεις
• Μυοκαρδίτίδα 44% (n=7).
• Αρνητικός προγνωστικός παράγοντας φερριτίνη
>1400μg/l., ηλικία >5 ετών
• Μόνο 5 ασθενείς (31%) επιτυχής θεραπεία με μία έγχυση iVig
• Σε 10 ασθενείς (62%) 2ης γραμμής θεραπεία (κορτ/δή, anti- IL-1 ή IL-6)
• Διαφορές μεταξύ Kawa- COViD-19 και κλασσικό KD
A Systematic Review of Multisystem Inflammatory Syndrome
in Children Associated With SARS-CoV-2 Infection
Kaushik et al. Pediatr Infect Dis J . 2020 Nov;39(11):e340-e346
• 328 άρθρα
• 16 μελέτες με 655 ασθενείς (3 μηνών-20 ετών)
• Κύρια συμπτώματα: πυρετός, γαστρεντερικά και συμπτώματα νόσου Kawasaki
• 60% ΜΕΘ
• 40% χρειάστηκαν ισοτρόπα, 34% αντιπηκτικά, 15% διασωλήνωση
• 2/3 IVIG , 49% κορτικοστεροειδή
• Τα περισσότερα ανέρρωσαν, 11 (1,7%) απεβίωσαν
ΣΕΛΙΔΑ 12
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Εμβόλια στο δέρμα:
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Νικόλαος Μαλτέζος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ ΦΟΡΕΑ
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1η ΔΟΣΗ
• Γνωστή άμεση αντίδραση σε συστατικά του
εμβολίου (δραστικά-PEG–Polysorbate 80)
Δερματικό test εμβολίου άλλης τεχνολογίας
(+)

Άμεσες αντιδράσεις
• Pfizer = αφυλακτική αντίδραση = 4,7 / 1 εκατ.
• Μoderna = αφυλακτική αντίδραση = 2,5 /
1 εκατ.
• Astra Zeneca = αφυλακτική αντίδραση =
1-2 / 1 εκατ.
• J & J = αφυλακτική αντίδραση = 1-2 / 1 εκατ.
• Εμβόλια mRNA περιέχουν PEG
• Non-mRNA περιέχουν Polysorbate 80
• Υπάρχει χημική συγγένεια PEG / Polysorbate
80
• Εμβόλια Γρίπης - Hπατίτιδος Β - ΗPV - τριπλό περιέχουν Polysorbate 80

Αντιδράσεις σε εμβόλια Covid-19
Τοπικές
Άμεσες
Καθυστερημένες

Συστηματικές
Τοπικές
Συστηματικές

Αφυλακτικού
τύπου < 4 ώρες
> 48 ώρες

PEG KAI ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19
• 65 ασθενείς με άμεση αντίδραση (4 ώρες)
στην 1η δόση
• 4 (+) σε PEG
• 2 έκαναν 2η δόση χωρίς αντίδραση
• 1 εμβόλιο Janssen xωρίς αντίδραση
• 1 δεν έκανε 2η δόση
• 61 αρνητικοί
• 43 έκαναν 2η δόση ίδιου εμβολίου
• 13 εμφάνισαν ήπια αντίδραση αντιμετωπίσθηκε με αντιϊσταμινικά
• 2 Εμφάνισαν αφυλακτικό Shock
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΦΥΛΑΞΙΑΣ /
ΑΤΥΠΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
• Μέτρηση τρυπτάσης ορού 15 min - 3 ώρες
από την έναρξη της αντιδράσεως
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Covid- 19
• Prick -> αδιάλυτο εμβόλιο
Ενδοδερμικά -> διάλυμα 1 /1000
• Ανάγνωση 15min - 4 ώρες
• Επιβραδυνόμενη αντίδραση στο σημείο του
test (> 4 ώρες) -> κυρίως non IgE μηχανισμός
ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Ανά 15 min
• 0,05ml σε διάλυμα 1 / 10
• 0,05ml σε κανονική συγκέντρωση
• 0,10ml » »
»
• 0,15ml » »
»
• 0,20ml » »
»

ΣΕΛΙΔΑ 16

(-)
Εμβόλιο (2)
1) Δερματικό test εμβολίου (1)
2) Δερματικό test άλλου εμβολίου ίδια κατηγορίας
3) Βαθμιαία χορήγηση
4) Κανένα εμβόλιο
• Άμεση αντίδραση σε άλλο εμβόλιο εκτός
Covid ή ενέσιμα φάρμακα
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Δερματικό test εμβολίου m-RNA
(-)
(+)
Εμβόλιο Δερματικό test εμβολίου
mRNA non - mRNA
(+) αντένδειξη
(-)
1) Δερματικό test
Εμβόλιο
άλλου mRNA
non-mRNA
2) Bαθμιαία χορήγηση
εμβολίου mRNA
ΜΙΚΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1η ΔΟΣΗ
• Αλλεργία σε φάρμακα per’os ή ενέσιμα
που χορηγούνται per’os
• Aλλεργία σε τρόφιμα - έντομα - κατοικίδια - δηλητήρια - latex - περιβαλλοντικοί παράγοντες
• Μαστοκυττάρωση
• Αλλεργικό άσθμα - Pινίτις
• Oικογενειακό ιστορικό αλλεργίας
Συνιστάται μόνο αναμονή 30 min
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2η ΔΟΣΗ
• Αφυλακτική αντίδραση στην 1η δόση εμβολίου (1)
Δερματικό test εμβολίου άλλης τεχνολογίας (2)
(+)
(-)
1) Κανένα
Εμβολιασμός (2)
2) Βαθμιαία χορήγηση
εμβολίου 1
• Μη αφυλακτική άμεση ή καθυστερημένη
αντίδραση
Εκτίμηση βαρύτητας συμπτωμάτων
Ήπια
1) Ίδιο εμβόλιο + αντιϊσταμινικό 1 ώρα πριν
2) Εμβόλιο άλλης τεχνολογίας
3) Αναμονή 30min
Έντονη
Δερματικό test εμβολίου άλλης τεχνολογίας (2)
(+) ή Αντένδειξη
1) Βαθμιαία χορήγηση εμβολίου (1)
2) Ίδιο εμβόλιο + αντιϊσταμινικό
(-)
Εμβόλιο (2)
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Χρόνος εμφανίσεως: 7 - 10 ημέρες μετά την
1η δόση, 2 - 4 ημέρες μετά την 2η δόση

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: BRIVIR

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑΣ (ΤΤS)
• Astra Zeneca
♀ 10 - 20 / εκατ. γυναικείων δόσεων
♀ < 60 ετών = 20 - 30 / εκατ. γυναικείων
δόσεων
• J&J
♀ 18 - 49 ετών = 7 / εκατ.
♀ > 50 ετών = πολύ σπάνιες

Καθυστερημένη κνίδωση
• Έναρξη 1 - 2 εβδομάδες μετά το εμβόλιο
• Διάρκεια 3 - 4 εβδομάδες
• Υποχωρεί αυτόματα ή μετά χορήγηση αντιϊσταμινικών
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ

Th 1
1. Δερματικός λύκος
m RNA α) Επιδείνωση CLE, β) Σύνδρομο
Rowel
2. Ομαλός λειχήνας | m RNA
3. Κηλιδοβλατιδώδη - φυσαλιδώδη εξανθήματα
m RNA
4. Πολύμορφο ερύθημα | m RNA
5. Ροδόχρους πιτυρίαση
m RNA & αδενοϊού φορέα
Th 2
1. Κνίδωση
m RNA & αδενοϊού φορέα
2. Ατοπική δερματίτις - επιδείνωση
m RNA
3. Τοπική αντίδραση
m RNA & αδενοϊού φορέα
4. Αυτοάνοσα πομφολυγώδη
m RNA

Th 17
1. Ψωρίαση εμβόλιο Pfizer
2. Ουδετεροφιλικές - φλυκταινώδεις δερματοπάθειες
• AGEP = Εμβόλιο Astra Zeneca
Εμβόλιο αδρανοποιημένου ιού
• AGEP / DRESS = Εμβόλιο J&J
• Συν.SWEET = Εμβόλιο Pfizer
Κοκκιωματώδεις δερματοπάθειες
Δεν παρατηρήθηκαν ακόμη

Vaccines (Basel). 2021 Aug 25;9(9):944.doi: 10.3390/
vaccines9090944. Cutaneous Adverse Reactions to
COVID-19 Vaccines: Insights from an Immuno-Dermatological Perspective. Dennis Niebel1, Natalija Novak
1, Jasmin Wilhelmi1, Jana Ziob 1, Dagmar WilsmannTheis1, Thomas Bieber1, Joerg Wenzel1, Christine Braegelmann1
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• Στην λοίμωξη Covid-19 παράγονται αυτοαντισώματα κυρίως ΑΝΑ - ΑΝΤΙΚΥΤΟΚΙΝΙΚΑ (ACA)
• Τα εμβόλια Covid-19 δεν επάγουν την παραγωγή αυτοαντισωμάτων

ID

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: BILAZ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σακχαρώδους Διαβήτη
ΚΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Β’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

O σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ)
είναι μία χρόνια, ενδοκρινική
διαταραχή του μεταβολισμού
της γλυκόζης είτε ως αποτέλεσμα
της ελαττωμένης έκκρισης
ινσουλίνης είτε λόγω ελάττωσης
της ευαισθησίας των κυττάρων
στην ινσουλίνη.
Αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή
διαταραχή, αριθμώντας
περισσότερους από 300
εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως,
ενώ συνοδεύεται από αυξημένη
νοσηρότητα και θνησιμότητα.
Έχει υπολογιστεί ότι το 30-70%
των διαβητικών παρoυσιάζoυν
κάπoια δερματική εκδήλωση κατά
την πoρεία της νόσoυ τους.

Π

αρόλo πoυ η γενική επίπτωση των δερματoλoγικών διαταραχών δε φαίνεται να
διαφέρει μεταξύ των διαβητικών ασθενών
τύπoυ 1 και 2, oι ασθενείς τύπoυ 2 εμφανίζoυν
συχνότερα δερματικές λoιμώξεις, ενώ oι ασθενείς με ΣΔ τύπoυ 1 εμφανίζoυν περισσότερες δερματoλoγικές βλάβες αυτoάνoσoυ χαρακτήρα. Oι
δερματικές εκδηλώσεις γενικώς εμφανίζoνται στην
εξέλιξη τoυ διαβήτη, αλλά μπoρεί να απoτελoύν
τα πρώτα εμφανιζόμενα σημεία ή ακόμη και να
πρoηγoύνται κατά πολλά έτη της διάγνωσης. Oι
δερματικές εκδηλώσεις του ΣΔ μπoρoύν να ταξινoμηθoύν σε 4 μεγάλες κατηγoρίες:
1. Δερματικές παθήσεις συνδεόμενες με τo διαβήτη
2. Δερματικές λoιμώξεις
3. Δερματικές εκδηλώσεις διαβητικών επιπλoκών
και
4. Δερματικές αντιδράσεις στη θεραπεία τoυ διαβήτη, πχ. λιποατροφία, αλλεργικές αντιδράσεις κ.ά.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤO ΔΙΑΒΗΤΗ
ΛΙΠΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΚΡΟΒΙΩΣΗ
Η λιπoειδική νεκρoβίωση εμφανίζεται στo 0,31,6% των διαβητικών ασθενών. Αιτιoλoγικά,
μπoρεί να συνδέεται με μικρoαγγειoπαθητικές μεταβoλές, πoυ συνίστανται σε πάχυνση των βασικών μεμβρανών και των τoιχωμάτων των τριχoειδών αγγείων. Κλινικά εκδηλώνεται ως μία καστανέρυθρη, αργά επεκτεινόμενη κηρώδης πλάκα με
σαφώς αφοριζόμενα και ελαφρά επηρμένα όρια.
Καθώς η βλάβη εξελίσσεται, το κέντρο της γίνεται ατροφικό και εμβυθίζεται, αποκτώντας κιτρινόφαιη χροιά και πορσελανοειδή όψη, διαμέσου του
οποίου διακρίνονται πολλαπλές ευρυαγγείες ποι-

κίλου μεγέθους. Μεγαλύτερες βλάβες, οι οποίες
σχηματίζονται με φυγόκεντρο επέκταση ή συνένωση μικρότερων βλαβών αποκτούν ένα πολυκυκλικό ή οφιοειδές σχήμα.

κίωμα που σχετίζεται με ΣΔ είναι συνήθως γενικευμένο, σε αντίθεση με την τυπική μεμονωμένη βλάβη
που εντοπίζεται κυρίως στη ραχιαία επιφάνεια των άκρων χειρών και ποδών, τους αγκώνες και τα γόνατα.

Λιποειδική Νεκροβίωση.

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα.

Η πιo τυπική εντόπιση της λιποειδικής νεκροβίωσης είναι αμφoτερόπλευρα στην πρόσθια επιφάνεια των κνημών ή στην έσω επιφάνεια των
σφυρών. Η θεραπεία της λιποειδικής νεκροβίωσης περιλαμβάνει την εφαρμογή ισχυρών τoπικών
στερoειδών με ή χωρίς περίδεση, την ενδοβλαβική έγχυση τριαμσινολόνης στο όριο των ενεργών
βλαβών (με σκοπό την αναστολή της επέκτασής
τους) ή σπανιότερα τη χορήγηση κορτικοστεροειδών από του στόματος.

Για το εντοπισμένο δακτυλιοειδές κοκκίωμα
που μπορεί να παρατηρηθεί στους διαβητικούς,
θεραπευτικά ενδείκνυνται ισχυρά τοπικά ή ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή. Για το γενικευμένο
δακτυλιοειδές κοκκίωμα, έχει αναφερθεί επιτυχής θεραπεία με φωτοθεραπεία UVB στενού φάσματος, φωτοχημειοθεραπεία (PUVA), ισοτρετινοΐνη, ανθελονοσιακά κ.ά.

ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑ
Το δακτυλιοειδές κοκκίωμα είναι μία ασυμπτωματική, χρόνια αυτοπεριοριζόμενη δερματοπάθεια του
χορίου, αγνώστου αιτιολογίας. Οι τυπικές δερματικές
βλάβες είναι συρρέουσες σκληρές, μαργαριταροειδείς ερυθηματώδεις ή σαρκόχροες βλατίδες και πλάκες σε δακτυλιοειδή διάταξη. Το δακτυλιοειδές κοκΣΕΛΙΔΑ 20

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ
Αποτελεί την πιο κοινή δερματική εκδήλωση
του ΣΔ, επηρεάζοντας έως και το 70% των διαβητικών ασθενών, ωστόσο δεν αποτελεί παθογνωμονικό σημείο για το διαβήτη. Εκδηλώνεται
ως πολλαπλές περιγεγραμμένες ατροφικές, ελαφρά λεπιδώδεις βλατίδες ή πλάκες στην εκτατική
επιφάνεια τoυ κατώτερoυ τμήματoς των πoδιών.
Oι παλαιότερες βλάβες μπoρεί να επιμένoυν ή να

εξαφανίζoνται, ενώ νέες βλάβες εμφανίζoνται. Η
παθογενετική σημασία της διαβητικής αγγειοπάθειας παραμένει ανεξακρίβωτη, αλλά συχνά συνοδεύεται από μικροαγγειοπάθεια.
ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΠΟΜΦΟΛΥΓΕΣ
Περίπoυ 0,5% των διαβητικών εμφανίζoυν διαβητικές πoμφόλυγες ή διαβητικό πoμφoλυγώδες
εξάνθημα. Οι εν λόγω βλάβες έχoυν παρατηρηθεί
μόνo σε ενήλικες (40-77 ετών) και πιo συχνά σε
άνδρες με μακρoχρόνιo διαβήτη και νευρoπάθεια.

Διαβητική Πομφολυγώδης Δερματοπάθεια.

Πρόκειται για μεγάλες, ακέραιες πομφόλυγες επί μη φλεγμονώδους βάσης που εμφανίζονται αυτόματα στην ράχη της άκρας χειρός, στα δάκτυλα,
στις κνήμες και στους άκρους πόδες. Όταν ραγούν
προκύπτουν έντονα ερυθρές ορορροούσες διαβρώσεις που ιώνται μετά από 2-5 εβδομάδες. Παρόλo πoυ η αιτιοπαθoγένεια των διαβητικών πομφόλυγων δεν είναι απoλύτως κατανoητή, τόσο το
τραύμα, όσο και ανοσολογικοί παράγοντες έχουν
ενοχοποιηθεί για την εμφάνισή τους.
ΜΕΛΑΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΑΝΘΩΣΗ
Παρoυσιάζεται κλινικά ως βελoύδινης υφής υπερχρωματικές πλάκες στις πτυχές τoυ δέρματoς,
συνηθέστερα στις μασχάλες και στoν τράχηλο και
λιγότερα συχνά στη βoυβωνική χώρα, στoν oμφαλό, στη θηλαία άλω και στις υπoμαζικές περιoχές.

Μελανίζουσα Ακάνθωση.

Σχετίζεται με καταστάσεις αντίστασης στην ινσoυλίνη (συπεριλαμβανoμένoυ τoυ ΣΔ τύπoυ 2, της
παχυσαρκίας και της oλικής λιπoδυστρoφίας). Σε
αυτές τις περιπτώσεις, στην παθoγένεια μπoρεί να
συμμετέχoυν oι υπoδoχείς για την ινσoυλίνη και
για τον ινσουλινόμορφο αυξητικό παράγοντα-1
(insulin-like growth factor-1) στα επιδερμιδικά κύτταρα και στoυς χοριακoύς ινoβλάστες, μέσω των
oπoίων πρoάγεται η υπερπλασία της επιδερμίδας.
ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝOΥΣΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ
Oι επίκτητες διατιτραίνoυσες δερματοπάθειες
ταξινoμoύνται σε 4 τύπoυς:
1. Έρπουσα διατιτραίνoυσα ελάστωση
2. Αντιδραστική διατιτραίνoυσα κoλλαγόνωση
3. Νόσoς τoυ Kyrle

Πατάτριμμα.

Γωνιακή Χειλίτιδα.

4. Διατιτραίνoυσα θυλακίτιδα.
Πρόκειται για σπάνια διαταραχή, κατά την οποία κεράτινα βύσματα διατιτραίνουν το χόριο ή συντρίμματα του χορίου και αποβάλλονται μέσω τις
επιδερμίδας. Κλινικά εμφανίζονται ως κνησμώδεις υπερκερατωσικές, θoλωτές, συχνά oμφαλωτές βλατίδες και oζίδια 2-10 χιλιoστών συνήθως στην εκτατική επιφάνεια των άκρων, στoν
κoρμό, στη ραχιαία επιφάνεια των άκρων χειρών
και σπανιότερα στo πρόσωπo. Άλλες δερματοπάθειες που φαίνεται να συσχετίζονται με το διαβήτη περιλαμβάνουν το χρόνιο κνησμό, την ξηροδερμία, τον ομαλό λειχήνα, τα ξανθώματα και
το σκληροίδημα του Buschke.

Συχνή είναι η επιμόλυνση των διαβητικών ελκών των ποδιών, η οποία κλινικά εκδηλώνεται
με την εμφάνιση πυώδους εξιδρώματος και έντονου ερυθήματος πέριξ του έλκους, ενώ η συνύπαρξη δυσάρεστης οσμής είναι ενδεικτική δευτερογενούς λοίμωξης από αναερόβια βακτήρια. Η επιμόλυνση του διαβητικού ποδός μπορεί
γρήγoρα να εξελιχθεί σε γάγγραινα, που να απαιτεί ακρωτηριασμό ή ακόμα και να αποβεί θανατηφόρα σε περισσότερο από τo 50% των ασθενών. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η λοίμωξη
από Pseudοmοnas aeruginοsa, η οποία μπορεί
να εκδηλωθεί ως κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα,
ειδικά σε ηλικιωμένoυς διαβητικoύς ασθενείς, και
να εξελιχθεί σε χoνδρίτιδα, oστεoμυελίτιδα, ακόμα και βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
Τo ερύθρασμα προκαλείται από τo Gram (+)
Corynebacterium minu-tissimum, αναγνωρίζεται
λόγω του απαλού κοραλί φθορισμού που παράγει υπό τη λυχνία Wood και παρoυσιάζεται σαν
ερυθρόχρoες κηλίδες στην ανώτερη εσωτερική
μoίρα των μηρών, στις μασχάλες, στα μεσoδακτύλια διαστήματα και στις υπoμαζικές πτυχές σε
παχύσαρκoυς ασθενείς.

Ομαλός Λειχήνας.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
BAKTΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Παρότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν η υπεργλυκαιμία
αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την
εμφάνιση λοίμωξης, η αμφίδρομη σχέση λοίμωξης-ΣΔ είναι επιβεβαιωμένη. Ο πλημμελώς ρυθμιζόμενος ΣΔ συνδέεται με αυξημένη συχνότητα πρωτοπαθών και δευτεροπαθών βακτηριακών
λοιμώξεων, οι οποίες συχνά είναι σοβαρές, εκτεταμένες και ανθιστάμενες στη θεραπεία. Εμμένουσα δερματική λοίμωξη αποτελεί προειδοποιητικό
σημείο στους μέχρι πρότινος αδιάγνωστους ασθενείς με διαβήτη. Οι δερματικές λοιμώξεις που σχετίζονται συχνότερα με τον ΣΔ προκαλούνται από
πυογόνο στρεπτόκοκκο ομάδας Α ή από τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και είναι το μoλυσματικό
κηρίo, η θυλακίτιδα, το ερυσίπελας, η δoθιήνωση, ο ψευδάνθρακας και το έκθυμα.

Μολυσματικό Κηριο.
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ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Ο κίνδυνος μυκητιασικών λοιμώξεων αυξάνεται με την υπεργλυκαιμία, η οποία ευνοεί τον
πολλαπλασιασμό των μυκήτων, κυρίως του γένους Candida και Trichophyton. Η βλεννογονοδερματική καντιντίαση παρουσιάζεται ως ερυθρές πλάκες με χαρακτηριστικά δορυφόρα φλυκταινίδια. Η καντιντιασική παρωνυχία, πoυ συχνά
είναι υπoτρoπιάζoυσα, παρoυσιάζεται σαν επώδυνo ερύθημα της oνυχιαίας πτυχής, oίδημα και
διαχωρισμός από την κoίτη τoυ όνυχoς με επακόλoυθη oνυχoδυστρoφία.
Πυώδης παρoχέτευση δηλώνει δευτερoπαθή βακτηριακή μόλυνση. Σπανιότερα, εγκλωβισμός και κατακράτηση υγρών oδηγoύν σε διαβροχή των μεσοδακτύλιων περιοχών και ανάπτυξη μυκητιασικών λοιμώξεων, πιo συχνά μεταξύ
3oυ και 4oυ δακτύλoυ των χειρών ή μεταξύ 4oυ
και 5oυ δακτύλoυ των πoδών, αλλά και ονυχομυκητίαση.
Μια άλλη δερματική επιπλoκή σε διαβητικά
παιδιά και περιστασιακά σε ενήλικες είναι η γωνιακή χειλίτιδα, πoυ μπoρεί να πρoκληθεί από
αυξημένες συγκεντρώσεις της γλυκόζης τoυ σιέλoυ και η οποία παρoυσιάζεται σαν λευκή, εφελκιδοποιημένη πλάκα πρoσκoλλημένη σε
μια ερυθηματώδη σχισμoειδή βάση στις γωνίες του στόματος.
Στις γυναίκες, η Candida πρoσβάλλει συχνότερα την υπoμαζική περιoχή και τα γεννητικά όργανα, πρoκαλώντας σoβαρό κνησμό αιδoίoυ, ενώ σε ηλικιωμένoυς άνδρες πoυ δεν έχoυν κάνει

σμός και να δοθεί η κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή. Επί υποψίας εν τω βάθει λοιμώξεων (κυτταρίτιδα, οστεομυελίτιδα), ο εργαστηριακός έλεγχος
φανερώνει λευκοκυττάρωση και αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, ενώ η λήψη αιμοκαλλιέργειας κρίνεται απαραίτητη προς αποκλεισμό
βακτηριαιμίας ή σηψαιμίας.

Διαβητικό Έλκος.

περιτoμή oι λoιμώξεις γεννητικών oργάνων περιλαμβάνoυν τη βαλανίτιδα, τη βαλανοποσθίτιδα
και τη φίμωση. Ψευδoϋφές μυκήτων και σπόρoι
σε άμεσο παρασκεύασμα καυστικού καλίoυ επιβεβαιώνουν τη διάγνωση της καντιντίασης.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛOΚΩΝ
Το διαβητικό πόδι χαρακτηρίζεται από την παρουσία νευροτροφικών ελκώσεων σε ιστούς που
υπέρκεινται οστικών προεξοχών των άκρων ποδών, συνήθως στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού
και στα πέλματα.
Τα έλκη περιβάλλονται από έναν τυλώδη δακτύλιο και μπορεί να επεκτείνονται ως το υποκείμενο οστό ή άρθρωση, οδηγώντας σε οστεομυελίτιδα. Οι βασικές αιτίες για την εμφάνιση του
διαβητικού ποδιού είναι η έλλειψη αισθητικότητας λόγω διαβητικής νευροπάθειας και η έλλειψη
καλής αιματώσεως, που οφείλεται σε περιφερική αρτηριακή νόσο, με συνέπεια την υποξία των
περιβαλλόντων ιστών. Στις ανεπτυγμένες χώρες,
η ετήσια επίπτωση έλκους του άκρου ποδός μεταξύ διαβητικών είναι 2% και ευθύνεται για την
σημαντική νoσηρότητα και θνητότητα τoυ διαβητικoύ πληθυσμoύ.
Ο ΣΔ αποτελεί την πιο συχνή αιτία ακρωτηριασμού μη τραυματικής αιτιολογίας, με περίπου
1% των διαβητικών ασθενών να υφίσταται ακρωτηριασμό κάτω άκρου.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤOΥ ΔΙΑΒΗΤΗ
Μία τέταρτη κατηγορία δερματοπαθειών που
συνδέονται με το ΣΔ αποτελούν τις ανεπιθύμητες
ενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής για τη διαχείρισή του.
Η ινσουλίνη και τα συστατικά που περιέχονται
στα παρασκευάσματα που χορηγούνται σε διαβητικούς ασθενείς μπορούν να προκαλέσουν τοπικές αλλεργικές αντιδράσεις, που εκδηλώνονται
ως ερύθημα ή κνησμός, λιποατροφία ή συστηματικές αντιδράσεις.
Επιπλέον, οι από στόματος χορηγούμενοι υπογλυκαιμικοί παράγοντες (κυρίως οι σoυλφoνυλoυρίες) έχει αναφερθεί ότι συνοδεύονται από σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες,, όπως πολύμορφο
ερύθημα, αλλεργικές αντιδράσεις και φωτοευαισθησία.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η κλινική εξέταση του ασθενούς συνήθως αρκούν για να τεθεί η διάγνωση. Σε περιπτώσεις συνυπάρχουσας
δευτερογενούς λοίμωξης, η λήψη δείγματος για
μικροβιακή καλλιέργεια κρίνεται απαραίτητη ώστε να ταυτοποιηθεί ο υπεύθυνος μικροοργανι-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι περισσότερες εκ των προαναφερθεισών
δερματικών εκδηλώσεων του ΣΔ, υποστρέφουν
μετά την καλή ρύθμιση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα των ασθενών. Στις δερματοπάθειες
που συνδέονται με τον ΣΔ και έχουν φλεγμονώδη ή ανοσολογική βάση εφαρμόζονται σύντομης
διάρκειας θεραπείες με τοπικά κορτικοστεροειδή.
Στην περίπτωση των λοιμώξεων, για αποφυγή
εμφάνισης ή υποτροπής της νόσου:
• Έ λεγχος των επιπέδων σακχάρου
• Σ ωστή περιποίηση και καλή υγιεινή, με έμφαση
στο καλό στέγνωμα και αερισμό των πτυχώσεων του δέρματος
• Σ υχνή αλλαγή πάνας στα βρέφη ή εσώρουχων
στους ηλικιωμένους, καλό πλύσιμο του σώματος με ήπιο καθαριστικό και νερό και καλό στέγνωμα
•Μ
 είωση βάρους στους παχύσαρκους ασθενείς
•Α
 ποφυγή στενών ρούχων, εσωρούχων και υποδημάτων - προτίμηση άνετων, φαρδιών,
βαμβακερών ρούχων και εσωρούχων και ανοιχτών παπουτσιών ή σανδαλιών, ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες
•Δ
 ιαχωρισμός των πτυχών με απορροφητικές
γάζες
•Α
 ποφυγή επαφής ερεθιστικών ουσιών με το
πάσχον δέρμα (πχ. χρήση μωρομάντηλων)
•Χ
 ρήση αντιιδρωτικών σε περιπτώσεις υπεριδρωσίας
•Π
 ροληπτική εφαρμογή κρέμας φραγμού
Σε ήπιες περιπτώσεις βακτηριακής λοίμωξης
αρκεί η τοπική εφαρμογή κρέμας μουπιροσίνης
2%, 2 φορές ημερησίως για 10-14 ημέρες, ενώ
σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί
η από του στόματος χορήγηση του κατάλληλου
αντιβιοτικού, ανάλογα με το βακτήριο που έχει
ταυτοποιηθεί από την διενεργηθείσα καλλιέργεια. Σε επιμόλυνση από ψευδομονάδα, η θεραπεία είναι η χορήγηση από του στόματος σιπροφλοξασίνης 500mg, 2 φορές ημερησίως για 7-14 ημέρες, με ή χωρίς την τοπική εφαρμογή γέλης αμικασίνης 5%.
Στην περίπτωση ερυθράσματος, πρώτης γραμμής θεραπεία είναι η χορήγηση από του στόματος ερυθρομυκίνης 250mg ανά 6 ώρες για 7-14
μέρες, αλλά αποτελεσματική είναι και η τοπική αγωγή με εφαρμογή γέλης ερυθρομυκίνης
2%, διαλύματος κλινδαμυκίνης 1% ή αλοιφής
Whitfield (συνιστάμενη από 6% βενζοϊκό οξύ και
3% σαλικυλικό οξύ).
Σε ήπιες μυκητιασικές λοιμώξεις από Candida,
συστήνεται η τοπική εφαρμογή αλοιφής νυστατίνης ή κρέμας αζόλης (κετοκοναζόλη 1%, κλοτριμαζόλη 1% ή μικοναζόλη 2%), 2 φορές ημερησίως για 2 εβδομάδες.
Tο διάλυμα Burrow και η βαφή Castellani, εφαρμοζόμενα 2 φορές ημερησίως για 5-10 λεπτά στην πάσχουσα περιοχή, μπορεί να είναι επίσης αποτελεσματικά, λόγω της αντισηπτικής,
βακτηριοστατικής και αντιμυκητιασικής τους
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δράσης.
Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επίμονης καντιντιασικής λοίμωξης, με εκτεταμένη προσβολή δέρματος, μπορεί να κριθεί αναγκαία η λήψη συστηματικής θεραπείας, με από του στόματος ιτρακοναζόλη 200mg, ημερησίως ή φλουκοναζόλη
50mg, ημερησίως για 2-4 εβδομάδες/100-200
ημερησίως για 7 ημέρες.
Η κρέμα Kenacomb είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και ασφαλής στην θεραπεία των δερματικών εκδηλώσεων του ΣΔ είτε πρόκειται για δερματοπάθειες με ανοσολογική ή φλεγμονώδη βάση ή για πρωτογενείς ή δευτερογενείς μολυσματικές δερματοπάθειες. Τα ενεργά συστατικά που
περιέχει είναι τα εξής:
1) ακετονίδιο της τριαμσινολόνης, ένα δραστικό
τοπικό κορτικοστεροειδές, με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντικνησμώδη δράση,
2) νυστατίνη, ένα αντιμυκητιασικό με εκλεκτική δράση έναντι των μυκήτων του γένους
Candida,
3) νεομυκίνη, ένα αντιβιοτικό ευρέος φάσματος,
κατά των περισσοτέρων Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων που προκαλούν δερματικές λοιμώξεις.
Δεδομένης της επιφυλακτικής χρήσης των τοπικών κορτικοστεροειδών σε διαβητικούς ασθενείς, λόγω του κινδύνου συστηματικής απορρόφησης και απορρύθμισης του ΣΔ, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κρέμας Kenacomb είναι
ότι παρότι περιέχει ένα ισχυρό κορτικοστεροειδές δεν παρουσιάζει συστηματική απορρόφηση,
οπότε δεν καταστέλλει την παραγωγή της ενδογενούς κορτιζόλης και δεν επηρεάζει τον μεταβολισμό της γλυκόζης προκαλώντας υπεργλυκαιμία. Επομένως, η κρέμα Kenacomb θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο οπλοστάσιό μας
για την αντιμετώπιση δερματοπαθειών που σχετίζονται με τον ΣΔ.
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Ακτινικές Κερατώσεις
Σύγχρονη Ενημέρωση
Ελένη Πολυχρονάκη
Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Υπεύθυνη Τμήματος Ειδικών Θεραπειών Νοσ. «Α. Συγγρός»
Ακτινική Κεράτωση - ΑΚ
Ενδοεπιθηλιακή εστιακή δυσπλασία του δέρματος με κίνδυνο εξέλιξης σε διηθητικό SCC
In situ SCC
Ackerman AB, et al. Br J Dermatol 2006; 155: 9-22

Ακτινική Κεράτωση - Επίπτωση
Η πιο συχνή προ-καρκινική νόσος παγκοσμίως
• Σπάνια σε άτομα ηλικίας < 30 ετών
• Στο 80-100 % σε λευκούς > 60 ετών
• Βόρειο ημισφαίριο 11-25% σε άτομα > 40
ετών
• Αυστραλία 40-60% σε άτομα > 40 ετών
Quaedvlieg PJ, et al. Eur J Dermatol 2006; 16: 335339

ΑΚ – Παράγοντες κινδύνου
Περιβαλλοντικοί
• Φυσικοί – UVR
- Χρόνια έκθεση στη UVB -> μεταλλάξεις
στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53
• Χημικοί
• Βιολογικοί
- HPV 16, 18
- HPV 5, 8 στη ΜΕΔ
Γενετικοί
• Φωτότυπος (Ι, ΙΙ > ΙΙΙ…)
• Ηλικία > 50 ετών
• Φύλο άνδρες > γυναίκες
• Σ ύνδρομα: Mελαγχρωματική ξηροδερμία,
Αλφισμός, ΜΕΔ
• Ανοσοκαταστολή
Έκθεση σε UVR + βάθος χρόνου -> Σχεδόν όλοι θα αναπτύξουν ΑΚs
Schwartz RA, et al. JEADV 2008; 22: 606-615
Ismail F, et al. Br J Dermatol. 2006; 155: 916-925

ΑΚ - Παθοφυσιολογία
• Απορρόφηση της UV από το DNA των δερματικών κυττάρων
- Η απορρόφηση της UV οδηγεί σε γενετικές μεταβολές, κυρίως μεταλλάξεις στο
γονίδιο p53, επηρεάζοντας τη κυτταρική
απόπτωση
•Ο
 ι AKs συνήθως εμφανίζονται σε δέρμα
που έχει υποστεί βλάβη από ηλιακή ακτινοβολία και περιέχει γενετικά τροποποιημένα κερατινοκύτταρα
- Το πεδίο του δέρματος με ηλιακή βλάβη περιέχει υποκλινικές, πολυεστιακές και
νεοπλασματικές μεταβολές
• Επιπρόσθετες AKs μπορεί να εμφανισθούν
από μεταλλαγμένους κλώνους στο πεδίο,
που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο μετάλλαξης

De Gruijl FR, et al. J Photochem Photobiol B 2001;
63: 19-27. Einspahr JG, et al. Neoplasia 1999; 1:
468-475. Vatve M, et al. Br J Dermatol 2007; 157
(suppl 2): 21-24. Quatresooz P, et al. Eur J Dermatol
2008; 18: 6-10

ΑΚ - Εξέλιξη
Μπορεί να ακολουθήσει ποικίλα μονοπάτια:
• Υποχώρηση
• Σταθερότητα
• Εξέλιξη σε διηθητικό SCC
- Ανοσολογικά επαρκείς 0,025-16% ανά έτος
- Μεγαλύτερος κίνδυνος σε ανοσοκατεσταλμένους
- 40-60% του συνόλου των SCCs ξεκινούν
ως ΑΚs

Criscione VD, et al. Cancer 2009; 115: 2523-2530
Abramovits W, et al. (eds) Dermatological Cryosurgery and Cryotherapy, 2016. Werner RN, et al.
Guidelines for the Treatment of Actinic Keratoses,
JEADV 2015;

Κλινικά διαγνωσμένες ΑΚs
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο
εξέλιξης σε διηθητικό SCC σε
βάθος χρόνου

• Διήθηση
• Διάμετρος > 1cm
• Ταχεία ανάπτυξη
• Αιμορραγία
• Ερύθημα
• Εξέλκωση
• Μη ανταπόκριση σε θεραπεία
Schwartz RA, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol
2008; 22(5): 606-15

ΑΚ – Υποδιάγνωση
Υποδιάγνωση ΑΚ -> Υποθεραπεία ΑΚ
-> Αυξημένος κίνδυνος εξέλιξης σε διηθητικό SCC
Halpern AC, et al. Int J Dermatol 2004; 43: 638-642

Μέσα στο πεδίο αυτό όλες οι ΑΚs έχουν δυνητικό κίνδυνο εξέλιξης σε διηθητικό SCC, ανεξαρτήτως κλινικής και ιστολογικής κατάταξης.

Stockfleth et al. 2011

ΑΚ – Κλινική Ταξινόμηση
Grades of actinic keratosis - AK

Grade 1:
Mild; pink or grey marks with slight scale or
gritty to touch
Kaplan-Meier εκτίμηση της εξέλιξης AK σε
πρωτοπαθές SCC/BCC
Criscione VD, et al. Cancer 2009; 115: 2423-2530

Ακτινική κεράτωση - Εξέλιξη
Αδύνατη η πρόβλεψη εξέλιξης ΑΚ -> διηθητικό SCC
Κλινικές ενδείξεις πιθανής εξέλιξης ΑΚ σε διηθητικό SCC
ΣΕΛΙΔΑ 24

Grade 2
Moderate; thicker hyperkeratosis and easily
detected
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Grade 3
Severe; hypertrophic, thick keratin. Field
change Confluent areas of several centimetres or more with a range of features matching any or all of the grades of AK

μοπηξία
• Χειρουργική αφαίρεση
• Laser CO2 & Erbium Yag
• Δερματοαπόξεση (Dermabrasion)
Χημικό peeling
Φωτοδυναμική Θεραπεία - PDT
Τοπικοί φαρμακευτικοί παράγοντες
• 5-φθοριουρακίλη (5-FU)
• Iμικουιμόδη
• Δικλοφενάκη
• Ρετινοειδή
Abramovits W, et al. (eds) Dermatological Cryosurgery and Cryotherapy; 2016. Werner RN, et al.
Guidelines for the Treatment of Actinic Keratoses;
JEADV 2015

ΑΚ – Ιστολογική Ταξινόμηση
• Υπερτροφική
• Μποβενοειδής
• Λειχηνοειδής
• Ακανθολυτική
• Ατροφική
• Μελαγχρωματική

Κριτήρια Θεραπευτικής Επιλογής
Γενική κατάσταση ασθενούς
Χαρακτηριστικά ΑΚs
• Τύπος
• Μέγεθος
• Αριθμός
• Εντόπιση
Χαρακτηριστικά θεραπείας
• Ασφάλεια
• Υψηλή αποτελεσματικότητα
• Ήπιες ΑΕ
• Πρακτικό σχήμα χορήγησης
• Σύντομη διάρκεια
• Καλό κοσμητικό αποτέλεσμα
• Οικονομικά προσιτή

Ramos-Ceballos Fr, et al. J Cutan Pathol 2008; 35:
386-391

Guidelines. British journal of Dermatology 2017;
176: 20-43

Field damage:
Large areas of multiple AKs on a background
of erythema and sun damage.
Clinical Grading (arccording to Olsen, 1991)

Θεραπευτική προσέγγιση - ΑΚ
• Η πιθανή εξέλιξη της ΑΚ σε διηθητικό SCC
καθιστά απαραίτητη τη θεραπεία
• Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν:
- Θεραπείες που στοχεύουν σε συγκεκριμένη βλάβη
- Θεραπείες πεδίου
•Ο
 ι θεραπείες πεδίου αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις κλινικά εμφανείς ΑΚs, αλλά και τις περιβάλουσες περιοχές του δέρματος που έχουν υποστεί ηλιακή βλάβη.
Συνδυασμός θεραπειών -> αύξηση θεραπευτικού αποτελέσματος
Lee AD, et al. Cutis 2009; 84: 169-75. Abramovits W, et al. (eds) Dermatological Cryosurgery and
Cryotherapy; 2016. Werner RN, et al. Guidelines for
the Treatment of Actinic Keratoses; JEADV 2015

AK- Θεραπεία
Επεμβατικές θεραπείες
• Κρυοχειρουργική
• Απόξεση με ξέστρο (Curettage) και διαθερ-

• Προκαλεί τοπική καταστροφή των ιστών μέσω ελεγχόμενης και επαναλαμβανόμενης
εφαρμογής κρυογόνων παραγόντων

Abramovits W, et al. (eds) Dermatological Cryosurgery and Cryotherapy; 2016

Κρυοχειρουργική - AKs
Παράμετροι αποτελεσματικότητας
• Ελάχιστη θερμοκρασία ιστού -> -5°C έως
-20°C
• Χρόνος ψύξης -> 10-20 sec
• Ταχύτητα ψύξης -> 100-260°C/min
• Ταχύτητα απόψυξης -> 1-10°C/min
• Πλαγίως επεκτεινόμενη ψύξη -> LSF 1-3 mm
• Επανάληψη κύκλου ψύξης-απόψυξης -> Αναγκαία
• Χρονικό διάστημα μεταξύ 2 κύκλων -> 5 min
Abramovits W, et al. (eds) Dermatological Cryosurgery and Cryotherapy; 2016

Κρυοχειρουργική - AKs
• Κρυογόνο: Υγρό Aζωτο
• Τεχνική
- Τεχνική Ψεκασμού
- Ανοικτός ψεκασμός
- Ψεκασμός με ανοικτό κώνο
- Εξ Επαφής Τεχνική

Abramovits W, et al. (eds) Dermatological Cryosurgery and Cryotherapy; 2016

Τεχνική Ανοικτού Ψεκασμού
• Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική

D. De Berker et al. Guidelines for actinic keratosis
2017. Bri J Derm 2017; 176: 20-43

Κρυοχειρουργική - AKs
• Βασική θεραπευτική μέθοδος στην αντιμετώπιση ΑΚs
ΣΕΛΙΔΑ 26
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• Ιδιαίτερα όταν αυτές είναι
- πολλαπλές
- επιφανειακές
- μεγάλης έκτασης
- ακανόνιστου σχήματος
• ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
• ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ
• ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΙΚΗΝ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

• Κυρίως για αποκλεισμό SCC (ιστολογική εξέταση)

ΑΚ τριχωτού κεφαλής	Αφαίρεση υπερκεράτωσης, Τεχνική: Ανοιχτός
ψεκασμός, ΧΨ: 2x15 sec

Εξ Επαφής Τεχνική
• Η εξ επαφής τεχνική -κρυόδιο- εφαρμόζεται κυρίως σε βλάβες με ομαλή επιφάνεια

Yu TC, Rahman Z, Ross BS. Cutis 2003; 71:381-384

Σχηματισμός εφελκίδων	Δύο μήνες μετά
Δύο εβδομάδες μετά τη τη θεραπεία
θεραπεία

Coleman WP 3rd, Yarborough JM, Mandy SH. Dermatol Surg 1996; 2:17. Motley R., et al.Br. J Dermatol 2002; 146:18-25

Abramovits W, et al. (eds) Dermatological Cryosurgery and Cryotherapy; 2016

Κρυοχειρουργική AKs
Συνδυασμός θεραπείας
• Συνδυασμός ΚΧΓ με θεραπεία πεδίου
Υποτροπών
Εμφάνισης νέων βλαβών
• ΚΧΓ με C&ED
• ΚΧΓ με PDT κάθε 3-12 μήνες
• ΚΧΓ με 5-FU ή ιμικουϊμόδη ή δικλοφαινάκη
Lee AD, et al. Cutis 2009; 84: 169-75. Jorizzo J, et
al. J Drugs Dermatol 2006; S: 133-9

Κρυοχειρουργική AKs
Αποτελεσματικότητα
• 3 μήνες: Πλήρης κάθαρση: 75%
Szeimies et al. J Am Acad Dermatol 2002;47:258-62

• 3 μήνες: Πλήρης κάθαρση: 70-76%

Δερμοαπόξεση - Dermabrasion
• Μηχανική απομάκρυνση επιδερμίδας
• Θεραπεία πολλαπλών βλαβών
• Μακροπρόθεσμη προφύλαξη -θεραπεία πεδίου• Επώδυνη - Αναισθησία
• Μετεπεμβατική αγωγή + συνεργασία με ασθενή
• Καλό κοσμητικό αποτέλεσμα
• Υψηλό κόστος

ΑΚ ρινός. Τεχνική: 	Ένα μήνα μετά
Ανοικτός ψεκασμός
τη θεραπεία
ΧΨ: 2x15 sec

Απόξεση με ξέστρο (Curettage) +/διαθερμοπηξία
• Aφαιρετική μέθοδος -> θεραπεία μεμονωμένων υπερκερατωσικών Ακs
• Διαθερμοπηξία μετά από απόξεση
• Tοπική αναισθησία
• Το υλικό απόξεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιστολογική εξέταση
• Εύκολη - οικονομική μέθοδος
• Δυνατός συνδυασμός με ΚΧΓ
• ΑΕ: ουλή, υπο- ή υπερ-μελάγχρωση

Br J Dermatol. 2006;155:1029-36

Lasers - Θεραπεία ΑΚs
Laser CO2 και erbium-YAG
• Το υπερ-παλμικό laser CO2 και το Er: YAG
laser είναι αποτελεσματικά κυρίως στη θεραπεία μεμονωμένων ΑΚs και φωτογήρανσης
• Άμεση καταστροφή της βλάβης λόγω εξάχνωσης - 1 συνεδρία
• Απαιτείται τοπική αναισθησία
• Αποτελεσματικότητα 90-100%
• Υποτροπή 10-15% μετά 1 έτος
• Ανάπλαση δέρματος με laser έχει μακροχρόνια προφύλαξη έναντι των ΑΚs και πιθανής εξέλιξης αυτών σε SCC
• ΑΕ: Άλγος και διαταραχές μελάγχρωσης,
λιγότερο συχνές με Er: YAG
• Χρόνος αποθεραπείας > από ΚΧΓ
Wollina U, Kornad H, Karamfilov T, J Cutan Laser
Ther 2001; 3: 63-66. Ostertag Ju, Quaedvlieg PJ,
Neumann MH, Krekels GA. Dermatol Surg 2006;
32:61-267

• 3 μήνες: Πλήρης κάθαρση: 68%
Freeman M et al. J Dermatolog Treat 2003;14:99-106

Lasers – Θεραπεία ΑΚs

ΑΚ μετωποβρεγματικής περιοχής, Τεχνική: Ανοικτός ψεκασμός, ΧΨ: 2x15 sec

Ενάμιση μήνα μετά τη θεραπεία

Lindemalm-Lundsram B, et al. Br J Dermatol 2009;
161 (3): 568-76

Χειρουργική Αφαίρεση
• Ογκο-κατευθυνόμενη θεραπεία
• Επιλέγεται για ΑKs υψηλού κινδύνου
ΣΕΛΙΔΑ 28

Χημικό peeling
• Το μέσο ή εν τω βάθει peeling είναι χημικο-καταστροφική μέθοδος
• Αποτελεσματική για πολλαπλές μη υπερτροφικές ΑΚs
• Θεραπεία πεδίου
• Χρησιμοποιούνται χημικοί παράγοντες όπως:
- TCA 35-70%
- AHA 70%
- Διάλυμα Jessner
- Φαινόλη (σπάνια)

• Επιφανειακό peeling με AHA 10-20% ->
Θεραπεία συντήρησης
• Προκαλεί ελεγχόμενο τραύμα που οδηγεί
σε ανανέωση του δέρματος, βελτίωση της
εμφάνισης ή και εξαφάνιση λεπτών ΑΚs
• Θεραπευτικό αποτέλεσμα -> 73% βελτίωση
• Συχνότητα υποτροπών -> 25-35%, 1 έτος
μετά τη θεραπεία
• ΑΕ: έντονο ερύθημα, πιθανή μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση

• Βιοσύνθεση In situ της φωτοευασθητοποιού ουσίας πρωτοπορφυρίνης IX.
• Φωτοενεργοποίηση της πρωτοπορφυρίνης IX
Φωτοτοξικότητα από μετατροπή του μοριακού οξυγόνου σε ελεύθερες τοξικές ρίζες οξυγόνου - ROS.
Farah JB, et al. In: Photodynamic Therapy, edited by
Mitchel P. Goldman Elsevier-Saunders; 2005. Morton,
et al. J Eur Acad Ermatol Venereol 2013; 27: 536-44

Monheit GD. Dermatol Clin 2001; 19:413

Φωτοδυναμική Θεραπεία - PDT
• Η φωτοδυναμική θεραπεία προκαλεί μια
φωτοενεργοποιούμενη καταστροφή των άτυπων κερατινοκυττάρων
• Η τεχνική χρησιμοποιεί laser ή άλλες πηγές
φωτός συνδυάζοντας ένα φωτοευαισθητοποιό φάρμακο για να καταστραφούν τα ταχέως πολλλαπλασιαζόμενα άτυπα κύτταρα
στα οποία το φωτοευαισθητοποιό φάρμακο συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα
Farah JB, et al. In: Photodynamic Therapy, edited by
Mitchel P. Goldman Elsevier-Saunders; 2005. Morton,
et al. J Eur Acad Ermatol Venereol 2013; 27: 536-44

• Η φωτοδυναμική με ALA ή MAL βασίζεται στη διείσδυση του προφαρμάκου μέσω της κερατίνης στιβάδας στα άτυπα κύτταρα- στόχος

• 1 θεραπεία και αξιολόγηση για πιθανή 2η
συνεδρία σε 3 μήνες
ή
• 2 θεραπείες με διαφορά 1 εβδομάδας
Morton CA, et al. J. Eur. Acad. Dermatol Venereol
2013; 27: 536-44

Αποτελεσματικότητα
ανταπόκριση 71%-100% στις ΑΚs προσώπου και τριχ. κεφαλής
ανταπόκριση 44%-73% στις ΑΚs των άκρων
ΑΕ
• άλγος, καύσος, αίσθημα νυγμών -> αμέσως μετά την έκθεση στο φως
• ερύθημα, οίδημα, εφελκιδοποίηση -> λίγες ώρες ή μέρες μετά
• απώλεια τριχών

Morton CA, et al. Br. J. Dermatol 2002; 146: 552567. Petersen B., et al. Br. J. Dermatol 2014; 171:
175-178

MAL Daylight PDT (DL - PDT)
Ενδείξεις
• Ασθενείς με ΑΚ τύπου I, II
• Θεραπεία πεδίου
- Όχι σε ΑΚs τύπου III
- Όχι σε μελαγχρωματικές AKs
MAL Daylight PDT protocol
Chemical
sunscreen
application

Skin
preparation

Application of
MAL

2 hours of
Daylight
exposure

Removal
of MAL

Mean time spent is
6 minutes (range
3-10min)3

Rubel DM, et al. Br J Dermatol 2014; 171 (5): 116471. Lacour JP, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol
2015; 29 (12): 2342-8, Garcia-Malinis J. EuroPDT
2016; C20

MAL DL-PDT vs MAL c-PDT
Low recurrence rate of AK lesions at 1
year follow-up

1965 - 2022: 58 Years

1965 - 2022: 58 Years

Dermatological Skin Care

Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιµασµένα

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιµασµένα

Liquid Wash

Αντενδείξεις
- πορφυρίες
- αλλεργία στις πορφυρίνες
- φωτοευαισθησία σε:
400-450 nm (blue light), 640 nm (red light)

Clear Face Foam

200ml, 300ml & 1000ml

• Ήπιος Kαθαρισµός Προσώπου & Σώµατος

150ml

4 Βαθύς Απολιπαντικός Kαθαρισµός

για την Eυαίσθητη & Προβληµατική Eπιδερµίδα

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

4 Σµηγµατορρυθµιστική ∆ράση

Facial Cleanser

4 Άµεση Αντιβακτηριακή ∆ράση*

150ml

µε Montaline C40 (Sebapharma Patent)
®

• Mικτή & Λιπαρή Eπιδερµίδα µε Tάση AKMHΣ

• Φαγεσωρική AKMH
• AKMH Pάχης & Στήθους
• Θυλακίτιδα

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

*Montaline C40® εξουδετερώνει πλήρως,

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

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

Tηλ: 210 7628700 - email: info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr

Tηλ: 210 7628700 - email: info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr

ΣΕΛΙΔΑ 30

N=35

DL-PDT

c-PDT

P
value

Complete AK
clearance at 3
months

80%

87%

0.02

Recurrence at
1 year

13%

10%

0.16

ΑΚs - Θεραπεία
Τοπικοί φαρμακευτικοί παράγοντες

• Διακοπή θεραπείας στη μέγιστη απάντηση
-> ερυθρότητα και εφελκιδοποίηση
• Φωτοτοξικότητα, αλλεργική εξ επαφής
δερματίτις πιθανώς να συμβεί
• Αποτελεσματικότητα 52%-96%
Weiss J, Menter A Hevia O,
et al. Cutis 2002; 70:22

Of the lesions cleared at 3 months,
87% remained cleared at 1 year
Fargnoli M. Eur J Dermatol; 2016 (available online)

5-Fluorouracil – Salicylic acid
0,5% Fu in 10% SA
• Σε μεμονωμένες ΑΚs τύπου I, II
• Εφαρμογή 1 φορά την ημέρα x 6 εβδομάδες

• 5-FU
• Imiquimod
• Δικλοφενάκη
• Ρετινοειδή

Stockfleth E, et al. Br J Dermatol 2011;165:1101-8

5 - Φθοριουρακίλη (5-FU)
• Οι 5-FU είναι αντιμεταβολίτης, δομικό ανάλογο της θυμιδίνης
- Αναστέλλει τον κυτταρικό πολ/σμο στη
φάση σύνθεσης του DNA (φάση S) και
προκαλεί απόπτωση των κυττάρων του
όγκου
- Ανοσο-ενισχυτική δράση, λόγω πρόκληπρο-PDT 	6 μήνες μετά
σης αντίδρασης υπερευαισθησίας
• Η συχνότητα και η διάρκεια θεραπείας καθορίζονται από:
- Συγκέντρωση 5-FU (0.5%-5%)
- Φλεγμονώδη αντίδραση του δέρματος
- Ανατομική περιοχή
• Εφαρμογή 1-2 φορές την ημέρα για 2-6
προ-PDT
8 μήνες μετά 	Αμέσως μετά
εβδ.
		
την θεραπεία
• Διακοπτόμενα σχήματα -> λιγότερο ερεθιFarah JB, et al. In: Photodynamic Therapy. edited by
στικά
saloni 1 dexia - A.qxp_Σχέδιο 1 30/9/21 10:40 AM Page 1
Φωτοδυναμική Θεραπεία - PDT

Mitchel P. Goldman Elsevier-Saunders; 2005

Θεραπεία πεδίου:
5-Fluorouracil

Η φλεγμονώδης αντίδραση περιορίζει τη
χρήση της

1965 - 2022: 58 Years
Dermatological Skin Care

ANTI-HAIRLOSS
SYSTEM

Anti-Hairloss Foam

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιµασµένα

Anti-Dandruff Shampoo

1x70ml & 3x70ml

Σύνθεση: Rendensyl TM, Nicotinic Acid ester, Eκχυλ. Kαφεΐνης

Anti-Hairloss Shampoo

200ml

µε Piroctone Olamine 0,75%

200ml

& Γαλακτικό Oξύ

• Mειώνει τον P. Ovale &

• Μειώνουν την
Kληρονομική Tριχόπτωση

τον Έντονο Kνησµό

• Kαθαρίζει βαθιά & Aπολιπαίνει

• Ενισχύουν την ανάπτυξη
Νέων Τριχών &
Ισχυροποιούν τη δομή τους

• Eναλλακτικά σε θεραπείες
µε Kετοκοναζόλη

• Προσφέρουν μεγαλύτερη
πυκνότητα στα μαλλιά

Urea Shampoo

• Oρατά αποτελέσματα μετά
από αγωγή 3 μηνών

5%

200ml

•Ψωρίαση Tριχωτού - Mειώνει τον Kνησµό
•Σε Έντονη Aπολεπιστική Ξηρότητα
Tηλ: 210 7628700 - email: info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr
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- Τοπικά επαγόμενες κυτοκίνες IFN-a, TNF-a
και οι IL-1, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, εμπλέκονται στη φυσική και επίκτητη ανοσολογική απάντηση έναντι των νεοπλασματικών κυττάρων
- IL-12 και TNF-a επάγουν τα Τ-κύτταρα
(Th1) να παράγουν IFN-γ η οποία ενεργοποιεί τα φυσικά φονικά κύτταρα, ΝΚ
- Η διέγερση της ανοσολογικής επαγρύπνησης και η ανοσολογική αναγνώριση οδηγούν στη κυτταρική καταστροφή - απόπτωση

N
Αισθητικά μη αποδεκτή από πολλούς ασθενείς
Ιμικουιμόδη - Imiquimod 5% Cr. AKs
Ιμικουιμόδη: νουκλεοσιδικό παράγωγο
που ανήκει στη κατηγορία των τοπικών
ανοσο-τροποιητών ιμιδαζο-κινολίνης
• Προάγει τόσο τη φυσική όσο και τη κυτταρικού τύπου ανοσία
• Μηχανισμός δράσης
- Συνδέεται με τους υποδοχείς toll-like,
TLRs [TLR-7 και TLR-8] στην επιφάνεια
των δενδρικών κυττάρων Langerhans
- Eνεργοποιείται ο nuclear factor – kappa
B, NF-KB και διεγείρεται η παραγωγή
φλεγμονωδών και ανοσορρυθμιστικών
κυτοκινων

N

NH
2

- εντόπιση: πρόσωπο ή τριχ. κεφ., ανοσοεπαρκών ασθενών
• Θεραπεία πεδίου καρκινογένεσης
- Τρόπος εφαρμογής: 3 φορές τη βδομάδα
Χ 4-6 εβδομάδες
- Πιο συχνή τοπική ανεπιθ. ενέργεια -> τοπική φλεγμ. αντίδραση 22%
- Πιο συχνή συστημ. ανεπιθ. ενέργεια ->
γριππώδης συνδρομή 2%
- Κλινική αποδρομή των βλαβών 50% 84%
- Υποτροπή 10%-20% μετά 1-2 έτη παρακολούθησης
• Imiquimod 3,75% Cr. και imiquimod 2,5%
- 1-2 φορές την ημ. x 2-3 εβδ. – διακοπή
και επανάληψη μετά από 2 εβδομάδες
- Συνδυάζεται: με ΚΧΓ και PDT
Jorizzo JL, et al. J Drugs Dermatol 2010; 9: 1111-8, Hanke CW, et al. J Am Acad Dermatol 2010; 62: 573-81

N

CH3
CH3

1 - (2 - methylpropyl) - 1H-imidazol [4,5c]
quinolin - 4 amine
Gupta AK, Browne M, Bluhm R. IJ Cutan Med
Surg. 2002; 6: 554-60. Hadley G, Derry S, Moore
RA, J Invest Dermatol 2006; 126: 1251

• Ενδείκνυται στη θεραπεία μεμονωμένων ΑΚs
- χωρίς υπερκεράτωση και υπερτροφία

Δικλοφενάκη 3% gel - AKs
• Η δικλοφενάκη είναι ένα ΜΣΑΦ, παράγωγο του φαινυλοξεικού οξέος, το οποίο αναστέλλει τις κυκλοοξυγενάσες - COXs
(COX-1, COX-2)
• Οι COXs είναι ένζυμα που συμμετέχουν στο
μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος, παράγουν προσταγλανδίνες και παίζουν σημαντικό ρόλο στη φλεγμονώδη αντίδραση
του δέρματος
• Αυξημένα επίπεδα COX-2 έχουν βρεθεί σε
βλάβες ΑΚs και SCC

1965 - 2022: 58 Years

1965 - 2022: 58 Years

Dermatological Skin Care

Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιµασµένα

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιµασµένα

Shower Oil - Emollient 200ml
Eλαιώδες Aφρόλουτρο

30% O/W

Aναλιπαντικό, Aντικνησµώδες

Special

Χω
Συντ ρίς
ηρητ
ικά

Ενυδατικό & Αναλιπαντικό

• Ξηρό & Eρεθισµένο δέρµα

Γαλάκτωµα

• Aτοπική ∆ερµατίτιδα σε “Eνήλικες & Παιδιά”

Kρεµώδες Aφρόλουτρο 50% O/W

30% O/W

• Ατοπική ∆ερµατίτιδα

µε: Λάδι Aβοκάντο (Bιταµίνες A, D, E, F), Yγρή Παραφίνη, Λεκιθίνη

Shower Cream 200ml

BodyMilk 200ml

ω3,

λιπα

• Πολύ Ξηρό &

ω6

ρά ο

ξέα

Χω
Συντ ρίς
ηρητ
ικά

Aφυδατωµένο δέρµα

Aναλιπαντικό, Aντικνησµώδες
• Aτοπική ∆ερµατίτιδα σε έξαρση

µε: Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Bαζελίνη, Λάδι Jojoba, Butyrospermum

• Aφυδατωµένο δέρµα • Ψωρίαση • Iχθύαση
Ως έκδοχο µε:

µε: ω3, ω6 λιπαρά οξέα, Aραχιδέλαιο, Λεκιθίνη, Ascorbyl Palmitate

Tηλ: 210 7628700 - email:info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr

Kρέµες Kορτιζόνης 30g/100ml, Urea έως 20%,
Acid Sallicylic 5%, Menthol 0,5%
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• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό
με κρυοχειρουργική
Rivers JK, Arlett e J, Shear N, et al. Br J Dermatol 2002;
146:94-100, Segatto MM, et al. An Bras Dermatol
2013; 88:732-8, Α. Παναγιωτόπουλος και συν. Ελλ.
Επιθ. Δερμ. Αφρ. 2010; 21 (3): 149-157

ΜΣΑΦ
δικλοφενάκη

Riendeau D, et al. J Pharmacol Exp Ther 2001; 296:
558-66

Δικλοφενάκη 3% gel - AKs
• Τοπική χρήση γέλης 3% νατριούχου δικλοφενάκης σε 2.5% υαλουρονικού οξέος (γέλη DHA) παρέχει το πλεονέκτημα της θεραπείας του πεδίου καρκινογένεσης
• Ο μηχανισμός δράσης στις ΑΚs δεν έχει διευκρινιστεί
- αναστέλλει πιθανώς την αγγειογένεση και
την αύξηση όγκου από πλακώδη κύτταρα, ενώ
- ενισχύει την απόπτωση και νέκρωση του
όγκου
• Χρησιμοποιείται 2 φορές την ημέρα x 8-12
εβδομάδες
• Εύκολη χρήση, χωρίς σημαντικές παρενέργειες
• Θεραπευτικό αποτέλεσμα περιορισμένο
~40%
• Κυρίως ως θεραπεία πεδίου

πριν

1 μήνα μετά

πριν

1 μήνα μετά

Weinstock MA, Bingham SF, J Invest Dematol 2010;
13 Suppl 1:S63. Ianbez M, et al. An Bras Dermatol
2013; 88: 585-93

6 μήνες μετά

Ρετινοειδή - ΑΚs
• Ρετινοειδή: τοπικά ή συστηματικά
• Bιολογική δράση των ρετινοειδών: μέσω
σύνδεσης αυτών, με πυρηνικούς υποδοχείς
• Το σύμπλεγμα ρετινοειδούς + υποδοχέα
συνδέεται με ειδικές αλληλουχίες DNA και
τροποποιεί την έκφραση γονιδίων που ρυθμίζουν κυτταρικές διαδικασίες όπως – την διαφοροποίηση – τον πολλαπλασιασμό – την
απόπτωση των κυττάρων
• Χρησιμοποιούνται στη θεραπεία γήρανσης
και στη θεραπεία φωτοκαρκινικού πεδίου.

Σαλικυλικό οξύ - Acid Salicylic oint
• Το A.S είναι β υδροξυ-οξύ και χρησιμοποιείται ως κερατολυτικό στη θεραπεία AKs, σε
συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους
• Λιπόφιλη ουσία που απομακρύνει τα ενδοκυττάρια λιπίδια της κεράτινης στιβάδας
Καταστροφή των δεσμών
των κερατινοκυττάρων
Απολέπιση
• Αλοιφή 3% - 6% A.S -> ενυδατική δράση
στις μέτρια υπερκερατωσικές AΚs
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Dermatological Skin Care

Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιµασµένα

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιµασµένα

Urea Lotion 10%

200ml

Urea Lotion 5%

400ml

Hand Urea 5%

προβληµατικά NYXIA

Αντικνησµώδες Γαλάκτωµα

∆ερµατοπάθειες

75ml

• Mειώνει τον κνησµό • Kερατολύει Ήπια
• Περιποιείται το Έκζεµα των χεριών
• Eνισχύει τα εύθραυστα &

Ενυδατικό, Αναλιπαντικό &

µε: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide, Urea

Χω
Συντ ρίς
ηρητ
ικά

Ως Έκδοχο µε: Kρέµες Kορτιζόνης 30g/75ml, Acid Sallicylic 4-5%

µε έντονη Ξηρότητα & Kνησµό

Hand + Nail Balm

• Έκζεµα • Nευροδερµατίτιδα
• Ψωρίαση • Iχθύαση

• Eνυδατώνει & Aναπλάθει το δέρµα
• Eνισχύει τα Eύθραυστα &

75ml

Προβληµατικά NYXIA

µε: Υγρή Παραφίνη, Recinoleate, Λάδι Jojoba, Λεκιθίνη, Ascorbyl Palmitate

Ως έκδοχο µε:

4 μήνες μετά

• Τοπικά ρετινοειδή
- Τρετινοίνη 0.1% Χ 2 φορές την ημέρα >
15 μήνες
- Όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικά ως μονοθεραπεία για τις ΑΚs
• Συστηματικά ρετινοειδή
• Η ισοτρετινοΐνη και ασιτρετίνη είναι αποτελεσματικά στη χημειοπροφύλαξη ή και την
θεραπεία NMSC, σε ορισμένες περιπτώσεις
όπως
- Μελαγχρωματική ξηροδερμία
- Μεταμοσχευθέντες ασθενείς
• Περιορισμός χρήσης λόγω ανεπιθύμητων
ενεργειών

µε: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide

Κρέµες Κορτιζόνης 30g/100ml, Acid Sallicylic 5%, Menthol 0.5%
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• Αλοιφή 6% -10% -> κερατολυτική δράση
• 5-Fu 0.5% in 10% SA
Swinehart JM. J Dermatol Surg Oncol 1992;18:495-8

Χρήση Τιρμπανιμπουλίνης
στην θεραπεία της Ακτινικής
Κεράτωσης (ΑΚ)
• Η θεραπεία με Tirbanibulin 1% είναι μία νέα τοπική θεραπεία για την ΑΚ που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Υπηρεσία Τροφίμων
και Φαρμάκων (FDA)
• Η Tirbanibulin μειώνει αποτελεσματικά το
φορτίο και την υποτροπή της ΑΚ και έχει
ευνοϊκό προφίλ με ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες
Diem-Phuong D. Dao, Vikram Nath Sahni, et al.
Annals of Pharmacotherapy 2021; Online ahead
of print.

Μηχανισμός δράσης
Αναστολή του πολλαπλασιασμού των
κυττάρων
• Αναστολή λειτουργίας μικροσωληνίσκων
• Αναστολή μονοπατιού σηματοδότησης του
πρωτοογκονιδίου Src τυροσινικής κινάσης
(διακοπή κυτταρικού κύκλου)
• Απόπτωση και κυτταρικός θάνατος
Diem-Phuong D. Dao, Vikram Nath Sahni, et al.

Annals of Pharmacotherapy 2021; Online ahead
of print.

Κλινικά αποτελέσματα
(Φάση 2 και Φάση 3)
ΦΑΣΗ 2
• Πλήρης αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στο
43% των ασθενών μετά από 57 ημέρες από
τη χορήγηση της θεραπείας με tirbanibulin

Κλινικά αποτελέσματα
Ενδεικτικά αποτελέσματα μετά από χρήση tirbanibulin σε ασθενή με ΑΚ στο τριχωτό

Κλινικά αποτελέσματα μετά από 1, 8, 15, 29 και 57 ημέρες με χρήση tirbanibulin

ARUBIX -M & ARUBIX -S

ATACHE Retinol Eye Serum
Anti-Aging Eye Complex

•

Pοδόχρους Aκµή
∆υναµικός Συνδυασµός

• Eυρυαγγεία • Eρύθηµα

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

• ∆υσανεκτική Eπιδερµίδα

Mειώνει το Mέγεθος Λεπτών Γραµµών &
Pυτίδων Έκφρασης

Π ροσφέρουν • Aγγειορύθµιση & µείωση

Προσφέρει Aντιοξειδωτική ∆ράση

της επιφανειακής δερµατικής “Mικροκυκλοφορίας”

Φίλτρα: TiO2, Mica, Octinoxate, Avobenzone

• Iσχυρή Aντιφλεγµονώδη & Kαταπραϋντική Φροντίδα
µε: Bιοφλαβονοειδή, Γλυκερητινικό Oξύ, Bιταµίνη E, Ascorbyl Palmitate κ.ά.

Kαινοτοµία
EYESERYL®

ARUBIX-M : Mικτή & Λιπαρή Eπιδερµίδα

"Anti bag effect": ∆ρα αποσυµφορητικά
& µειώνει τις σακούλες κάτω από τα µάτια

Στη Pοδόχρου Aκµή σε συνδυασµό

ARUBIX-S: Eυαίσθητη &

15ml

MDI Complex ®

µε Mετρονιδαζόλη (τοπικά) ή Tετρακυκλίνη

Μειώνει τους µαύρους κύκλους
& αποτρέπει την επανεµφάνισή τους

∆υσανεκτική Eπιδερµίδα

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

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

nacriderm

S.A.

dermatologie appliqée
LYON - FRANCE
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ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE
By ASAC Pharma-Spain
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ΦΑΣΗ 3
• Διεξήχθησαν 2 κλινικές δοκιμές της φάσης
3 (συγκεντρωτικά αποτελέσματα)
• Πλήρης αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
στο 49% των ασθενών έναντι 9% σε ασθενείς που ακολούθησαν συμβατική θεραπεία
Ανεπιθύμητες ενέργειες
• Κνησμός
• Πόνος στο σημείο εφαρμογής
• Τοπικές Δερματικές Αντιδράσεις
- Ερύθημα
- Οίδημα
- Απολέπιση
- Διάβρωση
- Εξέλκωση
• Σε σύγκριση, η ιμικουιμόδη, η 5-φθοριοουρακίλη και η δικλοφενάκη μπορεί να
οδηγήσουν σε νέκρωση, αγγειοοίδημα
και αρθραλγίες

ογκογονίδιο SRC και τα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται γρήγορα
• Τ ουβατεξίμπη: Διπλός διαμορφωτής VDAC/
HK2 μικρού μορίου που έχει αποδείξει ότι
μπορεί να ανταγωνιστεί θεραπείες για ΑΚ
• Paclitaxel: Μια νέα σύνθεση νανοσωματιδίων αλοιφής Paclitaxel έχει επίσης αποδείξει αποτελεσματικότητα στη θεραπεία των AΚ

• Φουροσεμίδη και Διγοξίνη: Μια τοπική
σύνθεση φουροσεμίδης και διγοξίνης βρίσκεται υπό ανάπτυξη ως αντι-ιικό για τη θεραπεία δερματικών μη γεννητικών κονδυλωμάτων που προκαλούνται από τον HPV,
τα οποία ελπίζουμε ότι θα καταστείλουν
την ανάπτυξη βλαβών ΑΚ
Cramer P, Stockfleth E. Expert Opin Emerg Drugs
2020; 25(1):49-58. Dirschka T, et al. J Dermatolog
Treat. 2017; 28(5):431-442.

Ακτινικές Κερατώσεις
• Πρώιμη διάγνωση
• Κατάλληλη θεραπεία
• Τακτικός έλεγχος
• Προληπτικά μέτρα: μπορεί να αποτρέψουν την συνέχεια της νεοπλασματικής εξέλιξης από το
καρκινικό πεδίo, σε τυπική ΑΚ..., έως το διηθητικό SCC.

Diem-Phuong D. Dao, Vikram Nath Sahni, et al.
Annals of Pharmacotherapy 2021; Online ahead
of print.

Το μέλλον των θεραπειών
της Ακτινικής Κεράτωσης
Πειραματικές Θεραπείες
της Ακτινικής Κεράτωσης
• Σινεκατεχίνες: Polyphenon E που στοχεύει
τη σχέση μεταξύ λοίμωξης από τον HPV και
την ανάπτυξη της AΚ
• Τιρμπανιμπουλίνη: Στοχεύει στο πρώτο-

ID

Rigel DS,Stein LF. J Am. Acad Dermatol. 2013;68 (Suppl 1): S20-7.

CVital Set Active

1998-2022:
24 χρόνια

µε πάνω από 155.000 πωλήσεις στην Eλλάδα
4 Tο Πρώτο Σκεύασµα Bιταµίνης C
στην Eυρώπη από το 1998
4 Kυκλοφορεί στις H.Π.A.
F.D.A Approval – 2008

Συνεργική δράση:
ορού Bιταµίνης C
µε Bιταµίνη

(Φυσική σε D & L µορφή)

E & α-Λιποϊκό Oξύ

• Kορυφαίο Προϊόν στη
∆ερµατολογική - Aντιγηραντική Φροντίδα
• Προσφέρει Iσχυρή Aντιοξειδωτική ∆ράση
• Προλαµβάνει τη φωτογήρανση
• Πρόληψη & Aντιµετώπιση ∆υσχρωµίας

ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE
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Ενδοβλαβική
κρυοχειρουργική
χηλοειδών
Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ1, Α. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ2
Δερματολόγος & Αφροδισιολόγος, τ. Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ,
2
Δερματολόγος & Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

1

Τα χηλοειδή και οι υπερτροφικές ουλές είναι καλοήθεις δερματικές βλάβες οι οποίες προκαλούνται από
υπερβολική ανάπτυξη πυκνού ινώδους ιστού και μη ελεγχόμενης σύνθεσης και εναπόθεσης χοριακού
κολλαγόνου. Η επίπτωση τους είναι μεγαλύτερη σε άτομα με σκούρο δέρμα, Αφρικανικής και Ασιατικής
καταγωγής σε σχέση με τους καυκάσιους, καθώς και στην 2η και 3η δεκαετία της ζωής. Σε αντίθεση με την
υπερτροφική ουλή, ο όρος χηλοειδές (ετυμολογία από την αρχαία ελληνική λέξη χηλή που σημαίνει δαγκάνα
καβουριού) χρησιμοποιείται όταν η ανώμαλη ουλοποίηση επεκτείνεται πέρα από τα όρια του αρχικού τραύματος.
• Ιντερφερόνη
• Τριαμσινολόνη
• Βεραπαμίλη
• Υαλουρονιδάση
Επεμβατικές τεχνικές
• Χειρουργική αφαίρεση
• Lasers
• Ακτινοθεραπεία
• Κρυοχειρουργική

Τ

α χηλοειδή συχνά αναπτύσσονται αμέσως μετά τον τραυματισμό αλλά μπορεί επίσης να εμφανισθούν έως και αρκετά χρόνια μετά την αρχική βλάβη. Οι πιο
συνηθισμένες αιτίες είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις, τα τρυπήματα αυτιών, εμβολιασμοί και εγκαύματα.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Τα χηλοειδή στα αρχικά στάδια έχουν μαλθακή σύσταση και ροζ χρώμα, μετά την πάροδο 2 - 3 μηνών καθίστανται σκληρά και
λευκά, πιο εξογκωμένα και πιο εκτεταμένα από το αρχικό τραύμα με ανώμαλο όριο και
γαμψοειδείς προεκτάσεις. Η επιφάνεια γίνεται
πιο λεία και αποστρογγυλοποιημένη.
Η συνήθης πορεία ενός χηλοειδούς είναι
αυτή της προοδευτικής μεγέθυνσης μέχρι να
αποκτήσει ένα σταθερό μέγεθος. Οι πιο κοινές ανατομικές θέσεις για την ανάπτυξη χηλοειδών ουλών περιλαμβάνουν το πρόσθιο στήθος, τους ώμους, τους λοβούς του αυ-

τιού, τα μάγουλα και τις υπερκείμενες αρθρώσεις του δέρματος.
Οι ασθενείς συχνά παραπονούνται για κνησμό, πόνο και μη φυσιολογική ευαισθησία στην αφή. Αυτά τα συμπτώματα, μαζί με
τον περιορισμό της κίνησης γύρω από τις αρθρώσεις προκαλούν έντονη δυσφορία στους
ασθενείς.

Άλλες θεραπείες
• Ρετινοειδή
• UV-A1
• Βοτουλινική τοξίνη A
• Κολαγενάσες
• Πεντοξυφυλλίνη
• Tranilast
• Saireito
• Dupilumab
• Mitomycin C
• Imiquimod 5%
• Αναστολείς καλσινευρίνης
• Doxirubicin
• Ταμοξιφαίνη

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΗΛΟΕΙΔΩΝ
Ενώ υπάρχουν πολλαπλές μέθοδοι θεραπείας για τη θεραπεία χηλοειδών ουλών, καμία μεμονωμένη μέθοδος δεν έχει αποδειχθεί πλήρως αποτελεσματική. Οι πιο γνωστές
θεραπείες χηλοειδών είναι οι εξής:
• Επιθέματα γέλης σιλικόνης
• Πιεστική περίδεση
• Τοπική εφαρμογή κορτικοειδών

Η ενδοβλαβική διήθηση με κορτικοστεροειδή ( τριαμσινολόνη 10-20 mg/ml ) είναι η
βασική μέθοδος θεραπείας. Η θεραπεία είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς, εν τούτοις εμφανίζει συχνές υποτροπές. Η κρυοχειρουργική εξ επαφής είναι μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος αλλά μπορεί να χρειασθούν μέχρι και 20 θεραπείες για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Συχνά, αυτές οι δύο μέθοδοι (εξ επαφής κρυοχειρουργική και
ενδοβλαβικές διηθήσεις κορτικοστεροειδών)
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Ενδοβλαβική έγχυση φαρμακευτικής ουσίας
• 5% - FU
• Μπλεομυκίνη

ΕΝΔΟΒΛΑΒΙΚΗ ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Η ενδοβλαβική κρυοχειρουργική περιγράφηκε αρχικά από τον Weshahy το 1993 για
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: regaine

Εικ 1 Εισαγωγή της κρυοβελόνας στο κέντρο του χηλοειδούς

την αντιμετώπιση δερματικών όγκων, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε από τους Zouboylis
C et al. και Har-Shai Y et al. το 2003. Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιεί μια βελόνα με αυλό (Cryoshape) που διαπερνά τον
όγκο του χηλοειδούς και διοχετεύει το υγρό

άζωτο στον πυρήνα με αποτέλεσμα την ψύξη
από το κέντρο προς το εξωτερικό.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΔΟΒΛΑΒΙΚΗΣ
ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Για την εκτέλεση της ενδοβλαβικής κρυο-

ATACHE Be Sun
ATACHE Anti-Ageing Fluid SPF 50+

χειρουργικής απαιτείται ο συνήθης εξοπλισμός της κρυοχειρουργικής και η ειδικά σχεδιασμένη κρυοβελόνα.
Μισή ώρα πριν την έναρξη της θεραπείας,
ο ασθενής λαμβάνει ένα αναλγητικό. Αποστειρώνεται η περιοχή και γίνεται αναισθησία
με ένα τοπικό αναισθητικό
Η κρυοβελόνα εισάγεται στο κέντρο του
χηλοειδούς ( εικ 1) και συνδέεται με την φιάλη χορήγησης του αζώτου. Το χηλοειδές ψύχεται από το κέντρο προς το εξωτερικό. Όταν
ψυχθεί όλη η βλάβη και 1-2 mm υγιούς δέρματος αφαιρείται η κρυοβελόνα. (εικ 2) Η μετεγχειρητική φροντίδα πορεία περιλαμβάνει
καθαρισμό με ένα αντισηπτικό διάλυμά και εφαρμογή μιας αντιβιοτικής αλοιφής.
Αμέσως μετά τη θεραπεία, οι ασθενείς εμφανίζουν ερυθρότητα, οίδημα και σχηματισμό
πομφολύγων. Μετά από ένα μήνα περίπου η
πληγή επουλώνεται σημαντικά βελτιωμένη.
Συμπερασματικά, η ενδοβλαβική κρυοχειρουργική αποδεικνύεται ότι μειώνει το μέγεθος των χηλοειδών ουλών και εξαλείφει τα
συμπτώματα που σχετίζονται με τον μη φυσιολογικό σχηματισμό ουλών. Η ενδοβλαβική κρυοχειρουργική είναι μια νέα, ασφαλής
και εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνική που
συνιστάται για κλινικούς ιατρούς και ασθενείς
που προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τόσο την εμφάνιση όσο και την ενόχληση αυτών των βλαβερών σωματικά και ψυχολογικά βλαβών.

ATACHE Depigment Day Cream SPF 50+
Eξειδικευµένη Aντιηλιακή Προστασία

Για Eπιδερµίδες µε τάση ∆υσχρωµίας

"Ένα προϊόν 2 δράσεις"

• Mέλασµα • Πανάδες
• Kορυφαία
Aντιηλιακή Προστασία

Aναστολείς της Tυροσινάσης

Kojic Acid & Arbutin

• Aντιγηραντική Φροντίδα

Kαινοτοµία ATACHE:

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

•

Polypodium Leucotomos
Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική &
Aντιφλεγµονώδης ∆ράση

Kαινοτοµία ATACHE:

Polypodium Leucotomos

Φροντίδα

Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική
& Aντιφλεγµονώδης ∆ράση

50ml

ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE
By ASAC Pharma-Spain

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

Φίλτρα: TiO2, Silica, Iron Oxide
Octocrylene, Avobenzone

ATACHE
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Εικ 2 Ψύξη του όγκου του χηλοειδούς

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3. G.Hautmann, A.Mastrolorenzo, G Menchini και
T.M.Lotti. Χηλοειδή και υπετροφικές ουλές.
Ευρωπαϊκός οδηγός. Θεραπευτική των δερματικών παθήσεων AD Katsampas, TM Lotti
( editors ) Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου
ΑΕ,Αθήνα, 2003
Sun Cream.qxp_Σχέδιο 1

1. Π
 αλτατζίδου Κυριακή. Κρυοχειρουργική θεραπεία χηλοειδών, ΕΕΔΑ , 31:2: 93-101
2. Π
 αναγιωτόπουλος Α, Τσιμπιδάκης Α. Ενδοβλαβική Κρυοχειρουργική Χηλοειδών. ΕΕΔΑ:
31(2), 101-106

ARUBIX

Cream

4. Gauglitz GG, Korting HC, Pavicic T, et al. Hypertrophic scarring and keloids: pathomechanisms and current and emerging treatment
strategies. Mol Med. 2011;17(1-2):113–125.
5. Thomas DW, Hopkinson I, Harding KG, Shepherd JP. The pathogenesis of hypertrophic/
keloid scarring. Int J Oral Maxillofac Surg.
1994;23(4):232–236.
6. Zouboulis CC, Blume U, Büttner P, Orfanos CE.
Outcomes of cryosurgery in keloids and hypertrophic scars: A prospective consecutive trial of case
series. Arch Dermatol. 1993;129(9):1146–1151.
7. Rusciani L, Paradisi A, Alfano C, et al. Cryotherapy in the treatment of keloids. J Drugs Dermatol. 2006;5(7):591–595.
8. Rusciani L, Rossi G, Bono R. Use of cryotherapy
in the treatment of keloids. J Dermatol Surg
Oncol. 1993;19(6):529–534.
9. Har-Shai Y, Amar M, Sabo E. Intralesional cryotherapy for enhancing the involution of hypertrophic scars and keloids. Plast Reconstr Surg.
2003;111(6):1841–1852.
10. Weshahy AH. Intralesional cryosurgery. A new
technique using cryoneedles. J Dermatol Surg
Oncol. 1993;19(2):123–126.
11. Har-Shai Y, Brown W, Pallua N, Zouboulis CC.
Intralesional cryosurgery for the treatment of
hypertrophic scars and keloids. Plast Reconstr
Surg. 2010;126(5):1798–1800.
12. Har-Shai Y, Brown W, Labbé D, et al. Intralesional cryosurgery for the treatment of hypertrophic scars and keloids following aesthetic surgery: the results of a prospective
observational study. Int J Low Extrem Wounds.
25/2/21
8:42 PM Page 1
2008;7(3):169–175.

Yψηλή & Aσφαλής προστασία

SPF 50 +

Eξειδικευµένη Aντιηλιακή Προστασία

Nέα Σύνθεση

• Eυρυαγγεία

Sun Cream SPF 50+

Nέα Φίλτρα*

Sun Lotion SPF 50+

• Pοδόχρους Aκµή

• ∆υσανεκτική επιδερµίδα
• Make-up
• Mat υφή
• Φλαβονοειδή
για ισχυρή αγγειορυθµιστική δράση

Για όλους τους τύπους δέρµατος
75m l
40ml

• Mετά από µικροεπεµβάσεις
• Θεραπείες µε

Sun Cream

+

SPF 50 75ml "Xωρίς
"για ∆υσανεκτικές Eπιδερµίδες"

Laser

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

nacriderm

150m l

Sun Cream SPF 30

Άρωµα"

75ml Επιδερµίδα µε ΑΚΜΗ

S.A.

dermatologie appliqée
LYON - FRANCE

Tηλ: 210 7628700 - email: info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr
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Δερματοσκοπική διάγνωση
της κακοήθους φακής
Αλέξιος Ζάρρας
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος , Επιστημονικός συνεργάτης - Ογκολογικό τμήμα Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»
Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική

• Παρατηρείται συνήθως σε άτομα προχωρημένης ηλικίας
• Στην πλειονότητα των περιπτώσεων μετά τα 60 έτη
• Αποτελεί το 10-15% του συνόλου των δερματικών μελανωμάτων
• Παρατηρείται στις φωτοεκτεθειμένες περιοχές του προσώπου, ιδιαίτερα στις
παρειές, στη ράχη της ρινός και στο τριχωτό της κεφαλής
• Αρχικά εμφανίζεται ως επίπεδη μελαγχρωματική βλάβη και παρουσιάζει
σταδιακή εξέλιξη
• Ευμεγέθης αλλοίωση που οι διαστάσεις ξεπερνούν τα 6mm
• Οφείλεται σε πολλαπλασιασμό άτυπων μελανοκυττάρων κατά μήκος της
βασικής στοιβάδας της επιδερμίδας και μέσα στο τριχικό θυλάκιο
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
LM /ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΦΑΚΙΔΑ
• Γκρι χρώμα/Γκρι τελείες
• Ρομβοειδείς σχηματισμοί
• Ασυμμετρία και κεχρωσμένοι θύλακες τριχών
• Γκριζωπό ψευδοδίκτυο

ΓΚΡΙ ΤΕΛΕΙΕΣ
• Σχηματίζονται από την μελανίνη στα μελανινοφάγα στο θηλώδες χόριο

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΡΟΜΒΟΕΙΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
• Δημιουργούνται από την συγχώνευση μη
συμμετρικών κεχρωσμένων θυλακικών ανοιγμάτων
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ΤΡΙΧΙΚΟΙ ΘΥΛΑΚΕΣ/ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ
ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ
• Είναι αποτέλεσμα της παρουσίας και του
σχηματισμού μελανινοφάγων μέσα στο
τριχικό θύλακα
• Επίσης άτυπα μελανινοκύτταρα παρατηρούνται είτε μεμονωμένα, είτε σαν μικρές
φωλιές στην περιφέρεια των θυλακικών ανοιγμάτων

...επειδή
υπάρχουν
πολλά είδη
τριχόπτωσης...

∆ύναµη & ζωντάνια
στα µαλλιά
µε CYSTIPHANE

• Υψηλή δόση κυστίνης, έως 2000mg/ηµέρα
• Εξασφαλίζει στην τρίχα δύναµη και σταθερότητα
• Συνδυασµός κυστίνης µε βιταµίνη Β6, ψευδάργυρο και αργινίνη,
που προάγει την ανάπτυξη µαλλιών και νυχιών

Αντιµετώπιση της
ανδρογενετικής αλωπεκίας
µε Androxil

• Μειωµένη ποσότητα προπυλενογλυκόλης
• ∆εν είναι κολλώδες, τα µαλλιά δεν είναι λιπαρά
• Αισθητά µειωµένος κίνδυνος ερεθισµών

Συµπλήρωµα διατροφής. Να µη γίνεται υπέρβαση της συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης. Τα Σ/∆ δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο µίας ισορροπηµένης δίαιτας. Να
φυλάσσεται µακριά από τα µικρά παιδιά. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος,
θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρµακευτική αγωγή ή αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 81680/13.11.2009 Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777.
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ : ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ
ΓΙΑΤΡΟ ‘Η ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ

Προτείνονται από δερµατολόγους
∆ιαθέσιµα στα φαρµακεία

TRICHOLOGY EXPERTISE
LABORATOIRES BAILLEUL ΜΕΠΕ
Γρανικού 3, Μαρούσι 15125
Τηλ.: 2111829880
www.bailleul.com

ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΨΕΥΔΟΔΙΚΤΥΟ/
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• Αντιστοιχούν σε κεχρωσμένα μελανοκύτταρα μέσα στο στόμιο
• Η έντονη προεξοχή των μελανινοφάγων
συχνά αναδεικνύει και την παρουσία γκρι
κοκκίων στους κύκλους αυτούς

LMM/ΑΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΣΜΗΓΜΑΤΟΡ. ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΦΗΛΙΔΑ
LMM/ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ
• Ροζέτες: 4 λευκές κουκίδες μέσα σε ένα τετράγωνο
• Απολέπιση
• Ερυθρόφαιο χρώμα
• Λευκοί κύκλοι
• Έντονα οριοθετημένα όρια

LMM

ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
• Περιοχές με απώλεια της δομής/ισοδυναμεί με απώλεια των θυλακικών ανοιγμάτων
• Ερυθρές ρομβοειδείς δομές
• Η αύξηση σκοτεινότητας της βλάβης κατά
την δερματοσκοπική εξέταση
• Αρχόμενες πολυγωνικές δομές
Br J Dermatol/2012Aug/Dermoscopy of
lentigo maligna melanoma: report of 125
cases, P Pralong1, E Bathelier, S Dalle, N
Poulalhon, S Debarbieux, L Thomas

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Τους σπίλους με καλοήθες πρότυπο του
προσώπου
• Την σμηγματ. υπερκεράτωση δικτυωτού τύπου
• Την ηλιακή φακίδα
• Την μελαγχρωματική ακτινική υπερκεράτωση
• Την λειχηνοειδή υπερκεράτωση
• Το μελαγχρωματικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Dermatoscopy of flat pigmented facial lesions
P Tschandl1, C Rosendahl, H Kittler
2014 European Academy of Dermatology
and Venereology.
ΛΕΙΧΗΝΟΕΙΔΗΣ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ

ΣΠΙΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ/
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Άτυπο μελαγχρωματικό δίκτυο
• Κυανόλευκο πέπλο
• Ατυπία στην αγγειακή δομή

J Am Acad Dermatol/2020
The dermatoscopic inverse approach significantly improves the accuracy of human
readers for lentigo maligna diagnosis
Aimilios Lallas1, Konstantinos Lallas2,
Philipp Tschandl3, Harald Kittler3,
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Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
και στην Ψωριασική ονυχία

03.2022/SILILEVO/ADV/01

Συνδυασμός φυσικών δραστικών συστατικών
(Equisetum arvense + MSM) σε πατενταρισμένη
τεχνολογία HPCH

PATENDED

Βελτιώνει ονυχόλυση, ονυχόσχαση, δυστροφία,
ευθραυστότητα των νυχιών
Εφαρμόζεται εύκολα: αόρατο, άοσμο,
αφαιρείται με νερό
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμ. τηλ.: 210 5281731 - Τμ. Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805

POLICHEM S.A. – Via Angelo Maspoli 11, 6850 Mendrisio, Ελβετία
Almirall S.A. – General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spain

Zoe Apalla4, Caterina Longo5,
Giuseppe Argenziano6
Abstract
Background: A recently introduced dermatoscopic method for diagnosis of early lentigo maligna (LM) is based on the absence
of prevalent patterns of pigmented actinic
keratosis (PAK) and solar lentigo/flat seborrheic keratosis (SL/SK). We term this the "inverse approach" OBJECTIVE: To determine
whether training on the inverse approach
increases the diagnostic accuracy of readers
as compared to classic pattern analysis.
Methods: We used clinical and dermatoscopic images of histopathologically diagnosed LMs, PAKs and SLs/SKs. Participants
of a dermatoscopy masterclass classified the
lesions at baseline, after training on pattern
analysis and the inverse approach. We compared their diagnostic performance among
the 3 time points and to that of a trained
convolutional neural network (CNN).
Results: The mean sensitivity for LM without
training was 51.5%, after training on pattern
analysis increased to 56.7% and after learning the inverse approach to 83.6%. The mean
proportion of correct answers at the 3 time
points was 62.1%, 65.5% and 78.5%. The
percentage of readers outperforming the CNN
was 6.4%, 15.4% and 53.9%, respectively.
Limitations: The experimental setting and
the inclusion of histopathologically diagnosed lesions only.
Conclusions: The inverse approach, added
to the classic pattern analysis, significantly
improves the sensitivity of human readers
for early LM diagnosis.

ΜΕΛΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

• Γκριζοκύανες
ωοειδείς φωλιές
• Περιοχές
δίκην φύλλα
σφενδάμου
• Σφαιρίδια
μικρότερα
από φωλιές

Dermoscopic features in the diagnosis of different types of basal cell carcinoma:
a prospective analysis. A Trigoni2, E Lazaridou1, Z Apalla2, E Vakirlis1, F Chrysomallis1,
D Varytimiadis1 and D Ioannides1

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ
• Κρίνεται σκόπιμη η ιστολογική διαγνωστική επιβεβαίωση
• Η επιβεβαίωση με άλλες μεθόδους όπως η
συνεστιακή μικροσκοπία/ RCM

Reflectance confocal microscopy in the diagnosis of pigmented macules of the face: differential diagnosis and margin definition.
Farnetani F1, Manfredini M, Chester J, Ciardo
S, Gonzalez S, Pellacani G.
Author information
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Εμβάθυνση και κατανόηση των δερματοσκοπικών προτύπων της κακοήθους φακίδας
• Είναι σημαντικό να καθορισθεί , εάν η βλάβη είναι μελανοκυτταρική ή όχι
• Σε περίπτωση αμφιβολίας η διαγνωστική
βιοψία είναι επιβεβλημένη
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ID

Ελληνικά δεδομένα
Brodalumab

σε ασθενείς με ψωριασική ονυχία
Σταμάτης Γρηγορίου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας Αφροοδισιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αν και η
προσβολή
των ονύχων
είναι συχνή
στους ασθενείς
με ψωρίαση
και μπορεί
να επηρεάσει
σημαντικά
την ποιότητα
ζωής (QoL),
για τη βέλτιστη
θεραπεία αυτής
της ψωριασικής
εντόπισης δεν
έχει καθοριστεί
ακόμη σε
μεγάλο βαθμό
ένα πρότυπο
θεραπείας.

Τ

ο Brodalumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό
αντίσωμα, το οποίο στοχεύοντας στον υποδοχέα Α της ιντερλευκίνης-17, παρουσιάζει ταχεία
και μακροχρόνια αποτελεσματικότητα στην ψωρίαση κατά πλάκας, λόγω
της ταυτόχρονης αναστολής των προφλεγμονωδών κυτοκινών και ετεροδιμερών IL-17A, IL-17C, IL-17E, IL-17F
και IL-17A/F1-2.
Μια πρόσφατη post-hoc ανάλυση
ασθενών με ψωρίαση ονύχων που έλαβαν θεραπεία με brodalumab κατά τη
διάρκεια των AMAGINE -2 και – 3 κατέδειξαν πλήρη κάθαρση της ψωρίασης των ονύχων στο 63,8% των ασθενών που έλαβαν brodalumab σε σύγκριση με το 39,1% των ασθενών υπό
ustekinumab εντός περιόδου θεραπείας 52 εβδομάδων.
Στην πανεπιστημιακή κλινική του ΕΚΠΑ πραγματοποιήσαμε μια μελέτη με
30 ασθενείς ώστε να συγκεντρώσουμε
και Ελληνικά δεδομένα σχετικά με την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του Brodalumab.
Στόχος αυτής της ανοιχτής, μη τυφλής
μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του Brodalumab στην
ψωριασική ονυχία σύμφωνα με τον Δείκτη Αξιολόγησης Βαρύτητας (NAPSI) και
τον Δείκτη Αξιολόγησης της Επίπτωση
στη Ποιότητα Ζωής των ασθενών (DLQI).
Τα κριτήρια εισαγωγής ήταν: α) ιστολογικά επιβεβαιωμένη σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας με δείκτη PASI>10,
BSA>10 και DLQI>10, β) εμφανής ψωριασική ονυχία απουσία τυχόν μολυσματικών παθήσεων των ονύχων &
NAPSI>12 και γ) ηλικία >18 ετών.
Κριτήρια αποκλεισμού ήταν: α) χρήση
οποιασδήποτε συστηματικής θεραπείας
για την ψωρίαση εντός των τελευταίων
52 εβδομάδων, β) χρήση οποιασδήποτε τοπικής θεραπείας για την ψωριασκή
ονυχία εντός των τελευταίων 24 εβδομάδων, γ) προηγούμενη θεραπεία με
βιολογικά φάρμακα, δ) διάγνωση ψωριασικής αρθρίτιδας, ε) χρήση θεραπείας για συννοσηρότητες που θα μπορού-

σαν να βελτιώνουν την ψωρίαση όπως
συστηματικά στεροειδή, στ) χρόνιες ή
σοβαρές οξείες λοιμώξεις, κακοήθειες,
εγκυμοσύνη ή γαλουχία.
Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε
έλεγχο για ενεργή ή λανθάνουσα φυματίωση, ηπατίτιδα και λοιμώξεις HIV
πριν από την έναρξη. Στην παρούσα μελέτη, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε
τη συνολική βαθμολογία NAPSI, έναντι του δείκτη target NAPSI που χρησιμοποιήθηκε στις εγκριτικές μελέτες του
φαρμάκου (AMAGINE).
Στις εβδομάδες 12 και 24 παρατηρήθηκε ταχεία και στατιστικά σημαντική (p<0,001) βελτίωση της τιμής
του NAPSI τόσο για τους όνυχες των
χεριών όσο και για τους όνυχες των
ποδιών. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενός κέντρου και
το απουσία ομάδας ελέγχου.
Όλοι οι ασθενείς ολοκλήρωσαν τη
μελέτη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλάμβαναν δύο ασθενείς που ανέφεΣΕΛΙΔΑ 46

ραν κεφαλαλγία και έναν που ανέφερε διάρροια, σύμπτωμα που επιλύθηκε αυθόρμητα μέσα σε λίγες ημέρες.
Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την υψηλή ταχύτητα δράσης, την
υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Brodalumab όσον αφορά
στην ψωριασική ονυχία και υποστηρίζουν την ανάγκη για παρατεταμένη θεραπεία πριν από την αξιολόγηση της πλήρους αποτελεσματικότητας των βιολογικών φαρμάκων στην
ψωρίαση της συγκεκριμένης περιοχής
του σώματος.
Παραπομπές
1. Gregoriou S, Tsiogka A, Tsimpidakis A, Nicolaidou E, Kontochristopoulos G, Rigopoulos D. Treatment of nail psoriasis
with brodalumab: an open-label unblinded study. J Eur Acad
Dermatol Venereol. 2021
Apr;35(4):e299-e301.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: kyntheum

Σύγκληση κυκλικών ελλειμμάτων,
μετά από αφαίρεση δερματικού καρκίνου

Έξι (6) νέοι δερματικοί κρημνοί και μια
νέα γωνιακή συρραφή (5) πέντε σημείων
Δρ. Γεώργιος Ν. Σγούρος
Διευθυντής- Συντονιστής Δερματολογικού Τμήματος Νοσ. «Μεταξά», Πειραιάς

Για την αποκατάσταση ενός ελλείμματος του δέρματος, μετά την ολική αφαίρεση δερματικού καρκίνου, κρημνοί από το περιβάλλον υγιές
δέρμα επιλέγονται (αντί μοσχεύματος), διότι έχουν το ίδιο χρώμα, την υφή και το πάχος για την ασφαλή κάλυψη του ελλείμματος. Συνήθως, τα
ελλείμματα του δερματικού καρκίνου, έχουν κυκλικό σχήμα και σύμφωνα με τον Celsus, τον μεγάλο Ρωμαίο ιατρό του 1ου αιώνα, σε σχέση
με άλλα σχήματα, τα στρογγυλά ελλείμματα είναι τα πιο δύσκολα στην αποκατάσταση τους. Σε αυτή την εργασία, προτείνουμε έξι (6),νέους
Δερματικούς κρημνούς (για πρώτη φορά στη Διεθνή βιβλιογραφία), για κυκλικά ελλείμματα σε διαφορετικά ανατομικά σημεία και μη ελαστικές
περιοχές του σώματος, ως εναλλακτικές μεθόδους των κρημνών περιστροφής, και εφαρμόσαμε τις μεθόδους σε κυρίως ηλικιωμένους
ασθενείς που συχνά λαμβάνουν αντιπηκτικά. Οι νέες μέθοδοι διευκολύνουν την παροχή αίματος για την επιβίωση των κρημνών, και σε μεγάλο
βαθμό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Ελπίζουμε ότι οι έξι (6) νέοι δερματικοί κρημνοί, θα είναι ωφέλιμοι για τους ασθενείς με
δερματικό καρκίνο, και καθώς αυξάνεται η συχνότητα των εφαρμογών, θα συνεχίσουν να βελτιώνονται ως τεχνικές.
Δημοσιεύθηκε στο Αμερικανικό Ιατρικό Περιοδικό: International Journal of Behavioral
and Healthcare Research. Οκτώβριος 2021,
vol 7, No4, σελ. 241-263
Λέξεις-κλειδιά: καρκίνος του Δέρματος,
κυκλικά Δερματικά ελλείμματα, Δερματική
Χειρουργική, εναλλακτικές μέθοδοι, άνεση
του ασθενούς, ασφαλής αποκατάσταση,
Αισθητική Χειρουργική.
Η αναφορά σε αυτό το άρθρο πρέπει να
γίνει ως εξής: Sgouros, GN (2021) ‘Closing
circular defects, after cancerous skin remove:
six (6) new skin flaps, and a new five-point (5)
corner suture’, Int. J. Behavioral and Healthcare Research,Τομ. 7, Νο. 4, σελ.241–263.

Π

ροσπαθώντας να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη κυκλικών
δερματικών ελλειμμάτων, παρουσιά-

ζουμε έξι (6) νέους Δερματικούς κρημνούς.
Χρησιμοποιώντας συμβολικά, ως επί το πλείστον κεφαλαία Ελληνικά γράμματα και ονόματα, για να τιμήσουμε τις περιοχές όπου αρχικά εφαρμόσθηκαν είτε τροποποιήθηκαν. Έχουν ονομασθεί αυτοί οι έξι (6) κρημνοί ως
εξής:
1) «O σε Ξ» (Όμικρον σε Ξ ), ή «Αττικός κρημνός» (από το «Αττικόν» Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Αθηνών, όπου εφαρμόσθηκε
για πρώτη φορά με τη χρήση 2, 3, 4 και 5
δίμισχων επιμέρους κρημνών).
2) «Ο σε Θ» (Όμικρον σε Θήτα), ή Δακτυλιοειδής σε Θήτα (από το ενδιάμεσο σχήμα
του κρημνού), ή «Μαραθώνιος κρημνός»
(λόγω της γωνίας 45°, που χρησιμοποιήσαμε για την υποσκαφή, η οποία ομοιάζει με τη γωνία του τοίχου αντιστήριξης στο
Φράγμα του Μαραθώνα).
3) «O σε O» (Όμικρον σε Όμικρον), ή «Κρημνός Μεταξά» (από το «Μεταξά» Αντι-
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καρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου για
πρώτη φορά εφαρμόσθηκε η μέθοδος),
και ο τροποποιημένος «Ο σε ΟΟ» (Όμικρον σε διπλό Όμικρον» ή «Κρημνός Ολυμπία», λόγω των κύκλων των Ολυμπιακών Αγώνων, από το όνομα της γενέτειρας πόλης.
4) «O σε e» (Όμικρον σε e) ή «Mηνίσκος
σε e» (από το ενδιάμεσο σχήμα του κρημνού.)
5) «O σε ΙΓ / IV / IIV», (από το σχήμα της συρραφής του κρημνού), αναλόγως με το αν
έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε έναν είτε
δυο δίμισχους προωθητικούς κρημνούς επιπλέον, εκτός από τον αρχικό περιστροφικό, ανάλογα με την κινητικότητα και ελαστικότητα του περιβάλλοντος δέρματος, στην περιοχή του ελλείμματος. Γι’αυτόν τον κρημνό χρησιμοποιήσαμε μια νέα
γωνιακή συρραφή πέντε (5) σημείων, για
να συνδέσουμε τις γωνίες του κρημνού με

το πέριξ υγιές δέρμα.
6) «Διαιρεμένος (διχασμένος) μεσοφρυορινικός κρημνός» ή «O σε τετράγωνο και
τρίγωνο», που διαιρεί έναν μακρύ κρημνό των Limberg (1946 - Λένινγκραντ) και
Rieger (1967 - Λονδίνο), για μέγιστη κινητοποίηση και ελάχιστη τάση συρραφής,
στην κάλυψη κυκλικών ελλειμμάτων ακρορρινίου.
Αυτοί οι έξι (6) νέοι κρημνοί ελαχιστοποιούν τομές κοντά στο Δερματικό έλλειμμα, αποφεύγοντας αιματώματα, και επιτρέπει καλύτερη θεραπεία και περισσότερη άνεση για
τον ασθενή στην καθημερινή ζωή.
Η διαφορά του κρημνού «O σε Ξ», από
τον απλό δίμισχο του Κέλσου, του Ρωμαίου
ιατρού Celsus (25 πΧ-50 μ.Χ.), περιγραφόμενου στο έργο του «De Medicina», έκδοση Βενετίας 1493, είναι ότι: (α) έχει γίνει σε
ένα κυκλικό σχήμα, αντί του ελλειψοειδούς
του Κέλσου, (β) παρέχει πλήρη υποσκαφή,
όπως την εισηγήθηκε ο Franco το 1556, και
μεγαλύτερη κινητικότητα, (γ) επιτελείται συρραφή των δευτερογενών ελλειμμάτων, έτσι ώστε η επούλωση να μην επέρχεται κατά
δεύτερο σκοπό με ουλώδη ιστό, (δ) δίνει περισσότερες παράλληλες τομές (τρεις έως πέντε εκτός από το αρχικό έλλειμμα), επιτρέποντας έτσι την πλήρη σύγκλειση σε μη ελαστικές περιοχές, (ε) αποφεύγει τους «δερματικούς κώνους, ή dogears» λόγω της περίσσειας του δέρματος του κρημνού, όπως ανακατασκευάστηκαν από τον Burow (1855) και ονομάσθηκαν τρίγωνα Burow και (στ) οι γραμμές τομής είναι ευθείες, αντί για τομές σε σχήμα τόξου.
Ο Κέλσος (1493) εισήγαγε τη συρραφή

Σχήμα 1. Κάθετη τομή του δακτυλιοειδούς κρημνού, ΑΒ η δερματική επιφάνεια, CEDη βάση, CE η
υποσκαφή του πλησίον δέρματος.

του αγγείου (απολίνωση, για να αποφευχθεί
η αιμορραγία) στο διάσημο βιβλίο του, «De
Medicina», όπου περιγράφεται επίσης ο απλός δίμισχος κρημνός, με τις τομές χαλάρωσης όπισθεν, (Marmelzat, 1982). Τα έργα του
Κέλσου (οκτώ τόμοι, με κρημνούς που εμφανίζονται στο ένατο κεφάλαιο του πέμπτου
τόμου) δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στη
Φλωρεντία το 1458, και θεωρείται ένας από
τους μεγαλύτερους ιατρούς της Ρωμαϊκής περιόδου. Η αρχική σχεδίαση του Κέλσου ήταν
μικρό τόξο κύκλου και λειτούργησε ως χαλάρωση και ανακουφιστική τομή, προκειμένου
να μειωθεί η τάση συρραφής, με την επούλωση να γίνεται κατά δεύτερο σκοπό με δημιουργία ουλώδους ιστού.
Στα νεότερα χρόνια, αυτός ο προωθητικός
κρημνός μετονομάστηκε σε «Γαλλικό κρημνό» με μεταβαλλόμενες αναλογίες του πλάτους προς το μήκος από 1:2 έως 1:4.
Οι προωθητικοί, περιστροφικοί, μετατοπιστικοί και νησιδιακοί κρημνοί, είναι οι τέσσερις κύριοι τύποι κρημνού με βάση τις θεμελιώδεις ιδιότητες του δέρματος, ήτοι την αγγείωση και την ελαστικότητα, βοηθούσης επίσης της υποσκαφής του περιβάλλοντος δέρματος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) το 1847, ο Οφθαλμίατρος
Thomas Wharton Jones εισήγαγε τον «Υ σε
V» κρημνό, ως μια τροποποίηση στον αρχικό
προωθητικό κρημνό. Το «Island Flap» η «Νησιδιακός κρημνός» εισήχθη το 1918 από τον
Ολλανδό Esser. Παρέχει αίμα μέσω του υποδόριου ιστού από τα διατιτρώντα αρτηρίδια
του δέρματος. Το στέλεχος του κρημνού σχηματίζεται με την αποκοπή του δέρματος περιφερικά και πανταχόθεν, δίνοντας αρκετό πά-

Σχήμα 2. Κάθετη τομή μετά την συρραφή (σχήμα κολούρου πυραμίδος), ABKF η επιφάνεια του δέρματος, CEDLHG η βάση του κρημνού, CE και HG η υποσκαφή υπό γωνία 45 μοιρών.

Σχήμα 3. Πριν την σύγκλιση του δακτυλιοειδούς
κρημνού (όψη κάθετης διατομής), BSKT η εσωτερική περιφέρεια, APFR η εξωτερική περιφέρεια του
δακτυλίου. ACE και EFH η υποσκαφή υπό γωνία
45 μοιρών. AFGC η υποσκαφείσα περιοχή του
πέριξ δέρματος, σε σχήμα κολούρου πυραμίδος
(κάθετη όψη).

Σχήμα 4. Γραμμές με μικρές κάθετες παύλες, η τελική σύγκλιση του κρημνού σε σχήμα Θ, ΟΧΝΜ το απομεμακρυσμένο όριο υποσκαφής δέρματος και λίπους. RAPF ο κρημνός και το πλησίον όριο υποσκαφής.TBSΚ το αρχικό έλλειμμα και το όριο του κρημνού. Β΄Κ΄ τα αρχικά σημεία Β
και Κ του ελλείμματος, μετά την τελική σύγκλιση του δακτυλιοειδούς κρημνού.
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χος για αγγείωση στον κρημνό, ο οποίος ολισθαίνοντας καλύπτει το έλλειμμα του δέρματος.
Επίσης, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, δέκα
χρόνια πριν τον Jones, ο Horner (1837) εισήγαγε την «Z-incision» ή «Z-technique»
ήτοι την «Τεχνική Ζ» (είτε Τομή Ζ) και την
«multiple Z», ήτοι την «πολλαπλή Ζ», επίσης
βασισμένη στην ελαστικότητα του δέρματος,
λόγω των άφθονων ελαστικών ινών στο χόριο. Το Δέρμα είναι το 4ο όργανο του ανθρωπίνου σώματος σε πυκνότητα ελαστικών ινών, μετά την αορτή, τον πνεύμονα και τον Αχίλλειο τένοντα. 70 χρόνια μετά τον Οφθαλμίατρο Jones, το 1920 στο Λονδίνο, ο Gillies
έκανε το αντίθετο μετατρέποντας το «Y/V», σε
V/Y, που ονομάσθηκε «κρημνός V σε Y». Ένας κρημνός Γεωμετρικά και σχηματικά όχι ακριβώς όμοιος με αυτόν του Gillies σχεδιάσθηκε από Behan στην Αυστραλία στο 2003,
ως ένας “τραπεζοειδής” κρημνός συνδεόμενος στη μια πλευρά του με το έλλειμμα, το οποίο καλύπτει. Ονομάζεται «Keystone Flap»,
από το τραπεζοειδές σχήμα του κεντρικού
λίθου της κορυφής μίας αψίδας, στον οποίο
στηρίζονται οι εκατέρωθεν λίθοι
“O σε Θ " ή "Δακτύλιος σε Θήτα»
ή «Κρημνός Μαραθών»
(Εικόνες 1–4, Φωτογραφίες 5–10)1
Σε περιοχές χαμηλής ελαστικότητας και εκτασιμότητας του δέρματος, η κάλυψη του
ελλείμματος του Δέρματος μετά την αφαίρεση του Δερματικού καρκίνου μπορεί να αποδειχθεί πρόκληση. Τέτοιες περιοχές είναι η
κνήμη, ο ώμος, ο μηρός, η οσφυϊκή χώρα, ο
βραχίονας και το στέρνο, στις οποίες συχνά αναπτύσσονται χηλοειδή, λόγω υψηλής τάσης
κατά τη συρραφή.
Στις παραπάνω περιοχές, γύρω από το αρχικό έλλειμμα σχήματος κύκλου, σχεδιάσαμε έναν άλλο κύκλο με το ίδιο κέντρο και
30% έως 50% μεγαλύτερη ακτίνα από αυτήν
του αρχικού ελλείμματος (Εικόνα 3, το σκιασμένο τμήμα είναι το έλλειμμα). Ο εξωτερικός κύκλος είναι η περιφερική πλευρά του
κρημνού, ενώ η πιο κεντρική πλευρά του, είναι η περιφέρεια του ελλείμματος. Ακολουθεί προσεκτική αιμόσταση με συσκευή διπολικής ηλεκτροπηξίας, όπως στην απλή συμμετρική δερματική εκτομή των βλεφάρων και
ταυτόχρονα δερματική εκτομή με μονοπολική συσκευή, την οποία εισήγαγε ο Bovie στο
εργαστήρια Βιοφυσικής του Πανεπιστήμιου
Harvard το 1928. Πριν από τον Bovie (1891),
ο D. Arsnoval δημοσίευσε 3 μελέτες σχετικά
με την ηλεκτροφυσιολογία.
Η εσωτερική τομή εκτείνεται κάθετα προς
τα κάτω έως το επίπεδο της μυϊκής περιτονίας, καθ’ολόκληρο το πάχος του υποδορίου
λίπους. Η εξωτερική τομή είναι κατασκευασμένη, υπό γωνία 45 ° κάτω από το περιβάλλον δέρμα. Αυτό γίνεται για να αυξηθεί (να
διπλασιασθεί) η βάση του δακτυλιοειδούς
νησιδιακού κρημνού «Ring island flap», σε
σχέση με την επιφάνεια του δερματικού κρη-

μνού, για καλύτερη παροχή αίματος.
Το στέλεχος του κρημνού, σε κατακόρυφη διατομή, έχει Γεωμετρικό σχήμα σαν ορθογώνιο τραπέζιo (βλ. Εικόνα 1), έτσι ώστε η
δερματική επιφάνεια του κρημνού ΑΒ να δέχεται αίμα από αγγεία της επιφανείας CD. Αυτό έγινε, επειδή η παροχή αίματος δεν βασίζεται σε επίσημα αγγεία, όπως άλλως τε συνηθίζεται στους περισσότερους δερματικούς
κρημνούς. Επίσης, λόγω της έλξης και τάσης
κατά την συρραφή, και της ελαστικότητας, το
διαμέτρημα των τριχοειδών αγγείων στενεύει. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να λαμβάνεται αίμα από τα επιπλέον αγγεία της γειτνιάζουσας περιοχής (τα αγγεία της περιοχής CE).
Η περιοχή (CE) θα έδινε αίμα στο περιβάλλον δέρμα, αλλά η παροχή αίματος σε αυτό το δέρμα, εξασφαλίζεται από τη συνέχεια του δέρματος γιατί δεν υπάρχει άλλη τομή.
Έτσι, σε μια στερεοσκοπική ανάλυση μετά τη
συρραφή του κρημνού με την τεχνική «Ring
to Theta», ήτοι «Δακτύλιος σε Θήτα», η εξασφάλιση της παροχής αίματος έρχεται σε κατακόρυφη διατομή, βλέποντας από τη βάση,
ως κόλουρο πυραμίδα, από τις επιπλέον περιοχές CEκαι HG (βλ. Εικόνα 3). Οι τομές BD
και KL είναι κάθετες. Έτσι, τα τριχοειδή αγγεία που διέρχονται μέσω του λίπους, από τους
μύες στο χόριο, προέρχονται από τη διπλάσια ευρεία βάση GC της κολούρου πυραμίδας, AFGC.
Το κεντρικό ράμμα είναι η ευθεία γραμμή BK
έως DL, από την συμπλησίαση, των σημείων
στην εσωτερική περιοχή του δερματικού δακτυλίου, μεταξύ τους. Περιφερική συρραφή
είναι η περιοχή AFHE, μετά προσέγγιση των
σημείων της εξωτερικής περιφέρειας του δακτυλίου, με το περιβάλλον δέρμα.
Η πρώτη συρραφή γίνεται με απορροφήσιμα εσωτερικά ράμματα 4-0 και η τελική συρραφή είναι με εξωτερικά ράμματα νάιλον 40, αφαιρούμενα μετά από 3 εβδομάδες. Και
στις 10 περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόσθηκε
ο κρημνός «Ring to Theta» ή «Marathon»,
ήτοι «Δακτυλιοειδής σε Θ», είτε «Κρημνός
Μαραθών», μετά το πρώτο και το δεύτερο
24ωρο, ο κρημνός είχε ζωηρό κόκκινο χρώμα, όπως το γύρω δέρμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για αιμορραγικούς ασθενείς που ελάμβαναν αντιπηκτικά, παρατηρήθηκε προσωρινό αιμάτωμα, σε ορισμένες μικρές περιοχές της επιφάνειας του, το οποίο όμως εξαφανίστηκε εύκολα και γρήγορα.
Η συρραφή του χορίου και του υποδορίου λίπους γίνεται σε δύο επίπεδα, με πολλά
εσωτερικά λεπτά απορροφήσιμα ράμματα 30 και 4-0. Πρώτα συρράπτονται τα σημεία Β
και Κ (βλ. Εικόνα 3), ακολουθούμενα από τη
μέθοδο δημιουργίας «πολλαπλών 8», μεταξύ των συρραφέντων σημείων BK και των άκρων, προς τα κάτω στο D και L και μέχρι το
S προς τα άνω.
Έτσι δημιουργήθηκε σε κάθετη όψη η ευθεία γραμμή του αρχικού ράμματος BK, DL
(Εικόνα 2). Μετά την πρώτη συρραφή Β και
Κ (Εικόνα 3) ακολουθούν τα ράμματα στα εν-

Φωτογραφία 5. Εξωτερική υποδόρια κυκλική
τομή υπό γωνία 45 μοιρών

Φωτογραφία 6. Κυκλική υποσκαφή υπό γωνία 45 μοιρών

Φωτογραφία 7. Εσωτερική σύγκλιση του
δακτυλιοειδούς κρημνού με απορροφήσιμα ράμματα

Φωτογραφία 8. Εν μέρει σύγκλιση στην περιφέρεια του
δακτυλίου με εσωτερικά ράμματα

Φωτογραφία 9. Εξωτερική σύγκλιση του κρημνού
σε σχήμα Θήτα (Θ)

Φωτογραφία 10. Τελική σύγκλιση σε σχήμα Θήτα (Θ),
σε αρχικό κυκλικό έλλειμμα κνήμης

διάμεσα τόξα που σχηματίσθηκαν λόγω του
τρόπου σύγκλεισης «σχήματος 8». Με βάση
τη θεμελιώδη ιδιότητα του δέρματος, την ελαστικότητά του, η ανωτέρω συρραφή γίνεται
χωρίς υποσκαφή, η οποία «ειρήσθω εν παρόδω», εισήχθη από τον Ιταλό Ιατρό Φράνκο, το 1556. Η παροχή αίματος του δερματικού δακτυλίου, που σχηματίζεται από τους
δύο ομόκεντρους κύκλους, με διάμετρο BK
εσωτερικά και AF εξωτερικά (Σχήμα 3), εξασφαλίζεται από τα δύο δίκτυα σύνδεσης των
διατιτραίνουσων δερματικών αρτηριών, και
το υποθηλώδες αγγειακό δίκτυο του χορίου,

το οποίο εξασφαλίζει αίμα για τους τριχικούς
θυλάκους, και επίσης τους ιδρωτοποιούς, και
τους σμηγματογόνους αδένες του δέρματος.
Στον «Δακτυλιοειδή κρημνό σε Θ» στο στέλεχος του κρημνού, από την επιδερμίδα προς
τη μυϊκή περιτονία, δεν γίνεται υποσκαφή, για
να αποφευχθεί η διατομή των αγγείων που
εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αίματος
και την επιβίωση του κρημνού. Γίνεται μόνο
απλή έλξη των επιφανειών (επιδερμίδας και
χορίου), μεταξύ των αντίθετων πλευρών του
δακτυλίου του δέρματος αρχικά, και στο περιβάλλον δέρμα αργότερα. Η προσέγγιση δι-
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α της συρραφής τους μπορεί να γίνει με εσωτερικά απορροφήσιμα ράμματα 3-0 και 4-0.
Ο Δακτυλιοειδής Δερματικός κρημνός, παραμένει άθικτος στη βάση, όπου βρισκόταν
πριν από την κατακόρυφη διατομή του εσωτερικού κύκλου, και μάλιστα σε μεγαλύτερο
εύρος, έως και διπλάσιο, λόγω της διατομής
και υποσκαφής του εξωτερικού κύκλου, υπό
γωνιά 45°. (Παρενθετικά αναφέρεται ότι στη
οριζόντια βολή, σύμφωνα με τη Φυσική, υπό γωνία 45 μοιρών, επιτυγχάνεται το μέγιστο βεληνεκές).
Η έλξη και η συρραφή με εσωτερικά ράμματα γίνονται σε 2 επίπεδα για αποφυγή κενού χώρου, αποτρέποντας αιματώματα. Το επόμενο βήμα είναι η συρραφή των αξόνων
BK και DL (Εικόνα 3), με εξωτερικά νάιλον
ράμματα 3-0, δημιουργώντας έτσι ένα δευτερεύον έλλειμμα στη θέση του προηγουμένως ευρισκομένου δακτυλιοειδούς κρημνού,
ελλειψοειδούς σχήματος, με μικρή διάμετρο
BK και μεγάλη διάμετρο AF (Εικόνα 4, σκιασμένη περιοχή). Η διεύθυνση της τομής σε
βάθος, του εξωτερικού περιγράμματος είναι
λοξή υπό γωνία 45°, ενώ η εσωτερική ελλειπτική τομή είναι κατακόρυφη.
Γίνεται ευρεία υποσκαφή πέραν από το εξωτερικό ελλειπτικό όριο, RAPF (βλ. Εικόνα
4) έως το επίπεδο της μυϊκής περιτονίας, πλάτους έως 3 cm, με ελλειπτικό σχήμα OXNM,
που ακολουθείται από προσεκτική αιμόσταση για αποφυγή αιματώματος, το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία του αίματος. Εάν παρατηρηθεί αιμάτωμα τις πρώτες 24 ώρες, αυτό μπορεί να αναρροφάται με μία απλή σύριγγα, ή με μια λεπτή κάνουλα λιποαναρρόφησης. Επίσης, μερικά από τα ράμματα μπορεί να αφαιρεθούν ώστε να διευκολυνθεί το αίμα να ρέει προς τα έξω, εφαρμόζοντας ελαφρά πίεση. Επίσης εγχέεται κρύος
αποστειρωμένος ενέσιμος φυσιολογικός ορρός, υπό πίεση, διαμέσου μιας βελόνας Ινσουλίνης 30G. Έτσι σύμφωνα με το Νόμο
του Bernoulli στη Φυσική, η γρήγορη ταχύτητα εύκολα απομακρύνει μικρά αιματώματα εντελώς, και το ψυχρό υγρό επιτυγχάνει εξαιρετική αιμόσταση.
Το πλάτος της υποσκαφής εμφανίζεται σχηματικά ως ελαφρά σκιασμένος χώρος (βλ. Εικόνα 4), που εκτείνεται στα σημεία OXNM.
Μετά την υποσκαφή συνεχίζουμε με την τοποθέτηση εσωτερικών απορροφήσιμων ραμμάτων 3-0 σε δύο επίπεδα, για τη σύνδεση
των δύο ελλειπτικών σχημάτων στα σημεία
ΑΒ και KF, και στη συνέχεια στους δυο ημιδακτυλίους APF και FRA. Ακολούθως, προσπαθώντας να αποφεύγεται η ρήξη, συρράπτεται η πεπλατυσμένη έλλειψη, APFR με νάιλον
3-0 ή 2-0 ράμματα, ανάλογα με την ανατομική περιοχή και την τάση του δέρματος. Πολλές φορές, όπως στα μοσχεύματα, η ρήξη είναι επιθυμητή, είτε προκαλείται με ένα νυστέρι Νο 11, για να εξέρχεται το εξίδρωμα, και
για να αποφευχθούν αιματώματα.
Τα υποσκαφέντα σημεία XNMO (Εικόνα 4)
και όλα τα ενδιάμεσα τους, περιφερειακά α-

πό την πεπλατυσμένη έλλειψη APFR, μετακινούνται προς το κέντρο και αυτό διευκολύνεται από την ελαστικότητα του δέρματος. Η
παροχή αίματος προέρχεται από τα διατιτρώντα δερματικά αρτηρίδια, στα οποία βασίζονται οι κρημνοί. Περιττό να πούμε ότι, όπως
έχει γίνει από τον πρώτο περιγράφοντα στην
Ιστορία κρημνό, ήτοι τον Ινδικό μετωπορινικό κρημνό στην Βέδα Sushruta Samhita το
700 π.X, μέχρι σήμερα, η Ανατομία ποτέ δεν
αλλάζει.
Η τελική συρραφή έχει το σχήμα του κεφαλαίου Ελληνικού γράμματος Θήτα (Θ). Η οριζόντια γραμμή, όπως στη μέση του γράμματος Θ, δεν γειτνιάζει με το άκρο της καμπύλης συρραφής της πεπλατυσμένης έλλειψης
(Εικόνα 4). Μετά τη συρραφή ακολουθεί καθαρισμός με διαφανές αντισηπτικό, για ευκολότερη παρατήρηση της επιφάνειας, όταν το
αίμα εισρέει στον κρημνό, κατά τη δοκιμασία πίεσης (Allen, 1929). Επιπλέον, για την παρατήρηση της φλεβικής κυκλοφορίας, καθώς
και την έγκαιρη διάγνωση πιθανής φλεβικής
στάσης, η οποία είναι κυρίαρχη αιτία για μερική νέκρωση ή και την απώλεια του κρημνού
εν μέρει .
Ο κρημνός καλύπτεται με αντιβιοτική αλοιφή και το πρώτο, δεύτερο και τρίτο 24ωρο ελέγχεται και καθαρίζεται. Η αφαίρεση ραμμάτων γίνεται μετά από 2-3 εβδομάδες, είτε ολική είτε σταδιακά, αφαιρούνται μία παρά μία οι διακεκομμένες ραφές, ανάλογα με την
πρόοδο της επούλωσης, στην εκάστοτε ανατομική περιοχή. Το χρώμα του κρημνού, άρα
και η αιματική κυκλοφορία, ήταν ακριβώς όπως αυτό του περιβάλλοντος δέρματος σε όλους τους ελέγχους όλων των περιπτώσεων.
Έτσι, η κυκλοφορία του αρτηριακού και του
φλεβικού αίματος έγινε απολύτως φυσιολογικά. Δεν παρατηρήθηκε καμία αιμορραγία,
είτε οίδημα.
Η επιτυχία του κρημνού προϋποθέτει, ότι
σε όλους τους ελέγχους, το χρώμα του κρημνού μοιάζει με το γύρω δέρμα, ότι η κυκλοφορία του αρτηριακού και φλεβικού αίματος
είναι φυσιολογική, και ότι δεν υπάρχει καμία αιμορραγία είτε οίδημα. Ο κρημνός μπορεί
να καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα κοινής υφασμάτινης γάζας και ένα αυτοκόλλητο επίθεμα, που υπόκειται σε μετρία πίεση.
Αυτός ο δερματικός δακτύλιος, κατασκευασμένος ως κρημνός ομοιάζων με νησί του
δέρματος, ή «Δακτύλιος σε Θήτα» με έλξη
και συμπλησίαση από αντίθετες κατευθύνσεις, υποβλήθηκε επίσημα για δημοσίευση
στην Διεθνή Ιατρική βιβλιογραφία ( Αμερικανικό περιοδικόIJBHR), για πρώτη φορά, τον
Μάρτιο, 2021.
Είναι διαφορετικός από τον «Keystone
Flap», που εισήχθη από τον Behan (2003),
επειδή η τομή του δέρματος και του λίπους
του κρημνού γίνονται πλήρως, εκατό τοις εκατό, σε όλη την περιφέρεια του κύκλου, ο
οποίος δεν συνδέεται με το αρχικό Δερματικό έλλειμμα. Σε αντίθεση με τον «Keystone»
ο οποίος συνδέεται με το έλλειμμα στη μία
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πλευρά του τραπεζοειδούς σχήματος. Επίσης
στη μία πλευρά συνδέεται με το έλλειμμα,
και το «VY Flap» που εισήγαγε ο Sir Harold
Gillies (1920).
Αλλά σε οποιαδήποτε από τις δύο προαναφερθείσες τεχνικές, η διαδικασία τομής δεν
εκτελείται ολοσχερώς γύρω από την περιφέρειά του ελλείμματος, όπως αυτή περιγράφεται στον «Ring to Theta», ήτοι «Δακτυλιοειδή σε Θήτα (Θ)», Δερματικό κρημνό.
Το προαναφερθέν «VY Flap», εισήχθη από
τον Νεοζηλανδό Δρ. Gillies ως τροποποίηση
του «YV Flap» τον οποίο εισήγαγε 70 χρόνια
νωρίτερα ο Αμερικανός Οφθαλμίατρος Jones
το 1847.
Ο «Δακτυλιοειδής Δερματικός κρημνός»,
είχε αρχικά ανακοινωθεί και περιγραφεί το
Νοέμβριο του 2019, μαζί με τον επόμενο
κρημνό που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο,
τον «Omicron to e», ή «Oμικρον σε e», ( O/
e), κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Δερματολογικού Συνεδρίου, από τον Δερματολόγο Γεώργιο N. Σγούρο (Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»).
Ενωρίτερα ο ίδιος είχε περιγράψει τον «Ορθογώνιο Τριπλό Ολισθαίνοντα Νησιδιακό
Δερματικό κρημνό», η «Πυθαγόρειο κρημνό», ήτοι τον «Rectangular Triple Sliding
Island Flap» ονομάστηκε «Pythagorean
Flap» προς τιμή του Πυθαγορείου Θεωρήματος, και ο οποίος ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Δερματικής Χειρουργικής.
Στον «Pythagorean Flap», το Δερματικό
έλλειμμα έχει σχήμα ορθογωνίου τριγώνου,
και στις 3 πλευρές του ελλείμματος γίνονται
τομές τριών τετραγώνων, ήτοι γίνονται τομές
στις 3 από τις 4 πλευρές των τριών (3)τετραγώνων κρημνών, (συνολικά 9 ευθείες τομές),
αφού η 4η πλευρά, η πλευρά της περιοχής
του ελλείμματος, είχε ήδη χαραχθεί κατά την
αφαίρεση του Δερματικού καρκίνου.
Ως εκ τούτου, αποτελείται επιμέρους, από 3 τετραγώνους δερματικούς νησιδιακούς
κρημνούς, εντελώς αποκομμένους σε όλη
τους την περιφέρεια, και η παροχή αίματος
προέρχεται από το υποδόριο στέλεχος, όπως
σε όλους τους νησιδιακούς κρημνούς. Οι τομές κατά βάθος επεκτείνονται έως την μυϊκή
περιτονία της υπερκλείδιας περιοχής, όπου εφαρμόσθηκε για 1η φορά και κάθε ένας από τους 3 τετραγώνους κρημνούς έλκεται και
συρράπτεται με τους άλλους 2, στο κέντρο
του ορθογωνίου τριγωνικού ελλείμματος.
Ο «Πυθαγόρειος κρημνός» δημοσιεύθηκε στο περιοδικό IJBHR, ήτοι «International
Journal of Behavioral and Health care
Research» (Τόμ. 7, Νο 1, 2019, σελίδες 2036). Επιπλέον, η περιγραφή της διαδικασίας έχει κατατεθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας(NLG), τον Απρίλιο του 2019, (ISBN
978 618 00 17380, στο βιβλίο «Εισαγωγή
στη Δερματική Χειρουργική, και 3 νέοι Νησιδιακοί κρημνοί».
Οι ανωτέρω κρημνοί αφήνουν δευτερεύοντα ελλείμματα μετά την αρχική συρραφή.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Οργανωτική Επιτροπή της 21ης Δερματολογικής Διημερίδας που διοργανώνει η Δερματολογική
Κλινική ΕΣΥ του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», με χαρά σας ανακοινώνει ότι οι ημερομηνίες
της φετινής εκδήλωσης θα είναι 9 & 10 Δεκεμβρίου 2022.
Με την ευχή να είμαστε όλοι καλά, σας περιμένουμε
στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ (Πλανητάριο), στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2022.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την μέχρι τώρα συμμετοχή σας και ανταπόκριση και σας παρακαλούμε
να κρατήσετε τις ημερομηνίες. Θα είμαστε κοντά σας για συνεχή ενημέρωση.
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Βασιλική Χασάπη
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Πληροφορίες:
ERA κ. Λάμπου, 210 3634944, 6972 320455
Γραμματεία Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, κ. Δαμπολιά, 210 7265191

Κανένα δερματικό έλλειμμα δεν αφέθηκε να
επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό με ουλώδη
ιστό. Ο αρχικός προωθητικός κρημνός του
Κέλσου, είχε ακολουθηθεί από μια κυρτή οπίσθια τομή, που έγινε χωρίς υποσκαφή, μια
τεχνική που ανακαλύφθηκε 15 αιώνες αργότερα από τον Φράνκο το 1556. Σύμφωνα με
τον Φρεντερίκ Μαρξ, που δημοσίευσε τα έργα του Ρωμαίου ιατρού Κέλσου, ο συγγραφέας βάσισε τις προτάσεις του σε μεταφρασμένα έργα του Έλληνα ιατρού Τίτου Αυφίδιου (90-10 π.Χ.), μαθητή του Ασκληπιάδη
(124 π.Χ. – 40 π.Χ.), ο οποίος εισήγαγε την
Ελληνική Ιατρική στην Αρχαία Ρώμη.
Με τον «Δακτυλιοειδή σε Θήτα» νησιδιακό κρημνό, (ή «Μαραθώνιο κρημνό»), οι τομές για την αποκατάσταση του Δερματικού
ελλείμματος είναι περιορισμένες γύρω από
την προς κάλυψη Δερματική περιοχή, όσο
περισσότερο είναι δυνατόν. Αυτό διασφαλίζει ότι η περιοχή παραμένει σταθερή, γεγονός που διευκολύνει την αποτελεσματικότερη παροχή αίματος στον κρημνό, την καλύτερη σύνδεση των ορίων μεταξύ του δερματικού ελλείμματος και του κρημνού, και συμβάλλει στην ευκολότερη καθημερινή ζωή
του ασθενούς.
“O σε e, νησιδιακός κρημνός”,
ή “Κρημνός τύπου Μηνίσκου “
(Φωτογραφίες 11–16)
Ο κρημνός «Δακτυλιοειδής σε Θήτα»,
(«Ring to Theta») μπορεί να εφαρμοσθεί επιπλέον, ως τμήμα δακτυλίου κατά 75%
ή 50%, όταν το έλλειμμα είναι πολύ κοντά
σε κρίσιμες ανατομικές περιοχές, όπως στόμα, μάτι, κόκκυγξ, εφήβαιο και θηλή του μαστού. Έτσι, οι προαναφερθείσες γωνίες πρέπει να παραμείνουν χωρίς τάση, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δυσμορφίας, επειδή στον
«Ring to Theta», (Δακτυλιοειδή σε Θήτα)
κρημνό, η έλξη προέρχεται από το περιβάλλον δέρμα, εντελώς συμμετρικά, με υποδόρια ράμματα στερεωμένα στη βάση του δερματικού ελλείμματος.
Σε αυτή την περίπτωση, σχεδιάζεται ένας νέος νησιδιακός κρημνός δέρματος, που
παίρνει το τελικό σχήμα του Λατινικού μικρού γράμματος «e» μετά την πλήρη συρραφή. Ο αρχικός κρημνός έχει το σχήμα ενός Μηνίσκου, όπως στην κατά γόνυ άρθρωση, ο οποίος συνδέεται με το πέριξ δερματικό έλλειμμα, το οποίο τελικά καλύπτει. Έτσι, αυτός ο κρημνός, μπορεί να φέρει το όνομα «Μηνίσκος σε e». Η αρχική λέξη Μηνίσκος προέρχεται από τη Γεωμετρία, και περιγράφεται από τον μεγάλο Έλληνα μαθηματικό, Ιπποκράτη τον Χίο, από το ομώνυμο νησί το 400 π.Χ., (και όχι από τον πατέρα της Ιατρικής, ο οποίος προέρχεται από το κοντινό
Ελληνικό νησί της Κω).
Η μέθοδος αυτή εκμεταλλεύεται όλη την ελαστικότητα του δέρματος σε κάθε επίπεδο, η
οποία είναι, η κυρίαρχη ιδιότητα του δέρματος. Οι ελαστικές ίνες του χορίου κατατάσσονται στην 4η θέση σε πυκνότητα στο ανθρώπι-

Φωτογραφία 11. Κρημνός σε σχήμα μηνίσκου
ή “Ο/e” εφαπτόμενος του κυκλικού ελλείμματος

Φωτογραφία 12. Κρημνός σε σχήμα μηνίσκου
στην αρχική μετακίνησή του

Φωτογραφία 13. Η πρώτη συρραφή ‘’κλειδί’’,
με εσωτερικά ράμματα στον κρημνό “Ο/e”

Φωτογραφία 14. Περιφερικά εν μέρει και εσωτερικά
απορροφήσιμα ράμματα

Φωτογραφία 15. Τελική σύγκλιση σε σχήμα
από “Ο σε e”, ή κρημνός τύπου μηνίσκου

Φωτογραφία 16. Τελικό σχήμα σε “e” μικρό Λατινικό,
μετά την αφαίρεση ραμμάτων

νο σώμα μετά την αορτή, τους πνεύμονες και
τον Αχίλλειο τένοντα, (βλέπε Rosenbloom
1984, Rosenbloom et al. 1991, Parks and
Deak 1990, Uitto et al. 1981, 1982, 1983,
1989, 1992). Σε προστατευμένο από τον ήλιο δέρμα, η περιεκτικότητα σε ελαστίνη είναι 2% στο συνολικό ξηρό χόριο (Grant). Οι
ελαστικές ίνες στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εμφανίζονται ως άμορφη πρωτεΐνη, την ελαστίνη, που περιβάλλεται από μικροϊνιδιακές δομές, αποτελούμενες από φιμπριλλίνη,
η οποία ανήκει στην ίδια οικογένεια πρωτεϊνών. Η παθολογία των ελαστικών ινών περιλαμβάνει ποικιλία νόσων όπως το σύνδρομο ρυτιδωμένου δέρματος, elastolysis
μεσοδέρματος, anetoderma, elastoderma,
elastofibroma ράχεως, ακτινική ελάστωση,
απομονωμένο ελάστωμα (βλέπε Morrison et
al. 1977).

Ο κρημνός «Μηνίσκος σε e», που έχει τη
μικρή του καμπύλη πλευρά κοινή με το έλλειμμα, τέμνεται σε όλη τη μεγάλη πλευρά
στην περιφέρειά του, και λόγω τούτου είναι
ένας νησιδιακός κρημνός. Ο κρημνός σύρεται στο έλλειμμα του δέρματος που πρέπει να
καλυφθεί και μετά ακολουθεί συρραφή, η όποια συνδέει τις περιφέρειες του ελλείμματος
και του κρημνού. Οι περισσότεροι νησιδιακοί
κρημνοί, δεν συνοδεύονται από επίσημο αγγείο (όπως οι αξονικοί κρημνοί), ωστόσο επιβιώνουν, πράγμα που συνεπάγεται τυχαία αιμάτωση των κρημνών.
Η παροχή αίματος του κρημνού τύπου
«Μηνίσκου σε e», όπως στις περισσότερες
κατά μέγα ποσοστό, περιπτώσεις νησιδιακών
κρημνών, προέρχεται από αγγεία του υποδορίου ιστού. Επομένως, πρέπει να αποφεύγεται η υψηλή τάση συρραφής, και να εφαρμό-
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ζεται κατά προτίμηση ήπιος χειρισμός. Εκτελείται υποσκαφή υπό γωνία 45°, από την περιφέρεια του ελλείμματος προς το περιβάλλον δέρμα, όσο το επιτρέπει η ελαστικότητά του, για λιγότερη τάση στον κρημνό τόσο
κατά τη διάρκεια, όσο και μετά τη συρραφή,
καθώς και για να δημιουργήσει μια ευρύτερη βάση, διαθέσιμη για περισσότερη παροχή αίματος, έτσι ώστε η βάση του κρημνού,
να είναι διπλάσια από την επιφάνεια του δέρματος του.
Οι περιοχές που επικαλύπτουν τους μύες, έχουν καλύτερη αγγείωση λόγω των περισσότερων διατιτρώντων αγγείων. Πραγματοποιούμε το «Allen Test» (που εισήχθη το
1929 από τον Allen, τον διάσημο Καρδιολόγο στην Mayo Clinic των ΗΠΑ), για έλεγχο της επαρκούς παροχής αίματος. Το δέρμα
πρέπει να επιστρέψει στο ροζ χρώμα. Δύο ώρες αναμονής έχουν χαρακτηρισθεί ως «χρυσός χρόνος».
Ο Celsus (25 πΧ -50 μ.Χ. ) έθεσε τις προϋποθέσεις για τη σύγκλειση του τραύματος
ως εξής: (1) Ολική αφαίρεση ξένων σωμάτων (και φυσικά καρκίνου του δέρματος), (2)
Σχολαστική αιμόσταση με απολίνωση ή καυτηριασμό των αγγείων και (3) Καλή συρραφή χωρίς τάση.
Ονομάσαμε αυτόν τον κρημνό «τύπου Μηνίσκου», επιπλέον επειδή στο φυσικό του
σχήμα μοιάζει με την καμπύλη επιφάνεια του
υγρού σε ένα πολύ στενό σωλήνα στη Φυσική, αφ ενός, και τον χόνδρο του γόνατος στην
ανατομική δομή, αφ έτερου. Επίσης ομοιάζει
στον «Μηνίσκο του Ιπποκράτη του Χίου» στη
Γεωμετρία, όπως προαναφέρθηκε.
“Κρημνός Όμικρον σε Ξί ( Ο / Ξ)”
ή “Όμικρον σε διπλό Ξί”,
ή “Αττικός κρημνός”
(Φωτογραφίες 17–25)
Σε αυτόν τον κρημνό, κάνουμε τις τομές
παράλληλες με τις γραμμές τάσης του δέρματος, όπως περιγράφηκαν αρχικά από τον
Dupuytren (1834) και αργότερα από τον
Langer (1861). O κρημνός «O σε X» εφαρμόσθηκε 13 φορές επί της ρινός (στην πλευρά ή την ράχη της ), και επίσης στην κνήμη
(άνω και πρόσω), στο πέλμα, το άνω χείλος,
το αντιβράχιο (εσωτερικά προς τα άνω ή εξωτερικά κάτω), το τριχωτό της κεφαλής και το
στέρνο. Έτσι, σε μη ελαστικές περιοχές, εισηγηθήκαμε έναν πολλαπλό δίμισχο προωθητικό δερματικό κρημνό.»
Τα πρώτα ελλείμματα του δέρματος, Ιστορικά, παρατηρήθηκαν σε πολέμους, λόγω
πληγών κυρίως τριγωνικών προερχομένων
από ακόντιο ή βέλος, όπως περιγράφεται από τον Όμηρο (800 π.Χ.) στα επικά ποιήματα της Ιλιάδας και Οδύσσειας. Στα ελλείμματα
του άκρου της ρινός, μετά την αφαίρεση δερματικού καρκίνου, η περιοχή του δέρματος
που θα υποσκαφεί, επεκτάθηκε έως το μεσόφρυο, και στη συνέχεια δύο δίμισχοι κρημνοί
μετακινήθηκαν προς το έλλειμμα, ώστε να
μην επηρεάζει τη συμμετρία των ρωθώνων,

Φωτογραφία 17: Αρχικό έλλειμμα
στο κατώτερο τμήμα της ρινός

Φωτογραφία 18: Υποσκαφή
και δημιουργία του πρώτου
δίμισχου κρημνού

Φωτογραφία 19: Συρραφή του πρώτου
δίμισχου κρημνού και δημιουργία δευτερεύοντος ελλείμματος

Φωτογραφία 20: Υποσκαφή
και δημιουργία δεύτερου
δίμισχου κρημνού

Φωτογραφία 21: Τριτεύον
έλλειμμα μετά την συρραφή
του δεύτερου κρημνού

Φωτογραφία 22: Τελική συρραφή
σε σχήμα Ξ μετά τις οριζόντιες
συρραφές του αρχικού και των
δύο μετέπειτα ελλειμμάτων

Φωτογραφία 23: Τομή υπό γωνία
90ο στο ένα άκρο της καμπύλης
τομής στο δέρμα της κνήμης

Φωτογραφία 24: Τομή 90ο
(τύπου σκαλοπατιού) στα δύο
άκρα της καμπύλης τομής

Φωτογραφία 25: Τελική συρραφή
των δύο τομών σε σχήμα
καμπύλου Ξ

μετά τη συρραφή. Το δευτερεύον έλλειμμα
έκλεισε από τον δεύτερο κρημνό, και το τριτεύον έλλειμμα μεταξύ των οφρύων, έκλεισε με κατ’ ευθείαν συρραφή, μετά νέα υποσκαφή στο δέρμα του μετώπου, ύπερθεν των
μυών πυραμοειδούς και επισκυνίων, στους
οποίους η Βοτουλινική Τοξίνη εγχέεται, προκειμένου να καταστήσει λιγότερο εμφανείς, επί τι διάστημα, τις ρυτίδες.
Μετά την αρχική συρραφή (αντί να βασιζόμαστε στην επούλωση κατά δεύτερο σκοπό),
το δεύτερο και το τρίτο έλλειμμα που πρόεκυψαν, έκλεισαν με συρραφή κατ’ ευθεία
γραμμή, όπως και το πρώτο αρχικό έλλειμμα. Στους 2 δίμισχους προωθητικούς κρημνούς, έγινε έλξη και μετακίνηση, όχι παράλληλα με τον μακρό άξονα, όπως στον κλασσικό τρόπο προώθησης κατά Κέλσον, αλλά
κατά τον βραχύ άξονα. Το αίμα ρέει προς τον
κρημνό, από τους δύο μίσχους.
Για τα ελλείμματα της ρινός, χρησιμοποιήσαμε το ίδιο το δέρμα της ρινός, αντί για ρινοπαρειακό κρημνό από την παρειά, ο οΣΕΛΙΔΑ 55

ποίος επίσης περιγράφεται στην Ινδική Βέδα
Sushruta 700 π.Χ. .
Τα εσωτερικά αρχικά ράμματα ήταν 3-0 απορροφήσιμα, και τα εξωτερικά ράμματα απομακρύνθηκαν σε 3 εβδομάδες, ενώ η υποσκαφή έγινε στο υποδόριο επίπεδο, πάνω από το περιχόνδριο.
Στην πρόσθια επιφάνεια της κνήμης, οι παράλληλες τομές πρέπει να είναι ευθείες ή καμπύλες ως τμήματα ομόκεντρων κύκλων, με
γωνία 90° (ορθή γωνία). σαν σκαλοπάτι, στα
δύο άκρα μιας καμπύλης τομής, για να αποφευχθούν οι δερματικοί κώνοι, γνωστοί και
ως “Dogears”. Επομένως, δεν χρειάζεται να
αφαιρεθούν τα τρίγωνα Burow (1855), επειδή το επιπλέον δέρμα κατανέμεται πλησίον
και συμμετρικά.
Η παροχή αίματος έρχεται μέσω των διατιτραινόντων κλάδων των αρτηριών (αρτηρίδια) από τους μύες, (Taylor and Palmer (1987)
και Hunter (1794), ήτοι εργασίες που δημοσιεύθηκαν για τα αγγεία του δέρματος, όπως και
από τους Quain και Wilson (1842), καθώς και
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από τους Manchot (1889), και Salmon (1936).
Το στέρνο είναι μια ανατομική περιοχή όπου παρατηρούμε συχνά την ανάπτυξη χηλοειδών, εάν τα ράμματα τοποθετούνται υπό
τάση. Με τον πολλαπλό δίμισχο προωθητικό κρημνό «O σε Ξ» ή «Attikon Flap», εκμεταλλευόμαστε όλη την ελαστικότητα της γύρω περιοχής του δέρματος, με τομές παράλληλες προς τις γραμμές δερματικής τάσης,
μειώνοντας έτσι την τάση της συρραφής και
την πιθανότητα για σχηματισμό χηλοειδούς.
Στο τριχωτό της κεφαλής, η ελαστικότητα είναι φυσιολογικά χαμηλή και πολλές φορές ελαχίστη έως μηδενική ελαστικότητα υπάρχει,
λόγω προηγούμενων τοπικών θεραπειών για
προκαρκινικές βλάβες ή και καρκινώματα,όπου χρησιμοποιήθηκε διαθερμοπηξία, κρυοθεραπεία, ή λέιζερ. Σε αυτές τις περιπτώσεις
χρειάσθηκε να κάνουμε 5 τομές, ήτοι 6 παράλληλες γραμμές συνολικής συρραφής, σε
τελικό σχήμα «διπλού Ξ».
Στο πλάγιο της ρινός πλησίον του ρώθωνος, οποιαδήποτε κατεύθυνση τομής και
συρραφής παράλληλη προς την καμπύλη
γραμμή της άνω πλευράς του ρώθωνος, μπορεί να τον ανυψώσει. Αλλά με τον κρημνό «O
σε Ξ», οι τομές είναι κάθετες προς την καμπύλη του ρώθωνος και τα ράμματα τοποθετούνται χωρίς τάση, εκμεταλλευόμενοι την ελαστικότητα από την αντίθετη κατακόρυφη κατεύθυνση της καμπύλης του ρώθωνος, έτσι
ώστε να εξαλείφεται η έλξη του, αποφεύγοντας την ανύψωση.
Οι τομές και τα ράμματα συμπεριλαμβανομένης της υποσκαφής, βρίσκονται σε μια μικρότερη περιοχή κοντά στην περιοχή του ελλείμματος, σε σχέση με τους κρημνούς προώθησης, περιστροφής και μετατόπισης. Το
γεγονός αυτό καθιστά ευκολότερη για τον ασθενή την καθημερινή ζωή, μετά από τη χειρουργική επέμβαση, και ταυτόχρονα μειώνει την πιθανότητα σχηματισμού αιματώματος. Οι μυοδερματικές διατιτρώσες αρτηρίες
διέρχονται προς το χόριο και το υποχοριώδες
πλέγμα, είτε άμεσα διά μέσου των διαστημάτων μεταξύ δυο μυών, είτε έμμεσα μέσω των
μυών και περιτονίας.
Το ανθρώπινο σώμα έχει “angiosomas”,
ήτοι «Αγγειοσώματα», (ο όρος προέρχεται από τις Ελληνικής προέλευσης λέξεις «Αngio»
που σημαίνει αγγείο και «Soma» σημαίνει
σώμα), τα οποία είναι υπεύθυνα για την τοπική παροχή αίματος. Από τα αγγειοσώματα, οι μύες λαμβάνουν αίμα με 5 διαφορετικούς τρόπους, είτε απ’ ευθείας από την αρτηρία (τύπος 1), είτε από τους κλάδους της (τύποι 2, 3, 4), είτε ταυτοχρόνως και με τους δύο
τρόπους, (τύπος 5). Στο τριχωτό της κεφαλής,
το αίμα έρχεται μέσω των υπερκόγχιων και υπερτροχίλιων, αρτηριών, επίσης από τον οπίσθιο και πρόσθιο κλάδο της επιπολής κροταφικής αρτηρίας (κλάδο της καρωτίδας), και επιπλέον από την οπίσθια ωτιαία και την ινιακή αρτηρία.
Ο Celsus έκανε οπίσθιες τομές στους κρημνούς προώθησης, παράλληλες με την βρα-

χεία πλευρά του κρημνού, και αφού έκλεινε
το πρωτεύον έλλειμμα, μειώνοντας την τάση
της συρραφής, το δευτερεύον, ήτοι το προκλητό έλλειμμα, το άφηνε να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό, με δημιουργία ουλώδους
ιστού. Σύμφωνα με αυτόν τον διάσημο Ρωμαίο ιατρό «το πιο δύσκολο έλλειμμα, το οποίο πρέπει να καλυφθεί, είναι το έλλειμμα
σχήματος κύκλου».
Στην περιοχή του πέλματος, με τον κρημνό «Ο σε Ξ» ή «Αττικό κρημνό», προσανατολίζοντας τις τομές του παράλληλα προς τις
γραμμές μέγιστης δερματικής τάσης, σε αυτή τη μη ελαστική περιοχή, είναι ευκολότερο
να αποκατασταθεί το έλλειμμα του δέρματος.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν πολλοί
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν σε αυτή τη διαδικασία, ήτοι: μειωμένη έως κακή παροχή αίματος, πίεση του σωματικού βάρους, ελάχιστη έως μηδενική ελαστικότητα, και οπόσης μια καμπύλη επιφάνεια
στη μέση, οι οποίοι κάνουν τις μεγάλες. τομές
πιο δύσκολες στη συρραφή και την επούλωση. Ως εκ τούτου, ο «Αττικός κρημνός» ήτοι
“Ο/Ξ”, έχει πλεονεκτήματα, επειδή συμβάλλει στην αποφυγή των εκτεταμένων τομών
και συρραφών, επίσης απαιτεί μικρότερη επιφάνεια δέρματος δίπλα στο έλλειμμα (κάνοντας ευκολότερη την προστασία αυτών των
περιοχών), και διευκολύνει την ελαχιστοποίηση της ασκούμενης τοπικής πίεσης, κατά τη
διάρκεια της καθημερινής ζωής του σθένους.
“O σε O” -- ή “O σε διπλό O”, ή “Κύκλος
σε Κύκλο”, ή “Κρημνός Ολυμπία”
(Φωτογραφίες 26–31)
Συνήθως, ο δερματικός καρκίνος έχει σχήμα κύκλου. Για να αφαιρεθεί με καθαρά όρια,
υγιούς δέρματος περίπου 0,3-0,5 cm, πρέπει
να ληφθεί υπ’ όψιν, ότι σχηματίζεται, ένα άλλο κυκλικό έλλειμμα, περιφερικά του όγκου
και ομόκεντρο με αυτόν. Επειδή οι γραμμές
τάσης του δέρματος είναι παράλληλες ευ-

Φωτογραφία 26: Κυκλικό έλλειμμα
τριχωτού κεφαλής δεξιά και σχεδιασμός
κυκλικού κρημνού αριστερά

θείες ή ελαφρώς καμπύλες γραμμές, ανάλογα με την περιοχή του σώματος, μπορούν να
συμπεριληφθούν εν μέσω αυτών, και τα ευθύγραμμα ή ελλειψοειδή, ελλείμματα, που
προκύπτουν από την αφαίρεση όγκων, ώστε
να γίνει η σύγκλειση ευκολότερη.
Σε κυκλικά ελλείμματα, η συρραφή μπορεί να γίνει πιο εύκολα σε παράλληλη προς
τις γραμμές τάσης, κατεύθυνση μιας διαμέτρου, αλλά όχι σε 90° κάθετη διάμετρο προς
αυτές. Ως εκ τούτου, πολλά είδη προωθητικών, περιστροφικών ή μετατοπιστικών κρημνών περιγράφονται. Επιπλέον, οι νησιδιακοί
κρημνοί έχουν ήδη περιγραφεί στην βιβλιογραφία, όπως ο YV, από τον Jones (1847)
στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ο επίσης τριγωνικός και αντίστροφός του, ο VY από τον Gillies
(1920) στο Λονδίνο, και ο τραπεζοειδής κατά το γεωμετρικό σχήμα ή «Keystone» από
τον Behan (2003) στην Αυστραλία. Δεν είναι
κανένας από αυτούς, ένας κυκλικός κρημνός.
Ολοκληρώσαμε 10 φορές την κάλυψη ενός ελλείμματος σχήματος κύκλου, με ένα είτε με δύο κυκλικούς νησιδιακούς κρημνούς,
στο τριχωτό της κεφαλής, το στέρνο και το
μηρό, είτε την κνήμη, με εξαιρετικά αποτελέσματα στη συρραφή και την επούλωση. Ταυτόχρονα επιτυγχάνοντας την ίδια υφή, χρώμα και πάχος δέρματος, στην κάλυψη του ελλείμματος, εν αντιθέσει με τη χρήση μοσχεύματος. Αυτό συμβαίνει επειδή ο κρημνός
προέρχεται από περιοχές γειτονικές του δερματικού ελλείμματος. Τα μοσχεύματα πρέπει
να απολιπαίνονται, προκειμένου να επιβιώσουν καλύτερα, και συνήθως προέρχονται από άλλη ανατομική περιοχή με διαφορετικά
ανατομικά χαρακτηριστικά, ως προς το χρώμα και την υφή.
Κατασκευάσαμε έναν κυκλικό κρημνό, ακριβώς συνδεδεμένο με την κυκλική περιοχή του ελλείμματος, ήτοι εφαπτόμενο αυτού,
αλλά ελάχιστα μικρότερο ή ίσο. Η τομή του
στην περιφέρεια έγινε υπό γωνία 45°, όπως

Φωτογραφία 27:
Τομή κυκλικού
κρημνού υπό γωνία 45ο

Φωτογραφία 29: Εν μέρει συρραφή με Φωτογραφία 30: Πλήρης σύγκλειεξωτερικά ράμματα του κυκλικού κρη- ση του κυκλικού ελλείμματος με κυμνού στο κυκλικό έλλειμμα
κλικό κρημνό
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Φωτογραφία 28: Ο κυκλικός κρημνός καλύπτει το έλλειμμα μετά την
συρραφή με απορροφήσιμα ράμματα

Φωτογραφία 31: Τελικό αποτέλεσμα
μετά την πλήρη συρραφή του κρημνού «Ο σε Ο» ή «κύκλου σε κύκλο»

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: MODIWART

περιγράφεται ανωτέρω, στην περίπτωση του
κρημνού «O σε Θ» ή «Marathon flap». Με
αυτόν τον τρόπο, η βάση του κρημνού είναι
δύο φορές ευρύτερη από την επιφάνεια και
εμφανίζεται, σε στερεοσκοπική όψη, ως ένας
κώνος με μια πεπλατυσμένη κορυφή (Γεωμετρικά κόλουρος κώνος), ήτοι σχήμα αρχικού
κώνου, αφού αφαιρέσουμε έναν μικρότερο
κώνο της κορυφής, ώστε η τελική επιφάνεια
να γίνει επίπεδη).
Ως εκ τούτου, έχουμε περισσότερη παροχή αίματος, σε σχήμα πλήρους κύκλου 360°,
ή ελάχιστα λιγότερο, εκμεταλλευόμενοι όλες
τις διατιτρώσες αρτηρίες και αρτηρίδια, τα οποία προέρχονται από τους μύες, είτε κατ’ ευθείαν από μεγαλύτερες αρτηρίες, πορευμένα
μέσω του λίπους, προς το χόριο.
Συνεχίζοντας με αυτή την τεχνική, ο κρημνός έλκεται εν συνεχεία προς το κυκλικό έλλειμμα, το οποίο υποσκάπτεται στην αντίθετη πλευρά του, ώστε να επουλωθεί καλύτερα και ευκολότερα, χωρίς μεγάλη τάση συρραφής, κατά τη σύνδεση του με το γύρω δέρμα. Αυτό συμβαίνει λόγω της εξασφάλισης
περισσότερης ελαστικότητας πανταχόθεν, κατά πλήρη κύκλο 360°, εκμεταλλευόμενοι την
κύρια ιδιότητα του δέρματος, την ελαστικότητα. Τοποθετούμε εσωτερικά απορροφήσιμα ράμματα, και εξωτερικά μη απορροφήσιμα συνήθως 3-0. Η δερματική αγγείωση του
κρημνού είναι στο μέγιστο επίπεδο, μετά την
τομή υπό γωνία 45°, και την εξασφάλιση της
ευρύτερης βάσης, η οποία συνήθως έχει διπλάσιο πλάτος σε σύγκριση με την κορυφή,
ήτοι την δερματική επιφάνεια.
Η έλξη κατά την συρραφή γίνεται ήπια, αποφεύγοντας τον στραγγαλισμό των αγγείων. Η συρραφή γίνεται με διακεκομμένο τρόπο, προκειμένου να επιτραπεί η παροχέτευση του αίματος, επειδή η επιβίωση του κρημνού μοιάζει με «μάχη μεταξύ της κυκλοφορίας του αίματος και της παροχέτευσης», όπως δήλωσε ο Dr. Gillies. Σε περίπτωση συλλογής αίματος πέριξ του κρημνού, αφαιρούνται 1-2 ράμματα, προς αποφυγήν αιματώματος.
Το υποσκαφέν δέρμα στην περιφέρεια του
ελλείμματος επουλώνεται εύκολα, επειδή η
παροχή αίματος έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις. Αυτός είναι ένας προωθητικός κυκλικός νησιδιακός κρημνός, χωρίς καμία περιστροφή του μίσχου του, ο οποίος έλκεται
ήπια και ακολούθως συρράπτεται, με σκοπό
να αποφευχθεί στραγγαλισμός των αγγείων,
και μείωση της παροχής αίματος.
Το δευτερεύον έλλειμμα, προκύπτον από
την μετακίνηση του κρημνού, συρράπτεται
εύκολα και συγκλείεται, λόγω της υποσκαφής στο παρακείμενο δέρμα. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε καμπύλη τομή, ήτοι μικρό τμήμα κύκλου, πέραν του κυκλικού κρημνού, έτσι ώστε σε περίπτωση που η συρραφή είναι υπό τάση, να έχουμε δυνατότητα περισσότερης χαλάρωσης. Με αυτόν τον
τρόπο, η τελική συρραφή, είναι ένας κύκλος,
με ή χωρίς μικρή κυρτή τομή, σε ομόκεντρο

σχεδιασμό κύκλου και τόξου. Εκτελείται προσεκτική περιφερική αιμόσταση. Στον γειτονικό χώρο χρησιμοποιούμε ως αναισθητικό,
με αραίωση 2% αδρεναλίνης σε ξυλοκαϊνη,
για την αποφυγή αιματωμάτων, χωρίς προβλήματα στην παροχή αίματος προς τα όρια του ελλείμματος, όπου συνδέεται ο κυκλικός κρημνός.
Το «Allen Test» εκτελείται επίσης, ελέγχοντας το χρώμα του κρημνού. Το 1929, ο
Δρ. Άλεν, 29χρονος Καρδιολόγος, από την
MayoClinic, Roechester Minessota, ΗΠΑ, έγραψε «Ο γιατρός πιέζει το δέρμα και περιμένει την επιστροφή του ροζ χρώματος». Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να εμφανισθεί μια μπλε επιφάνεια στην συρραφείσα
περιοχή του κρημνού.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μπορούμε να κάνουμε μία ή δύο τομές με νυστέρι Νο 11, και
ακολούθως ελαφρά υποσκαφή και πίεση, είτε να αφαιρέσουμε ένα ή δύο από τα διακεκομμένης διάταξης ράμματα που έχουν τοποθετηθεί. Μετά από μερική αφαίρεση ραμμάτων, επιτρέπεται και διευκολύνεται η εκροή
αίματος. Αργότερα εκ νέου συρραφή μπορεί
να εκτελεσθεί.
Μπορεί επίσης να εγχυθεί κρύο αποστειρωμένο νερό υπό πίεση, για συστολή των
τριχοειδών αγγείων, όπως περιγράφεται στον
κρημνό «O σε Θ " ή "Ring flap". Αυτή η μέθοδος με κρύο ορό υπό πίεση, εφαρμόσθηκε πολλές φορές, σε ασθενείς που ελάμβαναν αντιπηκτικά, καθώς επίσης και η άσκηση
συνεχούς ήπιας πίεσης επί 10λεπτο, για έλεγχο της αιμορραγίας.
Σε μικρές δερματικές περιοχές, είτε περιπτώσεις χωρίς ελαστικότητα, μπορούμε να
δημιουργήσουμε έναν άλλο κυκλικό κρημνό, στην αντίθετη πλευρά του κυκλικού ελλείμματος, με τομές υπό γωνία 45° και υποσκαφή επίσης έπο την ίδια γωνία. Αυτός, ο
δεύτερος κυκλικός κρημνός, μπορεί να μετακινηθεί με ήπια έλξη προς το έλλειμμα, και
να συρραφεί με τον πρώτο κυκλικό νησιδιακό κρημνό αφ’ενός, και στα όρια του τελικού
ελλείμματος αφ’ετέρου.
Με αυτόν τον τρόπο, το αρχικό σχέδιο, ήτοι το κυκλικό έλλειμμα, μαζί με τους 2 κυκλικούς κρημνούς, ομοιάζουν με 3 από τους
5 κύκλους στο σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που μας επιτρέπει να το χαρακτηρίσουμε «Olympia Flap», από την γενέθλια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων (776
π.Χ.).
Πραγματοποιήσαμε τον διπλό κυκλικό νησιδιακό κρημνό, περισσότερες από 5 φορές
στον ώμο, που είναι μια περιοχή με εξαιρετικά μεγάλη κινητικότητα.
Η μικροκυκλοφορία του Δέρματος έχει ήδη περιγραφεί στο άρθρο που δημοσίευσα
το 2019, στο Αμερικανικό Ιατρικό Περιοδικό «International Journal of Behavioral and
Health care Research», με τίτλο «Ορθογώνιος Τριπλός Ολισθαίνων Νησιδιακός Κρημνός», η «Πυθαγόρειος Κρημνός», (Vol. 7,
No 1, σελ 20-36 ).
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«Κρημνός Ο σε ΙΓ/IV» ή «Κρημνός Ο σε
διπλό ΙIΓ/IΙV»
(Φωτογραφίες 32–37)
Σε αυτή την ενότητα θα θέλαμε να περιγράψουμε έναν τροποποιημένο κρημνό μετατόπισης ή ημιπεριστροφής, σε συνδυασμό
με ένα ή δύο δίμισχους προωθητικούς κρημνούς .
Ο μετατοπιστικός κρημνός περιγράφηκε από τον Stark (1962), και ο περιστροφικός
κρημνός από τον Imre (1928). Ο δίμισχος απλός κρημνός εισήχθη από τον Celsus (25
π.Χ.- 50 μ.Χ.), χωρίς να υποσκαφεί και να
συρραφεί το δευτερεύον έλλειμμα, το οποίο αφέθηκε να επουλωθεί κατά 2ο σκοπό, με
ουλώδη ιστό, και αιώνες αργότερα να καλυφθεί με μόσχευμα.
Στον περιστροφικό κρημνό του Imre, οι 2
πλευρές του προκύπτοντος δευτερεύοντος
ελλείμματος, της δότριας περιοχής, συμπλησιάζουν η μία την άλλη και συρράπτονται, εάν υπάρχει αρκετό χαλαρό επιπλέον δέρμα
και ελαστικότητα στην περιοχή. Επίσης, στον
μετατοπιστικό κρημνό του Stark, ο κρημνός
καλύπτει όλο το έλλειμμα, και ακολούθως
το δευτερεύον έλλειμμα καλύπτεται κυρίως
με μικρή τάση σε κατευθείαν συρραφή, εάν
το πέριξ δέρμα το επιτρέπει λόγω περίσσειας
και ελαστικότητας, είτε καλύπτεται μερικώς ή
ολόκληρο, από μόσχευμα.
Στον περιγραφόμενο “Ο σε ΙΓ/ΙV” ημιπεριστροφικό/τροποποιημένο μετατοπιστικό
κρημνό, το νέο έλλειμμα σε περιοχές με ανελαστικό δέρμα (όπως παλάμες στην φωτογραφία), καλύπτεται σε ένα ποσοστό 50%, ήτοι μερικώς, εξ’ αιτίας της περιορισμένης ελαστικότητας και κινητικότητας του δέρματος.
Το νέο έλλειμμα είναι ένας συνδυασμός του
πρωτεύοντος ελλείμματος, μετά την αφαίρεση Δερματικού καρκίνου, σε επαφή με την
προηγούμενη θέση του κρημνού.
Αυτός ο κρημνός, σε ίση επιφάνεια με το
αρχικό έλλειμμα, πρέπει τώρα να καλύπτει
μια διπλάσια επιφάνεια. Έτσι, αυτός συρράπτεται στο μέσον του νέου ελλείμματος, και
λόγω της υποσκαφής γύρω από τη βλάβη,
καθώς και την πιθανή μικρή τοπική ελαστικότητα του δέρματος, μπορεί να καλύψει το ευρύτερο νέο έλλειμμα. Μετά την τελική συρραφή, παίρνει το σχήμα του Ελληνικού κεφαλαίου γράμματος Γ (Γάμμα), και σχηματίζει
μια γωνία 90°, είτε παίρνει το σχήμα του Λατινικού γράμματος V, εάν η γωνία είναι μικρότερη από 90°.
Σε μη-ελαστικές περιοχές του δέρματος, η
προσέγγιση της πλευράς ενός κρημνού προς
τα όρια του ελλείμματος για την τελική συρραφή σε σχήμα Γ ή V, είναι συνήθως δύσκολη ή αδύνατη, και αυτό επηρεάζει αρνητικά
την παροχή αίματος. Έτσι, κάναμε 1 ή 2 δίμισχους κρημνούς, στη μία πλευρά του «Γ» ή
του «V». Το δευτερεύον έλλειμμα, αντί να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό, ή να καλυφθεί με μόσχευμα περιορισμένης αντοχής,
λόγω λέπτυνσης προς ασφαλέστερη επιβίωση του, μπορεί να συρραφεί κατ’ ευθεία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: COMBI

Φωτογραφία 32: Κυκλικό έλλειμμα στην παλάμη
και ο αφαιρεθείς κυκλικός δερματικός καρκίνος

Φωτογραφία 33: Ανάσπαση και υποσκαφή
του αρχικού περιστροφικού κρημνού

Φωτογραφία 34: Συρραφή σε σχήμα «Γ»
και δημιουργία δίμισχου κρημνού

Φωτογραφία 35: Πλήρης σύγκλειση σε σχήμα «Γ» και
δημιουργία δευτερεύοντος ευθυγράμμου ελλείμματος

Φωτογραφία 36: Τελική συρραφή τύπου
«Ο σε ΙΓ»

Φωτογραφία 37: Ο κρημνός «Ο σε ΙΓ»
μετά 7 ημέρες

γραμμή, κυρίως μετά από ευρεία υποσκαφή
του παρακειμένου δέρματος.
Στη συνέχεια, ακολουθεί μια παρενθετική
περιγραφή «της νέας γωνιακής συρραφής 5
σημείων».

δέρματος, στο επίπεδο του μέσου του χορίου (σημείο δεξιά στη φωτογραφία 38). Στη
συνέχεια, το ράμμα αυτό διασχίζει το γωνιακό άκρο του κρημνού, (το οποίο τοποθετείται
και διατηρείται με λαβίδα ακριβώς στη γωνία
του περιβάλλοντος δέρματος), σε μία ευθείας
γραμμής διαδρομή (δεν είναι ορατό στις φωτογραφίες 38, 39, 40).
Ακολούθως εξέρχεται στην ακριβώς απέναντι πλευρά της γωνίας, ακολουθώντας μια
ευθεία διαδρομή, και όχι πίσω από την κορυφή (αριστερό σημείο στη φωτογραφία 38).
Δεν πρέπει να ασκείται δύναμη, αλλά ελάχιστη τάση στην κορυφή του κρημνού, για να
πλησιάσει την κορυφή του περιβάλλοντος
δέρματος. Μετά την έξοδο στο δέρμα (αριστερό σημείο), δημιουργεί μια αγκύλη πάνω
από το δέρμα, παράλληλα προς την πλευρά της γωνίας του κρημνού και του ελλείμματος, και εισέρχεται στο μέσον του χορίου, πίσω από την κορυφή της γωνίας, (αριστερή διαδρομή στη φωτογραφία 39).
Στη συνέχεια, ακολουθεί μια υποδόρια (ενταφιασμένη) διαδρομή μακριά από τη γωνία (φωτογραφία 39 επάνω), και εξέρχεται
στο δέρμα (άνω σημείο, δεξιά, φωτογραφία 39), σχεδόν κοντά στην αρχική είσοδο (σημείο κάτω δεξιά). Τέλος, δένεται κόμβος μεταξύ των δεξιών σημείων εισόδου και εξόδου, στο πλάι της γωνίας του δέρματος δέκτη, και όχι κοντά στην κορυφή του κρημνού,
εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη αγγείωση της,
προς αποφυγήν της νέκρωσης της.
Με τη γωνιακή συρραφή των 5 σημείων,
μπορούμε να αποφύγουμε την έλξη της γω-

νίας του κρημνού, κατά την κίνηση του να
πλησιάσει την κορυφή υποδοχής του περιβάλλοντας δέρματος. Η διαδρομή του ράμματος στις πλευρές της γωνιάς του περιβάλλοντος δέρματος, επί των σημείων αριστερά
και πάνω, εντός και εκτός του δέρματος, θυμίζει κατά έναν τρόπο «διαδρομή δελφινιού»
εντός και εκτός του ύδατος.
Ήτοι συρραφή τύπου «πορείας δελφινιού»
η «Dolphinsuture». Επίσης, η διαδρομή της
βελόνας, κάτωθεν της επιφανείας του δέρματος, σκιαγραφείται από στικτή γραμμή μεταξύ
των σημείων 1–3 και 4-5, στις εικόνες 42–43.
Η γωνιακή συρραφή των 5 σημείων, φορτίζει
με ελάχιστη τάση τον κρημνό στη γωνία του,
και καθόλου τάση στην κορυφή (γωνία) του
γύρω δέρματος. Αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως
μια εναλλακτική μέθοδος της γωνίας συρραφής στους προωθητικούς και περιστροφικούς,
άλλα και τους νησιδιακούς κρημνούς.
Η τάση κατανέμεται στην επιφάνεια του περιβάλλοντος δέρματος δίπλα στον κρημνό,
και δεν επηρεάζει την παροχή αίματος στο οξύαιχμο άκρο του, ήτοι στην κορυφή του. Η
στρωματικού τύπου συρραφή, περιλαμβάνει
μεγαλύτερη ποσότητα δερματικού ιστού μέσα τους βρόγχους (αγκύλες), οπότε αυτή έχει
μεγαλύτερη συνεκτική δύναμη, σε σύγκριση
με τα απλά διακοπτόμενα ράμματα (βλέπε
Howes και Harvey, 1929). Η ισχύς συγκράτησης αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η ποσότητα
του ιστού στον εσωτερικό βρόγχο (Homsy et
al., 1969). Αλλά επειδή πρέπει να αποφεύγεται ο περιορισμός στην παροχή αίματος, θα
πρέπει να δένονται πολύ χαλαρά οι κόμβοι.

Νέα γωνιακή συρραφή 5 σημείων,
σε κρημνό “ΙΓ”/ “IV”.
(Φωτογραφίες 38–41 και Εικόνες 42–43)
Στη γωνία, του κρημνού σχήματος «ΙΓ» ή
«ΙV», εφαρμόσαμε ένα νέο τρόπο συρραφής
5 σημείων. Οι συρραφές των 3 και 4 σημείων, για μία ή δύο γωνίες αντίστοιχα, μπορούν
να ταξινομηθούν ως ημιενταφιασμένες οριζόντιες στρωματικές συρραφές, προκειμένου να
τοποθετηθούν τα γωνιακά άκρα των δερματικών κρημνών στην γύρωθεν γωνία του δέρματος (κορυφή), χωρίς να στραγγαλισθούν τα
αγγεία. Είναι πολύ δημοφιλείς στην Δερματική τεχνική συρραφής σε σχήμα «Ζ και W, (η
αντεστραμμένο M)», αλλά και στους προωθητικούς και περιστροφικούς κρημνούς.
Στη συρραφή 3 και 4 σημείων, η αγκύλη
και ο κόμβος βρίσκονται κοντά στην τριγωνική δερματική κορυφή. Στη ραφή 3 σημείων,
η υποδόρια διαδρομή του ράμματος στην
κορυφή του κρημνού, έλκει αυτόν προς τη
γωνία (κορυφή) του περιβάλλοντος δέρματος. Τα επίπεδα εισόδου και διαδρομής της
βελόνας συρραφής είναι σε ίσο βάθος, στην
άκρη και στα πλάγια του δέρματος.
Στη μέθοδο της συρραφής των 5 σημείων,
η είσοδος ξεκινά όχι πίσω από την κορυφή
της γωνίας του ιστού δέκτη, αλλά κοντά στην
πλευρά της γωνίας στην δέκτρια περιοχή του

ΣΕΛΙΔΑ 62

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: ISOTROIN

Φωτογραφία 38: Αρχική είσοδος της βελόνας
στο δέρμα, πορεία κάτωθεν της κορυφής του
κρημνού και έξοδος (σημεία 1,2,3)

Φωτογραφία 39: Πορεία της βελόνας
εκτός δέρματος (σημεία 3,4) και υπό το δέρμα (σημεία 4,5)

Φωτογραφία 40: Δημιουργία κόμβου μεταξύ
των σημείων 5 και 1

Φωτογραφία 41: Συνολικά η γωνιακή συρραφή 5 σημείων για την στερέωση οξύαιχμου γωνιακού κρημνού
σχήματος V

(βλέπε Myers and Cherry, 1970). Η οριζόντια στρωματική συρραφή, γνωστή ως καπιτονέ ράμμα, περιγράφηκε το 1863 στην Αμερικανική Ιατρική βιβλιογραφία (βλ. Howes and
Harvey, 1929). Το συνεχές (τρέχον) ενδοδερμικό ράμμα περιγράφηκε από τον Halsted το
1913, το οποίο, όπως αναφέρθηκε αργότερα
από τον Straigth (1961), βοηθά στην ελαχιστοποίηση των ουλών.
Συνεχίζοντας από το τέλος της Ενότητας 6
(πριν από την Υποενότητα 6.1), η τελική συρραφή παίρνει τα σχήματα ΙΓ ή IV, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην περιγραφή του
συνδυασμού ημιπεριστροφικού και δίμισχου
προωθητικού κρημνού, με διατεταγμένα εν
μέρει παράλληλα σε ευθεία ή ελαφρά κυρτά
τα ράμματα, εάν αυτό χρειάζεται τοπικά.
Αυτός ο νέος κρημνός χρησιμοποιήθηκε σε
ελλείμματα παλάμης,είτε σε άλλες μη ελαστικές περιοχές, όπως το πέλμα και η κνήμη,
μετά την αφαίρεση δερματικού καρκίνου, με
τον δίμισχο κρημνό προσανατολισμένο προς

το αντιθέναρ, ή στην περιοχή της πτέρνας. Επίσης, αυτός ο συνδυαστικός κρημνός εφαρμόσθηκε σε ελλείμματα του τριχωτού της κεφαλής, ως εναλλακτική μέθοδος στους προηγουμένως περιγραφέντες κρημνούς, περισσότερες από 5 φορές.
Ο Κέλσος, κατά τον 1ο αιώνα, στο κεφάλαιο «Σχετικά με τις πληγές από τα βέλη και την
επούλωση των πληγών», στο βιβλίο, «Πρακτική Επούλωσης Πληγών», «Από τον Ιπποκράτη, στον Κέλσο», [μετάφραση από Αναγνώστου (1921)] αναφέρει: «Το δυσκολότερο τραύμα ως προς τη σύγκλειση, είναι σε
σχήμα κύκλου, το πιο ασφαλές είναι το ευθύ». Ο έφηβος θεραπεύεται ευκολότερα από
τον μεγαλύτερο…… Κατά την αιμορραγία, οι
φλέβες πρέπει να συρράπτονται σε δύο σημεία. Αν αυτό δεν είναι εύκολο, δοκιμάζουμε
με πολύ καυτό σίδερο. Πολύ αργότερα, στα
τέλη του 19ου αιώνα ο D’Arsnoval, και στις
αρχές του 20ουαιώνα ο Bovie, χρησιμοποιούν
τη διαθερμία (βλ. Cushing, 1927, 1928).

Σχήμα 42: Συρραφή κορυφής κρημνού. Σημείο 1 είσοδος βελόνας, σημείο 2 υποδόρια πορεία, σημείο 3
έξοδος βελόνας

Σχήμα 43: Αρχική είσοδος και έξοδος βελόνας, (σημεία 1
και 3) και υποδόρια πορεία (σημείο 2). Πορεία υπέρ την
επιφάνεια του δέρματος (σημεία 3 και 4).Πορεία υποδόρια (σημεία 4 και 5 τύπου «πορείας δελφινιού»), συρραφή κόμβου (σημεία 5 και 1).
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«Διχασμένος μετωπορινικός κρημνός»,
ή «Τετράγωνος και τρίγωνος
συνδυασμένος κρημνός»
(Φωτογραφίες 44–49)
Για την αποκατάσταση περιφερικών ρινικών ελλειμμάτων, ο μετωπιαίος ρινοπαρειακός κρημνός (Sushruta 700 π.Χ.), ο νησιδιακός κρημνός (Esser, 1918· Gillies, 1920), ο ρινικός δίλοβος κρημνός (Esser, 1918· Zimany,
1953) και ο ραχιαίος ρινικός περιστροφικός
κρημνός, (Limberg1946, Rieger, 1967) έχουν
χρησιμοποιηθεί. Ο ραχιαίος ρινικός περιστροφικός κρημνός, είναι χρήσιμος για ελλείμματα μεσαίου μεγέθους. Πρόκειται για ένα περιστρεφόμενο κρημνό πλήρους πάχους, με μια
οπίσθια τομή υπό οξεία γωνία, που δίνει καλύτερη κινητικότητα στο μακρύ τόξο του κρημνού, το οποίο κινείται προς το έλλειμμα δια μέσου του σημείου περιστροφής, πλησίον
του έσω κανθού. Ο κρημνός υποσκάπτεται έως το επίπεδο του περιχονδρίου.
Η κίνηση από το σημείο περιστροφής προς
το έλλειμμα, είναι υπό περιορισμό στην περιοχή του ομόπλευρου έσω κανθικού τένοντα, λόγω της προσκόλλησής του στον ρινικό
κρημνό. Ο κρημνός μπορεί να επεκταθεί πάνω από το μεσόφρυο, ήτοι στο κάτω τμήμα
του μετώπου, για καλύτερη κινητικότητα. Λόγω της εγγενούς ακαμψίας του ρινικού δέρματος, συρραφή υπό τάση μπορεί να παραγάγει ρινική ασυμμετρία.
Για να αποφευχθεί αυτή η παραμόρφωση
και για να έχουμε καλύτερη κινητικότητα, διαιρέσαμε οριζοντίως τον δερματικό κρημνό,
στο επίπεδο του έσω κανθικού τένοντα, χωρίς να τραυματίσουμε τον τένοντα, αλλά για
να δημιουργήσουμε ένα διχασμένο δερματικό κρημνό. Με αυτόν τον τρόπο, είχαμε καλύτερη κινητικότητα στο κάτω μέρος του διχασμένου κρημνού, ο οποίος έχει και στα δύο τμήματα του επίσης επαρκή, σχεδόν ίση με
την αρχική, αγγειακή είσοδο. Αυτό συμβαίνει διότι η τομή είναι οριζόντια, και δεν παραβλάπτει τον κατακόρυφο μίσχο του αρχικού κρημνού, αλλά είναι παράλληλη προς
την πορεία εισόδου των αγγείων, εκ του μίσχου προς τον κρημνό.
Έτσι, το κάτω τμήμα του διχασμένου κρημνού, μπορεί να συρραφεί στο ρινικό έλλειμμα, του κατωτέρου τμήματος της ρινός, υπό
ελάχιστη τάση, λόγω της μέγιστης κινητικότητάς του μετά τη διαίρεση του αρχικού κρημνού. Τα δύο τμήματα του (τετράγωνο και
τρίγωνο) επανασυρράπτονται μεταξύ τους,
μετά την κάλυψη του πρωτεύοντος ελλείμματος, όχι σε οριζόντια, άλλα σε ελαφρώς πλάγια συρραφή, λόγω του προκύψαντος δευτερεύοντος, συνήθως τριγωνικού, ελλείμματος, μετά την κάλυψη του αρχικού, εκ του αφαιρεθέντος δερματικού καρκίνου.
Η υποσκαφή στο επίπεδο του περιχονδρίου ή του περιοστέου, επιτρέπει στους μίσχους
να έχουν σημαντικούς αρτηριακούς κλάδους
για επαρκή παροχή αίματος.
Το δευτερεύον έλλειμμα, καλύπτεται από
το άνω τμήμα του διαιρεμένου (διχασμένου)

Η Επανάσταση στη
Διαμόρφωση του Σώματος
σε μόλις 1 μήνα!
Αποκλειστικός συνδυασμός τεχνολογιών!
Το ZIONIC είναι το πρωτοποριακό μηχάνημα
του Ισπανικού Οίκου Thermosalud που συνδυάζει
δύο τεχνολογίες σε ένα μηχάνημα:
(RF) μονοπολική ραδιοσυχνότητα (Resistive)
(MARP) Ενεργό, βαθύ, περιστροφικό μασάζ
Είναι το μόνο μηχάνημα που προσφέρει άμεσα ορατά
αποτελέσματα σμίλευσης, αναδιαμόρφωσης, τόνωσης,
μείωσης της κυτταρίτιδας, μείωσης πόντων
και χαλάρωσης, μέσα από μία σειρά εξειδικευμένων
πρωτοκόλλων & τεχνικών, προσαρμοσμένων
στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε θεραπείας.

Λειτουργία σε 3 βασικά επίπεδα:
Επιδερμικό Επίπεδο: Eνεργοποιεί τους ινοβλάστες
και τη σύνθεση νέων ινών κολλαγόντου, ελαστίνης
και υαλουρονικού οξέος, με αποτέλεσμα το δέρμα
να ανακτά την ελαστικότητα και την πυκνότητά του.
Επίπεδο Μυών: Ενεργοποιεί τους μυοϊνοβλάστες,
προκαλώντας τη σύνθεση νέων ινών μυοσίνης
και ακτίνης, ενώ βελτιώνει και διατηρεί το μυϊκό τόνο
και σφριγηλότητα.
Επίπεδο Αγγείων: Αυξάνει την περιφερειακή ροή
του αίματος και βελτιώνει την οξυγόνωση των ιστών,
ενισχύοντας τη φλεβική και λεμφική κυκλοφορία.

Πλεονεκτήματα:
• Καταστρέφει το λιπώδη ιστό
• Ενεργοποιεί το μεταβολισμό των κυττάρων
• Λειτουργεί σε τρία επίπεδα: επιδερμικό, επίπεδο μυών και επίπεδο αγγείων
• Αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης
• Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και του λεμφικού συστήματος
• Παράγει ένα χαλαρωτικό και αποσυμφορητικό αποτέλεσμα
• Έχει Μηδενικό κόστος συντήρησης καθώς δεν έχει αναλώσιμα
• Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Ισπανία
• Διαθέτει πιστοποίηση Medical CE ISO_13485
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Φωτογραφία 44: Κυκλικό έλλειμμα και σχεδιασμός μακρού μετωπορινικού κρημνού

Φωτογραφία 45: Οριζόντια τομή διαίρεσης του κρημνού,
υποσκαφή και ανάσπαση

Φωτογραφία 46: Διαίρεση του κρημνού στο επίπεδο του
τένοντα το έσω κανθού και ανάσπαση του κάτω τμήματος

Φωτογραφία 47: Συρραφή του κατωτέρω τετραγώνου
τμήματος του κρημνού στο αρχικό έλλειμμα

Φωτογραφία 48: Το άνω τριγωνικό τμήμα του κρημνού
καλύπτει το δευτερεύον έλλειμμα

Φωτογραφία 49: Τελική συρραφή των δυο τμημάτων
του κρημνού μεταξύ τους και με το κατακόρυφο τόξο
χωρίς ασυμμετρία των ρωθώνων.

αρχικού κρημνού, το οποίο έχει έναν ευρύ
μίσχο προς περιστροφή. Το τριτεύον έλλειμμα, στο ανώτατο τμήμα, μετά την υποσκαφή
του κάτω τμήματος του μετώπου, μπορεί να
συρραφεί σε ευθεία γραμμή, είτε με την τεχνική δερματικής συρραφής ‘’VY’’ ή ‘’Z’’. Τα δύο τμήματα του διχασμένου αρχικού κρημνού,
πρέπει να συρραφούν το ένα δίπλα στο άλλο, εύκολα και χωρίς τάση μεταξύ τους, καθώς επίσης και με το μακρύ τόξο του κρημνού, το οποίο έχει κατακόρυφη σχεδόν διεύθυνση, εκ των άνω προς τα κάτω. Αυτή η
μέθοδος μειώνει την πιθανότητα παραμόρφωσης της ρινός, καθώς και της περιοχής του
έσω κανθού.

Ένας μακρύς μετωπορινικός κρημνός δίνει
καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, εάν είναι
διχασμένος οριζόντια, κατά τον βραχύ άξονα του, και έχει μικρότερη τάση κατά τη συρραφή, λόγω κατανομής της τάσης σε μια ευρύτερη περιοχή. Έτσι, η κανθόλυση μπορεί
να αποφευχθεί σε ένα τμήμα του πλευρικού
κανθικού τένοντα, όπως στον κλασικό (Tenzel
and Stewart, 1978) περιστροφικό κρημνό
(Ophthalmology Journal), προκειμένου να επιτραπεί η ευκολότερη περιστροφή από το
δέρμα του κροτάφου, για την αποκατάσταση
των ελλειμμάτων του κάτω βλεφάρου.
Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, πολλοί κρημνοί για την πλήρη κάΣΕΛΙΔΑ 66

λυψη και αποκατάσταση ελλειμμάτων του
δέρματος έχουν τροποποιηθεί, δίνοντας εναλλακτικές επιλογές και λύσεις για την ευκολότερη αποκατάσταση. Όπως για παράδειγμα ο Γαλλος Dufurmentel (1967), τροποποίησε τον ρομβοειδή κρημνό του Ρώσου
Limberg (1946) (έκδοση Λένινγκραντ), με ολίγων μόνον μοιρών στρέβλωση, από την
ευθεία, της προέκτασης της μικρής διαγωνίου του ρόμβου, και την τομή της, πριν την περιστροφή του κρημνού, 20 χρόνια μετά την
αρχική δημοσίευση. Για πρόσθετες πληροφορίες ανατρέχουμε στους: Bennett (1988),
Bhishagratna (1916), Boston (1938), Brown
et al. (1928), Cable etal. (1999), Carpue
(1816), Cushing (1927), D’Arsnoval (1891a,
1891b),1893), Estlander (1877), Howes
et al. (1929), Limberg (1928), Olsen et al.
(1988), Sephel et al. (1989), Szymanowski
(1870) και Toledo-Pereyra (1973).
Περίληψη και συμπεράσματα
Εισηγηθήκαμε και περιγράψαμε έξι (6) νέες μεθόδους για την αποκατάσταση δερματικών κυκλικών ελλειμμάτων, χρησιμοποιώντας 3 νέους νησιδιακούς κρημνούς, 2 τροποποιημένους συνδυαστικούς κρημνούς, και
1 πολλαπλό δίμισχο κρημνό, μετά την αφαίρεση δερματικού καρκίνου σε μη ελαστικές
περιοχές, κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς,
ευρισκομένους υπό αντιπηκτική θεραπεία
συνήθως. Για καλύτερη παροχή αίματος, κυρίως στους νησιδιακούς κρημνούς, αλλά και
στους λοιπούς, πραγματοποιήσαμε εξωτερικές τομές υπό γωνία 45°, όπως ο τοίχος αντιστήριξης σε υδάτινο φράγμα (πχ. Φράγμα
Μαραθώνα), ώστε να έχουμε επιφάνεια βάσης, διπλάσια από την κορυφή του κρημνού,
για καλύτερη αιμάτωση και πιο ασφαλή επιβίωση του.
Ειρήσθω εν παρόδω, ότι στη Φυσική υπό
γωνία 45° επιτυγχάνεται το μέγιστο βεληνεκές στην οριζοντία βολή.
Επίσης, με τον τρόπο διάταξης του στρατεύματος των Θηβαίων, υπό γωνία 45°, ο
αρχαίος Έλληνας στρατηγός Επαμεινώνδας
(371 π.Χ.) στη μάχη των Λεύκτρων Βοιωτίας, με την τακτική που φέρει το όνομα «Λοξή (κατά διάταξη και βάθος )πλάγια φάλαγγα των στρατευμάτων», υπερίσχυσε του διπλάσιου στρατού των πανίσχυρων Σπαρτιατών, νικητών του Πελοποννησιακού πολέμου κατά των Αθηναίων, 30 χρόνια νωρίτερα, (404 π.Χ.)
Με αυτούς τους έξι (6) νέους δερματικούς
κρημνούς, προσπαθήσαμε να περιορίσουμε
τις τομές σε μικρότερες και λιγότερης κινητικότητας περιοχές και να δώσουμε με την τομή υπό γωνία 45°, ( όπως σε ένα γεωμετρικό ορθογώνιο τραπέζιο (βλ. Εικόνα 1), είτε
σε μια κόλουρο πυραμίδα (βλ. Εικόνες 2 έως
3 ), καλύτερη παροχή αίματος και πιο ασφαλή μέθοδο, για μεγαλύτερη δυνατότητα επιβίωσης των κρημνών. Συμπερασματικά, αυτοί οι έξι (6) νέοι δερματικοί κρημνοί, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε περιοχές με

TPSPOT
OT
SPOT

DIODE LASER PLATFORM
Effective+profitable+versatile
808

DIODE

L ASER

HAIR

755

REMOVAL

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

ΕNEKA PRO DIODE LASER

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξασφαλίζει τα μέγιστα αποτελέσματα από
την πρώτη κιόλας θεραπεία, σε κάθε τύπο
δέρματος και τρίχας καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες
σε μαυρισμένες επιδερμίδες!
• Ασφαλής και ανώδυνη αποτρίχωση με το
ισχυρό σύστημα ψύξης CONTACT COOLING
SAPPHIRE TIP SYSTEM που ελαχιστοποιεί την
πιθανότητα εγκαύματος
• Απαιτείται λιγότερος χρόνος στις θεραπείες
λόγω της ταχύτητας έως 10Ηz με τις κεφαλές
θεραπείας 808nm και 755nm και spot size
έως 34 x14 mm
• Δεν απαιτείται χρόνος αποθεραπείας
• Άνεση στη χρήση με τις εργονομικές, ελαφριές κεφαλές
• Μηδενικό κόστος συντήρησης αφού δεν έχει αναλώσιμα
• Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Ισπανία
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μικρή ελαστικότητα και δύσκολη κινητοποίηση, και να είναι εφαρμόσιμοι από τους συναδέλφους. Ως εναλλακτικές μέθοδοι σε επεμβάσεις Δερματικής Χειρουργικής Ογκολογίας, ειδικά σε ελλείμματα μετά την αφαίρεση
δερματικού καρκίνου .
Οι κρημνοί που προτείνονται εν προκειμένω, καθώς και στο άρθρο που δημοσιεύσαμε στο ίδιο Ιατρικό περιοδικό το 2019, ισχύουν φυσικά και για τις Δερματικές αισθητικές
επεμβάσεις ρουτίνας.
Στην αισθητική Χειρουργική, γενικά, οι τομές γίνονται με συμμετρικό τρόπο και ο Χειρουργός μπορεί πιο εύκολα να σχεδιάσει την
όλη διαδικασία. Στην περίπτωση του δερματικού καρκίνου, ο οποίος είναι μονήρης, άρα
μη συμμετρικός στο σώμα, πρέπει να εντοπίσει τα όρια του καρκίνου, και στη συνέχεια να σημειώσει την περιοχή τομής, συμπεριλαμβανομένων 3 mm υγιούς περιβάλλοντος
δερματικού ιστού.
Ο δερματικός καρκίνος, είναι μια άμορφη
δομή, αντί για μια καλά καθορισμένη γεωμετρική δομή, και επίσης δεν εντοπίζεται ποτέ συμμετρικά και στις δύο πλευρές του προσώπου, (όπου εμφανίζεται πιο συχνά),είτε σε
άλλα μέρη του σώματος. Η κύρια ιδιότητα
του δέρματος, του ανατομικού οργάνου που
αφορά στους Δερματολόγους, είναι η ελαστικότητα, η οποία οφείλεται στις ελαστικές
ίνες που βρίσκονται μεταξύ της επιδερμίδας
και του υποδορίου λίπους (στο χόριο, η κυρίως δέρμα). Έτσι το Δέρμα είναι το 4ο ανατομικό όργανο σε πυκνότητα ελαστικών ινών,
μετά την αορτή, τους πνεύμονες και τον Αχίλλειο τένοντα.
Επιπλέον, εάν είναι δυνατόν, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τομές παράλληλες προς
τις «γραμμές τάσης του δέρματος», όπως περιγράφονται από τον Χειρουργό Dupuytren
(Παρίσι1834) και 30 χρόνια αργότερα, από
τον Ανατόμο Langer (Βιέννη1861) τις λεγόμενες «γραμμές Langer».
Αναμφίβολα, παρόμοιες εφαρμογές μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν, για να εφαρμοσθούν σε αισθητικές επεμβάσεις δέρματος. Μερικά παραδείγματα Αισθητικής
Δερματικής Χειρουργικής, είτε μετά, είτε χωρίς, την αφαίρεση δερματικού καρκίνου, ακολουθούν εν συνεχεία:
• Στο μέτωπο, εάν το έλλειμμα έχει συγκλεισθεί με την ελλειψοειδή συρραφή κατά την
μέθοδο Szymanowski (1870), όπου μετά
την εκτέλεση ελλειπτικής εκτομής και συρραφής, μερικές ρυτίδες μπορούν να εξαλειφθούν.
• Στην μύτη, ο μετωπορινικός κρημνός εφαρμοζόμενος πλησίον του ακρορινίου, μπορεί να το ανυψώσει, επιτυγχάνοντας έτσι το
λεγόμενο «Γαλλικό στυλ ρινός», (Rieger,
1967).
• Στα βλέφαρα, το επιπλέον δέρμα εκτός από τον καρκίνο, μπορεί να αφαιρεθεί συμμετρικά, κάνοντας ένα τύπο βλεφαροπλαστικής, ως απλή συμμετρική δερματική εκτομή (Weber et al., 2000).

• Μετά την αφαίρεση του καρκίνου και του επιπλέον δέρματος, οι παρειές μπορούν να
ανυψωθούν κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του ελλείμματος, ως ένα ταυτόχρονο mini δερματικό lifting (Sulamanidze et
al., 2000, 2001).
• Στα ώτα, μετά την υποκατάσταση του ελλείμματος, τα χαρακτηριστικά των μεγάλων
ή προεξεχόντων ώτων, μπορεί να διορθωθούν.
• Τα χείλη, επίσης, μπορεί να διορθωθούν,
κατά το χρόνο της αποκατάστασης δερματικού ελλείμματος, αν κάποιο αισθητικό
πρόβλημα είναι εμφανές.
• Στον λαιμό, εκτός από το έλλειμμα που
προκαλείται μετά την αφαίρεση δερματικού
καρκίνου, επιπλέον δέρμα μπορεί εύκολα
να αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα μερική ή ολική αφαίρεση και μεριών ρυτίδων.
Έτσι, συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια αφαίρεσης δερματικού καρκίνου και αποκατάστασης του προκύπτοντος ελλείμματος, μια
μικρή αισθητική δερματική χειρουργική επέμβαση είναι εύκολο να εκτελεσθεί, και για τη
βελτίωση της ψυχολογίας του ασθενούς. Όπως τόνισε ο Dr. Mohs (προσωπική επικοινωνία, 1990, University of Madison-Wisconsin),
«Εάν αποκαθιστάτε ελλείμματα του δέρματος, μετά την πλήρη αφαίρεση του δερματικού καρκίνου, μπορείτε να κάνετε τα πάντα
στο δέρμα».
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Το κείμενο περιέχει (6) Σχήματα και (43) Φωτογραφίες. Ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι Σχήματα ή Φωτογραφίες, είναι αριθμημένα από 1
έως 49.
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ΣΕΛΙΔΑ 69

ID

AMI Digital World
Expert-Led Online Training

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας
στην Αισθητική Δερματολογία

Εγγραφείτε στην
Εκπαιδευτική πλατφόρμα
της Allergan Aesthetics
Η Allergan Aesthetics, μια εταιρεία της
AbbVie συνεχίζει να καινοτομεί στον χώρο
της αισθητικής δερματολογίας, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλους τους δερματολόγους, μέσα
από τη ηλεκτρονική πλατφόρμα AMI Digital
World της Allergan Aesthetics.
Στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εξελιγμένες τεχνικές καθώς και στα νεότερα δεδομένα και πρακτικές που αφορούν τα προϊόντα της Allergan Aesthetics.
Για την παρακολούθηση απαιτείται εγγραφή
στη σελίδα www.AllerganMedicalInstitute.
com, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει
συνεχώς διαθέσιμο στην πλατφόρμα, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης από υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο.
Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται από
έμπειρους και κορυφαίους διεθνώς επαγγελματίες υγείας στον τομέα της αισθητικής
δερματολογίας. 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 είσοδο στην
πλατφόρμα ο χρήστης επιλέγει την ενότητα Curricula με τις τρείς πρώτες κατηγορίες:
• Upper Face Curricula
• Mid Face Curricula
• Lower Face Curricula
Σε κάθε κατηγορία υπάρχει η δυνατότητα
παρακολούθησης παρουσιάσεων για την κατανόηση της ανατομίας των επιμέρους περιοχών του προσώπου και πώς θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό της
θεραπείας, όπως επίσης και πληροφορίες
για τη χρήση των υλικών και των σχετικών
τεχνικών έγχυσης.
Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει τις υποενότητες:
- Assessing the Face
- Treatments
- Injection techniques

Στις υποενότητες αυτές θα βρείτε παρουσιάσεις σχετικά με την αξιολόγηση των ασθενών πριν τη θεραπεία, τις επιλογές θεραπείες με προϊόντα της οικογένειας JUVÉDERM®
και την αποφυγή επιπλοκών.
Ξεχωριστό μέρος της ενότητας Curricula αποτελεί η κατηγορία
• The MD CodesTM Curriculum
Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τα
3 πρώτα χρόνια του προγράμματος που
δημιούργησε ο Dr Mauricio de Maio, MD
Codes™. Κάθε πρόγραμμα χωρίζεται σε διαφορετικά κεφάλαια που αναλύουν τον τρόπο χρήσης των MD Codes™, τη συμβουλευτική και την αξιολόγηση του θεραπευόμενου, τον προγραμματισμό της θεραπείας
και την τεχνική της έγχυσης. Υπάρχουν 15
διαθέσιμα βίντεο στα κεφάλαια:
- MD Codes Overview
- MD Codes Leaders
- MD Codes Visionary
- MD Codes Distinction
Επιπλέον στην ενότητα Curricula, επιλέγοντας την κατηγορία Vistabel®
Θα βρείτε videos με πληροφορίες της χρήσης της Βοτουλινικής τοξίνη τύπου Α της
Allergan Aesthetics στις αισθητικές της ενδείξεις, την τεχνολογία, τον μηχανισμό δράσης, κλινικά δεδομένα και την τεχνική έγχυσης από διακεκριμένους επαγγελματίες υγείας παγκοσμίως.
Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο
Curricula θα βρείτε το Going Beyond
Beauty, στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση των τεσσάρων αρχέτυπων ασθενών.
Πώς γίνεται η αξιολόγηση και θεραπεία σε
ασθενείς που ανήκουν σε κάθε ένα από αυτά
τα αρχέτυπα. Σήμερα διαθέσιμο είναι το αρχέτυπο Positive Ageing και πιο αναλυτικά τα:
- Introduction to the Positive Ageing patient
- The female Positive Ageing patient
- The male Positive Ageing patient
Στην ενότητα Skin Quality εξετάζουμε τι
επηρεάζει την ποιότητα του δέρματος, πώς
μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση των
προϊόντων της Allergan Aesthetics, ποια είναι η ενδεδειγμένη τεχνική έγχυσης και πώς
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιπλοκών κατά τη θεραπεία.

Στη επόμενη ενότητα, Local Experts είναι
διαθέσιμη μια σειρά εκπαιδευτικών video που
δημιουργήθηκαν από την Ελληνική ομάδα
εκπαιδευτών του Allergan Medical Institute
και περιλαμβάνει τα παρακάτω videos:
- Consultation Skills
- Juvéderm® VOLITE
- VISTABEL® Training Video
- Injection Related Visual Compromise: What
do we know in 2021
- Clinical Photography from Zero to Hero
- AMI Masterclass: Treating the Lips
- AMI Masterclass: Treating the Τear Τrough
Το Curricula κλείνει με την ενότητα Clinical
Photography όπου ο Woodrow Wilson αναλύει την κλινική φωτογράφιση σε μια σειρά τριών επεισοδίων.
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
Aesthetics στο
amidigital-gr@allergan.com.
Περιηγηθείτε στην πλατφόρμα, επιλέξτε
και δημιουργήστε το πρόγραμμα που
ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα
και τις ανάγκες σας
και εμπλουτίστε τις γνώσεις σας
στην αισθητική δερματολογία.

FRAMEIT
ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ
ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΣ
Ένας συνδυασμός τριών προϊόντων για μια ολιστική
προσέγγιση της περιοχής των ματιών.

SMOOTH IT
ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

FILL IT
ΛΕΙΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΟΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ

VOLUMISE IT
ΣΜΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Juvéderm Greece

PLATINUM
INJECTABLE
TREATMENTS

FILLERS
TREATMENT

Μάθετε περισσότερα
στο www.juvederm.gr

Μοντέλο που έχει λάβει θεραπεία με JUVÉDERM®. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να ποικίλλουν. Ενδεικτικές εικόνες μόνο για σκοπούς επεξήγησης.
© 2021 AbbVie. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. • GR-JUV-210177

Ενέσιμα νήματα ανάρτησης
διπλής κατεύθυνσης
Τε χ ν ι κή κα ι ε π ι π λ ο κέ ς
Δήμητρα Ντάσιου - Πλακίδα, Δερματολόγος
Εξ. Επιστημονική Συνεργάτης Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Mentor ASDS/ITMP (International Mentorship Program

Σήμερα είναι εξαιρετικά δημοφιλείς οι λιγότερο επιθετικές
θεραπείες ανανέωσης και εξωραϊσμού, οι λεγόμενες «lunch
time» θεραπείες. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει
και η ανόρθωση του προσώπου με νήματα.

Προβληματισμός για την επιλογή
θεραπείας ανανέωσης

Ασθενής σε νεανική ηλικία

έτσι παρουσιάζεται η ανάγκη αναπλήρωσης
του όγκου που χάθηκε και ο ανασχηματισμός
του. Ως πρώτη επιλογή λοιπόν προτείνεται η
τοποθέτηση εμφυτευμάτων όπως:
- Υαλουρονικού οξέος
- Υδροξυλαπατίτη
- Πολυκαπρολακτόνης
- Πολυγαλακτικού οξέος
- Αυτόλογου λίπους
• Στην περίπτωση της ασθενούς επιλέχθηκε
η εμφύτευση αυτόλογου λίπους σε όλες
τις περιοχές του προσώπου όπου υπήρχε
απώλεια όγκου

Συνδυασμός θεραπείας εμφυτευμάτων προσώπου με νήματα
ανάρτησης Silhouette Soft

Πριν την τοποθέτηση νημάτων Silhouette Soft

Αναπλήρωση των ελλειμάτων
του προσώπου

Η ίδια ασθενής σε ηλικία των 50 ετών παρατηρείται
ατροφία των ιστών κυρίως περιοφθαλμικά, περιστοματικά, παρειών, με αποτέλεσμα πτώση και αλλοίωση του περιγράμματος του προσώπου και σχηματισμό αυλακώσεων

• Τι θα προτείνουμε ως πρώτη επιλογή για
ανάκτηση της νεανικής εμφάνισης;

Μετά την τοποθέτηση. Συνδυασμός θεραπειών.
Ασθενής 50 ετών με χαλάρωση, απώλεια όγκου,
πτώση του προσώπου

1η Επιλογή

Αποτέλεσμα 12 μήνες μετά την εμφύτευση λίπους

• Το λίπος του προσώπου κατανέμεται σε διαμερίσματα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου ατροφούν και μετατίθενται προς τα κάτω,

• Επιθυμία της ασθενούς για περισσότερη
ανόρθωση του προσώπου χωρίς τις τομές
του χειρουργικού lifting
• Τί θα προτείνουμε ως επιλογή για την ανόρθωση στο περίγραμμα του προσώπου;
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Κατά την αναζήτηση ασφαλέστερων
νημάτων ανόρθωσης τα Silhouette
ΤΜ Soft πληρούν τα εξής:
• Η σύνθεσή τους είναι 100% Πολυγαλακτικό οξύ (PLA: Polylactic Acid ) και είναι το μόνο που διαθέτει κώνους κατά μήκος, ώστε
να έλκει το δέρμα κατά δύο κατευθύνσεις.
• Το υλικό είναι εγκεκριμένο από τον FDA
(2006) και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Το PLA είναι υλικό που χρησιμοποιείται
στην ιατρική σε ράμματα και εμφυτεύματα
(Sculptra) από δεκαετίες.
• Το PLA πλεονεκτεί έναντι άλλων υλικών
επειδή είναι μακράς διάρκειας, απορροφάται έως μετά 2 έτη
• Το PLA ενεργοποιεί την περεταίρω κολλαγονογένεση

Πού απευθύνεται η τεχνική
νημάτων ανάρτησης;
• Σε ηλικίες 40-60 ετών
• Με ήπια χαλάρωση δέρματος και ήπια πτώση
• Ασθενείς, που επιθυμούν τη διόρθωση του
περιγράμματος του προσώπου χωρίς να αλλάξουν την εικόνα τους και αρνούνται το χειρουργικό facelift

θος με αποστειρωμένο πεδίο. Καλύψτε τα
μαλλιά. Επιπλέον, τοποθετήστε ένα αποστειρωμένο πεδίο στην καλυμμένη περιοχή των
μαλλιών. Απομακρύνετε μαλλιά / μακιγιάζ
/ piercings από την περιοχή στην οποία θα
τοποθετηθούν τα νήματα
• Τοπική αναισθησία στα σημεία εισόδου και
εξόδου. Αντισηψία για τρίτη φορά.

Ιδιότητες των νημάτων
Silhouette Soft
• Διαφανή
• Φέρουν μικρούς κώνους προς αντίθετες κατευθύνσεις για να καθηλώνονται στο δέρμα
με τρόπο ώστε να ανορθώνεται, όπως σε
ένα χειρουργικό lifting.
• ΑρΙθμός κώνων 8, 12, ή 16

Κατευθυντήριες Οδηγίες
• Συζήτηση με τον ασθενή - Περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθήσει - Φόρμα συγκατάθεσης υπογεγραμμένη από τον ασθενή
• Προετοιμασία υλικών

• 2η βελόνη διεισδύει με το δεύτερο μισό του
ράμματος

• Αφαιρέστε το Silhouette Soft® από τη συσκευασία. Η θήκη αλουμίνιου που τα περιβάλλει δεν είναι αποστειρωμένη! Η εξωτερική πλευρά της διαφανούς θήκης δεν είναι
αποστειρωμένη. Η λευκή πλαστική θήκη είναι αποστειρωμένη. Προετοιμάστε το νήμα,
τραβώντας ελαφριά για να σφίξετε τους κόμπους. Μην σφίξετε υπερβολικά. Απολυμάνετε την περιοχή ξανά.
• Η συσκευασία περιέχει ένα ζεύγος νημάτων.
Κάθε νήμα έχει δύο βελόνες

Είσοδος της δεύτερης
βελόνας από το ίδιο
σημείο με αντίθετη
κατεύθυνση

Έξοδος της
δεύτερης βελόνας

Άνοιγμα εισόδου με βελόνη 18 ή 19 G

ΤΡΑΒΗΓΜΑ

• Σχηματισμός οπής με βελόνη 18G
a. Άνοιγμα εισόδου με βελόνη 18G

Το ράμμα μέσα στον ιστό

• Καθορισμός σημείων. Μετά την πρώτη αντισηψία γίνεται σχεδιασμός και ακριβής υπολογισμός της ελάχιστης απόστασης μεταξύ
σημείων εισόδου και εξόδου. Επιλογή του
κατάλληλου μεγέθους νημάτων.

• Ξαπλώστε τον ασθενή και καλύψτε το στή-

• Είσοδος του πρώτου ράμματος με τη βελόνη 23G

• Αφαιρέστε το εκτεθειμένο ράμμα, αφήνοντας
μακριά ελεύθερα άκρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ράμμα
Συμπίεση” του λιπώδους ιστού

Είσοδος της
Έξοδος
πρώτης βελόνας
της βελόνας
• Προσοχή: Η διαδρομή της βελόνας μέσα
στον υποδόριο ιστό και χωρίς βίαιη ώθηση
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•Σ
 υμπιέστε τον λιπώδη ιστό με ελαφριά πίεση των δακτύλων. Ταυτόχρονα, τραβήξτε
ελαφρώς τα ελεύθερα άκρα των νημάτων

Συμπίεση” του λιπώδους ιστού

• Ελέγξτε τη συμμετρία με τον ασθενή σε καθιστή θέση. Κόψτε τα ελεύθερα άκρα των
ραμμάτων. Εφαρμόστε αντισηπτική αλοιφή
Τράβηγμα του ράμματος, κοπή στην επιφάνεια του δέρματος, ενταφιασμός του

• Το τρίτο ράμμα

Πριν

Αμέσως μετά

• Η αναισθησία
- Ξ υλοκαΐνη 0,5% ή 1% με Adrenaline
1:200.000, - 0.5cc σε κάθε σημείο, 3.0cc
σε κάθε πλευρά, 6.0cc σύνολο

Πριν

Αμέσως μετά ανόρθωση
των κάτω 2/3 του προσώπου,
βελτίωση της ρινοχειλικής αύλακας

Τοποθέτηση σε σχήμα V

Μετά 2 μήνες

• Μαρκάρισμα για ανόρθωση του μέσου τριτημορίου του προσώπου

• Συνήθως χρήση νημάτων με 12 κώνους

• Το δεύτερο νήμα

• Αμέσως μετά τη θεραπεία

• Ανόρθωση του κάτω τριτημορίου του προσώπου
- Νήμα στη γωνία της κάτω γνάθου

Πριν
• Το δεύτερο νήμα

Μετά μια εβδομάδα,
βελτίωση στο περίγραμμα
του προσώπου και λαιμό,
ανόρθωση ζυγωματικού
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Μετά 2 μήνες

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Ελλαδα
@

Πριν

Αμέσως μετά

Πριν

Μετά 15 μέρες
• Πιθανότητα σχηματισμού εσοχής στο σημείο εισόδου της βελόνας ή αναδίπλωσης
του δέρματος
• Αποδράμουν σε 1 περίπου εβδομάδα

Πριν

Αμέσως μετά

Πριν

Μετά 15 μέρες

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;
• Άμεσα εμφανές
• Συνεχίζει να βελτιώνεται για τους επόμενους 3 μήνες.
• Το αποτέλεσμα διατηρείται για 12-18 μήνες περίπου.
• Δυνατότητα πρόσθεσης επιπλέον νημάτων μετά 1 μήνα σε άλλες περιοχές του προσώπου ή
του λαιμού για βελτίωση του αποτελέσματος
Αντενδείξεις
• Διαταραχές πήξης του αίματος
• Αντιπηκτικά φάρμακα, ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
• Σε περιοχή με όγκο, φλεγμονή, ενεργή λοίμωξη
• Ασθενείς με παράλογες προσδοκίες

Πριν

Πριν

Μετά 15 μέρες

Πριν

Μετά 4 μήνες

Μετά 60 μέρες
Πριν

Πριν

Μετά 60 μέρες

Μετά 4 μήνες

Τι περιμένουμε μετά;
• Ελαφρύ οίδημα στην υπό θεραπεία περιοχή
• Μ ικρή ευαισθησία για λίγες ώρες έως 2
μέρες
• Πιθανή εκχύμωση, υποχωρεί σταδιακά τα
επόμενα εικοσιτετράωρα
• Δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος
• Ελάχιστο αίσθημα τάσης από την ανόρθωση του δέρματος του προσώπου
• Ο ασθενής θα μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του άμεσα
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Πλεονεκτήματα για τον Γιατρό
• Εφαρμογή με τοπική αναισθησία στο ιατρείο
30-50 λεπτών
• Θεραπεία που λειτουργεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες
• Άνεση της εφαρμογής: Λεπτή βελόνα - εύκαμπτοι κώνοι διπλής κατεύθυνσης
• 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας
Πλεονεκτήματα για τον ασθενή
• Χωρίς ράμματα, τομές, σημάδια, πόνο, γεν.
αναισθησία και μετεγχειρητικές επιπλοκές
• Μόνο με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, χωρίς εισαγωγή ή παραμονή σε νοσοκομείο
• Ανόρθωση των παρειών
• Άμεσα αποτελέσματα και άμεση επιστροφή
στις καθημερινές δραστηριότητες
• Μεγάλη διάρκεια αποτελέσματος: 18-24 μήνες
• Σταδιακή βελτίωση, λόγω της κολλαγονογένεσης
Συμπέρασμα
Οι θεραπείες με νήματα ανόρθωσης
Silhouette Soft είναι εξαιρετικά ασφαλείς
με φυσικό αποτέλεσμα. Το κλειδί για την
επιτυχία της μεθόδου:
• Η σωστή εκτίμηση των προβλημάτων του
κάθε ασθενή
• Η ενημέρωση του ασθενή για το αναμενόμενο αποτέλεσμα
• Η σωστή τεχνική
ID

Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της SADENT

Juvenus by Croma
Tι είναι όμως το PDRN;
To PDRN (poly deoxy
ribo nucleotide)
είναι μϊξη από
δεοξυριβονουκλεοτίδια.
Μια μακριά σειρά
(δεοξυριβο)
νουκλεοτιδίων
σχηματίζουν την
πολυνουκλεοτιδική
ραχοκοκαλιά.

Ένα νέο προιόν PDRN
στην γκάμα της Croma
Τ
α πολυνουκλεοτίδια προσελκύουν τα μόρια του νερού σε μεγάλο βαθμό και
χρησιμεύουν στο να απομακρύνουν τις ελεύθερες ρίζες.

Μέσω της δράσης τους επιτυγχάνεται ένα ιδανικό περιβάλλον
για την αναπτυξη των ινοβλαστών
ενώ η βιοχημική τους επίδραση
οδηγεί στην παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Έτσι ο ιστός του
δέρματος γίνεται πιο ελαστικός και
ενυδατωμένος.
Το PDRN εκχυλίζεται και καθαρίζεται σε υψηλή θερμοκρασία, μια
διαδικασία που επιτρέπει την ανάκτηση σε ποσοστό μεγαλύτερο από
95% καθαρής δραστικής ουσίας με
αδρανοποιημένες πρωτεΐνες και πεπτίδια. Αυτό εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος και την έλλειψη οποιασδήποτε παρενέργειας..

Ποια είναι τα ωφέλη του Juvenus;
Το juvenus δεσμεύει μόρια νερού, γεμίζει ενδοδερμικά τα κενά
και κάνει τους ιστούς πιο σφιχτούς
και πιο ενυδατωμένους. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα μια εντατική ενυδάτωση του δέρματος από το βάθος δίνοντας μια όψη πιο σφρηγιλή.
Επιπλέον, το juvenus χρησιμεύει
ως κάθαρση των ελεύθερων ριζών
δηλαδή έχει αντιοξειδωτική δράση.

Κεντρικά Γραφεία
1ο χλμ Λεωφ. ΠαιανίαςΜαρκοπούλου,
Παιανία Αττικής 19002
Τηλ.: 2111022900
email: info@sadent.com
www.sadent.com

Η εκτεταμένη ενυδάτωση και η
αντιοξειδωτική δράση συμβάλλουν
στην δημιουργία ενός βέλτιστου φυσιολογικού περιβάλλοντος για η διέγερση της μεταβολικής δραστηριότητας των ινοβλαστών και την αναγέννηση τους. Έτσι, το juvenus βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος και είναι αποτελεσματικό ενάντια της γήρανσης και της φωτογήρανσης.
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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
✓

:

- 40% ταχύτερη θεραπεία!
✓ ICE Plus - Συνεχόµενη Ψύξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 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
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr · www.lidsmedical.gr

www.alma-soprano.com

Special Edition

Ανάπλαση Δέρματος
Σύσφιγξη Δέρματος

Αγγειακές Βλάβες
Αφαίρεση Tattoo

Μελαγχρωματικές Βλάβες

Ακμή

Ονυχομυκητίαση

Intense Pulsed Light

Er: YAG

Q Switched Nd:YAG

Er: Glass

Q Switched KTP

Nd: YAG

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

Από την επιστημονική βιβλιοθήκη τΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔίγκαΣ γ. MEDICAL EQUIPMENT
Παρά τις ραγδαίες
τεχνολογικές εξελίξεις σε
όλους τους επιμέρους
τομείς της ιατρικής
απεικόνισης, τα ιατρικά
«-σκόπια»: μικροσκόπια,
οφθαλμοσκόπια,
ενδοσκόπια,
δερματοσκόπια, κλπ
βασίζονται εδώ και
πάρα πολλά χρόνια
στην τριχρωματική
όραση/απεικόνιση.
Παρά το γεγονός ότι
το οπτικό σύστημα
των ιατρών “oculusmedicus” είναι ευαίσθητο
και εκπαιδευμένο
να αναγνωρίζει με
ικανοποιητική, αρκετές
φορές, ειδικότητα και
ευαισθησία δυσδιάκριτα
μοτίβα ιστικών
αλλοιώσεων, παραμένει
φυσικά περιορισμένο
από το πολύ μικρό
φασματικό εύρος της
ευαισθησίας του.

Το Δερματοσκόπιο Spectral View

Εισάγει την Δυναμική της Πολυφασματικής
Απεικόνισης
στην Κλινική Δερματολογία του 21ου αιώνα
Κωνσταντίνος Μπάλας

Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης
Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιο-ιατρικής Τεχνολογίας
Ιδρυτής της Εταιρίας QCELL, Τεχνοβλαστού του Πολυτεχνείου Κρήτης

Μ

πορούμε εύκολα να φαντασθούμε ότι η ανάπτυξη
απεικονιστικών συσκευών βασισμένη σε νέες ανιχνευτικές διατάξεις με την δυνατότητα απεικόνισης
σε πάμπολες φασματικές ζώνες («χρώματα»), εντός και εκτός
του ορατού φάσματος, θα αποτελούσαν σημαντική πηγή επιπρόσθετων διαγνωστικών πληροφοριών.
Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών που συνδυάζουν τις τεράστιες αναλυτικές δυνατότητες της φασματοσκοπίας με την χωρική διακριτική ικανότητα υψηλής ευκρίνειας των σύγχρονων
αισθητήρων απεικόνισης, καθώς και η ολοκλήρωσή τους σε
μια εύχρηστη συσκευή χειρός, αποτελεί ένα παγκοσμίου επιπέδου επίτευγμα της QCELL1 , εταιρίας` τεχνοβλαστού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για το επίτευγμά της αυτό, η QCELL αναδείχθηκε ως μια από τις κορυφαίες εταιρίες της Ευρώπης στον
τομέα της ιατρικής απεικόνισης για το έτος 2021 από το αμερικάνικο περιοδικό “Healthcare Tech Outlook2”.
Η πρώτη εφαρμογή της κατοχυρωμένης με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας φασματικής όρασης έγινε στον
τομέα της δερματοσκόπισης υλοποιώντας το πρώτο διεθνώς
δερματοσκόπιο πολυφασματικής απεικόνισης με την ονομασία “Spectral View Dermoscope”. Το δερματοσκόπιο
“Spectral View” επιτελεί όλες τις λειτουργίες των σύγχρονων ψηφιακών δερματοσκοπίων, όπως για παράδειγμα: έγχρωμη απεικόνιση σε επιλεγόμενες μεγεθύνσεις, ολόσωμη
(full body) απεικόνιση για χαρτογράφηση και παρακολούθηση σπίλων, αρχειοθέτηση και συγκριτική αξιολόγηση
ψηφιακών εικόνων, τηλε-ιατρική κλπ. Πέραν αυτών όμως,
η συσκευή Spectral View παρέχει, μέσω πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών, μια σειρά από νέες απεικονιστικές επιλογές, οι οποίες παρέχουν σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες.
Ειδικότερα, η συσκευή επιτρέπει την σε πραγματικό χρόνο συν-παρατήρηση ψηφιακών έγχρωμων και υπέρυθρων εικόνων. Μέσω της
φασματικής απεικόνισης στο υπέρυθρο μέρος
του φάσματος, καθίσταται δυνατή η διαφανοσκόπηση των ανώτερων στρωμάτων του δέρματος. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνονται οι διαγνωστικές πληροφορίες και καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε βαθύτερα
στρώματα, παρέχοντας την δυνατότητα της ψηφιακής χαρτογράφησης της πυκνότητας των μελανοκυττάρων στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος. Αυτό αποτελεί σημαντική πληροφορία για την υποβοήθηση της διαφοροδιάγνωσης και ένα επιπλέον κριτήριο ταυτοποίησης μελαχρωματικών αλλοιώσεων.
Ανάλογης χρησιμότητας είναι η απεικονιστική επιλογή
στο υπεριώδες μέρος τους φάσματος που βρίσκεται στο άλλο άκρο του ορατού οπτικού φάσματος. Η χρησιμότητά της
έγκειται στην επιλεκτική απεικόνιση της επιδερμίδας
αναδεικνύοντας, για παράδειγμα, υποκλινικές κηλίδες, ενδείξεις φωτογήρανσης με την δυνατότητα
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας θεραπειών.
Η συσκευή “Spectral View” επιτελεί επίσης ψηφιακή και ποσοτική απεικόνιση φθορισμού αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές τεχνικές βασισμένες σε λαμπτήρεςWoods. Παρέχοντας ποσοτική μέτρηση της έντασης
και της έκτασης των νησίδων φθορισμού, επιτρέπει την
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αντικειμενική εκτίμηση και παρακολούθηση μυκητιάσεων, της
ακμής και διαφόρων ορμονικών διαταραχών.
Τέλος, αξιοποιώντας την πολυφασματική απεικόνιση καθίσταται δυνατή η ανάδειξη του αγγειακού πλέγματος και των
νέο-αγγειώσεων, η μέτρηση του ερυθήματος σε ερεθισμούς
που παρατηρούνται π.χ. σε δερματίτιδες, αλλεργικές αντιδράσεις και λόγω φωτοευαισθησίας.
Το δερματοσκόπιο Spectral View ενσωματώνει και αναβαθμίζει συνολικά σχεδόν όλες τις τεχνικές απεικόνισης που χρησιμοποιούνται στην κλινική δερματολογία σε μια φορητή συσκευή. Συνιστά μια εξαιρετική φωτογραφική συσκευή, ένα προηγμένο ψηφιακό μικροσκόπιο, μία κάμερα φασματικής απεικόνισης και έναν ψηφιακό απεικονιστή φθορισμού.
Πέραν αυτών, το Spectral View επιτελεί μια σειρά από καινοτόμες απεικονιστικές λειτουργείες, οι οποίες περιλαμβάνουν
την υπέρυθρη και την φασματική απεικόνιση. Αυτές οι τεχνολογικά προηγμένες απεικονιστικές τεχνολογίες προσφέρουν
επιπρόσθετες πληροφορίες για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση παθολογικών καταστάσεων σε πρώιμο στάδιο, καθιστώντας αδιαμφισβήτητη την σημασία του δερματοσκοπίου “Spectral View” ως ένα αναντικατάστατο διαγνωστικό και
ερευνητικό εργαλείο.
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. https://qcell.tech/
2. h
 ttps://medical-imaging-europe.healthcaretechoutlook. com/
vendor/qcell-trailblazing-medical-diagnosis-throughspectralvision-cid-2279-mid-205.html

Ανάπλαση δέρματος
Ρυτίδες και λεπτές γραμμές
Μελαγχρωματικές βλάβες
Ουλές
Δυσχρωμία
Ηλιακές κηλίδες
Σπίλους
Δυνατότητες τομής και εκτομής
Βλεφαροπλαστική
Κονδυλώματα
Συρίγγωμα
Ακτινική χειλίτιδα
Ακτινική κεράτωση

Το κορυφαίο Fractional Laser
με RF Tube eCO2 της Lutronic
•
•
•
•
•
•
•

Εξαιρετική ακρίβεια δέσμης laser στα 0,1mm
Αποτελεσματικές θεραπείες σε ελάχιστο χρόνο
Μέγιστη ασφάλεια κατά τη θεραπεία
Δεν απαιτεί αναλώσιμα υλικά για τις εφαρμογές
Γρήγορη απόσβεση της επένδυσής σας
Controlled Chaos Technology (CCT™) - εξαλείφει τη θερμική διάχυση
Rf metal tube - αερόψυκτο χωρίς ανάγκη για ψύκτη νερού

120 μm
Spot
Βαθιά επιδερμική διείσδυση
Κάλυψη ανά πέρασμα: 1 - 17%
Ιδανικό για: ουλές, βαθιές
ρυτίδες και σύσφιξη δέρματος

300 μm
Spot
Μεσαία επιδερμική διείσδυση
Κάλυψη ανά πέρασμα: 5 - 58%
Ιδανικό για: μεγάλους πόρους,
ανάπλαση δέρματος και
λάμψηεπιδερμίδας

500 μm
Spot
Επιφανειακή επιδερμική διείσδυση
Κάλυψη ανά πέρασμα: 20 - 130%
Ιδανικό για: ανάπλαση δέρματος
και λάμψη επιδερμίδας

Ενημερωθείτε πλήρως στο νέο μας site: www.medicalasers.gr
Για οικονομικές προσφορές επικοινωνήστε μαζί μας
sales@solutionmedical.gr
info@solutionmedical.gr

2310.303.013
2310.943.313

Χαλκιδικής 51
Πυλαία, Τ.Κ. 555 35

Το ιατρείο σας αξίζει
μόνο κορυφαίο και
αξιόπιστο εξοπλισμό!
Μηχανήματα σώματος | Κρυοπηξίες | Κρεβάτια | Πολυθρόνες | Αναλώσιμα | Φωτισμός

Για μοναδικές προφορές και μεγάλη γκάμα προϊόντων ιατρικού
εξοπλισμού και αναλωσίμων επισκεφτείτε το νέο μας
ηλεκτρονικό κατάστημα: www.medica100.com
Για οικονομικές προσφορές επικοινωνήστε μαζί μας
sales@solutionmedical.gr
info@solutionmedical.gr

2310.303.013
2310.943.313

Χαλκιδικής 51
Πυλαία, Τ.Κ. 555 35

Η σειρά προϊόντων
CELLBOOSTER
είναι η 1η σειρά
προϊόντων με
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ CE (Medical
Devices Class ΙΙΙ)
που αναπτύχθηκαν με
την ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHAC
από την εταιρία
SUISSELLE
στην Ελβετία.

Νέα εποχή στην
ενέσιμη μεσοθεραπεία
Ο φυσικός τρόπος για την ενίσχυση της ομορφιάς

Σ

υνδυάζουν τη δύναμη της φύσης και αποτελούν την τελευταία καινοτομία στην βιομηχανία της αισθητικής ιατρικής.
Ένα μοναδικό μείγμα σταθεροποιημένου υαλουρονικού οξέος, αμινοξέων και βιταμινών που έχει επιλεχθεί με ακρίβεια για να ταιριάζει απόλυτα με την εγγενή (έμφυτη) φυσιολογία του δέρματος. Τα συμπλέγματα έχουν το όφελος των προσαρμοσμένων φόρμουλων που ενισχύουν
τη μοριακή σταθερότητα και οδηγούν
σε εμφανώς μεγαλύτερης διάρκειας αποτελέσματα.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο Ελβετικός οίκος Suisselle
που δρα με γνώμονα την επιστήμη, βρίσκεται στο κέντρο βιοτεχνολογίας του Yverdon-les-Bains στην
Ελβετία, εστιάζοντας έντονα στην Έρευνα και Ανάπτυξη που αφορά στον
τομέα της καινοτόμου Κυτταρικής Θεραπείας και του Υαλουρονικού Οξέος.
Η «αποστολή» της SUISSELLE είναι να
ειδικεύεται στην Έρευνα Κυτταρικών
Θεραπειών και Υαλουρονικού οξέος για τη δημιουργία μοναδικών, καινοτόμων τεχνολογιών που στοχεύουν
στην αποκατάσταση των κυττάρων και
την αναζωογόνηση του δέρματος. Αναπτύσσουμε προϊόντα αισθητικής ιατρικής που παρέχουν μέγιστο αποτέλεσμα αναζωογόνησης με ελάχιστη επεμβατικότητα.
Η σειρά προϊόντων Suisselle είναι
ειδικά σχεδιασμένη με γνώμονα την
ασφάλεια και την υγεία του δέρματος των ασθενών και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας
παραγωγής καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHAC
Η Τεχνολογία CHAC* τροποποιεί
και εκμεταλλεύεται τις φυσικές ιδιότητες του Υαλουρονικού Οξέος (ΗΑ)
καθιστώντας το ως το βέλτιστο ‘όχημα’ για τη μεταφορά βασικών θρεπτικών συστατικών στο δέρμα, δια-

σφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική
τους απελευθέρωση (μεταφορά) και
μακροχρόνια αποτελέσματα.
Αυτή η αποκλειστική τεχνολογία
καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση βιολογικά ενεργών συστατικών σε μακρομόρια Υαλουρονκού Οξέος (HA)
υπό συνθήκες μηχανικά διεγειρόμενων αντιδράσεων - ταυτόχρονης πίεσης και διατμητικής παραμόρφωσης.
Συγκεκριμένα βιοενεργά συστατικά όπως βιταμίνες και αμινοξέα ενσωματώνονται ταυτόχρονα και κατανέμονται ομοιόμορφα στις μακροαλυσίδες
Υαλουρονικού Οξέος (ΗΑ), σχηματίζοντας ένα μεγάλο σύμπλεγμα που
στην ουσία αντιπροσωπεύει μια μοναδική μακρομοριακή «αποθήκη» βιολογικά ενεργού υλικού. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζονται πολλαπλά μοριακά συμπλέγματα. Αυτά τα μοριακά
συμπλέγματα βασίζονται στην υπερμοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ βιοενεργών συστατικών και λειτουργικών ομάδων Υαλουρονικού Οξέος
(ΗΑ) και σε αντίθεση με τα βιοενεργά
συστατικά δεν μπορούν να αναγνωριστούν από την υαλουρονιδάση.

(Amino Acids) και Βιταμίνες (Vitamins).
Μία φόρμουλα που είναι ειδικά
σχεδιασμένη για να θρέφει σωστά και
να ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα ενώ ταυτόχρονα μειώνει την υπερμελάγχρωση και καταπολεμά το
οξειδωτικό στρες. Αποκαθιστά τη δομική ακεραιότητα του δέρματος, εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και
μειώνει τις επιπτώσεις της κεράτωσης.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
CELLBOOSTER LIFT
αντιγήρανση-σύσφιξη-ρυτίδες
Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος
(HA) με ανανεωτικές και αναπλαστικές ιδιότητες
18 mg σταθεροποιημένου Υαλουρονικού Οξέος (6 mg/ml) με Αμινοξέα
(Amino Acids) και Βιταμίνες (Vitamins).
Μια φόρμουλα που είναι ειδικά σχεδιασμένη για να μειώνει τις επιπτώσεις
της πρόωρης γήρανσης «γεμίζοντας από μέσα» τους μαλακούς ιστούς, αποτρέποντας το οξειδωτικό στρες και παρέχοντας βαθιά ενυδάτωση στο δέρμα. Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνει την μικροκυκλοφορία
και τη θρέψη των κυττάρων.

CELLBOOSTER HAIR
τριχόπτωση
Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος
(HA) που βοηθά στην ενδυνάμωση
των μαλλιών
18 mg σταθεροποιημένου Υαλουρονικού Οξέος (6 mg/ml) με Αμινοξέα (Amino acids), Βιταμίνες
(Vitamins), Γλυκονικό Χαλκό (Copper
Gluconate) και Ανθρακικό Ψευδάργυρο ( Zinc Carbonate)
Μία φόρμουλα που είναι ειδικά
σχεδιασμένη για την ενδυνάμωση των
τριχοθυλακίων, τη βελτίωση της ανάπτυξης των μαλλιών και της μικροκυκλοφορίας. Αποκαθιστά τη δομή του
δέρματος του τριχωτού της κεφαλής
και αναδομεί τις ίνες της τρίχας.

CELLBOOSTER GLOW
αντιγήρανση-λάμψη-δυσχρωμίες
Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος
(HA) με αναζωογονητικές ιδιότητες
18 mg σταθεροποιημένου Υαλουρονικού Οξέος (6 mg/ml) με Αμινοξέα

savia medical
Ηρώων Πολυτεχνείου 62
185 35 Πειραιάς
T: 210 45 25 995-6
E: info@saviamedical.gr
www.saviamedical.gr
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CELLBOOSTER SHAPE
αντιγήρανση-σμίλευση
τοπικού λίπους, διπλοσάγονο
Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος
(HA) που βοηθά στην αναδιαμόρφωση της σιλουέτας
18 mg σταθεροποιημένου Υαλουρονικού Οξέος (6 mg/ml) με Βιταμίνη C (Vitamin C) και L- Καρνιτίνη (LCarnitine).
Μία φόρμουλα που είναι ειδικά
σχεδιασμένη για τη μείωση της συσσώρευσης ή εναπόθεσης τοπικού λίπους. Μειώνει την κατακράτηση νερού και ελαττώνει το πρήξιμο βελτιώνοντας την μικροκυκλοφορία και
την ενυδάτωση.

suisselle

Νέα εποχή
στην ενέσιµη
µεσοθεραπεία
Η σειρά προϊόντων
CELLBOOSTER
είναι η 1η σειρά προϊόντων
µε ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΕ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ CE
(Medical Devices Class ΙΙΙ)
που αναπτύχθηκαν
µε την ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHAC
από την εταιρία SUISSELLE
στην Ελβετία

Ηρώων Πολυτεχνείου 62
18535 Πειραιάς
210 45 25 995-6
info@saviamedical.gr

Φωτογήρανση:
Τι είναι, από τι προκαλείται και ποια η σημασία των

νέων αντιηλιακών προϊόντων στην αντιμετώπισή της
Οι ευεργετικές ιδιότητες
του ήλιου σχετίζονται
τόσο με την ψυχολογία
όσο και με την υγεία
του δέρματος καθώς
αυξάνει τα επίπεδα
του νευροδιαβιβαστή
σεροτονίνη
που βελτιώνει
την ψυχολογική
κατάσταση, επηρεάζει
την παραγωγή
μελατονίνης οδηγώντας
σε καλύτερη
ποιότητα ύπνου
αλλά προάγει
και την σύνθεση
της Βιταμίνης D.

Ω

στόσο είναι απαραίτητη η ελεγχόμενη και υπό προστασία έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία διότι η ίδια, μεταξύ άλλων, αποτελεί έναν από τους κυριότερους εξωγενείς παράγοντες που οδηγούν στην ‘’φωτογήρανση’’. O όρος
φωτογήρανση χρησιμοποιείται για τις παρατηρούμενες μεταβολές στην εμφάνιση και την δομή του δέρματος που προκαλούνται από χρόνια έκθεση σε UVA και UVB ακτινοβολία. Οι
αλλαγές αυτές αφορούν στην σύνθετη και προοδευτική διαδικασία επιδείνωσης των βιολογικών λειτουργιών και της ικανότητας διαχείρισης του μεταβολικού στρες ή αλλιώς στην πιθανή αλλαγή της φυσιολογικής πορείας της εγγενούς γήρανσης.
Ποια η σχέση γήρανσης και οξειδωτικού στρες;
Η διαδικασία της γήρανσης, εγγενής ή εξωγενής, επηρεάζεται κυρίως από τον σχηματισμό των ελευθέρων ριζών γνωστών και ως δραστικές μορφές οξυγόνου(ROS), οι οποίες
αντιδρούν με το DNA, τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια με αποτέλεσμα τη συσσώρευση παραπροϊόντων, την έναρξη της εκφυλιστικής διαδικασίας και τελικά την επιτάχυνση της φυσικής
γήρανσης. Στην περίπτωση που οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούνται ταχύτερα από τον ρυθμό με τον οποίο μπορεί ένα βιολογικό σύστημα να τις αδρανοποιεί και να επιδιορθώνει τις
βλάβες που προκαλούν, τότε δημιουργείται η ανισορροπία
που ονομάζεται οξειδωτικό στρες και συνεπάγεται μια πληθώρα ορατών εκδηλώσεων που, όσο αφορά το δέρμα, ποικίλουν από την απώλεια και τη μείωση του κολλαγόνου και
των ελαστινών που οδηγεί σε ανελαστικότητα, την εμφάνιση
ρυτίδων έως και τις χρωματικές ανομοιομορφίες στην επιφάνεια του δέρματος.
Βλάβες του δέρματος και οι εκδηλώσεις τους:
Οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους πλήττεται το δέρμα
από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή ελευθέρων ριζών, τον σχηματισμό δερματικών κυττάρων που έχουν υποστεί μεταλλάξεις στο DNA
της επιφανειακής τους στιβάδας, την παραγωγή κολλαγενάσης
και την πρόκληση της φλεγμονώδους απόκρισης.
Όπως και στην ενδογενή γήρανση, έτσι και στην εξωγενή
που προκαλείται και από την ηλιακή ακτινοβολία, οι αλλαγές
που υφίσταται το δέρμα λαμβάνουν χώρα σε όλη την επιδερμίδα, το χόριο και τον υποδόριο ιστό και μπορούν να εκδηλωθούν με διακριτές και ευρείες αλλοιώσεις στην τοπογραφία του δέρματος. Στο γηρασμένο και φωτογηρασμένο δέρμα παρατηρούνται:
• Επιβράδυνση του κυτταρικού κύκλου με αποτέλεσμα να
μειώνεται ο χρόνος με τον οποίο αποπίπτουν τα καταστραμμένα κύτταρα και έτσι αυτά να συσσωρεύονται οδηγώντας
σε μια τραχιά και θαμπή δερματική επιφάνεια.
• Αποδιοργανωμένα ινίδια κολλαγόνου και
• Συσσώρευση μη φυσιολογικού υλικού ελαστίνης
• Μείωση των μελανοκυττάρων
Οι παραπάνω μεταβολές οδηγούν σε έλλειψη ελαστικότητας
και ανεκτικότητας του δέρματος, μειωμένη ενυδάτωση, εμφάνιση ρυτίδων αλλά και εμφάνιση ανομοιόμορφης μελάγχρωσης.

Προστασία από την φωτογήρανση
Για να αποφευχθεί η εκδήλωση των σημαδιών γήρανσης
που οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία, είναι απαραίτητο να
σταματήσει η υποβάθμιση των τριών βασικών δομικών συστατικών του δέρματος, δηλαδή κολλαγόνου, ελαστίνης και του
υαλουρονικού οξέος. Για αυτόν το λόγο, οι περισσότερες διαδικασίες και προϊόντα αντιγήρανσης σχεδιάζονται ή διαμορφώνονται με σκοπό την διάσωση τουλάχιστον μιας από αυτές
τις βασικές ουσίες του δέρματος ή γενικότερα την αδρανοποίηση των ελευθέρων ριζών.
Οι μόνες γνωστές άμυνες κατά τη φωτογήρανση, πέρα από
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την αποφυγή του ήλιου, είναι η χρήση αντιηλιακών ή κοσμετολογικών προϊόντων. Τα αντιηλιακά έχουν την ικανότητα να
μπλοκάρουν ή να μειώνουν το ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας που φτάνει στο δέρμα ενώ τα κοσμετολογικά προϊόντα προάγουν την σύνθεση και την ενίσχυση των βασικών
συστατικών.
Αντιηλιακή, Αντιοξειδωτική και Αντιγηραντική
προστασία από την FROIKA
Οι σειρές αντιηλιακών της FROIKA, PREMIUM SUNSCREENS
& HYALURONIC SILK TOUCH SUNSCREENS με εξειδικευμένη σύνθεση για την προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία και μεταξένια υφή, ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε
δέρματος και εποχής διαθέτοντας επιπλέον δραστικές ουσίες
που ενισχύουν τα δομικά συστατικά του δέρματος και παρεμποδίζουν ή/και επιδιορθώνουν τις βλάβες που σχετίζονται
με τη φωτογήρανση.
• Τα δραστικά συστατικά Ectoin, Indanone, Oligofructans &
Hexapeptide-4 λειτουργούν ως ασπίδα των κυττάρων του
δέρματος ενάντια στην φωτογήρανση, τις βλάβες του DNA
και τη ρύπανση εξισορροπώντας το μικροβίωμα και βοηθώντας στην αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδοχέων της βιταμίνης D
• Τ ο Υαλουρονικό οξύ παρέχει ενυδάτωση ακόμα και στα
βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων.
• Ο συνδυασμός ισχυρών αντιοξειδωτικών παραγόντων όπως
τα Vitamin C, Ethylferulate, Carnosolic Acid, Ronacare
Ap και Thermus Thermophillus Ferment, προσφέρουν
ένα προηγμένο σύστημα προστασίας και αδρανοποίησης
των ελευθέρων ριζών
• Τ ο δραστικό μόριο Hordenine που περιέχεται στο Anti-Spot
προϊόν της σειράς PREMIUM SUNSCREEN προσφέρει επιπλέον χρωματική ομοιογένεια στην επιδερμίδα.
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PREMIUM

SUN SCREEN
Η νέα γενιά
φωτοπροστασίας
κατά της γήρανσης
● UVA/UVB/IR/Blue Light
ευρέως φάσματος προστασία
σε μια ελαφριά, απαλή φόρμουλα
● Αντιγήρανση
● Αντιοξειδωτική δράση
● Κατά της περιβαλλοντικής ρύπανσης
● Δράση όμοια της Βιταμίνης D
● Ισορροπία μικροβιώματος
● Παράγοντες ενίσχυσης του SPF

HYALURONIC
Indanone 0.2%
● UVA/UVB/IR/Blue Light
ευρέως φάσματος προστασία
● Ελαστομερή 3ης γενιάς
& Υαλουρονικό Οξύ
● Αντιηλιακή προστασία
με αντιγηραντική δράση
● Αντιρυτιδικό αποτέλεσμα
● Μεταξένια, Silk Touch υφή
● Ιδανική βάση μακιγιάζ

77 Mitromara Str., Aharnes 13678, Athens - Greece
Tel.: +30 210 24 44 378 - Fax: +30 210 24 40 973
www.froika.com - e-mail: info@froika.com
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ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

A N T I - AG E I N G

Ορατό άμεσο lifting

Eye Cream

Μακράς διάρκειας
lifting effect

• ΣΥΣΦΙΞΗ

• ΣΥΣΦΙΞΗ

• ΑΝΟΡΘΩΣΗ

• ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

• ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

• ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

77 Mitromara Str., Aharnes 13678, Athens - Greece
Tel.: +30 210 24 44 378 - Fax: +30 210 24 40 973
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Observ 520χ

STEP by Universkin (LIDS MEDICAL)

by SYLTON diagnostic systems (LIDS MEDICAL)
Προηγμένο διαγνωστικό / απεικονιστικό σύστημα
δερμοανάλυσης

Η 1η εξατομικευμένη θεραπεία αισθητικής δερματολογίας

Με το νέο προηγμένο διαγνωστικό
απεικονιστικό σύστημα
δερμοανάλυσης Observ 520x
προχωράτε τη διάγνωση
και τη συμβουλευτική
του δέρματος σε ένα
άλλο επίπεδο και
βελτιστοποιείτε στο
έπακρο τα θεραπευτικά
σας πρωτόκολλα
για ακόμη καλύτερα
αποτελέσματα.
•Π
 ροηγμένο σύστημα
τοποθέτησης προσώπου
• 9 λειτουργίες φωτός
•Α
 νάλυση δέρματος και
ανάλυση εμφάνισης
• Απεικόνιση από 5 διαφορετικές γωνίες
• Σύγκριση διαφορετικών λειτουργιών φωτός
• Δυναμικές Αναφορές Ανάλυσης
•Λ
 ειτουργία Ghost για ακριβή
επανατοποθέτηση και φωτογράφηση
• Σ ύγκριση πριν και μετά φωτογραφιών

• Ε πιφέρει αποτελέσματα από την 1η κιόλας συνεδρία
• Ελάχιστα 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)

Slimming Concentrate

Συμπλήρωμα Διατροφής
100% Φυτική Αγωγή Αδυνατίσματος με Κάψουλες Λαχανικών

Vitality Booster

Θεραπεία 1 μήνα για ενίσχυση των αποτελεσμάτων της θεραπείας LPG
εκ των έσω με ένα μείγμα φυτικών εκχυλισμάτων σε κάψουλες (φτιαγμένες
και αυτές από κωνοφόρα).
Προκειμένου να ξεκινήσει η απώλεια βάρους, το SLIMMING CONCENTRATE
ενεργοποιεί τρεις μηχανισμούς για έλεγχο της όρεξης, καύση του λίπους και
αποσυμφόρηση του οργανισμού.
Συστατικά:
•Ά
 λγη -> αυξάνει
την αίσθηση του
κορεσμού
•Μ
 άτε και γκουαράνα
-> για καύση του
λίπους
•Χ
 ρώμιο -> διατηρεί
σε φυσιολογικά
επίπεδα το σάκχαρο
στο αίμα
•Χ
 αλκός και
ψευδάργυρος ->
εξασφαλίζουν ότι
ο μεταβολισμός
λειτουργεί σωστά
•Π
 ράσινο τσάι και
πικραλίδα -> για την
αποτοξίνωση του
οργανισμού

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

Συμπλήρωμα Διατροφής
100% Φυτική Αγωγή με Κάψουλες Λαχανικών
Θεραπεία 1 μήνα για ενίσχυση των αποτελεσμάτων της θεραπείας LPG
εκ των έσω με ένα μείγμα φυτικών εκχυλισμάτων σε κάψουλες (φτιαγμένες
και αυτές από κωνοφόρα).
Το VITALITY BOOSTER ενισχύει τον μεταβολισμό σας και αποσυμφορεί
τον οργανισμό, μειώνει την κόπωση και διεγείρει τη ζωτικότητά σας. Φτιάχνεται
από ενεργά συστατικά με διεγερτικές ιδιότητες, αυξάνει τον μεταβολισμό σας,
επιτρέποντάς σας, έτσι, να κάψετε περισσότερη ζάχαρη και λίπος.
Συστατικά:
• Τζίνσενγκ, καρύδι κόλα και
ιβίσκος -> Τονώνουν και
ενισχύουν τη ζωτικότητα του
οργανισμού και τις σωματικές
αποδόσεις.
• Κανέλα και βιταμίνη Β12 ->
Βοηθούν στη μείωση της
κόπωσης και στην αύξηση
της πνευματικής ικανότητας.
• Μ άραθος και ραδίκι ->
διεγείρουν το φυσικό σύστημα
αποτοξίνωσης και καθαρίζουν
τα όργανα φιλτραρίσματος του
οργανισμού, βελτιώνοντας, έτσι, την αποτοξινωτική τους δράση.
• Βιταμίνη C και Σίδηρος -> ενισχύουν τη φυσική άμυνα του οργανισμού.
5. Ασκόφυλλο, καφέ φύκια -> βοηθούν στην καύση του λίπους.

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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BioSil®

Fagron NeogenΤΜ

Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου†

Η φυσική σειρά επανάσταση στην ενδυνάμωση των μαλλιών
και την τριχόπτωση
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 Biosil® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με πυρίτιο που βελτιώνει αποδεδειγμένα την υγεία των μαλλιών,
των νυχιών, του δέρματος, των οστών
και των χονδρών. Περιέχει ως δραστική
ουσία το ch-OSA®, ένα μίγμα ορθοπυριτικού οξέος σε συνδυασμό με χλωριούχο χολίνη, το οποίο ενεργοποιεί
τη φυσική βιολογική οδό παραγωγής
του κολλαγόνου. Έτσι, ο οργανισμός
παράγει με το δικό του “αποτύπωμα”
DNA τις 3 πρωτεΐνες ομορφιάς: το κολλαγόνο, την ελαστίνη και τη κερατίνη.
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. Διατίθεται 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.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res,
299:499-505. ‡ Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153.

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

Silken Face Night Cream Skin Booster 50ml

Pigmerise®

Καινοτόμο προϊόν για τη
θεραπεία της υπομελάγχρωσης

Κρέμα νύχτας

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 απορρόφησή του.
Tο Pigmerise® περιέχει ένα φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπεριού (Piper
nigrum phytocomplex) σε υψηλή
συγκέντρωση, το οποίο αποτελεί
ένα ισχυρό μίγμα με αντιοξειδωτική δράση.
Το Pigmerise® δρα μειώνοντας
τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες
στην επιδερμίδα και βοηθά στην αποκατάσταση των φυσιολογικών συνθηκών για τον πολλαπλασιασμό των
μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για τη χρώση του δέρματος. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για τη θεραπεία της λεύκης, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.
† 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.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Η εταιρία Evdermia παρουσιάζει το νέο της προϊόν την Silken Face Night Cream Skin Booster,
μία κρέμα νύχτας πολλαπλών δράσεων.
Η καθημερινή εφαρμογή της κατά τη διάρκεια της
νύχτας προσφέρει, πλούσια και βαθιά ενυδάτωση, αναζωογόνηση, αντιγήρανση , σύσφιξη,
προστασία από το digital stress και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Περιέχει καινοτόμα και μοντέρνα συστατικά:
• RETINOL GS 50
• HYACARE® 50
• SYNCHRONIGHT™
• SYN®-HYCAN
• VITAMIN E
• SESAME OIL
• SHEA, SHOREA AND MURUMURU BUTTER
Εφαρμόζεται ομοιόμορφα μετά από καλό καθαρισμό σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.
Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.
Η Evdermia Dermaceuticals με την πολυετή παρουσία της στον χώρο των δερματολογικών προϊόντων
επικεντρώνεται στην Υγεία της επιδερμίδας επενδύοντας στην τεχνογνωσία
και δημιουργώντας προϊόντα καινοτόμα υψηλής ποιότητας για κάθε ηλικία.
Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα. Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται στα φαρμακεία.
Evdermia Ltd
Ιωνίας 25, 57019 Περαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 23920 20270, Fax: +30 23920 20632
e-mail: info@evdermia.gr, www.evdermia.gr
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RAPID DARK SPOT
CORRECTING SERUM από τη DERMACON

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

TARGETED WRINKLE
CORRECTOR από τη DERMACON

Ορός Νέας Γενιάς που μειώνει την όψη σκούρων κηλίδων!

Νέα Δραστική Θεραπεία κατά των ρυτίδων!

Η Μurad αποτελεί κορυφαίο Βrand δερμοκαλλυντικών φροντίδας του δέρματος, φημισμένο για την καινοτομία, τις κλινικές έρευνες, την ασφάλεια και την υψηλή
απόδοση των προϊόντων.
Η Μurad κυκλοφορεί στην σειρά Environmental
Shield, τον Ορός Νέας Γενιάς Rapid Dark Spot Correcting
Serum.
Ο Rapid Dark Spot Correcting Serum είναι εντατικός
ορός που μειώνει την όψη των σκούρων κηλίδων και των
υπερμελαγχρώσεων ενώ προάγει την ανανέωση των επιφανειακών κυττάρων για ομοιόμορφο και λαμπερό δέρμα.
Ο ορός Rapid Dark Spot Correcting Serum έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε όλους τους τύπους δέρματος,
καθώς στοχεύει στην μείωση της όψης των σκούρων κηλίδων, που μπορεί να εμφανιστούν στο δέρμα με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον τόνο του δέρματος.
Επιπλέον, περιέχει συνδυασμό αντιοξειδωτικών και
καταπραϋντικών συστατικών που βοηθούν στη μείωση
της εμφάνισης της μελάγχρωσης που προκαλείται από
φλεγμονή.
Φόρμουλα με κλινικά αποδεδειγμένη δράση* που μειώνει την όψη των
επίμονων σκούρων κηλίδων, των πανάδων και των υπερμελαγχρώσεων χαρίζοντας άμεσα ομοιόμορφο τόνο.
Ορατά αποτελέσματα με την εφαρμογή του Rapid Dark Spot Correcting
Serum σε 14 ημέρες.
- 84% μείωση σκούρων κηλίδων
- 91% πιο φωτεινό δέρμα
- 94% πιο απαλό δέρμα
- 89% πιο λαμπερή όψη
*Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα κατά την μέτρηση των περιοχών με σκούρες κηλίδες.
Ενδείκνυται για κάθε τύπο δέρματος. Εφαρμογή 1-2 pumps, πρωί – βράδυ, σε καθαρό & στεγνό δέρμα, σε πρόσωπο, λαιμό & ντεκολτέ. Κατά την
πρωινή εφαρμογή χρησιμοποιείται με αντηλιακή προστασία Murad.

Η Μurad αποτελεί κορυφαίο Βrand δερμοκαλλυντικών
φροντίδας του δέρματος, φημισμένο για την καινοτομία, τις
κλινικές έρευνες, την ασφάλεια και την υψηλή απόδοση των
προϊόντων. Η Μurad κυκλοφορεί στην σειρά Resurgence,
τη Νέα Δραστική Θεραπεία Targeted Wrinkle Corrector.
O Targeted Wrinkle Corrector είναι μια στοχευμένη, εντατική θεραπεία με εξαπεπτίδια που μειώνει την όψη των ρυτίδων οι οποίες προκαλούνται από τις μυϊκές συσπάσεις του
προσώπου. Λειτουργεί και σαν στιγμιαίο υλικό πλήρωσης
με εξαιρετικά βιοδιαθέσιμο υαλουρονικό οξύ, γεμίζοντας
τις ρυτίδες - ακόμα και τις βαθιές, επίμονες γραμμές - ενώ
ενυδατώνει δραστικά, «γεμίζοντας», λειαίνοντας και μειώνοντας την ένταση των ρυτίδων. Ορατά αποτελέσματα* μετά την εφαρμογή του Targeted Wrinkle Corrector.
-1
 00% παρουσίασε ορατή βελτίωση στις ρυτίδες (γραμμές στο μεσόφρυο ΙΙ).
- 96% είδε πιο λεία υφή στις περιοχές που εφαρμόστηκε το προϊόν.
- 88% συμφωνεί ότι οι γραμμές έκφρασης του προσώπου φαίνονται πιο λείες.
- 84% θα σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν αντί για filler.
- 80% συμφωνεί ότι οι ρυτίδες δείχνουν λιγότερο βαθιές και αισθητές.
- 80% συμφωνεί ότι οι περιοχές όπου εφαρμόστηκε το προϊόν δείχνουν
πιο «γεμάτες».
- 80% αισθάνεται λιγότερο στρες για τη γήρανση και αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την εμφάνισή του.
*Αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από συμμετέχοντες σε κλινική μελέτη 4 εβδομάδων.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους γραμμών & ρυτίδων, μεσόφρυο, μέτωπο,
πόδι της χήνας, περιστοματικά. Κατάλληλο για όλους τους τύπου δέρματος.
Η άκρη του σωληνάριου που μοιάζει με στυλό επιτρέπει την ακριβή εφαρμογή του προϊόντος στις προς θεραπεία περιοχές, προσφέροντας δραστικά
αποτελέσματα άμεσης μείωσης των ρυτίδων. Εφαρμογή, πρωί - βράδυ, σε
καθαρό & στεγνό δέρμα. Πιέζουμε απαλά το προϊόν και ταμπονάρουμε με
τη μεταλλική πλευρά κατά μήκος της ρυτίδας. Εάν χρειάζεται, με τον παράμεσο ταμπονάρουμε ελαφρά.

Επισκεφθείτε μας στο www.murad.gr, βρείτε μας στο MuradGR & ακολουθήστε μας στο murad_greece
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος DERMACON
Δελφών 5 & Κηφισίας, 152 33 Αθήνα, Τ. 210 6777540, S. www.dermacon.gr, E. dermacon@dermacon.gr

Εξαιρετικά ισχυρό σύστημα HIFU BUTERA του Κορεάτικου οίκου IDS
Ποικίλες θεραπείες με το επαναστατικό BUTERA!

Το BUTERA, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα HIFU, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει τη θερμική ενέργεια στο στρώμα SMAS που βρίσκεται βαθιά κάτω από το δέρμα. Με αυτήν τη μέθοδο, η μεταφερόμενη ενέργεια
προκαλεί θερμική βλάβη, αναγκάζοντας στη συνέχεια το δέρμα να αναπλαστεί με φυσικό τρόπο ώστε να αναγεννηθεί η επιδερμίδα. Ενσωματώνει έξυπνη λειτουργία για την εφαρμογή κάθε θεραπείας. Προσφέρει πραγματική
διείσδυση σε βάθος, σύσφιξη και ανάπλαση του δέρματος. Οι χρόνοι θεραπείας είναι εξαιρετικά σύντομοι ώστε
να έχετε τη μέγιστη δυνατή απόσβεση της επένδυσής σας με περισσότερες θερπαείες ανά ημέρα. Παράλληλα, διαθέτει εύχρηστη εργονομική χειρολαβή (τύπου στυλό) για μέγιστη ακρίβεια κατά τη διαδικασία της θεραπείας. Το
σύστημα HIFU BUTERA στοχεύει ειδικά στο υπόστρωμα της δερμίδας (dermis) και το υπόστρωμα του SMAS του
δέρματος, αναπλάθοντας το δέρμα και προσφέροντας ορατή λάμψη και αναζωογόνηση από την πρώτη συνεδρία.
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευελιξία του καθώς ενδείκνυται για θεραπείες είτε του προσώπου είτε του σώματος με σημαντική μείωση του λιπούδους ιστού και την ανάπτυξη υγιών κυττάρων για μία νέα, λαμπερή και αναγωογονημένη επιδερμίδα.
Το εύρος των τύπων των προσαρμογέων της κεφαλής καλύπτει όλα τα βάθη της επιδερμίδας στα οποία χρειάζεται να στοχεύεσετε: D1,5 (βάθος 1,5 mm), D3,0 (βάθος 3 mm), D4,5 (βάθος 4,5 mm), F10 (βάθος 10 mm για λίπος), F15 (βάθος 15 mm για λίπος).
Για περισσότερες πληροφορίες και ειδικές προσφορές, καθώς και για αναζήτηση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!
Solution Medical Care - Ιατρικά υλικά υψηλής ποιότητας
Τηλ. 2310 303013, 2310 943313, fax: 2310 935845, email: info@solutionmedical.gr | sales@solutionmedical.gr
www.medica100.com | www.solutionmedical.gr | www.medicalasers.gr
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FROΪKA | ULTRA LIFT

Σύστημα κρουστικών κυμάτων

BTL-6000 TOPLINE POWER

Ορατό μόνιμο lifting

Το ισχυρότερο shockwave της αγοράς!

Το σύστημα κρουστικών κυμάτων BTL-6000
είναι το ισχυρότερο shockwave της αγοράς, το
οποίο προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα
στον χρήστη. Η φορητότητά του βοηθά στην
εύκολη μεταφορά του. Ειδικότερα, έχει βάρος
μόλις 7 κιλά. Προσφέρει στους ασθενείς σας
μία εξαιρετικά αποτελεσματική, μη επεμβατική
θεραπεία για την κυτταρίτιδα και τη γενικότερη
σύσφιξη της επιδερμίδας. Το BTL-600 στοχεύει κατευθείαν στα λιποκύτταρα, τα οποία διασπώνται με τα κρουστικά κύματα, ενώ η τριβή
που αναπτύσσεται μεταξύ των συμβάλλει στην
αύξηση του θερμικού φορτίου με αποτέλεσμα
τη σύσφιξη του δέρματος. Μερικά από τα μοναδικά του πλεονεκτήματα είναι η εξαιρετική πίεση που μεταφέρει στο σώμα της τάξεως των 5 bar, η συχνότητα των παλμών στα 20 Hz, και η έγχρωμη οθόνη αφής των 5,7 ιντσών. Περιέχει αρκετά πρωτόκολλα για τις εφαρμογές σας, ενώ παράλληλα η ειδικά σχεδιασμένη εργονομική λαβή παρέχει στον εφαρμοστή άνεση και ευκολία κατά τη διαδικασία της θεραπείας.
Για περισσότερες πληροφορίες και ειδικές προσφορές, καθώς και για αναζήτηση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Το κάθε δέρμα είναι μοναδικό και όπως αυτό αλλάζει με την πάροδο του
χρόνου, έτσι και η FROIKA
ανανεώνεται με μόνιμο σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων που στοχεύουν στην φροντίδα και
στη διατήρηση της υγείας
και της νεότητάς του.
Η ανανεωμένη αντιγηραντική σειρά ULTRA LIFT για ορατό (άμεσο-μόνιμο)
lifting effect, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση καθημερινής περιποίησης
για πρόσωπο, λαιμό και μάτια. Η Ultra Lift Light Cream είναι ιδανική για
τα κανονικά και μικτά δέρματα αφού χαρακτηρίζεται από ελαφριά, ματ υφή
ενώ η Ultra Lift Rich Cream διαθέτει πλούσια υφή με ενισχυμένη λιπαρή
φάση, κατάλληλη για τα ξηρά και άτονα δέρματα. Η εξειδικευμένη για την
περιοχή των ματιών Ultra Lift Eyes εξομαλύνει τις βαθιές ρυτίδες ενώ το
Ultra Lift Serum με αποτελεσματική αντιγηραντική προστασία ενισχύει το
βέλτιστο αποτέλεσμα.
Η βασική φόρμουλα της σειράς στοχεύει στην διατήρηση της νεανικής και
σφριγηλής όψης της επιδερμίδας με δραστικά συστατικά όπως το αλπικό
φυτό ‘’Εντελβάις’’, Suberin, X-Pressin, Υαλουρονικό Οξύ ,Νευροπεπτίδια και Ισοφλαβόνες με δράση άμεσου και μακράς διάρκειας Lifting,
σύσφιξης, δερματικής ανάπλασης και ήπιας απολέπισης.

Solution Medical Care - Ιατρικά υλικά υψηλής ποιότητας
Τηλ. 2310 303013, 2310 943313, fax: 2310 935845
email: info@solutionmedical.gr | sales@solutionmedical.gr
www.medica100.com | www.solutionmedical.gr | www.medicalasers.gr

Froϊka Dermocosmetics
Μητρομάρα 77, Αχαρνές, 136 78, Tηλ.: +30 210 2444378
www. froika.com, email: info@froika.com

FROΪKA | SENSITIVE LINE

FROΪKA | HYALURONIC
& HYALURONIC MOIST

Ευαίσθητα-μη ανεκτικά δέρματα

Ολοκληρωμένη λύση ενυδάτωσης

Η SENSITIVE σειρά της FROIKA
είναι ιδανική για το ευαίσθητο, ευερέθιστο και μη ανεκτικό δέρμα σε
χημικά συστατικά, περιβαλλοντικές
ή ορμονικές αλλαγές ή στην έκθεση
στον ήλιο. Η εξειδικευμένη σύνθεσή της περιέχει Υαλουρονικό Οξύ
μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους για ενυδάτωση σε βάθος, Κεραμίδια για την αποκατάσταση και
βελτίωση της υφής του δέρματος,
Βιταμίνη Ε με αντιοξειδωτική δράση και Βιοενεργά Πεπτίδια που
ρυθμίζουν και ενισχύουν τους μηχανισμούς άμυνας του ευαίσθητου και
αντιδραστικού δέρματος ενάντια στις εξωτερικές ή εσωτερικές ‘’επιθέσεις’’.
To SENSITIVE FOAMING GEL, καθαρίζει ήπια και αποτελεσματικά χωρίς
να ξηραίνει ή να ερεθίζει το ευαίσθητο δέρμα ενώ η SENSITIVE LOTION αποτελεί την ιδανική λύση για τον καθαρισμό και την αποτελεσματική αφαίρεση
του μακιγιάζ, των ρύπων και του σμήγματος. Το SENSITIVE HYDRATANT
MILK ενυδατώνει και καταπραϋνθεί το δέρμα μειώνοντας τους ερεθισμούς
και τα ερυθήματα.
Οι κρέμες τις σειράς SENSITIVE CREAM, SENSITIVE CREAM LIGHT,
SENSITIVE CREAM RICH, SENSITIVE ANTI-REDNESS CREAM, SENSITIVE
UV SPF 30 CREAM & SENSITIVE EYE CREAM ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε δέρματος χαρίζοντας μια ευεργετική καθημερινή ρουτίνα περιποίησης χωρίς ερεθισμούς

Οι ανανεωμένες σειρές της FROIKA HYALURONIC & HYALURONIC
MOIST προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση στην καθημερινή ρουτίνα
περιποίησης της επιδερμίδας του προσώπου και του σώματος.
Το HYALURONIC MOIST WASH
200ml & 400ml είναι εμπλουτισμένο
με Υαλουρονικό οξύ, καταπραϋντικούς
παράγοντες, βιταμίνες και βιοενεργά πεπτίδια, ιδανικό για απαλό καθαρισμό και
βαθιά ενυδάτωση. Τα HYALURONIC
MOIST BI-PHASE MICELLAR WATER
400ml & HYALURONIC EYES BIPHASE MICELLAR WATER 150ml
αποτελούν την ιδανική λύση ντεμακιγιάζ, ενυδάτωσης και καθαρισμού ενώ η
απαλή HYALURONIC TONIC LOTION
χωρίς οινόπνευμα, χαρίζει αίσθηση φρεσκάδας, τόνωσης και αποτοξίνωσης
της επιδερμίδας μετά τον καθαρισμό αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η σειρά κρεμών HYALURONIC MOIST CREAM LIGHT, RICH & UV spf30
με φυτικά βλαστοκύτταρα, διαθέτει 7απλό μηχανισμό εντατικής ενυδάτωσης,
ενισχύει την άμυνα του δέρματος, δρα αντιοξειδωτικά και προστατεύει από
την πρόωρη γήρανση. Οι δερματολογικές κρέμες προσώπου για ανάπλαση HYALURONIC ACID’S, AHA 8 και AHA 14 με α-υδροξυοξέα φρούτων, απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας ενισχύοντας τη φυσική διαδικασία της κυτταρικής αναγέννησης, προστατεύοντας ενάντια στη γήρανση και τη φωτογήρανση και χαρίζοντας στην επιδερμίδα υγιή εμφάνιση.

Froϊka Dermocosmetics
Μητρομάρα 77, Αχαρνές, 136 78, Tηλ.: +30 210 2444378
www. froika.com, email: info@froika.com

Froϊka Dermocosmetics
Μητρομάρα 77, Αχαρνές, 136 78, Tηλ.: +30 210 2444378
www. froika.com, email: info@froika.com
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Carboxytherapy Carbomed C02
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Dermlite Lumio® 2

Μια συσκευή Ιατρικής Θεραπείας

Δερματολογικός φακός

Το νέο μοντέλο φορητού δερματολογικου φακού του
Οίκου Dermlite Lumio 2 είναι η επόμενη γενιά γενικού φωτισμού εξετάσεων δέρματος. Συνδυάζοντας το λαμπρότερο πολωμένο λευκό φως στην κατηγορία, διαθέτει την δυνατότητα επιλογής σε τρία μήκη κύματος στο φάσμα υπεριώδους ακτινοβολίας, μια ειδική λειτουργία ξύλου και ειδικά
οπτικά φίλτρα σε μια πανέμορφη λεπτή, γρήγορα επαναφορτιζόμενη συσκευή, το Lumio 2 είναι το απόλυτο εργαλείο για την
απεικόνιση διαφόρων καταστάσεων του δέρματος.

HANDY

Συσκευή Plasma Excellence
Η θεραπεία Carboxytherapy είναι μια ιατρική θεραπεία που αποτελείται από
υποδόρια ή ενδοδερμική χορήγηση αερίου [CO2] Για θεραπευτικούς σκοπούς μέσω τοπικών μικροεγχύσεων χρησιμοποιώντας πολύ λεπτές βελόνες.
Μικρές ακίνδυνές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα CO2 εγχέονται στις
περιοχές του προσώπου ή και του λαιμού, οι οποίες παρουσιάζουν γραμμές έκφρασης, βαθιές ρυτίδες, σκιές ή λίπος με στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος της περιοχής. Η αγγειογένεση νέων αιμοφόρων αγγείων στα σημεία εφαρμογής που προκαλείται από την καλύτερη αιμάτωση
& οξυγόνωση βελτιώνει την εξωτερική όψη της επιδερμίδας.

Ο τέλειος συνδυασμός της τεχνολογίας και της μικροχειρουργικής. Η δερματολογία, πλαστική χειρουργική και η αισθητική ιατρική μπορούν να βασίζονται σε μια νέα ιατρική συσκευή, για μια μη
επεμβατική μικροχειρουργική, που ονομάζεται HANDY.
Το HANDY, εκμεταλλευόμενο τον ιονισμό αερίων που υπάρχουν στον αέρα, δημιουργεί ένα μικρό ηλεκτρικό τόξο ικανό να
αποκαταστήσει την τονικότητα στους ιστούς.
Αυτή η αρχή λαμβάνει χώρα όταν η άκρη του ηλεκτροδίου είναι αρκετά κοντά στο δέρμα, χωρίς να το αγγίξετε ποτέ.

ΔΙΓΚΑΣ - MEDICAL EQUIPMENT - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Λ. Κηφισίας 354, Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ.: 210 6825000, 210 6826000, www.digas.gr

ATACHE Depigment Serum

ATACHE Depigment Punctual - P3
"Anti-Spot Cream"

• Ορός Αποχρωµατισµού & Ενυδάτωσης

• ∆υσχρωµία • Mέλασµα
• Πανάδες

• Ισορροπεί τη χρώση σε “Θαµπές Επιδερµίδες”

Aναστολείς της Tυροσινάσης

Aναστολείς της Tυροσινάσης

Kojic Acid & Arbutin

Kojic Acid & Arbutin

Kαινοτοµία ATACHE:

Kαινοτοµία ATACHE:

Polypodium Leucotomos

Polypodium Leucotomos

Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική &
Aντιφλεγµονώδης Δράση

Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική &
Aντιφλεγµονώδης ∆ράση

Φροντίδα µε:

Φροντίδα µε:

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

Φίλτρα: TiO2, Silica

Βιταµίνες C & E,
Υαλουρονικό οξύ, Εκχύλ. Γλυκύρριζας

15ml

Χρήση: Εφαρµόζεται κάθε πρωί
(ή και το βράδυ εάν απαιτείται)
µε ελαφρύ µασάζ σε όλο το πρόσωπο.

Xρήση: Πρωί & βράδυ στα σηµεία της δυσχρωµίας
Mπορεί να χρησιµοποιείται στον Ήλιο
∆εν προκαλεί ερεθισµούς
Oρατό αποτέλεσµα σε 20 ηµέρες

ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE
By ASAC Pharma-Spain

Φίλτρα: TiO2, Silica

ATACHE

DERMATOLOGICAL CARE

Tηλ: 210 7628700 - email: info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr

By ASAC Pharma-Spain
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια

AAD 2022 AMERICAN
ACADEMY OF
DERMATOLOGY ANNUAL
MEETING- BOSTON
25-29 March 2022
Boston Convention Center
and Exhibition Center, 415
Summer St, Boston, MA
02210, USA, www.aad.org
Εαρινές Ημέρες της
ΕΔΑΕ
15 - 17 Απριλίου 2022,
Θεσσαλονίκη, Μακεδονία
Palace, www.erasmus.gr/
microsites/1256
18 EADO CONGRESS
HYBRID CONGRESS
21-23 April 2022, Sevilla,
Spain, www.eado.org
th

EADV SYMPOSIUM 2022
12-14 May 2022
Ljubljana, www.
eadvsymposium2022.org
Καινοτομίες στη
ΔερματολογίαΑφροδισιολογία

Από την έρευνα στην
κλινική πράξη
26-28 Μαΐου 2022, Αθήνα,
Μέγαρο Μουσικής
www.dermatologydays.gr
IMCAS
ASIA 2022
10 June - 12 June 2022
Bangkok, The Athenee Hotel,
a Luxury Collection Hotel,
www.imcas.com/en/attend/
imcas-asia-2022
8ο Πανελλήνιο
Συνέδριο
Μελανώματος
16-18 Ιουνιου 2022, Αθήνα,
Grand Hyatt
https://era.gr/portfolioitem/8th-panhellenicmelanoma-congress/
5o ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ε.ΜΕ.Δ.Α.Α.Π. |
«ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
2022: ΠΑΡΕΛΘΟΝ,
ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΛΟΝ»
30 ΙΟΥΝΙΟΥ- 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

2022, Καλαμάτα, Ξενοδοχείο
GRECOTEL FILOXENIA, www.
free-spirit.gr/el/dermatikespathiseis-parelthon-paronmellon-p6
67.html
IMCAS
AMERICAS 2022
21 July - 23 July 2022 ,
Cartagena de Indias
Convention Center - Julio
Cesar Turbay Ayala,
Colombia
www.imcas.com/en/attend/
imcas-americas-2022
AAD INNOVATION
ACADEMY
21-24 JULY 2022,
VANCOUVER, BC
www.aad.org/member/
meetings-education/ia22
3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο ΕΛ.Ε.ΔΕ.
2-4- Σεπτεμβρίου 2022,
Θεσσαλονίκη
https://www.hdsdermoscopy.gr/
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31st EADV CONGRESS
7-11 September 2022, Milan
www.eadvcongress2022.org/
congress
41st Annual Meeting
of the International
Society for
Dermatologic
Surgery
22-24 September 2022,
Thessaloniki
Concert Hall
www.annualisdsmeeting.com/

2nd BIENNAL
MEETING BALKAN
FUNGUS
13-15 Οκτωβρίου 2022,
Θεσσαλονίκη, www.
balkanfungus2020.com
21η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
9-10 Δεκεμβρίου 2022,
Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου
(Πλανητάριο)
τηλ. 2107265191
κα Δαμπολιά Δήμητρα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: SKILARENCE

Relizema

TM

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

RELIFETM. MY SKIN SAYS HOW I FEEL.
Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, T.:210 8316111-13, F.:210 8317343, info@menarini.gr

GR-RELI-03-3-2021

GR21025

1. RelizemaTM cream ΦΟΧ, 2. RelizemaTM ultra hydrating lotion Label, 3. RelizemaTM
lipid-replenishing cleanser Label, 4. RelizemaTM spray&go - zinc + panthenol ΦΟΧ

