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Ψωρίαση & Συννοσηρότητες:
τι χρειάζεται να γνωρίζει ο δερµατολόγος
σελ. 3

Ε

Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Με µεγάλη επιτυχία
πραγµατοποιήθηκε το
31ο Πανευρωπαϊκό
Συνέδριο ∆ερµατολογίας Αφροδισιολογίας

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

3

ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

σελ. 12

Εγκαίνια της ανακαινισµένης
Νοσηλευτικής Πτέρυγας
Καπετανάκη και του
ανακαινισµένου Ιστοπαθολογικού
Εργαστηρίου του Νοσοκοµείου
«Α. Συγγρός»

Επιστηµονικά κείµενα
από την 19η ∆ερµατολογική ∆ιηµερίδα
σελ. 14 - 49
•
Λάθη
στη
διάγνωση
...της
δερµατίτιδας
εξ
επαφής
•
Περιττές
ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Παθήσεων του
Γυναικείου Κατώτερου ή/και λάθος εξετάσεις ...στην κνίδωση • Συνήθη λάθη κατά τη
Ουρογεννητικού Συστήµατος
χορήγηση τοπικών κορτικοστεροειδών • Συνήθη λάθη κατά τη
και της περιοχής του
Πρωκτού
χορήγηση συστηµατικών κορτικοστεροειδών• Συνήθη λάθη κατά
τη ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
χορήγηση των τοπικών αντιβιοτικών • Περιττές ή/και λάθος
εξετάσεις στη διερεύνηση των αλωπεκιών • Λάθη στη θεραπεία
ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ & στην ενηµέρωση ασθενών ...µε ατοπική δερµατίτιδα • Λάθη
Παθήσεων του
Γυναικείου Κατώτερου
ο
στη θεραπεία
& στην ενηµέρωση ασθενών µε σύφιλη • Λάθη
Ουρογεννητικού ΣυστήµατοςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
και της περιοχής του
Πρωκτού Παθήσεων του
Γυναικείου
Κατώτερου
στη
θεραπεία
& στην ενηµέρωση ασθενών µε ΗPV λοίµωξη •
Ουρογεννητικού Συστήµατος
21-23
Λάθη του
στη
διάγνωση των δερµατικών λεµφωµάτων
και της περιοχής
Πρωκτού
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Παθήσεων του
Γυναικείου Κατώτερου
Ουρογεννητικού Συστήµατος
Εταιρεία
και της περιοχής του
Πρωκτού Ελληνική
Κατώτερου Γεννητικού

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Συστήµατος

3

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

DIVANI CARAVEL HOTEL

1

Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος
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PROGRAM
AT A GLANCE

2022

24

th

Edition

∆ιάκριση της Leo Pharma
για την εκστρατεία
ενηµέρωσης «Μην παίζεις
µε το δέρµα σου» σελ. 52

DIVANI CARAVEL HOTEL

WORLD CONGRESS

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

Preliminary

PROGRAM
Program
AT A GLANCE

1

υΠό τ Ην αιγ ιδα

COMING SOON

PARIS

DIVANI CARAVEL HOTEL

21-23
Νεότερες παρεµβάσεις στην Yπεριδρωσία
σελ. 54
2022
Η σύγχρονη τεχνολογία στη ∆ερµατολογία. Εφαρµογές
- 28HOTEL smartphone: πρόληψη καρκίνου του δέρµατος σελ. 66
DIVANI
26CARAVEL
Palais des Congrès

SAVE
THE DATE
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

J A N U A R Y
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PROGRAM
AT A GLANCE

2023

Νέα προϊόντα σελ. 92, Προσεχή συνέδρια σελ.110

The leading topics in

Dermatology,
Plastic Surgery
& Aging Science

1

PROGRAM
AT A GLANCE

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: KYNTHEUM

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH
ΠPOEΔPOΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, Α’ Παν/μιακή Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός», Διοικητής - Διευθυντής Νοσ. «Α. Συγγρός»
MEΛH:
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΥ.
αναστασιαδησ γ.
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ζ.
ανθοπουλοσ τ.
ANTΩNIOY X.

Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Noσ. «Α. Συγγρός»
Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
Δερματολόγος, Αθήνα
Δερματολόγος, Αθήνα
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας, Β΄ Παν/μιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων
ΑΠΑΛΛΑ Ζ.
Α.Π.Θ., Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Αποστολάκης Ν.
Δερματολόγος, Αθήνα
AYΓEPINOY Γ.
Oμ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
Δερματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β΄Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Α.
Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσ. «Αττικόν», Αθήνα
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ Κ.
Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη
Βασάλου Βαρβάρα
Δερματολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Α΄ Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσ. «Α. Συγγρός», Αθήνα
ΒΕΡΓΟΥ Θ.
Δερματολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΒΕΡΡOΣ Κ.
Δερματoλόγoς, Tρίπoλη
ΒΡΥΩΝΗ Γ.
Kαθηγήτρια Μικροβιολoγίας, Παν/μίου Αθηνών
Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α’, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Noσ.
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ Μ.
«Α. Συγγρός»
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ Μ.
Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α’, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Noσ. «Α. Συγγρός»
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.
Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίου Πατρών, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Π.Ν.Γ. Πατρών, Ρίο
ΓKAΓΚΑΡΗ Ε.
Επ. Καθηγήτρια Στοματολογίας ΕΚΠΑ, Στοματολογικό Τμήμα Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΓΟΥΛΕΣ Δ.
Ρευματολόγος, Αθήνα
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤ.
Επ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥ.
Δερματολόγος, Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α’, Νοσ. Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων, Γενικό Νοσ.
ΔΕΛΛΗ ΦΛ.Σ.
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
ΔΟΥΒΑΛΗ Θ.
Επιμελήτρια Β’ Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
Δερματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών
ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΕΥ.
Νόσων Noσ. «Α. Συγγρός»
Δερματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών
ΖΑΡΡΑΣ Α.
Νόσων, Κέντρο Μελανώματος & Καρκίνου του Δέρματος, Noσ. «Α. Συγγρός»
ZAPAΦΩNITHΣ Γ.
Δερματoλόγoς, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος, Γεν. Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία»
Καθηγητής Δερματολογίας, Αφροδισιολογίας & Αλλεργιολογίας, Δ/ντής των Πανεπιστημιακών
Ζουμπούλης Χ.
Κλινικών Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Αλλεργιολογίας και Ανοσολογίας, Νοσοκομείο
Dessau, Ιατρική Σχολή Βραδεμβούργου Theodor Fontane, Γερμανίας
ζουριδακη ε.
Διευθύντρια Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ζωγραφακησ χ.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Επιμελητής A’, Β΄ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
θεοχαρησ σ.
Δερματoλόγoς, Aθήνα
Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, Δ/ντής Α’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής,
IΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ.
Νοσ. Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης
KAKEΠΗΣ Μ.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΑΛΟγεροπουλοσ ν.
Δερματoλόγoς, Πειραιάς
ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ Κ.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Δερματολόγος, Θεσσαλονίκη
Καπελλάρη Α.
Δερματολόγος, Διδάκτωρ Γαλλικού Εθνικού Κολλεγίου Ιατρικής Αισθητικής, Αθήνα
KΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ.
Δερματολόγος, Αθήνα
KΑΡΑΔΗΜΑ Κ.
Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΑΡΔΑΣΗ Μ.
Δερματολόγος, Αθήνα
Καθηγητής Δερματολογίας, Διευθυντής Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής
Κατούλης Αλέξ.
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσ. «Αττικόν», Αθήνα
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.
Δ/ντής Δερματoλoγικού Τμήματος, Τζάνειο Νοσ.
KATΣAMΠAΣ A.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών
ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡΗ Α.
Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΑΥΚΑΣ Η.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, MSc, Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΕΤαΝΗ ε.
Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη
ΚΕΤΩΝΗΣ Γ.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Λευκωσία, Κύπρος
ΚΙΜΠΟΥΡΗ Κ.
Δερματoλόγoς, Λάρισα
KOλιαρακησ ν.
Συντ. Διευθυντής, Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήμ., Noσ. «A. Συγγρός»
KOΝΤOΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΣ Γ.
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΚΟΥΜΑΚΗ Δ.
Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α’, Πανεπιστημιακό Νοσ. Ηρακλείου, «ΠΑΓΝΗ», Ηράκλειο Κρήτης
ΚOΥΜΑΝΤΑΚΗ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚΗ Ε. τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΚOΥΣΚΟΥΚΗΣ Κ.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ
ΚΡΑΣΑΓΑΚΗσ κ.
Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής «ΠΑΓΝΗ»
KΡΥΓΚΕΡ-ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ Σ. Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίoυ Κρήτης
KΥΡΙΑΖΗ - ΤΑΧΟΥ Ε.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΥΡΙΤΣΗ Δ.
Επ. Καθηγήτρια Δερματολογίας Α.Π.Θ, Consultant Dermatologist University of Freiburg, Γερμανία
KΩΣTAKHΣ Π.
Διευθυντής, Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ Noσ. «A. Συγγρός»
Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίoυ Θεσ/νικης, Διευθύντρια Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε.
Κλινικής Θεσ/νίκης, Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
ΛΑΛΑΣ ΑΙ.
Αν. Καθηγής Δερματολογίας, A΄ Παν/μιακή Κλινική Α.Π.Θ., Νοσ. Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης
Δερματολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ Κ.
Π.Γ.Ν «Αττικόν», Αθήνα
Λάριος γ.
Δερματολόγος MD, MSc in HealtH informatics, Aθήνα
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Χ. Γ.
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίoυ Αθηνών
ΛΕΦΑΚΗ-MΑΝΤΕΚOΥ I.
Διευθύντρια Δερματολογίας, Υπεύθυνη Δερματολογικού Τμήματος Γεν. Κλινικής (EUROMEDICA) Θεσ/νίκη
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ΛΙΑΚΟΥ ΑΙ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ Μ.
ΛΟΥΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π.

Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Παν/μιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Noσ. «Α. Συγγρός»
Δερματολόγος, Αθήνα

ΜΑΚΡΗΣ Μ.

Αλλεργειολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργειολογίας (Δ. Καλογερομήτρος), Διευθυντής ΕΣΥ, Β’ Παν/
μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Πατρών, Δερματολόγος, Πάτρα
Δερματολόγος, Αθήνα
Δερματολόγος, Αθήνα
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
Δερματολόγος, Άργος
Διευθύντρια ΕΣΥ, Γεν. Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία»
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
τ. Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
Δερματολόγος, Αθήνα
Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
Επ. Καθηγήτρια Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
τ. Διευθυντής- Συντονιστής Δερματoλoγικής Kλινικής, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
Δερματολόγος, Βόλος
Δερματολόγος, Αθήνα
Δερματολόγος, Αθήνα
Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
τ. Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
Καθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Αθηνών, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής 401 ΓΝΣΑ
Διευθυντής Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
Δερματολόγος, Διευθύντρια Α’ Παν/μιακή Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ, Noσ.
«Α. Συγγρός»
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Β΄ Παν/μιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων
Α.Π.Θ., Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Marburg, Δερματολόγος, Αθήνα
τ. Διευθυντής-Συντονιστής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς
Διευθύντρια Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσ. «Α. Συγγρός»
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Ψωρίαση & Συννοσηρότητες:
τι χρειάζεται να γνωρίζει ο δερματολόγος
Παντελής Παναγάκης
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»

Εκδηλώσεις ψωριασικής νόσου

Συνννοσηρότητες2,3

Ψωρίαση κατά
πλάκας
Παλαμοπελματιαία
ψωρίαση
Ψωρίαση τριχωτού
Ψωρίαση
Ονύχων

Αρτηριακή υπέρταση
Καρδιαγγειακή νόσος

κεφαλής

Ψωριασική
αρθρίτιδα

Αξονική προσβολή

Διαβήτης

Παχυσαρκία

Πρώιμη εμφάνιση των συνοδών
νοσημάτων στους ασθενείς με
ψωρίαση σε σχέση με τον γενικό
πληθυσμό
Γενικός Πληθυσμός

Υπερλιπιδιαμία
Κατάθλιψη & αγχώδης διαταραχή
Φλεγμονώδης νόσος του
εντέρου

Ενθεσίτιδα
Δακτυλίτιδα

Λιπώδης διήθηση ήπατος

1. Greb JE, et al. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16082; 2. Cantrell W, et al. Practical Dermatology. 2018;July:38;
3. Boehncke WH, et al. Lancet. 2015;386:983; Busse K, Liao W. Psoriasis Forum 2010;16:175. 4. Esther von Stebut , et al.
Frontiers in Immunology (2020) https: 5. www.psoriasis.org/advance/psoriatic-disease-affects-more-than-skin-and-joints/

Ψωρίαση : μια συστηματική νόσος

Γενικός Πληθυσμός

Ασθενείς με ψωριασική νόσο

M. K. Garshick et al, Dermatol Clin 33 (2015) 25–39
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Α

Και όχι απλά εμφανίζονται με μεγαλύτερη
συχνότητα αλλά εμφανίζονται και πρώιμα σε
σχέση με τον γενικό πληθυσμό
• Πως συσχετίζεται όμως η ψωρίαση με τις
συννοσηρότητες της;
• Ο συνδετικός κρίκος είναι η Φλεγμονή, μιλάμε για μια γενικευμένη χρόνια φλεγμονή σ’ όλο το σώμα, όχι μόνο τι φαίνεται στο
δέρμα, που μπορεί να προκαλέσει γενικευμένες βλάβες στα αγγεία, στις αρθρώσεις
στο ενδοθήλιο, και τελικά στην εμφάνιση
των άλλων συννοσηροτήτων
“Psoriasis Is a Window to the
Inside”5
Η εκδήλωση της ψωρίασης στο δέρμα αντικατοπτρίζει τα επίπεδα φλεγμονής στον
οργανισμό μας
Η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων της ψωρίασης
συμβάλλει σε:
• βελτίωση της κλινικής εικόνας της ψωρίασης
• βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή
• βελτίωση της κατάστασης υγείας του

Image with permission from https://decryptedmatrix.
com
• Though dermatologists primarily focus on treating
diseased skin of psoriasis patients, psoriasis extends
beyond the skin and is a systemic (whole-body) inflammatory disease with manifestations in the:
- Vascular system: arteriosclerosis, ischemic heart
disease, cerebrovascular disease, peripheral vascular disease
- Immune system: increased lymphoma
- Central nervous system: increased rate of depression
Previous studies conclusively demonstrate that Ps is
associated with:
- Systemic inflammation (CRP, ESR, IL-6)
- Dyslipidemia
- Oxidative stress
- Obesity
- MBS
- CVD (MI and Stroke)
• Implications
- Clinicians need to be aware of and screen for associated comorbidities
- Psoriasis negatively impacts QOL, work productivity, co-morbidity, and mortality

Ψωρίαση & ψωριασική αρθρίτιδα

• 47% των ασθενών αναπτύσσουν από τη διάγνωση της νόσου διαβρώσεις εντός 2 ετών

Ψωριασική αρθρίτιδα: νόσημα με
υψηλό φλεγμονώδες φορτίο

Ετερογενής νόσος με σημεία και συμπτώματα
που άλλοτε θυμίζουν σπονδυλαθρίτιδα, άλλοτε ρευματοειδή αρθρίτιδα ή άλλου τύπου
ιδιότυπες αρθρικές εκδηλώσεις
• ≈ 25-30% των ασθενών με ΨΩ αναπτύσσουν ΨΑ1
• Στο 85% των ασθενών η δερματική εκδήλωση της ψωριασικής νόσου προηγείται
της προσβολής των αρθρώσεων2
• Η ΨΑ παραμένει συχνά αδιάγνωστη

R. Strochal et al, JEADV 2014
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Ερωτηματολόγιο διερεύνησης
πιθανής Ψωριασικής Αρθρίτιδας

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: SKILARENCE

Σοβαρότητα Νόσου

Η εξέλιξη της PsA ξεκινά πριν η εμφανίση των συμπτωμάτων είναι εμφανής
Οι συνέπειες της αποτυχίας διάγνωσης και αντιμετώπισης της ΨΑ μπορεί να είναι σοβαρές

Υψηλός Καρδιαγγειακός Κινδυνος
Συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό4

Τουλάχιστον 1 βλάβη
47%2

Ψωρίαση
Αλληλεπίδραση μεταξύ
γενετικών παραγόντων και
παραγοντικών
παραγόντων

Ψωρίαση
τριχωτού
κεφαλής

Έτη

„Προκλινική“ PsA

„Υποκλινική“ PsA

Ενεργοποίηση του άξονα IL-23 /
IL-17 και παραγωγή TNF

Ενδέχεται να υπάρχουν
μυοσκελετικές μεταβολές που
είναι εμφανείς με την απεικόνιση
και διαλυτοί βιοδείκτες

Ανάστροφη ψωρίαση

Αρχόμενη PsA
Πόνος στις αρθρώσεις και
κόπωση συμβαίνουν πριν
από την εξέλιξη σε κλινικά
εμφανή ΨΑ

PsA
Η κλινικά εμφανής ΨΑ καθορίζεται
από την εκπλήρωση των κριτηρίων
CASPAR

Ψωριασική ονυχία
Adapted with permission from Springer Nature, Scher JU et al. Nat Rev Rheumatol. 2019;15:153-166. Copyright 2019. | CASPAR, Classification Criteria for Psoriatic
Arthritis. Scher JU et al. Nat Rev Rheumatol. 2019;15:153-166.

H μη θεραπευμένη PsA μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ανικανότητα και εμφάνιση συννοσηροτήτων2,3
PsA είναι συχνά υποδιαγνωσμένη ή λάθος διαγνωσμένη, με σοβαρές επακόλουθες συνέπειες4
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ
Ο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ;
• αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητά του
στη διερεύνηση της ΨΑ από τους δερματολόγους
• ευαισθησία 76,6% ειδικότητα 37,2%
• συστήνεται να συμπληρώνεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ από κάθε ασθενή με ΨΩ που
δεν έχει διαγνωστεί με ΨΑ
• Σε περίπτωση ≥ 3 θετικών απαντήσεων ->
συστήνεται η παραπομπή του ασθενή σε
ρευματολόγο

Ψωρίαση & Μεταβολικό σύνδρομο:
ένα σύνολο επιμέρους μεταβολικών
διαταραχών
Παχυσαρκία
Περιφέρεια μέσης,
>102 cm σε άνδρες
>88 cm σε γυναίκες

Η ψωρίαση σχετίζεται με το
μεταβολικό σύνδρομο με ένα
‘‘dose–response’’ τρόπο
• 22% αύξηση της πιθανότητας για ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου στην ήπια ψωρίαση,

Δυσλιπιδαιμία
Υπερτριγλυκεριδαιμία, >150
mg/dL
HDL <40 mg/dL σε άνδρες
<50 mg/dL σε γυναίκες
Αρτηριακή Υπέρταση
ΑΠ >130/85mmHg

Ο ρόλος του Δερματολόγου
στην πρώιμη διάγνωση
της ψωριασικής αρθρίτιδας

Σακχαρώδης διαβήτης
Σάκχαρο νήστεως >110 mg/dL

• 56% αύξηση της πιθανότητας στη μέτρια
ψωρίαση, και
• 98% αύξηση της πιθανότητας στη σοβαρή
ψωρίαση.

Επιπολασμός Μεταβολικού Συνδρόμου
Ps Extent
No Ps

n=40,650

Ps Overall

n=4,065

High Blood
Pressure

Raised
Triglyceride

1.0

1.0

OR (95% CI)

OR (95% CI)

Obesity

Low HDL

Hyperglycemia
OR (95% CI)

(BMI >30 kg/m2)
OR (95% CI)

1.0

1.0

1.0

OR (95% CI)

1.07

1.20

0.98

1.16

1.25

(0.96-1.19)

(1.10-1.31)

(0.89-1.08)

(1.06-1.27)

(1.16-1.34)

By Extent
Mild Ps (≤2%)
n=2,044

Mod. Ps (3-10%)
n=1,377

Αλγόριθμος για τη διαχείριση κλινικά της ψωριασικής αρθρίτιδας στην καθημερινή κλινική
πρακτική του δερματολόγου

Severe Ps (>10%)
n=475

1.03

1.10

0.99

1.11

1.14

(0.89-1.20)

(0.98-1.25)

(0.87-1.13)

(0.97-1.26)

(1.03-1.27)

1.02

1.31

0.94

1.16

1.34

(0.85-1.24)

(1.13-1.51)

(0.80-1.11)

(0.99-1.35)

(1.18-1.53)

1.32

1.46

1.05

1.31

1.66

(0.91-1.92)

(1.13-1.88)

(0.80-1.39)

(1.00-1.71)

(1.33-2.07)

Γενικός πληθυσμός (ΗΠΑ) 23% vs Ασθενείς με ψωρίαση 40%. Απο τα γενικότερα χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου, θεωρείται ότι η πιο συχνή εκδήλωσή του στους ψωριασικούς ασθενείς είναι η παχυσαρκία.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: DERMISET

Η ψωρίαση σχετίζεται με το μεταβολικό
σύνδρομο με δοσοεξαρτώμενο τρόπο

Σχετικός κίνδυνος εμφράγματος του
μυοκαρδίου σε ασθενείς με
Ψωρίαση σε σχέση με την ηλικία

Ψωρίαση & Καρδιαγγειακά
νοσήματα

Ψωρίαση & παχυσαρκία

“Η Ψωρίαση και η Παχυσαρκία φαίνεται να
έχουν όχι μόνο επιδημιολογική, αλλά και παθοφυσιολογική συσχέτιση”

Αυξημένος κίνδυνος
καρδιαγγειακών επεισοδίων σε
ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση
Στατιστικά σημαντική αύξηση του επιπολασμού θανάτου από ΚΑ νόσο σε ασθενείς με
1.00
ψωρίαση (n=3603) συγκριτικά με ασθενείς
Παχυσαρκοι
χωρίς
ψωρίαση (n=14330)
0.75
Μη Παχυσαρκοι
ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Η παχυσαρκία ενεργοποιεί τη διαφοροποίηση σε Th17 και μέσω της αυξημένης παραγωγής IL17A στη συστηματική χρόνια φλεγμονή

• Aσθενείς με ψωρίαση έχουν σε μεγάλη συχνότητα μεταβολικά νοσήματα (διαβήτη,
παχυσαρκία, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία)
και είναι σε υψηλό ποσοστό καπνιστές.
• Όλα αυτά αποτελούν παράγοντες κινδύνου
για καρδιαγγειακή νόσο
Η σημαντικότητα εμφάνισης όλων αυτών των
συννοσηροτήτων είναι ότι οδηγούν σε αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

0.50

0.25

Συχνότητα ΚΑ νόσου

Σχετικός κίνδυνος
(95% confidence interval)

Langan SM et al. J Invest Dermatol.
2012;132:556-562.
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• Στη συγκεκριμένη μετα-ανάλυση αναφέρθηκε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης εμφράγματος είναι αυξημένος για τους ασθενείς με σοβαρή
ψωρίαση καθώς και σε νέους ασθενείς. Και
βλέπουμε πως αυξάνει ο κίνδυνος ανάλογα
με τη σοβαρότητα της Ψ.
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ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
1ης ΓΡΑΜΜΗΣ
Ψωρίαση & Μη αλκοολική λιπώδης
διήθηση του ήπατος (NAFLD)
• Επίπτωση: 17-60% σε ασθενείς με ψωρίαση
• Η σοβαρότητα της συνδέεται με τη σοβαρότητα της ψωρίασης
• Προοδευτική στεάτωση του ήπατος, μπορεί
να οδηγήσει σε ίνωση ή και κίρρωση

Σχετικός κίνδυνος εμφράγματος του
μυοκαρδίου σε ασθενείς με
Ψωρίαση σε σχέση με την ηλικία

Σχετικός κίνδυνος
(95% confidence interval)

Ψωρίαση & κίνδυνος εμφράγματος

ψωρίαση

Αδιποκίνες
και
κυτοκίνες

Ηπατικες
κυτοκίνες

Λιπώδης
διήθηση
ήπατος

Mehta NN et al., Eur Heart J. 2010
Apr;31(8):1000-6

Αντίσταση
στην
ινσουλίνη
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Gisondi P. J Hepatol 2009; 51: 758–764
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• Και επανερχόμαστε ξανα στα βασικά - στη
σημασία τηςΣοβαρή
IL-17 Ψωρίαση
στη φλεγμονή - Για παΉπια
Ψωρίαση τη φύση της ψωράδειγμα εάν
συγκρίνουμε
ριασικής βλάβης με αυτή της αθηροσκληρωτικής βλάβης θα δούμε ότι έχουν ένα κοινό μονοπάτι φλεγμονής (which are
associated with a chronic proinflammatory,
proangiogenic, and prothrombotic state).
Ψωρίαση
• Μετά από άγνωστη διέγερση ξεκινάει μια
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: TREMFYA

φλεγμονώδης αντίδραση που οδηγεί στην
ενεργοποίηση του Τ-λεμφοκυττάρου, στον
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων
και δημιουργία της ψωριασικής πλάκας

Κοινό μονοπάτι φλεγμονής

Αθηροσκλήρωση

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Άγχος
• Ενεργός κατάθλιψη
• Αυτοκτονικός ιδεασμός
• Αλκοολισμός

Ψωρίαση
& οφθαλμός

(Psoriasis : depression, anxiety, smoking
and drinking habits, Hayes Jen et al , derm therapy
2010 ; 23)

“ Κατάθλιψη, άγχος, κατάχρηση καπνού και
οινοπνεύματος έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν σε στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη
συχνότητα σε ψωριασικούς ασθενείς.
• Όλα αυτά έχουν άμεσα αρνητική επίδραση
στην ψωρίαση και κάνουν τους ασθενείς να
συμμορφώνονται πολύ λιγότερο στις θεραπευτικές προτάσεις. ”
Αθηρωμάτωση
• Τα φλεγμονώδη κύτταρα συσσωρεύονται
στο σημείο της βλάβης στα αγγεία, όπου επάγουν την παραγωγή της αθηρωματικής
πλάκας και στην περαιτέρω αστάθεια και ευθριπτότητά της με κοινή φλεγμονώδη διήθηση των Τ κυττάρων, μακροφάγων και μονοκυττάρων

Κλίμακα αξιολόγησης Άγχους και
Κατάθλιψης

Έλεγχος ασθενών με Ψωρίαση για τον αποκλεισμό Καρδιαγγειακής νόσου
Kimball AB et al. National Psoriasis Foundation clinical consensus on psoriasis comorbidities and recommendations for screening. Στον συγκεκριμένο πίνακα συνοψίζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την
παρακολούθηση του καρδιαγγειακού κινδύνου των ασθενών με ψωρίαση

2-20% των ασθενών με ψωρίαση δύναται
να εμφανίσει κάποια οφθαλμολογική συννοσηρότητα:
- βλεφαρίτιδα
- επιπεφυκίτιδα
- κερατίτιδα
- συμβλέφαρο
- εκτρόπιο
- ραγοειδίτιδα
• Η ραγοειδίτιδα πιο συχνή σε ασθενείς με
ψωριασική αρθρίτιδα ή φλυκταινώδη ψωρίαση
• 2% των ασθενών θα παρουσιάσουν κάποια
στιγμή ραγοειδίτιδα ανεξάτητα της σοβαρότητας της ψωρίασης
Βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με την
εμφάνιση ραγοειδίτιδας:
• Θετικότητα HLA-B27
• Ψωριασική αρθρίτιδα
• Φλυκταινώδης ψωρίαση
• Εμφάνιση ψωρίασης κατά την 5η δεκαετία
• Συχνότερη σε ανδρες
Συμπεράσματα
• Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από μία
πληθώρα συστηματικών εκδηλώσεων
• Οι εκδηλώσεις αυτές ¨συγγενεύουν¨ με την
ψωρίαση σε γενετικό επίπεδο, εκλύονται
από κοινούς παράγοντες με αυτή και διαμεσολαβούνται μέσω κοινών μονοπατιών
φλεγμονής
• Σημαντικότατη είναι η καθολική προσέγγιση των ασθενών, με τακτικό έλεγχο ο οποίος θα έχει σαν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των συστηματικών αυτών νοσημάτων
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SENSITIVE CARE
ULTRA REPAIR & PROTECT
Καταπραϋντική και αναπλαστική κρέμα χεριώv που
προσφέρει εγγυημένη ανακούφιση σε ξηρά και
σκασμένα χέρια.
Μειώνει άμεσα την αίσθηση τραβήγματος και
κνησμού σε τραχιές περιοχές.
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Απορροφάται αμέσα και δεν αφήνει αίσθηση
λιπαρότητας.
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Λεωφ. Κηφισού 132, Περιστέρι 12131, Τ: 210 5199200, E-mail: info@pharmex.gr
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το 31ο Πανευρωπαϊκό
Συνέδριο Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 31ο
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δερματολογίας και
Αφροδισιολογίας στο Μιλάνο της Ιταλίας από
τις 7 - 10 Σεπτεμβρίου 2022.
Για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια διαδικτυακής
πραγματοποίησης του περισσότεροι από 13.000 Δερματολόγοι από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά
προκειμένου να επιμορφωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην ειδικότητα της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας. Το συνέδριο στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, με 168 διαφορετικές συνεδρίες, 641 επιστημονικές παρουσιάσεις και 506 ομιλητές, αναδεικνύοντας
την προεξάρχουσα θέση που κατέχουν οι Ευρωπαίοι δερματολόγοι στην επιστήμη τους. Έτσι περαιτέρω,
το συνέδριο είχε και έντονο ελληνικό χρώμα με την
παρουσία δεκάδων Ελλήνων δερματολόγων, ενώ σε
κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9/9/2022 το δείπνο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας στο
μουσείο Leonardo DaVinci στο Μιλάνο.
Ο απερχόμενος Πρόεδρος, καθηγητής Δερματολογίας, κύριος Αλέξανδρος Στρατηγός παρέθεσε μια
συγκινητική ομιλία ευχαριστώντας τους παρευρισκομένους για την στήριξη που του παρείχαν στα 2 χρόνια της εξαιρετικά επιτυχημένης προεδρίας του. Κατά τη διετία αυτή, και παρά τις δυσκολίες που ενέσκυψαν λόγω της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία προχώρησε σε σημαντικά βήματα, ωθώντας την ε-

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας κ. Αλέξανδρος Στρατηγός.
πιστήμη της Δερματολογίας στη νέα ψηφιακή εποχή.
Ο κύριος Στρατηγός καταχειροκροτήθηκε κατά το
πέρας της ομιλίας του από περίπου 500 καλεσμένους, σημαντικούς εκπροσώπους της δερματολογίας
από όλο τον κόσμο, και ειδικά την Ευρώπη.
Ο κος Στρατηγός κλείνοντας την ομιλία του έθε-

Εγκαίνια της ανακαινισμένης Νοσηλευτικής
Πτέρυγας Καπετανάκη και του ανακαινισμένου
Ιστοπαθολογικού Εργαστηρίου του
Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»
Τ

σε τους νέους στόχους του που είναι η επικέντρωση στο Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων
Νοσημάτων "Ανδρέας Συγγρός", τη Διοίκηση του
οποίου ανέλαβε πρόσφατα, και η ανάδειξή του σε
παγκόσμιο κέντρο αναφοράς για την ειδικότητα της
Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας.

ην 22α Ιουνίου 2022 ο Διευθυντής-Διοικητής καθηγητής κ. Ρηγόπουλος Δημήτρης, πραγματοποίησε στο Νοσοκομείο Ανδρέας
Συγγρός τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Νοσηλευτικής Πτέρυγας, Καπετανάκη και του ανακαινισμένου Ιστοπαθολογικού Εργαστηρίου, παρουσία του υπουργού Υγείας κου Πλεύρη, της αναπληρώτριας υπουργού κας Γκάγκα, του Προέδρου του ΚΕΣΥ καθηγητού κου Μπούμπα, του κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας καθηγητού κου Πικουλή, του Προέδρου της Ιατρικής σχολής καθηγητού κου Σιάσου, του διευθυντού της Α Πανεπιστημιακής κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών παθήσεων καθηγητού κου Στρατηγού, των μελών του ΔΣ και των εργαζομένων. Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των δύο τμημάτων έγιναν χάρη στις χορηγίες του
ιδρύματος «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» για την Πτέρυγα Καπετανάκη και του ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου «ΑΙΓΕΑΣ» για το Ιστοπαθολογικό Εργαστήριο.
Η βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών και ο εκσυγχρονισμός των εργαστηριακών υποδομών, καθώς και η δημιουργία προτύπων από τους χορηγούς, οι οποίοι συνεχίζουν την παράδοση των μεγάλων ευεργετών του Νοσοκομείου, αποτελούν
την συνέχεια του οράματος των ιδρυτών του Νοσοκομείου Ιφιγένειας και Ανδρέα Συγγρού. Οι χορηγίες έρχονται να συνδράμουν
Καθηγητής
τις καθημερινές ιστορίες αγώνα του προσωπικού του νοσοκομείου και ανεβάζουν ψηλότερα των πήχη των προσφερόμενων υπηΔερματολογίας - Αφροδισιολογίας
ρεσιών για τους ασθενείς.
κ. Ρηγόπουλος Δημήτρης.
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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

Λάθη στη διάγνωση…
της δερματίτιδας εξ επαφής
ΜιχαΛΗΣ ΜΠΑΚΑΚΗΣ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Β΄, Α΄Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός»

19η Δερματολογική διημερίδα

Ο όρος δερματίτιδα
χρησιμοποιείται για να περιγράψει
μία φλεγμονώδη διαταραχή
του δέρματος που προσβάλλει
κατά κύριο λόγο την επιδερμίδα,
πολυπαραγοντικής προέλευσης,
κυρίως σε άτομα με προδιάθεση.
Ο όρος έκζεμα είναι συνώνυμος
της δερματίτιδας υποδηλώνοντας
την οξεία φάση του νοσήματος
και προέρχεται από την ελληνική
λέξη “εκ ζέω”(βράζω).

Δ

ιακρίνεται σε οξεία, υποξεία και χρόνια. Οξεία και υποξεία ορίζεται η δερLiquid που
Wash-Facial
Cleanser
10x14,2.pdf
ματίτιδα
διαρκεί
<3 μήνες
και δεν

Liquid Wash

1

εμφανίζεται >1 φορά ετησίως. Χρόνια ορίζεΔερματίτιδα εξ επαφής είναι η φλεγμονή
ται η δερματίτιδα που διαρκεί >3 μήνες και υ- του δέρματος που προκαλείται από την επαClear Face Foam 10x14,2.pdf
1
20/9/22ή αλλεργικούς
7:51 µµ
20/9/22
7:50>2
µµ φορές ετησίως.
ποτροπιάζει
φή με ερεθιστικούς
παράγο-

1965 - 2022: 58 Years

1965 - 2022: 58 Years

Dermatological Skin Care

Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά

• Yποαλλεργικά

• Κλινικά δοκιµασµένα

• Κλινικά δοκιµασµένα

Clear Face Foam

200ml, 300ml & 1000ml

• Ήπιος Kαθαρισµός Προσώπου & Σώµατος
C

για την Eυαίσθητη & Προβληµατική Eπιδερµίδα

Y

CM

MY

CY

CMY

K

• Βαθύς Απολιπαντικός Kαθαρισµός
C

M

M

• Σε Θεραπεία της AKMHΣ µε Pετινοειδή (Per-Os)
• Με pH 5.5 µειώνει P. Acnes & Staph. Aureus

Facial Cleanser

150ml

• Σµηγµατορρυθµιστική Δράση

Y

CM

• Άµεση Αντιβακτηριακή Δράση*

MY

µε Montaline C40® (Sebapharma Patent)

CY

150ml

CMY

• Mικτή & Λιπαρή Eπιδερµίδα µε Tάση AKMHΣ

• AKMH Pάχης & Στήθους

• Συµβατό µε όλες τις Θεραπείες AKMHΣ
του Προσώπου

• Θυλακίτιδα

*Montaline C40®

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

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

• Φαγεσωρική AKMH

K

Pentavitine®

INTRAMED ltd

INTRAMED ltd

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

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

Pharma & O.T.C.

Pharma & O.T.C.
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Κλινικές μορφές ΕΔΕ
• Οξεία ΕΔ-άμεση.
Έκθεση σε ισχυρά ερεθιστικά για ικανό χρόνο. Ερύθημα, οίδημα, φυσαλίδες, ορορροή, πόνος, κνησμός. Οι βλάβες μπορεί να είναι και νεκρωτικές.
• Οξεία ΕΔ-επιβραδυνόμενη.
Εμφανίζεται 12-24 ώρες μετά την επαφή.
Τοπικά φάρμακα (ποδοφυλλίνη, ισοτρετινοΐνη κ.α).
• Χρόνια αθροιστική ΕΔ.
Διαταραχή του επιδερμικού φραγμού, λόγω μείωσης των επιδερμικών λιπιδίων από
συνεχή διαβροχή του δέρματος, χρήση καθαριστικών κ.α.
Η ατοπία προδιαθέτει στην εμφάνιση και
στη χρονιότητα.
• Ο μη φλεγμονώδης ερεθισμός.
Υποκλινική κατάσταση του δέρματος λίγο
πριν εκδηλωθεί η ΕΔ ή λίγο μετά την κλινική ίαση αυτής.

ντες. Διακρίνεται σε:
1) Ερεθιστική 2) Αλλεργική
Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής (ΕΔΕ)
Είναι η φλεγμονώδης μη ανοσολογικής αιτιολογίας απάντηση του δέρματος, σε μια
ποικιλία ερεθιστικών χημικών ουσιών ή φυσικών παραγόντων που έρχονται σε άμεση επαφή με αυτό.
Ουσίες που προκαλούν ΕΔΕ :
• Νερό (Και τα άλατα και οξείδια του ασβεστίου, μαγνησίου, σιδήρου που περιέχονται σε αυτό).
• Καθαριστικά δέρματος (Σαπούνια, απορρυπαντικά κ.α).
• Βιομηχανικά καθαριστικά (Απορρυπαντικά,
στεγνωτικά).
• Αλκάλεα (Σαπούνι, σόδα, αμμωνία, τσιμέντο, άσβεστος).
• Οξέα (υδροχλωρικό, θειικό, νιτρικό, χρωμικό).
• Έλαια (Ορυκτέλαια, λιπαντικά).
• Οργανικοί διαλύτες (Μεθανόλη, αιθανόλη,
ακετόνη).
• Οξειδωτικοί παράγοντες (Υπεροξείδιο του
υδρογόνου, υπεροξείδιο του βενζολίου).
• Αντισηπτικοί παράγοντες (Φαινόλες, αλδεΰδες, αλκοόλες).
• Φυτά (Κίτρο, σκόρδο, κρεμμύδι, ανανάς,
σπαράγγι).
Clear Face Mattifying Cream 10x14,2.pdf

1

M

Y

CM

CMY

Η αποφυγή των λαθών στη διάγνωση
της εξ επαφής δερματίτιδας θα γίνει…
1) Ιστορικό ασθενούς
2) Φυσική εξέταση
• Αποκλεισμός μη εκζεματικών νόσων
(ψωρίαση, λειχήνας, δερματοφυτία, ψώρα, σπογγοειδής μυκητίαση κ.α).
• Ελεγχος προτύπων και μορφολογίας (υπότυποι δερματίτιδας).
3) Διαγνωστικές δοκιμασίες.
(βιοψία και ιστολογική εξέταση, ανοσοϊστοχημική εξέταση, άμεση αναζήτηση και καλλιέργεια για μύκητες, επιδερμιδικές δοκιμασίες κ.α).1 20/9/22 7:50 µµ
10x14,2.pdf
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Clear Face Gel

50ml

Ενυδατώνει & Περιποιείται την επιδερµίδα

C

M

• Υποστηρικτικά

Y

στη θεραπεία της Ακµής

CM

MY

CY

Κλινικές μορφές ΑΔΕ
• Οξεία: ερύθημα, οίδημα, φυσαλίδες και αίσθημα καύσου.
• Χρόνια: πάχυνση του δέρματος, λειχηνοποίηση, μελάγχρωση, ξηρότητα, απολέπιση και ρωγμές.
• Υποξεία: συνδυασμός των ανωτέρω.
Κνησμός εμφανίζεται σε όλες τις μορφές.

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (ΑΔΕ)
•Φ
 λεγμονώδης επιβραδυνόμενη απάντηση
του δέρματος, μετά από επαφή με κοινές
φυσικές ή συνθετικές ουσίες του περιβάλλοντος.
• Αποτελεί κλασικό πρότυπο ανοσολογικής
αντίδρασης τύπου IV που επάγεται από ειδικά Τ λεμφοκύτταρα.
•20/9/22
Π
 ροηγείται
ευαισθητοποίηση Clear
μετάFace α7:50 µµ
Gel

Clear Face Mattifying Cream
C

πό μακροχρόνια επαφή με τις ουσίεςαλλεργιογόνα.
• Εμφανίζεται 1-2 ημέρες μετά την επαφή με
την ουσία που υπάρχει ευαισθητοποίηση.
• Μπορεί να μεταφερθεί (με χέρια, λεμφογενώς ή αιματογενώς) σε απομακρυσμένες
περιοχές.

MY

• Προσφέρει "µατ υφή" & µειώνει

CY

τη λιπαρή όψη του δέρµατος

50ml

Ενυδατώνει &
Φροντίζει την επιδερµίδα

Free Oil
100%

• Σε Ερεθιστικές Θεραπείες
της Ακµής
µε: Υαλουρονικό οξύ, Προπυλική Γλυκόλη,
Αλόη, Πανθενόλη

CMY

K

K

Ως Έκδοχο: µε Gel Ισοτρετινοΐνης

Ως Έκδοχο µε:
Clydamycin έως 2%, Adapalene Gel 0,1% 30ml

Lipstick

µε: Υαλουρονικό οξύ, Βιοτίνη, Πανθενόλη,

SPF 30

Γλυκονικό Ψευδάργυρο, Αλλαντοΐνη,

• Προστατευτικό - Μαλακτικό

εκχυλ. Γλυκύρριζας, Niacinamide

• Ξηρά χείλη σε θεραπεία µε Ρετινοειδή

INTRAMED ltd
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Το πιο σημαντικό ΛΑΘΟΣ στη διάγνωση
της εξ επαφής δερματίτιδας είναι η ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ των Patch tests.
Patch test
Η πιο ευαίσθητη και ειδική δοκιμασία για τη
διάγνωση της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής (ΑΔΕ) και την ταυτοποίηση του υπεύθυνου αλλεργιογόνου.
Ενδείξεις για patch test
Απόλυτες:
• Ασθενείς με έκζεμα εντοπισμένο ή γενικευμένο.
• Ατοπική δερματίτιδα.
• Χρόνιο έκζεμα άλλου τύπου (δυσιδρωσικό, σμηγμ.δερματίτιδα).
• Άτυπα χρόνια κνησμώδη εξανθήματα.
Σχετικές:
• Χρόνιες δερματοπάθειες που γίνεται χρήση
τοπικών σκευασμάτων.
• Φαρμακευτικά εξανθήματα.
• Σπογγοειδής μυκητίαση.
• Επιδείνωση προϋπάρχουσας δερματοπάθειας.
• Πριν την εφαρμογή προσθετικών εργασιών
(οδοντιατρικών, ορθοπαιδικών).
Γνωρίζοντας τη διαφορική διάγνωση της εξ
επαφής δερματίτιδας μπορούμε να αποφύγουμε τα ΛΑΘΗ
στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ της.1 20/9/22
Urea Shampoo 5% 10x14,2.pdf

Διαφορική διάγνωση της δερματίτιδας
εξ επαφής
•σ
 τα…βλέφαρα
α) Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής
(+) επιδερμιδικές δοκιμασίες
Νικέλιο, καλλυντικά, αρώματα, προϊόντα
περιποίησης ονύχων.
β) Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής
Τοπικά φάρμακα (π.χ ακμή).
Καλλυντικά.
Έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.
γ) Ατοπική δερματίτιδα
Έντονη λειχηνοποίηση.
Πτυχές Dennie-Morgan.
Περικογχική μελάγχρωση.
IgE ( )
δ) Οφθαλμική ροδόχρους νόσος
Ερύθημα επιπεφυκότα.
Αίσθηση ξένου σώματος.
Χαλάζιο ή κριθή.
ε) Δερματομυοσίτιδα
Ερυθροϊώδης χροιά (δίκην ηλιοτροπίου).
Περικογχικό οίδημα.
• στα…χείλη
α) Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής
Προσβολή και των δύο χειλέων.
Συχνά αλλεργιογόνα:
- Νικέλιο
- Καλλυντικά
- Αρώματα
- Συντηρητικά
Anti-Dandruff
7:48 µµ
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Urea Shampoo 5%
C

M

Y

CY

• Ενυδατώνει &
Κερατολύει ήπια

C

M

µε

200ml

Piroctone Olamine 0,75%
& Γαλακτικό Oξύ

Y

CM

• Ψωρίαση τριχωτού Μειώνει τον κνησµό

MY

CY

• Mειώνει τον P. Ovale &
τον Έντονο Kνησµό

CMY

CMY

K

Anti-Dandruff Shampoo

200ml

CM

MY

β) Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής
Προσβολή και των δύο χειλέων.
Συχνά επέκταση στο περιβάλλον δέρμα.
Συνηθέστερο αίτιο η χειλεολειχία.
γ) Ατοπική δερματίτιδα
Γωνιακές ραγάδες.
Ατοπική προδιάθεση.
δ) Ακτινική χειλίτιδα
Κάτω χείλος > άνω χείλος.
Ιστορικό ακτινικών υπερκερατώσεων.
ε) Χειλίτις από Candida
Ερυθρότητα, επώδυνες εξελκώσεις στις
γωνίες του στόματος.
Επιβαρυντικοί παράγοντες:
- Ηλικία
- Φθαρμένες οδοντοστοιχίες.
- Διαβροχή από τη σίελο.
• στις…άκρες χείρες
α) Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής
(+) επιδερμιδικές δοκιμασίες: Νικέλιο, αρώματα, αντισηπτικά.
Κνησμός.
Οξείες ή χρόνιες δερματικές αλλοιώσεις.
β) Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής
Επάγγελμα-σημαντικός παράγοντας κινδύνου.
Νερό, σαπούνια, απορρυπαντικά.
Οξείες ή χρόνιες δερματικές αλλοιώσεις.
γ) Ατοπική δερματίτιδα
• Κνησμός.
• Έκζεμα1 στις
τυπικές7:47
θέσεις
(καμπτικές επι10x14,2.pdf
20/9/22
µµ

• Ξηροδερµία Τριχωτού

K

"Ξηρή πιτυρίδα"

• Kαθαρίζει βαθιά & Aπολιπαίνει
• Eναλλακτικά σε θεραπείες
µε Kετοκοναζόλη

µε: Ουρία, Ενυδατικούς Πολυσακχαρίτες, Conditioner

µε: Piroctone Olamine 0,75%, Γαλακτικό Οξύ, Conditioner
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φάνειες των άκρων).
• Χρονιότητα και υποτροπές.
• Ξηροδερμία.
• Πρώιμη έναρξη (12 πρώτους μήνες της
ζωής).
• Ιστορικό άσθματος.
(Βρεττανικά κριτήρια -1994)
δ) Δυσιδρωσικό εκζεμα
Φυσαλίδες στις παλάμες και πλάγιες επιφάνειες δακτύλων.
Συχνά συνδέεται με:
- Αλλεργία στο νικέλιο
- Ψυχοσωματικά αίτια (stress).
- Ιστορικό ατοπίας.
- Υπεριδρωσία.
ε) Ψωρίαση
Σαφώς αφοριζόμενες πλάκες.
Αργυρόχροα λέπια ή/και φλύκταινες.
Πιθανή προσβολή ονύχων.
Συμμετρικές βλάβες.
στ) Δερματοφυτία
Σαφώς αφοριζόμενες βλάβες.
Ξηρά λέπια.
Ασύμμετρη βλάβη.
Άμεσο παρασκεύασμα με ΚΟΗ και καλλιέργεια βοηθούν στη διάγνωση.
• στις…μηρογεννητικές πτυχές
α) Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής
Ερυθηματώδες υγρώσσον εξάνθημα.
Προδιαθεσικοί παράγοντες:
- Παχυσαρκία.

- Υγρασία-θερμότητα.
- Σ.Δ
- Κακή υγιεινή
β) Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
Σαφώς αφοριζόμενες ερυθηματώδεις πλάκες.
Προσβολή και:
- Του τριχωτού της κεφαλής.
- Προσώπου.
- Ώτων.
γ) Ανάστροφη ψωρίαση
Σαφώς αφοριζόμενες ρόδινες εώς ερυθρές
πλάκες.
Στιλπνές με περιορισμένη απολέπιση.
Ψωριασιόμορφες πλάκες σε άλλες περιοχές του σώματος.
δ) Δερματοφυτία
Σαφώς αφοριζόμενη ερυθηματολεπιδώδης
πλάκα.
Ετερόπλευρα και στη συνέχεια αμφοτερόπλευρα.
Περιφερική επέκταση και κεντρική ίαση.
ε) Καντιντίαση
Ερύθημα, βλατίδες, διαβροχή.
Δορυφόρα φλυκταινίδια στην περιφέρεια
της πλάκας.
στ) Ερύθρασμα
Πλάκες με ανώμαλα σχήματα, αρχικά ερυθηματώδεις και μετά καφεοειδείς.
Ασυμπτωματικές.
Διάγνωση:

ANTI-HAIRLOSS SYSTEM
Anti-Hairloss Shampoo

- Μικροσκοπική εξέταση.
- Λυχνία του Wood: Κοραλλί/ερυθρός φθορισμός.
Συμπερασματικά…
• Η ΕΔΕ είναι η συχνότερη δερματίτιδα εξ επαφής και προκαλείται μετά από επαφή με
ποικίλους εξωγενείς παράγοντες.
• Η ΑΔΕ απαιτεί ευαισθητοποίηση και συνοδεύεται συχνότερα από κνησμό στην οξεία φάση.
• ΕΔΕ και ΑΔΕ συχνά συνυπάρχουν.
• Τα Patch tests είναι η κύρια διαγνωστική μέθοδος για τη διάγνωση της ΑΔΕ και η διενέργεια τους είναι απαραίτητη για την αποφυγή
των ΛΑΘΩΝ της εξ επαφής δερματίτιδας.
• Η εξ επαφής δερματίτιδα είναι παρούσα στη
διαφορική διάγνωση πολλών δερματοπαθειών.
• Γνωρίζοντας τη διαφορική διάγνωση της εξ
επαφής δερματίτιδας μπορούμε να αποφύγουμε τα ΛΑΘΗ στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ της.
Βιβλιογραφία
1. Παιδοδερματολογία (Αλεξάνδρα Κατσαρού-Κάτσαρη, Ανδρέας Κατσάμπας).
2. Piggato P, Martelli A, Marsili C, Fiocchi A,
Contact dermatitis in children.
3. Lachapelle J., Maibach H., in “Patch testing and Prick Testing” Chapter2, Springer,
3rd edition, 2012.

1965 - 2022: 58 Years
Dermatological Skin Care

Anti-Hairloss Foam

200ml

1x70ml & 3x70ml

RedensylTM, Caffeine Extract

• Συμπληρωματικά σε όλες τις Θεραπείες
για την ενίσχυση της τριχοφυίας

Nicotinic Acid Ester (NHE)

• Στην Ανδρογεννετική Αλωπεκία

• Υποστηρίζει την Ανάπτυξη Νέων Τριχών,
Ισχυροποιεί τη δομή τους & Προσφέρει

• Ως σαμπουάν ρουτίνας
μετά από φαρμακευτική αγωγή

Μεγαλύτερη Πυκνότητα στα Μαλλιά
• Μειώνει την Κληρονομική Τριχόπτωση

• Διεγείρει τη Mικροκυκλοφορία &
προκαλεί Iσχυρή Yπεραιμία

• Oρατά αποτελέσματα με αγωγή 3 μηνών*
DAY 0

DAY 84

• Ενεργοποιεί το Θύλακα της Τρίχας
με: Caffeine Complex, Nicotinic Acid Ester (NHE),

Ginkgo Biloba Extract

*Study DermaFocus
Augsburg,
Germany, 2018
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Περιττές ή/και
λάθος εξετάσεις …
στην κνίδωση

19η Δερματολογική διημερίδα

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

Η κνίδωση είναι συχνή και ετερογενής
πάθηση η οποία κλινικά χαρακτηρίζεται
από την εμφάνιση πομφών,
αγγειοοιδήματος ή συνδυασμού τους.
Είναι πολύ συχνό αίτιο προσέλευσης
σε επαγγελματία υγείας / τμήμα
επειγόντων περιστατικών.
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Συγκαταλέγεται στις 20 συχνότερες παθήσεις του δέρματος.

Urea Lotion 10% & 5% 10x14,2.pdf

1

20/9/22
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Urea Lotion 5%

C

Ενυδατικό, Αναλιπαντικό &
Αντικνησµώδες Γαλάκτωµα
Χω
Συντ ρίς
ηρητ
ικά

MY

CY

CMY

K

M

Y

Y

• Δερµατοπάθειες µε
Έντονη Ξηρότητα & Kνησµό
• Έκζεµα

75ml

• Ενυδατώνει & Μειώνει τον κνησµό

200ml

C

CM

Hand Urea 5%

400ml

Urea Lotion 10%
M

Hand Urea 5% &

7:49 µµ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ:
Περίπου15-25% του πληθυσμού θα εμφανίσει οξεία κνίδωση (σε κάποια περίοδο της
ζωής) ενώ ένα ποσοστό 1-2% θα εμφανίσει
Hand + Nail 10x14,2.pdf
1
29/9/22
2:07 µµ
χρόνια κνίδωση.

CM

• Περιποιείται το Έκζεµα των χεριών
• Eνισχύει τα εύθραυστα &
προβληµατικά NYXIA
µε: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide, Urea

MY

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

CMY

K

• Νευροδερµατίτιδα

Hand + Nail Balm

75m

• Eνυδατώνει & Αναπλάθει το δέρµα

• Ψωρίαση • Ιχθύαση

• Eνισχύει τα Eύθραυστα &
προβληµατικά NYXIA

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

µε: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide

Ως Έκδοχο µε: Kρέµες Κορτιζόνης 30g/100ml, Acid Sallicylic 5%, Menthol 0.5%
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Η κνίδωση έχει συχνότερη εμφάνιση σε: άτομα με ατοπία, παιδιά, νέους ενήλικες
- 50% των ασθενών εμφανίζουν κνίδωση +
αγγειοοίδημα
- 40% των ασθενών εμφανίζουν μόνο κνίδωση
- 10% των ασθενών εμφανίζουν μόνο αγγειοοίδημα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
η κνίδωση γενικά, διακρίνεται:
- στην οξεία κνίδωση (διαρκεί μέχρι 6 εβδομάδες)
- στη χρόνια κνίδωση (διαρκεί > από 6 εβδομάδες)
η χρόνια κνίδωση περαιτέρω ταξινομείται ως:
- χρόνια αυθόρμητη (ή αυτόματη) κνίδωση
(chronic spontaneous urticaria)
- χρόνια επαγόμενη κνίδωση (chronic inducible urticaria)
ΟΞΕΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η προτεινόμενη διαγνωστική προσέγγιση
σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του EAACI / GA2LEN / EDF / WAO, 2017
περιλαμβάνει:
• κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο με διαδικασία τριών βημάτων
ΒΗΜΑ 1ο: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΒΗΜΑ 2ο:Shower
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
Oil + Shower Cream 10x14,2.pdf
ΒΗΜΑ 3ο: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1965 - 2022: 58 Years

1965 - 2022: 58 Years

Dermatological Skin Care

Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά

• Yποαλλεργικά

• Κλινικά δοκιµασµένα

• Κλινικά δοκιµασµένα

Shower Oil - Emollient
Eλαιώδες Aφρόλουτρο
C

M

Y

CM

1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
•π
 ότε παρουσιάστηκε η νόσος
- είναι κνίδωση;
•σ
 υχνότητα και διάρκεια των πομφών ή/και - κατανομή, μορφολογία βλαβών
του αγγειοοιδήματος
- συμμετοχή από άλλα συστήματα
•σ
 υμπτωματολογία βλαβών (κνησμός, καύσος ή άλγος;)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
•ο
 ικογενειακό και ατομικό ιστορικό για ατο- «λάθη» στην οξεία κνίδωση
πία και κνίδωση
•σ
 υνυπάρχουσες λοιμώξεις, ή άλλα νοσή- ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΝΙΔΩματα
ΣΗΣ (The EAACI/GACLEN/EDF/WAO guide•σ
 υσχέτιση με φυσικούς παράγοντες, νυγμό line for the definition, classification, diagαπό υμενόπτερο,
λήψη φαρμάκου,
τροφής nosis and management
of urticarial, Allergy.
20/9/22
7:49 µµ
Special BodyMilk 10x14,2.pdf
1
20/9/22
7:49 µµ
•α
 νταπόκριση στη θεραπεία
2018;73:1393-1414.)

Special BodyMilk 200ml

200ml

30% O/W

Aναλιπαντικό, Aντικνησµώδες

Χω
Συντ ρίς
ηρητ
ικά

M

• Ξηρό & Eρεθισµένο δέρµα
• Ατοπική Δερµατίτιδα σε "Ενήλικες & Παιδιά"

CM

• Ατοπική Δερµατίττιδα

MY

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

CMY

K

Γαλάκτωµα 30% Ο/W

Y

MY

CY

Ενυδατικό & Αναλιπαντικό

C

CY

CMY

Shower Cream

Kρεµώδες Aφρόλουτρο

• Πολύ Ξηρό &

K

200ml

50% O/W

ω ,
ω6

λιπα3
ρά ο

Χω
Συντ ρίς
ηρητ
ικά

Αφυδατωµένο δέρµα

ξέα

• Aτοπική Δερµατίτιδα σε έξαρση

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

• Aφυδατωµένο δέρµα • Ψωρίαση • Ιχθύαση

Ως Έκδοχο µε:

µε ω3, ω6 λιπαρά οξέα, Αραχιδέλαιο, Λεκιθίνη, Ascorbyl Palmitate

Kρέµες Kορτιζόνης 30g/100ml, Urea έως 20%,
Acid Sallicylic έως 5%, Menthol έως 0,5%

INTRAMED ltd
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• πρέπει να διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος ρουτίνας σε περιπτώσεις οξείας κνίδωσης;
- σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες συστήνεται να μην διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος ρουτίνας στην οξεία αυθόρμητη κνίδωση (>90% ομοφωνία)
- εξαίρεση αποτελούν η υποψία οξείας κνίδωσης από αλλεργία τύπου Ι (από τροφές, φάρμακα, υμενόπτερα)

- επιβραδυνόμενη εκ πιέσεως κνίδωση
- ηλιακή κνίδωση
- κνίδωση εκ θερμότητας
- κνίδωση/αγγειοοίδημα εκ δονήσεων
- χολινεργική κνίδωση
- κνίδωση εξ επαφής
- υδατογενής κνίδωση
«λάθη» στη χρόνια κνίδωση
ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΝΙΔΩΣΗΣ (The EAACI/GACLEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticarial, Allergy.
2018;73:1393-1414.)
•π
 ρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορική
διάγνωση σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση;
- συστήνεται να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορικές διαγνώσεις σε όλους τους ασθενείς με σημεία ή συμπτώματα που υποδηλώνουν χρόνια κνίδωση με βάση τον αλγόριθμο των κατευθυντηρίων οδηγιών

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
(περιπτώσεις τροφικής αλλεργίας τύπου Ι ή από φάρμακα, υμενόπτερα)
Ο αλλεργιολογικός έλεγχος σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνει:
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
ΕΙΔΙΚΕΣ IgE

κρυοπυρίνη
- οικογενές αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο εκ
ψύχους (FCAS)
- νεογνική πολυσυστηματική αυτοφλεγμονώδης νόσος (NOMID)
- σύνδρομο Muckle-Wells (MWS) (υποτροπιάζοντα πυρέτια, άλγος αρθρώσεων και
κοιλίας, επιπεφυκίτιδα, νευροαισθητήρια
κώφωση, αμυλοείδωση)
- σύνδρομο Schnitzler's (υποτροπιάζουσα
κνίδωση και πυρέτια, μονοκλωνική γαμμαπάθεια, οστικό-μυϊκό άλγος, αρθραλγία ή
αρθρίτιδα και λεμφαδενοπάθεια)
- σύνδρομο Gleigh (επεισοδιακό αγγειοοίδημα με ηωσινοφιλία)
- πομφολυγώδες πεμφιγοειδές (προπομφολυγώδες στάδιο)

«λάθη» στην χρόνια κνίδωση
ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΝΙΔΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΥΓΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ (εφόσον ταυτοποιη• πρέπει να διενεργείται διαγνωστικός έλεγθεί ο αιτιολογικός παράγοντας)
χος ρουτίνας σε περιπτώσεις χρόνιας κνί(>90% ομοφωνία)
δωσης;
ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ
- συστήνεται πολύ περιορισμένος (αρχικός)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
διαγνωστικός έλεγχος στη χρόνια αυθόρ• αυθόρμητη εμφάνιση πομφών, αγγειοοιδή- - δερματική μαστοκυττάρωση (μελαγχρωμαμητη κνίδωση
ματος ή και των δύο για χρονικό διάστημα
τική κνίδωση)
- ο προτεινόμενος διαγνωστικός έλεγχος πε> 6 εβδ. οφειλόμενη σε γνωστούς ή σε ά- - κνιδωτική αγγειίτιδα
ριλαμβάνει:
γνωστους παράγοντες
- αγγειοοίδημα από βραδυκινίνη (α-ΜΕΑ,
- γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ ή/και CRP
ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΚΝΙΔΩΣΗ
κληρονομικό αγγειοοίδημα)
συστήνεται
περαιτέρω
διαγνωστικός
έλεγ- συμπτωματικός
δερμογραφισμός
- αναφυλαξία μετά από άσκηση ATACHE Retinol Eye -Serum
10x14,2.pdf
1
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7:51 µµ
Arubix M + S 10x14,2.pdf
1
20/9/22
7:51 µµ
χος με βάση το ιστορικό και την κλινική ε- κνίδωση εκ ψύχους
- περιοδικά σύνδρομα συνδεόμενα με την
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

ARUBIX-M

&

ARUBIX-S

ATACHE Retinol Eye Serum
"Anti-Aging Eye Complex"

• Pοδόχρους

Aκµή

Δυναµικός Συνδυασµός
Pure Retinol 0,1%, Coenzym Q10,

• Eυρυαγγεία • Eρύθηµα

Bιταµίνη E, Yαλουρονικό Oξύ

• Δυσανεκτική Eπιδερµίδα
C

M

Y

CM

MY

C

Προσφέρουν: Aγγειορύθµιση & µείωση
της επιφανειακής δερµατικής "Mικροκυκλοφορίας"
• Iσχυρή Aντιφλεγµονώδη & Kαταπραϋντική Φροντίδα
µε: Bιοφλαβονοειδή, Γλυκερητινικό Oξύ, Bιταµίνη E, Ascorbyl Palmitate κ.ά.

Y

CM

ARUBIX-M

CMY

Λιπαρή Eπιδερµίδα

K

K

Στη Pοδόχρου Aκµή σε συνδυασµό
µε Mετρονιδαζόλη

ARUBIX-S

Kαινοτοµία
EYESERYL®
"Anti bag effect": Δρα αποσυµφορητικά
& µειώνει τις σακούλες κάτω από τα µάτια
15ml

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

(peeling, µικροκρύσταλλοι, laser, κ.ά.)

LYON - FRANCE

SPF 8

Mειώνει τους Mαύρους Kύκλους
& αποτρέπει την επανεµφάνισή τους

Συµπληρωµατική φροντίδα σε Θεραπείες του Προσώπου

dermatologie appliquée

µε Φίλτρα:
TiO2, Mica, Octinoxate, Avobenzone -

MDI Complex®

Eυαίσθητη Eπιδερµίδα

arubix-nacriderm A2P

• Προσφέρει Aντιοξειδωτική Δράση

MY

CY

CY

CMY

M

• Μειώνει
Λεπτές Γραµµές & Pυτίδες Έκφρασης

ATACHE
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ξέταση, ειδικά σε ασθενείς με μακροχρόνια ή / και μη ελεγχόμενη κνίδωση
(>90% ομοφωνία)
• ο περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος έχει
τρεις κύριους στόχους:
- αποκλεισμό άλλων παθήσεων μέσω της
διαφορικής διάγνωσης
- αξιολόγηση της δραστηριότητας, της επιβάρυνσης και του ελέγχου της νόσου
- προσδιορισμό των παραγόντων που προκαλούν παροξυσμό ή ενδεχομένως άλλων υποκείμενων αιτίων
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• βασικός εργαστηριακός έλεγχος: (σε όλους
τους ασθενείς)
- γενική εξέταση αίματος,ΤΚΕ ή CRP
αποκλεισμός συστηματικής νόσου
• εκτενέστερος εργαστηριακός έλεγχος σε ασθενείς με επίμονα ή / και σοβαρά συμπτώματα
προσδιορισμός της αιτίας της νόσου
• διερεύνηση για:
- λοιμώδεις παράγοντες (βάσει ιστορικού/
κλινικής εξέτασης)
- αλλεργία τύπου Ι
- αυτοαντισώματα (ANA)
- θυρεοειδοπάθεια (TSH, anti-TPO, anti-TG)

- δοκιμασίες για επαγόμενες κνιδώσεις
- ψευδοαλλεργιογόνα (δίαιτα αποφυγής για
3 εβδομάδες)
- τρυπτάση
- εξέταση αυτόλογου ορού
- βιοψία δέρματος
με βάση ενδείξεις από το ιστορικό
του ασθενούς!
• είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι
απαραίτητο να διερευνώνται όλοι οι πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες σε όλους τους
ασθενείς
• το πρώτο βήμα στη διάγνωση είναι το πλήρες ιστορικό στο οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
1. Χρόνος εμφάνισης της νόσου
2. Σχήμα, μέγεθος, συχνότητα / διάρκεια και
κατανομή των πομφών
3. Συνυπάρχον αγγειοοίδημα
4. Συνυπάρχουσα συμπτωματολογία, πόνος στα οστά / αρθρώσεις, πυρετός, κοιλιακές κράμπες
5. Οικογενειακό και ατομικό ιστορικό σχετικά με πομφούς - αγγειοοίδημα
6. Επαγωγή από φυσικούς παράγοντες ή άσκηση
7. Η εμφάνιση στη διάρκεια της ημέρας, τα
Σαββατοκύριακα, στην έμμηνο ρύση, διακοπές, ταξίδια
8. Εμφάνιση σε σχέση με τροφές ή φάρμακα (π.χ. ΜΣΑΦ, αναστολείς ΜΕΑ)

1998
2022

9. Εκδήλωση σε σχέση με λοιμώξεις, άγχος
10. Προηγηθείσες ή υφιστάμενες αλλεργίες, λοιμώξεις, αυτοάνοσες παθήσεις,
νοσήματα ΓΕΣ κ.α.
11. Κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση, δραστηριότητες αναψυχής
12. Προηγηθείσες θεραπείες, δοσολογία,
διάρκεια και ανταπόκριση
13. Προηγούμενες διαγνωστικές εξετάσεις /
αποτελέσματα
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
• οι διαθέσιμες δοκιμασίες για την ανίχνευση
αυτοαντισωμάτων της IgE ή του FceR1 (υποδοχέας υψηλής συγγένειας της IgE), είναι:
- η δερματική δοκιμασία αυτόλογου ορού
(autologous serum skin test - ASST)
- οι δοκιμασίες ενεργοποίησης βασεοφίλων
(basophil activation tests - ΒΑΤ) [χρήσιμη
για τη διάκριση ασθενών με ΧΑΚ που εκφράζουν anti-FceR1 αντισώματα]
• δοκιμασία αυτόλογου ορού - ASST (+) ->
αυτοαντιδραστική χρόνια αυθόρμητη κνίδωση
• μη ειδική δοκιμασία (αποτελεί δείκτη κυκλοφορίας οποιουδήποτε τύπου λειτουργικών αυτοαντισωμάτων - όχι μόνο abs ισταμίνης - που οδηγούν σε απελευθέρωση ισταμίνης στον ορό)
- θετική προγνωστική αξία: 50-60%

CVital Set

F.D
Appr .A.
oval

Κορυφαία Αντιγηραντική & Αντιοξειδωτική Φροντίδα

24 χρόνια με πάνω από 160.000 πωλήσεις στην Eλλάδα

✔ Tο Πρώτο Σκεύασμα Bιταμίνης C στην Eυρώπη
✔ Kυκλοφορεί στις H.Π.A.

F.D.A Approval – 2008

Συνεργική δράση:
ορού Bιταμίνης C*
με

D+L Form of
Pure Ascorbic Acid*

Bιταμίνη E & α-Λιποϊκό Oξύ

• Kορυφαίο προϊόν στη
Δερματολογική - Aντιγηραντική Φροντίδα
• Προσφέρει Iσχυρή Aντιοξειδωτική Δράση
• Προλαμβάνει τη Φωτογήρανση
• Πρόληψη & Aντιμετώπιση Δυσχρωμίας

ATACHE
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- αρνητική προγνωστική αξία: 93%
• αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων και κατά συνέπεια ΧΑΚ
• η δοκιμασία ΒΑΤ:
- συντελεί στη διάγνωση της αυτοάνοσης
κνίδωσης (συνδυαστικά με την ASST)
- αξιολογεί την απελευθέρωση ισταμίνης
- επιβεβαιώνει την διέγερση των βασεοφίλων σε υγιείς δότες, από ορό ασθενών με
ΧΑΚ
- βοηθά στην εκτίμηση της δραστηριότητας
της νόσου
- αποτελεί δείκτη της αποτελεσματικότητας
της CyA ή της ομαλιζουμάμπης
IgE
• στη XAK τα επίπεδα της IgE είναι σχετικά
αυξημένα (αλλά σε πολύ μικρότερα επίπεδα σε σχέση με την αλλεργία και την ατοπική δερματίτιδα)
ΜΕΤΡΗΣΗ IgE
• δεν απαιτείται στη διερεύνηση ή στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου
- σε ασθενείς με ΧΑΚ υπό Omalizumab τα
συνολικά επίπεδα IgE αυξάνονται (μπορεί
να παραμένουν αυξημένα για περίπου 1 έτος μετά τη διακοπή της θεραπείας)
«λάθη» στη χρόνια επαγόμενη κνίδωση
ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΝΙΔΩΣΗΣ (The EAACI/GACLEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticarial, Allergy.
2018;73:1393-1414.)
• πρέπει να διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος ρουτίνας σε περιπτώσεις χρόνιας επαγόμενης κνίδωσης;
- προτείνεται η διενέργεια δοκιμασιών πρόκλησης για τη διάγνωση χρόνιας επαγόμενης κνίδωσης
- συστήνεται η χρήση δοκιμασιών μέτρησης
του ουδού έκλυσης, της δραστηριότητας
και ανταπόκρισης στηθεραπεία* σε ασθενείς με χρόνια επαγόμενη κνίδωση
>90% ομοφωνία
* χρήση ερωτηματολογίου ελέγχου κνίδωσης
UCT (Urticaria Control Test)
ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΚΝΙΔΩΣΗ
- συμπτωματικός δερμογραφισμός
- κνίδωση εκ ψύχους
- επιβραδυνόμενη εκ πιέσεως κνίδωση
- ηλιακή κνίδωση
- κνίδωση εκ θερμότητας
- κνίδωση/αγγειοοίδημα εκ δονήσεων
- χολινεργική κνίδωση
- κνίδωση εξ επαφής
- υδατογενής κνίδωση
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
- επιβεβαίωση της ΧΕΚ - αποκλεισμός μέσω
διαφορικής διάγνωσης
- εντοπισμός των σχετικών ενεργοποιητών

- μέτρηση της ενεργότητας της νόσου/ουδού
έκλυσης
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΡΜΟΓΡΑΦΙΣΜΟΣ
- ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
• δερματική επιφάνεια πρόκλησης: - αντιβράχιο ή ανώτερο τμήμα της ράχης
- εφαρμογή πίεσης με λείο αντικείμενο (π.χ.
άκρη κλειστού στυλό, γλωσσοπίεστρο),
δερμογραφόμετρο (36 g/mm2) ή Fric test
- χρόνος ανάγνωσης: 10 min μετά τη δοκιμασία πρόκλησης
ΟΥΔΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
- συστήνεται η διενέργεια της δοκιμασίας
πρόκλησης να πραγματοποιείται ασκώντας
πίεση με δερμογραφόμετρο ή Fric test
• κατώτατο όριο: η χαμηλότερη δύναμη ενεργοποίησης που έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία πομφού και κνησμού
* η άσκηση πίεσης μέσω εφαρμογής της άκρης κλειστού στυλό ή γλωσσοπίεστρου
δεν μπορεί να προσδιορίσει την ενεργότητα
της νόσου και τον ουδό πρόκλησης, στοιχεία απαραίτητα για την παρακολούθηση των ασθενών και την προσαρμογήτης θεραπείας
ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΚ ΨΥΧΟΥΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
• δερματική επιφάνεια πρόκλησης: - αντιβράχιο
- παγάκι που λιώνει σε λεπτό πλαστικό διάφανο σάκο, TempTest 4oC για 5 min
- χρόνος ανάγνωσης: 10 min μετά την δοκιμασία πρόκλησης
ΟΥΔΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
- χρήση TempTest 4oC για 5 min
• κατώτατο όριο: η υψηλότερη θερμοκρασία
που οδηγεί σε σχηματισμό πομφού
* οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε
γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ ή CRP, κρυοσφαιρίνες, για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων, ιδιαίτερα λοιμώξεων
ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΚ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (πολύ σπάνια μορφή) - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
• δερματική επιφάνεια πρόκλησης: - αντιβράχιο
- παγάκι που λιώνει σε λεπτό πλαστικό διάφανο σάκο, TempTest 4oC για 5 min
- χρόνος ανάγνωσης: 10 min μετά την δοκιμασία πρόκλησης
ΟΥΔΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
- κατώτατο όριο: η χαμηλότερη θερμοκρασία
που οδηγεί σε σχηματισμό πομφού.
ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ
ΕΚ ΠΙΕΣΕΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
• δερματική επιφάνεια πρόκλησης: - ώμος,
άνω τμήμα ράχης, μηροί, αντιβράχιο
- κρέμασμα βάρους από τον ώμο: 7 kg για
15 min
- ζυγισμένες ράβδοι: 2,5 kg ή 5 kg για 15
min
- δερμογραφόμετρο: 100 g/mm2 για 70 sec
- χρόνος ανάγνωσης: ~ 4-6 ώρες μετά την
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πρόκληση
ΟΥΔΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
- κατώτατο όριο: η ράβδος με το μικρότερο
βάρος που οδηγεί σε σχηματισμό αγγειοοιδήματος και ερυθήματος
ΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΗ ΚΝΙΔΩΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
• δοκιμασία κόπωσης έως εφίδρωσης παρατεινόμενη για επιπλέον 15 min
- Test 1: άσκηση σε διάδρομο ή στατικό ποδήλατο για 30 min (με παρακολούθηση
της καρδιακής λειτουργίας)
- Test 2 : λουτρό σε 42oC
• χρόνος ανάγνωσης: αν η πρόκληση είναι
θετική τότε εμφανίζεται τυπικό εξάνθημα
μέσα σε 10 min
ΟΥΔΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
- χρόνος μέχρι την εμφάνιση πομφών από
την έναρξη της δοκιμασίας πρόκλησης
ΗΛΙΑΚΗ ΚΝΙΔΩΣΗ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
• φωτοδοκιμασίες
- φυσικό ηλιακό φως
- εξομοιωτή ηλιακού φωτός
- συσκευή μονοχρωμάτορα (καθορισμός υπεύθυνου φάσματος)
- συσκευές Laser για το ορατό φάσμα (60%
των περιπτώσεων)
- άλλες τεχνητές πηγές φωτός (π.χ.προβολέας slides)
ΟΥΔΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ:
- ελάχιστη ερυθηματογόνος δόση (MED) που
οδηγεί σε εμφάνιση πομφών μετά από έκθεση σε UVA, UVB
ΕΠΙΜΥΘΙΟ
• η οξεία κνίδωση είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη εκδήλωση και δεν απαιτεί διαγνωστικό έλεγχο
• στη χρόνια κνίδωση, ελλείψει αντικειμενικών ενδείξεων, δεν απαιτείται εξαρχής η εκτεταμένη και διεξοδική εξέταση για άλλα
πιθανά υποκείμενα νοσήματα
• το πλήρες ιστορικό και η επιμελής κλινική εξέταση σηματοδοτούν την περαιτέρω απαραίτητη κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση
• η τήρηση των τρεχουσών κατευθυντήριων
οδηγιών συντελεί στην ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των ασθενών, στη μείωση της άσκοπης χρήσης των πόρων υγείας και της
οικονομικής - ψυχολογικής επιβάρυνσης
των ασθενών
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• The EAACI-GA LEN-EDF-WAO guideline
for the definition, classification, diagnosis
and management of urticaria, T. Zuberbier
et al, Allergy. 2018
• Urticaria. A comprehensive review Epidemiology, diagnosis, and work-up, C. Antia
et al, JAAD 2018
• Urticaria and angioedema, A. Kanani et al,
Allergy Asthma Clin Immunol 2018

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629,
e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα
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Συνήθη λάθη κατά τη
χορήγηση τοπικών
κορτικοστεροειδών

19η Δερματολογική διημερίδα

Ταμπουρατζή Ελευθερία
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή, είναι
τα πιο πολυχρησιμοποιημένα
φάρμακα στην ιατρική μετά από τα
αντιβιοτικά1. Ασκούν αντιφλεγμονώδη,
αντιμιτωτική, ανοσοκατασταλτική
δράση και προκαλούν
αγγειοσύσπαση2. Οι ανεπιθύμητες
ενέργειές τους διακρίνονται σε τοπικές
(ατροφία δέρματος, ραβδώσεις,
ερυθρότητα, τηλεαγγειεκτασία,
υπερμελάγχρωση, υπερτρίχωση,
ακμή, περιστοματική δερματίτιδα)
και συστηματικές (γλαύκωμα,
καταρράκτης, καταστολή του άξονα
υποθάλαμος/υπόφυση/επινεφρίδια,
σύνδρομο Cushing, οστεοπόρωση,
αναστολή ανάπτυξης)3,4.

Ό

σον αφορά τις συστηματικές παρενέργειες των τοπικών κορτικοστεροειδών, περιγράφεται ένα περιστατικό από τον Jinagal J, et al το 2019 όπου ένα βρέφος 6 μηνών με συγγενή καταρράκτη, λόγω
χρήσης οφθαλμικού κολλυρίου βηταμεθαζόνης για 12 εβδομάδες εμφάνισε: αυξημένη
ενδοφθάλμια πίεση, αύξηση σωματικού βάρους, βουβάλιο ύβο στον αυχένα, κοιλιακή
παχυσαρκία.
Τα συμπτώματα υποχώρησαν μετά την σταδιακή διακοπή του κορτικοστεροειδούς. Η
χρήση κορτικοστεροειδών από οποιαδήποτε
οδό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, συνήθως 4-6 εβδομάδες ακόμα και μετά από τοπική εφαρμογή. Τα βρέφη και τα παιδιά διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης συστηματικής τοξικότητας

δευτερογενώς στην τοπική οφθαλμική χρήση κορτικοστεροειδών, γιατί οι μεμβράνες
των οφθαλμών είναι λεπτές, το κορτικοστεροειδες διαπερνά τον κερατοειδή χιτώνα και
εμφανίζονται συστηματικές παρενέργειες5. Ο
τρόπος με τον οποίο τα τοπικά κορτικοστεροειδή προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες είναι : μείωση ρυθμού πολ/σμού κερατινοκυττάρων και ινοβλαστών, μείωση σύνθεσης λιπιδίων, μείωση κολλαγενασών, μειωμένη ικανότητα του δέρματος να ανταποκρίνεται σε
βακτηριακές και μυκητισιακές λοιμώξεις6. Οι
ανεπιθύμητες δράσεις τους είναι συνάρτηση
της ισχύος τους, της περιοχής που εφαρμόζονται, του χρόνου χρήσης τους και της ηλικίας
του ασθενούς3. Λάθη που μπορούν να συμβούν μετά από παρατεταμένη χρήση τοπικού
κορτικοστεροειδούς, παρουσιάζονται μέσα
από ένα περιστατικό που ανακοινώθηκε ως
e-poster EADV Copenhagen 2015 και αφορά ασθενή 86 ετών που τα τελευταία 2 χρόνια χρησιμοποιούσε τοπικό ισχυρό κορτικοστεροειδές το οποίο αρχικά του είχε συνταγογραφηθεί για ροδόχρου νόσο.
Ο ασθενής διέκοψε απότομα την τοπική αγωγή μια εβδομάδα πριν την προσέλευσή
του στο νοσοκομείο και αμέσως εμφανίσθηκε ερυθροδερμία, έντονη φλεγμονώδης αντίδραση με φλυκταινίδια συνεννούμενα σε
πλάκες και εντοπισμένα σε ζυγωματικά, μέτωπο και ρίνα. Το εκτεταμένο ακμοειδές εξάνθημα, αντιμετωπίσθηκε με ένεση βηταμεθαζόνης (ενδομυϊκά) εφάπαξ, δοξυκυκλίνη per
os (200mg/μέρα για 1 μήνα και μετά 100mg/
μέρα για 1 μήνα),τοπική γέλη μετρονιδαζόλης ( καθημερινά για 1 μήνα και μετά 3 φορές την εβδομάδα για 1 μήνα), κρέμα πιμεκρόλιμους ( καθημερινά για 1 μήνα και μετά 3 φορές την εβδομάδα για 1 μήνα), με εντυπωσιακή βελτίωση από την πρώτη εβδομάδα θεραπείας7. Τα ακμοειδή εξανθήματα
μοιάζουν με την κοινή ακμή όμως: δεν εντοπίζονται αναγκαστικά στα σημεία της κοινής
ακμής, εγκαθίστανται ξαφνικά, δεν αφορούν
αποκλειστικά νεαρά άτομα και απουσιάζουν
οι φαγέσωρες. Τα φάρμακα που μπορεί να επάγουν ακμοειδή εξανθήματα είναι οι ορμόνες, τα κορτικοστεροιεδη, τα αντιεπιληπτικά,
τα αντιφυματικά, θειουρακίλη8. Λάθη που
μπορεί να συμβούν από μη σωστή χρήση
τοπικών κορτικοστεροειδών παρουσιάζονται
μέσα από ένα περιστατικό που ανακοινώθηκε
ως e-poster EADV Madrid 2019 και αφορά
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ασθενή 48 ετών, HIV θετικό υπό αντιρετροική
αγωγή ο οποίος προσήλθε με ερυθροβλατιδώδες, έντονα κνησμώδες εξάνθημα εκτεταμένο σε κορμό και άκρα για τα οποία, είχε
ξεκινήσει θεραπεία με τοπικό κορτικοστεροειδές και καλσιποτριόλη/βηταμεθαζόνη σε αφρό 1 μήνα πριν, με επιδείνωση του εξανθήματος. Η βιοψία δέρματος και ο ιστοχημικός
έλεγχος με Grocott και Pas Diastase, αποκάλυψαν υφές μυκήτων στο δέρμα, συνεπώς ο
ασθενής έπασχε από «Tinea incognito» μετά από μακροχρόνια χρήση ισχυρού τοπικού
κορτικοστεροειδούς. Η αγωγή με φλουκοναζόλη για ένα μήνα, έδωσε πλήρη ίαση στον
ασθενή9.
Ο όρος «ταχυφυλαξία» χρησιμοποιείται όταν η ανταπόκριση στα τοπικά κορτικοστεροειδή είναι μειωμένη, συνήθως μετά από μακροχρόνια χορήγησή τους οπότε χρήζει είτε υψηλότερης δόσης φαρμάκου είτε συχνότερης εφαρμογής του2. Οι Duvivier
και Strounghton το 1975 είναι οι πρώτοι που
περιγράφουν επανεμφάνιση ψωρίασης σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μακροχρόνια χορήγηση τοπικών κορτικοστεροειδών με
επιτυχία στο παρελθόν, και το ερώτημα παραμένει για το αν πρόκειται για ταχυφυλαξία ή μη συμμόρφωση στο τοπικό σχήμα10. Η
απότομη διακοπή τοπικού κορτικοστεροειδούς στην ψωρίαση μπορεί να αναζωπυρώσει τη νόσο, και να μετατρέψει την εντοπισμένη ψωρίαση σε γενικευμένη, ή την ψωρίαση κατά πλάκας σε ερυθροδερμική ή φλυκταινώδη2. Λάθη από απότομη διακοπή τοπικών κορτικοστεροειδών περιγράφονται μέσα από ένα περιστατικό από τον Shibata T, et
al το 2018 όπου ασθενής 61 ετών χρησιμοποιούσε ισχυρό τοπικό κορτικοστεροειδές τα
τελευταία 20 χρόνια λόγω ψωρίασης, η απότομη διακοπή της τοπικής αγωγής μετά από
έναρξη αιμοκάθαρσης οδήγησε 3 ημέρες μετά σε: ερυθροδερμία, κνησμό, πυρετό. Η βιοψία επιβεβαίωσε την ψωρίαση, ερυθροδερμικού τύπου και ο ασθενής έλαβε αγωγή με
συστηματικά κορτικοστεροειδή (Prednisolone
15mg/day, για 8ημερες),τοπικά καλσιποτριόλη και Secucinumab 15 ημέρες μετά, με εξαιρετική ανταπόκριση και διατήρηση του αποτελέσματος 2 χρόνια μετά11. Ο τρόπος με
τον οποίο δρούν τα τοπικά κορτικοστεροειδή στην ψωρίαση είναι ο εξής: είναι λιπόφιλα
μόρια μεταναστεύουν εύκολα μέσω της κυτταρικής μεμβράνης για να δεσμεύσουν τον

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: COMBI

κορτικοστεροειδή υποδοχέα, σχηματίζοντας
διμερή. Τα διμερή μεταναστεύουν στον πυρήνα του κυττάρου ρυθμίζοντας την έκφραση του γονιδίου και πετυχαίνουν έτσι θεραπευτικό αποτέλεσμα2.
Είναι πολύ σημαντικό το γονιδιακό profile
των ασθενών με ψωρίαση, γιατί φαίνεται να
υπάρχει συσχέτιση με την διαπερατότητα χημικών ουσιών από την επιδερμίδα και την γονιδιακή προδιάθεση του ασθενούς να ανταποκριθεί στο κορτικοστεροειδές2.
Νεώτερες μελέτες, θα επιβεβαιώσουν στο
μέλλον τα μέχρι τώρα μεμονωμένα περιστατικά που περιγράφονται.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. D
 ayamay P, Projna B, Supid D, et al. Topical Steroid Damaged/Dependent Face
(TSDF): A study from a Tertiary Care Hospital in Eastern India. Indian J Dermatol

2018 63(5):375-379
2. Uva L, Miguel D, Pinheiro C, et al. Mechanisms of action of topical corticosteroids
in psoriasis. Intern J Endocrinol 2012
3. James WD, Berger TG, Elston DM. Andrews’ Diseases of the skin Clinical Dermatology. 10th edt. 2011
4. Devaraj NK, Rashid AAR, Manap AHA, et
al. Topical corticosteroids in clinical practice. Med J Malaysia 2019 74:187-189
5. Jinagal J, Gupta PC, Pilania RK, Ram J, et
al. Systemic toxicity of topical corticosteroids. Indian J Opthalmol 2019 67(4):559561
6. James Q, Del Rosso DO, Kimberly C.
Topical corticosteroid application and the
structural and functional integrity of the
epidermal barrier. J Clin Aesthet Dermatol
2013 6(11):20-27
7. Tampouratzi E, Geleki S, Potouridou I,

Chasapi V. Acne after overdose of topical potent corticosteroids. E-poster 24th
EADV Congress in Copenhagen, 2015
8. Kuflik JH, Schwartz R. Acneiform eruptions. 2019, medscape
9. Tampouratzi E, Tsega A, Katsantonis J.
Psoriasiform manifestation of tinea incognita in an HIV patient. E-poster 28th
EADV Congress in Madrid, 2019
10. Duvivier A, Strounghton RB. Tachyphylaxis to the action of topically applied
corticosteroids. Arch Dermatol 1975
111(5):581-3.
11. Shibata T, Muto J, Takama H, et al.
Case of psoriatic erythroderma induced
by the discontinuation of the chronic
use of topical steroid after dialysis initiation and successfully treated with secucinumab. The Journal of Dermatology
2018 119-120
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Ιωάννα Βερροίου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

• Αrchetypal double-edged
sword of medicine
• 1935: Edward Kendall
& συνεργάτες: περιγραφή
compound E (cortisone)
• 1949: θεραπευτικές ιδιότητες
σε ασθενείς με ρευματοειδή
αρθρίτιδα

Γενικά
Φαρμακολογικές ιδιότητες – ισοδύναμα δόσης γλυκοκορτικοστεροειδών σε σχέση με την υδροκορτιζόνη
Αντιστοιχία (σε mg)

Γλυκοκορτικοειδής δράση

Αλατοκορτικοειδής δράση

Διάρκεια δράσης

Ημιπερίοδος ζωής
στο πλάσμα (σε λεπτά)

Κορτιζόνη

25

0.8

0.8

8-12

30-90

Υδροκορτιζόνη

20

1

1

8-12

60-120

Πρεδνιζόνη

5

4

0.8

12-36

60

Πρεδνιζολόνη

5

4

0.8

12-36

200

Μεθυλπρεδνιζολόνη

4

5

Ελάχιστη

12-36

180

Τριαμσινολόνη

4

5

0

12-36

300

Κορτικοστεροειδές
Βραχείας δράσης

Μέσης διάρκειας
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Μακράς διάρκειας
Δεξαμεθαζόνη

0,75

30

Ελάχιστη

36-72

100-300

Βηταμεθαζόνη

0,60

30

0

36-72

100-300

Χρήση συστηματικών κορτικοστεροειδών
σε δερματολογικά νοσήματα

• Αλλαγή δόσης μεθυλπρεδνιζολόνης ή δεξαμεθαζόνης μπορεί να χρειαστεί (πρεδνιζόνη και
πρεδνιζολόνη δεν επηρεάζονται
σε σχετικό κλινικό βαθμό από
την αλληλεπίδραση)

Νόσημα

Θεραπεία

Πέμφιγα κοινή

Ήπια: 0.5-1mg/kg/ημ, μέτρια: έως 1mg/kg/ημ, σοβαρή: 1-1.5mg/kg/
ημ. Αρκετές ομάδες: 40-60mg/ημ πρεδνιζόνης – ήπια και 60-100mg/
ημ - σοβαρότερες. Περισσότεροι: πλήρης δόση 1-2mg/kg/ημ p.o. για
όλους, αποφυγή προοδευτικής αύξησης δόσης. Αποφυγή πολύ υψηλών δόσεων, 3-4mg/kg/ημ (παρελθούσα χρήση) – πολλές, συχνές ΑΕ.
Εναλλακτικά - μέρος: 40mg/ημ πρεδνιζόνη κάθε 2η ημέρα. Ώσεις: μεθυλπρεδνιζολόνη 1g/ημ IV και δεξαμεθαζόνη 300mg/ημ ΙV για 3 συνεχείς ημέρες

Aντιδιαβητικοί παράγοντες

• GC έναρξη – πιθανή απορρύθμιση Glu, αντισταθμίζοντας την
επίδραση των αντιδιαβητικών
φαρμάκων

• συχνότητα ελέγχου BG κατά
την αρχική περίοδο
• Προσαρμογή αντιδιαβητικής
αγωγής βάσει BG

MΣΑΦ

Πρεδνιζόνη 30–80 mg/ημ για 4–6 εβδομάδες
IM inj. τριαμσινολόνη 40–80 mg κάθε 6–8 εβδομάδες

• Πιθανή αύξηση κινδύνου εμφάνισης ελκών ΓΕΣ

• Υπόψιν πιθανή λήψη PPI, αν
κίνδυνος για πεπτικό έλκος

Εμβόλια (με ζώντες)

• 40 mg/day πρεδνιζολόνης για • Αναβολή ζώντων εμβολίων
> 7 ημέρες – πιθανή αύξηση κιν- για τουλάχιστον 3 μήνες από διδύνου για γενικευμένη λοίμωξη ακοπή υψηλών δόσεων

Aντιïκά (π.χ. atazanavir,
indinavir, ritonavir,
saquinavir)

• GC έκθεση και τοξικότητα
• Δεξαμεθαζόνη πιθανή αύξηση επιπέδων indinavir και
saquinavir

• Παρακολούθηση σημείων GC
υπερδοσολογίας (κατακράτηση υγρών, υπέρταση, υπεργλυκαιμία)
• Αλλαγή δόσης μεθυλπρεδνιζολόνης ή δεξαμεθαζόνης μπορεί να χρειαστεί (πρεδνιζόνη και
πρεδνιζολόνη δεν επηρεάζονται
σε σχετικό κλινικό βαθμό από
την αλληλεπίδραση)
• Παρακολούθηση αντιϊκής αποτελεσματικότητας indinavir and
saquinavir σε λήψη δεξαμεθαζόνης

Αντι-λοιμώδη (π.χ. ριφαμπικίνη, efavirenz,
nevirapine)

• GC έκθεση και τοξικότητα;
Πιθανή επιμονή για εβδ μετά τη
διακοπή

• Προσεκτική παρακολούθηση,
ιδίως σε μεταμοσχευθέντες
• GC δόσης ανάλογα

Διουρητικά, καλιοπροστατευτικά (π.χ. φουροσεμίδη, HCTZ)

• GCs πιθανή
δράσης

Ομαλός λειχήνας
Γαγγραινώδες πυόδερμα

0.5–1 mg/kg/ημ. Υψηλές δόσεις p.o. πρεδνιζόνης 20–40 vs. 0–20 mg
ημερησίως και εγκυρότερη έναρξη 0.5 vs 3.3 μήνες από εμφάνιση PG –
ταχύτερη μέση χρονική περίοδος επαναεπιθηλιοποίησης 2 vs 5 μήνες

Πομφολυγώδες
πεμφιγοειδές
Πομφολυγώδες
πεμφιγοειδές
βλεννογόνων

Πρεδνιζόνη 0.5-0.75mg/kg/ημ
0.5mg/kg/ημ μέτρια, 1–2mg/kg/ημ σοβαρή
Ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης 500mg-1g/ημ για 3 ημέρες
Μείωση 5-10mg ανά εβδ, για αρκετές εβδ/tapered για 6–12 μήνες

Δερματικός ερυθη- 0.5-1 mg/kg/ημ για 2-4 εβδομάδες, tapering minimum ≤7.5 mg/ημέματώδης λύκος
ρες
Χρόνια Κνίδωση
(έξαρση)

Βραχεία διάρκεια: maximum, 10 ημέρες
Μακροχρόνια χρήση δεν δικαιολογείται

Χρήση συστηματικών κορτικοστεροειδών
κατά την παιδική ηλικία
Νόσημα

Θεραπεία

Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές & Πέμφιγα

Πρεδνιζολόνη 1–2 mg/kg/ημ – 1η εκλογή

Αιμαγγειώματα

Πρεδνιζόνη, 2–3 mg/kg/ημ για 1–2 μήνες - 2η εκλογή σε αντένδειξη προπρανολόλης

Aτοπική Δερματίτιδα (επίμονη, μέτριασοβαρή σε ανεπαρκή
ανταπόκριση στην κατάλληλη τοπική αγωγή
– οξεία φάση, σοβαρές
εξάρσεις: ως γέφυρα to steroid-sparing
therapy)

European Task Force on Atopic Dermatitis/European Academy of
Dermatology and Venereology task force position statement. Μεθυλπρεδνιζολόνη 0.5 mg kg-1 ημ για 1–2 εβδομάδες tapered > 1
μήνα, 3 χωρίς RCT evidence για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα. No consensus oρισμού βραχυπρόθεσμης χρήσης. None
of the consensus guidelines για μακροπρόθεσμη χαμηλή δόση <5
mg/ημ; εξαιτίας των πολλών μακροχρόνιων AEs, μακροχρόνιες
αγωγές δεν συστήνονται

Γυροειδής αλωπεκία

Ώσεις: πρεδνιζολόνη 5 mg/kg/μήνα για 3 μήνες: Δεξαμεθαζόνη
5 mg/ημ 2φ εβδομάδα (2 συνεχείς ημέρες) για >12ετών. Μερικοί: μεθυλπρεδνιζολόνη IV 10 mg/kg/ημ για 3ημέρες/μήνα (προσοχή πιθανές ΑΕ)

Λεύκη

Γραμμική IgA πομφολυγώδης δερματοπάθεια

Ώσεις- 2συνεχείς ημ/εβδ βηταμεθαζόνη 0.1 mg/kg για 3 μήνες, tapering ανά 1 mg κάθε μήνα για τους ακόλουθους 3 μήνες, πιθανά σε ενεργή γενικευμένη
Πρεδνιζόνη ή πρεδνιζολόνη 0.5-1 mg/kg/ημ
(σε ανεπαρκή απάντηση στη δαψόνη 0.5–2 mg/kg/ημ)

Κύριες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις
κορτικοστεροειδών
Κατηγορία φαρμάκου

Eπίδραση

• Παρακολούθηση επιπέδων Κ,
για να καθοριστεί αν χρήζει αλλαγή της διουρητικής αγωγής ή
συμπλήρωμα Κ

Ανεπιθύμητες ενέργειες συστηματικών κορτικοστεροειδών
Σύστημα/Όργανο

Aνεπιθύμητες ενέργειες

Mυοσκελετικό

Οστεοπόρωση/ Κάταγμα οστού: 21-30%, Οστεονέκρωση,
Mυοπάθεια, Mυική ατροφία, Καθυστέρηση ανάπτυξης

Oφθαλμοί

Καταράκτης: 1-3%, Γλαύκωμα, Λοίμωξη, Αιμορραγία,
Εξώφθαλμος, Άλλαγες διάθλασης

ΓΕΣ

Έλκος πεπτικού, Nαυτία, έμετος: 1-5%, Παγκρεατίτιδα,
Οισοφαγίτιδα, Διάτρηση εντέρου, Αλλαγές λιπώδους ηπατος

Mεταβολικό 4Χ

Υπεργλυκαιμία – ΣΔ, Υπερλιπιδαιμία, Υπασβεστιαιμία
Υποκαλιαιμία, Αύξηση όρεξης και ΣΒ

Καρδιαγγειακό 4%

Υπέρταση: >30%, Aθηροσκλήρυνση, Οίδημα

Ψυχιατρικό & νευρολογικό

Αλλαγές διάθεσης, Ψυχιατρικές αλλαγές, Διαταραχές ύπνου,
Pseudotumor cerebri, Περιφερική νευροπάθεια,
Επιληπτικές κρίσεις

Eνδοκρινικό

Καταστολή άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων,
Επινεφριδική κρίση, Σύνδρομο απόσυρσης, Διαταραχές ΕΡ,
Σύνδρομο Cushing

Αιματολογικό & κυτταρικό

Λευκοκυττάρωση, Λεμφοπενία, Μείωση ηωσινοφίλων
Ανοσοκαταστολή, Λοιμώξεις
Ατροφία, Αγγειακές αε, Υπερτρίχωση
Αύξηση μελάγχρωσης, Ακνεïκό εξάνθημα, Λοιμώξεις

Σύσταση

Δέρμα

Aντιεπιληπτικά (π.χ. καρ- • CS έκθεσης και αποτελεβαμαζεπίνη, φαινοβαρ- σματικότητας - πιθανή παραμοβιτάλη, φαινυντοΐνη)
νή για εβδ μετά διακοπή

• Παρακολούθηση
• GC αλλαγή δόσης, μπορεί να
χρειαστεί

ΙΜ inj, sc χορήγηση, λιποατροφία

Aντιπηκτικά
(π.χ. βαρφαρίνη)

• Πιθανή αντιπηκτικής δράσης και κινδύνου αιμορραγίας ΓΕΣ

• ΙNR
• Σημαντική αλλαγή δόσης βαρφαρίνης μπορεί να χρειαστεί σε
3–7 ημέρες από έναρξη

Aντιμυκητιασικά
(π.χ. ιτρακοναζόλη)

•

GC έκθεσης και τοξικότητας • Παρακαλούθηση συγχορήγησης για σημεία υπερδοσολογίας
GC (κατακράτηση υγρών, υπέρταση, υπεργλυκαιμία)

Κ διουρητικής

Γενικές οδηγίες για πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών
που προκαλούνται από τη χρήση συστηματικών
κορτικοστεροειδών
• Θεραπεία σε προυπάρχουσες συννοσηρότητες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης σχετιζόμενων με CS-AEs
• Συνταγογράφηση χαμηλότερης αποτελεσματικής δόσης για τη μικρότερη δυνατή χρονική περίοδο για την επίτευξη των θεραπευτι-
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ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ
∆έρµα µε τάση για ερεθισµούς

Mycogel αφρώδες gel καθαρισµού

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
× Περιορίζει τον πολλαπλασιασµό των
µικρο-οργανισµών που ευθύνονται για τους
ερεθισµούς
× Καθαρίζει απαλά
× Ανακουφίζει από το αίσθηµα δυσφορίας

Καταπραϋντικό ενυδατικό
υγρό καθαρισµού pH8

ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ∆ΥΣΦΟΡΙΑΣ
× Καθαρίζει απαλά
× Ανακουφίζει
× Γυναικολογικά ελεγµένο

Φυσιολογικό gel
καθαρισµού pH5.5

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
× Καθαρίζει απαλά
× Ενυδατώνει
× Γυναικολογικά ελεγµένο

Η ΖΩΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ: ΝΙΩΣΤΕ ΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

κών στόχων
• Χορήγηση 1 δόσης, το πρωί
• Εξέταση μέρα παρά μέρα ή σε ώσεις χορήγηση
• Χρήση παραγόντων για μείωση CS
• Παρακολούθηση για αλλαγή διάθεσης ή συμπεριφοράς
• Aποφυγή επαφής με ασθενείς με ανεμευλογιά, ιλαρά, έρπητα ζωστήρα
• Όχι απότομη διακοπή θεραπείας
• Προσαρμογή τρόπου ζωής για ελαχιστοποίηση κινδύνου αύξησης
βάρους ή άλλων AEs
• Υγιεινή ισσοροπημένη διατροφή, με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου
• Διακοπή καπνίσματος
• Μείωση κατανάλωσης αλκοόλ
• Τακτική σωματική άσκηση
• Τακτική παρακολούθηση σημείων ή συμπτωμάτων
Κατευθυντήριες οδηγίες / Συστάσεις για ασθενείς
υπό λήψη συστηματικών κορτικοστεροειδ
Φυσική εξέταση:
• ΑΠ
• ΣΒ, Υ (στα παιδιά παρακολούθηση με καμπύλες ανάπτυξης)
• Oφθαλμολογικός έλεγχος για καταρράκτη (slit-lamp) και γλαύκωμα
Εξετάσεις αίματος:
• HBV and HCV screening, γεν. αίματος, γλυκόζη νηστείας, λιπιδαιμικό προφίλ, ηλεκτρολύτες,
• 25-hydroxyvitamin D ορού, ασβέστιο, έλεγχος νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας
• For steroid-sparing treatment: TPMT genotyping, G6PD, HIV
screening
Ακτινολογικός έλεγχος:
• Ακτινογραφία θώρακος
Άλλα:
• BMD (bone mineral density) έλεγχος – 1 έτος από έναρξη (σταθερό,
επανάληψη ανά 2-3 έτη, σε μείωση ετησίως)
• Έλεγχος φυματίωσης, εκτίμηση κινδύνου πτώσης
• FRAX
• Δυσλιπιδαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος:
- Έλεγχος λιπιδίων 1 μήνα μετά την έναρξη, και κάθε 6-12 μήνες
https://www.
- Αξιολόγηση 10ετή κινδύνου με FRS
cvdriskchecksecure.com/FraminghamRiskScore.aspx
- Πολυουρία, πολυδιψία, απώλεια βάρους
- Παρακολούθηση παραμέτρων Glu:
48h μετά την έναρξη
κάθε 3-6 μήνες για 1o έτος, ετησίως στη συνέχεια
• Γλυκόζη νηστείας: ‡126 mg/dL ή HbA1c ‡6.5%
Προφυλακτική αγωγή
• Αλλαγή τρόπου ζωής, συμπληρώματα διατροφής και θεραπεία για
πρόληψη oστεοπόρωσης
• Υπόψιν H2 blockers/proton pump inhibitors
• Υπόψιν PCP - no consensus (Ca, HIV+)
• Σύσταση εμβολιασμού πριν την έναρξη της θεραπείας
Οστικό κάταγμα
• World Health Organizations Fracture Risk Assessment Tool (FRAX):
http://www.sheffield.ac.uk/FRAX. Αλγόριθμος ηλεκτρονικού υπολογιστή που παρέχει μοντέλα για την αξιολόγηση πιθανότητας κατάγματος σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες & άνδρες ηλικίας> 40 ετών
• Χρησιμοποιεί εύκολους στη λήψη κλινικούς παράγοντες κινδύνου
για την εκτίμηση 10ετούς πιθανότητας κατάγματος
- ηλικία,
- φύλο,
- βάρος & ύψος,
- τρέχουσα ή προηγούμενη έκθεση σε από του στόματος γλυκοκορτικοειδή για >3 μήνες σε δόση ισοδύναμη με πρεδνιζολόνη ≥
5 mg/ημέρα,
- κατάσταση οστικού μεταβολισμού: θέση και τεχνολογία αναφο-

ράς DXA (dual x-ray absorptiometry) στον αυχένα του μηριαίου οστού,
- προηγούμενο κάταγμα,
- δευτερογενής οστεοπόρωση, σχετιζόμενη με: ΣΔ 1, χρόνιο υποθυρεοειδισμό χωρίς αγωγή, υπογοναδισμός ή πρόωρη εμμηνόπαυση (<45 ετών), χρόνια δυσαπορρόφηση και χρόνια ηπατική
νόσο
- συνήθειες: αλκοόλ, κάπνισμα
Συστάσεις οστικής προφύλαξης
• Πρόσληψη ασβεστίου 1200–1500 mg/day, Vitamin D 800–1000
IU/day
• Guidelines ACR 2010:
(i) πρεδνιζόνη >3 μήνες: bisphosphonate or teriparatide
(ii) πρεδνιζόνη 1–3 μήνες: bisphosphonate σε άνδρες και γυναίκες
μη αναπαραγωγικής ηλικίας
- Απουσία συναίνεσης σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
• FRAXd κίνδυνος για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα ανά 10έτη: μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες & άνδρες >50ετών
(i) <10%, χαμηλός κίνδυνος: treatment with bisphosphonate σε
πρεδνιζόνη ≥ 7.5 mg/day
(ii) 10–20%, μέτριος κίνδυνος: bisphosphonate
(iii) 20%, υψηλός κίνδυνος: bisphosphonate or teriparatide
• Διφωσφονικά: (i) Alendronate: p.o., 10 mg/day or 70 mg/week
(Fosamax)
(ii) Risedronate: p.o., 5 mg/day or 35 mg/week (Actonel)
(iii) Zoledronic acid: i.v., 5 mg/year (Aclasta) - σε γυναίκες μη αναπαραγωγικής ηλικίας
Teriparatide: s.c., 20 lg/day for 2 years (Forteo)
Denosumab: s.c., 60 mg every 6 months (μονοκλωνικό αντίσωμα RANKL)
(Prolia)
• Πρωινή λήψη με άδειο στομάχι
Με 240 mL νερό
Xωρίς επακόλουθη λήψη τροφής, υγρών ή άλλων φαρμάκων/συμπληρωμάτων για 30–60’
Όχι κατάκλιση για 30–60’
• Περιοδική επανεξέταση
Συμπεράσματα
• Παρά την προόδο με νεότερα αποτελεσματικά ανοσοκατασταλτικά
και αντιφλεγμονώδη φάρμακα και στοχευμένες θεραπείες, όπως οι
βιολογικοί παράγοντες, τα κορτικοστεροειδή εξακολουθούν να παραμένουν πολύτιμη θεραπεία για αρκετές δερματολογικές παθήσεις
(ειδικά στην οξεία φάση)
• Αντικαθίστανται αυξανόμενα στις μακροχρόνιες θεραπείες, λόγω της
εμφάνισης από την εκτεταμένη λίστα των ανεπιθύμητων ενεργειών
• Συνιστάται να αντισταθμίζονται προσεκτικά τα δυνητικά οφέλη έναντι των κινδύνων
• Αν και οι RCT θα ήταν ιδανικές, πολλά από τα μέλη της IEC θα θεω-
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C : 65 / M : 50 / Y : 40 / K : 20
C : 90 / M : 50 / Y : 0 / K : 0

ρούσαν ότι είναι ανήθικο να υποβάλλονται οι συμμετέχοντες σε δοκιμές με συστηματικά κορτικοστεροειδή στην παρούσα πλέον φάση
• Η παρακολούθηση μέσω RCT δεν είναι πιθανό να είναι επαρκής
χρονικά για να ανιχνεύσει πολλές από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της συστηματικής χρήσης των κορτικοστεροειδών
• Η έλλειψη δεδομένων πιθανόν συνέβαλε επίσης στην αδυναμία μας
να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με συγκεκριμένες δοσολογίες και
συστάσεις σχετικά με τη διάρκεια για τα συστηματικά κορτικοστεροειδή
• Οι μη τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες σε μητρώα καταγραφής
που σχεδιάζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη μπορούν να συμβάλουν,
ώστε να απαντηθούν ορισμένα συγκριτικά ερωτήματα σχετικά με
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των συστηματικών κορτικοστεροειδών
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Συνήθη λάθη κατά τη
χορήγηση των τοπικών
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Η εφαρμογή τοπικών αντιβιοτικών αποτελεί βασική συνιστώσα της
καθημερινής πρακτικής στην Δερματολογία-Αφροδισιολογία. Η χρήση τους
προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και σχετικά λίγα μειονεκτήματα, σε
σχέση με τα συστηματικώς χορηγούμενα.

Σ

τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η
δυνατότητα επίτευξης υψηλών συγκεντρώσεων του φαρμάκου στο σημείο της φλεγμονής, η απουσία συστηματικών
αντιδράσεων, η απουσία αλληλεπιδράσεων
με άλλα φάρμακα ή ουσίες, η τοπική μόνον
και προσωρινή αλλοίωση της φυσιολογικής
χλωρίδας, η διευκόλυνση της συμμόρφωσης
του ασθενούς στη θεραπεία και το χαμηλό
κόστος.
Στα μειονεκτήματά τους ανήκουν η μικρή
διείσδυση σε βάθος ιστού, η πιθανή δερματίτιδα εξ επαφής, που όμως συμβαίνει σπανιότατα, και η ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών, που δυστυχώς αναφέρεται σε
ευρεία κλίμακα.
Σήμερα στη χώρα μας κυκλοφορούν αρκετά τοπικά σκευάσματα που περιέχουν αντιβιοτικά, μόνα τους ή σε συνδυασμούς με κορτιζόνη ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες. Παρά
την ποικιλία σκευασμάτων, τα περιεχόμενα
σε αυτά αντιβιοτικά είναι σχετικώς λίγα.
Συγκεκριμένα, διαθέσιμα είναι:
- Τρία αντιβιοτικά με φάσμα κυρίως τον σταφυλόκοκκο και άλλα θετικά κατά gram
μικρόβια (Erythromycin, Fusidic acid,
Mupirocin).
- Τρία αντιβιοτικά από την κατηγορία των αμινογλυκοσιδών, με φάσμα κυρίως αρνητικά
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κατά gram μικρόβια, αλλά και τον σταφυλόκοκκο (Amikacin, Gentamycin, Neomycin)
- Ένα αντιβιοτικό (Clindamycin) με ευρύ φάσμα δράσης, που περιλαμβάνει τον σταφυλόκοκκο, αλλά και αναερόβια μικρόβια.

προσφέρει κανένα πλεονέκτημα, ενώ αντιθέτως επιβαρύνει τον ασθενή.
Η αλόγιστη χρήση τοπικών αντιβιοτικών
πέραν των ενδείξεών τους έχει συμβάλλει
στην εμφάνιση μικροβιακής αντοχής.

Οι ενδείξεις της χρήσης τους είναι πολυάριθμες, περιλαμβάνοντας την αντιμετώπιση εντοπισμένων, επιφανειακών λοιμώξεων, (μολυσματικό κηρίο) και των δευτερογενώς επιμολυσμένων συνήθων δερματοπαθειών (ατοπικό έκζεμα, νευροδερματίτιδα, παρασιτική
κνήφη κλπ).
Περαιτέρω, την πρόληψη επιμολύνσεων
μικρών διαβρωτικών βλαβών, τραυμάτων ή
εγκαυμάτων, αλλά και μετά από μικροεπεμβάσεις, βιοψίες και αισθητικές επεμβάσεις, ενώ είναι πολύτιμα και στην αντιμετώπιση της
ακμής.

Σήμερα, καθημερινώς χρησιμοποιούμενα
σκευάσματα μουπιροσίνης, φουσιδικού οξέος και κλινδαμυκίνης, αποδεικνύονται συχνά αναποτελεσματικά λόγω ανθεκτικών στελεχών μικροβίων, και ιδιαιτέρως του σταφυλόκοκκου.
Αν και η αναλογία ανθεκτικών στελεχών
κυμαίνεται ευρύτατα αναλόγως χρόνου και
τόπου της εκάστοτε μελέτης, ουσιαστικά ο
κίνδυνος είναι παντού υπαρκτός.

Τέλος, χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια
απο-αποικισμού του ρινικού βλεννογόνου ή
άλλων κοιλοτήτων από τον σταφυλόκοκκο,
κυρίως σε περίπτωση ατοπικών ασθενών με
συχνές δευτερογενείς επιμολύνσεις.
Εν τούτοις, η χρήση τους υπόκειται σε περιορισμούς, η υπέρβαση των οποίων εκθέτει σε κίνδυνο θεραπευτικής αποτυχίας, αλλά και ανάπτυξη και διασπορά μικροβιακής
αντοχής στα αντιβιοτικά.
Τα τοπικά σκευάσματα αντιβιοτικών δεν έχουν θέση σε εκτεταμένες φλεγμονές ή πληγές, σε βαθειές τομές που περιέχουν αίμα,
που δεν είναι εύκολο να καθαριστούν, ή που
απαιτούν συρραφή, σε εγκαύματα μέτριας
και άνω έκτασης ή βαρύτητας και σε ευμεγέθεις πυώδεις κλειστές συλλογές, όπως τα αποστήματα.
Επίσης, δεν έχει νόημα η χρήση τους σε μη
μικροβιακές φλεγμονές (πχ σε φλεγμαίνουσα
σμηγματογόνο κύστη) ή προληπτικά, σε απλή παρασιτική κνήφη ή σε δερματίτιδα, χωρίς δρυφάδες ή εκδορές που κινδυνεύουν να
επιμολυνθούν
Η επιλογή του κατάλληλου τοπικού αντιβιοτικού πρέπει να γίνεται με κριτήρια το πιθανό μικρόβιο που πρέπει να αντιμετωπισθεί.
Έτσι, είναι λάθος η χρήση gentamycin σε ερυσίπελας, αφού οι αμινογλυκοσίδες δεν είναι δραστικές έναντι του στρεπτόκοκκου.
Ομοίως, η επιλογή του Fusidic acid εκεί που υπάρχει η υποψία μόλυνσης από
gram(-) μικρόβια.
Η εφαρμογή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει
τις 2-3 φορές ημερησίως και η διάρκειά της
τις 5-7 ημέρες.
Ο συνδυασμός τους με συστηματικώς χορηγούμενα αντιβιοτικά δεν έχει νόημα και δεν
προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα:
Σε μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η προσθήκη
τοπικού αντιβιοτικού εκεί που χορηγείται συστηματικό δεν προσφέρει μεγαλύτερο όφελος. Επίσης, η χορήγηση συστηματικής αντιβίωσης εκεί που η τοπική έχει ένδειξη, δεν

Συνηθισμένα σφάλματα είναι η χρήση τοπικών αντιβιοτικών σε απλές και ήπιες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες χωρίς δρυφάδες
και διαβρώσεις, η χρήση για εκρίζωση σταφυλόκοκκου από τον ρινικό βλεννογόνο όλων ανεξαιρέτως των ατοπικών ασθενών, η
παρατεταμένη εφαρμογή σε φλεγμονές ακόμη και χωρίς επιμόλυνση (πχ σε δερματίτιδα
κνημών από στάση) και η εφαρμογή σε εκτεταμένες λοιμώξεις που απαιτούν συστηματική χορήγηση, όπως το ερυσίπελας ή η κυτταρίτιδα.
Στις κατευθυντήριες οδηγίες για την ατοπική
δερματίτιδα, τόσο της American Academy of
Dermatology, όσο και τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές (European Academy of Dermatology
and Venereology), αναφέρονται ότι:
- Η χρήση τοπικών αντιβιοτικών στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας δεν ενδείκνυται γενικώς.
- Με τη γενικευμένη ή παρατεταμένη χρήση
υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης αντοχής.
- Σε ασθενείς με μέση προς σοβαρή ατοπική
δερματίτιδα και κλινικά σημεία δευτερογενούς επιμόλυνσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί mupirocin στο ρινικό βλεννογόνο, επί 7
ημέρες, σε συνδυασμό όμως με αντισηπτικά μπάνια.
Στην αντιμετώπιση της ακμής, όπου επίσης συχνά χρησιμοποιούνται τοπικά αντιβιοτικά, οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της
American Academy of Dermatology προτείνουν η χρήση αυτή να γίνεται μόνον σε συνδυασμό με υπεροξείδιο του βενζολίου, αφ’
ενός μεν για αύξηση της αποτελεσματικότητας, αφ’ ετέρου δε (και κυρίως) για πρόληψη
της ανάπτυξης ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.
Σοβαρό λάθος συνιστά επίσης η αραίωση
των τοπικών αντιβιοτικών σε γαληνικά σκευάσματα.
Η χρήση αυτή μειώνει σημαντικά την απαιτούμενη δραστική συγκέντρωση του φαρμάκου, εξασφαλίζοντας την αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία αντιμικροβιακής δράΣΕΛΙΔΑ 34

σης και προσφέροντας στους μικροβιακούς
πληθυσμούς την γενετική πληροφορία για ανάπτυξη μεταλλάξεων αντοχής.
Γενικώς, για την αποφυγή των λαθών στη
χρήση των τοπικών αντιβιοτικών, απαιτείται
προσοχή σε:
1. Συνετή επιλογή της φλεγμονής για την οποία θα χορηγηθεί σχετικό σκεύασμα, είτε
για θεραπεία, είτε για πρόληψη
2. Επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού, αναλόγως του ύποπτου παθογόνου.
3. Επιμονή στις οδηγίες για εφαρμογή από
τον ασθενή στη σωστή δοσολογία και για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
4. Αποφυγή συγχορήγησης με συστηματικά
αντιβιοτικά.
5. Όχι αδιάκριτη χρήση σε όλους τους ατοπικούς ασθενείς.
6. Χρήση σε ακμή σε συνδυασμό με υπεροξείδιο του βενζολίου.
7. Σε καμμία περίπτωση αραίωση του αντιβιοτικού σκευάσματος σε γαληνικά μείγματα
Αν και με την εφαρμογή τοπικών αντιβιοτικών ο ασθενής ουσιαστικά δεν έχει κίνδυνο παρενεργειών, οι άλλοι κίνδυνοι επιβάλλουν την αυτοσυγκράτηση και την περίσκεψη
στη χρήση τους.
Γιατί και για αυτά ισχύει, όπως για κάθε
φάρμακο, ότι η απουσία ένδειξης αποτελεί αντένδειξη.
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Το οικονομικό κόστος στη διερεύνηση
των αλωπεκιών έχει διερευνηθεί κατά
καιρούς παγκοσμίως και εκτιμάται
ότι στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
του 2013 ήταν 77.247.260 €,
ενώ αντίστοιχα στις ΗΠΑ
για το 2013 ήταν 210 δις $.
Σκεπτόμενοι λοιπόν την επιβάρυνση
της παγκόσμιας οικονομίας,
θα αναφερθούμε αναλυτικά
στις εξετάσεις που οφείλουμε
να υποβάλλουμε τους ασθενείς μας
αναλόγως του νοσήματός τους
και της κλινικής εικόνας.

Ό

πως και σε όλες τις παθήσεις στην ιατρική, θα πρέπει να ενημερωθούμε
από τον ασθενή μας για το ιστορικό
του: ηλικία, οικογενειακό ιστορικό αλωπεκιών, το ιστορικό ατοπίας, συνδρόμου Down,
αυτοανόσων νοσημάτων, αν υπάρχουν διατροφικές, μεταβολικές ή ενδοκρινολογικές διαταραχές, αν ο ασθενής έχει υποβληθεί πρόσφατα σε κάποια χειρουργική επέμβαση, αν
υπήρχε ιστορικό εγκυμοσύνης ή λοχείας, αν
λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και αν συνυπάρχει έντονο στρες. Όσον αφορά την αλωπεκία, θα ρωτήσουμε τον ασθενή μας πληροφορίες για την εποχή της έναρξής της, αν
σημειώθηκε αιφνίδια ή σταδιακά, τη διάρκειά της, την εντόπιση, την κατανομή, το είδος
της απώλειας και τις συνθήκες φροντίδας του
τριχωτού.
Η ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία χαρακτηρίζεται από προοδευτική, εξελισσόμενη
αραίωση των τριχών της κεφαλής, οφειλόμενη σε γενετικούς παράγοντες και επίδραση
των ανδρογόνων στους τριχικούς θυλάκους.
Η κατανομή για τους άνδρες είναι σύμφωνα
με το πρότυπο Norwood-Hamilton, ενώ για

τις γυναίκες κατά Ludwig ή Olsen. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη μετατροπή της τεστοστερόνης σε διυδροτεστοστερόνη μέσω της
5α αναγωγάσης και σε οιστραδιόλη και της
Δ4 ανδροστενεδιόνης σε οιστρόνη μεσω του
ενζύμου P450 αρωματάση. Για τις γυναίκες,
είναι επιβεβλημένος ο ορμονολογικός έλεγχος, όταν συνυπάρχουν σημεία υπερανδρογονισμού, όπως δασυτρυχισμός, διαταραχές
εμμήνου ρύσεως, ακμή, σμηγματόρροια, παχυσαρκία, υπογονιμότητα, μελανίζουσα ακάνθωση, γαλακτόρροια. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει το Freeandrogenindex FAI(= totaltestosteronex 100/SHBG>5), FSH,
LH, DHEAs, τεστοστερόνη (total/free), Δ4 ανδροστενεδιόνη, προλακτίνη, SHBG, 17OH
προγεστερόνη, οιστραδιόλη. Έλεγχος θυρεοειδούς θα γίνει σε άνδρες μόνο σε διάχυτη κατανομή ή μη κλασική εντόπιση, ενώ
στις γυναίκες σε παρατεταμένη απώλεια. Γενικότερος έλεγχος με γενική αίματος και βιοχημικές εξετάσεις δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνουν. Βιοψία δέρματος θα χρειαστεί
να γίνει αν υποψιαζόμαστε γυροειδή αλωπεκία incognita ή αρχόμενη ουλωτική αλωπεΣΕΛΙΔΑ 36

κία. Το τριχοριζόγραμμα είναι πάντα χρήσιμο
στη διαφοροδιάγνωση της νόσου, την εκτίμηση της εξέλιξης και την αξιολόγηση της θεραπείας.
Η διάχυτη τελογενής τριχόρροια χαρακτηρίζεται ως οξεία όταν διαρκεί 2-4 εβδομάδες και διαρκεί 2-3 μήνες μετά τη δράση
βλαπτικού παράγοντα, όπως σοβαρές εμπύρετες λοιμώξεις, χρόνια συστηματικά νοσήματα, φάρμακα, αιμορραγία, στερητική δίαιτα, τραυματισμοί, χειρουργικές επεμβάσεις, συναισθηματικό στρες, τοκετός και ως
χρόνια, όταν η διάρκειά της είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες και συμβαίνει σε έλλειψη Fe,
υπο-υπερ/θυρεοειδισμό, ΣΕΛ, σύφιλη, λήψη φαρμάκων (αντισυλληπτικά, βαρφαρίνη,
ηπαρίνη, κολχικίνη, λίθιο, πενικιλλαμίνη, τεστοστερόνη κ.ά. Εδώ θα πρέπει να γίνει εργαστηριακός έλεγχος με γενική αίματος, ΤΙBC
(Fe, Φερριτίνη), FT4, TSH, antiTPO, antiTg, ενω σε υποψία υποθρεψίας έλεγχος λευκωμάτων, Ζn, βιοτίνη, βιταμίνη D, βιταμίνη Α. Το
τριχοριζόγραμμα θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση με την ανεύρεση αυξημένων καταγενών
και τελογενών τριχών, ενώ η βιοψία δεν εί-
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επιστημονική βάση του.
Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές
σε 13 γονίδια που έχει αποδειχθεί
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αλωπεκία.

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

Πλεονεκτήματα του Fagron
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
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• 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.

εμφάνιση της νόσου το τριχωτό. Η προσβολή
του δε αποτελεί δείκτη χρονιότητας της νόσου. Εδώ το τριχοριζόγραμμα δεν είναι απαραίτητο, αλλά γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, γεν. ούρων, ΑΝΑ, anti-dsDNA θα
μας βοηθήσουν για επιβεβαίωση ή όχι συνύπαρξης με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Επιβεβαίωση της νόσου θα γίνει με βιοψία δέρματος και άμεσο ανοσοφθορισμό. Ιστολογικά παρατηρούνται ατροφία της επιδερμίδας με υδρωπική εκφύλιση της βασικής στιβάδας, δυσκεράτωση ή απόπτωση κερατινοκυττάρων, πάχυνση της βασικής μεμβράνης, εξαγγείωση ερυθροκυττάρων, ακράτεια
μελανίνης, ατροφία σμηγματογόνων αδένων
και εναπόθεση βλεννίνης, ενώ στον άμεσο ανοσοφθορισμό κοκκώδης ή γραμμοειδής εναπόθεση IgG, IgM, C3 κατά μήκος του δερμοεπιδερμιδικού ορίου.

ναι απαραίτητη.
Η γυροειδής αλωπεκία είναι μια καλοήθης,
υποτροπιάζουσα, αυτοάνοση, μη ουλωτική
αλωπεκία. Μπορεί να συνυπάρχει με θυρεοειδίτιδα Hashimoto, διαβήτη, λεύκη, ομαλό
λειχήνα, morphea, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωρίαση,
ψωριασική αρθρίτιδα, κολλαγονώσεις, μυασθένεια, κακοήθης αναιμία, ψυχιατρικά νοσήματα (άγχος, κατάθλιψη), υπερλιπιδαιμία,
αρτηριακή υπέρταση.
Τα νύχια μπορεί να συμμετέχουν σε ένα
ποσοστό 10-66% με βοθρία, τραχυονυχία,
γραμμές Beau. Κακή πρόγνωση αποτελούν
η ηλικία μικρότερη των 16 ετών, το ιστορικό
οφίασης, καθολικής ή ολικής γυροειδούς αλωπεκίας, ατοπία, ονυχία, συχνές υποτροπές,
οικογενειακό ιστορικό γυροειδούς αλωπεκίας
ή άλλων αυτοανόσων νοσημάτων.
Στην αιτιολογία συμμετέχουν ανοσολογικοί
μηχανισμοί, γενετικοί, λοιμώδεις και εκλυτικοί παράγοντες, κυτοκίνες, νευροδιαβιβαστές
και τοπικές διαταραχές των νεύρων και της μικροκυκλοφορίας. Εδώ χρήσιμος είναι ο έλεγχος θυρεοειδούς σε εκτεταμένη νόσο, συχνές υποτροπές, οικογενειακό ιστορικό θυρεοειδοπάθειας, ιστορικό ατοπίας, σύνδρομο Down.
Στο τριχοριζόγραμμα θα βρούμε αυξημένο
ποσοστό δυστροφικών, τελογενών τριχών. Η
βιοψία είναι χρήσιμη μόνο σε υποψία γυροειδούς αλωπεκίας incognita. Γενική αίματος,
βιοχημικός και ανοσολογικός έλεγχος απλά
θα επιβαρύνουν την οικονομία της υγείας.
Ο θυλακικός λειχήνας είναι αγνώστου αιτιολογίας, συμβαίνει σε μέσης ηλικίας ενήλικες, προσβάλλει συχνότερα γυναίκες, ενώ

μπορεί να εντοπίζεται και εκτός τριχωτού σε
ποσοστό 17-50%. Οι ασθενείς συνήθως αντιλαμβάνονται τη νόσο 1 έτος μετά την έναρξή της. Χαρακτηρίζεται από τριχόπτωση, απολέπιση, κνησμό, καυσαλγία, αίσθημα τάσης.
Κλινικά παρατηρούνται περιθυλακικές ερυθηματώδεις, ερυθροϊώδεις ή/και καφεόχροες βλατίδες, ακανθωτή θυλακική υπερκεράτωση, υπόχρωμες ατροφικές πλάκες (mm ή
cm), ενώ υγιείς περιοχές παρεμβάλλονται μεταξύ των βλαβών.
Εδώ συστήνεται μόνο βιοψία δέρματος και
άμεσος ανοσοφθορισμός. Ιστολιγικά θα παρατηρήσουμε περιθυλακική λεμφοκυτταρική διήθηση επιδερμίδας/χορίου, καταστροφή της βασικής μεμβράνης, υπερκεράτωση
χοάνης με υποκείμενη υπερκόκκωση, σωμάτια Civatte, θυλακικά βύσματα και ακράτεια
μελανίνης, ενώ σε προχωρήμενα στάδια ουλές δίκην «σφήνας», ελάττωση θυλακικών
μονάδων, επιπολής περιθυλακική αγγειοϊνοπλασία. Ο άμεσος ανοσοφθορισμός χαρακτηρίζεται από κολλοειδή σωμάτια, εναπόθεση IgG, IgM, IgA, C3 κατά μήκος του ανώτερου τμήματος του τριχικού θυλάκου, εναπόθεση ινικής στη βασική μεμβράνη.
Οι ασθενείς με δισκοειδή ερυθηματώδη
λύκο παραπονούνται συχνά για κνησμό, αίσθημα νυγμών, καύσου και τάσης στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά παρατηρούνται κυκλικές ερυθηματώδεις βλατίδες-πλάκες, με
φυγόκεντρη επέκταση, θυλακικά βύσματα,
στερεά προσφυόμενα υπερκερατωσικά λέπια, ατροφία, τηλεαγγειεκτασίες, κεντρική υποχρωμία, περιφερική υπέρχρωση. Ποσοστό
5-10% εξελίσσεται σε ΣΕΛ ( πιθανότητα σε
παιδιά/εφήβους), ενώ>50% έχει σαν πρώτη
ΣΕΛΙΔΑ 38
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Λάθη στη θεραπεία
& στην ενημέρωση ασθενών ...
με ατοπική δερματίτιδα
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Noσ. «Α. Συγγρός»

Η ατοπική δερματίτιδα αποτελεί μια χρόνια πολυπαραγοντική νόσο
που χαρακτηρίζεται από ξηρότητα δέρματος, εξάρσεις και υφέσεις.
Η θεραπεία πρέπει να σχεδιάζεται με μακροχρόνια προοπτική και εξατομικευμένα.
Ο στόχος μιας επιτυχημένης θεραπευτικής προσέγγισης είναι ο εντοπισμός,
η μείωση και η πρόληψη των μη ειδικών και ειδικών πυροδοτικών παραγόντων
και παράλληλα η βελτίωση του δερματικού φραγμού.

Τ

ο πρώτο λάθος που συνήθως γίνεται είναι η μη χρήση εύχρηστων διαγνωστικών κριτηρίων.Δεν υπάρχει εργαστηριακός δείκτης που να τεκμηριώνει τη διάγνωση της νόσου.
Το δεύτερο λάθος είναι η απουσία καταγραφής και εκτίμησης σοβαρότητας της ατοπικής δερματίτιδας. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης αξιολόγησης της ατοπικής
δερματίτιδας είναι ο SCORAD (scoring atopic
dermatitis). O σκοπός του δείκτη SCORAD είναι ο καθορισμός της θεραπευτικής αγωγής,
βάσει κατευθυντήριων οδηγιών και η παρακολούθηση της πορείας και της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής.
Το τρίτο λάθος που γίνεται είναι η «οικονομία χρόνου» στον ατοπικό ασθενή. Είναι απαραίτητο να αφιερώσει ο γιατρός τον απαραίτητο χρόνο στον ατοπικό ασθενή. Πρέπει να
ληφθεί το ιατρικό ιστορικό, να γίνει η κλινική εξέταση, να γίνει συζήτηση και επεξήγηση
των θεραπευτικών επιλογών με τον ασθενή.
Το τέταρτο λάθος είναι η απουσία ενημέ-

ρωσης για τους μη ειδικούς επιβαρυντικούς
παράγοντες, όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι,
τα σαπούνια-καθαριστικά -αντισηπτικά, τα
μάλλινα ρούχα και τα αρώματα.
Το πέμπτο λάθος είναι η απουσία ενημέρωσης για τις καθημερινές πρακτικές συμβουλές,
όπως η χρήση ηλεκτρικής σκούπας, η αποφυγή μοκετών, πουπουλένιων μαξιλαριών.
Το έκτο λάθος είναι η απουσία ενημέρωσης για την ενυδάτωση, όπως τον τρόπο που
εφαρμόζονται τα προϊόντα και τις απαραίτητες ποσότητες.
Το έβδομο λάθος είναι η απουσία ενημέρωσης για τον καθαρισμό της επιδερμίδας,
όπως τη χρονική διάρκεια, τη θερμοκρασία
του νερού.
Το όγδοο λάθος είναι η απουσία διάκρισης
μεταξύ ενεργητικής και προληπτικής αγωγής.
Η πρώτη αφορά τις ήπιες μορφές της νόσου
και η δεύτερη κυρίως τις μέτριες μορφές.
Το ένατο λάθος είναι η λανθασμένη χρήση
φαρμακευτικών προϊόντων.
Το δέκατο λάθος είναι η απουσία ενημέρωΣΕΛΙΔΑ 40

σης για τον εμβολιασμό.
Το ενδέκατο λάθος είναι η απουσία ενημέρωσης για τον επαγγελματικό προσανατοισμό στους ατοπικούς ασθενείς εφηβικής ηλικίας.
Τέλος, λάθος αποτελεί η απουσία διεπιστημονικής αντιμετώπισης και ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών.
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Ρυτίδες Προσώπου και Λαιµού
Ουλές Ακµής και Ραγάδες
Διεσταλμένοι Πόροι
Σύσφιγξη Περιγράµµατος
Ανάπλαση Δέρµατος

Titanium

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

–οι θεραπείες πραγµατοποιούνται
40% ταχύτερα! ✓ ICE Plus - Συνεχόµενη Ψύξη καθ’ όλη τη διάρκεια θεραπείας
✓ ∆ύο Υποδοχές Κεφαλών - Μεγαλύτερη Ευελιξία
✓ Smart Clinic: Cloud-based πλατφόρµα διαχείρισης δεδοµένων του συστήµατος
✓ Μεγάλη οθόνη 15’ µε λειτουργικό Android
✓ Και για µαυρισµένο από τον ήλιο δέρµα
✓ Για όλους τους τύπους δέρµατος
Μάθετε περισσότερα για το Soprano Titanium:

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

www.alma-soprano.com

ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
με σύφιλη
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Τα λάθη στη θεραπεία και ενημέρωση ασθενών με
σύφιλη μπορεί να ξεκινήσουν με λάθος διάγνωση
και σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολη η
διάκριση του συφιλιδικού έλκους από τον έρπητα
γεννητικών οργάνων, τα τραυματικά έλκη, τη
ραγάδα πρωκτού, τις άφθες στα πλαίσια της νόσου
Behcet. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτός του
συφιλιδικού έλκους τα έλκη είναι επώδυνα.

Ε

πίσης το κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
της δευτερογόνου σύφιλης παρά το χαρακτηριστικό περιτραχήλιο στις βλάβες
και την εντόπιση στις παλάμες και πέλματα
μπορεί να διαγνωσθεί λανθασμένα σαν ροδόχρους πιτυρίαση, ομαλός λειχήνας και ψωρίαση, ενώ τα πλατέα κονδυλώματα να θεωρηθούν λανθασμένα οξυτενή κονδυλώματα
ή candidiasis στόματος.
Σε λάθη στη θεραπεία και ενημέρωση ασθενών μπορεί να οδηγήσει και λανθασμένη
ερμηνεία εργαστηριακών εξετάσεων. Η άμεση μικροσκόπιση σε σκοτεινό πεδίο από έλκη στόματος μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς
θετικά αποτελέσματα καθώς είναι συχνές οι
σαπροφυτικές σπειροχαίτες στο στόμα.
Πάντα η άμεση εξέταση πρέπει να συνοδεύεται από ορολογικό έλεγχο, ώστε να ε-π ι β ε βαιωθεί η διάγνωση και να γίνει παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Εκτός
από τα ψευδώς θετικά μπορεί να προκύψουν
και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα αν το εργαστήριο δεν έχει εμπειρία. Σχετικά με τον ορολογικό έλεγχο πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν
μας ότι τόσο οι μη ειδικές τρεπονηματικές αντιδράσεις (VDRL, RPR) και οι ειδικές τρεπονηματικές αντιδράσεις (Τr Pall EIA IgM, IgG, TPHA,
FTA-abs IgG) μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικές αν το έλκος είναι αντιληπτό μόλις λίγες ημέρες. Πάντα, αν το έλκος χρονολογείται ημέρες και οι ορολογικές εξετάσεις είναι αρνητικές, πρέπει να γίνεται επανάληψη του ορολογικού ελέγχου 15 ημέρες μετά την εμφάνιση έλκους. Σχετικά με τις μη-ειδικές τρεπονηματικές
αντιδράσεις VDRL, RPR μπορεί να προκύψουν
ψευδώς θετικά αποτελέσματα στα πλαίσια εγκυμοσύνης, αυτοάνοσων νοσημάτων, τοξικομανίας καθώς και σε ηλικιωμένους. Για την
παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θερα-

πεία πάντα πρέπει να γίνεται η ίδια μη ειδική
τρεπονηματική αντίδραση VDRL ή RPR και ιδανικά στο ίδιο εργαστήριο, αλλιώς προκύπτουν
λάθη. Λάθος στη θεραπεία των ασθενών με
σύφιλη είναι η μη-ενημέρωση συντρόφων, οπότε προκύπτουν επαναμολύνσεις.
Πάντα σε ασθενείς με πρώιμη σύφιλη απαιτείται ειδοποίηση και θεραπεία συντρόφων
για την πρωτογόνο τελευταίου 3μηνου, για
τη δευτερογόνο τελευταίου 6μηνου και για
την πρώιμη λανθάνουσα τελευταίου 1 έτους.
Οι σύντροφοι <3μήνου ασθενούς με πρώιμη σύφιλη λαμβάνουν θεραπεία ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ορολογικού ελέγχου, ενώ οι σύντροφοι >3μήνου ασθενούς με πρώιμη σύφιλη καλό είναι να ελέγχονται με ορολογικό έλεγχο και να λαμβάνουν θεραπεία ανάλογα με τα αποτελέσματα.
Κάθε τμήμα του οφθαλμού μπορεί να προσβληθεί και στην πρώιμη και στην όψιμη σύφιλη και συνήθως συνυπάρχουν και άλλες
αιτίες. Στο 30-40% των ασθενών με οφθαλμική σύφιλη το ΕΝΥ είναι φυσιολογικό. Σχετικά με την ωτοσύφιλη τα διαγνωστικά κριτήρια είναι: δυσλειτουργία αίθουσας και κοχλία και σύφιλη χωρίς εναλλακτική διάγνωση.
Περίπου στις μισές περιπτώσεις η ωτοσύφιλη είναι αμφοτερόπλευρη και το ΕΝΥ στο
90% των περιπτώσεων είναι αρνητικό.
Αποτελεί λάθος η χορήγηση βενζανθινικής
πενικιλίνης Ι.Μ. σε οφθαλμική σύφιλη και ωτοσύφιλη, πάντα απαιτείται ενδοφλέβια θεραπεία με κρυσταλλική πενικιλλίνη ως επί νευροσύφιλης, ακόμη και αν η εξέταση του ΕΝΥ
είναι αρνητική. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί
να χρειαστεί να χορηγηθούν και κορτικοστεροειδή προκειμένου να βελτιωθούν τα συμπτώματα των ασθενών. Στην όψιμη σύφιλη πρέπει να αποκλείσουμε τη νευροσύφιλη με εξέΣΕΛΙΔΑ 44

ταση του ΕΝΥ προκειμένου να αποφασίσουμε
αν η θεραπεία θα είναι βενζανθινική πενικιλίνη
Ι.Μ ή κρυσταλλική πενικιλίνη IV, διαφορετική
η θεραπεία μας θα είναι λάθος.
Εξέταση του ΕΝΥ πρέπει να γίνει και στις ακόλουθες περιπτώσεις: ασθενείς με συμπτώματα συμβατά με νευροσύφιλη όπως δυσλειτουργία κρανιακών νεύρων, συμπτώματα από τους οφθαλμούς ή ακοής, μηνιγγίτιδα, εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλαγή της διανοητικής κατάστασης, απώλεια της αισθητικότητας της δόνησης και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη
θεραπεία και αποκλείεται η επαναμόλυνση.
Προκειμένου να θεραπευθεί η όψιμη σύφιλη απαιτούνται σταθερά επίπεδα >0.03 IU
(0.018μg/ml) πενικιλλίνης ανά ml ορού για
21 ημέρες. Αν ο ασθενής λαμβάνει την εβδομαδιαία βενζανθινική πενικιλίνη 2.400.000
IU για 3 εβδομάδες για όψιμη σύφιλη και χάσει την εβδομαδιαία δόση, φαρμακολογικά
δεδομένα δείχνουν ότι 7-9 ημέρες απόσταση
των δόσεων είναι ασφαλής, ενώ κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι 10-14 ημέρες απόσταση
μπορεί να είναι ασφαλής, ενώ μεγαλύτερα
διαστήματα οδηγούν σε θεραπευτικά λάθη.
Αν η βενζανθινική πενικιλίνη δεν είναι διαθέσιμη, αποτελεί θεραπευτικό λάθος η χορήγηση Αζιθρομυκίνης 2 gr p.os εφάπαξ, καθώς έχουν βρεθεί μεταλλάξεις ανθεκτικότητας στην
αζιθρομυκίνη και γενικότερα στις μακρολίδες
του Tr. Palludum, που οδηγούν σε θεραπευτική αποτυχία. Αν η βενζανθινική πενικιλίνη δεν
είναι διαθέσιμη μπορεί να χορηγηθούν στην
πρώιμη σύφιλη η Δοξυκυκλίνη 100mgx2 για
14 ημέρες ή η Τετρακυκλίνη 500mgx4 για 14
ημέρες ή η Κεφτριαξόνη 1-2gr /ημέρα ΙΜ ή
IV για 10-14 ημέρες, ενώ στην όψιμη σύφιλη
η Δοξυκυκλίνη 100mgx2 για 28 ημέρες ή Τετρακυκλίνη 500mgx4 για 28 ημέρες ή η Κεφτριαξόνη 2gr/ημέρα IM ή IV για 10-14 ημέρες. Με τα φάρμακα αυτά υπάρχει καλή κλινική εμπειρία, ιδιαίτερα με τις τετρακυκλίνες,
αλλά απαιτείται προσεκτική κλινική παρακολούθηση και ορολογικός έλεγχος. Στην νευροσύφιλη μπορεί να χορηγηθεί η κεφτριαξόνη 2gr/ημέρα IM ή IV για 10-14 ημέρες.
Βιβλιογραφία
1. Ocul Immunol Inflamm. 2017 Oct 11:1-9
2. Ghanem .CID 2015;61 (SUPPL1):818
3. Balagula et al. Int J Dermatol 2014
4. CDC guidelines 2015
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ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
με HPV λοίμωξη
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ΜΟΡΤΑΚΗΣ Α.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
παφών.
Όμως, εάν αυτό δεν έγινε ο εμβολιασμός
συνιστάται. Το εννεαδύναμο εμβόλιο καλύπτει από 9 γονότυπους HPV.
Θεωρείται απίθανο να έχει μολυνθεί κάποιος/κάποια και από τους 9 HPV.
Επομένως το εμβόλιο θα του είναι χρήσιμο
για κάλυψη από τους υπόλοιπους.
Σε άτομα που έχουν αρχίσει
σεξουαλικές επαφές και πρόκειται να
εμβολιαστούν χρειάζεται να γίνεται πριν
HPV τεστ;
Όχι. Δεν συνιστάται αναζήτηση των HPV
στον τράχηλο της μήτρας πριν τον εμβολιασμό.
Η ανεύρεση HPV μόλυνσης στον
τράχηλο της μήτρας σε κάποια γυναίκα
σημαίνει ότι ο σύζυγος την έχει
απατήσει;
Όχι. Δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει εάν πρόκειται για πρόσφατη μόλυνση ή για υποτροπή παλαιότερης μόλυνσης στον ένα από τους δύο συντρόφους.

Η μόλυνση από HPV συμβαίνει μόνο σε
άτομα με μεγάλο αριθμό σεξουαλικών
συντρόφων
Η άποψη αυτή είναι λάθος.
Η μόλυνση από HPV είναι πάρα πολύ συχνή, ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα και είναι πολύ
σύνηθες να συμβεί ακόμη και με ένα/μια σεξουαλικό σύντροφο.
Η θεραπεία στον τράχηλο της μήτρας με
κωνοειδή εκτομή ή με laser εξάχνωση
ή με την επέμβαση LEEP απαλλάσσει τη
γυναίκα από τη μόλυνση
Η ανωτέρω άποψη είναι λάθος. Με τις επεμβάσεις αυτές καταστρέφεται ή αφαιρείται
η ζώνη μετάπλασης στον τράχηλο της μήτρας
μαζί με τις συνυπάρχουσες προκαρκινικές αλλοιώσεις.
Μολυσμένα επιθήλια από HPV υπάρχουν
σε ολόκληρο το κατώτερο γεννητικό σύστημα (τράχηλος μήτρας, κόλπος, αιδοίο).

Για το λόγο αυτό οι γυναίκες παρακολουθούνται μετά την επέμβαση, λόγω του φόβου υποτροπής. Η πιθανότητα υποτροπής
των προκαρκινικών αλλοιώσεων είναι μικρή
(2-3%).
Εάν αποβεί θετικό το HPV τεστ σημαίνει
ότι χρειάζεται οπωσδήποτε θεραπεία;
Όχι. Εάν έχουμε θετικό HPV τεστ, σημαίνει
ότι έχουμε μόλυνση από HPV υψηλού κινδύνου. Μπορεί να συνυπάρχουν προκαρκινικές
αλλοιώσεις, μπορεί και όχι.
Πρέπει να γίνει κολποσκόπηση για να αποδειχθεί η ύπαρξη προκαρκινικών αλλοιώσεων οπότε και θα ακολουθήσει θεραπεία.
Δεν πρέπει να γίνεται εμβολιασμός για
HPV μολύνσεις μετά από την έναρξη
των σεξουαλικών επαφών
Λάθος. Το ιδανικό είναι ο εμβολιασμός να
γίνεται πριν την έναρξη των σεξουαλικών εΣΕΛΙΔΑ 46

HPV: Συχνή μόλυνση, σπάνια
προβλήματα
Από τους ανθρώπους που θα μολυνθούν
από HPV, μόνο ένα μικρό ποσοστό θα εμφανίσει σημαντικά προβλήματα.
Στους περισσότερους ανθρώπους που μολύνονται, ο ιός δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα, εκτός από μια παροδική λοίμωξη
που περνά απαρατήρητη και καταστέλλεται
αυτόματα από το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε ποια άτομα
είναι πιο «ευαίσθητα» και κινδυνεύουν ιδιαίτερα.
Είναι όμως βέβαιο ότι για να επιτραπεί
στους HPV να προκαλέσουν αλλοιώσεις, κάπου χωλαίνουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και οι μηχανισμοί ογκοκαταστολής που εκ
γενετής διαθέτουμε.
Υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι
γυναίκες;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Η μόλυνση από
τους ογκογόνους HPV δεν είναι αρκετή από
μόνη της για να προκληθεί καρκινογένεση.
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι
ο πιο συχνός από όλους τους καρκίνους, που
προκαλούνται από τους HPV. Όμως, γνωρίζουμε καλά, ότι, ενώ η μόλυνση από HPV

Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως

ΝΕΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ SCANNER
ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΥ/ΠΙΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ
Κατασκευάζουµε Laser Co2 µε scanner από το 1989.
Το 2006 κατασκευάσαµε το πρώτο Co2 fractional παγκοσµίως.
Σήµερα η τελευταία γενιά έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές
µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.
 Απευθείας έλεγχος από την οθόνη του laser µε
περισσότερες δυνατότητες
 Fractional scanner σχεδίασης ecomed
 Ταχύτητα σάρωσης 500Hz
 Full face θεραπεία 5-6 λεπτά
 ∆ιάµετρος spot 80µm
 Κάλυψη επιφάνειας από 3x3cm έως 18x18cm max
 Σάρωση µε 9 διαφορετικές πυκνότητες από 0,2 µέχρι 2mm
 Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power
 Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2
και Erbium
 ∆ιάρκεια παλµού σε λειτουργία Ultrapulse 100-800µs.
Xωρίς θερµική καταστροφή και καρβούνιασµα
των ιστών. Κάτω από 1000µs. EINAI MONA∆ΙΚΟ
 ∆εν χρειάζεται αναισθησία
 Χωρίς παραµονή στο σπίτι

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Άλλες εφαρογές:

 Μυρµηκίες
 Θηλώµατα
 Κονδυλώµατα
 Ξανθελάσµατα
 Καυτηριασµούς - Εξαχνώσεις
 Τοµές

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

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714
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Επιµένουσα λοίµωξη

Παροδική λοίµωξη

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

υψηλού κινδύνου απαντάται σε ένα μεγάλο
Ελληνική Εταιρεία
ποσοστό του γυναικείου
πληθυσμού, η εμΚατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος
φάνιση διηθητικού
καρκίνου τραχήλου μήτρας είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο. Αυτό
αποδεικνύει, ότι οι ογκογόνοι HPV δεν μπορούν από μόνοι τους να προκαλέσουν καρκίνο. Προφανώς, πρέπει να υπάρχουν κάποια
προβλήματα στους ογκοκατασταλτικούς μηχανισμούς, που διαθέτει ο οργανισμός μας.

3

Πάλι, από τη φυσική ιστορία του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας γνωρίζουμε, ότι
συνήθως προηγούνται του διηθητικού καρκίνου, προκαρκινικές αλλοιώσεις. Ιδιαίτερα ευχάριστο είναι το γεγονός, ότι η καρκινογένεση στον τράχηλο της μήτρας είναι χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζονται συνήθως πολλά
χρόνια (10-30) μετά τη μόλυνση, σε γυναίκες με υγιές ανοσοποιητικό. Δημιουργούνται
Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου
Ουρογεννητικού Συστήµατος
και της περιοχής του Πρωκτού

3

πρώτα οι προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι οποίες είναι ανιχνεύσιμες με τα μέσα που διαθέτουμε (τεστ Παπανικολάου, αναζήτηση του
HPV-DNA με μοριακές τεχνικές, κολποσκόπηση και βιοψία) και όταν εντοπιστούν, αφαιρούνται. Για τους λόγους αυτούς, ο καρκίνος
του τραχήλου της μήτρας είναι σπάνιος στις
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
χώρες
εκείνες, όπου οι γυναίκες ελέγχονται
προληπτικά.

ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου
Ουρογεννητικού Συστήµατος
και της περιοχής του Πρωκτού
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

DIVANI CARAVEL HOTEL
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Ελληνική Εταιρεία
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Συστήµατος
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Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου
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Λάθη στη διάγνωση
των δερματικών λεμφωμάτων
B. Νικολάου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επ. Καθηγήτρια Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
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Τα δερματικά λεμφώματα αποτελούν μία ετερογενή ομάδα νοσημάτων
που χαρακτηρίζονται από την πρωτοπαθή διήθηση του δέρματος από
νεοπλασματικά λεμφοκύτταρα Τ- ή Β-κυτταρικής σειράς (Πίνακας 1).
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των δερματικών λεμφωμάτων που μπορεί
να οδηγήσει σε λάθος διάγνωση και θεραπεία, είναι ότι η πορεία της νόσου
δε συμβαδίζει με αυτή ιστολογικά όμοιων συστηματικών λεμφωμάτων.

Χ

αρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η
περίπτωση των πρωτοπαθών δερματικών CD30+ δερματικών λεμφωμάτων
στα οποία περιλαμβάνεται η λεμφωματοειδής βλατίδωση και το πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα.
Τα ιστολογικά ευρήματα με τα μεγάλα αναπλαστικά Τ- νεοπλασματικά κύτταρα, παραπέμπουν σε νόσημα επιθετικής βιολογικής
συμπεριφοράς -όπως είναι το συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα-, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για λεμφώματα με εξαιρετική πρόγνωση.
Στη διαγνωστική των δερματικών λεμφωμάτων είναι επίσης συχνό φαινόμενο δύο διαφορετικά λεμφώματα να έχουν όμοια παθολογοανατομικά ευρήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λεμφωματοει-

δής βλατίδωση τύπου D και το Πρωτοπαθές
δερματικό επιθετικό επιδερμοτροπικό CD8+
T-κυτταρικό λέμφωμα τα οποία μοιράζονται
κοινά ιστολογικά και ανοσοφαινοτυπικά ευρήματα αλλά τόσο η κλινική εικόνα όσο και
η κλινική τους συμπεριφορά διαφέρουν σημαντικά. Η διάγνωση λοιπόν των νοσημάτων
αυτών δεν μπορεί να γίνει μόνο σε επίπεδο ιστολογικών χαρακτηριστικών αλλά βασίζεται
στην κλινικο-παθολογοανατομική συσχέτιση.
Η σπογγοειδής μυκητίαση αποτελεί τη συχνότερη μορφή δερματικών λεμφωμάτων
καθώς αντιπροσωπεύει το 65% των πρωτοπαθών δερματικών Τ- λεμφωμάτων. Η διάγνωση της σπογγοειδούς μυκητίασης είναι
δύσκολη, ιδιαιτέρως στα πρώιμα στάδια της
νόσου, καθώς μπορεί να προσομοιάζει τόσο
κλινικά όσο και ιστολογικά με πολλές φλεγ-

μονώδεις δερματοπάθειες όπως είναι η ψωρίαση και η ατοπική δερματίδα. Πρόσφατες
δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι έως και το 30%
των περιστατικών σπογγοειδούς μυκητίασης
παρουσιάζουν άτυπη συμπτωματολογία2 ,3.
Κατά τη διαγνωστική διαδικασία και ιδιαίτερα στα αρχόμενα στάδια όπου οι βλάβες είναι κηλιδώδεις και μη διηθημένες είναι απαραίτητη η λήψη πολλαπλών βιοψιών από διάφορες ανατομικές εντοπίσεις.
Η κλινική υποψία του λεμφοϋπερπλαστικού νοσήματος πρέπει να είναι σαφής προς
τον παθολογοανατόμο που θα επεξεργαστεί
τα δείγματα. Η χρήση μεθόδων όπως η ανοσοϊστοχημεία και η μοριακή ανάλυση είναι απαραίτητες για την ορθή διάγνωση.
Η γνώση των διαφορετικών τύπων δερματικού λεμφώματος, η κλινική επαγρύπνηση

Πίνακας 1. Δερματικά λεμφώματα σύμφωνα με την WHO-EORTC ταξινόμηση1
Δερματικά λεμφώματα

Συχνότητα (%)

Δερματικά Τ-κυτταρικά λεμφώματα

75

Σπογγοειδής μυκητίαση

39

Ποικιλίες σπογγοειδούς μυκητίασης
• Θυλακιοτρόπος σπογγοειδής μυκητίαση
• Παζετοειδής δικτύωση
• Χαλαρό κοκκιωματώδες δέρμα

5
<1
<1

Σύνδρομο Sezary

2

T-κυτταρική λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων

<1

Πρωτοπαθή δερματικά CD30+ λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα
• Πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα
• Λεμφωματοειδής βλατίδωση

8
12

Δερματικό Τ-λέμφωμα του τύπου της υποδερματίτιδας

1

Εξωαδενικό ΝΚ/Τ-κυτταρικό λέμφωμα, ρινικού τύπου

<1

Χρόνια ενεργός EBV λοίμωξη

<1

Πρωτοπαθές δερματικό Τ-λέμφωμα, σπάνιοι υπότυποι
• Πρωτοπαθές δερματικό γ/δ Τ-κυτταρικό λέμφωμα
• Πρωτοπαθές δερματικό επιθετικό επιδερμοτροπικό CD8+ T-κυτταρικό λέμφωμα
(προσωρινή ταξινόμηση)
• Πρωτοπαθής δερματική Τ-κυτταρική λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή από μικρού/μέσου
μεγέθους CD4+ κύτταρα (προσωρινή ταξινόμηση)
• Πρωτοπαθές δερματικό CD8+ λέμφωμα των άκρων (προσωρινή ταξινόμηση)
Δερματικά Β-κυτταρικά λεμφώματα

25

Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα οριακής ζώνης

9

Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα βλαστικού κέντρου

12

Πρωτοπαθές διάχυτο Β-κυτταρικό λέμφωμα, τύπου ποδός

4

EBV + βλεννογονο-δερματικό έλκος (προσωρινή ταξινόμηση)

<1

Ενδοαγγειακό Β-κυτταρικό λέμφωμα

<1
ΣΕΛΙΔΑ 49

και η στενή επικοινωνία/συνεργασία με τον
παθολογοανατόμο είναι οι σημαντικότεροι
παράγοντες αποφυγής λάθους στη διάγνωση και στη θεραπεία των δερματικών λεμφωμάτων.
Βιβλιογραφίες
1. Willemze R, Cerroni L, Kempf W, et al. The
2018 update of the WHO-EORTC classification for primary cutaneous lymphomas.
Blood 2019; 133:1703-1714.
2. Nashan D, Faulhaber D, Stander S, et al.
Mycosis fungoides: a dermatological masquerader. Br J Dermatol 2007; 156:1-10.
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THE WORLD’S FIRST
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iQ: Patented Skintel and intuitive user interface
Power: Treat more patients faster with higher max
energy +19% Alexandrite +43% Nd:YAG
Versatility: Skin and hair treatments in one device
Style: Modern device and improved user experience

Minimize treatment effort with
light, ergonomic hand pieces
Large, 33.8 cm (13.3”) touch
screen with tilt and swivel
Flat-top and internal
drawer for storage
Skintel calibration port
conveniently located
Easily maneuver device
with wraparound handle

Match your practice aesthetic
with adjustable, 6-colour LED
logo and back-lit handle

Skintel®
The industry’s only Melanin Reader™
Measures melanin content live to better
guide treatment test spot settings
Finds objective melanin reading
which corresponds to skin phototype
Provides treatment confidence

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

L E O

P h a r m a

Διάκριση της LEO Pharma Hellas
με το Silver Award
στην τελετή απονομής
των Patient Partnerships Awards 2022
Την Τετάρτη 6 Ιουλίου, στα πλαίσια της διοργάνωσης Patient Partnerships Awards, του θεσμού που επιβραβεύει τις σημαντικές συνεργατικές πρωτοβουλίες στον τομέα της πρόληψης, της
ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των ασθενών
και των φροντιστών τους, η εκστρατεία της LEO
Pharma Hellas «Μην παίζεις κρυφτό με το δέρμα σου. Η λύση κρύβεται μπροστά σου. Mίλα
σήμερα με τον Δερματολόγο σου, #ΦτουΞελευθερία», διακρίθηκε με το Silver Award.

Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Μην παίζεις κρυφτό με το δέρμα σου» υλοποιήθηκε από τη LEO Pharma υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, με στόχο να παρακινήσει τους
ασθενείς με ψωρίαση να αναζητήσουν την υποστήριξη και τις πληροφορίες που χρειάζονται από τον Δερματολόγο τους, ώστε μαζί να διαχειριστούν τη νόσο τους αποτελεσματικά και να ζήσουν μια ζωή χωρίς τους περιορισμούς.

Αριστερά: Μπάρκης Ιωάννης Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Δ.Α.Ε., Αθήνα
Δεξιά: Χαρίτος Παντελής Marketing Manager Dermatology, LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

www.psoriasis.myderma.info/ftouxeleftheria
www.psoriasis.myderma.info
www.youtube.com/leopharmagreece
www.facebook.com/psoriasis.myderma
www.instagram.com/psoriasis.myderma
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Νεότερες παρεμβάσεις
στην Yπεριδρωσία
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»

Η υπεριδρωσία είναι μια χρόνια διαταραχή, υπερβολικής
παραγωγής ιδρώτα που μπορεί να έχει σημαντική δυσμενή
επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Μπορεί να είναι εντοπισμένη ή γενικευμένη.
Η εντοπισμένη συνήθως είναι πρωτοπαθής, ξεκινά στην εφηβεία
και έχει εν μέρει γενετική προδιάθεση.
Η γενικευμένη μπορεί να είναι πρωτοπαθής σχετιζόμενη
με τρόπο ζωής ,περιβαλλοντολογικές συνθήκες ή δευτεροπαθής
σχετιζόμενη με υποκείμενες παθήσεις ή φάρμακα.

Θεραπεία υπεριδρωσίαΣ

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θεραπείες για την πρωτοπαθή υπεριδρωσία , ενώ της γενικευμένης κατευθύνεται κυρίως στην αντιμετώπιση των υποκείμενων παραγόντων
Disease Location Recommendations
Mild to Moderate Disease

Severe Disease

Axillary

• 1st line: Topical antiperspirant
• 1st line: Topical antiperspirant
• 2nd line: BTX-A injection
•2
 nd line: BTX-A injection
• 3rd line: Topical or oral anticholinergics • 3rd line: Topical or oral anticholinergics
• 4 th line: Microwave thermolysis,
Nd:YAG laser or focused ultrasound
• 5th line: Suction curettage
• 6th line: Sympathectomy

Palmoplantar

• 1st line: Topical antiperspirant
• 2nd line: Iontophoresis
• 3rd line: BTX-A injection
• 4th line: Topical or oral anticholinergics

Craniofacial

• 1st line: Topical antiperspirant
• 1st line: Topical antiperspirant
• 2nd line: BTX-A injection
•2
 nd line: BTX-A injection
• 3rd line: Topical or oral anticholinergics • 3rd line: Topical or oral anticholinergics
• 4th line: Sympathectomy

• 1st line: Topical antiperspirant
• 2nd line: Iontophoresis
• 3rd line: BTX-A injection
• 4th line: Topical or oral anticholinergics
• 5th line: Sympathectomy (only if palmar
involvement)

Figure 1: Proposed pathway of sweat production and sites of therapeutic intervention. A. Sympathectomy interrupts
thoracic sympathetic outflow from the sympathetic chain. B. Botulinum toxin (BTX-A) injection prevents the release
of acetylcholine (ACh) into the synapse. C. Topical and systemic anticholinergics competitively inhibit binding
of ACh to muscarinic receptors on the eccrine sweat gland. D. Microwave thermolysis, laser therapy, focused
ultrasound and local surgical interventions all damage and/or remove the eccrine sweat glands. E. Aluminum
chloride antiperspirants precipitate and block the sweat gland duct.
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Τοπικά αντιχολινεργικά φάρμακα
•Θεραπεία 2ης γραμμής για πρωτοπαθή μα
σχαλιαία υπεριδρωσία /FDA 2018
•Η τοπική γλυκοπυρρολάτη 2,4% διατίθεται
στο εμπόριο το 2018
•Συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες: Ξηροστομία, μυδρίαση
• Ταυτόχρονες δοκιμές ATMOS 1(n=344) ATMOS 2 (n=353) χορήγησαν τυχαία σε ασθενείς ≥9ετών με Π.Μ.Υ 1χ1 glycopyrronium
tosylate 3.75% (ισοδύναμο με 2% γλυκοπυρρόνιο).
• Αξιολόγηση σε 4 εβδομάδες βάσει ASDD
(Axillary sweating daily diary) και της μέσης
απόλυτης αλλαγής στη βασική γραμμή παραγωγής ιδρώτα
• ASDD 60% έναντι 28%
• ATMOS 1.Μέση μείωση ιδρώτα (105± 285
έναντι 92±128mg/5min)
• ATMOS 2 .Μέση μείωση ιδρώτα (-110±131
έναντι -92±128mg/5min)
• Topical glycopyrronium tosylate for the
treatment of primary axillary hyperhidrosis:
Results from the ATMOS 1 and ATMOS
2 phase 3 randomized controlled trials.
Glaser DA et al.J. Am Acad Dermatol

Fagron Derma Pack GBF
Υπεριδρωσία

Fagron Derma Pack GBF
Tο Fagron Derma Pack GBF είναι
ένας γρήγορος, ασφαλής και εύκολος
τρόπος παρασκευής εξατομικευμένου
γαληνικού φαρμάκου για τη θεραπεία
της υπεριδρωσίας με ακρίβεια και
ασφάλεια. Το Convenience Pack
προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για να
παρασκευαστεί ένα σταθερό γαληνικό
φάρμακο.
To Fagron Derma Pack GBF
περιλαμβάνει:
• Glycopyrronium bromide 500 mg
• Βάση γαληνικής παρασκευής
Fitalite™ 25 g

• Τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που

διατίθεται σε ασθενή
• Οδηγίες παρασκευής
Πλεονεκτήματα του Fagron Derma
Pack GBF για τη θεραπεία της
υπεριδρωσίας
• Επιτρέπει την εξατομίκευση της
θεραπείας με ακρίβεια και ασφάλεια
• Εύκολη και γρήγορη διαδικασία
παρασκευής
• Αποδεδειγμένη μελέτη σταθερότητας
• Βέλτιστη υφή για μέγιστη αποδοχή
από τον ασθενή

Rx/ Fagron Derma Pack GBF
Glycopyrronium bromide 500 mg
Fitalite™ qs 25 g
Διάρκεια χρήσης προϊόντος
30 ημέρες.
Συνιστώμενη δοσολογία
Μία φορά την ημέρα.

1. John S. May, MD, and W. Frederick McGuirt, MD. Frey’s Syndrome: Treatment with topical glycopyrrolate. January/February 1989. Hwad & Neck. 11:85-89.
2. M.Y. Hyun, I.P. Son, Y. Lee, H.G. Choi, K.Y. Park, K. Li, B.J. Kim, S.J. Seo, M.N. Kim, C.K. Hong. Efficacy and safety of topical glycopyrrolate in patients with facial hyperhidrosis: a randomized, multicentre, double-blinded,
placebo-controlled, split-face study. JEADV 2015, 29:278–282.
3. Won-Oak Kim et al. Treatment of Compensatory Gustatory Hyperhidrosis with Topical Glycopyrrolate. 2013. Yonsei MedicaL Journal. 44(4):579-582.
4. Baker, D. M. (2016). Topical glycopyrrolate reduces axillary hyperhidrosis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 30(12), 2131-2136.
5. Seukeran, S. (1998). The use of topical glycopyrrolate in the treatment of hyperhidrosis. Clinical and experimental dermatology, 23(5), 204-205.
6. Mackenzie, A., Burns, C., & Kavanagh, G. (2013). Topical glycopyrrolate for axillary hyperhidrosis. British Journal of Dermatology, 169(2), 483-484.
7. Luh, J. Y., & Blackwell, T. A. (2002). Craniofacial hyperhidrosis successfully treated with topical glycopyrrolate. Southern Medical Journal-Birmingham Alabama-, 95(7), 756-758.

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

Superior HIFU System

Local Heating
Collagen denaturation
Neocollagenesis

Bulk Heating
Fat Melting
Volume Reduction

81, 28th Oktovriou str.
Thessaloniki 54642, Greece
T: +302310817700, +302310859454
info@ouzounismedical.gr
ouzounismedical.gr
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Alexandrite reborn

Zero consumables

Practically painless
hair removal

Any kind of phototype,
any time of the year

Safety without
compromise

Speed that moves you

Without gel

• Θεραπεία 1ης γραμμής στην πρωτοπαθή  
υπεριδρωσία παλαμών –πελμάτων.
• Η ιοντοφόρεση είναι η εισαγωγή  ιονισμένων ουσιών μέσω άθικτου δέρματος με την
εφαρμογή συνεχούς ρεύματος. Εκτελείται
με νερό βρύσης ,στο οποίο προστίθεται ένα
δισκίο γλυκοπυρρολικού 2mg.
• 20-30min/d ή ανά 2 ημέρες(15 συν) αρχικά
και μετά μείωση ανά 2 εβδομάδες.
• Μελέτες προτείνουν τη χρήση και σε κρανιοπροσωπική υπεριδρωσία με καλή ανταπόκριση.
• Πρωτοπαθής μασχαλιαία υπεριδρωσία
• Oxybutynin 3% gel   
• Oxybutynin 10% gel
• 1 εως 2 φορές ημερησίως
• Ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία με
ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Topical Oxybutynin 10% Gel for the
Treatment of Primary Focal Hyperhidrosis: A Randomized Double-blind Placebo-controlled Split Area Study
Ofir Artzi1, Christophoros Loizides, Eyal Zur,
Eli Sprecher
Acta Derm Venereol. 2017 Oct 2;97(9):11201124. doi: 10.2340/00015555-2731.
Abstract
Limited efficacy, costs, side-effects and complications are issues of concern for most current therapeutic modalities for focal hyperhidrosis. This study evaluated the efficacy of
topical oxybutynin 10% gel in treating 61
patients with primary focal hyperhidrosis.
The gel was applied to the right or left axilla,

palms or soles vs. a placebo compound to the
contralateral side for 30 days. A blinded visual
grading of the change in starch-iodine tests
was performed by 2 non-involved physicians.
The Hyperhidrosis Disease Severity Scale
(HDSS) and Dermatology Life Quality Index
(DLQI) questionnaires were administered before and after treatment. The patients rated
their satisfaction with treatment. Fifty-three
patients completed the 4-week treatment.
Sweat reduction in the drug-treated sweating areas was higher than in the controltreated areas. There was a significant mean
improvement in pre- and post-treatment
HDSS and DQLI (p = 0.001 for both). Thirtynine subjects (74%) reported moderate-tohigh satisfaction. Twice-daily topical applica-

Η τοπική χρήση σκευάσματος γλυκοπυρρολάτης
στη θεραπεία της εστιακής υπεριδρωσίας

Μαρκαντώνη Βασιλική1, Πλατσιδάκη Ευτυχία1, Αγιασοφίτου Ευθυμία1, Κουρής Ανάργυρος1, Χατζηϊωάννου Αργυρώ2, Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος1
1. Κρατική Δερματολογική Κλινική , Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα
2. Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Τα αποτελέσματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με 21 από τους
24 ασθενείς να περιγράφουν από μικρή (25%-50%) έως
σημαντική (75%-100%) βελτίωση και να δηλώνουν
ικανοποιημένοι έως πολύ ικανοποιημένοι. Η βελτίωση που
καταγράφηκε, αυξήθηκε ελάχιστα (0%-25%) κατά το
δεύτερο μήνα που η κρέμα χρησιμοποιούνταν δύο φορές
ημερησίως. Ο δείκτης HDSS των ασθενών αυτών
παρουσίασε βελτίωση από 1 έως 3 μονάδες, σταθερή κατά τη
διάρκεια της θεραπείας. Όσον αφορά τις παρενέργειες, δύο
ασθενείς εμφάνισαν ήπια ξηρότητα παλαμών, ένας
διαμαρτυρήθηκε για επίταση της υπεριδρωσίας και ένας
ασθενής εμφάνισε μυδρίαση, κατόπιν ωστόσο επαφής του
οφθαλμού με περιοχή της παλάμης που είχε τοποθετηθεί
κρέμα.

Ως εστιακή υπεριδρωσία χαρακτηρίζεται η υπερβολική
έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες.
Οφείλεται σε διαταραχή του συμπαθητικού νευρικού
συστήματος και αφορά κυρίως τις μασχάλες, τις παλάμες, τα
πέλματα και το πρόσωπο. Πρόσφατα στις θεραπευτικές
επιλογές προστέθηκε μια κρέμα με glycopyrronium bromide
(γλυκοπυρρολάτη), η οποία ανήκει στους εκλεκτικούς
μουσκαρινικούς αντιχολινεργικούς παράγοντες, δεν διαπερνά
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και γι΄αυτό συνδέεται με
λιγότερες συστηματικές παρενέργειες.

ΥΛΙΚΟ / ΜΕΘΟΔΟΣ
Το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Fagron Derm
Pack GBF, το οποίο περιέχει glycopyrronium bromide 1 gr σε
Fitalite 50 gr. Το συγκεκριμένο σκεύασμα χορηγήθηκε ως
μονοθεραπεία σε 24 ασθενείς, 9 άνδρες και 15 γυναίκες, με
μεγάλο εύρος ηλικιών από 7 έως 62 ετών. Όλοι οι ασθενείς
έπασχαν από εστιακή υπεριδρωσία παλαμών και πελμάτων,
ενώ σε 7 συνυπήρχε και υπεριδρωσία μασχαλών. Το
σκεύασμα δοκιμάστηκε σε παλάμες και πέλματα, κατ΄επιλογή
των ασθενών, και συγκεκριμένα
15 ασθενείς το
χρησιμοποίησαν στις παλάμες και 9 στα πέλματα. Το
σκεύασμα χρησιμοποιήθηκε κάθε βράδυ για 1μήνα και εν
συνεχεία πρωί-βράδυ για επιπλέον 1 μήνα. Η αξιολόγηση
των ασθενών έγινε με το τεστ αμύλου-ιωδίου (Εικόνα 1α,β)
και ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε την κλίμακα HDSS,
το DLQI ,το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και τυχόν
παρενέργειες κατά την έναρξη της θεραπείας, σε 1 και 2
μήνες. .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η γλυκοπυρρολάτη συστηματικά ή σε διάφορες τοπικές
μορφές (κρέμα, υγρό, υλικό ιοντοφόρησης) έχει δοκιμαστεί
για τη θεραπεία της εστιακής υπεριδρωσίας. Η χρήση του
συγκεκριμένου σκευάσματος είναι εύκολη, ασφαλής, σχετικά
οικονομική και με καλή ανταπόκριση. Δύναται λοιπόν
ν’αποτελέσει, συνδυαστικά ή ως μονοθεραπεία, μια
εναλλακτική
θεραπευτική
επιλογή
για
την
εστιακή
υπεριδρωσία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εικόνα 1α,β: Τεστ αμύλου-ιωδίου α)πριν και β)
μετά τη θεραπεία
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1 . Nagaard M, Anthony C, Bonthius D et al. A case report: Glycopyrrolate for
treatment of exercise-induced hyperhidrosis. SAGE Open Med Case Rep,
eCollection 2017
2. Baker DM. Topical glycopyrrolate reduces axillary hyperhidrosis. J Eur acad
Dermatol Venereol, Epub 2016
3. Pariser DM, Ballard A. Topical therapies in hyperhidrosis care. Dermatol
Clin, 2014;32:485-90
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Τεχνολογία

To miraDryΤΜ είναι η μη-επεμβατική θεραπεία που
επιτρέπει με ασφάλεια την μόνιμη μείωση της εφίδρωσης, της δυσοσμίας και της τριχοφυΐας
της μασχάλης με άμεσα αποτελέσματα. Το
miraDryΤΜ έχει πιστοποιηθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προσφέροντας άμεση λύση σε
μία συνεδρία και στα τρία προβλήματα. Η
πρωτοποριακή τεχνολογία παρέχει ενέργεια
μικροκυμάτων με ακρίβεια στην διεπιφάνεια
μεταξύ χορίου και υποδορίου λίπους με στόχο να θερμάνει τόσο ώστε να καταστρέψει με
ασφάλεια μόνο τον στόχο, δηλαδή τους εκκρινείς και αποκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες στην
περιοχή της μασχάλης.Η χρήση ενέργειας
μικροκυμάτων έχει καθεριωθεί εδώ και
πολλά χρόνια σε διάφορούς τομείς της ιατρικής, από την ογκολογία έως την ουρολογία. Ωστόσο η θεραπεία miraDryΤΜ είναι
η πρώτη που αξιοποιεί αυτήν την ενέργεια για
χρήση σε εφαρμογές στην Δερματολογία και την Πλαστική Χειρουργική.

ΣύΣΤημα

Το σύστημα miraDryΤΜ χρησιμοποιεί ενέργεια που στοχεύει και θερμολύει τους αδένες
του ιδρώτα και της οσμής στην μασχάλη. Μόλις υποστούν θερμόλυση αυτοί οι αδένες δεν
ξαναγίνονται οπότε σταματάει η εφίδρωση για
τα καλά.
Πώς γίνεται η θεραπεία miraDryTM
1. Μόλις η μασχάλη σας μουδιάσει και είναι έτοιμη για θεραπεία, ο κλινικός ιατρός θα τοποθετήσει την χειρολαβή κατευθείαν στο δέρμα
σας, ευθυγραμμίζοντάς την με το περίγραμμα
που έχει εφαρμοστεί στην μασχάλη σας.
2. Στην συνέχεια, ενεργοποιείται η χειρολαβή. Θα αισθανθείτε μία ελαφριά αναρρόφηση καθώς το δέρμα και οι αδένες σας έρχονται πιο κοντά στην επιφάνεια για
μέγιστα αποτελέσματα.
3. Τέλος η ενέργεια miraWaveΤΜ μεταφέρεται στο δέρμα και οι αδένες του ιδρώτα και της οσμής «απενεργοποιούνται». Εν τω μεταξύ, εφαρμόζεται διαρκής απαλυντική ψύξη στην περιοχή για την απόλυτη προστασία και ανακούφιση του δέρματος σας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ:
• Μία μόνο θεραπεία • Άμεσα & • Μόνιμα Αποτελέσματα

SPECTRA

Το σύστημα Spectra-Scope αποτελεί κορυφαία διαγνωστική τεχνολογία βασιζόμενη
σε Laser & Artificial Intelligence.
• To Spectra-Scope® παρέχει πρωτοφανή στιγμιαία βιοχημική ανάλυση δερματικών
αλλοιώσεων με ανώτερη διαγνωστική ακρίβεια σε λίγα νανοδευτερόλεπτα.
• Ο συνδυασμός της επαγόμενης με laser φασματοσκοπίας πλάσματος (LIPS) και ενός
αποκλειστικού διαγνωστικού αλγορίθμου που βασίζεται σε Artificial Intelligence (AI)
επιτρέπει ασυναγώνιστη κλινική ακρίβεια και ως προς την ευαισθησία (sensitivity
95%) αλλά και την ειδικότητα (specificity 87%) αποδεδειγμένως σε παγκόσμιες κλινικές έρευνες.
• Με την φασματοσκοπία πλάσματος (LIPS) που προκαλείται μέσω της χρήσης ενός
υπερβραχέος παλμικού laser, μπορεί να εξαχθούν με μη-επεμβατικό τρόπο βιοχημικές πληροφορίες για τις δερματικές βλάβες σε πραγματικό χρόνο.
• Η σάρωση των αμφιλεγόμενων σπίλων παρέχει επαλήθευση σε διάστημα δευτερολέπτων χωρίς κανένα συμβιβασμό ως προς την κλινική ακρίβεια.
• To Spectra-Scope® είναι ένα εργαλείο που παρέχει ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία
¨
χωρίς να χρειάζεται αντιδραστήριο μοριακά πολύπλοκων δειγμάτων, χωρίς προετοιμασία δείγματος, χωρίς βιομοριακούς ανιχνευτές ή γενετική ενίσχυση.

FACE LIFT
WRINKLES

ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ RF ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (S.I.H.T.)
• Η απόλυτη τεχνολογία για την αντιμετώπιση
- της χαλάρωσης του δέρματος
- την σύσφιξη ιδιαίτερα στις περιοχές των έσω βραχιόνων και έσω μηρών
- την λείανση του περιγράμματος σε πρόσωπο και σώμα, όπως και
- την εξάλειψη μικρής απόθεσης λίπους
• Το σύστημα ATTIVA® S.H.I. Technology, δίνει την δυνατότητα επιλογής του βάθους θεραπείας, η οποία
μπορεί να γίνει είτε στο χόριο, είτε στον υποδόριο λιπώδη ιστό. Σε αντίθεση με άλλες συσκευές, η θερμότητα δεν εμφανίζεται σε όλα τα στρώματα του δέρματος αλλά εστιασμένα απευθείας στην επιλεγμένη περιοχή μέσω της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου θεραπείας, προσφέροντας βέλτιστα αποτελέσματα.
• Τα αποτελέσματα σε αυτούς τους διαφορετικούς ιστούς είναι πολύ διαφορετικά. Αν η θεραπεία στοχεύει τα στρώματα λίπους τότε προκαλείται απόπτωση, δηλαδή μεσοπρόθεσμη υποβάθμιση των λιποκυττάρων. Από την άλλη πλευρά, στο χόριο το σύστημα έχει επίδραση στην λειτουργία της κυτταρικής δραστηριότητας καθώς και στην έξω-κυτταρική μήτρα που αναδομούνται οι ίνες του κολλαγόνου
και διεγείρονται οι ινοβλάστες κι έτσι έχουμε επίτευξη σύσφιξης.
• Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών, η τεχνολογία ATTIVA ®S.I.H. διαθέτει ενσωματωμένο διπλό έλεγχο θερμοκρασίας στην κάνουλα. Το πεδίο επιλογής της εφαρμογής παρακολουθείται διαρκώς από μια εξωτερική θερμική κάμερα ελέγχου που μας επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση
του καθετήρα μέσα στους ιστούς και μας δείχνει ανά πάσα στιγμή την επιφανειακή θερμοκρασία της
περιοχής, την θερμική ενέργεια που διοχετεύεται και πότε ολοκληρώνεται η θεραπεία.
• Η τοπική θεραπεία με ενδοδερμική ραδιοσυχνότητα δείχνει μέσα από κλινικές μελέτες και αναλύσεις
υψηλή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
ATTIVA® (S. I. H. T.) - ΓΕΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• Αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας
• Με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας
• Ελάχιστα επεμβατική τεχνολογία
• Ασφαλής μέθοδος
• Ανώδυνη διαδικασία
• Συνδυασμός ενδογενούς με εξωγενή θεραπεία
• Χωρίς ουλές εκτομής
για την επιτυχή αντιμετώπιση των προσδοκιών
ATTIVA® (S. I. H. T.) - Gyne
Το ATTIVA® –Gyne έχει σχεδιαστεί για την μη-χειρουργική κολπική αναζωογόνηση, βοηθά στην καταπολέμηση συμπτωμάτων που μπορούν να προκληθούν από την γήρανση, τον τοκετό και τις ορμονικές
αλλαγές, όπως είναι τα εξής:
• Κολπική χαλάρωση
• Ήπια ακράτεια
• Ξηρότητα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

SKIN TIGHTENING
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tion of oxybutynin 10% gel appears to be an
effective, safe and well-tolerated treatment
for focal primary hyperhidrosis
Oxybutynin 3% gel for the treatment
of primary focal hyperhidrosis in adolescents and young adults
Nicholas V Nguyen1, 2,3, Jane Gralla4,5, James
Abbott6, Anna L Bruckner4, 7
Pediatr Dermatol. 2018 Mar;35(2):208-212.
doi: 10.1111/pde.13404. Epub 2018 Jan 15
Abstract
Background/objectives: There are no reliably effective, well-tolerated topical agents
for the treatment of hyperhidrosis. We
sought to evaluate the efficacy and tolerability of oxybutynin 3% gel in adolescents
and young adults with primary focal hyperhidrosis.
Methods: Patients with severe axillary hyperhidrosis were treated with topical oxybutynin 3% gel for 4 weeks. Response to treatment was assessed by calculating change in
Hyperhidrosis Disease Severity Score from
baseline to weeks 1 and 4. Change in healthrelated quality of life was assessed using the
Children's Dermatology Life Quality Index or
the Dermatology Life Quality Index. Adverse
effects were evaluated using patient diaries,
investigator global review, and physical examination.
Results: Of 10 patients aged 13-24 enrolled,
seven completed the study. Of those who
completed the study, four (57.1%) reported reduction in axillary Hyperhidrosis Disease Severity Score at week 1 and all seven

(100%) at week 4. Six patients (85.7%) reported reduction in Children's Dermatology Life Quality Index or Dermatology Life
Quality Index score. Anticholinergic adverse
effects were infrequent. The majority of
treatment-related adverse events were mild
to moderate in severity. One patient experienced a severe adverse event.
Conclusion: Oxybutynin 3% gel reduced
hyperhidrosis severity and improved healthrelated quality of life in this small pilot study.
Safety and efficacy should be further evaluated in a large, prospective, placebo-controlled study
A new formulation of Oxybutynin chloride topical cream 10% for the treatment of Primary Axillary Hyperhidrosis
Kontochristopoulos G, Markantoni V,
Agiasofitou E, Platsidaki E, Campanati A, Offidani AM, Rigopoulos D, Gregoriou S
Department of Dermatology, Andreas Sygros
Hospital, Athens, Greece
Dermatology Clinic, Department of Clinical
and Molecular Sciences, Polytechnic Marche
University, Ancona, Italy
Abstract
Introduction: Oral and topical anticholinergics are an effective treatment for primary
focal hyperhidrosis. The aim of this study
was to evaluate the efficacy of topical oxybutynin 10% cream in axillary hyperhidrosis
Methods: Fifteen patients with axillary hyperhidrosis were asked to apply oxybutynin
HCL 10% in an aqueous base cream to each
axilla every night for 4 weeks, followed by

morning and night use for 8 more weeks.
Hyperhidrosis disease severity scale (HDSS)
was assessed every 4 weeks
Results: Statistically significant improvement was observed at 8 and 12 weeks of
treatment (p<0.001). DLQI improvement
was also statistically significant (p<0.001).
Limitations: Limited number of patients and
lack of a control group
Conclusion: A 10% oxybutynin cream
showed efficacy in the treatment of axillary
hyperhidrosis without adverse events
Συστηματικά αντιχολινεργικα:
Οξυβουτυνίνη
Wolosker N, de Campos JR, Kauffman P, et
al. A randomized placebo-controlled trial of
oxybutynin for the initial treatment of palmar
and axillary hyperhidrosis. J Vasc Surg. 2012
Jun;55(6):1696-700.
• Προοπτική μελέτη ( 2012)  διερεύνησε την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της
οξυβουτυνίνης από το στόμα.
• Το 35% και το 39% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία ανέφεραν την ποιότητα ζωής τους ως «πολύ καλύτερη» ή «λίγο καλύτερη» αντίστοιχα συγκριτικά με το
13,6% των ασθενών στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου που ανέφεραν «λίγο καλύτερη» ποιότητα ζωής και κανένας δεν ανέφερε «πολύ καλύτερη» ποιότητα ζωής.
• Η ξηροστομία ήταν η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια
της μελέτης και θεωρήθηκε μέτρια έως σοβαρή στο 26,1% και 34,8% των ασθενών
που έλαβαν θεραπεία με οξυβουτυνίνη 5
mg και 10 mg, αντίστοιχα.

Η τετραετής εμπειρία μας στη χρήση οξυβουτινίνης
για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς υπεριδρωσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ
Η πρωτοπαθής υπεριδρωσία είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες, στην οποία δεν μπορεί
να προσδιοριστεί συγκεκριμένη αιτία και συνήθως είναι εστιακή. Η οξυβουτινίνη είναι ένα
αντιχολινεργικό φάρμακο που ανταγωνίζεται τους μουσκαρινικούς υποδοχείς της
ακετυλοχολίνης. Έχει έγκριση από τον ΕΟΦ για τη θεραπεία της ακράτειας ούρων. Ωστόσο
υπάρχουν πολλές αναφορές για την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της
υπεριδρωσίας. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η
ασφάλεια της συστηματικής χορήγησης οξυβουτινίνης σε ασθενείς με πρωτοπαθή
υπεριδρωσία.

ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΣ

Μαρκαντώνη Βασιλική 1, Πλατσιδάκη Ευτυχία1, Αγιασοφίτου Ευθυμία1, Κουρής
Ανάργυρος1, Λυδάκη Δανάη1, Χατζηϊωάννου Αργυρώ2, Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος1
1. Κρατική Δερματολογική Κλινική , Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα
2. Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα
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ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΘΩΡΑΚΑΣ

ΡΑΧΗ

Πίνακας 1. Εστίες Υπεριδρωσίας των ασθενών που μελετήθηκαν

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

Πίνακας 2. Κλίμακα αξιολόγησης κλινικής
ανταπόκρισης-βελτίωσης

Πίνακας 3. Ανεπιθύμητες Ενέργειες
οξυβουτινίνης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 152 ασθενείς, 96 γυναίκες και 56 άνδρες, με μεγάλο
εύρος ηλικίας από 9 έως 75 ετών. 21 ασθενείς σταμάτησαν τη λήψη του φαρμάκου εντός
του πρώτου μήνα χορήγησης λόγω δυσανεκτικότητας ή της μη αναμενόμενης
ανταπόκρισης. Η μέγιστη αποτελεσματική και ικανοποιητικά ανεκτή δόση του φαρμάκου
βρέθηκε στα 7,5-10 mg / ημερησίως και μόνο 2 ασθενείς έφτασαν να χρησιμοποιήσουν 3
χάπια ημερησίως (Πίνακας 2). Οι συχνότερες παρενέργειες που καταγράφησαν ήταν η
ξηροστομία, η ξηροφθαλμία και η ήπια έως μέτρια κατακράτηση ούρων (Πίνακας 3). Κατά
την μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου για τουλάχιστο 6 μήνες, η βελτίωση της
υπεριδρωσίας παρέμενε σταθερή και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υπαρκτές αλλά
καλύτερα ανεκτές

Η οξυβουτινίνη αναμφισβήτητα αποτελεί μια αποτελεσματική, ασφαλή και οικονομική
θεραπευτική προσέγγιση για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς υπεριδρωσίας,
ιδιαίτεραρα της πολυεστιακής που οι επιλογές είναι περιορισμένες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
1. Delort S, Marchi E, Correa MA. Oxybutynin as an alternative treatment for hyperhidrosis. An Bras
Dermatol, 2017; 92: 217-220
2. Toledo-Pastrana T, Marquez-Enriquez, Millan-Cayetano JF. Oral oxybutynin for local and multifocal
hyperhidrosis: a multicenter study. Actas Dermosifiliorg, 2017;108:597-599
3. Cruddas L, Baker DM. Treatment of primary hyperhidrosis with oral anticholinergic medications: a
systematic review. J Eur Acad Dearmatol Venereol, 2017; 31:952-963
4. Campanati A, Gregoriou S, Kontochristopoulos G et al. Oxybutynin for the treatment of primary
hyperhidrosis : current state of the art. Skin Appendage Disord, 2015; 1: 6-13
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: BRIVIR

Miradray-θερμόλυση
με μικροκύματα
• Έχει λάβει έγκριση από FDA για μασχαλιαία υπεριδρωσία.
• Μη αναστρέψιμη με θερμόλυση καταστροφή εκκρινών αδένων.
• Ιστολογικά μείωση εκκρινών και αποκρινών
αδένων, ίνωση.
• Αποτελεσματικότητα 90%, που παραμένει
για 12 μήνες.
• Μέγιστο 2 συνεδρίες
• Πόνος, οίδημα, ερύθημα, εκχύμωση ,υποδόρια οζίδια,αλωπεκία, αντισταθμιστική υπεριδρωσία, τραυματισμός βραχιόνιου
πλέγματος, νευροπάθεια

Microwave Thermolysis Reduces
Generalized and Social Anxiety in
Young Adults With Axillary
Hyperhidrosis
Parrish C, Waldbaum B, Coleman D, Blevins
C, Rodgers K, Lee B, Ober C, Hudhud L, Cox
S, Griffin C, Chew S, Chen B, Brock M.Lasers
Surg Med. 2020 Nov;52(9):842-847. doi:
10.1002/lsm.23229. Epub 2020 Mar 1
Abstract
Background and objective: Hyperhidrosis
(HH) is associated with impairments in quality of life (QOL) and elevated anxiety. Microwave thermolysis is a newer treatment
that reduces sweating, yet effects on QOL
and emotional symptoms have not been
examined. Two treatment sessions are recommended to achieve 80% amelioration
of clinical HH. We hypothesized that microwave thermolysis would reduce sweat severity, improve QOL, and reduce anxiety in
young adults suffering from axillary HH in a
prospective clinical trial.
Study design/materials and methods: We
enrolled 24 young adults (mean age = 23.57
years, 54% female) with elevated scores on
the Hyperhidrosis Disease Severity Scale. All
participants received one session of microwave thermolysis, and 83% received two
sessions. Participants completed measures
of sweat severity, QOL, generalized anxiety,
social anxiety, social avoidance, and anxious/
depressive mood symptoms at baseline;
post-first treatment; and following second
treatment.
Results: At baseline, all participants had severe sweating; 87.5% had impaired QOL,

75% had elevated social anxiety, 50% with
generalized anxiety, 48% with social avoidance, and 38% with anxious/depressed
mood. Paired samples t tests indicated significant improvements from baseline to first
procedure, including decreased sweating
(t(21) = 5.68, P < 0.001), improved QOL
(t(23) = 4.97, P < 0.001), and decreased generalized anxiety (t(23) = 8.11, P < 0.001), social anxiety (t(22) = 4.55, P < 0.001), mood
symptoms (t(21) = 3.81, P = 0.001), and social avoidance (t(22) = 3.12, P = 0.005). After second treatment, further improvements
were noted in sweating (t(18) = 3.28, P =
0.004) and QOL (t(18) = 3.83, P = 0.003),
and a marginal trend for generalized anxiety
(t(19) = 1.96, P = 0.064).
Conclusion: There were significant improvements in sweat severity, skin-specific
QOL, generalized anxiety, social anxiety,
anxious/depressive symptoms, and social
avoidance. The majority of the psychosocial
benefit appears to emerge after one treatment of microwave thermolysis, whereas
the level of sweat severity and QOL continued to show further improvements after
a second treatment. Results would suggest
that although two microwave thermolysis
sessions are needed for maximal treatment
optimization of axillary HH, patients may
experience significant benefits in improving
psychosocial functioning after just one session. Lasers Surg. Med. © 2020 Wiley Periodicals, Inc.
Fractional microneedle
radiofrequency

Abstract
Background: Fractional microneedle radiofrequency (FMR) devices deliver energy to the
deep dermis through insulated microneedles
without destroying the epidermis. These FMR
devices have been shown to be effective for
the treatment of wrinkles, acne scars and
large pores. In this study it was postulated that
FMR energy could specifically affect the sweat
glands, preserving the skin surface even if
sweat glands were seated in the deep dermis.
Objective: To evaluate the efficacy and safety of FMR for primary axillary hyperhidrosis
(PAH) treatment and to conduct a histological analysis before and after treatment.
Methods: Twenty patients with PAH had 2
sessions of bipolar FMR treatment at 4-week
intervals. Clinical improvement was evaluated
using a Hyperhidrosis Disease Severity Scale
(HDSS) and photographs were taken using
the starch-iodine test at every visit and 2
months after the last treatment. The amount
of sweat reduction was indirectly assessed
using a Tewameter™. Skin biopsies were obtained from 3 of the enrolled patients before
and after treatment. The satisfaction and adverse reactions of the research participants
were recorded at every follow-up visit.
Results: HDSS scores decreased significantly
from a baseline of 3.3 to 1.5 and 1.8 after
the first and second months of post-treatment follow-up sessions, respectively (p <
0.001). In response to a subjective assessment at 1 month after the second treatment, 75% of patients (n = 15) had an HDSS
score of 1 or 2, and 70% of patients (n =
14) expressed more than 50% improvement
in their sweating. The starch-iodine reaction was also remarkably reduced in 95%
of patients (n = 19) after FMR treatment.
Histological findings showed a decrease in
the number and size of both apocrine and
eccrine glands 1 month after the final treatment. Side effects were minimal and included mild discomfort, transient swelling and
postinflammatory hyperpigmentation.
Conclusion: FMR treatment was effective
for the treatment of PAH without significant
adverse reactions due to direct volumetric
heating of the lower dermis.
Ultrasound therapy

• Ε ισαγωγή μικροβελόνων στο δέρμα και εκπομπή διπολικής θερμικής ενέργειας απευθείας στον εκκρινή αδένα με ελάχιστο επιδερμιδικό τραυματισμό.
• Ερύθημα, πόνος, οίδημα
• Ιστολογικά, μείωση εκκρινών και αποκρινών αδένων
Efficacy of fractional microneedle
radiofrequency device in the treatment
of primary axillary hyperhidrosis:
a pilot study
Kim M, et al. Dermatology. 2013.
PMID: 24107595
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• Παρέχει χαμηλά επίπεδα από εστιασμένη
θερμική ενέργεια- τραυματισμό εκκρινούς
μονάδας, που οδηγεί σε επούλωση τραύ-

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: BILAZ

ματος μέσω σχηματισμού κολλαγόνου
• Αναφέρεται 80% μείωση ιδρώτα, και η ικανοποίηση ασθενών έως 90%
• Ερύθημα, μώλωπες, παραισθησία, υπερμελάγχρωση,πομφόλυγες

Representative treatment area for Study 1
and Study 2. Each 2.5cm2 square received
20 lines of treatment using 4MHz at a depth
of 4.5mm followed by 20 lines of treatment
using 7MHz at a depth of 3.0mm.

Safety and Efficacy of Micro-focused
Ultrasound Plus Visualization for the
Treatment of Axillary Hyperhidrosis
Nestor MS, Park H.J Clin Aesthet Dermatol.
2014 Apr;7(4):14-21.
Abstract
Objectives: To evaluate the safety, efficacy,
and durability of treating axillary hyperhidrosis with high-intensity micro-focused ultrasound plus visualization.
Design: Two randomized double-blind,
sham-controlled pilot studies.
Measurements: For Study 1, the primary
endpoint was response defined as ≥50-percent reduction in baseline sweat production
as measured gravimetrically. For Study 2, the
primary endpoint was response defined as a
reduction of Hyperhidrosis Disease Severity
Scale scores from 3 or 4 to 1 or 2. Secondary
endpoints included changes in gravimetric
and starch-iodine testing and patient satisfaction.
Results: In Study 1, ≥50 percent of patients
achieved a positive treatment response. In
Study 2, the response rate at post-treatment Day 60 for micro-focused ultrasound
plus visualization- (N=12) and sham-treated
(N=8) patients was 67 and zero percent,
respectively (p=0.005). Patients evaluated
12 months after treatment (N=11) demonstrated the long-lasting effectiveness of micro-focused ultrasound plus visualization for
treating axillary hyperhidrosis. All but one
patient in the micro-focused ultrasound plus
visualization group were satisfied with their
results while all sham group patients were
dissatisfied (p=0.0001). Subjective reports of
greatest improvement were sweat production (92%) and social embarrassment (83%).
Adverse events were found to be mild and
were resolved within a short timeframe.
Conclusion: Micro-focused ultrasound plus
visualization appears to be safe, effective,
well-tolerated, and a long-lasting means for
treating axillary hyperhidrosis.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Effect of MFU on sweat production, Study 2.
Starch iodine test at baseline (top) and 120
days following
ΣΥΜΠΑΘΕΚΤΟΜΗ

ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ
& ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
• ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ .
• ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.
• ΞΗΡΟ ΣΤΟΜΑ,ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΡΑΣΗΣ,ΟΞΥ
ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΥΡΩΝ
• ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
• ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
• ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΑΚΡΙΒΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
• ΠΟΝΟΣ, ΟΙΔΗΜΑ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ,
ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΟΖΙΔΙΑ, ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ

•Α
 ποτελεί την τελευταία επιλογή για την
πρωτοπαθή υπεριδρωσία
• Προτιμώμενοι ασθενείς είναι οι νεαρής σχετικά ηλικίας (25 ετών),με πρώιμη έναρξη
της εστιακής υπεριδρωσίας.με δείκτη μάζας σώματος 28kg/m2,άνευ νυχτερινής εφίδρωσης και συνοδών προβλημάτων.
•Α
 ποτελεσματικότητα 68% έως 100% των
ασθενών με ποσοστό ικανοποίησης από
66% έως 93% μειούμενη με το χρόνο
• Παλαμιαία υπεριδρωσία: Τ2-Τ4 γάγγλια
• Μασχαλιαία υπεριδρωσία: Τ3-Τ4
•Κ
 ρανιοπροσωπική: πάνω από Τρίτη πλευρά
•Π
 ελματιαία: L3-L4 επίπεδο
•Η
 αντισταθμιστική υπεριδρωσία στο 98%
και η υποτροπή της εστιακής υπεριδρωσίας
μειώνει την πιθανότητα αυτής της επιλογής.
•Π
 νευμοθώρακας, αιμοθώρακας, βραδυκαρδία, υποθερμία, horner's syndrome
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ΤΟΠΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ.
• ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΕΣ
• ΠΟΝΟΣ,ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΑ. ΠΟΜΦΟΛΥΓΕΣ, ΥΠΕΡΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ
ΣΥΜΠΑΘΕΚΤΟΜΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΟΥΣ ΑΔΕΝΕΣ
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ.
• ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΚΥΡΙΩΣ
ΣΕ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΝΟΣΟ.
• ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ, HORNER'S
SYNDROME, ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
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Εφαρμογές smartphone:
πρόληψη καρκίνου του δέρματος
Αλέξιος Ζάρρας
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος , Επιστημονικός συνεργάτης - Ογκολογικό τμήμα Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»
Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική
Δερματικοί Όγκοι / Στόχοι

• Πρόληψη
• Πρώιμη διάγνωση
Smartphone / Βασικοί άξονες

• Εκπαίδευση των ιατρών και ειδικά των δερματολόγων
• Συνεργασία μεταξύ των ίδιων των ιατρών
και δη των δερματολόγων
• Δυνατότητα καλύτερης διαγνωστικής προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ ιατρού
και ασθενούς
• Διαγνωστικό εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος

Εκπαίδευση και βελτίωση στη
μέθοδο της δερματοσκόπησης
Telementoring and smartphone-based answering systems to optimize dermatology
resident dermoscopy education
Kelly C Nelson1, Jeffrey E Gershenwald2,
Stephanie A Savory3, Janice M Wilson4, Julie M Simon5, Elizabeth M Burton5, Lauren E
Haydu5 J Am Acad Dermatol/ 2019

• Η FDA απέκτησε ρυθμιστική εποπτεία σχετικά με τις εφαρμογές κινητής υγείας το 2012
και κυκλοφόρησε τη δήλωσή τους το 2015
Smartphone / Δερματοσκόπηση
2019 Mar
Smartphone wallpapers for dermoscopy
training in medical students and residents
Fang-Ying Wang1, 2, Ren-Feng Liu1, 2,
Gary Chuang3, Chih-Hsun Yang1, 2,
Yao-Yu Chang1, 2
• Background: Several dermoscopy training programs have found the accuracy
of dermoscopy examination depends on
adequate training of practitioners. Smartphones are readily available and time-efficient tools for dermoscopy training.
• Aim: To evaluate the learning efficacy of
utilizing dermoscopy smartphone wallpapers to train medical students, PGY (postgraduate year)-1 trainees, and junior dermatological residents without prior dermoscopy training.
• Methods: We designed smartphone wallpapers with dermoscopy pictures and features of several common melanocytic and
nonmelanocytic conditions. Pretests and
posttests were performed before and after a 10-day-long smartphone wallpaper
training program to evaluate their diagnostic accuracy using dermoscopy images.
• Conclusion: Smartphone wallpapers training improves dermoscopic interpretation
significantly in medical students   PGY-1
trainees and dermatological residents. The
background knowledge of dermatology
has an effect on the degree of improvement in the training course
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Διαχείριση και Αναγνώριση
του Μελανώματος
Τηλεδερματοσκόπηση με τη χρήση
και εφαρμογή των Smartphone's
2019 TeleSPOT Project : early detection of
melanoma by teledermoscopy in general
practice
Th Damsin1, P Jacquemin2, G Canivet3,
D Giet4, P Gillet5, A F Nikkels1
• The TeleSPOT project, Teledermoscopy
Smartphone-based Pigmented lesion diagnosis Online Taskforce, aims to provide
a remote diagnostic aid by dermatologists
to distinguish suspect pigmented skin lesions and accelerate their management
Αυτοεξέταση του ασθενούς
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Am J Clin Dermatol/2018 Oct;19 / Piloting
the Use of Smartphones, Reminders, and
Accountability Partners to Promote Skin
Self-Examinations in Patients with Total
Body Photography: A Randomized Controlled Trial
Andrew J Marek1, 2, 3, Emily Y Chu4, Michael
E Ming4, Zeeshan A Khan5, Carrie L Kovarik4
Abstract
• Objective: The aim of this study was to
evaluate the use of a mobile application
(app) in patients already using total body
photography (TBP) to increase skin selfexamination (SSE) rates and pilot the effectiveness of examination reminders and
accountability partners.
• Design: Randomized controlled trial with
computer generated randomization table
to allocate interventions.
• Setting: University of Pennsylvania pigmented lesion clinic.
• Participants: 69 patients aged 18 years or
older with an iPhone/iPad, who were already in possession of TBP photographs.
• Results: Eighty one patients completed
informed consent, however 12 patients

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: ISOTROIN

did not complete trial enrollment procedures due to device incompatibility, leaving 69 patients who were randomized and
analyzed [mean age 54.3 years, standard
deviation 13.9). SSE rates increased significantly from 58% at baseline to 83% at 6
months (odds ratio 2.64, 95% confidence
interval 1.20-4.09), with no difference
among the intervention groups. The group
with examination reminders alone had the
highest (94%) overall satisfaction, and the
group with accountability partners alone
accounted for the lowest (71%).
• Conclusion: A mobile app alone, or with
reminders and/or accountability partners,
was found to be an effective tool that can
help to increase SSE rates. Skin examination reminders may help provide a better
overall experience for a subset of patients
Dermatology2019
Consumer Acceptance and Expectations
of a Mobile Health Application to
Photograph Skin Lesions for Early
Detection of Melanoma
Uyen Koh1, Caitlin Horsham1, 2, H Peter
Soyer3, 4, Lois J Loescher5, Nicole Gillespie6,
Dimitrios Vagenas2, Monika Janda7, 8
• Results: the large majority of online survey
participants (95%) would consider sending
photos of their skin lesions to a medical
practitioner via an app. Focus group participants reported that they would accept
using mobile teledermoscopy; however,
they would prefer to use it to monitor lesions between face-to-face consultations.
• Conclusions: Overall, participants had positive views on using mobile teledermoscopy
to send images of skin lesions to a dermatologist or other medical practitioner.
• Αποτελεί παρότρυνση και ώθηση προς τον
ασθενή με αυξημένη επικινδυνότητα για
εμφάνιση καρκίνου του δέρματος να είναι
πιο προσεκτικός
• Αποκτά τη συνήθεια της αυτοεξέτασης

Αντικειμενικές Δυσκολίες
•Ο
 ρισμένοι ασθενείς δυσκολεύονται να στείλουν φωτογραφίες
• Ε πίσης σε ορισμένες περιπτώσεις η λήψη
της εικόνας δεν είναι η κατάλληλη
• Είναι πιο σίγουρη και ασφαλής η εξέταση  
και για τον ίδιο το δερματολόγο εκ του σύνεγγυς

Naomi Chuchu1, Yemisi Takwoingi, Jacqueline Dinnes, Rubeta N Matin, Oliver Bassett,
Jacqueline F Moreau, Susan E Bayliss, Clare
Davenport, Kathie Godfrey, Susan O'Connell,
Abhilash Jain, Fiona M Walter, Jonathan J
Deeks, Hywel C Williams,
Cochrane Skin Cancer Diagnostic Test Accuracy Group

JAMA2020/Effect of a Skin Selfmonitoring Smartphone Application on
Time to Physician Consultation Among
Patients With Possible Melanoma: A
Phase 2 Randomized Clinical Trial
Fiona M Walter1, 2, Merel M Pannebakker1,
Matthew E Barclay1, Katie Mills1, Catherine L
Saunders1, Peter Murchie3, Pippa Corrie4,
Per Hall4, Nigel Burrows4, Jon D Emery1
• Conclusions and relevance: In this study,
recruitment, retention, and initial delivery
of the intervention were feasible, and this
research provided no evidence of harm
from the SSM smartphone application.
However, no evidence of benefit on skin
self-examination or health care consulting
was found, and there is no reason at this
stage to recommend its implementation in
this population at increased risk of melanoma.

Smartphone
& Τεχνητή Νοημοσύνη
• Είναι εφικτή η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος;
• Σε επίπεδο κλινικής διάγνωσης υπάρχουν
ήδη κάποιες ενδείξεις για έγκαιρη ανίχνευση σε σχέση με το δερματικό μελάνωμα

Πρώιμη Ανίχνευση
Προβληματισμοί
• Συσχετίζονται με την ποιότητα  λήψης  της
εικόνας
• Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα εποπτείας και εγκαθιδρυμένοι αλγόριθμοι εφαρμογών
Dermatol Clin 2017 Smartphone-Based
Applications for Skin Monitoring and
Melanoma Detection
Elizabeth Chao1, Chelsea K Meenan2,
Laura K Ferris3
Smartphones
Διαγνωστική Προσέγγιση
Smartphone applications for triaging
adults with skin lesions that are suspicious for melanoma /
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JAMA Dermatol/2018 Assessment of
Smartphone Application for Teaching
Intuitive Visual Diagnosis of Melanoma
Frank A Lacy1, Garrett C Coman2,
Alex C Holliday3, Michael S Kolodney
• This study reinforces the importance of visual pattern recognition in clinical diagnosis
4,5 and supports the premise that intuitive
diagnosis is superior to rule-based algorithms. Despite its small sample size, this
study supports that Skinder is a more effective learning tool for accurate diagnosis
of melanoma than traditional rule-based
methods. Future studies will expand the
sample size as well as investigate the use of
the application beyond medical students to
include primary care physicians, nurses, and
patients with the goal of early recognition
of skin malignant abnormalities.

Στην Pluryal πιστεύουμε ότι:

«Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ»
Πιστεύουμε στην προώθηση εξατομικευμένων προτύπων ομορφιάς που ενισχύουν τη φυσική εμφάνιση
διατηρώντας παράλληλα τα φυσικά χαρακτηριστικά και την ταυτότητα του κάθε ατόμου.
Για να βοηθήσουμε τους ασθενείς σας να αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους
σε οποιαδήποτε ηλικία, έχουμε αναπτύξει μια προσέγγιση 360°.
Αυτή αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα ενέσιμων προϊόντων που θα σας βοηθήσουν να παρέχετε
στους ασθενείς σας μια πλήρως ολιστική θεραπευτική προσέγγιση, η οποία είναι επιστημονικά
αποδεδειγμένη ότι βελτιώνει την υφή, το σχήμα και τον όγκο του δέρματος,
των μαλλιών & του σώματος.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

2 ΣΕΙΡΕΣ
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
PLURYAL BIO
Pluryal Biosculpture - Pluryal Bio Volume

Τεχνολογία MATRICYAL 3D: Μια BIO καινοτομία
Η τεχνολογία Matricyal 3D συνίσταται στη χρήση ενός υαλουρονικού
οξέος υψηλής καθαρότητας, που συνδυάζει 3 διαφορετικούς τύπους
μοριακού βάρος ΗΑ: Διασταυρωμένο ΗΑ, με συγκέντρωση 25mg/ml
σε ένα μείγμα δύο τύπων ΗΑ με διαφορετικό μοριακό βάρος (1 εκατ.
Da & 2 εκατ. Da) και ένα στρώμα με ελεύθερο υαλουρονικό οξύ 500k
Da για την προστασία του ΗΑ από την ενζυματική αποδόμηση.
Αντιστρέψτε τα ορατά σημάδια γήρανσης. Με το PLURYAL
BIOSCULPTURE βελτιώστε την ποιότητα του δέρματος του προσώπου
και αντιμετωπίστε τη χαλάρωση. Το PLURYAL BIO VOLUmE
διορθώνει τη βαθιά χαλάρωση, τις ρυτίδες και την απώλεια όγκου.
Αναδιαμορφώνει και αποκαθιστά τον βαθύ όγκο του προσώπου.

PLURYAL DENSIFIER PN
Τεχνολογία HPN (ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ)
Τα Pluryal PN Densifier είναι ενέσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
που βασίζονται στην τεχνολογία αναγεννητικής ιατρικής HPN,
η οποία συνίσταται στη χρήση, ως κύριο συστατικό, εξευγενισμένων
και αποστειρωμένων πολυνουκλεοτιδίων. Μια αποκλειστική διαδικασία
παραγωγής φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας.
Αποκαταστήστε τις ευαίσθητες περιοχές του δέρματος, σε πρόσωπο
και σώμα με το PLURYAL SILK. Αναγεννήστε το κουρασμένο δέρμα,
σε πρόσωπο και σώμα με το PLURYAL DENSIFY.
Αυξήστε την πυκνότητα των μαλλιών, με το PLURYAL HAIR DENSITY.
Για να γνωρίσετε την νέα
πρωτοποριακή σειρά της PLURYAL,
με τις ειδικές τιμές
έως τέλος Νοεμβρίου,
επικοινωνήστε μαζί μας στο
211 4117006 ή με τον επιστημονικό
συνεργάτη που σας επισκέπτεται.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Λεωφ. Μαρκοπούλου (2 χλμ), Νήσιζα, 19400, Κορωπί, Αττική, Τηλ.: 2114117006
email: info@lancy.gr, www.lancy.gr

Καρκίνος του Δέρματος
• Μη ασφαλή συμπεράσματα  
BMJ. 2020 Algorithm based smartphone apps to assess risk of skin cancer in adults: systematic review of diagnostic accuracy studies

511 human readers, 137 algorithms, 1511 images

Area under the curve
Humans: 0.958
Algorithms: 0.958-0.971

State-of-the-art machine-learning classifiers
outperformed human experts in the diagnosis
of pigmented
skin lesions and should have a more important
role in clinical practice.

Lancet Oncology, 2018

• Skin cancer, the most common human
malignancy, is primarily diagnosed visually,
beginning with an initial clinical screening
and followed potentially by dermoscopic
analysis, a biopsy and histopathological
examination. Automated classification of
skin lesions using images is a challenging
task owing to the fine-grained variability
in the appearance of skin lesions. Deep
convolutional neural networks (CNNs)
show potential for general and highly
variable tasks across many fine-grained
object categories. Here we demonstrate
classification of skin lesions using a single
CNN, trained end-to-end from images directly, using only pixels and disease labels

as inputs. We train a CNN using a dataset
of 129,450 clinical images-two orders of
magnitude larger than previous datasetsconsisting of 2,032 different diseases. We
test its performance against 21 boardcertified dermatologists on biopsy-proven
clinical images with two critical binary classification use cases: keratinocyte carcinomas versus benign seborrheic keratoses;
and malignant melanomas versus benign
nevi. The first case represents the identification of the most common cancers, the
second represents the identification of the
deadliest skin cancer. The CNN achieves
performance on par with all tested experts
across both tasks, demonstrating an artificial intelligence capable of classifying skin
cancer with a level of competence comparable to dermatologists.
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• Outfitted with deep neural networks,
mobile devices can potentially extend the
reach of dermatologists outside of the
clinic. It is projected that 6.3 billion smartphone subscriptions will exist by the year
2021 (ref. 13) and can therefore potentially provide low-cost universal access to vital
diagnostic care.
Συμπεράσματα
• Ενισχύει την εξάσκηση στη μέθοδο της δερματοσκόπησης
• Βελτιώνει την άμεση συνεργασία μεταξύ ιατρών
• Ωθεί τον ασθενή στη διαδικασία της αυτοεξέτασης
• Αποτελεί ανοιχτό βιβλίο για την ώρα η αύξηση της διαγνωστικής ευαισθησίας και εξειδίκευσης

ID

ψωρίαση
επηρεάζει περίπου το 2% του πληθυσμού παγκοσμίως
Ταμπουρατζή Ελευθερία
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Η ψωρίαση είναι
μια κοινή χρόνια
ανοσοδιαμεσολαβούμενη πάθηση του που επηρεάζει περίπου το 2% του
πληθυσμού παγκοσμίως. Η ψωρίαση κατά πλάκας είναι ο πιο
συχνός τύπος
ψωρίαση, αφορώντας περίπου
το 90% των περιπτώσεων ψωρίασης1,2. Η νόσος έχει συσχετιστεί με σημαντικές συστηματικές
συννοσηρότητες
συμπεριλαμβανομένης της ψωριασικής αρθρίτιδας, των καρδιομεταβολικών παθήσεων και τις
διαταραχές της
διάθεσης, ενώ
αναγνωρίζεται
όλο και περισσότερο ως συστημική φλεγμονώδης διαταραχή και όχι αποκλειστικά δερματολογική
ασθένεια2,5,6.

Ε

πιπλέον, η ψωρίαση έχει σημαντικό αντίκτυπο ποιότητα ζωής
των ατόμων (QoL) που πάσχουν απο την νόσο, συγκρίσιμη με εκείνη άλλων σοβαρών παθολογικών καταστάσεων. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες με την εισαγωγή ισχυρών στοχευμένων βιολογικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένου του παράγοντα νέκρωσης
όγκου (TNF) και των αναστολέων της IL-12/23, αναστολείς της IL-17 και
αναστολείς της IL-23, έχουν βελτιώσει κατά πολύ τις προσδοκίες τόσο
των ασθενών όσο και των θεραπόντων ιατρών σχετικά με την επίτευξη
πλήρους δερματικής κάθαρσης4,5,6.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το brodalumab, το οποίο είναι πλήρως
ανασυνδυασμένο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG2, με
έναν μοναδικό και καινοτόμο μηχανισμό δράσης που βασίζεται στον αποκλεισμό του υποδοχέα Α της IL-17. Το φάρμακο δεσμεύεται επιλεκτικά στον ανθρώπινο υποδοχέα Α της IL-17, αναστέλλοντας έτσι τη
βιολογική δραστηριότητα αρκετών κυτοκινών, συμπεριλαμβανομένων
IL-17A, IL-17F, IL-17C, ετεροδιμερές IL-17A/F και IL-257 . Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του brodalumab για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας έχει αποδειχθεί στις κλινικές
εγκριτικές μελέτες φάσης ΙΙΙ AMAGINE, στο μεγαλύτερο πλήθος ασθενών σε επίπεδο εγκριτικών μελετών (4.373 ασθενείς)8,9.
Ωστόσο, τα δεδομένα που αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα
του brodalumab στην καθημερινή κλινική πρακτική, ήταν μέχρι πρόσφατα περιορισμένα10,11. Για να έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής , πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική ανάλυση
καθημερινής κλινικής πρακτικής τεσσάρων Ελληνικών Νοσοκομείων που
αξιολογεί τα μακροπρόθεσμα κλινικά οφέλη ασθενών με μέτρια/σοβαρή ψωρίαση από τη θεραπεία με Brodalumab στην Ελλάδα. H διάρκεια παρατήρησης ήταν 24 μήνες και αναλύθηκαν φάκελοι από 180 ασθενείς με μέτρια/σοβαρή ψωρίαση που έλαβαν θεραπεία με Brodalumab12.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν πως οι  τιμές των δεικτών PASI75, PASI90
& PASI100 μειώθηκαν σε όλες τις επισκέψεις σε σύγκριση με τις αρχικές τιμές (p < 0,001). Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα υψηλά ποσοστά επίτευξης
πλήρους δερματικής κάθαρσης (PASI00), με τα ποσοστά να κυμαίνονται
στους 6 μήνες στο 61,4% και στου 24 μήνες το 71,4%, στους αντίστοιχους
ασθενείς που αξιολογήθηκαν12. Μία σημαντική επιβεβαίωση της αποδεδειγμένα υψηλής ταχύτητας δράσης του Brodalumab από τις υπάρχουσες
κλινικές μελέτες, αναδείχθηκε ο ταχύτατος χρόνος μείωσης του μέσου PASI
από τον 1ο κιόλας μήνα, αλλά και η διαρκής και διατηρούμενη περαιτέρω
μείωσή του στην πάροδο των 24 μηνών παρατήρησης12.

Παράλληλα με την ταχεία και σημαντική μείωση των δεικτών PASI,
παρατηρήθηκαν και στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στην επίπτωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών, αξιολογούμενη βάσει του δείκτη
DLQI, σε όλες τις επισκέψεις (p < 0,001)12.
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Η ανάλυση Kaplan-Meier για την επιβίωση του φαρμάκου έδειξε ότι η πλειονότητα των ασθενών (>84%) συνέχισαν τη θεραπεία με
Brodalumab δύο χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας, αναδεικνύοντας υψηλή συμμόρφωση στη θεραπεία12.

Οι μελέτες ανάλυσης δεδομένων καθημερινής κλινικής πρακτικής
μπορούν να παρέχουν στους γιατρούς και τους ασθενείς με πιο ρεαλιστική προσδοκία για αποτελέσματα κάθε θεραπείας στην κλινική πράξη. Στο περιβάλλον καθημερινής κλινικής πράξης το γεγονός ότι οι πληθυσμοί των ασθενών με ψωρίαση τείνουν να είναι πιο ετερογενείς από
άποψη ηλικιακής κατανομής, κλινικού υπόβαθρου, φαρμακευτικής αγωγής και συννοσηροτήτων, δημιουργούν ένα περιβάλλον προκλήσεων αναφορικά με την επιτυχία της κάθε θεραπείας. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης δεδομένων καθημερινής κλινικής πρακτικής σε Έλληνες ασθενείς με μέτρια /σοβαρή ψωρίαση, τεκμηριώνουν
το υψηλό προφίλ αποτελεσματικότητας του Brodalumab , το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχεία έναρξη δράσης και παρατεταμένη ανταπόκριση
σε μήκος χρόνου, δεδομένα αντίστοιχα με αυτά που παρατηρήθηκαν
στις τυχαιοποιημένες δοκιμές φάσης III  και σε μελέτες μικρότερες μελέτες καθημερινής κλινικής πράξης μικρότερης διάρκειας12.
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Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PROTASIS

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ Kenacomb
Για την αντιμετώπιση δερματολογικών προβλημάτων
της νέας μητέρας & του βρέφους
H
H κρέμα Kenacomb αποτελεί ένα
πολυδύναμο σκεύασμα, προορισμένο
για τοπική χρήση στο δέρμα σε
φλεγμονώδεις δερματοπάθειες, ιδιαίτερα
όταν είναι επιμολυσμένες ή απειλούνται
από βακτηριακή ή μυκητιασική λοίμωξη.
Συγκεκριμένα, τα ενεργά
συστατικά της είναι:
• ακετονίδιο της τριαμσινολόνης, ένα
δραστικό τοπικό κορτικοστεροειδές, με
ισχυρή αντιφλεγμονώδη, αντιαλλεργική
και αντικνησμώδη δράση,
• νυστατίνη, ένα αντιμυκητιασικό με
εκλεκτική δράση έναντι των μυκήτων του
γένους Candida,
• και νεομυκίνη, ένα αντιβιοτικό ευρέος
φάσματος, κατά των περισσοτέρων Gram
θετικών και αρνητικών βακτηρίων που
προκαλούν δερματικές λοιμώξεις.

κρέμα Kenacomb συνιστάται σε νέες μητέρες, μετά την έξοδό τους από
το μαιευτήριο και αποτελεί ένα από τα
σκευάσματα που θα πρέπει απαραιτήτως να
υπάρχουν στο φαρμακείο του σπιτιού, καθώς,
ενδείκνυται για πολλές φλεγμονώδεις δερματοπάθειες που απαντώνται σε μητέρες, αλλά
και σε κάποιες περιπτώσεις και σε βρέφη. Συγκεκριμένα, ενδείκνυται για τραυματισμούς ή
ραγάδες της θηλής, μαστίτιδα της γαλουχίας,
πρωκτογεννητικό κνησμό, παράτριμμα, δερματίτιδα εκ σπαργάνων κ.ά. Η εφαρμογή της
είναι επίσης χρήσιμη σε φλεγμονώδεις δερματοπάθειες που επιπλέκονται από μικροβιακή ή μυκητιασική λοίμωξη, όπως: ερεθιστική
ή αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΛΕΧΩΙΔΩΝ

ΡΑΓΑΔΕΣ ΘΗΛΗΣ
Αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλήματα πού παρουσιάζονται κατά τις πρώτες εβδο-
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μάδες της γαλουχίας και εκδηλώνεται ως επώδυνες ρωγμές στη θηλή του μαστού. Οι ραγάδες των θηλών προκαλούνται κυρίως όταν
το βρέφος, δεν ακουμπά σωστά τη θηλή, δεν
κάνει κατάλληλες θηλαστικές κινήσεις λόγω
βραχέος χαλινού της γλώσσας ή εξαιτίας μιας
πρόωρης απότομης απομάκρυνσής του από
το στήθος, κατά το πέρας του θηλασμού. Επιπλέον, τραυματισμοί μπορεί να οφείλονται σε
επίπεδες ή εισέχουσες θηλές, σε μια λανθασμένη τεχνική άντλησης γάλακτος, σε ακατάλληλο μέγεθος θηλής σιλικόνης ή ακόμα και
λόγω της υγρασίας που υπάρχει στην περιοχή των θηλών. Σπανιότερα, μπορεί να οφείλονται σε δερματίτιδα της περιοχής της θηλής
στη μητέρα ή άλλη δερματοπάθεια.  Ο τρόπος
αντιμετώπισής των ραγάδων της θηλής καθορίζεται ανάλογα με την αιτία που τις προκάλεσε, αλλά επειδή συχνά μπορεί να επιπλακούν
από βακτηριακή ή μυκητιασική λοίμωξη, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή κρέμας συνδυα-

σμών τοπικού αντιβιοτικού, τοπικού αντιμυκητιασικού και τοπικού κορτικοστεροειδούς,
όπως ο συνδυασμός θειϊκής νεομυκίνης, νυστατίνης και ακετονιδίου της τριαμσινολόνης.
ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
Η μαστίτιδα της γαλουχίας αποτελεί μικροβιακή φλεγμονή του μαστού και εμφανίζεται
συνήθως στις πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό, κατά την περίοδο που η μητέρα και βρέφος εξοικειώνονται με την τεχνική του θηλασμού. Κλινικά εκδηλώνεται με άλγος στην περιοχή του μαστού, ερυθρότητα της θηλής ή/
και της θηλαίας άλω, τοπικό οίδημα και υπερθερμία, ενώ σπανιότερα μπορεί να συνυπάρχει πυρετός και ρίγος. Σε ακραίες περιπτώσεις,
μπορεί να δημιουργηθεί απόστημα κάτω από
τη θηλή. Αιτία είναι η κατακράτηση γάλακτος
και η ανεπαρκής κένωση των γαλακτοφόρων
πόρων, συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη
και τον πολλαπλασιασμό μικροβίων που εισέρχονται στον μαστό μέσω λύσεων της συνεχείας του δέρματος των θηλών. O συνηθέστερα εμπλεκόμενος βακτηριακός παράγοντας
είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, αλλά σπανιότερα, μπορεί να υπάρξει επιμόλυνση και
από Candida albicans. Η μυκητιασική λοίμωξη δεν διαφέρει κλινικά από την βακτηριακή,
οπότε o δείκτης κλινικής υποψίας του θεράποντος ιατρού θα πρέπει να είναι υψηλός για την
έγκαιρη αναγνώρισή της, ιδιαίτερα αν υπάρχει ιστορικό στοματικής καντιντίασης στο θηλάζον βρέφος.
Για την αντιμετώπιση της μαστίτιδας, το σημαντικότερο είναι η άρση της στάσης του γάλακτος και η πλήρης εκκένωση του μαστού, σε
συνδυασμό με τοπική και συστηματική αντιβιοτική αγωγή. Εάν υπάρχει αποστηματική κοιλότητα με πύον, αυτή θα πρέπει να παροχετεύεται και το δείγμα να στέλνεται για καλλιέργεια, με σκοπό την ταυτοποίηση του υπεύθυνου μικροβίου. Σε περιπτώσεις μεγάλων αποστημάτων, σκόπιμη κρίνεται η διάνοιξή τους
και ο χειρουργικός καθαρισμός.

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΒΡΕΦΩΝ

ΠΑΡΑΤΡΙΜΜΑ
Το παράτριμμα είναι μία μη ειδική, επιπολής
φλεγμονώδης δερματοπάθεια που εκδηλώνεται στις πτυχές του σώματος. Πρωταρχικό αίτιο δημιουργίας παρατρίμματος είναι η τριβή
που δημιουργείται μεταξύ παρακείμενων περιοχών του δέρματος που επικαλύπτονται. Επιπλέον, η παρουσία υγρασίας, από τη συσσώρευση και κατακράτηση ιδρώτα, ούρων, κοπράνων ή άλλων εκκριμάτων, σε συνδυασμό
με τη μειωμένη ροή αέρα στις περιοχές αυτές,
οδηγούν στη διαβροχή της κεράτινης στιβάδας
της επιδερμίδας, με άμεσο αποτέλεσμα την διαταραχή του επιδερμιδικού φραγμού, ευνοώντας την εισροή παθογόνων μικροοργανισμών
και την ανάπτυξη φλεγμονής. Στα βρέφη, τα
αίτια ανάπτυξης παρατρίμματος είναι παράγοντες που συνδέονται με αυξημένη υγρασία:
• ακράτεια ούρων ή/και κοπράνων, ιδιαίτερα
σε συνδυασμό με χρήση πάνας, που δημιουργούν περιβάλλον αυξημένης υγρασίας
και ερεθισμό του δέρματος λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε υποπροϊόντα του μεταβολισμού (αμμωνία, πρωτεολυτικά ένζυμα)
• ανεπαρκές στέγνωμα των πτυχών του δέρματος μετά το λουτρό
• υπεριδρωσία
• σιελλόροια (πχ. λόγω οδοντοφυίας), σε συνδυασμό με τη σωματοδομή των βρεφών (βραχύς λαιμός), που οδηγεί σε παγίδευση σιέλου
στις πτυχώσεις του τραχήλου των βρεφών
Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την περιοχή του σώματος που προσβάλλεται, τη διάρκεια της φλεγμονής και την ενδεχόμενη συνύπαρξη επιμόλυνσης. Το παράτριμμα μπορεί να είναι ασυμπτωματικό ή να συνοδεύεται
από αίσθημα άλγους, καύσου και κνησμού.
Η αρχική βλάβη είναι μια σαφώς αφοριζόμενη ερυθηματώδης πλάκα, η οποία κατανέμεται συμμετρικά στις εφαπτόμενες πλευρές της
κάθε πτυχής. Το ερύθημα μπορεί να εξελιχθεί
σε εντονότερη φλεγμονή με την παρουσία διαβροχής, διαβρώσεων, ρωγμών, ελκώσεων,
εκκρίματος και εφελκιδοποίησης, που σηματοδοτούν την ύπαρξη δευτερογενούς λοίμωξης.
Ειδικές κλινικές μορφές παρατρίμματος αποτελούν το καντιντιασικό παράτριμμα, στο οποίο
συνυπάρχουν ερυθηματολεπιδώδεις βλατίδες,
δορυφόρα φλυκταινίδια και συχνά δυσοσμία,
καθώς και το παράτριμμα που επιπλέκεται με
λοίμωξη από σταφυλόκοκκο ή στρεπτόκοκκο (συνηθέστερα β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α), όπου κλινικά εκδηλώνεται με
έντονο ερύθημα και συνοδεύεται από δύσοσμο, πυώδες έκκριμα και άλγος.
Το μη επιπλεγμένο παράτριμμα συνήθως
υποχωρεί με τη διατήρηση στεγνών και καθαρών των προσβαλλόμενων περιοχών του
δέρματος και τον διαχωρισμό των πτυχών με
απορροφητικές γάζες ή επιθέματα από βαμβάκι. Ενίοτε, μπορεί να κριθεί αναγκαία η τοπική εφαρμογή πούδρας talc, που διαθέτει αντισηπτική και αδιαβροχοποιητική δράση, θωρακίζοντας το πάσχον δέρμα από την υγρασία.
Στο παράτριμμα λοιμώδους αιτιολογίας (μυΣΕΛΙΔΑ 75

κητιασική ή βακτηριακή), συνήθως η διάγνωση τίθεται κλινικά, χωρίς να συνοδεύεται από
μικροβιολογική επιβεβαίωση, οπότε η χρήση
συνδυασμών τοπικού αντιβιοτικού, τοπικού
αντιμυκητιασικού και τοπικού κορτικοστεροειδούς, όπως ο συνδυασμός θειϊκής νεομυκίνης, νυστατίνης και ακετονιδίου της τριαμσινολόνης, θεωρείται ιδιαίτερα εύχρηστη και δραστική επιλογή. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις
μπορεί να χρειαστεί η από του στόματος χορήγηση του κατάλληλου αντιβιοτικού, ανάλογα με το βακτήριο ή τον μύκητα που έχει ταυτοποιηθεί από τη διενεργηθείσα καλλιέργεια.
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΚ ΣΠΑΡΓΑΝΩΝ
Η δερματίτιδα εκ σπαργάνων αποτελεί την
πιο συχνή μορφή ερεθιστικής δερματίτιδας εξ
επαφής στη βρεφική ηλικία και χαρακτηρίζεται
από την παρουσία εντοπισμένης, ασυμπτωματικής, ερυθηματώδους και υγρώσουσας βλάβης,
η οποία μπορεί προοδευτικά να μετατραπεί σε
επώδυνο, διάχυτο ερύθημα με συνοδό απολέπιση. Προσβάλλει κυρίως τις περιοχές του σώματος που έρχονται σε στενή επαφή με την πάνα, ενώ συνήθως οι πτυχές του δέρματος δεν
συμμετέχουν. Απαραίτητη είναι η συχνή αλλαγή πάνας, το πλύσιμο με ήπιο καθαριστικό και
το καλό στέγνωμα της περιοχής (η οποία ιδανικά πρέπει να παραμείνει για λίγο γυμνή, πριν

συνδυασμού αντιβιοτικού, τοπικού αντιμυκητιασικού και τοπικού κορτικοστεροειδούς, όπως
ο συνδυασμός θειϊκής νεομυκίνης, νυστατίνης
και ακετονιδίου της τριαμσινολόνης.

την τοποθέτηση νέας πάνας, με σκοπό τον
καλύτερο αερισμό της). Συστήνεται η αποφυγή
χρήσης μωρομάντηλων, καθώς τα συστατικά
τους μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω ερεθισμό στο ήδη διαταραγμένο δέρμα της περιοχής,
ενώ συστήνεται επίσης, η χρήση πάνας με επικάλυψη από βαμβάκι. Η χρήση κρέμας φραγμού με οξείδιο ψευδαργύρου ενδείκνυται στα
βρέφη, με σκοπό τη μείωση της φλεγμονής και
την καταπράυνση του δέρματος. Σε περίπτωση
επιμόλυνσης, χορηγείται παρασκεύασμα που
στοχεύει τους εμπλεκόμενους παθογόνους παράγοντες, όπως επίσης και κρέμα συνδυασμών
τοπικού αντιβιοτικού, τοπικού αντιμυκητιασικού
και τοπικού κορτικοστεροειδούς, όπως ο συνδυασμός θειϊκής νεομυκίνης, νυστατίνης και ακετονιδίου της τριαμσινολόνης, που αντιμετωπίζει
ταυτόχρονα τη φλεγμονή και την επιμόλυνση.
ΠΡΩΚΤΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΚΝΗΣΜΟΣ
Πρόκειται για μία δυσάρεστη, αυτοδιαιωνιζόμενη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται
από επαναλαμβανόμενους κύκλους κνησμούξεσμού. Οι αιτίες για τον πρωκτοκογεννητικό
κνησμό στα βρέφη είναι ποικίλες:
• Η ελλιπής υγιεινή της περιοχής (παρουσία
ιδρώτα, κοπρανώδους υλικού ή βλέννης στο
περιπρωκτικό δέρμα)
• Η υπερβολική υγιεινή της περιοχής (συχνές
πλύσεις με απολυμαντικά καθαριστικά, σκούπισμα με χαρτί ή μωρομάντηλα που μπορεί
να οδηγήσουν σε ερεθισμό και μικροτραυματισμούς)
• Η υγρασία στο περιπρωκτικό δέρμα
• Η παρουσία παρασίτων στα κόπρανα
• Η εξ επαφής δερματίτιδα (αλλεργική ή ερεθιστική)
• Τροφικές αλλεργίες
Το ζεστό και υγρό περιβάλλον της περιοχής,
σε συνδυασμό με τον συνεχή ξεσμό που προκαλεί ερεθισμό και ρωγμές, καθιστά την περιοχή ευάλωτη στη μόλυνση από βακτήρια και μύκητες. Ο πρωκτογεννητικός κνησμός συνήθως
υποχωρεί με τη διατήρηση στεγνών και καθαρών των προσβαλλόμενων περιοχών του δέρματος και την αποφυγή χρήσης μωρομάντηλων,
καθώς τα συστατικά τους μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω ερεθισμό στο ήδη διαταραγμένο δέρμα της περιοχής. Η πρόληψη ή/και θεραπεία δευτεροπαθών λοιμώξεων μπορεί να αντιμετωπιστεί με εφαρμογή τοπικού σκευάσματος

ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ
Η δερματίτιδα εξ επαφής είναι φλεγμονή του
δέρματος, που προκαλείται από άμεση επαφή
με συγκεκριμένη ουσία. Διαιρείται σε 2 υποτύπους: την ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής και την αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.
Η ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής εκδηλώνεται μετά από έκθεση της επιφάνειας του
δέρματος σε έναν ερεθιστικό, λόγω των χημικών του ιδιοτήτων, παράγοντα ή ουσία. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και
φαίνεται πως τα κορίτσια επηρεάζονται συνηθέστερα από τα αγόρια. Κλινικά χαρακτηρίζεται από ακαθόριστες, ερυθρορόδινες, λεπιδώδεις πλάκες ή κηλίδες, που εντοπίζονται
στις επιφάνειες του δέρματος που εκτέθηκαν
στον ερεθιστικό παράγοντα. Η δερματίτιδα εκ
σπαργάνων είναι μία συχνή δερματοπάθεια
στα βρέφη και αποτελεί μια μορφή ερεθιστικής δερματίτιδας εξ επαφής.
Η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής είναι
μία ανοσολογική αντίδραση επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας, κατά την οποία αντιγόνα ή απτίνες διεισδύουν στην επιδερμίδα, προσλαμβάνονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα Langerhans, τα οποία με τη σειρά
τους τα παρουσιάζουν στα Τ- λεμφοκύτταρα,
προκαλώντας ανοσολογική απάντηση. Η πορεία της νόσου μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια. Οι οξείες βλάβες είναι ζωηρά ερυθρόχροες, κνησμώδεις πλάκες, με γραμμοειδή διάταξη ή παράξενο σχήμα και σχετικά σαφή όρια,
που υποδεικνύουν συχνά το υπεύθυνο αίτιο.
Εντός των πλακών υπάρχουν διαυγείς φυσαλίδες και πομφόλυγες. Η κατάσταση προκαλεί καύσο και κνησμό. Εάν ο ασθενής δεν έχει
προηγουμένως ευαισθητοποιηθεί έναντι του
υπεύθυνου αλλεργιογόνου, τα συμπτώματα
της νόσου μπορεί να εμφανιστούν 7-14 ημέρες μετά την έκθεσή του σε αυτό. Αν όμως έχει
προηγηθεί ευαισθητοποίηση, τα συμπτώματα εμφανίζονται εντός ωρών και συνήθως είναι σοβαρότερα. Το εξάνθημα μπορεί να επιμείνει για εβδομάδες και οι χρόνιες βλάβες είναι ερυθηματολεπιδώδεις, κνησμώδεις πλάκες που μιμούνται αυτές της ατοπικής δερματίτιδας. Ακόμη και η διαλείπουσα έκθεση σε
ένα αλλεργιογόνο μπορεί να οδηγήσει σε εμμένουσα δερματίτιδα.
Σημαντικό είναι να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αναγνωριστεί
και να απομακρυνθεί ο εκλυτικός παράγοντας
εμφάνισης της δερματίτιδας εξ επαφής (αλλεργικής ή ερεθιστικής). Στην περίπτωση της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής, η εξακρίβωσή του είναι καθοριστικής σημασίας, αφού συχνά, η επανέκθεση σε αυτόν οδηγεί σε σοβαρότερες αντιδράσεις. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία τόσο της
αλλεργικής, όσο και της ερεθιστικής δερματίτιδας εξ επαφής. Σε σοβαρές μορφές δερματίτιΣΕΛΙΔΑ 76

δας εξ επαφής, μπορεί να κριθεί αναγκαία η χορήγηση ισχυρών τοπικών κορτικοστεροειδών ή
σχήματος βραχείας διάρκειας με από του στόματος κορτικοστεροειδή. Δευτεροπαθείς μικροβιακές λοιμώξεις μπορεί να επιπλέξουν οποιαδήποτε μορφή δερματίτιδας εξ επαφής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο επιδερμιδικός φραγμός έχει διαταραχθεί, λόγω φυσαλιδοποίησης
ή ξεσμού, οπότε στη θεραπεία έχουν θέση οι
κρέμες συνδυασμών τοπικού αντιβιοτικού, τοπικού αντιμυκητιασικού και τοπικού κορτικοστεροειδούς, όπως ο συνδυασμός θειϊκής νεομυκίνης,
νυστατίνης και ακετονιδίου της τριαμσινολόνης.
Συμπερασματικά, η κρέμα Kenacomb επιφέρει γρήγορη, πλήρη και παρατεταμένη ανακούφιση από τον κνησμό, το αίσθημα καύσου
και τη φλεγμονή, συγχρόνως δε καταπολεμάει και αποτρέπει τις βακτηριακές ή μυκητιασικές επιπλοκές σε επιφανειακές μικροβιακές. Τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της προκύπτουν
από τον τριπλό συνδυασμό τοπικού κορτικοστεροειδούς, αντιβιοτικού και αντιμυκητιασικού που διαθέτει και αποτελούν:
• την άμεση ανακούφιση  του δέρματος από
τη φλεγμονή και ταυτόχρονα την καταπολέμηση πιθανής συνυπάρχουσας δερματικής
λοίμωξης ή πρόληψη εμφάνισής της
• τα υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης των ασθενών με τη θεραπεία
• την δυνατότητα εφαρμογής της κρέμας τόσο σε υγρώσουσες, όσο και σε ξηρές βλάβες, χάριν στο έκδοχο της Unibase
• την αποτελεσματική και ασφαλή εφαρμογή
της κρέμας σε θηλάζουσες μητέρες και βρέφη
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THE FUTURE OF AESTHETICS:
Η Allergan Aesthetics παρουσιάζει τις νέες τάσεις
για το μέλλον της αισθητικής ιατρικής
“The Future of Aesthetics” είναι η παγκόσμια έρευνα1 που πραγματοποίησε η Allergan Aesthetics,
μία εταιρεία της AbbVie, αποκαλύπτοντας τις νέες τάσεις στη σύγχρονη αισθητική ιατρική,
για την επόμενη πενταετία. Μέσω των ευρημάτων της έρευνας, η Allergan Aesthetics προετοιμάζει
τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τη βιομηχανία για τις επερχόμενες εξελίξεις στην αισθητική ιατρική.

Οι 10 νέες τάσεις καθορίζουν την αισθητική ιατρική του μέλλοντος και
αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στον κλάδο αυτό:

Διακριτή
Οντότητα

Σύγχρονη
Αρρενωπότητα

Συμπεριληπτική
Ομορφιά

Εφήμερη
Έκφραση

Καθηλωτική
Εμπειρία

Ανεξαρτήτως
εθνικότητας,
όλο και περισσότεροι
άνθρωποι αναζητούν,
πλέον, αισθητικές
θεραπείες.
Είναι θεμελιώδες
να ταυτιστούν και
να εκπροσωπούνται
στις θεραπείες και
στις κλινικές δοκιμές.

Τα στερεότυπα
γύρω από τα φύλα
και την ομορφιά
‘απελευθερώνονται’.
Ο σύγχρονος άνδρας,
νιώθει οικεία
με τη φροντίδα
του σώματος
και την εμφάνισή του.

Η ομορφιά απορρίπτει
το χάσμα των φύλων
και απευθύνεται
με μια φωνή σε όλες
και όλους.
Η νέα προσέγγιση
αποκομμένη από το
φύλο δεν αποσκοπεί
στην κατάργησή
τους, αλλά υμνεί
όλους τους πιθανούς
συνδυασμούς και
τις εκφάνσεις τους.

Η ομορφιά δεν έχει
πλέον πρότυπα.
Η δημιουργικότητα
έρχεται στο
προσκήνιο και χάρη
σε αυτή αυξάνεται
η ζήτηση για ελάχιστα
επεμβατικές
ή εφήμερες θεραπείες.

Οι ιατροί για να
ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις ενός
πιο ενημερωμένου
και εκλεπτυσμένου
κοινού, αναπτύσσουν
ολιστικές υπηρεσίες
και αναβαθμισμένο
περιβάλλον στα
ιατρεία τους.

Σώμα
– Νέο πεδίο
καινοτομίας

Αισθητική
– Ηθική

Ψηφιακός
Φακός

Ομορφιά
& Metaverse

Το τέλος
της γήρανσης

Οι επαγγελματίες
υγείας πρέπει
να θέτουν υψηλά
πρότυπα στις
θεραπείες, και
η βιομηχανία οφείλει
να διασφαλίσει ότι
οι θεραπευόμενοι
λαμβάνουν υψηλής
ποιότητας εκπαίδευση
και κατάρτιση,
ώστε να επιλέγουν
πιο ασφαλείς και
τεκμηριωμένες
θεραπείες.

Η αύξηση της
διαδικτυακής
κοινωνικοποίησης
σε συνδυασμό με
τη συστηματική
χρήση φίλτρων
για τη βελτίωση των
φωτογραφιών στα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, αλλάζει
την αντίληψη των
ανθρώπων για
τον εαυτό τους
και επηρεάζει την
αισθητική ιατρική.

Στο μέλλον
εικονικοί πολίτες
θα περιηγούνται
απρόσκοπτα στο
φυσικό και στο
ψηφιακό περιβάλλον.
Αυτό θα επηρεάσει
και την αισθητική
ιατρική στην
εκπαίδευση και στη
συμβουλευτική των
θεραπευομένων,
καθώς και τις
καταναλωτικές τους
συμπεριφορές.

Οι θεραπευόμενοι
ξεκινούν σε νεότερη
ηλικία τις αισθητικές
θεραπείες, ενώ
αναπτύσσεται
η επιστήμη
της αναγεννητικής
ιατρικής.

Ενώ οι αισθητικές
θεραπείες προσώπου
κυριαρχούν τα
τελευταία χρόνια,
οι ιατροί, παγκοσμίως,
αναδεικνύουν
το σώμα ως το νέο
πεδίο ανάπτυξης
και καινοτομίας,
ανοίγοντας, σταδιακά,
μια τεράστια αγορά.

References: 1. Allergan Aesthetics. The Future of Aesthetics global trends report. March 2022 ALL-AGNA-220005
© 2022 Abbvie. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. GR-AGNA-220107. Σεπτέμβριος 2022

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την παραγωγή
100 εκατομμυρίων συρίγγων JUVÉDERM®.1,*
Αν και είμαστε υπερήφανοι για αυτό το επίτευγμα, το να φτάσουμε
σε αυτό το ορόσημο σημαίνει πολλά περισσότερα από έναν αριθμό.
Για εμάς, αντιπροσωπεύει τις εμπειρίες πολλών θεραπευομένων,
καθώς ο σχεδιασμός κάθε θεραπείας JUVÉDERM® έχει ως στόχο
την ανάδειξη της μοναδικότητάς τους.
Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο χωρίς
τη συνεργασία της Allergan Aesthetics με τους έμπειρους
Επαγγελματίες Υγείας και χωρίς τους θεραπευόμενους που μοιράζονται
την προσωπική τους εμπειρία με τα προϊόντα JUVÉDERM®.
Χάρη σε αυτή τη σχέση, εκατομμύρια θεραπευόμενοι κατάφεραν
να επιτύχουν μοναδικά αισθητικά αποτελέσματα.
Από την κυκλοφορία του το 2006, το JUVÉDERM® εξελίσσεται διαρκώς
και πιστεύουμε ότι με την ολιστική θεραπευτική μας προσέγγιση
για την ανάδειξη της μοναδικής ομορφιάς κάθε ατόμου θα είμαστε
σε θέση να πετύχουμε ακόμα περισσότερα.

Το ταξίδι συνεχίζεται...
Juvéderm Greece

*100 million JUVÉDERM® syringes manufactured worldwide from 2004 to April 2022.1
Βιβλιογραφία: 1. Allergan Aesthetics. Data on File REF-96593. FILLERS GLOBAL NUMBER OF SYRINGES. May 2022.
Το υλικό παρέχεται από την Allergan Aesthetics, μια εταιρεία της Abbvie, με συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης.
Το περιεχόμενο απευθύνεται σε καταναλωτικό κοινό άνω των 18 ετών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας
για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν τα προϊόντα JUVÉDERM® είναι κατάλληλα για εσάς και να ενημερωθείτε για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες.
Οι ανεπιθύμητε ενέργειες θα πρέπει να δηλώνονται άμεσα (εντός 24 ωρών) στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης/Υλικοεπαγρύπνησης της
Allergan Aesthetics καλώντας στο τηλέφωνο 214 416 5555 (επιλογή 1) ή στέλνοντας email στη διεύθυνση: greekpv@abbvie.com.
© 2022 Abbvie. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
GR-JUV-220083. Σεπτέμβριος 2022

Για περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφτείτε το
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Cavitation & Diode Laser
υπερσύγχρονa με στιβαρότητα, ακρίβεια & ποιότητα
Modula LD

Modula CV

Χ

άρη στην κατακόρυφη επικοινωνία μεταξύ των μονάδων, συνδυάζει
θεραπείες σπηλαίωσης και ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιώντας την ίδια χειρολαβή. Για πρώτη φορά, θα μπορείτε να εφαρμόσετε δύο τεχνολογίες ταυτόχρονα, διαχειριζόμενοι τις επιμέρους παραμέτρους ξεχωριστά. Μια βέλτιστη λύση για να λιώσει το λίπος και να αποτρέψει τη χαλάρωση του δέρματος ταυτόχρονα.
Περισσότερα από τη σπηλαίωση:
Η σπηλαίωση με κυματισμό προχωρά περισσότερο. Με δύο τύπους
παροχής ενέργειας, τόσο συνεχή όσο και παλμική, το Modula μπορεί να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα του σωματικού λίπους με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Μια θεραπεία σε συνεχή λειτουργία θα ακολουθήσει μια φάση σε παλμική λειτουργία, η οποία προετοιμάζει το σώμα για το μασάζ
λεμφικής παροχέτευσης που είναι απαραίτητο στο τέλος κάθε συνεδρίας, ευνοώντας και ενισχύοντας την απόρριψη της περίσσειας υγρών. Έτσι τα αποτελέσματα θα είναι πιο άμεσα και διαρκή.
Περισσότερες χειρολαβές για ασφαλέστερες θεραπείες
Εξοπλισμένο με δύο χειρολαβές, μία κοίλη και μία επίπεδη, επιτρέπει τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας σε διαφορετικά βάθη. Στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος και κοντά σε ζωτικά όργανα, απλώς ανασηκώστε τις πτυχές του λίπους και
χρησιμοποιήστε την κοίλη χειρολαβή για να διοχετεύσετε την ενέργεια σε ένα πιο επιφανειακό επίπεδο και είναι σίγουρο ότι θα εργαστείτε με ασφάλεια.
Εγγυημένη αποτελεσματικότητα
Για ένα αδυνάτισμα πάντα ασφαλές και αποτελεσματικό, η
Wavemed ετοίμασε το SCC Save Calibration Control, το σύστημα αυτο-βαθμονόμησης της χειρολαβής. Το μηχάνημα παρακολουθεί συνεχώς τη συχνότητα των παρεχόμενων υπερήχων, διασφαλίζοντας τις σωστές τιμές για ένα ασφαλές αποτέλεσμα σπηλαίωσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να είστε
βέβαιοι ότι το μηχάνημα λειτουργεί πάντα στην εξυπηρέτηση
του πελάτη για να έχει τα μέγιστα οφέλη και αποτελέσματα.
Αμέσως έτοιμο για χρήση
Σχεδιασμένο για την ευκολία του χειριστή, το σύστημα ελέγχου Dcs Detection αναγνωρίζει αυτόματα τη χειρολαβή. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και η εγκατάσταση ενός
συστήματος με πολλά εξαρτήματα γίνεται γρήγορη και
εύκολη, επειδή μπορείτε να εισάγετε τους διαφορετικούς
συνδέσμους σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες πρίζες.
Και η Modula τα αναγνωρίζει για εσάς.

Τ

α διάφορα επίπεδα ισχύος του επιτρέπουν να είναι ένα από τα ταχύτερα στην
αγορά με 12 παλμούς ανά δευτερόλεπτο και 10 εκατομμύρια ελάχιστους
παλμούς εγγυημένα για πραγματικά αξιοζήλευτη ποιότητα και ευκολία.
Το μυστικό της συμπαγούς κατασκευής του είναι στην τεχνολογία ψύξης με το ψύκτη αερίου που ψύχει το νερό και διατηρεί τις μπάρες λέιζερ σε ιδανική θερμοκρασία για να προστατεύει την απόδοση της συσκευής και να βελτιστοποιεί τη μακροζωία της. Τα κύτταρα Peltier είναι επίσης ενσωματωμένα στον κρύσταλλο εξασφαλίζοντας μια ασφαλή και άνετη θεραπεία για τον ασθενή. Τεχνολογία υψηλών επιδόσεων
και απίστευτα ελαφριά, ώστε να μεταφέρεται αβίαστα στο γραφείο χάρη σε ένα ειδικό
τρόλεϊ. Η πραγματική καινοτομία, ωστόσο, είναι η οθόνη Oled που είναι ενσωματωμένη στη χειρολαβή, σχεδιασμένη για να διευκολύνει την εκτέλεση της θεραπείας. Ολόκληρη η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί για να διευκολύνει το έργο του χειριστή, ο οποίος
μπορεί επίσης να επιλέξει προκαθορισμένες θεραπείες για κάθε φωτότυπο σε μια πραγματικά διαισθητική γραφική διεπαφή.

100% αξιόπιστο λέιζερ διόδου. Για το Modula έχουν επιλεχθεί τα καλύτερο υλικά . Η
ποιότητα του made-in-Italy engineering and design  συνδυάζεται εδώ με τη στιβαρότητα
και την ακρίβεια μιας υπερσύγχρονης γερμανικής διόδου λέιζερ .
3in1 - EVO3. Από την επιθυμία να ξεπεράσουμε τα προφανή όρια των εναλλακτικών λύσεων στο μονού μήκους κύματος, έρχεται η νέα λύση για μόνιμη αποτρίχωση: Evo-3. Χάρη στη
συνέργεια 3 διαφορετικών μηκών κύματος (808-760-1064 nm) που συνδυάζονται σε μια ενιαία εργονομική και ελαφριά χειρολαβή, είναι πλέον δυνατή η οριστική αφαίρεση των ανεπιθύμητων τριχών σε κάθε τύπο δέρματος, με μέγιστη ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.
Μέγιστη ισχύς σε ελάχιστες διαστάσεις. Το μυστικό της συμπαγούς του κατασκευής βρίσκεται στην τεχνολογία ψύξης υψηλής ισχύος Hpc. Χρησιμοποιεί ένα σύστημα ψύκτη τελευταίας γενιάς, το οποίο ξεπερνά την πιο δυσκίνητη τεχνολογία του παρελθόντος και είναι σε θέση να διαχέει γρήγορα τη θερμότητα που παράγεται από την υψηλή ισχύ της διόδου. Και χάρη σε μια
προσεκτική σχεδίαση προσανατολισμένη στην απόδοση, η ισχύς γίνεται λειτουργική για τη μείωση των διαστάσεων.

Χειριστήρια στα χέρια σας. Η πραγματική καινοτομία του λέιζερ διόδου Modula είναι η οθόνη
Oled που είναι ενσωματωμένη στη χειρολαβή, σχεδιασμένη για να διευκολύνει την εκτέλεση της
θεραπείας. Ενώ εργάζεστε, μπορείτε να παρακολουθείτε άνετα τις τιμές ενέργειας, διάρκειας παλμού και συχνότητας χωρίς να χάνετε χρόνο, αλλάζοντας τις απευθείας από την οθόνη χειρός. Έξι
προγραμματισμένα προφίλ θεραπείας, ένα για κάθε φωτότυπο, διευκολύνουν τους λιγότερο έμπειρους χειριστές, οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το μηχάνημα επιλέγοντας απλώς το σωστό εικονίδιο στην οθόνη
Το λέιζερ που δεν καίει το δέρμα. Η άνεση του δέρματος εξασφαλίζεται από το SCS Skin Cooling
System, το οποίο δροσίζει το δέρμα και αποφεύγει την ενόχληση λόγω υψηλών θερμοκρασιών
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Λ. Κηφισίας 354, Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ.: 210 6825000, 210 6826000, www.digas.gr
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Carbomed C02
Carboxytherapy

Handy
Plasma
Excellence

Fractional RF
micro needling και RF

Surtron 120W
flash LED Διαθερμία

NAGGURA
SWOP 502
Έδρα μικροεπεμβάσεων ηλεκτρική 4 μοτέρ

Dr.Mach LED120 modula-CV
Φωτισμός Μικροεπεμβάσεων

Cavitation και RF σε μια λαβή

CRYO 360

Kρυολιπόλυση 360 ΜΟΙΡΩΝ

12.000 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

HIEMS MAX4
αδυνάτισμα & μυϊκή μάζα

Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ELPON.BIO

H νέα σειρά προϊόντων BAK
Probiotic
Skincare
από
τη
Δανία
Mοναδικά, πρωτοποριακά προϊόντα με Ενεργούς
Γαλακτοβάκιλλους που βοηθούν στην εξισορρόπηση
του μικροβιώματος του δέρματος

Η

Τα προϊόντα έχουν
προκύψει μετά από
επιστημονική μελέτη
πολλών ετών που
κατέληξε στην επιλογή
και απομόνωση
συγκεκριμένων τύπων
Γαλακτοβάκιλλων
(Probiotic Lactic Acid
Bacteria - LAB) για
την χρήση τους στα
καινοτόμα προϊόντα
που παράγει
η BAK Skin Care.

ιδιόκτητη πλατφόρμα στελεχών αποτελείται από +1000
νέα απομονωμένα βακτήρια γαλακτικού οξέος (LAB).
Η συλλογή αναπτύσσεται συνεχώς με νέα προϊόντα
απομόνωσης. Η εφαρμογή τους είναι στους τομείς της υγείας,
της ομορφιάς και της βιομηχανίας. Ο στόχος για τα προϊόντα
υγείας/ομορφιάς είναι να εντοπιστούν τα καλύτερα προβιοτικά στελέχη και να στοχεύσουν σε συγκεκριμένες ανάγκες και
δυσλειτουργίες μικροβιώματος που σχετίζονται με συγκεκριμένες αντίστοιχες δυσλειτουργίες του δέρματος.
Τα προϊόντα με τους συγκεκριμένους τύπους LAB φαίνεται ότι έχουν αντιφλεγμονώδη δράση στο δέρμα και αναχαιτίζουν την ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών που εποικίζουν την επιδερμίδα.
Το BAK Acne prone skin έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα
και περιλαμβάνει τα στελέχη Lactobacillus plantarum LB356R
& LB244R. Για το ΒΑΚ Atopic Skin χρησιμοποιείται το στέλεχος Lactobacillus plantarum LB244R. Ενώ για το BAK Redness
συμπεριλαμβάνει επίσης το LB365R.
Τα συγκεκριμένα positive Gram bacteria περιέχονται σε
ενεργοποιημένη μορφή (live bacteria). Πιο ειδικά, το live
Lactobacillus plantarum LB356R, ένα νέο-απομονωμένο προβιοτικό βακτήριο βοηθάει στη συσσωμάτωση με παθογόνους
ριβοτύπους του Cutibacterium acnes.
Το Live Lactobacillus plantarum LB244R, επίσης νέοαπομονωμένο προβιοτικό βακτήριο γαλακτικού οξέος συμβάλει στην αναστολή της ανάπτυξης του Staphylococcus
aureus και του παθογόνου CC1. O CC1 είναι ο κοινός κλωνικός τύπος του ανθεκτικού S. aureus που σχετίζεται με ερεθισμένο και με κνησμό δέρμα (Clausen, M. L., S. M. Edslev, P.
S. Andersen, K. Clemmensen, K. A. Krogfelt, and T. Agner.
2017. “Staphylococcus Aureus Colonization in Atopic Eczema
and Its Association with Filaggrin Gene Mutations.” British
Journal of Dermatology 177 (5): 1394– 1400.)
Οι μεταβολίτες που προκύπτουν από τα LAB περιλαμβάνουν
τα Beta Hydroxyl Acids (BHAs), τα οποία είναι υδρόφοβα και
διαλυτά σε λιπαρές ουσίες και έτσι διαλύουν τα νεκρά κύτταρα στην επιφάνεια της επιδερμίδας και εισχωρούν στους πό-

ρους. Αλλά και τα Poly-Hydroxy Acids (PHAs) που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και εισχωρούν με πιο αργούς ρυθμούς και
άρα ευνοούν πιο ξηρούς και ευαίσθητους τύπους δέρματος.
ΤΑ ΒΑΚ(ΤΗΡΙΑ) ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ:
• Να βελτιώσουν το ξηρό και ερεθισμένο δέρμα.
• Να μειώσουν τα σπυράκια.
• Να μειώσουν τη ερυθρότητα.
• Να αντιμετωπίσουν τα επιβλαβή βακτήρια.
• Να ενισχύσουν τις λειτουργείες του φραγμού του δέρματος και να δημιουργήσουν δυνατούς συνδέσμους μεταξύ των κυττάρων που αποτρέπουν την επίθεση από βλαβερές ουσίες.
• Να μειώσουν τις ρυτίδες.
• Να αυξήσουν την υγρασία του δέρματος.
• Να προωθήσουν την απώθηση των νεκρών δερματικών
κυττάρων.
• Να σχηματίσουν μεταβολίτες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ίδιου του δέρματος.
Τα προϊόντα είναι ήπια για την επιδερμίδα και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για όλους τους τύπους δέρματος. Η χρήση τους είναι και σε Ενήλικες και σε Παιδιά.
Όλα τα προϊόντα είναι ΦΥΤΙΚΑ, ORGANIC, VEGAN και χωρίς συντηρητικά και αρώματα.
Ανοχή στο Δέρμα: Δεν έχουν αναφερθεί δερματικές ασυμβατότητες για τα Lactobacillus. Τα προϊόντα ταξινομούνται ως
δερμοκαλλυντικά.
Μάτια: Τα προϊόντα είναι ασφαλή για εφαρμογή στην περιοχή των ματιών.
Οι Lactiplantibacillus plantarum έχουν απομονωθεί στη Δανία από την Lactobio A/S και προστατεύονται από pending
patent application.
Η σειρά περιλαμβάνει δύο κατηγορίες προϊόντων:
ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΒΑΚ ACNE PRONE SKIN Serum & Oil
• Μειώνει εμφανώς τα σπυράκια αποκαθιστώντας το μικροβίωμα του δέρματος
ΒΑΚ - ATOPIC SKIN Serum
• Μειώνει τον ερεθισμό, τον κνησμό, το ξηρό και ατοπικό
δέρμα.
BAK REDNESS Oil
• Μειώνει την ερυθρότητα και τον ερεθισμό, χωρίς να ξηραίνει.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
BAK - Cleanser
• Καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς να ξηραίνει το δέρμα
BAK - DAY CARE Oil & Dry Skin Serum
• Για καθημερινή ενυδάτωση.
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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.

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.

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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(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.

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

Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HLTM

The Science
of beauty
Αθαν Μορθανάσης MSc BCMS
Από το επιστημονικό τμήμα της Fedora Medical

To GlycoAla είναι ένα νέο προϊόν
νανοτεχνολογίας που περιέχει 2%
αμινολεβουλινικό οξύ (5-ALA)
και υαλουρονικό οξύ (ΗΑ).
Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)
είναι μια μορφή φωτοθεραπείας
που περιλαμβάνει το φως
και έναν φωτοευαισθητοποιητή
που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με το μοριακό οξυγόνο για να προκαλέσει
κυτταρικό θάνατο (φωτοτοξικότητα).
Στη φωτοδυναμική θεραπεία
συνδυάζονται τρία βασικά στοιχεία:
η φωτοευαισθητοποιός ουσία,
το μπλε (415) ή το κόκκινο (633)
μήκος κύματος φωτός και το οξυγόνο.

T

o GlycoAla, που είναι φωτοευαισθητοποιητής, χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα
κοσμητικών εφαρμογών συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπιση της ακμής. Αναγνωρίζεται ως μια στρατηγική θεραπεία που είναι τόσο ελάχιστα επεμβατική όσο και ελάχιστα
τοξική. Τα πλεονεκτήματα της φωτοδυναμικής
θεραπείας μειώνουν την ανάγκη για επώδυνες
και χρονοβόρες επεμβάσεις, μακρά ανάρρωση και έχουν να επιδείξουν ελάχιστο σχηματισμό ουλώδους ιστού και παραμόρφωσης.
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο
το GlycoAla εφαρμόζεται τοπικά που εγκλωβισμένο σε γλυκοσφαιρίδια έχει βαθύτερη διείσδυση στο δέρμα σε σχέση με άλλα σκευάσματα 5-ALA.  Καθώς συσσωρεύεται επιλεκτικά στους σμηγματογόνους αδένες, συμμετέχει στην επαναιμάτωση και οξυγόνωση των

βαθύτερων ιστών προκαλώντας ενεργοποίηση της πρωτοπορφυρίνης ΙΧ (PPIX).
Πρόκειται για μια απόλυτα φυσική θεραπεία
και τα αποτελέσματά της, πέραν της μείωσης
της ενδοθυλακικής συγκέντρωσης του
προπιονοβακτηριδίου της ακμής (P. acnes),
είναι η μείωση της δραστηριότητας των
σμηγματογόνων αδένων, η αποσυμφόρηση
των πόρων του δέρματος και η μείωση της
φλεγμονής.
Παράλληλα το GlycoAla παραμένει η θεραπεία επιλογής για την αντιγήρανση και την
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της φωτογήρανσης όπως οι δυσχρωμίες, οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες καθώς και η χαλάρωση του
δερματικού ιστού ιδιαίτερα όταν μας ενδιαφέρει ο μηδενικός χρόνος ανάνηψης λόγω της
μηδαμινής επεμβατικότητάς του.
“To GlycoAla είναι μία συναρπαστική νέα επιλογή αντιγηραντικής θεραπείας για πελάτες μας
που δεν επιθυμούν το κόστος και το χρόνο ανάνηψης που συνδέεται με τις πιο επιθετικέ θεραπείες.” - Robin Stones, MD, Birmingham, UK
“Το GlycoAla αντιπροσωπεύει μία συναρπαστική κατηγορία φωτοδιεγειρόμενων κοσμητικών προϊόντων που παρέχουν εντυπωσιακά
αποτελέσματα αναζωογόνησης του δέρματος
με ελάχιστο χρόνο ανάνηψης και χαμηλό κόστος σε σχέση με τις πιο επιθετικές θεραπείες.”
- Robert Weiss, MD, Johns Hopkins University
“Οι ασθενείς μας επωφελούνται σημαντικά από τις φωτοδιεγειρόμενες θεραπείες με
GlycoAla, ειδικά στη μείωση του μεγέθους
των πόρων και του τόνου του δέρματος.” Stephen Miller, MD, San Antonio, TX
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1. Dougherty, Thomas J. (17 June 1998). "Photodynamic Therapy". JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 90 (12): 889–905.
2. Wang, SS; J Chen; L Keltner; J Christophersen; F
Zheng; M Krouse; A Singhal (2002). "New technology for deep light distribution in tissue for
phototherapy". Cancer Journal. 8 (2): 154–63.
3. Allison, RR; et al. (2004). "Photosensitizers in
clinical PDT" (PDF). Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 1 (1): 27–42
4. Keyal, U.; Bhatta, A.K.; Wang, X.L. (June 2016).
"Photodynamic therapy for the treatment of different severity of acne: A systematic review".
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy.
14: 191–199

Μετά από 3 εφαρμογές με μια εφαρμογή ανά μήνα για 3 μήνες.
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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

Pigmerise®

Καινοτόμο προϊόν για τη
θεραπεία της υπομελάγχρωσης
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.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas 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 χόνδρων.
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 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

Latanoprost™ Fagron

Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας
Η Latanoprost Fagron (λατανοπρόστη) είναι συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης F2 (PGF2a).
Η Latanoprost Fagron είναι το καινοτόμο προϊόν
της Fagron που ρυθμίζει τη φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διεγείρει και παρατείνει την αναγεννητική φάση του κύκλου ζωής της τρίχας κατά την οποία παρατηρείται ενδυνάμωση και ανάπτυξη της.
Η Latanoprost Fagron σε συνδυασμό με τη μινοξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές και ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας.
Η Latanoprost Fagron περιέχεται στο πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack
Dual MLT 50ml (x2) για θεραπεία της αλωπεκίας.
Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced
Derma Pack Dual MLT 50ml (x2) περιέχει Latanoprost,
minoxidil, TrichoFoam™ για παρασκευή γαληνικού
σκευάσματος σε μορφή αφρού, 1 σύριγγα 5 ml με
ακροφύσιο, δύο τελικούς φαρμακευτικούς περιέκτες
που διατίθεται σε πελάτη και οδηγίες παρασκευής.
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
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Observ 520χ
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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.
• Προηγμένο σύστημα
τοποθέτησης προσώπου
• 9 λειτουργίες φωτός
• Ανάλυση δέρματος και
ανάλυση εμφάνισης
• Απεικόνιση από 5 διαφορετικές γωνίες
• Σύγκριση διαφορετικών λειτουργιών φωτός
• Δυναμικές Αναφορές Ανάλυσης
• Λειτουργία Ghost για ακριβή
επανατοποθέτηση και φωτογράφηση
• Σύγκριση πριν και μετά φωτογραφιών

• Επιφέρει 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.
Νέο Προϊόν Universkin M Peptides Serum Mist
για καθημερινή χρήση
• Άμεση ανακούφιση από την ερυθρότητα και τον κνησμό
• Διατήρηση του υγιούς δερματικού φραγμού
• Νέο σύμπλεγμα U για ρύθμιση του μικροβιώματος
• Προσφέρει άνεση στο δέρμα και βοηθά στην αποκατάσταση της νεανικής όψης

DERMAFRAC™ C

Για θεραπείες αντιγήρανσης, ενυδάτωσης, λάμψης,
μείωσης λιπαρότητας και ακμής
Το σύστημα DERMAFRAC™ C μεταφέρει
ουσίες με ενεργά συστατικά μέσω
μικρο-καναλιών που δημιουργεί
στην επιδερμίδα χωρίς αναισθησία
και πόνο.
Το DERMAFRAC™ C εφαρμόζεται
για θεραπείες αντιγήρανσης, ενυδάτωσης,
λάμψης, μείωσης λιπαρότητας και ακμής.
Η θεραπεία ενδείκνυται για όλες τις
ηλικίες και κυρίως για ευαίσθητους και
σκουρόχρωμους τύπους δέρματος, όπου
συνήθως αντενδείκνυνται οι θεραπείες
laser.
Μεγαλύτερη έγχυση ουσιών σημαίνει
καλύτερα αποτελέσματα
• Υψηλής ποιότητας ενεργά συστατικά
• Χ ωρίς πόνο, χωρίς τοπικό
αναισθητικό
• Μicro-needling με ταυτόχρονη
τοπική έγχυση ουσιών
• Βελτιωμένη όψη του δέρματος
• Γρ ή γ ο ρ ο ( π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς
θεραπείες ανά ημέρα)
• Ασφαλές

Γυαλιά Προστασίας Laservision
Για Θεραπείες Laser

Laser Safety Spectacle F22P1L12 για τον Χειριστή
• Κατάλληλο για laser UV, Υπερύθρου, Διοδικά, Nd:YAG και laser Αλεξανδρίτη
• Επίπεδο πλήρους προστασίας σύμφωνα με το EN 207
• Βαθμός προστασίας M
• Πολύ καλή σφαιρική ορατότητα
• Κατάλληλο για χρήση πάνω
από διορθωτικά γυαλιά
• Χαμηλό βάρος και εξαιρετική
εφαρμογή
• Βολικό με αναδιπλούμενους
βραχίονες
• Σχεδιασμός βραχίονα με υψηλή
μηχανική σταθερότητα
Eyeball Eyewear P07P1P111001 για τον Ασθενή
• Καινοτόμος σχεδιασμός διπλής κατεύθυνσης
• Ελάχιστη κάλυψη του προσώπου με στήριγμα στη μύτη και ιμάντα στα
πλάγια
• Καλή εφαρμογή με εύκαμπτο
πλαίσιο
• Ε ντελώς απαλλαγμένα από
μέταλλο
• Πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας
• Δυνατότητα απολύμανσης

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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BAK Probiotic Skincare από τη Δανία

Mε ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΑΚΙΛΛΟΥΣ. Bοηθούν στην εξισορρόπηση
του μικροβιώματος του δέρματος. Η νέα τάση στη δερματολογία

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

συσκευές Sarenrae

Eιδικά σχεδιασμένες για ΟΛΟΣΩΜΗ φωτοδυναμική θεραπεία
αλλά και ΦΩΤΟΒΙΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ με πλήρη παραμετροποίηση
Φωτοδυναμική θεραπεία για αντιγήρανση και αντιμετώπιση της φλεγμονής
στην ήπια και μέτρια ακμή με τη χρήση φωτός χωρίς παρενέργειες. Κόκκινο,
μπλε και υπέρυθρο φως ενεργούν στα κύτταρα χωρίς να προκαλούν βλάβη
στο δέρμα και πετυχαίνουν άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με ελάχιστο αριθμό
συνεδριών. Η θεραπεία είναι τελείως ανώδυνη και εφαρμόζεται όλους τους μήνες του χρόνου, ακόμα και το καλοκαίρι.
Οι συσκευές Sarenrae είναι
ειδικά σχεδιασμένες για ΟΛΟΣΩΜΗ φωτοδυναμική θεραπεία αλλά και ΦΩΤΟΒΙΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ με πλήρη παραμετροποίηση. Η φωτοβιοδιαμόρφωση είναι μία σχετικά νέα
μορφή θεραπείας που βασίζεται στη διέγερση των μιτοχονδρίων των κυττάρων όπως και η φωτοδυναμική θεραπεία αλλά χωρίς να απαιτείται χρήση φωτοευαισθητοποιητή.
Η ενέργεια που παράγεται από τα μιτοχόνδρια επαναφέρει τη ζωτικότητα
στα γερασμένα, τραυματισμένα κύτταρα χωρίς άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνολογία και στοχεύουμε στο κύτταρο, όχι στο
δέρμα. Το κύτταρο ενεργοποιείται και το δέρμα αναπλάθεται αλλά η φωτοβιοδιαμόρφωση δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση της όψης του δέρματος.
Ενεργεί ευεργετικά σε κάθε σύστημα του οργανισμού που είναι προσβάσιμο
στο ευεργετικό φως των συσκευών φωτοβιοδιαμόρφωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικό υλικό απευθυνθείτε στην
HLTM: +30 6937 095 456 ή info@hltm.gr

VeLux

Αlexandrite Reborn
Τα προϊόντα είναι ήπια για την επιδερμίδα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους δέρματος. Η χρήση τους είναι και σε Ενήλικες
και σε Παιδιά. Όλα τα προϊόντα είναι ΦΥΤΙΚΑ, ORGANIC, VEGAN και χωρίς
συντηρητικά και αρώματα. Η σειρά περιλαμβάνει δύο κατηγορίες προϊόντων:
ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ:
• ΒΑΚ ACNE PRONE SKIN Serum & Oil. Δέρμα με τάση ΑΚΜΗΣ - πολύ αποτελεσματικό για τα σπυράκια και φαγέσωρες.
• BAK REDNESS Oil. Δέρμα με Ερυθρότητα, βλατίδες, ορατά αιμοφόρα αγγεία.
• ΒΑΚ - ATOPIC SKIN Serum. Ατοπικό και ερεθισμένο δέρμα. Έκζεμα.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ:
• BAK - DAY CARE Oil & DRY Serum. Για καθημερινή ενυδάτωση. Με αντιγηραντική δράση.
• BAK - Cleanser. Ήπια και χωρίς σαπούνι σύνθεσή. Για όλους τους τύπους
δέρματος.
ELPON.bio
Κριεζώτου 12 &, Ζαλοκώστα 9, Αθήνα 106 71, Τηλ.: 210 722 5950

To VeLux αποτελεί ένα νέο, τεχνολογικά προηγμένο laser alexandrite για αποτρίχωση, το
οποίο συνδυάζει με τον πλέον αποτελεσματικό
τρόπο όλα τα πλεονεκτήματα του συμβατικού
laser alexandrite χωρίς όμως τα αναλώσιμα που έχει το συμβατικό laser alexandrite.
Το VeLux, δεν χρειάζεται gel ή λαδάκι κατά
την εφαρμογή του, εκμεταλλεύεται πλήρως την
βαθειά διείσδυση καθώς και την υψηλή απορρόφηση της ενέργειας από την μελανίνη που προσφέρει η ταυτόχρονη εκπομπή των 2 διαφορετικών μηκών κύματος που διαθέτει, τα 755nm
του laser alexandrite και τα 808nm, τα οποία σε
συνδυασμό με το μεγάλο spot size του, εξασφαλίζουν γρήγορες, ανώδυνες και αποτελεσματικές θεραπείες.
Το laser alexandrite νέου τύπου, VeLux, θεωρείται αυτή την στιγμή η πλέον ολοκληρωμένη
και τεχνολογικά εξελιγμένη λύση στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας καθώς
εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για όλους τους φωτότυπους του δέρματος και όλες τις εποχές του χρόνου ακόμα και σε μαυρισμένα δέρματα.
ouzounis medical
28ης Οκτωβρίου 81, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 817 700, Fax: 2310 859 454
email: info@ouzounismedical.gr,
www.ouzounismedical.gr
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Επειδή τα χέρια είναι το δεύτερο πρόσωπό μας αξίζουν... την

SAVE | Hand Cream

Υφασμάτινες μάσκες μιας χρήσης

Μια κρέμα ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, περιποίησης, με
ΑΚΡΩΣ ΦΘΗΝΗ ΤΙΜΗ
Η SAVE Hand Cream, (75ml) είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ και με ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ για:
• Έκζεμα - Υπερκερατώσεις
• Αντισηψία
• Ανάπλαση
ΜΟΝΑΔΙΚΗ!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ!

KYK
ΛΟ
ΣΕ Λ ΦΟΡΕΙ
ΙΓΟ
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Η SAVE Hand Cream είναι μια μοναδικής
σύνθεσης cream που κάνει τα χέρια απαλά,
όμορφα, χωρίς προβλήματα.
Αντιμετωπίζει με απόλυτη επιτυχία την
όψη των χεριών από έκζεμα, ατοπία, υπερκερατώσεις και παρέχει συγχρόνως αντισηψία και ανάπλαση.

Οι μάσκες είναι εμποτισμένες με καταπραυντικά συστατικά όπως αλαντοΐνη, centela asiatica EGF και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από κάθε
δερματολογική θεραπεία πχ δερμοαπόξεση, μπότοξ, καθαρισμός, θεραπεία
ακμής, fractional laser, χημικά peeling κλπ για να καταπραΰνουν το δέρμα
και να ελατώσουν την ερυθρότητα.
Συσκευασία των 25 τμχ
Για περισσότερες πληροφορίες
Sadent
1ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής 19002
Τηλ.: 2111022900, email: info@sadent.com, www.sadent.com

• Χρησιμοποιείστε την 2-3 φορές την ημέρα.
• Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και
έως 30°C.
• Γ ια ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
SAVE Hand Cream, (75ml). Μια πρωτότυπη και ξεχωριστή κρέμα χεριών και για καθημερινή χρήση.

Medimar
Κηφισίας 17, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310316061, Email: info@medimar.gr. www.medimar.gr

PALMOGEN MULTI CAPS
Συμπλήρωμα διατροφής για τα μαλλιά

NOVOXIDYL | Hair Lotion

Καινοτόμα λύση για τα προβλήματα των μαλλιών
Η NOVOXIDYL Hair Lotion είναι μια
νέα και καινοτόμα λύση για τα προβλήματα των μαλλιών.

Ι
ΟΡΕ
Φ
Ο
Λ
KYK Ε ΛΙΓΟ
Σ

Είναι προϊόν για ανάμειξη με βάση την REDENYL Lotion, που είναι
η νεότερη επιστημονική λύση για
τα μαλλιά, με άλλα προϊόντα φαρμακευτικά και είναι σύμφωνη με την άποψη των γιατρών.
• Περιέκτης 150ml
• Περιεχόμενο 60ml REDENYL και επιδέχεται ή 60ml Minoxidil ή 80ml κορτιζόνης επιπλέον.
• Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
• Διαθέτει 2 ψεκαστήρες (για άνδρες
και γυναίκες).
• Ψεκάστε στο σημείο με το πρόβλημα όσες φορές σας προτείνει ο γιατρός σας.
• Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και έως 35°C.
• Για ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Medimar
Κηφισίας 17, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310316061, Email: info@medimar.gr. www.medimar.gr

Η εταιρία Evdermia παρουσιάζει το νέο της προϊόν το Palmogen Multi
Caps, ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής για τα μαλλιά.
Περιέχει συστατικά που βοηθούν στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, προστατεύουν την τρίχα από το σπάσιμο και την ψαλίδα, δίνουν λάμψη και όγκο συμβάλλοντας στην υγεία των μαλλιών και
την αποτελεσματικότερη φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής, όπως:
• Καψαϊκίνη και Ισοφλαβόνη
• Βιταμίνη-C-Σίδηρος-Ψευδάργυρος
• Saw Palmetto
• Φολικό οξύ-Βιοτίνη-Σελήνιο-Βιταμίνη D-3

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 2392020632
Email: info@evdermia.gr, www.evdermia.gr
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DARK SPOT PROFESSIONAL TREATMENT από τη DERMACON
Ορός που μειώνει την όψη των σκούρων κηλίδων και των υπερμελαγχρώσεων
Η Μurad αποτελεί κορυφαίο Βrand επαγγελματικών
προϊόντων και δερμοκαλλυντικών φροντίδας του δέρματος, φημισμένο για την καινοτομία, τις κλινικές έρευνες,
την ασφάλεια και την υψηλή απόδοση των προϊόντων.
Η Μurad πρωτοπορεί με την σειρά Environmental
Shield, προτείνοντας ένα μοναδικό πρωτόκολλο για
τον αποχρωματισμό των σκούρων κηλίδων, συνδυάζοντας την επαγγελματική θεραπεία καμπίνας Vitamin C
Infusion Treatment με τον Ορό Νέας Γενιάς Rapid Dark
Spot Correcting Serum για την εφαρμογή στο σπίτι.
Η Vitamin C Infusion Treatment είναι μια θεραπεία
πλούσια σε αντιοξειδωτικά που αντιστρέφει τα σημάδια
γήρανσης του δέρματος που προκαλούνται από τις περιβαλλοντικές επιθέσεις.
Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους δέρματος και φωτότυπους, σε περιστατικά με μέτριες χρωστικές αλλοιώσεις, ανομοιόμορφο τόνο και υφή δέρματος και λεπτές γραμμές.
Περιέχει συστατικά υψηλής απόδοσης, όπως Βιταμίνη
C που παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία έναντι
στις φθορές που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, Παλμιτική Ρετινόλη (Βιταμίνη A) ενθαρρύνει την ανανέωση των κυττάρων για πιο
φωτεινή όψη, Γλυκερίνη & Β-Καροτένιο καταπραΰνουν το δέρμα και ενισχύουν τη λεία του υφή.
Ο Ορός Νέας Γενιάς 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.

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.
Κατά την πρωινή εφαρμογή χρησιμοποιείται με αντηλιακή προστασία Murad.
Άμεσα ορατά αποτελέσματα με τον μοναδικό αυτό συνδυασμό
Environmental Shield, επαγγελματική θεραπεία καμπίνας Vitamin C
Infusion Treatment με τον Ορό Νέας Γενιάς Rapid Dark Spot Correcting
Serum για την εφαρμογή στο σπίτι, για τον αποχρωματισμό των σκούρων
κηλίδων.

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

Carboxytherapy Carbomed C02

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
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SPECTRA-Scope

ATTIVA® S.H.I. Technology

Το σύστημα Spectra-Scope αποτελεί
κορυφαία διαγνωστική τεχνολογία βασιζόμενη σε Laser & Artificial Intelligence.
• To Spectra-Scope® παρέχει πρωτοφανή στιγμιαία βιοχημική ανάλυση δερματικών αλλοιώσεων με ανώτερη διαγνωστική ακρίβεια σε λίγα νανοδευτερόλεπτα.
• Ο συνδυασμός της επαγόμενης με laser φασματοσκοπίας πλάσματος (LIPS)
και ενός αποκλειστικού διαγνωστικού αλγορίθμου που βασίζεται σε Artificial
Intelligence (AI) επιτρέπει ασυναγώνιστη κλινική ακρίβεια και ως προς την ευαισθησία (sensitivity 95%) αλλά και την ειδικότητα (specificity 87%) αποδεδειγμένως σε παγκόσμιες κλινικές έρευνες.
• Με την φασματοσκοπία πλάσματος (LIPS) που προκαλείται μέσω της χρήσης
ενός υπερβραχέος παλμικού laser, μπορεί να εξαχθούν με μη-επεμβατικό τρόπο βιοχημικές πληροφορίες για τις δερματικές βλάβες σε πραγματικό χρόνο.
• Η σάρωση των αμφιλεγόμενων σπίλων παρέχει επαλήθευση σε διάστημα
δευτερολέπτων χωρίς κανένα συμβιβασμό ως προς την κλινική ακρίβεια.
• To Spectra-Scope® είναι ένα εργαλείο που παρέχει ασφάλεια, ταχύτητα
και ευκολία χωρίς να χρειάζεται αντιδραστήριο μοριακά πολύπλοκων δειγμάτων, χωρίς προετοιμασία δείγματος, χωρίς βιομοριακούς ανιχνευτές ή γενετική ενίσχυση.

• Η απόλυτη τεχνολογία για την αντιμετώπιση
- της χαλάρωσης του δέρματος
- τ ην σύσφιξη ιδιαίτερα στις περιοχές των έσω βραχιόνων και έσω μηρών
- τ ην λείανση του περιγράμματος σε πρόσωπο
και σώμα, όπως και
- την εξάλειψη μικρής απόθεσης λίπους
ATTIVA® (S. I. H. T.) - ΓΕΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• Αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας • Με ελάχιστο
χρόνο αποθεραπείας • Ελάχιστα επεμβατική
τεχνολογία • Ασφαλής μέθοδος • Ανώδυνη
διαδικασία • Χωρίς ουλές εκτομής • Συνδυασμός ενδογενούς με εξωγενή θεραπεία για
την επιτυχή αντιμετώπιση των προσδοκιών
ATTIVA® (S. I. H. T.) - Gyne
Το ATTIVA® –Gyne έχει σχεδιαστεί για την
μη-χειρουργική κολπική αναζωογόνηση,
βοηθά στην καταπολέμηση συμπτωμάτων που μπορούν να προκληθούν από
την γήρανση, τον τοκετό και τις ορμονικές αλλαγές, όπως είναι τα εξής:
• Κολπική χαλάρωση • Ήπια ακράτεια • Ξηρότητα

Kορυφαία διαγνωστική τεχνολογία

Υποδερμικά επαγόμενη θερμική rf τεχνολογία (S.I.H.T.)

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ GALAXY ONE

Urea 20,5x15.qxp_Layout
1 20/9/22
PM Page
1 210 6201404, 6944 73 73 06, www.galaxy1med.gr, email: galaxy1medical@gmail.com
Κηφισού 40,
145 64,7:55
Κηφισιά,
Τηλ.:

Eξειδικευμένα Προϊόντα με UREA

Yποστηρικτική αγωγή σε:
Δερματοπάθειες με
Έντονη Ξηρότητα & Kνησμό
•

Έκζεμα • Nευροδερματίτιδα
• Ψωρίαση • Iχθύαση

Urea Lotion* 5% 400ml
Urea Lotion* 10% 200ml
Urea Shampoo 5% 200ml
Urea Hand Cream* 5% 75ml
Urea Foot Cream* 10% 100ml
Urea Face Cream 5% 50ml
*Ως έκδοχα αναμειγνύονται με:

Κρέμες κορτιζόνης (30gr/100ml),
Acid Sallicylic έως 5%, Menthol έως 0.5%
Tηλ: 210 7628700, info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια
3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Παθήσεων
του Γυναικείου
Κατώτερου
Ουρογεννητικού
Συστήματος
και της Περιοχής
του Πρωκτού
21-23 Οκτωβρίου 2022
Αθήνα (Ξενοδοχείο Divani
Caravel), www.ekge.gr
18ο Πανελλήνιο
Συνέδριο
Δερματολογίας Αφροδισιολογίας
3-6 Νοεμβρίου 2022,
Ξενοδοχείο Athenaeum
Intercontinental
www.edae.gr

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

3

ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου
Ουρογεννητικού Συστήµατος
και της περιοχής του Πρωκτού Ελληνική Εταιρεία

Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

3

ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Πανελλήνιο
Συνέδριο
DERMATOLOGY HUB
1-4 Δεκεμβρίου 2022
Ξενοδοχείο
Makedonia Palace
Θεσσαλονίκη
www.free-spirit.gr

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

DIVANI CARAVEL HOTEL

3

PROGRAM
AT A GLANCE

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

3

ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ

Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου
Ουρογεννητικού Συστήµατος
και της περιοχής του Πρωκτού Παθήσεων του Γυνα

Ουρογεννητικού Συ
και της περιοχής το

DIVANI CARAVEL HOTEL

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

IMCAS World
Congress 2023
26 January-28 January
2023
Paris, Palais des Congres
www.imcas.com/en/
attend/imcas-worldcongress-2023

AMWC/Aesthetic
& Anti Aging
Medicine
21st World Congress 2023
30 March - 1 April 2023,

∆ΙΟΡΓ

ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

21η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
9-10 Δεκεμβρίου 2022,
Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου
(Πλανητάριο), τηλ.
2107265191,
κα Δαμπολιά Δήμητρα
www.dermameetingsyggros.gr

AAD Annual Meeting
March 17-21,2023
NEW ORLEANS, LA
www.aad.org/member/
meetings-education/am23

Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου
Ουρογεννητικού Συστήµατος
και της περιοχής του Πρωκτού

Ελληνική Εταιρεία
Κατώτερου Γεννητικού
Συστήµατος

1

7ο Πανελλήνιο
Συμπόσιο
Εταιρίας Μελέτης
Παθήσεων
Διαβητικού Ποδιού
2-5 Φεβρουαρίου 2023
Ξενοδοχείο The Met
Θεσσαλονίκη
www.free-spirit.gr

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

PROGRAM
AT A GLANCE

1

DIVANI CARAVEL HOTEL

1

2 4 th E d i t i o n

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

PROGRAM
AT A GLANCE

CARAVEL
W O RDIVANI
LD CO
N G R E SHOTEL
S
Preliminary

Program

COMING SOON

PARIS
Palais des Congrès

SAVE THE DATE

Grimaldi Forum
Montecarlo (Monaco)
www.amwc-conference.
com/en/home.html
EUROPEAN
ACADEMY OF
DERMATOLOGY
& VENEREOLOGY
EADV SYMPOSIUM 2023
18-20 May, Seville, Spain
Discover the new rhythm
of dermatology and
venereology

J A N U A R Y

www.eadvsymposium2023.
org/
Εταιρεία Μελέτης
Δερματολογικών
Αφροδισιολογικών
& Αλλεργιολογικών
Παθήσεων
(Ε.Με.Δ.Α.Α.Π)
4 - 17 Σεπτεμβρίου 2023
Καλαμάτα
Ξενοδοχείο Grecotel
Filoxenia
www.free-spirit.gr
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26 - 28
2023

The leading topics in

Dermatology,
Plastic Surgery
& Aging Science

1

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: DUPIXENT

