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ΑλέξΑνδρος ςτρΑτηγος
Σημαντική η συμβολή του σύγχρονου 
καινοτόμου τρισδιάστατου απεικονι-
στικού εξοπλισμού VECTRA WB360 
στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνω-
ση του μελανώματος και του καρκί-
νου του δέρματος.

Multifactorial etiology of the atopic march2

2η ΕπιςτΗμονικΗ ΕκΔΗλωςΗ ιnnovation@αSygros 
με τίτλο «Προβληματισμοί - Διλήμματα & Καινοτομίες στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία»
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ΜΑΡΚΟΥ Ε. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ιωάννινα - Αθήνα
ΜΑΥΡΙδΟΥ Μ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα 
ΜΟΡΤΑΚηΣ Α. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Αθήνα
ΜΟΥΣΑΤΟΥ Β. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Αθήνα
ΜΟΥΣΤΟΥ ΑΙ.ΕΥ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Άργος
ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΥ Φ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα, Ακαδημαϊκός Συνεργάτης Ν. «Α.Συγγρός»
ΜΠΑΡΚΑ Κ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Παίδων «Αγ. Σοφία»
ΜΠΑΡΚηΣ Ι. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Κ. τ. Αν. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων 
ΜΠΡΑΖΙΩΤηΣ Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα
NAOYM X. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ, Γ.N. «Eυαγγελισμός» 
ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ Κ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα 
ΝΙΚΟΛΑΪδΟΥ η. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, N.«A. Συγγρός»
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Επ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Α’ Παν/μιακή Δερματολ. Κλιν.N.«A. Συγγρός»
NOΥΤΣηΣ K. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,τ. Συντ. Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλιν. Γ.N.«Eυαγγελισμός»
ΝΤΑΣΙΟΥ-ΠΛΑΚΙδΑ δ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Βόλος 
ΠΑΓΟΥΝη Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα
ΠΑΛΑΝηΣ Ε. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα 
ΠΑΝΑΓΑΚηΣ Π. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, N.«A. Συγγρός»
ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος τ. Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, N.«A. Συγγρός» 

ΠΑΠΑδΑΥΙδ Ε. Καθηγήτρια Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β΄ Κλινική Δερματικών και 
Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσ. «Αττικόν»

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤηΣ Μ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής 401 ΓΝΣΑ 
ΠΑΠΑΡΙΖOΣ B. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ, N.«A. Συγγρός» 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚη Μ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Α’ Παν/μιακή  Κλινική N.«Α. Συγγρός»

ΠΑΤΣΑΤΣη ΑΙ. Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β΄ Παν/μιακή Κλινική Δερματικών και 
Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσ.«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη 

ΠΕΡΟΣ Ι. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Marburg, Αθήνα
ΠETPIδHΣ A. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος τ. Συντ. Δ/ντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, N.«A. Συγγρός» 
ΠΙΤΣΙΛΛOΣ Χ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Λεμεσός, Κύπρoς 
ΠΟΛΥδΩΡΟΥ δ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Διευθύντρια Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Ν.«Α. Συγγρός»
ΠΟΛΥΖΩηΣ Ζ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Λειβαδιά 
ΠΟΛΥΖΩηΣ Π. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚη Ε. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ,Υπ. Τμήμ.Ειδικών Θεραπειών Ν.«Α. Συγγρός»
ΠOΤOΥΡΙδOΥ E. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Διευθύντρια, Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ, Ν. «A. Συγγρός» 
ΡΑΛΛηΣ Ε. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Αττικής
ΡΕΜΟΥΝΤΑΚη Ε. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Α’ Παν/μιακή Κλινική N.«Α. Συγγρός»

ΡηΓΟΠΟΥΛΟΣ δ. Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών, Διευθυντής Δερματολογικής 
Κλινικής Ν. «Υγεία»

ΡηΓΑ Π. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα
ΡΟΜΠΟΤη Ν. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α’ Παν/μιακή Κλινική, N.«A. Συγγρός» 
ΡΩΤΣΙΑΜηΣ Ν. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος MSc, Καρδίτσα
ΣΓΟΝΤΖΟΥ θ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Επιμελήτρια Α’, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλιν.Ν.«Α.Συγγρός»
ΣΓΟΥΡΟΣ Γ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος Ν.«Μεταξά» 

ΣΓΟΥΡΟΣ δ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Β΄ Παν/μιακή Κλινική 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.,Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

ΣΙδηΡΟΠΟΥΛΟΣ θ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ Δερματ. Τμήμ.ΕΣΥ, Γ.Ν «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκη
ΣΚΑΦΙδΑ Σ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα, Καλαμάτα

ΣΟΥΡΑ Ε. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Ακαδημαϊκή Υπότροφος 
Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική N. «Α. Συγγρός»

ΣTAYPIANEAΣ N. Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Aθηνών 

ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Aθηνών, Δ/ντης Τμήματος Αυτοάνοσων 
& Φλεγμονωδών Παθήσεων του Δέρματος, «Ευρωκλινική Αθηνών»

ΣΤΕΦΑΝΑΚη Χ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημ.Συνεργάτης Α’ Παν/μιακή Κλινική N.«Α. Συγγρός»
ΣΩΤηΡΙΑδηΣ δ. Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, 

ΣΩΤηΡΙΟΥ Ε. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Α.Π.Θ, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική Νοσ. 
Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης 

ΤΑΓΚΑ Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’Παν/μιακή Δερματολογική Κλ.,Ν.«Α. Συγγρός»
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖη Ε. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Δερματολογικό Τμήμα Γ.Ν.Π «Τζάνειο»

ΤΖΕΡΜΙΑΣ Χ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα, Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδων Ημερήσιας 
Νοσηλείας «IQ SKIN CLINICS»

ΤΡΑΚΑΤΕΛΛη Μ-Γ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αν. Καθηγήτρια Β’ Πανεπιστημιακής  Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν. 
«Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκη

ΤΡΙΓΩΝη Α. Δερματολόγο ς- Αφροδισιολόγος,Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄Δερματολ. Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Αθήνα, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων, 
Επιστημονική Διευθύντρια  «CDM Medical Group»

ΤΣΙΜΠΟΛη Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’ Γ.Ν.Λάρισας
ΥΦΑΝΤΙδηΣ Α. Βιοπαθολόγος, Αθήνα, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
XΑΪδΕΜΕΝOΣ Γ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
XΑΣΑΠη Β. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, N.«A. Συγγρός» 
XΑΤΖηΪΩΑΝΝΟΥ Α. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Aθηνών

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH
ΠPOEΔPOΣ: ΣΤΡΑΤηΓΟΣ Α. Kαθηγητής Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Aθηνών, Διευθυντής Α’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Δοικητής Νοσ.«Α. Συγγρός» 
MEΛH: 

ΕΚΔΟΤηΣ: Γεώργιος η. Καυκάς
ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚη ΔΙΕΥΘΥΝΣη ΕΚΔΟΣηΣ: Δρ. ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος MSc
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Ατοπική δερματίτιδα 
         & συννοσηρότητες 
ΖΩη ΑΠΑΛΛΑ
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β΄ Παν/μιακή Κλινική Δερματικών 
και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

η aΔ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΣΥΝΝΟΣηΡΟΤηΤΩΝ
Οι ασθενείς με χρόνιες φλεγμονώδεις δερ-
ματικές παθήσεις υποφέρουν από διάφορες 
συννοσηρότητες που επηρεάζουν τη γενική 
τους υγεία1 

ΟργανικΕς
•  Χρόνια βρογχίτιδα2

•  Άσθμα2

•  Αλλεργική ρινίτιδα2

•  Οισοφαγίτιδα4

•  Τροφικές αλλεργίες2

•  Δερματικές λοιμώξεις2

•  Υπέρταση2

•  ΦΝΕ2

•  Παχυσαρκία2

•  ΣΔ2

•  Εξ επαφής δερματίτιδα2

•  Εγκεφαλικά επεισόδια3

•  Καρκίνος3

ΨυχΟλΟγικΕς
•  Άγχος4,6

•  Κατάθλιψη4

•  Αυτοκτονικός ιδεασμός5

•  Διπολική διαταραχή4

ςυμΠΕριφΟρικΕς
•  Κάπνισμα3

•  Κατάχρηση αλκοόλ3

•  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υ-
περκινητικότητας (ΔΕΠΥ)4

1. van de Kerkhof PC. The values of treatments 
for chronic inflammatory skin diseases; challenges 

of the market of health. J Dermatolog Treat. 
2010;21(1):1–2.

2. Augustin M, Radtke MA, Glaeske G, et al. 
Epidemiology and comorbidity in children with 

psoriasis and atopic eczema. Dermatology. 
2015;231(1):35–40. 

3. Egeberg A, Andersen YM, Gislason GH, et al. 
Prevalence of comorbidity and associated risk 

factors in adults with atopic dermatitis. Allergy. 
2017;72(5):783–791.

4. Whiteley J, Emir B, Seitzman R, Makinson 
G. The burden of atopic dermatitis in US 

adults: results from the 2013 National Health 
and Wellness Survey. Curr Med Res Opin. 

2016;32(10):1645–1651.
5. Silverberg NB. A practical overview of pediatric 

atopic dermatitis, part 3: differential diagnosis, 
comorbidities, and measurement of disease 

burden. Cutis. 2016;97(6):408–412. 
6. Blume-Peytavi U, Metz M. Atopic dermatitis 

in children: management of pruritus. J Eur Acad 
Dermatol Venereol. 2012;26(Suppl 6):2–8.
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Egeberg A, Andersen YMF, Gislason GH, et al. Prevalence of comorbidity and associated risk factors in adults with 
atopic dermatitis. Allergy. 2017;72(5):783–791.

Patients with AD are diagnosed with more comorbidities than the general population

Οι παιδιατρικοί ασθενείς με AΔ είναι 
πιο πιθανό να διαγνωστούν με ατοπικές 
και λοιμώδεις νόσους συγκριτικά με ε-
κείνους χωρίς AΔ
•  Οι δερματικές λοιμώξεις σχετίζονται ι-

σχυρά με AΔ1

-  90% των βακτηρίων στις βλάβες εί-
ναι Staphylococcus aureus2

-  75–100% των ατόμων με ΑΔ φέ-
ρουν S. aureus στο δέρμα τους2

•  33% των παιδιών με υποτροπιάζου-
σες, ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού και ΑΔ εμφανίζουν 
βαριά ρινίτιδα, βήχα και συριγμό3

1. Darlenski R, Kazandjieva J, Hristakieva E, Fluhr JW. Atopic dermatitis as a systemic disease. Clin 
Dermatol. 2014;32(3):409–413. 2. Lübbe J. Secondary infections in patients with atopic dermatitis. Am J 
Clin Dermatol. 2003;4(9):641–654. 3. Lifschitz C. The impact of atopic dermatitis on quality of life. Ann 

Nutr Metab. 2015;66(Suppl 1):34–40. 
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ΔΙΑφΟΡΕΣ ΣΥΝΝΟΣηΡΟΤηΤΕΣ ΣχΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤηΝ aΔ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

η aΔ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑΡΚΤηΡΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘηΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚηΣ 
ΝΟΣΟΥ6 
•  Μια σειρά εκδηλώσεων τύπου 2 έχει βρε-

θεί ότι συνδέεται με μέτρια/σοβαρή ΑΔ, 
συμπεριλαμβανομένης της αλλεργικής ρινί-
τιδας, του άσθματος και των τροφικών αλ-
λεργιών1,2

•  Έως και 60% των ατόμων με ΑΔ αναπτύσ-
σουν άσθμα ή αλλεργική ρινίτιδα αργότερα 
στη ζωή τους και έως και 30% έχουν τροφι-
κές αλλεργίες3

•  Σε μια μελέτη 3,3 εκατομμυρίων ασθε-
νών, το 46.4%, 42.5%, 32.0% των ασθε-

νών που έλαβαν θεραπεία από γενικούς ια-
τρούς, δερματολόγους και παιδίατρους, α-
ντίστοιχα διαγνώστηκαν με μία συγκεκριμέ-
νη ατοπική νόσο (αλλεργικό άσθμα, κνίδω-
Αν και η πρόγνωση για τους ασθενείς με ΑΔ

9o ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
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ση, αλλεργική ρινίτιδα και τροφική αλλερ-
γία)4

αν και η πρόγνωση για τους ασθενείς με 
αΔ είναι γενικά ευνοϊκή, η σοβαρή αΔ με 
συνοδές ατοπικές παθήσεις σχετίζεται με 
χειρότερη έκβαση5

•  Διαφορετικές αποχρώσεις του ροζ/κεραμι-
δί/καφέ χρώματος αντιπροσωπεύουν δια-
φορετικούς ενδοτύπους ΑΔ

•  Η πλειοψηφία των ασθενών με ΑΔ δεν έ-
χουν καμία από αυτές τις ατοπικές συννο-
σηρότητες1 

•  Τα υποσύνολα ασθενών με υψηλότερο κίν-
δυνο για την ατοπική πορεία προς το ά-
σθμα2, AΡ3 ή και τα δύο4 τείνουν να έχουν 
πιο σοβαρή επίμονη νόσο, πρώιμη ευαι-
σθητοποίηση και οικογενειακό ιστορικό α-
τοπίας1.

1. Paller AS. J Allergy Clin Immunol 2019;143:46–
55; 2. Hill DA and Spergel JM. Ann Allergy 

Asthma Immunol 2018;120:131–7 ; 3. U.S. 
National Libraries of Health www.ghr.nlm.nih.gov/

condition/atopic-dermatitis (Accessed May 7th 
2020); 4. Werner-Busse A. Int J Clin Pharmacol 

Ther 2014;52:726–31; 5. Watson W and Kapur S. 
Allergy Asthma Clin Immunol 2011;7(Suppl 1):S4.; 

6. Spergel, J. M., & Paller, A. S. (2003). Atopic 
dermatitis and the atopic march. Journal of Allergy 

and Clinical Immunology, 112(6), S118-S127.

ΤΑ ΝΟΣηΜΑΤΑ ΤηΣ ΑΤΟΠΙΚηΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Multifactorial etiology of the atopic march2

•  Έχουν κοινούς, γενετικούς και περιβαλλο-
ντικούς, προδιαθεσικούς παράγοντες1

•  Μοιράζονται το κοινό ανοσολογικό χαρα-
κτηριστικό της Th2 απόκρισης για κάποιο 
αλλεργιογόνο1

•  Χαρακτηρίζονται από μια εκτελεστική «τύ-
που 2» φάση που μπορεί να περιλαμβάνει 
παραγωγή ειδικής IgE, ενεργοποίηση κοκ-
κιοκυττάρων και άλλα εγγενή γεγονότα, ό-
πως παραγωγή βλέννης και οίδημα1

•  Η σοβαρότητα της ΑΔ είναι ένας αναγνωρι-
σμένος παράγοντας κινδύνου για τις άλλες 
Th2 διαταραχές

H αντιφλεγμονώδης θεραπεία για τη μείω-
ση της σοβαρότητας της ΑΔ έχει θεωρηθεί 
ως παρέμβαση για την πρόληψη της ατοπι-
κής πορείας2

FLG, filaggrin gene; IgE, immunoglobulin E; Th, 
T-helper type

1. Hill DA and Spergel JM. Ann Allergy Asthma 
Immunol 2018;120:131–7; 2. Paller AS. J Allergy 

Clin Immunol 2019;143:46–55.

Ο ΕξΑΣΘΕΝηΜΕΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ 
φΡΑΓΜΟΣ ΤηΣ ΑΔ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΥΡΟΔΟΤηΣΕΙ ΤηΝ ΑΤΟΠΙΚη ΠΟΡΕΙΑ

CLA, cutaneous lymphocyte antigen; DAMPs, 
damage-associated molecular patterns; DC, 

dendritic cell; FCεRI, high-affinity receptor for the Fc 
region of immunoglobulin E ; Ig, immunoglobulin; 

IL, interleukin; LC, Langerhans cell;  PAMPs, 
pathogen-associated molecular patterns; TEM/

TCM, effector memory/central memory T cells; Th, 
T helper; TSLP, thymic stromal lymphopoietin.  

•  Ο διαταραγμένος φραγμός προάγει τη δι-
είσδυση αντιγόνων και την ενεργοποίηση 
των έμφυτων υποδοχέων του ανοσοποιη-
τικού

•  Τα PAMP και τα DAMP (μοριακά πρότυπα 
απάντησης) εκκρίνονται δευτερογενώς λό-
γω βλάβης στον ιστό και/ή αλλοιωμένου 
μικροβιακού προφίλ, προκαλώντας την έ-
ναρξη και τη διαιώνιση της φλεγμονής

•  Ταυτόχρονα, η αντιγονική διέγερση οδη-
γεί σε έκκριση κυτοκινών Th2 τύπου (IL-25, 
IL-33 και TSLP), επακόλουθη κινητοποίηση 
LC που φέρουν υποδοχείς IgE και FCεRI και 
ενεργοποίηση DC που μεταναστεύουν σε 
περιφερειακούς λεμφαδένες για επαγωγή 
διαφοροποίησης των Th2 κυττάρων

•  Με τη σειρά τους, τα Τ κύτταρα επιστρέ-
φουν και διεισδύουν στο δέρμα (κύτταρα 
CLA1 TEM/TCM) ή κατανέμονται περιφε-
ρειακά (κύτταρα CLA2 TEM/TCM) σε άλλα 
τελικά όργανα για την έναρξη ποικίλης ατο-
πικής διαταραχής

Czarnowicki T, et al. J Allergy Clin Immunol  
2017;139:1723–34.

ΑΔ ΚΑΙ ΤΡΟφΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
•  Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ΑΔ, 

της τροφικής ευαισθητοποίησης και της 
τροφικής αλλεργίας1

•  Η αυξημένη διαδερμική απώλεια νερού 
(TEWL) στις 2 πρώτες μέρες ζωής είναι προ-
γνωστική για την ανάπτυξη τροφικής αλ-
λεργίας στην ηλικία των 2 ετών2

•  Τα βασεόφιλα που εξαρτώνται από τη θυμι-

κή λεμφοποιητίνη (TSLP) μεσολαβούν στην 
Th2-αλλεργική ευαισθητοποίηση σε τροφι-
κά αντιγόνα, μέσω της παραγωγής της IL-4 
και αυτοί οι μηχανισμοί πιθανώς παίζουν 
βασικό ρόλο στην παθογένεση της επιδερ-
μιδικά επαγόμενης εντερικής τροφικής αλ-
λεργίας2

•  Τελευταία αναδεικνύεται και ο ρόλος της IL-
33 στη διαμεσολάβηση της τροφικής ανα-
φυλαξίας μέσω επιδερμιδικής ευαισθητο-
ποίησης2

•  Περίπου το 80% των ασθενών με ΑΔ εμφα-
νίζουν αυξημένη IgE ειδική σε τρόφιμα και 
αεροαλλεργιογόνα3

Key developments and advances in AD and food allergy4

•  Η ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης, οι 
έγκαιρες παρεμβάσεις και η ψυχολογική 
υποστήριξη είναι σημαντικές πτυχές της 
φροντίδας των ασθενών. 

•  Η ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών 
εργαλείων, καινοτόμων λύσεων και βι-
οδεικτών, καθώς και η αναγνώριση νέ-
ων μηχανισμών της ΑΔ και των τροφι-
κών αλλεργιών μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για την επιτάχυνση της ανάπτυξης 
νέων φαρμάκων και στοχευμένων θερα-
πειών4

IL, interleukin; sIgE, specific IgE antibodies; TEWL, 
transepidermal water loss; Th, T helper; TSLP, 

thymic stromal lymphopoietin.

1. Tsakok T, et al. J Allergy Clin Immunol. 
2016;137:1071-8; 2. Tham EH, et al. Allergy 

Asthma Immunol Res 2019;11:4-15; 3. Kim JS, et al. 
Semin Cutan Med Surg 2008;27:156–60; 4. Sugita 

K and  Akdis CA. Allergol Int 2020;69:204-14.

ΑΔ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

The progression from AD in early infancy 
to other allergic diseases such as food 
allergy, asthma and allergic rhinitis in later 
childhood4

•  Τα αποτελέσματα από μελέτες κοόρτης δεί-
χνουν με συνέπεια πως παιδιά με ΑΔ δι-
ατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για μελλοντι-
κή ανάπτυξη άσθματος και αλλεργικής ρι-
νίτιδας1
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•  Οι Gustafsson et al, βρήκαν ότι σε παιδιά 
με σοβαρή ΑΔ, το 43% ανέπτυξε άσθμα 
και το 45% ανέπτυξε αλλεργική ρινίτιδα2

•  Επιπλέον, εκείνα τα παιδιά με ΑΔ που ανα-
πτύσσουν άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα εί-
ναι πιο πιθανό να έχουν σοβαρή νόσο3

•  Η σοβαρότητα της ΑΔ είναι ένας παράγο-
ντας που καθορίζει την επακόλουθη ανά-
πτυξη αλλεργικής νόσου4

1. Simpson EL. Curr Dermatol Rep 2012;1:29–38; 
2. Gustafsson D. Allergy 2000;55:240–5; 

3. Watson W and Kapur S. Allergy Asthma Clin 
Immunol 2011;7(Suppl 1):S4; 4. Tham EH, et al. 

Allergy Asthma Immunol Res 2019;11:4–15.

ΔΙΑχΕΙΡΙΣη ΑΤΟΠΙΚηΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΠΟΥ ξΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΑΔ
•  Τα αλλεργιογόνα μπορούν να επιδεινώ-

σουν την AΔ είτε μέσω εισπνοής, άμεσης ε-
παφής με το δέρμα ή κατάποσης1

•  Η διερεύνηση των παραγόντων επιδείνω-
σης της ΑΔ περιλαμβάνει ιστορικό ασθε-
νούς, ειδικές δερματικές και αιματολογικές 
εξετάσεις και δοκιμασίες πρόκλησης, ανά-
λογα με τον βαθμό σοβαρότητας της νόσου 
και τους ύποπτους παράγοντες που εμπλέ-
κονται1

•  Η ευαισθητοποίηση μπορεί να ανιχνευθεί 
μέσω Skin Prick Tests (εάν το δέρμα είναι α-
παλλαγμένο από έκζεμα) ή με μέτρηση ει-
δικών αντισωμάτων IgE

•  Εάν διαπιστωθεί ευαισθητοποίηση και το ι-
στορικό υποδηλώνει έναν αιτιολογικό ρό-
λο στην επιδείνωση της AΔ, τότε θα πρέ-
πει να ληφθούν ειδικά μέτρα αποφυγής. Η 
απομάκρυνση του αλλεργιογόνου από το 
περιβάλλον του ασθενούς μπορεί να βελτι-
ώσει τα συμπτώματα της AΔ2

  Τα Patch tests ίσως είναι χρήσιμα για τον 
αποκλεισμό συνύπαρξης δερματίτιδας 
εξ επαφής1

  Η απόφαση για τη διενέργεια αλλεργι-
κών δοκιμασιών εξαρτάται κυρίως από 
την ατοπική συννοσηρότητα3 
  Τυχαίος έλεγχος ή έλεγχος σε τροφικά 
αλλεργιογόνα δεν συνιστάται καθώς αυ-
τό μπορεί να οδηγήσει σε περιττούς δια-
τροφικούς περιορισμούς2

1. Adkis CA. J Allergy Clin Immunol 
2006;118:152–69; 2. Kapur S. Allergy Asthma Clin 

Immunol 2018;14(Suppl 2):52; 3. de Bruin Weller 
MS, et al. Clin & Exp Allergy 2012;43:279–91.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑχΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣηΜΑΤΑ
•  Ασθενείς υπέρβαροι/παχύσαρκοι έχουν υ-

ψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης ΑΔ σε 
σχέση με τους νορμοβαρείς1

•  Η ΑΔ σχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυ-
νο διαταραχής του ύπνου, καρδιαγγειακής 
νόσου ή/και θνητότητας1

•  Οι ενήλικες με ΑΔ έχουν υψηλότερο επιπο-
λασμό παχυσαρκίας ΙΙ/ΙΙΙ, υπέρτασης, προ-
κλινικού/κλινικού διαβήτη και υψηλής χο-
ληστερόλης, τα οποία εν μέρει σχετίζονται 
και με αυξημένο ποσοστό καπνίσματος, κα-
τανάλωση αλκοόλ και καθιστική ζωή2

•  Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από ορισμένες 

συστηματικές θεραπείες (π.χ. κορτικοστε-
ροειδή και κυκλοσπορίνη) συνδέονται επί-
σης με αυξημένους κινδύνους για την ανά-
πτυξη καρδιαγγειακών συμβαμάτων1

  Η ΑΔ ενηλίκων είναι δείκτης για καρδι-
αγγειακό κίνδυνο 

  Τροποποίησης της συμπεριφοράς και ί-
σως πιο πρώιμων παρεμβάσεων για την 
καλύτερη διαχείριση2

BMI, body mass index; T2D, type 2 diabetes.
1. Silverberg JI. F1000Research. 2018;7(F1000 

Faculty Rev):303; 2. Silverberg JI, et al. J Allergy 
Clin Immunol. 2015;135:721–8.

ΠΑχΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ aΔ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
•  Αναδρομική μελέτη σε 414 παιδιά και εφή-

βους (ηλικίας, 1–21 ετών) με ΑΔ και ομάδα 
ελέγχου 828 υγιών ατόμων

•  Στόχος: να προσδιοριστεί εάν η παχυσαρ-
κία στην παιδική ή εφηβική ηλικία αυξάνει 
τον κίνδυνο ΑΔ

•  Η παχυσαρκία, ειδικά η παρατεταμένη, στα 
παιδιά βρέθηκε να σχετίζεται με αυξημένη 
συχνότητα εμφάνισης ΑΔ (OR 2,00; 95% CI 
1,22–3,26, P=0,006). 

•  Η παχυσαρκία παρατηρήθηκε επίσης να 
συσχετίζεται με πιο σοβαρή ΑΔ (aOR 2,37 
(95%CI 1,24–5,37, P=0,01) 

•  Τα παχύσαρκα παιδιά που αναπτύσσουν 
ΑΔ χρειάζονται πιο συχνές επισκέψεις στον 
παιδίατρο για τη διαχείριση της AΔ τους 
(aOR 2,22 (95%CI 1,12–4,50, P=0,03)

•  Οι προδιαθεσικές επιδράσεις της ΑΔ πιστο-
ποιήθηκαν όταν η παχυσαρκία ξεκινούσε 
πριν από την ηλικία των 5 ετών, με τις υψη-
λότερες πιθανότητες τα πρώτα 2 χρόνια και 
όταν η παχυσαρκία παρατεινόταν για περισ-
σότερα από 2,5 χρόνια
  Η παρατεταμένη παχυσαρκία στην πρώι-
μη παιδική ηλικία είναι ένας παράγοντας 
κινδύνου για AΔ 

  Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι μια 
σημαντική προσέγγιση για την πρόληψη 
και τη θεραπεία της αΔ στα παιδιά

aOR, adjusted odds ratio; CI, confidence interval; 
OR, odds ratio; AD, atopic dermatitis.

Silverberg JI, et al. J Allergy Clin Immunol. 
2011;127:1180–6.

ΚΕΝΤΡΙΚη ΠΑχΥΣΑΡΚΙΑ 
ΚΑΙ ΑΥξηΜΕΝη ΣΥΣΤΟΛΙΚη ΑΠ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ aΔ
•  Προοπτική, κλινική μελέτη σε ιατρεία παι-

διατρικής δερματολογίας στις Η.Π.Α σε 132 
παιδιά (4–17 ετών) με ενεργό μέτρια/σοβα-
ρή AΔ και 143 υγιείς μάρτυρες 

•  Στόχος: να προσδιοριστεί εάν η κεντρική 
παχυσαρκία και η υψηλή ΑΠ είναι αυξημέ-
να στην παιδιατρική ΑΔ

•  Η AΔ σχετίστηκε με κεντρική παχυσαρκία 
(OR 2,22; 95% CI 1,10-4,50)

•  Η AΔ συσχετίστηκε με σημαντικά υψηλό-
τερη ΣΑΠ στους Ισπανόφωνους/Λατίνους 
(β 0,23, 95% CI 0,04–0,43, P=0,02) και 
τους Ασιάτες (β 0,16, 95% CI 0,03–0,30, 
P=0,02)

•  Η AΔ συσχετίστηκε με οικογενειακό ιστορι-

κό υπέρτασης (OR 1,88, 95% CI 1,14-3,10) 
και ΣΔ τύπου 2 (OR 1,64, 95% CI 1,02-
2,68)

•  Ο μηχανισμός συσχέτισης μεταξύ παχυσαρ-
κίας και AΔ παραμένει άγνωστος
  Τα παιδιά και οι έφηβοι με μέτρια/σοβα-
ρή AΔ είχαν υψηλότερο επιπολασμό κε-
ντρικής παχυσαρκίας που δεν είχε σχέση 
με τη σοβαρότητα της AΔ
  Ο έλεγχος για παχυσαρκία και ΑΠ θα 
πρέπει να είναι ρουτίνας σε παιδιά με μέ-
τρια/σοβαρή AΔ 
BP, blood pressure; CI, confidence interval; M2S, 
moderate-to-severe; OR, odds ratio; SBP, systolic 
blood pressure; WC, waist circumference; WHR, 

waist-to-hip ratio; AD, atopic dermatitis.
Silverberg JI, et al. JAMA Dermatol. 

2015;151:144–52.

η aΔ ΕΝηΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΔΙΑΒηΤη ΤΥΠΟΥ 2
•  Υπάρχουν μικτά ευρήματα όταν εξετάζεται 

ο επιπολασμός του ΣΔΤ2 σε ενήλικες με 
μέτρια έως σοβαρή AΔ1,2

•  Αμερικανική μελέτη διαπίστωσε αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης προδιαβήτη και ΣΔΤ2 
σε ενήλικες με AΔ2

•  Συγκριτικά, αντίστοιχη μελέτη στη Δανία δι-
απίστωσε ότι δεν υπήρχε άμεση σχέση με-
ταξύ ΑΔ και ΣΔΤ21

•  Η μελέτη δεν έλαβε υπόψη τη χρήση κορτι-
κοστεροειδών στην κοόρτη της2

απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατα-
νόηση της συσχέτισης μεταξύ του κινδύ-
νου διαβήτη και της χρήσης κορτικοστερο-
ειδών1

Risk factors of diabetes1,2

Κοινός γενετικός κίνδυνος μεταξύ ΣΔΤ2 
και ΑΔ
Καθιστικός τρόπος ζωής που σχετίζεται 
με AΔ
 Εμπλοκή με άλλους παράγοντες κινδύ-
νου – κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ
Αυξημένη χρήση κορτικοστεροειδών 
ως θεραπεία για την AΔ1

T2D, type 2 diabetes; AD, atopic dermatitis.
1. Andersen J. Allergy Clin Immunol. 

2016;139:1057–9. 2. Silverberg JI and Greenland 
P. Allergy Clin Immunol. 2015;135:721–8.e6.

η ΕΠΙΔΡΑΣη ΤηΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΕΩΣ 
ΣΟΒΑΡηΣ ΑΔ ΣΤηΝ ψΥχΙΚη ΥΓΕΙΑ
Η μέτρια/σοβαρή ΑΔ μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρές επιπτώσεις στη συναισθηματι-
κή και ψυχική υγεία1
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
•  Πληθώρα συννοσηροτήτων συνοδεύει την εμφάνιση ΑΔ
•  Το άσθμα, η αλλεργική ρινίτιδα και οι τροφικές αλλεργίες αποτελούν  εκφάνσεις της ατοπι-

κής πορείας που συνηθέστερα πυροδοτείται α-
πό την εμφάνιση ΑΔ 

•  Η σοβαρή ΑΔ συνδέεται ισχυρότερα με την εμ-
φάνιση συννοσηροτήτων

•  Οι ασθενείς με ΑΔ έ-
χουν αυξημένο κίνδυνο 
άγχους, κατάθλιψης και 
αυτοκτονικού ιδεασμού 
(+κνησμός)

•  Η παχυσαρκί-
α και τα καρ-
διαγγειακά νο-
σήματα φαίνεται να συνδέονται 
με την ΑΔ 

•  Ασαφής η σχέση ΑΔ και ΣΔ

•  Η AΔ σχετίζεται με καταθλιπτικά συμπτώ-
ματα και ψυχολογική δυσφορία σε ισχυ-
ρότερο βαθμό σε σχέση με πολλές άλλες 
χρόνιες ασθένειες4

•  Οι βλάβες σε ορατές περιοχές και ο κνη-
σμός κάνουν τους ασθενείς να αισθάνο-
νται στιγματισμένοι & περιορίζει την κοινω-
νική τους ζωή, οδηγώντας σε άγχος και κα-
τάθλιψη2

•  Το άγχος είναι παράγοντας πυροδότησης 
της AΔ, αλλά η σύνδεση μεταξύ δέρματος 
και νου είναι αμφίδρομη, καθώς το στρες 
επηρεάζει τη λειτουργία του δερματικού 
φραγμού, του κνησμού-ξεσμού με επιπλέ-
ον επιβάρυνση της επιδερμικής ακεραιότη-
τας2,3

•  Οι ενήλικες με AΔ έχουν υψηλότερες πιθα-
νότητες έναρξης του καπνίσματος σε νεαρή 
ηλικία και αυξημένης κατανάλωσης αλκοο-
λούχων ποτών5

•  Το άγχος και η κατάθλιψη συχνά δεν διαγι-
γνώσκονται έγκαιρα σε ενήλικες με ατοπι-
κή δερματίτιδα1

1. Silverberg JI, et al. Br J Derm 2019:181;554–65; 
2. Koszuro K. Cutis 2019;104:174–7; 3. Suarez 

AL, et al. Acta Derm Venereol 2012;92:7–15; 
4. Cheng BT. Ann Allergy Asthma Immunol. 

2019;123:179–85; 5. Silverberg et.al. Ann Allergy 
Asthma Immunol 2019;123:144–51

ψΥχΟΚΟΙΝΩΝΙΚη ΕΚΠΤΩΣη 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ
•  Το 38% των ασθενών με AΔ είπε ότι η α-

σθένεια επηρέασε την επιλογή του επαγ-
γέλματός τους και εκείνοι με ήπια έως μέ-
τρια AΔ ανέφεραν αύξηση στον αριθμό των 
ημερών ασθενείας που λήφθηκαν από την 
εργασία τους, καθώς και πρόωρη συνταξι-
οδότηση1

•  Το 10% δήλωσαν ότι είχαν βιώσει δια-
κρίσεις στον χώρο εργασίας τους και ένας 
στους επτά ασθενείς είπε ότι η σταδιοδρο-
μία του είχε επηρεαστεί από την ασθένειά 
του1

•  Ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι επίσης πιο 
συχνός σε άτομα με μέτρια έως σοβαρή AΔ 
σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό1,2

•  Ο κίνδυνος αυτοκτονικού ιδεασμού στους 
εφήβους είναι σχεδόν τετραπλάσιος σε α-
σθενείς με δερματικές βλάβες με κνησμό σε 
σύγκριση με αυτούς χωρίς κνησμό3

•  Ορισμένοι ασθενείς με AΔ μπορεί να ωφε-
ληθούν από τη θεραπεία με αντικαταθλιπτι-
κά ή άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα, καθώς και 
από ψυχοθεραπεία1

•  Είναι σημαντικό να εξετάζεται το ενδεχόμε-
νο παραπομπής σε ειδικό όταν είναι απα-
ραίτητο1,4

1. Ellis CN, et al. Semin Cutan Med Surg 
2012;31:S18-22; 2. Dalgard FJ, et al. J Invest 

Dermatol 2015;135:984–91; 3. Halvorsen 
JA, et al. J Invest Dermatol 2014;134:1847–

54; 4. Sandhu JK, et al. JAMA Dermatol 
2019;155(2):178–87. 

η ψΥχΙΚη ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΣΥΝΝΟΣηΡΟΤηΤΑ
•  Θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την 

ποιότητα ζωής χρήζουν περισσότερης προ-
ID

σοχής και εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον θεράποντα ο ασθενής μπορεί να παραπεμφθεί 
για πιθανές κλινικές ή υποκλινικές ψυχιατρικές διαταραχές1

•  Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ψυχικής υγείας πιθανότατα θα ωφεληθούν από 
την παραπομπή σε ειδικό ψυχικής υγείας2

•  Ο έλεγχος των εξάρσεων της AΔ και του κνησμού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας βελτί-
ωσης της ποιότητα ζωής σε ασθενείς με AΔ1

•  Η παρουσία διαταραχών στον ψυχισμό, δευτερογενώς από την AΔ, μπορεί να δικαιολογεί τη 
χρήση ενός συστημικού παράγοντα για τη βελτίωση του ελέγχου της νόσου2

Διαχείριση ψυχικής υγείας και aΔ
 Η ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική 
της κλασικής θεραπείας2

 Εκπαίδευση των παρόχων υγείας σχετικά με τους ρεαλιστικούς κινδύνους 
και τα οφέλη που συνδέονται με τη χρήση φαρμάκων1

 Φαρμακευτική αγωγή (θεραπεία με αντικαταθλιπτικά ή άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα)1

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή, πλήρη έλεγχο συννο-
σηροτήτων και επαρκή διαχείριση με τη χρήση φαρμακολογικών και μη φαρμακολογι-
κών θεραπευτικών επιλογών που μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με τα ευρήματα του 
συγκεκριμένου ελέγχου2

1. Ellis CN, et al. Semin Cutan Med Surg 2012;31:S18–22; 
2. Connor CJ. Clin Cosmet Investig Dermatol 2017;10:117–32.









Από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, η 
Ελλάδα προστέθηκε στις λίγες χώρες πα-
γκοσμίως οι οποίες διαθέτουν το τελευ-

ταίας τεχνολογίας μηχάνημα VECTRA WB360 
το οποίο αποτελεί συνώνυμο της ιατρικής και-
νοτομίας και έρευνας στον τομέα της Δερματο-
λογίας και, κυρίως, κατά της αντιμετώπισης του 
καρκίνου του δέρματος. 

Με την αποκλειστική και καταλυτικής σημα-
σίας δωρεά του ιδρύματος ONASSIS FOUNDA-
TION, μπορούμε πλέον στο Κέντρο Μελανώ-
ματος και Καρκίνου Δέρματος του νοσοκομείου 
«Ανδρέας Συγγρός» να αναβαθμίσουμε με δο-
μικό τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πεδί-

ο της αντιμετώπισης των δερματικών όγκων και 
να προσθέσουμε ένα κορυφαίας τεχνολογίας ό-
πλο για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του 
μελανώματος και του καρκίνου του δέρματος

Το μηχάνημα VECTRA WB360 είναι ένας υ-
περσύγχρονος εξοπλισμός, ο οποίος έχει την 
δυνατότητα να σαρώσει και να απεικονίσει ό-
λη την επιφάνεια του ανθρώπινου δέρματος. 
Με την βοήθεια 92 φωτογραφικών μηχανών 
οι οποίες είναι ενσωματωμένες μέσα στον εξο-
πλισμό αυτό και 46 απεικονιστικών σταθμών,  
μπορεί να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο μο-
ντέλο του ανθρώπινου δέρματος. Με σάρω-
ση και 3D απεικόνιση υψηλής ανάλυσης,  δημι-

ουργείται ένα ψηφιακό avatar του ασθενούς στο 
οποίο απεικονίζονται με πολύ μεγάλη ακρίβεια 
όλες οι δερματικές βλάβες με χρήση Τεχνητής 
Νοημοσύνης και ανασύνθεση λήψεων  σε λιγό-
τερο από 15 λεπτά.

Η καταγραφή δεν είναι το μόνο πλεονέκτημα, 
είναι και το γεγονός ότι με μια επανάληψη της ε-
ξέτασης μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο θα μπο-
ρέσουμε να δούμε εάν υπάρχουν διαφοροποι-
ήσεις ή ακόμα και καινούργιες βλάβες στο αν-
θρώπινο δέρμα που μπορεί  να έχουν πολύ με-
γάλη κλινική σημασία. Είναι ένα ζωντανό ψηφια-
κό ιστορικό του ασθενούς με ακριβείς μετρήσεις 
για δυνατότητα έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης.

ΝΕΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

Κέντρο μελανώματος 
& καρκίνου του δέρματος 

του νοσοκομείου «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΑλέξΑνδρος ςτρΑτηγος

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής - Διοικητής Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»:

Σημαντική η συμβολή του σύγχρονου καινοτόμου τρισδιάστατου 
απεικονιστικού εξοπλισμού VECTRA WB360 στην πρόληψη και έγκαιρη 

διάγνωση του μελανώματος και του καρκίνου του δέρματος.

Mια προσπάθεια λεπτομερούς καταγραφής και προσεγγίσεως στοιχείων για την Ακτινική χειλίτιδα.
Παρουσιάζει με πολλές κλινικές εικόνες την πολυμορφία της προκαρκινικής αυτής χειλιτιδας. Τονίζει με λεπτομέρειες τα διάφορα 
κλινικά και ιστολογικά ευρήματα του νοσήματος. Επίσης αναφέρει και προτείνει διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Αποτελείται 
από το Γενικό μέρος και το Παράρτημα. Στο Γενικό μέρος παρατίθενται με λεπτομέρεια στοιχεία της ειδικής αυτής χειλίτιδας, ενώ το 
Παράρτημα μπορεί να χρησιμεύσει ως πρακτικός οδηγός στη διάγνωση και θεραπεία. Οι πολλές κλινικές εικόνες και οι πρακτικοί 
πίνακες που υπάρχουν, μπορεί να βοηθήσουν το γιατρό στην καθημερινή κλινική πράξη. Απευθύνεται κυρίως σε Δερματολόγους, 
αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο και σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων ( στοματολόγους, οδοντιάτρους, πλαστικούς χειρουργούς, 
γναθοχειρουργούς). Επίσης θεωρούμε ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο στους ειδικευόμενους Δερματολόγους.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΛΟΥΜΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ακτινική χειλίτις
Γενικά στοιχεία - Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

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

Εικ. 1 Ερυθρό Κράσπεδο Κάτω Χείλους  . Οίδημα  - Ξηρότητα- Απολέπιση -Λευκάζουσα   Χροιά

Άνω Χείλος  Φυσιολογικό 

Εικ. 8  Ερυθρό κράσπεδο  Υπερκερατωσικό- Λέπια- Υφή  Γυαλοχάρτου-Κατάλυση  Χειλεοεπιδερμιδικού Ορίου

Εικ. 2 Οίδημα  - Ερύθημα - Ξηρότητα- Απολέπιση- Διάβρωση 

Εικ. 10 Ατροφία - Διάβρωση- Εφελκίδες -Κατάλυση  Χειλεοεπιδερμιδικού Ορίου    

Εικ. 6 Ερύθημα –Ατροφία- Λευκάζουσα  Χροιά -Τοπική Κατάλυση  Χειλεοεπιδερμιδικού Ορίου   

Εικ. 32 Ατροφία- Λευκή  Πλάκα -Κατάλυση χειλεοεπιδερμιδικού ορίου    

Ακτινική 
Χειλίτις

Γενικά Στοιχεία 
Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΛΟΥΜΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ 
ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (PaMS)
•  Eίναι μια άλλη ονομασία που προτείνεται 

για την ΠΝΠ, οφειλόμενη στις συνυπάρχου-
σες μη πομφολυγώδεις δερματικές εκδη-
λώσεις από άλλα εσωτερικά όργανα όπως 
Βρογχιολίτιδα αποφρακτική (Bronchiolitis 
obliterans) στους πνεύμονες.

•  Η πέμφιγα αντιπροσωπεύει μια ομάδα IgG 
αυτοανοσομεσολαβουμένων πομφολυγω-
δών νοσημάτων στην οποία τα αυτοαντισώ-
ματα αντιδρούν με δεσμοσώμια, τα οποία 
είναι συγκολλητικές πρωτεΐνες, μόρια προ-
σκόλλησης μεταξύ των κερατινοκυττάρων 
της επιδερμίδας, τις καντχερίνες, και έχουν 
ως αποτέλεσμα την δημιουργία επώδυνων 
διαβρώσεων και πομφολύγων.

ςημαντικές μορφές πέμφιγας είναι:
1. Η κοινή πέμφιγα
2. Η φυλλώδης πέμφιγα
3. Η παρανεοπλασματική πέμφιγα
•  Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα πρωτόκολλα 

διαγνωστικά ή θεραπευτικά για την ΠΝΠ. 
•  Τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από επι-

δημιολογικές, κλινικές ή θεραπευτικές πα-
ρατηρήσεις.

ΕΠΙΔηΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙχΕΙΑ ΠΝΠ 
•  Αντιπροσωπεύουν το 3-5% όλων των μορ-

φών Πέμφιγας. Γενικά, γύρω στα 500 περι-
στατικά αριθμώνται διεθνώς.

•  Ηλικίες προσβολής 45-70 έτη. Στα παιδιά 
όταν συμβεί, συνδυάζεται με το Σύνδρομο 
Castleman.

•  Άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια επίπτω-
ση.

•  Γενετικά συνδυάζεται με HLA-CW14, HLA, 
DRB1, Q3 στα 2/3 των περιπτώσεων.

•  Η ΠΝΠ, μπορεί να προηγείται της διάγνω-
σης του νεοπλάσματος, θεωρείται όμως 
δείκτης για πιθανό μελλοντικό νεόπλασμα.

ΣΥΝΟΔΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΠ
•  Τα λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα είναι 

τα συχνότερα.
1.  Non-Hodgkin Lymphoma, συχνότερος 

τύπος, περίπου 80% στους ενήλικες.

2.  Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (CLL).
3.  Νόσος του Castleman στα παιδιά (γιγα-

ντοκυτταρική-αγγειοθυλακική υπερπλα-
σία των λεμφαδένων).

4.  Θύμωμα-Σάρκωμα, Κακόηθες Μελάνω-
μα.

5. Μακροσφαιριναιμία του Waldenström

ΒΑΣΙΚη ΜΕΜΒΡΑΝη ΖΩΝη (ΒΜΖ)

•  Μείζον συστατικό του επιδερμιδικού συν-
δέσμου

•  Ισχυρό σύνδεσμο μεταξύ επιδερμίδας και 
κυρίως δέρματος

•  Είναι σύμπλεγμα χημικών ουσιών και α-
ντιγόνων (πλεκτίνες-ιντεργκρίνες-λαμινίνη-
τονοινίδια κ.λ.π.)

•  Διαφανές και σκοτεινό πέταλο (Lamina 
lucida–Lamina densa). Τα ημιδεσμοσώμι-
α είναι κατά κανόνα πλάκες (παχύνσεις) της 
βασικής μεμβράνης των κερατινοκυττάρων.

•  Διαπερνώνται από ενδιάμεσα κεράτινα ινί-
δια (intermediate filaments) και ακανθωτά 
ινίδια (anchoring fibrilis)

•  Παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση 
του συνδέσμου της επιδερμίδας-δέρματος 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΠ 
Δεν είναι πλήρως γνωστή.Φαίνεται ότι η υ-
ποκείμενη κακοήθεια, διεγείρει την αυτοάνο-
ση απάντηση.
•  Αυτοδραστικά Τ-κύτταρα προερχόμενα από 

τους νεοπλασματικούς όγκους διεγείρουν 

Παρανεοπλασματική 
πέμφιγα (PNP) 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Oμ. Καθηγήτρια Δερματολογίας ΕΚΠΑ, τ. υπεύθυνη Ιατρείου 
Αυτοάνοσων Δερματοπαθειών & Ανοσοδερματολογικού Ιατρείου Νοσοκ. «Α. Συγγρός»

•  Είναι μια σπάνια αυτοάνοση δερματοβλεννογόνιος πομφολυγώδης νόσος, η οποία 
σχεδόν πάντα συνοδεύεται από επιβεβαιωμένο ή υποκρυπτόμενο νεόπλασμα.

•  Αποκαλύφθηκε το 1990 από τον Anhalt, ο οποίος την περιέγραψε ως ΑΤΥΠΗ 
ΠΕΜΦΙΓΑ, συνοδευόμενη από νεόπλασμα.

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
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την χυμική και κυτταρική ανοσία.
•  Στοιχεία των δεσμοσωμίων, φαίνεται να α-

ποτελούν τους πρωταρχικούς αυτοαντιγονι-
κούς στόχους στην ΠΝΠ (όπως οι ενδοπλα-
κίνες, περιπλακίνες, δεσμοπλακίνες, δε-
σμογλεΐνες κλπ.)

•  Αυτοαντισώματα έναντι στοιχείων των ημι-
δεσμοσωμίων, συμπεριλαμβάνοντας ΒP230, 
ΒP180, πλεκτίνες κλπ.

•  Χυμική Ανοσία, μέσω IgG1
 αυτοαντισωμά-

των έναντι δεσμοσωμίων και ημιδεσμοσω-
μίων. Προκαλούν Ακανθόλυση (Φυσαλί-
δες-Αποφρακτική Βρογχιολίτις).

•  Κυτταρική Ανοσία, IFN-γ κυτταροτοξικά μό-
ρια. (Αποφρακτική Βρογχιολίτιδα, Λειχηνο-
ειδής Δερματίτις).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΜΦΙΓΑ

Α. ΚΛΙΝΙΚΑ χΑΡΑΚΤηΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά οι κλινικές εκδηλώσεις παρουσιάζουν 
σημαντική ετερογένεια.

1.  Επίμονη στοματίτις, ανθιστάμενη στην θε-
ραπεία, με διαβρώσεις, εφελκίδες, ελκώ-
σεις στην γλώσσα, στα χείλη, στην υπερώ-
α και στον φάρυγγα.
Μπορεί να αποτελεί το μοναδικό πρω-
ταρχικό σύμπτωμα της ΠΝΠ.
Προσομοιάζει με Σύνδρομο Stevens 
Johnson ή Πολύμορφο Ερύθημα.

2.  Προσβολή περι-γεννητικής-πρωκτικής πε-
ριοχής. 

3. Κύριοι κλινικοί υπότυποι ΠΝΠ
Μπορεί να μιμηθεί άλλες δερματικές παθή-
σεις με διάχυτες πολυμορφικές δερματικές 
εκδηλώσεις και συνοδό έντονο κνησμό.

Ομοιότητες ΠνΠ
• Πολύμορφο Ερύθημα
• Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
• Κοινή πέμφιγα-Φυλλώδης πέμφιγα
• Ομαλός λειχήνας
• Αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστού

Συχνές χαρακτηριστικές εντοπίσεις στα ΠΕΛ-
ΜΑΤΑ και τις ΠΑΛΑΜΕΣ, που σχεδόν έχει την 
αποκλειστικότητα η ΠΝΠ, που δεν συναντάμε 
στην κοινή πέμφιγα.

Β. ΕξΩΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔηΛΩΣΕΙΣ
•  Η ΠΝΠ μπορεί να προσβάλλει όλους τους 

τύπους επιθηλίων.
1. Οφθαλμούς

•  Ψευδομεμβρανώδης επιπεφυκίτις - προ-
οδευτική ίνωση

• Ελκώσεις-πτερύγιο 70%
• Οίδημα βλεφάρων κλπ.

Σοβαρή στοματική βλάβη 
ΠΝΠ-Χειλίτις

Διαβρώσεις περιγεννητικής περιοχής ΠΝΠ

ΠΝΠ πολυμόρφου τύπου ερυθήματος βλάβες

ΠΝΠ δερματικές βλάβες 
παλαμών Νόσος του Castleman

ΠΝΠ λειχηνοειδούς τύπου βλάβες 
υποκείμενο Θυλακοτρόπο Λέμφωμα

ΠΝΠ διαβρώσεις υποκείμενο 
Θυλακοτρόπο Λέμφωμα

ΠΝΠ σοβαρή 
ψευδομεμβρανώδης επιπεφυκίτις

ΠΝΠ βλάβες 
τύπου ομαλού λειχήνα

ΠΝΠ μεγάλη αιμορραγική 
φυσαλίδα Non-Hodgkin 

Lymphoma

Βλάβες ΠΝΠ
τύπου πολυμόρφου - ερυθήματος (στόχοι)

ΠΝΠ - Λειχηνοειδείς βλάβες ραχιαίας επιφάνειας 
άκρας χειρός. Νόσος του Castleman

Στοματικές βλάβες ΠΝΠ - Ελκώσεις 
κάτω χείλους

Σοβαρή στοματική βλάβη
Castleman νόσος
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2. Προσβολή πνευμόνων
•  Αποφρακτική Βρογχιολίτις (Bronchiolitis 

obliterans)
• Αναπνευστική Ανεπάρκεια
• Υψηλή θνητότης

Υπεύθυνα Αυτοαντισώματα - Αντιπλακίνες
Κατάργηση συνοχής επιθηλιακών κυττάρων 
πνευμονικού ιστού

3. Myasthenia gravis 35%
• Μυϊκή αδυναμία
• Αντισώματα αντι-ακετυλοχολινεστεράσης
•  Ασθενείς με Θύμωμα, έντονα συμπτώματα 

Μυασθένειας.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΝΠ

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ 
χΑΡΑΚΤηΡΙΣΤΙΚΑ 
Διακρίνονται δυο τύποι που αντιστοιχούν 
στον κλινικό φαινότυπο.

1.Πομφόλυγες:
•  Ακανθόλυση ενδοεπιδερμική πάνω από 

την βασική μεμβράνη της επιδερμίδας.

2. Ερυθηματο-βλατιδώδεις βλάβες:

ΠΝΠ βλάβες τύπου κοινής Πέμφιγας

ΠΝΠ βλάβες τριχωτού κεφαλής τύπου κοινής 
Πέμφιγας (εφελκίδες διαβρώσεις)

Ακανθόλυση

Άμεσος 
ανοσοφθορισμός IgG και C3
BMZ: 
Γραμμωτή ή κοκκώδης 
εναπόθεση IgG

Άμεσος 
ανοσοφθορισμός. 
Δικτυωτό πρότυπο 
ενδοκυττάριας εναπόθεσης 
IgG και C3.

Λειχηνοειδής Διάμεση Δερματίτις

ΠΝΠ βλάβες τύπου φυλλώδους Πέμφιγας
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ID

•  Λειχηνοειδής Διάμεση Δερματίτις (lichen-
oid interface dermatitis) με πυκνό δί-
κτυο λεμφοκυττάρων - κενοτοπιώδεις 
σχηματισμούς κατά μήκος του δερμο-
επιδερμικού συνδέσμου.

•  Δυσκεράτωση κερατινοκυττάρων: νέκρω-
ση κερατινοκυττάρων.

ΑΜΕΣΟΣ 
ΑΝΟΣΟφΘΟΡΙΣΜΟΣ (DIF) 

1.  Δικτυωτό πρότυπο ενδοκυττάριας εναπό-
θεσης IgG και C3.

2.  Γραμμωτή ή κοκκώδης εναπόθεση IgG και 
C3 κατά μήκος της βασικής μεμβράνης ζώ-
νης στο δερμοεπιδερμικό όριο.
•  Χαρακτηριστικό εύρημα στην ΠΝΠ, σε 

σχέση με άλλες μορφές πέμφιγας.

ΕΜΜΕΣΟΣ 
ΑΝΟΣΟφΘΟΡΙΣΜΟΣ (IIF)

1.  Αυτοαντισώματα IgG - ΒMZ: ενδοκυττάριες 
πρωτεΐνες ακανθωτής στιβάδας.

2.  Αντισώματα έναντι πλακινών σε υπόστρω-
μα ουροδόχου κύστης ποντικού (πλούσιο 
σε ενδοπλακίνες).
•  Ειδικό screening test, χαρακτηριστικό στη 

ΔΔ από άλλες μορφές πέμφιγας.

Elisa Dsg1, Dsg3
Anti - Dsg1 (PF/ mucocutaneous PV)
Anti - Dsg3 (mucosal PV)
•  Θετικότητα > 95% -> ενεργότητα νόσου/ 

πρόγνωση.

> J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013 
Apr;27(4):430-5. doi: 10.1111/j.1468-
3083.2011.04428.x. Epub 2012 Jan 5.

Correlation of antibodies 
against desmogleins 
1 and 3 with indirect 
immunofluorescence 
and disease status 
in a Greek population 
with pemphigus vulgaris

G Angerinou1, D-K Papafragkaki, 
A Nasiopoulou, V Markantoni, A Arapaki, 
M Servitzoglou, A. Katsambas, 
P G Stavropoulos
Affiliations + expand
PMID: 22221266 DOI: 10.1111/j. 1468-
3083.2011.04428x

Ανοσοκαθίζηση/ Ανοσοαποτύπωση 
(immunoprecipitation - immunoblot)
Αυτοαντισώματα:

210 kD ενδοπλακίνες } Ευαισθησία - 
ειδικότητα ΠΝΠ190 kD περιπλακίνες

ςχόλιο:
Σε περίπτωση άτυπης 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, 

προοδευτικής επίμονης Στοματίτιδας 
Λειχηνοειδούς τύπου Πολύμορφου 

ερυθήματος εξάνθημα
ΥΠοΨΙΑ Παρανεοπλαματικής πέμφιγας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΝΠ

ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤηΡΙΑ
μείζονα κριτήρια
1.  Σοβαρή επίμονη στοματίτιδα με ή χωρίς 

πολυμορφικές κλινικές εκδηλώσεις.
2. Συνοδό υποκείμενο νεόπλασμα.
3.  Αυτοαντισώματα έναντι πλακινών - Δεσμο-

πλακίνη Ι, ΙΙ

Ελάσσονα κριτήρια
1.  Ακανθόλυση / Λειχηνοειδής ενδιάμεση 

Δερματίτις.
2.  Ενδοκυττάρια ή δικτυωτή ΒΜΖ εναπόθε-

ση ανοσοσφαιρινών με τον Άμεσο ανοσο-
φθορισμό.

Αξιοπιστία στη διάγνωση ΠΝΠ
Απόλυτη: Τρία μείζονα κριτήρια ή

Δύο μείζονα και δύο ελάσσονα.
Ευαισθησία -> 90%
Βιβλιογραφία:
Svobodaetalj.cut. pathol. 2021 48/9/1133

Thomas N. Helm et.al Dermatology 2021, 
April p.28

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΜΦΙΓΑΣ 

Μη καθορισμένη - αμφιλεγόμενη
•  Αντιμετώπιση της υποκείμενης κακοήθειας-

Χειρουργική αφαίρεση συμπαγών όγκων.
•  Υψηλές δόσεις έγχυσης ανοσοσφαιρίνης 

IgG προ και μετά της χειρουργικής επέμβα-
σης προς αποφυγή διασποράς αυτοαντισω-
μάτων-> Αποφρακτική βρογχιολίτιδα

Γενικά ακολουθούνται οι κατευθυντήριες 
οδηγίες της σοβαρής Πέμφιγας
• Γενικά μέτρα
• 1ης γραμμής θεραπεία

Υψηλή δόση κορτικοστεροειδών1-1,5mg/
kg/ημ. πρεδνιζόνης ή σε συνδυασμό με-
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Azathioprine 1-
2,5mg/ημ. ή Mycophenolate mofetil 2gr/
ημ. ή Mycophenolate sodium 1440mg/ημ.
Σκοπός το corticosteroid-sparing agent

•  Rituximab (Anti–CD20 –B-cell monoclonal 
antibody, σε συνεννόηση με τους Ογκολό-
γους)

•  Μονοθεραπεία:Δύο εγχύσεις 1gr ανά 2 ε-
βδομάδες ή Συνδυαστικά με κορτικοστερο-
ειδή (πρεδνιζόνη1mg/kg/ημ.). Σκοπός δια-
κοπή των κορτικοστεροειδών σε έξι μήνες

•  Alentuzumab (Anti–CD52 monoclonal an-
tibody/ υποκείμενη λεμφο-υπερπλαστική 
κακοήθεια)

Έμμεσος ανοσοφθορισμός
Υπόστρωμα ουροδόχου κύστης ποντικού

Έμμεσος ανοσοφθορισμός
Υπόστρωμα οισοφάγου πιθήκου

Άμεσος ανοσοφθορισμός Κοινής Πέμφιγος PV
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ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
•  Οξεία μεταδοτική λοίμωξη με γενικευμένο 

κνησμώδες φυσαλιδο-φλυκταινώδες εξάν-
θημα

• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
- συχνή σε παιδιά < 10ετών
- εμβολιασμός πολύ αποτελεσματικός
- νοσηρότητα χειμώνα, άνοιξη
- ♂ = ♀

• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
- Επιδερμοτρόπος ιός VZV (HHV-3)

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- κλινική εικόνα
- καλλιέργεια ιού
- κυτταρολογική εξέταση
- άμεσο ανοσοφθορισμό
- Ab ορό πάσχοντος
- ιστολογική εξέταση (baloon εκφύλιση)
- PCR (48h, βλάβες & Ε.Ν.Υ.)

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
•  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Προηγείται ήπια καταβολή + πυρετός.
Φυσαλλιδώδες εξάνθημα κορμού  ά-
κρα, από το hairline  πρόσωπο + βλεν-
νογόνους.
Διαυγείς φυσαλίδες με ομφαλωτό κέντρο 

 φλύκταινες και μετά εφελκίδες.

• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
-  επιμόλυνση με σταφυλόκοκκο ή στρεπτό-

κοκκο
-  θρομβοπενία
-  πνευμονία
-  αρθρίτιδα
-  ηπατίτιδα
-  εγκεφαλίτιδα
-  παιδιά με Τ-κυτταρ. ανοσία , ασπιρίνη, K/

Σ: παρατεταμένη και σοβαρότερη λοίμωξη

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

- διάσπαρτη λοίμωξη απλού έρπητα
- ερπητικό έκζεμα
- μολυσματικό κηρίο
- θυλακίτιδα
- παρασιτική κνήφη
- λοίμωξη Coxsackie

• ΠΡΟΓΝΩΣΗ
-  Αυτοπεριοριζόμενη σε ανοσοεπαρκή παιδιά. 
-  Σε ανοσοκαταστολή γενίκευση + επιπλοκές

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ
- Ο εμβολιασμός  μείωση κρουσμάτων

•  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΗΠΙΑ ΠΡΟΣ-
ΒΟΛΗ
-  (αντικνησμώδη, αντιπυρετικά, αντισηπτι-

κά, αντιβιοτικά)
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-  (ασυκλοβίρη ή FMC ή VLC)
-  παιδιά ≥ 13ετ, παιδιά με χρόνια πνευμο-

νοπάθεια, παιδιά με σαλικυλικά ή Κ/Σ, α-
νοσοκατασταλμένα

-  Χορήγηση VZIG σε ανοσοκατασταλμένα 
που έρχονται σ'επαφή με ιό.

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
•  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ

- Δέρμα: εκδορές 

- Άκρα: υποπλασία οστών, μυών 
-  Οφθαλμός: καταρράκτης, χοριοαμφιβλη-

στρο/εια - μικροφθαλμία
-  Κ.Ν.Σ.: μικροκεφαλία, νοητική καθυστέ-

ρηση, δυσλειτουργία σφικτήρων 

ΕΡΥΘΡΑ
•  Συχνή καλοήθης, μεταδοτική λοίμωξη με 

γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 
και λεμφαδενίτιδα

• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
- Συχνή σε παιδιά < 15ετών
- Εμβολιασμός μείωσε συχνότητα
- Μετάδοση με αναπνευστικά σταγονίδια
- Αφήνει μόνιμη ανοσία
- Επώαση 14-21 ημέρες

• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
- RNA ιός (Togaviridae family)
- Λόγω ιαιμίας (7-9 ημέρες)  εξάνθημα

ΕΡΥΘΡΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

•  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  50% ασυμπτωματική
-  Πυρετό, ήπια καταβολή, κηλιδο - βλατι-

δώδες εξανθ.
-  Πρόσωπο, θώρακα, άκρα που υποχωρεί 

σε 2-3 ημέρες χωρίς να αφήνει απολέπιση.

έξΑνΘηΜΑτΙΚές νοςοΙ ςτον ΙΠΠοΚρΑτΙΚο ΚΩδΙΚΑ
ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ

α) «έρπησιν εσθιομενησιν» ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ
β) «έρπητες μεγάλοι» ΕΠΙΔΗΜΙΚΑ 3
γ) «εν χειλεσιν ελκεα» ΕΠΙΔΗΜΙΚΑ 6

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
«εξάνθημα ομοιάζων
δειγμάτων κώνωπων» ΕΠΙΔΗΜΙΚΑ 7

ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ
«ακροχορδώνες» ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

Εξανθηματικά ιογενή 
νοσήματα στα παιδιά 
Γ. ΖΑΡΑφΩΝΙΤηΣ
Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος, Γεν. Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία»

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ



Relizema
TM

RELIFETM. MY SKIN SAYS HOW I FEEL.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ
ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

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

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, T.:210 8316111-13, F.:210 8317343, info@menarini.gr
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-  Παρουσιάζει συμμετρική λεμφαδενοπά-
θεια.

-  Πετεχειώδες ενάνθημα στο στόμα (Fors-
cheimer σημείο).

-  Ab ορό πάσχοντος
-  Καλλιέργεια ιού

• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
-  σπάνιες παιδιά
-  μεγάλα παιδιά (αρθρίτιδα, πορφυρικό ε-

ξάνθημα)
εγκεφαλίτιδα ήπια (1/6.000 περιπτώσεις)
• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

-  ιογενείς λοιμώξεις (Enterovirus, reovirus, 
adenovirus)

- φαρμακευτικό εξάνθημα
• ΠΡΟΓΝΩΣΗ

- ήπια αυτοπεριοριζόμενη νόσος
-  προσβολή 1ου τριμήνου  συγγενή ε-

ρυθρά (καρδιά, μικροκεφαλία, κώφωση, 
υδροκέφαλο)

• ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
• ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

- Με παραμονή στο σπίτι 4-5 ημέρες

ΕΡΥΘΡΑ 
•  ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

-  Πριν την εγκυμοσύνη έλεγχος Ab.
-  Εάν IgM-Ab (+ ) επανάληψη Ab με άλλη 

μέθοδο σε 2 εβδομ.
-  Πιστοποίηση συγγενούς ερυθράς με α-

νίχνευση του RNA από τις χοριακές λά-
χνες (βιοψία 11-18w) ή από αμνιακό υ-
γρό (18-22w).

-  Μετά την 22η εβδομ κύησης η διάγνω-
ση γίνεται με την ανίχνευση των ειδικών 
IgM-Ab (+95%). 

ΙΛΑΡΑ
•  Συχνή λοίμωξη με κηλιδοβλατιδώδες εξάν-

θημα
• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

-  εμβολιασμός μείωσε συχνότητα 95-99%
-  εμφανίζεται σε παιδιά > 10ετών ή <15μη-

νών
-  450.000 θάνατοι/έτος παγκόσμια (3ος κό-

σμος)
-  επώαση 9-14 ημέρες
-  επαφή με σταγονίδια ή αναπν. οδού 3-5 

ημέρες πρίν εώς 5 ημέρες μετά το εξάν-
θημα

-  ♂ = ♀
-  Επιδημία 2017 ~ 500 περιστατικά

• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
-  RNA ιός, γ.Morbillivirus, οικ. Paramyxovir
-  αναπαράγεται ρινοφάρυγγα  ιαιμία  

κυτταρ.αντίδραση
• ΔΙΑΓΝΩΣΗ

-  Κλινική εικόνα, Ab-IgM, καλλιέργεια,  
Ab-IgG

ΙΛΑΡΑ
•  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

-  Καταβολή, βήχας, κόρυζα, φωτοφοβία, 
πυρετός

-  2-4 ημέρες προ εξανθήματος.
-  Ενάνθημα (λευκές μικρές κηλίδες) σ. Koplik.

-  Το εξάνθημα αρχίζει οπισθοωτιαία, όρι-
ο τριχωτού

-  εξαπλώνεται εντός 3-4 ημερών.
-  Υποχωρεί εντός 4-7 ημερών με ήπια α-

πολέπιση.

• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
-  μέση βακτηριακή ωτίτιδα
-  βακτηριακή πνευμονία
-  εγκεφαλίτιδα (1:1000 ασθ. τέλος 1η εβδ. 

εξανθήματος)
-  περικαρδίτιδα/μονοκαρδίτιδα
-  θρομβοπενία
-  ηπατίτιδα
-  υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτις 

7/100.000
• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

-  φαρμακευτικό εξάνθημα
-  ιογενείς λοιμώξεις
-  σύφιλη 2ου σταδίου

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ
-  αντιπυρετικά, αντιβιοτικά, ανοσοσφαιρίνη
-  υψηλή δόση βιταμίνης Α
-  απομόνωση ασθενούς 7 ημερών από εμ-

φάνιση εξανθήματος
• ΠΡΟΓΝΩΣΗ

-  αυτοπεριοριζόμενη
-  σπάνιες οι επιπλοκές

ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΕΡΥΘηΜΑ
(5η ΝΟΣΟΣ)
•  Εξανθηματική νόσος με εξάνθημα προσώ-

που σαν «χαστουκισμένο μάγουλο»
• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

- παιδιά 10-15 ετών 40%-50% οροθετικοί
- ενήλικες 60-70 ετών 80% οροθετικοί
-  διασπορά από αναπνευστικό και αιματο-

γενώς
• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

- parvovirus B19 (Erythrovirus)
-  ιαιμία αρχίζει 4-5 ημέρες μετά τη λοίμωξη 

και φθάνει στο μέγιστο 2-3 ημέρες μετά
-  ανοσοσομπλέγματα υπεύθυνα για το ε-

ξάνθημα
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

-  Η πλειοψηφία σιωπηλή ή ''δίκην γρίπης'' 
χωρίς εξάνθημα.

-  15-20% εξάνθημα με ερύθημα παρειών 
άμφω και μετά 4 ημέρες δικτυωτό εξάν-
θημα κηλιδοκνιδωτικό στα εγγύς άκρα 
και κορμό.

-  Υποχωρεί 3-5 ημέρες.
• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

-  αρθρίτιδα, αρθραλγία, κηλιδοπορφυρικό
-  εξάνθημα παλαμών-πελμάτων, απλαστι-

κές κρίσεις σε άτομα με αιματολογικά νο-
σήματα

-  σε προσβολή εγκύου η μετάδοση στο έμ-
βρυο θάνατο εμβρύου στο 1% - 9% 
- 1ο τρίμηνο αυτόματη αποβολή, 
-  2ο τρίμηνο (12η – 16η εβδ.) μύλη κύ-

ηση

ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΕΡΥΘηΜΑ
(5η ΝΟΣΟΣ)
•  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

- Κλινική εικόνα
- Αμ. ανοσοφθορισμός
- PCR

• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- φαρμακευτικό εξάνθημα
- ηλιακό έγκαυμα
- ιογενείς λοιμώξεις
- αγγειίτιδα

• ΠΡΟΓΝΩΣΗ
- Αυτοπεριοριζόμενη νόσος.
-  Παιδιά με αιματολογικά πρ. αντιμετώπι-

ση ανάλογη.
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ

-  επιστροφή στο σχολείο όταν εμφανισθεί 
το εξάνθημα

-  μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη σε αρθρί-
τιδα

-  ανοσοσφαιρίνη IV σε ανοσοκατασταλμέ-
νους

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛηΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ 
ParVOVIrUS B19
• Ασυμπτωματική λοίμωξη
• Εξανθήματα

-  5η νόσος
-  σύνδρομο βλατιδοπορφυρικό γαντιών-

καλτσών
-  ασύμμετρο εξάνθημα καμπτικών επιφα-

νειών
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- εξάνθημα κορμού (bathing trunk)
-  πετεχειώδη εξανθήματα

• Διάφορα 
-  αρθρίτιδα 8%-10%
-  παροδική απλαστική κρίση (σιδηροπενι-

κή αναιμία, σφαιροκυττάρωση, θαλασ-
σαιμία)

-  χρόνια αναιμία
-  αγγειίτιδα
-  νευρολογική νόσος

ΑΙφΝΙΔΙΟ ΕξΑΝΘηΜΑ
• Συχνότερο ιογενές εξάνθημα
• Μετά τα 3 έτη 75% οροθετικά
•  Οφείλεται στο HHV-6 (κυρίως) και HHV-7 

(Betaherpes vir)
• Διάγνωση (κλινική εικόνα, Ab-IgM, PCR)
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

-  πυρετός 3-5 ημέρες
-  μετά κηλιδώδες, κηλιδοβλατιδώδες ρόδι-

νο εξάνθημα ξεκινά αυχένα  άκρα + 
πρόσωπο

-  ενάνθημα με ερυθηματώδεις βλατίδες σε υ-
περώα και σταφύλη 2/3 (Nagayama spots)

-  εξάνθημα διαρκεί 1-2 ημέρες
• ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

-  Το εξάνθημα συνδέεται με πυρετικούς 
σπασμούς (≈ 10%)

• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  φαρμακευτικό εξάνθημα
-  ιογενείς λοιμώξεις (αδενοιοί, εντεροιοί, ι-

λαρά, Parvo B19)
• ΘΕΡΑΠΕΙΑ

-  Αντιπυρετικά και ψυχρά επιθέματα

ΝΟΣΟΣ χΕΙΡΟΣ–ΠΟΔΟΣ-
ΣΤΟΜΑΤΟΣ
•  Σύνδρομο από εντεροιούς (κυρίως) με ελ-

κώσεις στη στοματική κοιλότητα και φυσα-
λιδώδες εξάνθημα σε παλάμες και πέλματα.

• ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
-  συνήθως σε παιδιά < 10 ετών
-  επώαση 4-6 ημέρες
-  μετάδοση 2 ημέρες πριν έως 2 ημέρες με-

τά εξάνθημα
-  επιδημία τέλος καλοκαιριού-φθινοπώρου

• ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
-  Coxsackie A16 (Α2,Α5,Α9,Α10, Enterovir 

71)
-  RNA ιοί (Picornaviridae)

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  κλινική εικόνα
-  Ab ορό 1 μήνα μετά

-  απομόνωση ιού από σίελο, κόπρανα

ΝΟΣΟΣ χΕΙΡΟΣ–ΠΟΔΟΣ-ΣΤΟΜΑΤΟΣ
• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

-  πρόδρομα συμπτώματα αδιαθεσίας, πυ-
ρετού

-  επώδυνες εξελκώσεις στόματος πρίν ή 
παράλληλα με το εξάνθημα εξάνθημα 
που ξεκινά με κηλίδες  βλατίδες  
φυσαλίδες σε πέλματα, παλάμες, δάκτυ-
λα, ονυχομάδεση. Επούλωση σε 7-10 η-
μέρες

-  βλάβες μέγεθος 2-8mm, ερυθρορόδινες
-  συνυπάρχει διάρροια και περιστασιακά 

διόγκωση λεμφαδένων

• ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- ερπητική ουλοστοματίτιδα 
- νόσος Behcet
- αφθώδη στοματίτιδα
- πολύμορφο ερύθημα
- ακροφλυκταίνωση

• ΠΡΟΓΝΩΣΗ
-  Σοβαρές επιπλοκές ο εντεροιός 71 ΚΝΣ α-

ναπνευστικού.
-  Αυτοπεριοριζόμενη σε 7-10 ημέρες.

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ

-  αντιβιοτικά σε επιμολύνσεις
-  αντιπυρετικά
-  υψηλή δόση βιταμίνης Α
-  απομόνωση ασθενούς 7 ημέρες από εμ-

φάνιση εξανθήματος

ΣΥχΝΕΣ ΙΩΣΕΙΣ
ΑΣΥΝηΘη ΕξΑΝΘηΜΑΤΑ
α. CMV

- 4% ασθενών με άτυπα εξ.
- Επιβεβαίωση με PCR, ορολογ.

- Κυρίως ανοσοκατασταλθέντες 
- Επώαση 4-12 εβδομ.

β. INFLUENZA
-  Ασύνηθες το εξάνθημα
-  A (H1N1), A(H7N9), B
-  Συρρέον κηλιδοβλατιδώδες εξ. κορμού, 

άκρων, χωρίς συμμετοχή προσώπου, 
παλ.-πελμ.

ΔΙΑφΟΡΕΣ
φΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕξΑΝΘηΜΑ ΙΟΓΕΝΕΣ ΕξΑΝΘηΜΑ

Πυρετός μέτριος έως 38,5ο Πυρετός υψηλός

Κεντρομόλο (έναρξη κορμό) Κεφαλή – Κορμό - Άκρα

Μέτριος κνησμός Κατά περίπτωση μικρός

Επανάληψη εξανθήματος Όχι επανάληψη εξανθήματος

Ιστορικό λήψης φαρμάκων Όχι ιστορικό λήψης φαρμάκων

Κνιδωτικό, βλατιδώδες Μικροκηλιδοβλατιδωδες, φυσαλιδώδες

Αποκόλληση επιδερμίδας Όχι αποκόλλησης επιδερμίδας

Βιοψία  ηωσινόφιλα Βιοψία  λεμφοκύτταρα

Διάρκεια: 7 - 20 ημέρες Διάρκεια: 24 ώρες – 15 ημέρες

ΕξΑΝΘηΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΙΟΥΣ
•  Enteroviruses, υποομάς των Picornaviruses προκαλούν διάρροια, εξανθήματα.
•  Κυρίως σε καλοκαίρι, φθινόπωρο.
•  Κηλιδώδη, κηλιδοβλατιδώδη, πετεχειώδη ή μή

ΝΟΣΟΣ ΣχΟΛΙΑ

Ν.χειρός-ποδός-στόματος Πιο συχνά coxsackie A ή B, enterovirus 71

Herpangina Στοματικές λευκογκρί φυσαλίδες και ερυθρές διαβρώσεις με 
πυρετό Coxsachie A ή B

Giannoti-Crosti Coxsachie A ή B

Henoch-Schonlein purpura Coxsachie B1

Zoster like eruption Echovirus 6, Νευροτομιακή κατανομή φυσαλλίδων

Eruptive ψευδοαγγειωμάτωση (εξανθηματική) Echovirus, οξεία έναρξη με βλάβες που μοιάζουν με αιμαγγείω-
μα, πυρετό, κακουχία, πονοκέφαλο, διάρροια

Εμπύρετο πετεχειώδες εξάνθημα Echovirus 9, 3



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

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

Mycogel αφρώδες gel καθαρισµού

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

× Περιορίζει τον πολλαπλασιασµό των 
µικρο-οργανισµών που ευθύνονται για τους 

ερεθισµούς

× Καθαρίζει απαλά

× Ανακουφίζει από το αίσθηµα δυσφορίας

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ
∆έρµα µε τάση για ερεθισµούς
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COVID-19
•  RNA ιός με σχήμα κορώνας
• Θνητότητα 2,3%
•  Παρόμοια οικογένεια SARS-COV1 (2002-

2004) & MERS-COV (2012)
•  Κύριες μεταλλάξεις: Alpha, Beta, Gamma, 

Delta, Omicron, Κένταυρος 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ COVID-19
Σύνδεση του ιού με τον υποδοχέα του ACE
• Αγγεία
•  Επιθηλιακά κύτταρα εκκρινών ιδρωτοποι-

ών αδένων
• Βασική στιβάδα τριχικών θυλάκων

ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ SarS-COV-2
•  Χειμετλώδεις βλάβες 40%
• Κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα 23%
• Κνιδωτικά εξανθήματα 8,8%
• Φυσαλιδώδη εξανθήματα 6,4%
• Τύπου δικτυωτής πελίδνωσης 2,8%

ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ COVID-19 ΠΑΙΔΙΑ
• Χειμετλώδεις βλάβες

Βλάβες τυπου πολυμορφου

•  MIS-C (ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩ-
ΔΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ)
-  πυρετός, λεμφαδενοπάθεια,ΓΕΣ, αιμοδυ-

ναμικες διαταραχες,μυοκ/α
-  πορφυρικό, κνιδωτικό, πολύμορφο εξάν-

θημα και ερύθημα παλαμων-    πελμάτων 
• Εμβόλιο 12? 

- long-covid
- transmission
- myocarditis  

ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΙΘηΚΩΝ 
(MONkey-POx)
•  Σπάνια ιογενής λοίμωξη – ζωονόσος
• Poxviridae - Orthopox γένος
• Διπλής έλικας DNA ιός
•  Μετάδοση: σταγονίδια από ζώα, επαφή με 

σωματικά υγρά, έντονη φυσική επαφή
• 84 κρούσματα Ελλάδα (ΕΕ-Ισπανία)

ΜONkey-POx ΚΛΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝΑ
•  Πυρετός
• Κεφαλαλγία
• Καταβολή
• Βήχας
• Μυαλγίες
• Επώδυνη λεμφαδενοπάθεια ID

ΕξΑΝΘηΜΑΤΑ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΙΩΝ

arbovirus ΓΕΩΓΡΑφΙΚη ΚΑΤΑΝΟΜη ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΠΩΑΣηΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙχΕΙΑ

Chikungunya Αφρική, Ινδία, Ν.Α. Ασία 1-12 ημ. Διάσπαρτο ιλαροειδές, μη 
κνησμώδες και αρθρίτιδα χεριών

Ross River Αυστραλία 5-15 ημ. Παλάμες - πέλματαχρόνια 
αρθραλγία 40% rash

Barman Forest Αυστραλία 5-15 ημ. Όμοιο αλλά πιο εκτεταμένο R.R.
90% rash

Dengue Ασία, Κ.Ν. Αμερική 4-7 ημ. Ήπιο κηλιδώδες κορμού - άκρων, 
κεφαλαλγία, πυρετός

Zika Αφρική, Ασία, Πολυνησία 3-12 ημ. Ήπιο κηλιδώδες κορμού - άκρων, 
κεφαλαλγία, πυρετός

ιός West Nile Αφρική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή 3-14 ημ. Εγκεφαλίτιδα, 25% ερυθηματώδες, 
κηλίδες ή βλατίδες στα άκρα 

Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα Ιαπωνία, Ρωσία, Νεπάλ 6-16 ημ.
Εγκεφαλίτιδα, ήπιο ερύθημα 

κηλιδώδες, πρόσωπο, άνω άκρα, 
υφίεται με απολέπιση

ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ SarS-COV-2

ΜONkey-POx ΕξΑΝΘηΜΑ

•  Διάρκεια 2-4 εβδομάδες (μετάδοση)
•  Πρόσωπο > κορμό > άκρα
•  Κηλίδες > βλατίδες > φυσαλίδες, φλύκταινες > εφελκίδες
•  Στη φλυκταινώδη φάση ίσως: πυρετός με διάρροια, εμετοί, πνευμονία, εγκεφαλίτιδα
•  Υψηλή επικινδυνότητα σε παιδιά
•  Dx: PCR, ανοσοιστοχημεία
•  Διασταυρούμενη ανοσία 50% με εμβολιασμό ευλογιάς
•  Tx: tecovirimat,cidofovir,brincidavir
•  Εμβόλια 2ης και 3ης γενιας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  Οι ιοί υποκυττάριοι οργανισμοί DNA ή RNA.
•  Οι εξανθηματικές λοιμώξεις μεγάλη ποικιλία στη κλινική εικόνα.
•  Στοιχειώδεις  βλάβες, η κατανομή βλαβών, η φυσική πορεία του εξανθήματος συμβάλλουν 

στη διάγνωση.
•  Οι εργαστηριακές αναλύσεις επιβεβαιώνουν και θέτουν πολλές φορές την τελική  διάγνωση.
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Παρακάτω θα αναφερθούμε στην κλι-
νική σημειολογία, που διαπιστώνεται 
στο δέρμα στα πλαίσια των συνηθέ-

στερων παθήσεων του παγκρέατος περιλαμ-
βάνοντας κυρίως την παγκρεατίτιδα, οξεία και 
χρόνια, και τα νεοπλάσματα του συγκεκριμέ-
νου οργάνου.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΚΔηΛΩΣΕΙΣ 
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ

Η οξεία παγκρεατίτιτδα αφορά κυρίως σε 
άντρες, παρά γυναίκες. Στους άντρες η αιτι-
ολογία σχετίζεται κυρίως με την κατάχρηση 
αλκοόλ, ενώ στις γυναίκες με νοσήματα των 
χοληφόρων. Επίσης, μπορεί να επέλθει και 
μετά από τραυματισμό ή χειρισμό ERCP, κα-
θώς και λήψη φαρμακευτικών ουσιών. Αγ-
γειίτιδα και AIDS είναι δύο ακόμη αιτίες που 
προκαλούν οξεία παγκρεατίτιδα, αλλά σπα-
νιότερα. Κατά την κλινική εξέταση, οι ασθε-
νείς παρουσιάζουν πυρετό, έντονο κοιλιακό 
άλγος στο επιγάστριο, που συνήθως συνο-
δεύεται από εμετούς. Κατά την επισκόπηση, 
διαπιστώνεται ίκτερος, που διακρίνεται χαρα-
κτηριστικά στον σκληρό χιτώνα των ματιών. 
Στον κορμό έχουν περιγραφεί τέσσερα κλινι-
κά σημεία ου αποτελούν και παθογνωμονικά 
στοιχεία για τη νόσο. Αυτά περιλαμβάνουν τα 
σημεία: Grey-Turner, Cullen, Fox και Walzel. 
Το πρώτο αφορά ουσιαστικά εκχύμωση, λό-
γω της διαρροής αίματος μαζί με διιδρωματι-
κό υγρό από τον πρόσθιο παρανεφρικό στον 
οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Κλινικά,παρατη-

ρείται καφεόχροη ή ιώδης κηλίδα στα πλά-
για του κορμού. Το σημείο Cullen αποτελεί 
κι αυτό εκχύμωση, που εντοπίζεται περιομ-
φαλικά. Το σημείο Fox δημιουργείται από τη 
διαφυγή υγρών κατά μήκος του λαγονοψοΐ-
τη, και εντοπίζεται στο άνω τμήμα του μηρού, 
κάτω από βουβωνικό σύνδεσμο.

Τέλος, το σημείο Walzel δύναται να παρου-
σιαστεί τόσο στην οξεία, όσο και στην χρόνια 
παγκρεατίτιδα, και ουσιαστικά αποτελεί δι-
κτυωτή πελίδνωση. Εντοπίζεται στο θωρακι-
κό και κοιλιακό τοίχωμα, και πιθανότατα εί-
ναι συνέπεια της αποικοδομητικής δράσης 
της θρυψίνης στο υποδόριο φλεβικό δίκτυο1.

Η παγκρεατίτιδα, οξεία και χρόνια, αλλά και 
τα νεοπλάσματα του παγκρέατος δύνανται να 
αποτελέσουν αιτία εμφάνισης υποδερματίτι-
δας. Η κατάσταση αυτή είναι αρκετά σπάνια. 
Παρατηρείται  μόλις στο 2-3 % των ατόμων 
που πάσχουν από παγκρεατική νόσο, και α-
ποτελεί άσχημο προγνωστικό στοιχείο. Από 
το σύνολο των ατόμων που παρουσιάζουν 
τη νέκρωση, το 65% αφορά σε νεοπλάσματα 
του παγκρέατος και το 22% σε παγκρεατίτιδα. 
Αν και η αιτιολογία είναι άγνωστη, πιθανολο-
γείται ότι η απελευθέρωση των παγκρεατικών 
ενζύμων, όπως της θρυψίνης, αυξάνει τη δι-
απερατότητα της μικρο - κυκλοφορίας. Συνέ-
πεια αυτού είναι η λιπάση και η αμυλάση να 
προκαλούν νέκρωση του υποδορίου. Κλινι-
κά παρατηρούνται ασαφώς περιγεγραμμένα 
ερυθρο-ιώδη οζίδια, συνήθως επώδυνα, στα 
κάτω άκρα και στον κορμό. Τα οζίδια αυτά εί-

ναι δυνατό να εξελκωθούν και να εκρέει άση-
πτο ορώδες ή οροπυώδες υγρό. Πολλές φο-
ρές ο κλινικός γιατρός καλείται να διαφοροδι-
αγνώσει τα οζίδια λόγω νέκρωσης του λιπώ-
δους ιστού, κυρίως από το οζώδες ερύθημα, 
τα οζίδια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και 
οζίδια νεοπλασματικής αιτιολογίας. Ιστοπα-
θολογικά, παρατηρείται υδρωπική εκφύλι-
ση του λίπους και τα χαρακτηριστικά κύτταρα 
«δίκην φαντάσματος», που ουσιαστικά απο-
τελούν ασβεστοποιημένα απύρηνα λιποκύτ-
ταρα με πυκνές κυτταρικές μεμβράνες2.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔηΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Ο καρκίνος του παγκρέατος αφορά κυρίως 
άτομα που διανύουν την 7η δεκαετία της ζω-
ής, με μέση ηλικία εμφάνισης τα 63 έτη. Βέ-
βαια, αν υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγο-
ντες, όπως το θετικό οικογενειακό ιστορικό, 
τότε η ηλικία εμφάνισης είναι πολύ μικρότε-
ρη, φτάνοντας ακόμη και τα 45 έτη. Είναι δύ-
σκολο να διαγνωσθεί από τα αρχικά στάδια 
της νόσου, με συνέπεια η ετήσια επιβίωση να 
αγγίζει το 26%, ενώ η 5ετής μόνο το 6%. Στο 
σύνολο των παγκρεατικών καρκινωμάτων, το 
95% αφορά σε καρκινώματα της εξωκρινούς 
μοίρας του παγκρέατος περιλαμβάνοντας α-
δενοκαρκινώματα του επιθηλίου του παγκρε-
ατικού πόρου, συνδετικό και λεμφικό ιστό3. 
Από το ατομικό ιστορικό συχνά αναφέρονται 
μη ειδικά συμπτώματα όπως ναυτία, ανορεξί-
α, απώλεια βάρους. Ιδιαίτερα χαρακτηριστι-

Δέρμα & Πάγκρεας 
aΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝη 

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, MSc, Αθήνα

Το πάγκρεας είναι ένα παρεγχυματικό όργανο 
του γαστρεντερικού συστήματος 
που βρίσκεται πίσω από τον στόμαχο, 
στην αγκύλη που δημιουργεί το 
δωδεκαδάκτυλο, και ανατομικά εντοπίζεται 
κυρίως οπισθοπεριτοναϊκά. 
Λειτουργεί ταυτόχρονα ως ενδοκρινής, αλλά 
και ως εξωκρινής αδένας. Η ενδοκρινής 
μοίρα του εκκρίνει από τα νησίδια 
του Langerhans τις ορμόνες ινσουλίνη, 
γλυκαγόνη και σωματοστατίνη. Η εξωκρινής 
μοίρα αποτελείται από τους παγκρεατικούς 
αδένες. Από αυτούς παράγονται και 
διοχετεύονται στο λεπτό έντερο 
τα παγκρεατικά ένζυμα, που είναι υπεύθυνα 
για τη διάσπαση των υδατανθράκων, 
των πρωτεϊνών και των λιπών.
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κά είναι το έντονο και επίμονο άλγος στο επι-
γάστριο, που επιδεινώνεται στην κατάκλιση, 
και η κατάθλιψη. Κατά την επι σκόπηση δύ-
ναται να παρατηρηθεί ανώδυνος αποφρακτι-
κός ίκτερος, κυρίως σε κακοήθειες της κεφα-
λής του παγκρέατος. 

Δερματολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει κυ-
ρίως το γλυκαγόνωμα, ενώ άλλα καρκινώ-
ματα από κύτταρα των νησιδίων του παγκρέ-
ατος, όπως είναι το ινσουλίνωμα των β- κυτ-
τάρων και το γαστρίνωμα, σχετίζονται κυρίως 
με ενδοκρινολογικές διαταραχές και διάρροιες, 
που προοδευτικά μπορεί να οδηγήσουν σε δι-
αταραχές θρέψης και αβιταμίνωση. Σε εξεζητη-
μένες περιπτώσεις συναντάμε αλλοιώσεις στο 
δέρμα και τις τρίχες. Οι όγκοι αυτοί παρατη-
ρούνται και στο σύνδρομο MEN1 (πολλαπλής 
ενδοκρινολογικής νεοπλασίας). Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις συνυπάρχουν δερματικές εκδηλώ-
σεις όπως λιπώματα, αγγειοϊνώ - ματα και υ-
ποχρωμικές κηλίδες ''δίκην confetti''4. 

Όγκοι που εκκρίνουν τον παράγοντα VIP 
(vasoactive intestinal polypeptide) προκα-
λούν αιφνίδια διάχυτη ερυθρότητα, κυρί-
ως του προσώπου σε συνδυασμό με διάρ-
ροια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Είναι ε-
ξαιρετικά σπάνια νεοπλάσματα, με επίπτωση 
0.2- 2 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Έχουν 
άσχημη πρόγνωση και όταν διαγνωσθούν έ-
χουν ήδη δώσει μεταστάσεις5,6. Το γλυκαγό-
νωμα αποτελεί κακοήθεια των α-κυττάρων 
Langerhans του παγκρέατος. Δυστυχώς το 
50% των γλυκογονωμάτων κατά τη διάγνω-
ση έχουν δώσει μεταστάσεις. Σε ένα ποσο-
στό 3% μπορεί να συνυπάρχει νεόπλασμα 
ενδοκρινών αδένων του συνδρόμου MEN1. 
Το στοιχείο αυτό είναι θετικό για την πρόγνω-
ση της νόσου, καθώς δίνει γρήγορα συμπτώ-
ματα και θορυβεί τον ασθενή. Το γλυκαγό-
νωμα συνοδεύεται από παρανεοπλασματικές 
εκδηλώσεις όπως είναι η επίμονη γλωσσίτι-
δα, χειλίτιδα, φλεβική θρόμβωση και το με-
ταναστευτικό νεκρολυτικό ερύθημα7. Το με-
ταναστευτικό νεκρωλυτικό ερύθημα εμφανί-
ζεται συνήθως στο 70% των περιπτώσεων. 

Κλινικά παρατηρούνται ερυθηματώδεις 
πλάκες που φυσαλιδοποιούνται, διαβρώνο-
νται και στη συνέχεια εφελκιδοποιούνται. Η 
κεντρική ίαση της πλάκας δίνει την εικόνα της 
δακτυλιοειδούς βλάβης. Μπορεί να είναι κνη-
σμώδεις ή επώδυνες. Εντοπίζονται στην περι-
στοματική περιοχή, κάτω κοιλιακό τοίχωμα, 
βουβώνες, μεσογλουτιαία και κάτω άκρα8,9,10. 
Η αιτιοπαθογένεια του μεταναστευτικού νε-
κρολυτικού ερυθήματος δεν είναι πλήρως κα-
τανοητή. Σ' αυτή εμπλέκονται τα αυξημένα ε-
πίπεδα γλυκαγόνου και η προκλειθήσα μείω-
ση των επιπέδων αλβουμίνης, καθώς και πι-
θανές διαταραχές επιπέδων λιπαρών οξέων, 
λόγω της προαναφερόμενης έλλειψης ψευ-
δαργύρου. Η ιστοπαθολογική εικόνα συμβα-
δίζει με την κλινική. Στα τελικά στάδια, απεικο-
νίζεται ιστολογικά και η εικόνα, στην επιδερμί-
δα, όπου υπάρχει ήπια ακάνθωση, σπογγίω-
ση, παρακεράτωση και απώλεια της κοκκώ-
δους στιβάδας. Στα ανώτερα στρώματα της ε-

πιδερμίδας παρατηρείται νέκρωση και δυσκε-
ράτωση10. Συνήθως το νεκρολυτικό μετανα-
στευτικό ερύθημα υποχωρεί με τη θεραπεία 
του υποκείμενου νοσήματος. 

Το σύνδρομο Trousseau απαντάται ως πα-
ρανεοπλασματικό σύνδρομο σε σπλαχνι-
κές κακοήθειες. Είχε περιγραφεί από τον 
Trousseau το 1865 και συμπτωματικά νό-
σησε ο ίδιος 2 έτη αργότερα λόγω γαστρι-
κού καρκίνου. Έκτοτε έχει ενοχοποιηθεί η 
συσχέτισή του με κακοήθειες του παγκρέ-
ατος, του στομάχου και του πνεύμονα, αλ-
λά και άλλων αδενοκαρκινωμάτων που πα-
ράγουν βλεννίνη11. Ο καρκίνος του παγκρέ-
ατος ενοχοποιείται για το 25- 50% των περι-
πτώσεων12. Είναι θρομβοφλεβίτιδα χαρακτη-
ριζόμενη από γραμμοειδείς ερυθρές επώδυ-
νες πλάκες, που δημιουργούνται λόγω θρομ-
βωτικής εμπλοκής. Οι βλάβες αυτές υποχω-
ρούν και επανεμφανίζονται σε άλλο σημείο 
του σώματος. Αφορά τόσο το επιπολής, ό-
σο και το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο. Στα 
κάτω άκρα πλήττεται κυρίως το εν τω βάθει. 
Συνήθεις θέσεις εντόπισης είναι τα άκρα και 
ο κορμός. Η αιτιοπαθογένεια του δεν έχει α-
ποσαφηνιστεί, αλλά θεωρείται ότι συμμετέ-
χουν παράγοντες που επηρεάζουν την πήξη, 
όπως είναι η βλεννίνη, ο ιστικός παράγοντας 
(TF) και η πρωτεϊνάση της κυστεϊνης, που εκ-
κρίνεται από καρκινικά παράγωγα και ενεργο-
ποιεί απευθείας τον παράγοντα χ13. 

Η θεραπεία για το σύνδρομο περιλαμβάνει 
την αντιμετώπιση του όγκου, αλλά και τη χο-
ρήγηση ηπαρίνης. Προτιμάται από τους αντα-
γωνιστές της βιταμίνης Κ, όπως η warfarin, και 
τους αναστολείς της θρομβίνης, γιατί η ηπαρί-
νη εμποδίζει τη δέσμευση της σελεκτίνης των 
αιμοπεταλίων και των λευκοκυττάρων11. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των νεοπλασι-
ών του παγκρέατος αποτελούν οι δερματικές 
μεταστάσεις. Το οζίδιο της Sister Mary Joseph 
είναι ένα από αυτά, εντοπίζεται περιομφαλικά 
και αποτελεί αρνητικό προγνωστικό στοιχείο. 

Η μετάσταση γίνεται κατά συνέχεια ιστού ή 
μέσω του στρογγυλού συνδέσμου. Είναι ε-
ρυθροϊώδες επώδυνο οζίδιο και δύναται να 
εξελκωθεί. Απαντάται σε μεταστάσεις κακο-
ηθειών του γαστρεντερικού συστήματος, κυ-
ρίως στους άντρες, και των έσω γεννητικών 
οργάνων, κυρίως στις γυναίκες. Είναι αρκε-
τά σπάνιο και μόλις το 9% των παγκρεατι-
κών κακοηθειών ευθύνεται για αυτό. Το οζί-
διο αυτό πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από 
ομφαλοκήλη, ενδομητρίωση, σάρκωμα, επι-
δερμιδική κύστη, κοκκίωμα ή λίπωμα. Η διά-
γνωση γίνεται με βιοψία και ο συνήθης ιστο-
λογικός τύπος που ανευρίσκεται είναι το αδε-
νοκαρκίνωμα14,15.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δερματική συμπτωματολογία των πα-

θήσεων του γαστρεντερικού συστήματος εί-
ναι συνήθως θορυβώδης, σε αντίθεση με του 
παγκρέατος, που ειδοποιεί για κάποιο υπο-
κείμενο νόσημα όταν αυτό βρίσκεται ήδη σε 
έξαρση. Γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα ση-

μαντικό ο κλινικός γιατρός να βρίσκεται σε ε-
παγρύπνιση για τα κλινικά σημεία κατά την 
δερματολογική εξέταση ώστε να αναγνωρι-
στούν έγκαιρα, τόσο οι φλεγμονώδεις, όσο 
και οι νεοπλασματικές νοσολογικές οντότητες 
του παγκρέατος, που είναι ιδιαίτερα απειλητι-
κές για τη ζωή.
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Eur J Endocrinol. 2004; 151: 531-7.

10. Stavropoulos PG, Papafragaki D, Avger-
inou G, Papafragakis H, Katsambas A, 
Necrolytic migratory erythema: A com-
mon cytaneous sign of uncommon symp-
toms. Cutis 2013; 92:183-85. 

11. Ladizinski B, Federman DG. Trousseau 
syndrome. CMAJ. 2013; 185:1063.

12. Vakri A. Trousseau' s syndrome: multi-
ple definitions and multiple mechanisms. 
Blood. 2007; 110:1723-9.

13. Ozaki N, Takamori H, Baba H. Sister 
Mary Joseph's nodule derived from pan-
creatic cancer. J Hepatobiliary Pancreat 
Sci. 2011; 18:119-21.

14. Limmathurotsakul D, Rerknimitr P, Korkij 
W, et al. Meta -static mucinous cystic ad-
enocarcinoma of the pancreas present-
ing as Sister Mary Joseph' s nodule. JOP. 
2007; 8:344-9. ID
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ΚΛΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝΑ
•  Σχετικά συχνή πάθηση - 2η πιο συχνή μορ-

φή μη ουλωτικής αλωπεκίας
• ♂:♀ = 1,4:1
• Μόνο 20% > 40 ετών 

Sterkens A, Lambert J, Bervoets A. Alopecia 
areata: a review on diagnosis, immunological 

etiopathogenesis and treatment options. Clin Exp 
Med. 2021 May;21(2):215-230. doi: 10.1007/

s10238-020-00673-w. Epub 2021 Jan 1. PMID: 
33386567

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚη
& ΙΣΤΟΛΟΓΙΚη ΕΙΚΟΝΑ 
•  Κίτρινα στίγματα, κοντές επανεκφυόμενες 

τρίχες και τρίχες «δίκην θαυμαστικού»
•  Πυκνή περιβολβική λεμφοκυτταρική διή-

θηση πέριξ των αναγενών τριχικών θυλά-
κων («σμήνος μελισσών»)

•  CD4+/CD8+ ↑

Mahmoudi H, Salehi M, Moghadas S, Ghandi N, 
Teimourpour A, Daneshpazhooh M. Dermoscopic 
Findings in 126 Patients with Alopecia Areata: A 

Cross-Sectional Study. Int J Trichology. 2018 May-
Jun;10(3):118-123. doi: 10.4103/ijt.ijt_102_17. 

PMID: 30034191; PMCID: PMC6028992
Pratt CH, King LE Jr, Messenger AG, Christiano 
AM, Sundberg JP. Alopecia areata. Nat Rev Dis 
Primers. 2017 Mar 16;3:17011. doi: 10.1038/

nrdp.2017.11. PMID: 28300084; PMCID: 
PMC5573125.

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ  
•  Η αιτιολογία της ΓΑ παραμένει άγνωστη 
•  Παθήσεις του θυρεοειδούς (20%, Anti- TG 

& Anti - TPO)

•  Παθήσεις που σχετίζονται με την γυροειδή 
αλωπεκία: ατοπική δερματίτιδα, λεύκη, ε-
ρυθηματώδης λύκος κ.α.

Sterkens A, Lambert J, Bervoets A. Alopecia 
areata: a review on diagnosis, immunological 

etiopathogenesis and treatment options. Clin Exp 
Med. 2021 May;21(2):215-230. doi: 10.1007/

s10238-020-00673-w. Epub 2021 Jan 1. PMID: 
33386567. Xin C, Sun X, Lu L, Yang R, Shan L, 
Wang Y: Increased Incidence of Thyroid Disease 

in Patients with Alopecia Areata: A System-
atic Review and Meta-Analysis. Dermatology 

2020;236:251-254. doi: 10.1159/000502025

•  Γενετικοί παράγοντες - κληρονομικότητα 
-  Οικογενειακό ιστορικό ΓΑ στο 10-25% των 

ασθενών   
-  14 γενετικοί τόποι που συσχετίζονται με 

τη ΓΑ
-  Τα HLA, ULBP3, IL-2RA, PTPN2 συμμετέ-

χουν στην αιτιοπαθογένεια της ΓΑ  
-  Το ULBP ενεργοποιεί τον NKG2D 

Petukhova L, Duvic M, Hordinsky M, Norris D, 
Price V, Shimomura Y, Kim H, Singh P, Lee A, Chen 

WV, Meyer KC, Paus R, Jahoda CA, Amos CI, 
Gregersen PK, Christiano AM. Genome-wide as-

sociation study in alopecia areata implicates both 
innate and adaptive immunity. Nature. 2010 Jul 
1;466(7302):113-7. doi: 10.1038/nature09114. 

PMID: 20596022; PMCID: PMC2921172.

•  Κατάρριψη του «ανοσολογικού προνομί-
ου» του θύλακα της τρίχας

Collapse of the immune priviledge 
is the driving force of AA 

Bertolini M, McElwee K, Gilhar A, Bulfone-Paus 
S, Paus R. Hair follicle immune privilege and its 

collapse in alopecia areata. Exp Dermatol. 2020 
Aug;29(8):703-725. doi: 10.1111/exd.14155. 

PMID: 32682334

•  «ανοσολογικό προνόμιο»: 
-  Ο τριχικός θύλακας δεν αναγνωρίζεται υ-

πό φυσιολογικές συνθήκες από το ανοσο-
ποιητικό σύστημα 

-  Έτσι προστατεύεται από ανεπιθύμητες α-
νοσοαντιδράσεις

-  Άλλα όργανα: κερατοειδής, όρχεις, εγκέ-
φαλος κ.α.

Bertolini M, McElwee K, Gilhar A, Bulfone-Paus 
S, Paus R. Hair follicle immune privilege and its 

collapse in alopecia areata. Exp Dermatol. 2020 
Aug;29(8):703-725. doi: 10.1111/exd.14155. 

PMID: 32682334. 
Gabriel Skogberg, Sonya Jackson, Annika Astrand, 
Mechanisms of tolerance and potential therapeu-

tic interventions in Alopecia Areata,
Pharmacology & Therapeutics, Volume 179, 2017, 

Pages 102-110, ISSN 0163-7258, https://doi.
org/10.1016/j.pharmthera.2017.05.008.

•  Κατάρριψη ανοσολογικού προνομίου:
-  Τα APC κύτταρα βρίσκονται κοντά στην ε-

πιδερμίδα
-  Διάφοροι παράγοντες (stress, φλεγμονή) 

καταστέλλουν τους «φρουρούς» του α-
νοσολογικού προνομίου  

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ & ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝώΔΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EADV ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ

Γυροειδής αλωπεκία 
ΒΛΑΣηΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔηΣ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄Πανεπιστημιακής 
Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εντοπισμένη ΟφίασηΔιάχυτη/ καθολική
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στις Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που βρίσκονται στην επόμενη σελίδα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ  
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΛΟΣΙΟΝ ΣΑΜΠΟΥΑΝ

Συμπλήρωμα διατροφής. Να μη γίνεται υπέρβαση της 
συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Τα Σ/Δ δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης 
δίαιτας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά.  
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή 
ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό 
σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική 
αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.  
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ:  81680/13.11.2009
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

LABORATOIRES BAILLEUL ΜΕΠΕ  
Γρανικού 3, Μαρούσι 151 25 
Τηλ: 2111 829 880

bailleul.com/greece
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-  IFN-γ +ουσία P ↑      IP Collapse
Lintzeri DA, Constantinou A, Hillmann K, Ghore-
schi K, Vogt A, Blume-Peytavi U. Alopecia areata 

- Current understanding and management. J 
Dtsch Dermatol Ges. 2022 Jan;20(1):59-90. doi: 

10.1111/ddg.14689. PMID: 35040577

SeVerIty OF aLOPeCIa tOOL 

SALT 0 = no hair loss

SALT 100 = 
complete hair loss

-  SALT 0 = no hair loss
- SALT 100 = complete hair loss
-  SALT 20 = 20% hair loss (80% scalp cover-

age)

SALT 0 = no hair loss

SALT 100 = 
complete hair loss

SALT 0 = no hair loss

SALT 100 = 
complete hair loss SALT 0 = no hair loss

SALT 100 = 
complete hair loss

ΠΡΟΣΒΟΛη ΟφΡΥΩΝ, ΒΛΕφΑΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥχΩΝ

Wyrwich KW, Kitchen H, Knight S, Aldhouse NVJ, Macey J, Nunes FP, Dutronc Y, Mesinkovska N, Ko 
JM, King BA. Development of Clinician-Reported Outcome (ClinRO) and Patient-Reported Outcome 

(PRO) Measures for Eyebrow, Eyelash and Nail Assessment in Alopecia Areata. Am J Clin Dermatol. 2020 
Oct;21(5):725-732. doi: 10.1007/s40257-020-00545-9. PMID: 32803546; PMCID: PMC7473969
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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

Fagron TrichoTest™
Γενετικό τεστ για την Αλωπεκία

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

Το SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism) «snip» αποτελεί μια 
μεταβολή ενός νουκλεοτιδίου σε 
μια συγκεκριμένη θέση στο DNA και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
προσδιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης 
αλωπεκίας. Το Fagron TrichoTest™ 
είναι ένα γενετικό τεστ τελευταίας 
τεχνολογίας μικροσυστοιχιών DNA που 
περισσότερες από 50 δημοσιευμένες 
μελέτες υποστηρίζουν την 
επιστημονική βάση του. 

Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές 
σε 13 γονίδια που έχει αποδειχθεί 
επιστημονικά ότι σχετίζονται με την 
αλωπεκία. 

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 
του 99,9% κατά τον γενετικό 
προσδιορισμό

• 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.
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•  Ήπια ΓΑ SALT < 20% 
•  Μέτρια ΓΑ SALT 21 - 49%
•  Σοβαρή ΓΑ SALT 50 - 100% 

Subscript score : ποσοστιαία βελτίωση 
στο SALT
- SALT30 βελτίωση στο SALT score 30% 
- SALT50 βελτίωση 50 %
- SALT75 βελτίωση 75 %

•  Ψυχολογική επιβάρυνση του ασθενούς 
• Ειδικές εντοπίσεις (π.χ. σε εμφανή σημεία) 

- SALT 0 = no hair loss
- SALT 100 = complete hair loss
-  SALT 20 = 20% hair loss (80% scalp cov-

erage)
Elise A. Olsen, MD, Douglas Canfield, SALT II: A 

new take on the Severity of Alopecia Tool (SALT) 
for determining percentage scalp hair loss BJour-

nal of the American Academy of Dermatology 
Volume 75 Issue 6 Pages 1268-1270 (December 

2016) DOI: 10.1016/j.jaad.2016.08.042

•  Αυξάνουμε το SALT κατά ένα επίπεδο: 
1. ψυχολογική επιβάρυνση 
2.  εμφανή συμμετοχή οφρύων ή βλεφαρί-

δων 
3.  ανεπαρκή ανταπόκριση στη θεραπεία ≥ 

6μηνες 
4.  θετική δοκιμασία έλξης σε περισσότερα 

σημεία 
King BA, Mesinkovska NA, Craiglow B, et al. De-
velopment of the alopecia areata scale for clinical 
use: results of an academic-industry collaborative 
effort. J Am Acad Dermatol. 2022;86(2):359-364

ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ACE CoNSENSUS STUdy
•  Τα τοπικά κορτικοστεροειδή διατηρούν το 

ρόλο τους: 
-  θεραπεία πρώτης γραμμής για ΓΑ τριχω-

τού, οφρύων και γενείου 
-  θεραπεία πρώτης γραμμής για παιδιά ≤ 

12 ετών ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της 
νόσου

-  η ενδοβλαβική έγχυση τριαμκινολόνης 
είναι αποτελεσματική για μεμονωμένες 
βλάβες 2,5-5mg/ml με μέγιστη δόση 10-
20mg ανά συνεδρία

•  Στα παιδιά με σοβαρού βαθμού ΓΑ (οφί-
αση, διάχυτη, καθολική) προτείνεται μί-
α προσπάθεια με τοπική ευαισθητοποίη-
ση (π.χ. DPCP) πριν λάβουμε υπόψη μας τη 
συστηματική θεραπεία

Wyrwich KW, Kitchen H, Knight S, Aldhouse NVJ, Macey J, Nunes FP, Dutronc Y, Mesinkovska N, Ko 
JM, King BA. Development of Clinician-Reported Outcome (ClinRO) and Patient-Reported Outcome 

(PRO) Measures for Eyebrow, Eyelash and Nail Assessment in Alopecia Areata. Am J Clin Dermatol. 2020 
Oct;21(5):725-732. doi: 10.1007/s40257-020-00545-9. PMID: 32803546; PMCID: PMC7473969

Meah, N., Wall, D., York, K., Bhoyrul, B., Bokhari, L., Sigall, D. A., … Sinclair, R. (2020). The Alopecia 
Areata Consensus of Experts (ACE) Study: Results of an International Expert Opinion on Treatments for 

Alopecia Areata. Journal of the American Academy of Dermatology. doi:10.1016/j.jaad.2020.03.004

•  Κορτικοστεροειδή: θεραπεία πρώτης γραμμής ανεξάρτητα από την ηλικία και τη βαρύτητα 
της νόσου 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
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•  Κορτικοστεροειδή per os (consensus 23%): 
πρεδνιζολόνη σε σοβαρή ΓΑ σε ηλικίες > 
13 ετών 
-  δοσολογία 0,4-0,6mg/kg/day, σταδιακή 

ελάττωση εντος 12 εβδομάδων
•  Υπόλοιπα ανοσοκατασταλτικά - ανοσοτρο-

ποποιητικά: 
-  Αναστολείς καλσινευρίνης - τοπική εφαρ-

μογή (consensus 60%): Πιμεκρόλιμους, 
Τακρόλιμους

-  κυκλοσπορίνη (consensus 23%): σε σο-
βαρή ΓΑ ενηλίκων, 3-5mg/kg/day, διάρ-
κεια 6-12 μήνες 

-  μεθοτρεξάτη (consensus 28%): σε σοβα-
ρή ΓΑ ενηλίκων, 15-20mg την εβδομά-
δα. Σε εφήβους 13-18 ετών σε δοσολογί-
α 0,4mg/kg/week 

-  Αζαθειοπρίνη, Mycophenolate Mofetil, 
Dapsone κ.α. (No consensus)

•  JAK Αναστολείς:
-  Οι JAK Inh αποτελούν μια ιδανική θερα-

πεία για τη ΓΑ ενηλίκων (αν εξαιρέσουμε 
το κόστος) 

-  Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή και οι 
JAK Inh ελαττώνουν τον κίνδυνο να εξε-
λιχθεί μια ΓΑ με πολλαπλές εστίες σε διά-
χυτη ή καθολική   

Meah, N., Wall, D., York, K., Bhoyrul, B., Bokhari, 
L., Sigall, D. A., … Sinclair, R. (2020). The Alopecia 
Areata Consensus of Experts (ACE) Study: Results 

of an International Expert Opinion on Treat-
ments for Alopecia Areata. Journal of the Ameri-

can Academy of Dermatology. doi:10.1016/j.
jaad.2020.03.004

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - JAK INh

JAK 1
JAK 2
JAK 3
TYK 2

JAK – STAT PATHWAY

Targets 
IFNα/IFNγ, IL-
12, IL-2, IL-7, 

IL-15

Triyangkulsri, Korn and Poonkiat Suchonwanit. 
“Role of janus kinase inhibitors in the treatment 
of alopecia areata.” Drug Design, Development 

and Therapy 12 (2018): 2323 - 2335.

• 13 Ιουνίου 2022

Αξιολόγηση ασθενών την 52η εβδομάδα 
BRAVE-AA1 & BRAVE-AA2
•  Το ποσοστό των ασθενών με baricitinib 

4mg που πέτυχαν SALT SCORE ≤ 20 αυξή-
θηκε στο 39% (n=201/515) 

•  Από αυτούς τους 201 ασθενείς 74.1% 
(n=149/201) πέτυχαν SALT SCORE ≤ 10 
(90% scalp coverage) 

•  Μεγαλύτερη δόση = καλύτερη απόκριση 
•  Συνέχιση θεραπείας = μεγαλύτερη αποτε-

λεσματικότητα
A study of baricitinib (LY3009104) in adults 

with severe or very severe alopecia areata (BRAVE-

Key inclusion and exclusion criteria
≥18 to ≤60 (males) or ≤70 (females)
severe (SALT score 50-94) or very severe (SALT score 95-100) AA

Αναλογία ασθενών με SALT Score ≤20 την 36Η εβδομάδα BRAVE-AA1 & BRAVE-AA2

Θετική ανταπόκριση και στις ειδικές εντοπίσεις

ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - JAK INh
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AA2). ClinicalTrials.gov identifier: NCT03899259. 
Updated February 3, 2021. Accessed May 4, 2021. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03899259
A study of baricitinib (LY3009104) in participants 
with severe or very severe alopecia areata (BRAVE-
AA1). Clinical Trials.gov identifier: NCT03570749. 

Updated February 21, 2021. Accessed May 4, 
2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/

NCT03570749

•  Πρίν και 8 μήνες μετά τη θεραπεία με 
baricitinib 4mg, σχεδόν πλήρης επανέκφυ-
ση των τριχών 

JAAD Case Reports 2019 5892-894DOI: 
(10.1016/j.jdcr.2019.07.005) 

•  Baricitinib (JAK 1/2): 
-  4 mg ημερησίως 
- 2  mg ημερησίως ≥ 75 ετών και για ασθε-

νείς με ιστορικό χρόνιων ή υποτροπια-
ζουσών λοιμώξεων 

-  2 mg ημερησίως για ασθενείς που έχουν 
επιτύχει διατηρούμενο έλεγχο της ενεργό-
τητας της νόσου με δόση 4 mg ημερη-
σίως και πληρούν τις προϋποθέσεις για 
σταδιακή μείωση της δόσης

•  Tofacitinib (JAK 1/2/3): 
- 2012 FDA Approved για άλλες ενδείξεις 
- Πολύ συχνά off label στη ΓΑ 
-  επανέκφυση των τριχών κατά μ.ο. σε 3,8 

μήνες από την έναρξη της θεραπείας
- Response rate >70%   

Poster 
Milan 
2022

Poster 
Milan 
2022

•  Review: χορήγηση tofacitinib σε παιδιά 
- 7 papers: 59 ασθενείς ηλικίας 4-18 ετών 
-  Tofacitinib 5mg 2xημερησίως για 2-38 

μήνες (Response rate 55%) ή 
-  Tofacitinib 2% topical solution για 3-17 

μήνες (Response rate 41%) 
-  Συστηματική χορήγηση >>> τοπικής (73% 

vs 23%, p-Value = 0.04) 
• Tofacitinib (JAK 1/2/3): 

-  Μερικοί ασθενείς υποτροπιάζουν κατά τη 
διάρκεια τηςθεραπείας 

-  Αύξηση της δόσης του Tofacinib (5>10mg 
2xημερησίως)

-  Προσθήκη κορτικοστεροειδών (συστημα-
τικά ή ενδοβλαβικά)

-  Προσθήκη minoxidil per os (2,5mg - 
5mg/d) 

•  Συνδυασμός Tofacitinib 5mg 2x ημερησί-
ως + minoxidil 5mg στους άντρες, 2,5mg 
στις γυναίκες 

•  8/12 (67%) ασθενείς παρουσίασαν SALT75 
και 4/12 SALT11-75

Wambier CG, Craiglow BG, King BA. Combina-
tion tofacitinib and oral minoxidil treatment 

for severe alopecia areata. J Am Acad Derma-
tol. 2021 Sep;85(3):743-745. doi: 10.1016/j.
jaad.2019.08.080. Epub 2019 Sep 6. PMID: 

31499158.

•  Tofacitinib (JAK 1/2/3): 

Υπογλώσσια χορήγηση Tofacitinib χωρίς α-
ποτελεσματικότητα 

•  ALLEGRO phase 2b/3 Study: Ritlecitinib vs 
Placebo

•  718 ασθενείς ≥ 12 ετών με σοβαρη ΓΑ (incl. 
AU + AT)

•  40% των ασθενών που έλαβαν δόση ε-
φόδου 200mg για ένα μήνα και 50mg ως 
δόση συντήρησης πέτυχαν SALT SCORE ≤ 
20% τη 48η βδομάδα 

•  34% των ασθενών που έλαβαν 30mg ως 
δόση συντήρησης πέτυχαν SALT SCORE ≤ 
20% τη 48η βδομάδα 

•  Μεγαλύτερη δόση = καλύτερη ανταπόκρι-
ση 

N=142, baseline SALT >50%, Διάρκεια θερα-
πείας 6 μήνες, SALT30= 50% ritlecitinib, 64% 
brepocitinib, SALT90= 25% ritlecitinib, 44% 
brepocitinib

Brepocitinib>ritlecitinib
King B, Guttman-Yassky E, Peeva E, Banerjee A, 
Sinclair R, Pavel AB, Zhu L, Cox LA, Craiglow B, 

Chen L, Banfield C, Page K, Zhang W, Vincent MS. 
A phase 2a randomized, placebo-controlled study 

to evaluate the efficacy and safety of the 
oral Janus kinase inhibitors ritlecitinib 

and brepocitinib in alopecia areata: 
24-week results. 

J Am Acad Dermatol. 2021 Aug;85(2):379-387. 
doi: 10.1016/j.jaad.2021.03.050. Epub 2021 

Mar 20. PMID: 33757798.

•  Τι γίνεται όταν σταματήσουμε τη θεραπεία?
≈ 60% των ασθενών υποτροπίασαν εντος 
16.1 (ritlecitinib) και 24.1 (brepocitinib) 
βδομάδες (SALT30) αντίστοιχα οπότε και 
χρειάστηκε επανέναρξη της θεραπείας

•  Τι γίνεται όταν σταματήσουμε τη θεραπεία?
≈ 55% ανταποκρίθηκαν εκ νέου στη θερα-
πεία
-  57% ritlecitinib και 53% brepocitinib εί-

χαν εκ νέου ανταπόκριση (SALT30) στη θε-
ραπεία

-  Μειωμένη αποτελεσματικότητα σε περί-
πτωση διακοπής και επανέναρξης της ί-
διας θεραπείας

Peeva E, Guttman-Yassky E, Banerjee A, 
Sinclair R, Cox LA, Zhu L, Zhu H, Vincent M, King 

B. Maintenance, withdrawal, 
and re-treatment with ritlecitinib and brepocitinib 

in patients with alopecia areata 
in a single-blind extension of a phase 

2a randomized clinical trial. 
J Am Acad Dermatol. 2022 Aug;87(2):390-393. 

doi: 10.1016/j.jaad.2021.12.008. Epub 2021 Dec 
13. PMID: 34915057.
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•  38,3% των ασθενών με τη δόση 12mg (2x 
ημερησίως) και 33% των ασθενών με τη 
δόση 8mg πέτυχαν SALT SCORE ≤ 20% 

•  Μεγαλύτερη δόση = καλύτερη ανταπόκριση 
King B, Mesinkovska N, Mirmirani P, Bruce S, 

Kempers S, Guttman-Yassky E, Roberts JL, McMi-
chael A, Colavincenzo M, Hamilton C, Braman 

V, Cassella JV. Phase 2 randomized, dose-ranging 
trial of CTP-543, a selective Janus Kinase inhibi-
tor, in moderate-to-severe alopecia areata. J Am 
Acad Dermatol. 2022 Aug;87(2):306-313. doi: 

10.1016/j.jaad.2022.03.045. Epub 2022 Mar 29. 
PMID: 35364216.

•  Περιορισμένα δεδομένα στη ΓΑ

JAK Inh υπό διερεύνηση στη ΓΑ
JAK INH AA JAK 1 JAK 2 JAK 3 TYK 2

Baricitinib Χ Χ Phase 3 completed

Ritlecitinib Χ
Phase 2a completed 

Phase 2b/3 completed

Ivarmacitinib Χ Phase 2 completed

Deuruxolitinib Χ Χ Phase 3 ongoing

Brepocitinib Χ Χ Phase 2 completed

ATI-501 ΧΧ Χ Phase 2 completed

JAKTINIB Χ Χ Χ Phase 2 completed

•  Adverse events
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, 
ζωστήρας, πονοκέφαλος, φαρυγγίτιδα, 
ναυτία, ακμή, εργαστηριακά (λιπίδια, GOT/
GPT, CPK), κ.α. 
King B, et al. N Engl J Med. 2022;386(18):1687-

1699; King B, et al. J Am Acad Dermatol. 
2022;87(2):306-313; Kragstrup TW, et al. RMD 

Open. 2022;8(1)e002236; Jalles C, et al. Therapie 
2022;S0040-5957(22)00092-0

• Black box warning  
- serious infection 
- major adverse cardiovascular events
- thromboembolic events 
- Malignancy  
King B, et al. N Engl J Med. 2022;386(18):1687-

1699; King B, et al. J Am Acad Dermatol. 
2022;87(2):306-313; Kragstrup TW, et al. RMD 

Open. 2022;8(1)e002236; Jalles C, et al. Therapie 
2022;S0040-5957(22)00092-0

OraL SUrV StUDy 

•  ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕ ΡΑ (TOFACITINIB VS TNF Inh)

•  MEDIAN FOLLOW UP 4 ΧΡΟΝΙΑ
•  ΑΣΘΕΝΕΙΣ > 50 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣ-

ΤΟΝ 1 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ-
ΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 
ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ 

• Αξιολόγηση pros & cons 
• (!) Ασθενείς με ΓΑ είναι συνήθως < 40 ετών
• Σωστή διαλογή ασθενών  

θρόμβωση, λέμφωμα 

•  Κοινά χαρακτηριστικά JAK Inh στη ΓΑ που 
προκύπτουν από τις κλινικές μελέτες:
-  Σε 30%-40% ασθενών > 80% επανέκφυ-

ση των τριχών 
-  Καλά ανεκτή θεραπεία από την πλειονό-

τητα των ασθενών 
-  Δοσοεξαρτώμενη απάντηση (↑δόση, κα-

λύτερη ανταπόκριση) 
-  Διακοπή της θεραπείας οδηγεί συχνά σε 

υποτροπή 
-  Συνεχόμενη θεραπεία έχει σαν αποτέλε-

σμα αύξηση της αποτελεσματικότητας 

King B, Ohyama M, Kwon O, Zlotogorski A, Ko J, 
Mesinkovska NA, Hordinsky M, Dutronc Y, Wu WS, 

McCollam J, Chiasserini C, Yu G, Stanley S, Holz-
warth K, DeLozier AM, Sinclair R; BRAVE-AA Investi-
gators. Two Phase 3 Trials of Baricitinib for Alopecia 

Areata. N Engl J Med. 2022 May 5;386(18):1687-
1699. doi: 10.1056/NEJMoa2110343. Epub 2022 

Mar 26. PMID: 35334197.

ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
tοπική θεραπεία JAK Inh 
•  Olsen EA, Kornacki D, Sun K, Hordinsky MK. 

Ruxolitinib cream for the treatment of patients 
with alopecia areata: A 2-part, double-blind, ran-
domized, vehicle-controlled phase 2 study. J Am 
Acad Dermatol. 2020 Feb;82(2):412-419. doi: 
10.1016/j.jaad.2019.10.016. Epub 2019 Oct 14. 
PMID: 31622643.

•  Mikhaylov D, Glickman JW, Del Duca E, Nia J, 
Hashim P, Singer GK, Posligua AL, Florek AG, Ibler 
E, Hagstrom EL, Estrada Y, Rangel SM, Colavin-
cenzo M, Paller AS, Guttman-Yassky E. A phase 
2a randomized vehicle-controlled multi-center 
study of the safety and efficacy of delgocitinib 
in subjects with moderate-to-severe alopecia 
areata. Arch Dermatol Res. 2022 Mar 1. doi: 
10.1007/s00403-022-02336-0. Epub ahead of 
print. PMID: 35230488.

•  Putterman E, Castelo-Soccio L. Topical 2% to-
facitinib for children with alopecia areata, alope-
cia totalis, and alopecia universalis. J Am Acad 
Dermatol. 2018 Jun;78(6):1207-1209.e1. doi: 
10.1016/j.jaad.2018.02.031. PMID: 29754888.
Tofacitinib cream: αποτελεσματικότητα 

σε ΓΑ τριχωτού γενείου και βλεφαρίδων 

Tοπική vs συστηματική θεραπεία JAK Inh 

Tοπική vs συστηματική θεραπεία JAK Inh 
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•  Η συστηματική θεραπεία με JAK Inh υπερι-
σχύει της τοπικής 

•  Η πιθανότητα για καλή απάντηση (50-100% 
επανέκφυση) στη θεραπεία είναι 7 φορες με-
γαλύτερη στη συστηματική χορήγηση 

Phan K, Sebaratnam DF. JAK inhibitors for 
alopecia areata: a systematic review and meta-

analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 
May;33(5):850-856. doi: 10.1111/jdv.15489. 

Epub 2019 Apr 10. PMID: 30762909.

ςυστηματική θεραπεία - dupilumab 
•  μονοκλωνικό αντίσωμα που αποκλείει τους 

υποδοχείς της IL-4 και της IL-13
•  Αντικρουόμενες απόψεις για τη ΓΑ 

•  AA Patients N=60, with or without con-
comitant AD were randomized (2:1) to 
either weekly subcutaneous dupilumab 
300mg or placebo 

•  Στις 48 εβδομάδες θεραπείας 32,5%, 
22,5% και 15% των ασθενών πέτυχαν 
SALT30/50/75 

•  Όπως προκύπτει από τη μελέτη η αρχική 
τιμή της IgE μπορεί να μας βοηθήσει στην 
επιλογή των ασθενών 

•  IgE ≥ 200 IU/ml παρουσίασαν σημαντική 
βελτίωση στο SALT30/50/75 53.8%, 46.2%, 
and 38.5%
Guttman-Yassky E, Renert-Yuval Y, Bares J, Chima 
M, Hawkes JE, Gilleaudeau P, Sullivan-Whalen M, 

Singer GK, Garcet S, Pavel AB, Lebwohl MG, Krueger 
JG. Phase 2a randomized clinical trial of dupilumab 

(anti-IL-4Rα) for alopecia areata patients. Allergy. 
2022 Mar;77(3):897-906. doi: 10.1111/all.15071. 

Epub 2021 Sep 6. PMID: 34460948.

Τοπική θεραπεία ιμικουιμόδη και DPCP 
•  Χορήγηση Ιμικουιμόδης για ενίσχυση της 

δράσης της DPCP

•  τροποποιητής των υποδοχέων της 1-φωσφορικής σφιγγοσίνης 
• Ασθενείς ≥ 18 και ≤ 70 ετών • Μέτρια & σοβαρή ΓΑ (SALT ≥ 25 και ≤ 95)
• Επίμονη ΓΑ ≥ 6 μήνες, < 5 χρόνια • Stable disease τους τελευταίους 6 μήνες

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04556734

• Κλινική μελέτη ΓΑ σε παιδιά, φάσης 2/3 • ≥ 2ετών και ≤ 18ετών • Μέτρια έως σοβα-
ρή ΓΑ (SALT score ≥ 25 και <95) • Διάρκεια απώλειας τριχών >6 μήνες και < 3 χρόνια

Συστηματική θεραπεία - oral etrasimod 

Τοπική θεραπεία LH-8 (coacillium 21%) 

•  Ιμικουιμόδη 5% 2 φορές τη βδομάδα 
(Δε+Τετ) σε συνδυασμό με DPCP 0,25% 
(Παρ) σε ασθενείς που είχαν λάβει ήδη μο-
νοθεραπεία με DPCP 

•  SALT SCORE Μ.Ο. 43,3 → 7/9 ασθενείς 
βελτίωση στο SALT 13,3

Άλλες θεραπείες – low dose IL-2

•  Χωρίς αποτελεσματικότητα
Le Duff F, Bouaziz JD, Fontas E, Ticchioni M, 

Viguier M, Dereure O, Reygagne P, Montaudié H, 
Lacour JP, Monestier S, Richard MA, Passeron T. 
Low-Dose IL-2 for Treating Moderate to Severe 

Alopecia Areata: A 52-Week Multicenter Prospec-
tive Placebo-Controlled Study Assessing its Impact 

on T Regulatory Cell and NK Cell Populations. J 
Invest Dermatol. 2021 Apr;141(4):933-936.e6. 
doi: 10.1016/j.jid.2020.08.015. Epub 2020 Sep 

14. PMID: 32941917.

Πώς διαμορφώνεται 
ο θεραπευτικός μας αλγόριθμος

Ήπια ΓΑ Μέτρια ΓΑ Σοβαρή ΓΑ

1st line 
Τοπικά κορτικοστεροειδή  +/- 

ενδοβλαβική έγχυση 
+/- μινοξιδίλη 5% 

2nd line

Τοπικά κορτικοστεροειδή  
+/- ενδοβλαβική έγχυση 

+/- μινοξιδίλη 5% 
Τοπική ανοσοθεραπεία 

Μινοξιδίλη per os 

1st line 
JAK Inh 

+/- ενδοβλαβική έγχυση
+/- Μινοξιδίλη per os

2nd line 

Τοπική ανοσοθεραπεία 
Μινοξιδίλη per os 
Θεραπεία ώσεων 

JAK Inh 
Άλλες συστηματικές θεραπείες  

Θεραπεία ώσεων 
JAK Inh 

Άλλες συστηματικές 
θεραπείες  

Τοπική ανοσοθεραπεία 
Άλλες συστηματικές 

θεραπείες 
+/- ενδοβλαβική έγχυση 

+/- Μινοξιδίλη per os 

Meah et al. 2020 mod. Piraccini , Galvan, 
Blume-Peytavi, How Do We Treat Alopecia 

Areata? Milan 2022 

Προτεινόμενη θεραπεία ΓΑ με Jak inh 
•  Ασθενής > 18 ετών, SALT >50, προηγούμε-

νες θεραπείες sine effectu 
•  Εργαστηριακός έλεγχος: Blood cell count, com-

plete metabolic panel, lipids, HIV, HCV, HBV, 
IGRA + Vaccine schedule update incl. HZ 

• Θεραπεία με JAK Inh πχ Baricitinib 
•  Αξιολόγηση του ασθενούς κάθε 3 μήνες. 

Περιμένουμε σχεδόν πλήρη επανέκφυση 
των τριχών εντός 9-12 μηνών 

•  Διακοπή σε περίπτωση λεμφοπενίας <500 ή 
ουδετεροπενία < 1000 ή Αιμοσφαιρίνη <8 

Piraccini , Galvan, Blume-Peytavi, How Do We 
Treat Alopecia Areata? Milan 2022 

ΠΡΟΣΟχη
Ασθενή < 18 ετών off label, Ασθενή > 75 ετών, 
Παχυσαρκία, Κάπνισμα, Διαβήτη, Καρδιαγγεια-
κές παθήσεις, Θρόμβωση, Ιστορικό κακοήθειας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•  30-40% των ασθενών που λαμβάνουν 

συστηματική θεραπεία με JAK Inh έχουν 
>80% επανέκφυση των τριχών 

•  Χορήγηση σε σοβαρή ΓΑ (SALT >50%) 
•  Συστηματική θεραπεία JAK >>> τοπική θε-

ραπεία JAK
•  Baricitinib, Ritlecitinib(?) 
•  Οι JAK Inh άνοιξαν νέα μονοπάτια στη θε-

ραπεία της ΓΑ και αναμένουμε τις μελλοντι-
κές εξελίξεις  ID
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Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα  
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝη η. ΛΙΑΚΟΥ
Δερματολόγος - Αφροδιοσιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων 
και Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

ΕΠΙχΕΙΡηΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤηΣ ΒΑΚΤηΡΙΑΚηΣ ΛΟΙΜΩξηΣ
•  Οι ασθενείς που εμφανίζουν έξαρση μπορεί να εκδηλώσουν περιστασιακά συστηματική συ-

μπτωματολογία, όπως πυρετό
•  Υπάρχουν κλινικά σημεία που συνδέονται με λοίμωξη και φλεγμονή (όπως σχηματισμός α-

ποστημάτων)
•  Έχουν εντοπιστεί παθογόνοι μικροοργανισμοί σε βλάβες HS, χρησιμοποιώντας μοριακές με-

θόδους  ανίχνευσης 
•  Η θετική ανταπόκριση στα αντιβιοτικά σε υποομάδες ασθενών 
•  Στην HS σπάνια υπάρχει λεμφαγγειίτιδα, σηψαιμία, κυτταρίτιδα ή περιφερειακή λεμφαδενο-

πάθεια

•  Η HS δεν πληροί τα αξιώματα του Koch ορίζοντας τη βακτηριακή λοιμώδη νόσο 
-  Ο ύποπτος παθογόνος μικροοργανισμός πρέπει να υπάρχει σε κάθε πάσχοντα, αλλά να α-

πουσιάζει από τους υγιείς μάρτυρες. 
-  Ο ύποπτος μικροοργανισμός πρέπει να μπορεί να απομονωθεί και εν συνεχεία να αναπτυ-

χθεί σε αμιγή καλλιέργεια.
-  Κύτταρα από την αμιγή καλλιέργεια του ύποπτου μικροοργανισμού πρέπει να προκαλούν 

τη νόσο σε υγιείς μάρτυρες.
-  Ο οργανισμός πρέπει να απομονώνεται εκ νέου και να αποδεικνύεται ότι είναι όμοιος με 

τον αρχικό.
•  Στην ΗS δεν αναφέρεται μετάδοση της νόσου σε άτομα με στενή επαφή
•  Ανοσοτροποποιητικές θεραπείες περιλαμβάνονται στη θεραπεία της νόσου
•  Αν και αντιβιοτικά έχουν αποδειχθεί χρήσιμα στη διαχείριση της HS σε υποσύνολα ασθενών, 

πολλά είναι γνωστό ότι έχουν αντιφλεγμονώδη δράση
•  Υπάρχει ασυμβατότητα βαρύτητας κλινικής εικόνας και μικροβιολογικών ευρημάτων
•  Υπάρχει ποικιλότητα απομονούμενων μικροοργανισμών (συχνά συστατικά της φυσιολογι-

κής χλωρίδας)
Ασυμβατότητα βαρύτητας κλινικής εικόνας και μικροβιολογικών ευρημάτων
Ποικιλότητα απομονούμενων μικροοργανισμών (συχνά συστατικά της φυσιολογικής χλωρίδας)

Naik HB, Nassif A, Ramesh MS, Schultz G, Piguet V, Alavi A, & Lowes MA. 
Journal of Investigative Dermatology 2019: 139: 13-16

Ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων (Staphylococcus aureus, coagulase-negative staphylococci, Co-
rynebacterium species και αναερόβια στελέχη όπως Porphyromonas, Prevotella και Fusobac-
terium) έχουν απομονωθεί από HS βλάβες.

ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
Ο ρόλος της βακτηριακής λοίμωξης, ως πρωτογενή αιτία της hS, είναι αμφιλεγόμενος 

•  Σε αντίθεση με άλλες μελέτες, η μελέτη αυ-
τή διέφερε στη μέθοδο δειγματοληψίας 

•  Το δείγμα ελήφθη από εν τω βάθει αναρ-
ρόφηση από ενεργά οζίδια (αποστήματα), 
προκειμένου να αποφευχθεί η επιμόλυν-
ση με φυσιολογική χλωρίδα του δέρμα-
τος

•  Συνολικά στη μελέτη ήταν 22 ασθενείς, 
32% ήταν αρνητικοί στην καλλιέργεια και 
το 68% θετικοί 

•  Ελήφθησαν συνολικά 16 απομονώσεις, 14 
αερόβιες και 2 αναερόβιες 

•  Proteus mirabilis, Staphylococcus haemo-
lyticus και Staphylococcus lugdunensis, και 
Propionibacterium granulosum. 

Alexandros C Katoulis, Dimitra Koumaki, 
Aikaterini I Liakou, et al. Skin Appendage Dis-

ord 2015;1:55-9 

 Staphylococcus aureus
 Coagulase-negative staphylococci

 Enterococci

 Anaerobic cocci

H μελέτη έδειξε:
•  ότι οι ασθενείς σε υψηλότερο στάδιο κατά 

Hurley ήταν θετικοί για πιο έντονα πολυμι-
κροβιακή χλωρίδα, σε σύγκριση με τους α-
σθενείς σε χαμηλότερα στάδια

•  Συσχετίστηκε επίσης η απομόνωση συγκε-

9o ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
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κριμένων ειδών με κλινικά πιο «εκτεταμέ-
νη» νόσο 

•  Στάδιο ΙΙΙ κατά Hurley συσχέτιση  με απο-
μόνωση τόσο αερόβιων όσο και αναερόβι-
ων βακτήριων

Nikolakis G, Liakou AI, Bonovas S, 
Seltmann H, Bonitsis N, Join-Lambert O, 

et al. Acta dermato-venereologica 2017: 97; 
493-498

The Microbiome in 
Hidradenitis Suppurativa: 
A Review
Kirsty J. L. Wark - Geoffrey D. Cains

•  21 μελέτες για τον έλεγχο του μικροβιώμα-
τος στην HS (1988-2022)

•  972 ασθενείς και 46 υγιείς μάρτυρες
•  2 μελέτες για το μικροβίωμα του ΓΕΣ στην 

HS (2016, 2020)
•  100 ασθενείς και 36 υγιείς μάρτυρες

•  Στις μελέτες που χρησιμοποιήσαν την καλ-
λιέργεια ως μέθοδο ανάπτυξης των βακτη-
ρίων, τα είδη που κυρίως αναπτύχθηκαν ή-
ταν οι Staphylococcus aureus, coagulase-
negative Staphylococcus και Enterobacte-
riaceae.

τα είδη που κυρίως 

Staphylococcus και Enterobacteriaceae.

sequencing) για να μελετήσουν το 

και Prevotella. 

HS, τα 
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sequencing) για να μελετήσουν το 

και Prevotella. 

HS, τα 

•  Στις μελέτες που χρησιμοποίησαν μοριακές 
μεθόδους (16S και 18S sequencing) για να 
μελετήσουν το μικροβίωμα του δέρματος, 
απομονώθηκαν κυρίως τα είδη Porphy-
romonas και Prevotella. 

•  Οι πιο συχνοί μικροοργανισμοί που απο-
μονώθηκαν από τους ασθενείς με ανθε-
κτική (στη θεραπεία) HS, τα είδη Coryne-
bacterium, S. epidermidis, S. aureus και 
Prevotella. 

•  Ο Staphylococcus aureus έχει εμπλακεί στο 
παρελθόν στην παθογένεση της HS. 

•  Ωστόσο, ο ρόλος του S. aureus είναι τώρα 
λιγότερο ευκρινής. 

•  Dinh et al. βρήκαν ότι άτομα με HS ήταν 
λιγότερο πιθανά να έχουν αποικισμό της 
ρινός με S. aureus σε σχέση με τα υγιή ά-
τομα. 

•  Οι Katoulis et al. έδειξαν ότι δεν υπήρ-
χε στατιστικά σημαντική αύξηση της ρινι-
κής φορείας του S. aureus σε ασθενείς με 
Hurley III σε σχέση με αυτούς σε στάδιο I 
ή II.

•  Ο S. aureus έχει μια ξεκάθαρη συσχέτιση 
με άλλες δερματικές παθήσεις όπως η α-
τοπική δερματίτιδα, όπου παρατηρούνται 
υψηλά ποσοστά ρινικής φορείας και σα-
φής κλινική βελτίωση μετά την εκρίζωσή 
τους.

•  Τα είδη Porphyromonas, Prevotella και Co-
rynebacterium ήταν τα πιο συχνά ανιχνεύ-
σιμα βακτήρια εντός των HS συριγγίων. 

•  Μια μελέτη χρησιμοποίησε ανοσοφθορι-
σμό (IF) και in situ φθορίζοντα φθορισμό 
(FISH), ανέδειξε την παρουσία των βιοφιλμ, 
σε ορισμένα από οποία αναφέρθηκε ότι α-
νιχνεύτηκε το P. Acnes.
-  Συσσώρευση μικροβίων στην μεσοκυττά-

ρια ουσία, με φαινοτυπικά χαρακτηριστι-
κά διαφορετικά των ειδών που συμμετέ-
χουν

-  Ο σχηματισμός του προστατεύει τα κύτ-
ταρα από περιβαλλοντικές επιδράσεις και 
διευκολύνει την διαφυγή από την ανοσο-
λογική επαγρύπνηση του ξενιστή

-  Εξέταση συριγγίων δείχνει βλεννώδεις 
συσσωρεύσεις που θυμίζουν βιοφίλμ

-  Τα βακτήρια είναι προσκολλημένα στην ε-
πιφάνεια του αυλού και δημιουργούν συ-
ναθροίσεις

-  Η νόσος παραμένει εντοπισμένη σε συ-
γκεκριμένες θέσεις και είναι δύσκολο να 
εκριζωθεί με τα αντιβιοτικά, παρότι τα μι-
κρόβια εμφανίζονται ευαίσθητα σε αυτά

•  Ωστόσο, άλλη μελέτη βρήκε μια μείωση 
του P. Acnes στις βλάβες HS σε σχέση με 
το υγιές δέρμα.

Kirsty J L Wark, Geoffrey D Cains. 
The Microbiome in Hidradenitis Suppurativa: 

A Review. Dermatol Ther (Heidelb). 
2021;11:39-52. 

Clinical, 
microbiological, 
immunological
and imaging 
characteristics 
of tunnels 
and fistulas 
in hidradenitis 
suppurativa 
and Crohn's disease
Astrid-Helene Ravn Jorgensen | 
Simon Francis Thomsen | 
Katrine Elisabeth Karmisholt | 
Hans Christian Ring

•  Παραδόξως, ενώ τα HS συρίγγια και τα συ-
ρίγγια της νόσου Crohn συμβαίνουν σε πα-
ρόμοια ανατομικά σημεία, υπάρχουν δια-
φορές στη μικροβιακή σύνθεση ανάμεσα 
στα δύο. 

•  Τα συρίγγια HS χαρακτηρίζονται από μί-
α αύξηση στα στελέχη Porphyromonas και 
Prevotella, καθώς και από την παρουσία βι-
οφιλμ. 

•  Σε αντίθεση, τα συρίγγια CD χαρακτηρίζο-
νται από μία αύξηση E. coli, Staphylococci, 
Streptococcus και είδη Corynebacterium, 
καθώς και από μείωση της εντερικής χλω-
ρίδας. 

Astrid-Helene Ravn Jorgensen, 
Simon Francis Thomsen, 

Katrine Elisabeth Karmisholt, 
Hans Christian Ring. Exp Dermatol 

2020;29:118-123. 

•  Ο ρόλος της διατροφής στα δερματολογικά 
νοσήματα προτείνει μια συσχέτιση μεταξύ 
του εντερικού μικροβιώματος και των δερ-
ματολογικών νοσημάτων, έναν άξονα δέρ-
ματος- εντέρου. 

•  Το μεταβολικό σύνδρομο, και κατ’ επέκτα-
σιν ο δυτικός τρόπος διατροφής, είναι μια 
συχνή συννοσηρότητα στην HS.

•  Οι Eppinga et al. κατέδειξαν μια αλλαγή 
στο εντερικό μικροβίωμα στους ασθενείς με 
HS και IBD. 

•  Μια μικρή μελέτη με ασθενείς HS θετι-
κούς για το αντιγόνο anti-Saccharomyces 
cerevisiae  (ASCA) IgG που υπεβλήθησαν 
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σε χειρουργική αφαίρεση των βλαβών και α-
κολούθως ακολούθησαν μια διαίτα ελεύθε-
ρη από μαγιά μπύρας, επεξεργασμένα προϊ-
όντα και σάκχαρα φάνηκαν να έχουν ύφεση 
των βλαβών, όσο εφήρμοζαν την δίαιτα. 
•  Μια άλλη μελέτη που συμπεριέλαβε 37 α-

σθενείς που ακολουθούσαν δίαιτα χωρίς 
μαγιά μπύρας για 6 έτη, έδειξε ότι 70% των 
ασθενών βελτιώθηκαν χωρίς άλλη θερα-
πεία, και η παροδική κατανάλωση μαγιάς 
μπύρας, επεξεργασμένων προϊόντων και 
σακχάρων σε φαγητά, συνδέθηκαν με πα-
ροδικές εξάρσεις της νόσου.

•  Η σχέση μεταξύ ASCA, IBD και HS χρειάζε-
ται περαιτέρω διερεύνηση.

Kirsty J L Wark, Geoffrey D Cains. 
The Microbiome in Hidradenitis Suppurativa: 

A Review. Dermatol Ther (Heidelb). 
2021;11:39-52. 

exploring the human 
hair follicle microbiome
M.B. Lousada, 
T. Lachnit, J. Edelkamp, 
T. Rouille, D. Ajdic, Y. Uchida, 
A. Di Nardo, T.C.G. Bosch, R. Paus

•  Τα είδη Porphyromonas και Prevotella 
στο μικροβίωμα του δέρματος μπορούν 
να συντελέσουν στην παθογένεση της HS, 
μέσω διαταραχής της παραγωγής αντι-
μικροβιακών πεπτιδίων [antimicrobial pep-
tides (AMPs)].

•  Αυτό με τη σειρά του διαταράσσει τον 
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττά-
ρων, και κατ’ επέκταση στη χημειοταξία 
και συσσώρευση μακροφάγων και ουδε-
τεροφίλων. 

•  Τα είδη Prevotella ενεργοποιούν τις ανοσο-
λογικές αντιδράσεις που προάγονται από τα 
κύτταρα T helper 17 (Th17), και έχει φανεί 
να αυξάνουν την παραγωγή των ιντερλευ-
κινών IL-23 και IL-1, οι οποίες και οι 2 ε-
μπλέκονται στην παθογένεση της HS.  

Lousada M, Lachnit T, Edelkamp J, 
et al. Exploring the human hair follicle 

microbiome. Br J Dermatol 2021;
184:802-815. Larsen JM. 

The immune response to Prevotella 
bacteria in chronic inflammatory disease. 

Immunology 2017;151:363–374

The Microbiome in 
Hidradenitis Suppurativa: 
A Review
Kirsty J. L. Wark - Geoffrey D. Cains

•  Μη προσβεβλημένο δέρμα σε ασθενείς HS 
έχει φανεί να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις 
στο μικροβίωμα σε σχέση με υγιείς μάρτυ-
ρες. 

•  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να συμ-
βαίνουν αλλαγές στη σύνθεση του τοπικού 
μικροβιώματος και να συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη των βλαβών.

Kirsty J L Wark, Geoffrey D Cains. The Micro-
biome in Hidradenitis Suppurativa: A Review. 

Dermatol Ther (Heidelb). 2021;11:39-52. 

What causes 
hidradenitis 
suppurativa?
15 years after
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•  Ο ρόλος του μικροβιώματος στην παθογέ-
νεση της HS παραμένει ασαφής. 

•  Υπάρχουν στοιχεία ότι η φλεγμονή είναι το 
ερέθισμα που πυροδοτεί τη θυλακική από-
φραξη, και ακολούθως τη θυλακική ρήξη 
και τη δημιουργία αποστημάτων και συριγ-
γίων. 

•  Εάν η δυσβίωση και οι αλλαγές στο τοπι-
κό μικροβίωμα είναι παθογενετικές και είναι 
η αιτία της υποκείμενης φλεγμονώδους δι-
αδικασίας ή το αποτέλεσμα αυτής, μένει να 
διερευνηθεί.

Christos C Zouboulis, Farida Benhadou, 
Angel S Byrd, Nisha S Chandran, 

Evangelos J Giamarellos-Bourboulis, et al. 
Review Exp Dermatol 2020;29:1154-1170. 
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Ζητήστε µια επίδειξη για σύγκριση 
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 Fractional scanner σχεδίασης ecomed 
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 ∆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

Άλλες εφαρ�ογές:
 Μυρµηκίες
 Θηλώµατα
 Κονδυλώµατα
 Ξανθελάσµατα
 Καυτηριασµούς - Εξαχνώσεις
 Τοµές 

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
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ΣΥΝήΘεΙΣ ΑΠΟΡΙεΣ ΓΙΑ ΤήΝ 
Ισοτρετινοΐνη στην ακμή 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΕΡΡΟΣ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Τρίπολη

ςέ ΠοΙές ΑΚΜές 
το ςΥντΑγογρΑΦοΥΜέ; 
• Σε οποιαδήποτε ανθεκτική 
στις τοπικές θεραπείες ακμή. 

• Σε ασθενείς που έχουν κουραστεί 
από τα χρόνια θεραπειών

ςέ ΠοΙές ηλΙΚΙές;
Σε οποιαδήποτε ηλικία. 

Επισήμως βέβαια έχει ένδειξη 
σε ηλικίες >12 ετών, γι αυτό 

προσοχή στην συνταγογράφηση 
σε μικρότερους ασθενείς: 

Πάντα το συζητάμε με τους γονείς 
οι οποίοι το εγκρίνουν και βέβαια 

δεν το συνταγογραφούμε ηλεκτρονικά. 

ΓΙΑΤΡΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤηΝ COVID 
& ΤΟ χΑΠΙ; 
ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ; ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ; 
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ;
•  Δεν μας απασχολεί καθόλου ο COVID, α-

ντίθετα το πιο πιθανόν είναι η νόσος να δι-
αδράμει ηπιότερα. Στις αρχές της πανδημί-
ας, μάλιστα, η ΙΣΟ προτάθηκε και ως θερα-
πεία για τον ιό. 

•  Σε μία πρόσφατη δημοσίευση, βρέθηκε ότι 
οι ασθενείς με COVID-19 ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ 
ΙΣΟ, είχαν χαμηλότερη συχνότητα απώλει-
ας γεύσης/όσφρησης αλλά και λιγότερες 
κεφαλαλγίες.
(Δεν μας απασχολούν ούτε τα εμβόλια γε-
νικώς)

(Kus MM, Öztürk P, Bulut T, Kus C, Güner ME, 
Nazik H, Mülayim MK. How are Acne Vulgaris 

Patients Using Oral Isotretinoin Affected by 
Covid-19? Dermatol Pract Concept. 2022 Jul 

1;12(3):e2022146.)  

ΠΟΣΟ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ η ΘΕΡΑΠΕΙΑ; 
•  Εξαρτάται από το πως θα ανταποκριθεί ο α-

σθενής. Κατ’ ελάχιστον, χρειαζόμαστε ένα 
5μηνο (έναρξη με 0,5-0,6 mg/kg, και αύ-
ξηση από τον δεύτερο μήνα στο 1 mg/kgr. 

•  Προσωπικά μέχρι και 1,5 mg/kgr εάν συνα-
ντήσω αντίσταση στην αγωγή.

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 5 μήνες. 
Πότε θα σταματήσουμε;» 
•  Εφόσον ο ασθενής έχει συμπληρώσει 5 μή-

νες και όταν (συνήθως μετά από 6 μήνες) έ-
χει λάβει συνολική δόση 150 mg/kgr, μει-
ώνω την δόση και συνεχίζω την αγωγή όσο 

χρειαστεί μέχρις ότου διαπιστώσω ότι τους 2 
τελευταίους μήνες δεν έχει εμφανιστεί ούτε 
μια βλάβη. Σπανίως φτάνω και τους 8 μήνες.

ΕΓχΕΙΡηΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟ. 
ΥΠΑΡχΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ; 
•  Η ΙΣΟ έχει αντίκτυπο σε διάφορες διαδικα-

σίες επούλωσης. Η βιβλιογραφία ποικίλλει 
σχετικά με τις συστάσεις σχετικά με τη χρή-
ση της ΙΣΟ πριν και μετά από χειρουργικές 
επεμβάσεις και το ακριβές μέγεθος των επι-
πτώσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. 

•  Πρόσφατα, ένα CASE REPORT αναφέρει ό-
τι η χρήση από του στόματος ΙΣΟ μετά α-
πό τυμπανοπλαστική, μπορεί να οδηγήσει 
στην λέπτυνση του μοσχεύματος χόνδρου 
και έτσι στην αποβολή του. Οι κλινικοί για-
τροί πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές δυ-
σμενείς συσχετίσεις της από του στόματος 
ΙΣΟ με την επούλωση, ειδικά χειρουργικές 
επεμβάσεις που περιλαμβάνουν εξαιρετι-
κά ευαίσθητα μοσχεύματα δέρματος ή χόν-
δρου όπως στην περίπτωση αυτή. 

(Alwabili M, Alotaibi N, Alamry S. Prosthesis 
extrusion post total ossicular replacement 

ossiculoplasty (TORP) following isotretinoin use: A 
case report and literature review of peri-operative 

isotretinoin safety. Ann Med Surg (Lond). 2022 
Aug 25;81:104469.)

«ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ LASEr ΑΠΟΤΡΙχΩΣΗ;
•  Εφόσον ο χειριστής είναι έμπειρος δερμα-

τολόγος που έχει γνώση των επιδράσεων 
της ΙΣΟ στο δέρμα και κυρίως της λέπτυν-

σης, τότε ΝΑΙ, μπορεί να γίνει με ασφάλεια

χΑΜηΛη η ΥψηΛη ΔΟΣη; 
ΔΕΝ ΥΠΑΡχΟΥΝ ΔΟΓΜΑΤΑ. ΟΛΑ ΕχΟΥΝ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ.
•  Μικρή δόση –> Μεγάλος χρόνος θερα-

πείας. Συνήθως 0.3-0.4 mg/kg ή 20mg ή 
20mg κάθε 2 ημέρες ή 5 mg/ημ

•  Μεγάλη δόση -> Μικρός χρόνος (4-6 μή-
νες). Συνήθως 1- 2 mg/kgr.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΔΟΣΗ (και ά-
ρα την μεγάλη διάρκεια):
•  ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ: Conventional < Low-dose 

< Pulsed therapy (Al Muqarrab F, Almohs-
sen A. Low-dose oral isotretinoin for the 
treatment of adult patients with mild-to-
moderate acne vulgaris: Systematic review 
and meta-analysis. Dermatol Ther. 2022 
Apr;35(4):e15311).

•  ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ: Η ΙΣΟ μπορεί να μειώσει τα ε-
πίπεδα των fT3 και fT4 και ταυτόχρονα να 
αυξήσει την TSH. ΑΥΤΌ όμως, έχει σχέση με 
την διάρκεια της χορήγησης και όχι με την 
δόση. Έτσι η χαμηλή δόση για μήνες μπο-
ρεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλή-
ματα από την υψηλή δόση σύντομης διάρ-
κειας. (Salem Hareedy, M, Mahmoud, WA, 
Tawfik, KM. Patterns of thyroid dysfunctions 
in adolescent patients suffering from severe 
acne during isotretinoin treatment. Clin Exp 
Pharmacol Physiol. 2021; 48: 1317– 1326)

•  Η μεγάλη διάρκεια της αγωγής, με τις αλ-
λαγές που προκαλεί το φάρμακο στις λιπο-

Isotretinoin

10mg capsules

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
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πρωτείνες μπορεί να αυξήσει τις πιθανότη-
τες καρδιακού νοσήματος. 

•  Η χαμηλή δόση είναι ανεπαρκής σε οζοκυ-
στική ακμή.

•  Κούραση ασθενούς, ανυπομονησία.
•  Μερικές σοβαρές ΑΕ δεν είναι δοσοεξαρ-

τώμενες, αλλά ιδιοσυγκρασιακές. Η πα-
γκρεατίτιδα ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ αποκλειστι-
κά από τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων, και 
μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή 
μετά την έναρξη της θεραπείας. (Opel D, 
Kramer ON, Chevalier M, Bigby M, Albre-
cht J. Not every patient needs a triglyceride 
check, but all can get pancreatitis: a sys-
tematic review and clinical characterization 
of isotretinoin-associated pancreatitis. Br J 
Dermatol. 2017)

η ηΜΕΡηΣΙΑ ΚΑΙ η ΣΥΝΟΛΙΚη ΔΟΣη, 
ΔΕΝ ΕχΟΥΝ ΣηΜΑΣΙΑ, ΑΡΚΕΙ η ΑΓΩΓη 
ΝΑ ΣΥΝΕχΙΣΤΕΙ ΓΙΑ 2 ΜηΝΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤηΝ ΠΛηΡη ΚΑΘΑΡΣη

ΣΥΝΟΛΙΚη ΔΟΣη ΤΕΛΙΚΑ; 
ΤΡΙΑ «σκαλοπάτια»
• 120mg/kgr 
• 150 mg/kgr
• 220 mg/kgr
ΠΟΤΕ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
•  Ελάχιστη συνολική δόση150 mg/kgr + 2 

τελευταίοι μήνες ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΒΛΑΒΗ 
και συνέχιση με ρετινοειδή τοπικά χ 1 έτος

•  Το θέμα δεν έχει διευκρινιστεί, χρειαζόμα-
στε περισσότερες μελέτες

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ.  
Μπορεί να κάνει θεραπεία ο σύζυγος;
•  Η ΙΣΟΤΡΕΤΙΝΟΪΝΗ ανευρίσκεται στο σπέρμα 

όσων την λαμβάνουν, το ποσό όμως που 
λαμβάνει η σύντροφος, είναι 1.000.000 
φορές λιγότερο από μία δόση 40 mg per 
os

•  Δεν γνωρίζουμε το όριο της ασφαλούς πο-
σότητας ΙΣΟ που δεν προκαλεί εμβρυοπά-
θεια.

•  Βελτίωση παραμέτρων σπέρματος έχει επί-
σης αναφερθεί

ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤηΝ ΔΙΝΟΥΜΕ;  
2 ΔΟςΕις
•  2 ΔΟΣΕΙΣ
•  Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφο-

ρά στην κλινική αποτελεσματικότητα μετα-
ξύ της εφάπαξ χορήγησης και της χορήγη-
σης σε δύο ή τρεις δόσεις, ΑΛΛΑ:  

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ «ΕξΑΣφΑΛΙΖΕΙ»!

•  Με το σχήμα x2 παρουσιάζονται λιγότερες 
ΑΕ.

•  Οι 3 δόσεις κουράζουν και δεν έχουν κα-
νένα νόημα) 

[Ahmad HM. Analysis of clinical efficacy, side 
effects, and laboratory changes among patients 

with acne vulgaris receiving single versus twice 
daily dose of oral isotretinoin. Dermatol Ther. 

2015 May-Jun;28(3):151-7.]

ΠΟΣΑ ΛΙΠΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ χΑΠΙ;  
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ID

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
•  300ml γάλα έχουν 10γρ λίπος ως ποσό-

τητα
• 10γρ λίπος περιέχονται σε:

- 1 κουτ σούπας ταχίνι
- λίγο λιγότερο από 1 κουτ σούπας λάδι
- 2 αυγά βραστά 
-  1 αυγό βραστό + 1κουτ γλυκού  ελαιό-

λαδο 
-  1 αυγό βραστό + 50 γρ τυρί 10% λίπος ή 

20 γρ τυρί φέτα 
-  200γρ γιαούρτι πλήρες στραγγιστό  της 

Φάγε (5%)
-  200γρ γιαούρτι πρόβειο πλήρες (έχει 13 

γρ λίπος)
- 250γρ αγελαδινό γιαούρτι 4% 

ΟΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ; 
ςυχνή ανησυχία γονέων: «φοβάμαι ότι το 
παιδί θα σταματήσει να ψηλώνει»
•  Είμαστε κατηγορηματικά καθησυχαστικοί. 

Η πρόωρη σύγκλειση των επιφύσεων, η α-
σβεστοποίηση τενόντων και συνδέσμων, η 
απώλεια οστικής μάζας, λόγω των ρετινο-
ειδών, χρειάζονται μεγάλες δόσεις και πά-
νω από 2 χρόνια συνεχούς θεραπείας για 
να εμφανιστούν (συνήθως σε αγωγές για ν. 
Darier, Ιχθύασης κλπ)

Retinoid-induced skeletal hyperostosis in disorders 
of keratinisation Doolan BJ, Paolino A, Greenblatt 

DT, Mellerio JE. Table S1: Analysis of cases that 
developed retinoid-induced skeletal changes.

ΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΘΛηΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ; 
Ραβδομυόλυση: 
4 CASE rEPorTS, 1 Θάνατος
• Επιτρέπεται: 

- Ήπια και μέτρια άσκηση
• Απαγορεύεται: 

-  Έντονη άσκηση / δραστηριότητα / πρωτα-
θλητισμός όσο διαρκεί η αγωγή

• Έφηβοι + Άσκηση:
-  Αυξημένες πιθανότητες πρόωρης σύγκλει-

σης επιφύσεων

ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ν. CrOHN 
ή ψΥχΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣηΜΑΤΟΣ; 
Οχι

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΝ ΣΥχΝΟΤΕΡΑ; 
•  Νεαρές ηλικίες > 17 ετών
•  Γυναίκες με PCOS > Γυναίκες > Άντρες
•  Ακμή κορμού > Ακμή προσώπου
•  Φαγεσωρική ακμή > Φλεγμονώδης ακμή
•  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ή ΛΗΨΗ ΧΩΡΙΣ 

ΛΙΠΑΡΑ

ΤΙΜΕΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ: 
ΠΩΣ ΤΙΣ ΑξΙΟΛΟΓΟΥΜΕ; 
υΠΕρΤριγλυκΕριΔαιμια
• ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

200 - 499 mg/dL 
•  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

> 500 mg/dL
•  Τιμές > 800-1000 mg/ημ    

Αυξημένος κίνδυνος παγκρεατίτιδος
•  Χορήγηση Ω-3: 

4 gr/ημ  -->  40% μείωση ΤΡΙ
•  Ιδιοσυγκρασιακή ΑΕ!

(4 περιστατικά υπό ΙΣΟ με αυξημένα ΤΡΙ 
και 16 περιστατικά υπό ΙΣΟ ΧΩΡΙΣ αυξημέ-
να ΤΡΙ)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΤηΡΙΑΚΟ 
ΕΛΕΓχΟ; ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ; 
•  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

• Στο τέλος του 1ου μήνα
• Σε κάθε αύξηση της δόσης

ALT, AST (γ-GT;)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
Έλεγχος CPK (Χρειάζεται;)
(έλεγχος συμμόρφωσης ασθενή με την ο-
δηγία για αποφυγή έντονης άσκησης)

Xia E, Han J, Faletsky A, et al. Isotretinoin 
Laboratory Monitoring in Acne Treatment: 

A Delphi Consensus Study. JAMA Dermatol. 
2022;158(8):942–948.

ΑΛΛηΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ φΑΡΜΑΚΑ; 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΙΣΟ;
•  778 ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ με την 

ΙΣΟΤΡΕΤΙΝΟΙΝΗ! Τα περισσότερα αυξάνουν 
τα επίπεδα της στο αίμα. (ήσσονος  σημασί-
ας, DrugBank Online, https://go.drugbank.
com/drugs/DB00982)
Προσοχή ΜΕ TERBINAFINE και ΣΤΑΤΙΝΕΣ: 
Αυξημένος κίνδυνος ραβδομυόλυσης

•  ΧΝΑ: Σε σοβαρή ανεπάρκεια, ξεκινάμε με 
χαμηλή δόση (πχ 10mg/H) και σταδιακά α-
νά μήνα αυξάνουμε μέχρι το 1 mg/kgr

•  ΟΧΙ ΣΕ:  Ηπατική ανεπάρκεια, Πολύ υψηλές 
τιμές λιπιδίων, Τετρακυκλίνες, ΜΤΧ, μαζί με 
βιταμινούχα που περιέχουν βιτ Α, με αντιε-
πιληπτικά (πχ φενυτοΐνη) ή/και κορτικοστε-
ροειδή που μακροχρονίως προκαλούν α-
πώλεια οστικής μάζας

•  ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ από υπερβολι-
κή δόση: Κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, υ-
πνηλία, ευερεθιστότητα, κνησμός. Ανάρ-
ρωση σε 1-2 εβδομάδες. 3 περιστατικά έ-
χουν αναφερθεί με δόσεις που έφταναν και 
τα 1200mg/kgr, χωρίς σοβαρά προβλήμα-
τα (oral LD50 for mice is 3389mg/kg, oral 
LD50 for rats is >4000mg/kg)

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΤηΝ χΟΡηΓηΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤηΝ ΚΑΤΑΠΙΕΙ;
•  Σταθερή για τουλάχιστον 72 ώρες στο ε-

λαιόλαδο
•  Δεν οξειδώνεται από το φως τόσο άμεσα ό-

σο νομίζαμε
•  Μάσηση ή τρύπημα και άδειασμα σε για-

ούρτι, κέικ, παγωτό.



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: ISOTROIN
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ΑΚΜΗ-ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
•  Θυλακική υπερκεράτωση-απόφραξη τριχο-

σμηγματογόνου θυλάκου
• Υπερέκκριση σμήγματος
• Φλεγμονή  τριχοσμηγματογόνου θυλάκου
•  Αποικισμός αυτού από P. Acnes (Cutibac-

terium acnes) 
• Κληρονομικότητα

ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
•  Η PDT είναι μια μη επεμβατική θεραπεία 

που χρησιμοποιεί μια πηγή φωτός που ε-
φαρμόζεται σε βλάβες του δέρματος, αφού 
προηγηθεί η εφαρμογή φωτοευαισθητο-
ποιού παράγοντα, παρουσία μοριακού Ο2

•  Ο φωτοευαισθητοποιός παράγοντας συνή-
θως εφαρμόζεται τοπικά στην δερματική 
βλάβη και αθροίζεται εκλεκτικά στην βλά-
βη στόχο (τριχοσμηγματογόνοι αδένες)

•  Πρακτικά, ο παράγοντας που εφαρμόζεται 
στην δερματική βλάβη αποτελεί πρόδρομο 
μόριο που μεταβολίζεται από τον ιστό της 
βλάβης στον τελικό φωτοευαισθητοποιό 
παράγοντα, έπειτα από κάποιο χρονικό δι-
άστημα (incubation time)

•  Με την επίδραση της πηγής φωτός μεταφέ-
ρεται ενέργεια από το φως στον φωτοευ-
αισθητοποιό παράγοντα, ο οποίος μετατρέ-
πεται στην ασταθή του μορφή. 

•  Καθώς επανέρχεται στην αρχική του μορ-

φή, η ενέργεια μεταφέρεται στο μοριακό O2 
και δημιουργούνται κυτταροτοξικές μορφές 
O2, όπως ρίζες οξυγόνου (O2 -), ρίζες υδρο-
ξειδίου (ΗΟ-), υπεροξείδιο του Η2 (Η2Ο2)

•  Έναρξη βιοχημικού καταρράκτη με αποτέ-
λεσμα την καταστροφή της βλάβης-στόχου

ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
•  Ακτινικές υπερκερατώσεις και μη μελανωτι-

κός καρκίνος του δέρματος
• Μη νεοπλασματικές βλάβες δέρματος:

-  Ακμή
-  Ροδόχρους ακμή
-  Ψωρίαση
-  Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
-  Ομαλός λειχήνας

Ακμή & φωτοδυναμική
θεραπεία 
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Επιστημονική Διευθύντρια του Ιατρικού Ομίλου Cosmetic Derma Medicine Medical Group, Αθήνα

•  Η ακμή είναι η πιο συχνή δερματοπάθεια (έως 85% των ατόμων 12-24 ετών)
•  Ξεκινά στην εφηβεία αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και να 

συνεχίσει έως την 3η - 4η δεκαετία της ζωής
•  Χρόνια φλεγμονή της τριχοσμηγματογόνου μονάδας
•  Πιο συχνή σε άρρενες λόγω επίδρασης των ανδρογόνων
•  20% μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ουλών
•  Το κόστος που σχετίζεται με τη θεραπεία αλλά και τη μειωμένη παραγωγικότητα 

ατόμων που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ξεπερνά ετησίως τα 5,1 εκατομ. $ στην 
Αμερική

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
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-  Γυροειδής αλωπεκία
-  Μορφέα
-  Σαρκοείδωση
-  Ιογενείς, βακτηριακές, μυκητιασικές λοι-

μώξεις 

ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
•  Κυριότεροι ευαισθητοποιοί παράγοντες στις 

δερματολογικές εφαρμογές PDT: 
- 5-aminolevulinic acid (5-ALA) 
- Methyl aminolevulate (MAL)

•  Εγκεκριμένοι για τοπική χρήση στην Ευρώ-
πη:
- MAL Metvix 
- 5ALA Ameluz 
- 5ALA AlaCare 
- 5ALA Levulan

ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
PDT ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ
•  Η PDT στην ακμή χρησιμοποιείται off label, 

και απαιτούνται περισσότερες κλινικές με-
λέτες προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα 
πρωτόκολλα εφαρμογής 

• Φωτοευαισθητοποιές ουσίες:
-  5-aminolevulinic acid (5-ALA) (5-20%)  - 

υδρόφιλο μόριο με μικρότερη διεισδυτι-
κότητα

-  Methyl aminolevulate (MAL) (5-20%) – 
λιπόφιλο μόριο με καλύτερη διείσδυση 
από τις στιβάδες των κυττάρων της επι-
δερμίδας  

•  Μόλις τοποθετηθούν στην ζώσα επιδερμί-
δα και αφεθούν για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα μετατρέπονται, μέσω της μεταβο-
λικής οδού παραγωγής της αίμης, σε PpIX 
που είναι ενδογενής φωτοευαισθητοποιός 
ουσία

• Η PpIX συγκεντρώνεται: 
-  Στους τριχοσμηγματογόνους θυλάκους 
-  Στο P. Acnes λόγω της ικανότητας αυτού 

παραγωγής πορφυρινών 
 •  Με την επίδραση της πηγής φωτός ενεργο-

ποιείται ο κυτταροτοξικός καταρράκτης που 
οδηγεί σε: 
-  Άμεση βλάβη των τριχοσμηγματογόνων α-

δένων με μείωση παραγωγής σμήγματος 
-  Θάνατο του P. Acnes 
-  Μείωση απόφραξης τριχοσμηγματογό-

νου πόρου, λόγω επίδρασης στον ρυθ-
μό συσσώρευσης των κερατινοκυττάρων 

-  Μείωση φλεγμονής μέσω μείωσης έκ-
φρασης του (TLR)-2 (toll - like receptor), 
που παίζει σημαντικό ρόλο στην φλεγμο-
νή του τριχοσμηγματογόνου θυλάκου

ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ PDT ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ
•  Στις χρήσεις της φωτοδυναμικής θεραπείας 

στην δερματολογία έχουν χρησιμοποιηθεί 
διάφορες πηγές φωτός, όπως: 
- Lasers
- Ipl
- Leds (Blue light & Red light)
- Φυσικό Φως

•  Έχει φανεί ότι πηγές υψηλής έντασης Con-
tinuous Wave Red Light έχουν μεγαλύτερη 
διείσδυση και είναι πιο πιθανόν να προκα-
λέσουν βλάβη στους σμηγματογόνους α-
δένες, σε σύγκριση με το blue light και τις 
πηγές παλμικού φωτός.

ΒΑΘΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 
ΜΗΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΣ

 

ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ PDT ΑΚΜΗΣ
ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ PDT ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ
•  Blue light 450-495 nm
• Red light 620-750 nm

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ PDT ΑΚΜΗΣ 
•  Η PDT είναι ακόμη μη εγκεκριμένη θεραπεί-

α για την ακμή. 
• Τα πρωτόκολλα ποικίλλουν ως προς:

-  Το είδος του φωτοευαισθητοποιού παρά-
γοντα (ALA, MAL)

-  Τη μορφή αυτού (κρέμα, gel)
-  Την περιεκτικότητα (5-20%)
-  Τη διάρκεια εφαρμογής στον ιστό (30 mins 

- 3 ώρες)
-  Την ύπαρξη ή όχι κλειστής περίδεσης 
- Το είδος φωτός (red, blue light, lasers, ipl)
-  Τη διάρκεια εφαρμογής φωτός συνήθως 

20mins
-  Τη συχνότητα - αριθμό εφαρμογών (1-6 

συνεδρίες ανά 2-4 εβδομάδες)

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ PDT
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
•  Μέτρια έως σοβαρή ακμή που δεν ανταπο-

κρίνεται στη συμβατική θεραπεία 
•  Φλεγμονώδης ακμή και ήπια φαγεσωρική 

ακμή
•  Αλλεργίες ή δυσανεξία στη συνήθη pos θε-

ραπεία (αντιβιοτικά, ισοτρετινοΐνη)
•  Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά 
•  Ανεπιθύμητες ενέργειες στη συνήθη pos θε-

ραπεία (ισοτρετινοΐνη, αντιβιοτικά) 
•  Ασθενείς που ζητούν μόνο τοπική θεραπεί-

α, με γρήγορη έναρξη δράσης αυτής 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ PDT
•  Κύηση  
•  Γαλουχία 
•  Βαριά κυστική ακμή
•  Αλλεργία-δυσανεξία σε φωτοευαισθητο-

ποιό παράγοντα
•  Φωτοευαισθησίες 
•  Ηλιακή κνίδωση
•  Εμπύρετο νόσημα
•  Αυτοάνοσα νοσήματα 
•  Πορφυρία  
•  Χηλοειδή δέρματος 
•  Χρήση ισοτρετινοΐνης έως 6 μήνες πριν τη 

θεραπεία 
•  Χρήση τοπικών ερεθιστικών ουσιών
•  Ατοπική δερματίτιδα  

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ PDT
•  Πόνος και αίσθημα καύσου κατά τη διάρ-

κεια ή και για λίγες ημέρες μετά τη θερα-
πεία

•  Οξείες φλεγμονώδεις αντιδράσεις δέρματος
•  Ερύθημα 
•  Οίδημα 
•  Φωτοτοξικότητα μετά τη θεραπεία
•  Διαβρώσεις δέρματος 
•  Ουλές  

•  Απώλεια τριχών 
•  Άσηπτη φλυκταίνωση 
•  Υπερ-Υπομελάγχρωση  
•  Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ PDT
•  Χρήση μη φαγεσωρογόνων καθαριστικών 

και κρεμών
•  Χρήση αντηλιακού για τις επόμενες 2 ημέ-

ρες
•  Αποφυγή μπλε φωτός (οθόνες και ηλε-

κτρονικές συσκευές)
•  Αποφυγή uv ακτινοβολίας (solarium) δυο 

24ωρα μετά τη θεραπεία
•  Αποφυγή ερεθιστικών θεραπειών, όπως 

laser, χημικά peeling τις επόμενες ημέρες έ-
ως ότου κρίνει ο ιατρός

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ PDT
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΜΗΣ
“Optimizing treatment of acne with photo-
dynamic therapy (PDT) to achieve long-term 
remission and reduce side effects. A pro-
spective randomized controlled trial”

 Journal of Photochemistry and Photobiology B: 
Biology, oct. 21

 Karolina Wojewoda, MartinGillstedt, Jonatan 
Tovi, Louai Salah, Ann-MarieWennberg Larkö, Al-

exandra Sjöholm, CarinSandberg

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ PDT
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΜΗΣ
•  Σε τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη με 

control group που έγινε σε 33 ασθενείς  με 
MAL PDT / red light και φλεγμονώδεις βλά-
βες ακμής, βρέθηκε 74% μείωση των φλεγ-
μονωδών βλαβών στις 20 εβδομάδες στο 
group ασθενών που έκαναν 2 θεραπείες, 
και 85% στο group που έκανε 4 θεραπείες. 

•  Χρησιμοποιήθηκε κρέμα MAL 16%
•  Χρόνος εφαρμογής στο δέρμα 1.5 ώρα
•  Πηγή φωτός red light 630nm 20J/cm2
•  Οι θεραπείες είχαν απόσταση μεταξύ τους 

1-2 εβδομάδες. 



• World's 1st FDA Approved Pulsed and  
Continuous Wave RF Mirconeedling Device

• Bipolar non - insulated electrode system
• 300μm treatment
• Clinically Proven

E X C L U S I V E  D I S T R I B U T O R

• High-tech RF board designed and  
manufactured in US Silicon Valley

• FDA Approved
• US/International Patented
• Short pulse RF
• Non – insulated electrodes
• No side effects
• Less downtime/bleeding
• Safe for all kind of skin types

Minimal invasive fractional RF microneedling system
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ PDT ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΚΜΗΣ
•  Η εύρεση καινούργιων ευαισθητοποιών 

παραγόντων για παράδειγμα με τη χρήση 
νανοτεχνολογίας που θα έχουν πιο γρήγο-
ρη δράση, πιο επιλεκτική δράση στους ι-
στούς με μικρότερο χρόνο κάθαρσης

•  Νέες πηγές φωτός χαμηλότερης έντασης με 
μικρότερη ενόχληση για τον ασθενή

•  Μείωση του πόνου κατά τη διάρκεια και με-
τά τη θεραπεία με φάρμακα που δεν επηρε-
άζουν τους φωτοευαισθητοποιούς παράγο-
ντες και την φαρμακοκινητική αυτών

•  Δημιουργία πρωτοκόλλων και διεθνών 
guidelines για την σωστή και με τον ίδιο 
τρόπο χρήση της PDT

•  Νέες ενδείξεις εφαρμογής της PDT

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  Η φωτοδυναμική θεραπεία αποτελεί ένα ό-

πλο στα χέρια των δερματολόγων τόσο για 
την αντιμετώπιση προκαρκινικών και καρκι-
νικών μη μελανωτικών βλαβών, αλλά και 
για την αντιμετώπιση της ακμής και άλλων 
καλοήθων δερματικών παθήσεων 

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν 
αντενδείξεις ή όταν αποτύχουν οι συμβατι-
κές θεραπείες ακμής, αλλά και ως πρώτη 
θεραπεία σε κάποιους ασθενείς (πχ ασθε-
νείς με μέτρια προς σοβαρή ακμή που δεν 
θέλουν να λάβουν φάρμακα από το στόμα)

•  Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται ότι το 
αποτέλεσμα της θεραπείας ποικίλλει από ά-
τομο σε άτομο και δεν μπορεί να εγγυηθεί η 
θεραπεία την πλήρη ύφεση της ακμής  

•  Η ακμή αποτελεί ένα χρόνιο νόσημα και ο 
ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί αγωγή 
και μετά τη θεραπεία PDT, για πρόληψη ε-
πανεμφάνισης ή έξαρσης ακμής  

•  Περισσότερες κλινικές μελέτες απαιτούνται 
για να οριστικοποιηθούν διεθνή πρωτόκολ-
λα και guidelines για τη θεραπεία της ακμής
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CEO of Dermis Hellas

Είμαστε η Dermis Hellas

Ως distributor ιατροτεχνολογικών προϊόντων που σχετίζονται με την αισθητική βιομηχανία, 
η Dermis Hellas επικεντρώνεται στην παροχή των υψηλότερων και πιο 
απαιτούμενων εμπορικών σημάτων και προϊόντων στους πελάτες της στην Ελλάδα και σε όλο 
τον κόσμο όπου αποστέλλονται πάντα γρήγορα και με ασφάλεια.
Επιλέγουμε προσεκτικά προϊόντα που παράγονται από διεθνείς κατασκευαστές και 
επικεντρωνόμαστε πάντα σε μακροχρόνιες δεσμευμένες συνεργασίες με μεγάλο σεβασμό.
Στόχος μας είναι να είμαστε ο κορυφαίος ηγέτης στον τομέα μας ειδικά μέσω της ικανοποίησης
των πελατών. 
Προσπαθούμε να προσθέσουμε αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας μέσω 
όλων των σημείων επαφής. Στενή συνεργασία, με επίκεντρο την ποιότητα, την τιμή και το 
σημαντικότερο δημιουργώντας αμοιβαία ανάπτυξη.

Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στο κέντρο της όμορφης Βέροιας όπου λειτουργούμε σε 
καθημερινή βάση .

Καλώς ήρθατε στην επιχείρησή μας.

CEO & Founder
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Στα μέσα του 20ού αιώνα αναζωπυρώ-
θηκε το ενδιαφέρον και παρατηρήθηκε 
μία αναγέννηση της κρυοχειρουργικής. 

Σε αυτό συνετέλεσε ότι έγιναν αρκετές μελέ-
τες και εφαρμογές σε πολλές παθήσεις κα-
θώς και η κατανόηση των μηχανισμών δρά-
σης του ψύχους στους ιστούς αλλά και η εξέ-
λιξη στην αποθήκευση των αερίων, στην ε-
φαρμογή, τις μεθόδους και των εξαρτημάτων 
που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Κατάλογος δερματολογικών παθήσεων 
που έχουν αντιμετωπισθεί με κρυοθεραπεί-
α - Ανασκόπηση του Pubmed από το 1963, 
φανερώνει την μεγάλη δυναμική της κρυοχει-
ρουργικής. Στον συγκεκριμένο κατάλογο πε-
ριλαμβάνονται καλοήθεις βλάβες (δερματο-
ΐνωμα, ξανθέλασμα, σμηγματογόνος υπερ-
πλασία κτλ), λοιμώξεις (μολυσματική τέρμιν-
θος, μποβενοειδής βλατίδωση, HPV λοίμω-
ξη, μυρμηκιές κτλ, κακοήθεις και προκαρκινι-
κές βλάβες (ακτινική κερατίαση, βασικοκυττα-
ρικό - Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κτλ) κα-
θώς και πάρα πολλές άλλες παθήσεις, στην 
θεραπευτική αντιμετώπιση των οποίων η 
κρυοχειρουργική αποτελεί θεραπεία εκλογής 
ή καλή εναλλακτική θεραπευτική λύση.

Η Κρυοθεραπεία αποτελεί μία γρήγορη, 
εύκολη, οικονομική θεραπευτική μέθοδο με 
καλά έως άριστα θεραπευτικά και αισθητικά 
αποτελέσματα

Τα λάθη που γίνονται συχνά αφορούν:
•  Μη Προσεκτική επιλογή κατάλληλου α-

σθενούς (ακατάλληλοι είναι φωτότυποι IV-
VI, όσοι έχουν ερύθημα και τελαγγειεκτασί-
ες, ιστορικό φτωχής επούλωσης κτλ)

•  Δεν γίνεται ενημέρωση του ασθενούς /λή-
ψη ιστορικού (ποια είναι η διαδικασία, εάν 
υπάρχουν κοινωνικές εκδηλώσεις το επό-
μενο διάστημα, ποια θα είναι η μετεπεμβα-
τική φροντίδα του τραύματος, το προσδο-
κώμενο θεραπευτικό και αισθητικό αποτέ-
λεσμα, την πιθανότητα επιπλέον συνεδρι-
ών και επανεξέταση)

•  δεν συμπληρώνεται έγγραφο συναίνεσης 
από τους ασθενείς

•  δεν λαμβάνεται φωτογραφία της βλάβης-
δερματοσκοπική εικόνα 

•  Δεν γνωρίζει ο θεράπων τι είδους βλάβη α-
ντιμετωπίζει (αν υπάρχει αβεβαιότητα στην 
διάγνωση πρέπει να γίνεται βιοψία)

•  Δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός - 
κρυογόνο

•  Μη Γνώση τεχνικών - μεθόδων - παραμέ-
τρων

•  Μη γνώση αντενδείξεων (μη αποδοχή υ-
πο/υπερμελάχρωσης νόσος Raynaud, Κνί-
δωση εκ ψύχους, Γαγγραινώδες πυόδερμα, 
κρυοσφαιριναιμία κτλ)

•  και πιθανών παρενεργειών

Ανεπιθύμητες ενέργειες ΚΘΠ. 
Εξαρτώνται από την θέση, μέγεθος, 
είδος τεχνική

Άμεσες: Άλγος τοπικά (δάχτυλα, περιω-
νύχιο, χόνδρος και έλικα ώτων, χείλη, κρό-
ταφοι, τριχωτό κεφαλής), Οίδημα, Σχηματι-
σμός φλύκταινας, φυσαλίδας, πομφόλυγας, 
Αιμορραγία (πίεση-απολίνωση αγγείων), πυ-
ρετός, Κεφαλαλγία, Κέχρια (περιφεριακά της 
βλάβης), Κνίδωση εκ ψύχους, Υποδόριο εμ-
φύσημα (αν γίνει ψεκασμός αμέσως μετά την 

βιοψία ή πάνω σε ανοιχτή πληγή - κρυόδιο ή 
ήπιος ψεκασμός υπό γωνία), Λιποθυμικό ε-
πεισόδιο - Καρδιακή ανακοπή

Απώτερες - μόνιμες: Υπο - υπερμελάχρω-
ση, Ουλή, Εντύπωμα και ατροφία χόνδρου, 
Εκτρόπιο και εισολκή, βλεφάρων Εισολκή 
δερματοβλεννογονίων ορίων, Δυστροφία ο-
νύχων, ατροφία (υπερβολική ψύξη ή διήθη-
ση του ιστού από τον όγκο), Αλωπεκία (ψύ-
ξη >10 sec) 

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι:
•  Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε καθιστή 

ή ύπτια θέση (ποτέ όρθιος)
•  Η υπό θεραπεία βλάβη προσδιορίζεται με 

έναν μαρκαδόρο, φροντίζοντας να περιλη-
φθεί ένα όριο υγιούς ιστού 

•  Απόσταση από την βλάβη 1-1,5εκ. το α-
κροφύσιο πρέπει να είναι στις 90ο (κάθετα 
της βλάβης)

•  Δεν ξεπερνάμε τα όρια της βλάβης (άλως 
3-10mm) - κίνδυνος ανεπιθύμητου αισθη-
τικού αποτελέσματος

•  Ο βαμβακοφόρος στειλεός δεν εμβαπτίζε-
ται ποτέ για δεύτερη φορά στο άζωτο -> 
κίνδυνος επιμόλυνσης

•  Η Αιμορραγία στην βλάβη αντιμετωπίζεται 
μετά την απόψυξη και όχι κατά την διάρκει-
α της διαδικασίας 

•  Η ΚΘΠ είναι ιδανική για επιφανειακούς και 
καλώς περιγεγραμμένους όγκους

•  ένας χωροκατακτητικός όγκος μπορεί να α-
ντιμετωπιστεί μόνο παρηγορητικά

•  Το μέγεθος της βλάβης εάν υπερβαίνει τα 2 
cm πρέπει να θεραπεύεται τμηματικά

ΣυνηθιΣμένα λαθη...   
στην κρυοθεραπεία

19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙκΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Β', Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Η εφαρμογή του ψύχους για 
θεραπευτικούς λόγους ήταν γνωστή 

από την αρχαιότητα. Η πρώτη αναφορά 
για την θεραπευτική εφαρμογή του 

ψύχους συναντάται στην αρχαία 
Αίγυπτο το 2500π.χ. για την 

αντιμετώπιση κρανιακών καταγμάτων 
και επιμολυσμένων πληγών. 

Στην αρχαία Ελλάδα 
ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε 

το ψύχος ως αναλγητικό, αιμοστατικό 
και αντιφλεγμονώδες.
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•  Σε HPV και ακτινικές βλάβες: “clean” the 
area first

•  Πάντα στις κακοήθεις βλάβες πρέπει να γί-
νεται δεύτερος κύκλος ψύξης - απόψυξης 
(πρέπει να γίνεται αναισθησία) και να χρη-
σιμοποιείται η τεχνική του ανοιχτού ψεκα-
σμού

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
1)  Στις κακοήθεις βλάβες θα πρέπει να τη-

ρούνται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
2)  Αν δεν ξέρουμε την διάγνωση ΔΕΝ κάνου-

με ΚΘΠ
3)  Στις καλοήθεις βλάβες είναι προτιμότερο 

να είμαστε πιο συνετοί (υποθεραπεία). Και 
σε επιμονή τους να θεραπεύονται σε επα-
ναληπτική συνεδρία

4)  Υπερκερατωσικές/εξωφυτικές βλάβες πρέ-
πει να απομακρύνονται

5)  Σωστή επιλογή ασθενούς και Καλή γνώση 
τεχνικών, μεθόδων, παραμέτρων και σω-
στή εφαρμογή είναι απαραίτητη
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Ένα από τα κυριότερα λάθη που μπο-
ρούν να γίνουν είναι η λάθος εκτίμη-
ση του είδους της βλάβης. Αν ο θε-
ράπων δεν είναι σίγουρος για το εί-
δος της βλάβης θα πρέπει να διενερ-
γήσει βιοψία για να πιστοποιηθεί ι-
στολογικά η βλάβη και αν είναι κα-
τάλληλη για ΚΘΠ τότε να προχωρή-
σει σε καταστροφή της βλάβης.
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΙΟψΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Οι ενδείξεις βιοψίας είναι πολλές και σχετί-

ζονται με:
-  Ιστοπαθολογική τεκμηρίωση της κλινικής 

διάγνωσης
-  Αποκλεισμό συγκεκριμένων παθήσεων
-  Εκτίμηση πρόγνωσης
-  Ανταπόκριση στη θεραπεία

Το βιοπτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για:
-  Ιστοπαθολογική εξέταση
-  Άμεσο ανοσοφθορισμό
-  Ιστοκαλλιέργεια
-  Μοριακό έλεγχο

Ωστόσο παραλείψεις ή αστοχίες κατά την 
διενέργεια βιοψίας μπορεί να οδηγήσουν σε:
-  Μη διαγνωστικά συμπεράσματα, και
-  Επιπλοκές

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟψΙΑΣ
Η διαγνωστική ακρίβεια της βιοψίας καθορί-
ζεται από:
-  την κλινική εξέταση και τη λήψη ιστορικού,
-  την επιλογή κατάλληλης θέσης,
-  την ορθή εφαρμογή τεχνικής,
-  τη λήψη επαρκούς ιστικού δείγματος,
-  την ακεραιότητα του δείγματος και κατάλλη-

λο υλικό μεταφοράς, και
-  τις επαρκείς κλινικές πληροφορίες για τον ι-

στοπαθολόγο σε συνοδευτικό έντυπο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΗψΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
•  Αναζήτηση και επιλογή κατάλληλης βλάβης
• Συστηματική εκτίμηση του ασθενή για:
-  Χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, ΣΔ, ανο-

σοκαταστολή)
-  Λήψη φαρμάκων - Αντιπηκτικά, ΜΣΑΦ
-  Αλλεργίες - Αναισθητικά, Αντιβιοτικά
-  Εγκυμοσύνη
-  Λοίμωξη ή αγγειακή ανεπάρκεια στην περι-

οχή βιοψίας

ΘΕΣΗ ΛΗψΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Εξαρτάται από: 
-  το είδος της βλάβης, 

-  την κλινική προσέγγιση και 
-  την ανατομική περιοχή

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Ενημέρωση του ασθενούς
• Αντισηψία περιοχής λήψεως βιοψίας με:

Chlorhexidine
-  Ευρύ φάσμα δράσης σε Gram+ και Gram- 

οργανισμούς
- Ταχεία έναρξη δράσης
- Δεν αφήνει χρώση
Povidone - Iodine
- Αφήνει χρώση
– Προκαλεί ερεθισμό

• Κατάλληλος εξοπλισμός

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Το τοπικό αναισθητικό ενίεται ενδοδερμικά 

ή υποδόρια. Η βελόνα εισχωρεί υπό γωνί-
α 40ο. Χρησιμοποιείται: Λιδοκαΐνη 1% (Μ.Δ. 
5 mg/kg) ή Λιδοκαΐνη 1% + Αδρεναλίνη 

ΣυνηθιΣμένα λαθη       
σε Μεθόδους και Τεχνικές 
στη Βιοψία Δέρματος 19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙκΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ  
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ,Υπ. Τμήμ.Ειδικών Θεραπειών Ν.«Α. Συγγρός»

Η βιοψία δέρματος είναι μια 
χειρουργική τεχνική που συνίσταται 

στην αφαίρεση μιας βλάβης ή 
τμήματος αυτής για διαγνωστικούς ή 

θεραπευτικούς σκοπούς.

1:100.000 (Μ.Δ. 7 mg/kg)
Πόνος κατά την έκχυση του αναισθητικού 

μπορεί να οφείλεται στη βελόνα, στην τάση 
του ιστού ή στον αναισθητικό παράγοντα

Προτεινόμενα μέτρα για τη μείωση του πό-
νου είναι:
- Βελόνες 26 έως 30 G
- Αργή έκχυση του αναισθητικού
- Χρήση αναισθητικής κρέμας
-  Προσθήκη διττανθρακικού νατρίου 8,4% 

(10:1) καθιστά ουδέτερο το όξινο pH (3,3-
5,5)
Σπάνια αναφέρεται αλλεργική αντίδραση 

τύπου Ι, οπότε συστήνεται:
- Ενδοδερμικό test ή
- Patch test, σε χρήση αναισθητικής κρέμας

Η αδρεναλίνη δεν χορηγείται σε:
-  Περιοχές που αιματώνονται μέσω τελικών 

αρτηριών
-  Ασθενείς με στεφανιαία νόσο, ΑΥ, βαλβι-

δοπάθειες

Ενδείκνυται για βλατιδώδεις, έμμισχες ή άλλες εξωφυτικές βλάβες. Το βάθος της βιοψίας φθά-
νει μέχρι το θηλώδες χόριο. Η έκχυση τοπικού αναισθητικού προκαλεί υπέγερση και σκλήρυν-
ση της βλάβης και διευκολύνει το κόψιμο της βλάβης. Χρησιμοποιείται λεπίδα νυστεριού Νο 
15 ή λεπίδα εύκαμπτου ξυραφιού και η βλάβη απομακρύνεται με οριζόντια εκτομή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟψΙΑΣ
ΒΙοψΙΑ EπΙφΑΝΕΙΑκήΣ EκτομήΣ - ShavE bIoPSy

πΑρΑλλΑγΕΣ τήΣ μΕθοΔου: ΑποΞΕΣή μΕ ΞΕΣτρο - CurEttagE
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Εκτομή μΕ ψΑλΙΔΙ
SnIP or SCISSorS bIoPSy

 

ΒΙοψΙΑ ΕΞΑΙρΕΣήΣ - ExCISIonal bIoPSy
Αφαιρείται μια ολόκληρη κλινική βλάβη.
Αποτελεί βιοψία εκλογής για μελαγχρωμα-

τικές βλάβες ύποπτες για μελάνωμα.
Ενδείκνυται επίσης για αφαίρεση καλοή-

θων βλαβών όπως: επιδερμοειδής κύστη, 
τριχική κύστη, λίπωμα, δερματοΐνωμα, με-
λαγχρωματικός σπίλος.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Πρέπει να αποφεύγονται βίαιοι χειρισμοί 
ώστε το δείγμα να είναι ακέραιο και να διατη-
ρείται σε φορμόλη 10%:

Για άμεσο ανοσοφθορισμό χρησιμοποιείται 

Εφαρμόζεται για  βιοψίες εκτομής και βιοψίες εντομής. Το βάθος βιοψίας φθάνει έως και τον 
υποδόριο ιστό. Ενδείκνυται για:
α) αφαίρεση πολύ μικρών όγκων
β)  διαγνωστική προσέγγιση: (1) επιπολής φλεγμονωδών δερματοπαθειών και (2) παθήσεων 

τριχωτού κεφαλής και ονύχων  NMSC
Χρησιμοποιείται διατρητικός μηχανισμός με στρογγυλή λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα δι-

αμέτρου 2-6 mm (συνήθως 3-4 mm). Γίνεται υποδόρια έγχυση αναισθητικού ώστε να αναση-
κωθεί η βλάβη και να προστατευθούν οι υποκείμενοι ιστοί από τραυματισμό. Το δέρμα τείνε-
ται παράλληλα στις γραμμές τάσης της επιδερμίδας (RSTL) και το punch εισχωρεί κάθετα στην 
επιφάνεια του δέρματος. Έτσι προκύπτει ελλειψοειδής τομή εύκολη στην επούλωση. Τραύμα-
τα διαμέτρου > 3 mm χρειάζονται συρραφή.

ΔΙΑτρήτΙκή ή κυλΙΝΔρΙκή ΒΙοψΙΑ - PunCh bIoPSy

Αφαιρείται τμήμα της κλινικής βλάβης. Ενδείκνυται για μεγάλες βλάβες όταν η βιοψία εξαί-
ρεσης δεν είναι αισθητικά αποδεκτή ή εφικτή. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάγνωση ορισμέ-
νων φλεγμονωδών καταστάσεων όπως η υπο-δερματίτιδα.

ΒΙοψΙΑ ΕΝτομήΣ  - InCISIonal bIoPSy

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η βιοψία δέρματος είναι μία διαδικασία Εξωτερικού Ιατρείου. Οι επιπλοκές άμεσες ή όψιμες είναι σπάνι-
ες, αλλά όχι ανύπαρκτες. Αποφεύγονται με την πρόβλεψη, την αναγνώριση και τη σωστή αντιμετώπιση.
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φυσιολογικός ορός ή διάλυμα Michel ή για ι-
στοκαλλιέργεια  στείρο διάλυμα φυσιολογι-
κού ορού.

ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η σωστή περιποίηση του τραύματος μετεγ-

χειρητικά μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών και 
βελτιώνει το κοσμητικό αποτέλεσμα.

Πρέπει να εφαρμόζεται κλειστή επίδεση για 
24 έως 48 h.

Η αφαίρεση ραμμάτων γίνεται σε 5-7 ημέ-
ρες για το πρόσωπο και σε 12-14 ημέρες για 

τον κορμό και τα άκρα.
Χορηγούνται αντιβιοτικά (τοπικά ή συστη-

ματικά χορήγηση) σε ειδικές περιπτώσεις:
– ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
– περιοχές υψηλού κινδύνου για λοίμωξη 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η βιοψία δέρματος είναι μια επεμβατική ε-

ξέταση με μεγάλη διαγνωστική αξία.
Η γνώση της τεχνικής και η αποφυγή, με 

τη σωστή διαχείριση των επιπλοκών, την 
καθιστά σημαντική στη διάγνωση, θεραπεία 

και πρόγνωση πολλών νοσημάτων του δέρ-
ματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.  Robinson J., et al. Chapter 14. Philadel-

phia: Elsevier Mosby, 2005; p. 203-12.
2.  Sleiman R., et al. Int J Dermatol 2013; (1): 

72-78.
3.  Elston D.M., et al. J Am Acad Dermatol 

2016; 74 (1): 1-16.
4.  Harvey N.T., et al. Aust Fam Physician 

2017; 46 (5): 283-88.

Το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα δεν χρησι-
μοποιείται στις διαθερμίες διότι όταν δι-
απεράσει το ανθρώπινο σώμα προκα-

λεί ποικίλες βιοεπιδράσεις όπως:
•  Διεγείρει τα νεύρα διαταράσσοντας την οξε-

οβασική ισορροπία
•  Παραλύει την καρδιά και προκαλεί έμ-

φραγμα.
Η εφαρμογή διαθερμίας πραγματοποιείται 

με τις εξής τεχνικές:
• Μονοπολική Διαθερμία
• Διπολική Διαθερμία 

 
μονοπολική: Το ρεύμα υψηλής συχνότη-

τας εφαρμόζεται στον ιστό από την έξοδο της 
πηγής RT μέσω δύο ηλεκτροδίων. Το ένα (ε-
νεργό) βρίσκεται στην περιοχή εφαρμογής ε-
νώ το άλλο (ουδέτερο) είναι μια αγώγιμη πλά-
κα και έρχεται σε επαφή με κάποιο σημείο του 
σώματος του ασθενούς. Το ρεύμα από την έ-
ξοδο της πηγής ρέει μέσω ενεργού ηλεκτρόδι-
ου στην περιοχή εφαρμογής και στην συνέχεια 
μέσω σώματος του ασθενή προς το ουδέτερο 
ηλεκτρόδιο στο οποίο επιστρέφει πίσω στην 
πηγή RT. Ουσιαστικά στηρίζεται στην ροή ηλε-
κτρικού ρεύματος μέσα από τον ασθενή. Το ε-
νεργό ηλεκτρόδιο χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
ποικιλία σε μέγεθος και σχήμα ανάλογα με την 
επιθυμητή δράση. Μπορεί να είναι μαχαιρίδιο 
σφαιρίδιο, βρόγχος, βελόνα, άγκιστρο.

Διπολική: Τα δύο σκέλη μιας λαβίδας ηλε-
κτρικά μονωμένα μεταξύ τους αποτελούν τα 
δυο ηλεκτρόδια του συστήματος ενεργό και 
ουδέτερο. Το ρεύμα ρέει μεταξύ του ιστού 
που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα σκέλη της 
λαβίδας. Οι περιβάλλοντες ιστοί επηρεάζο-
νται ελάχιστα. Το σύστημα είναι μη γειωμένο. 
Το ένα σκέλος εκλύει ηλεκτρόνια και το άλλο 
τα συλλέγει. Έτσι αποφεύγονται οι διαρροές 
ρεύματος από η σε άλλα ηλεκτρικά συστή-
ματα συνδεμένα με τον ασθενή. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμη-

τες παρενέργειες, λόγω της υψηλής συχνό-
τητας των χειρουργικών διαθερμιών, πρέπει 
να τηρούνται ορισμένες σημαντικές οδηγίες 
πρίν, κατά και μετά την χρήση. Οι οδηγίες αυ-
τές αφορούν συνοπτικά την σωστή χρήση ερ-
γαλείων και καλωδίων. Πιστή εφαρμογή των 
οδηγιών του κατασκευαστή κατά την χρήση, 
τον καθαρισμό και την αποστείρωση των η-
λεκτροδίων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται πά-
ντοτε τα αυθεντικά εξαρτήματα που συνιστώ-
νται από τον κατασκευαστή της διαθερμίας.

Οπτικός έλεγχος για ορατές καταστροφές 
(φθορές, γδαρσίματα ) στα βύσματα, τα κα-
λώδια και τα εργαλεία πρίν από κάθε χρή-
ση, που είναι επικίνδυνες για πρόκληση σπιν-
θήρων ή ανάφλεξης και βλάβη σε ασθενή, 

χειριστή, συσκευής. Έλεγχος των ρυθμίσε-
ων και της καλής λειτουργίας πριν την χρή-
ση. Τοποθέτηση του ουδετέρου ηλεκτροδί-
ου και ενεργοποίηση του υψίσυχνου ρεύμα-
τος για σύντομο χρόνο πιέζοντας το κατάλλη-
λο πλήκτρο. 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΛΑΘΗ 
Η διαθερμία θα πρέπει να αποφεύγεται σε 

ασθενείς με ασταθή καρδιακή ανεπάρκεια και 
σε θεραπεία βλαβών εντοπιζόμενων στο υ-
περκείμενο του βηματοδότη ή απιδινωτή 
δέρμα. Κατά την εκτέλεση ηλεκτροχειρουρ-
γικών επεμβάσεων σε ασθενείς με βηματο-
δότη τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται 
με τέτοιο τρόπο ώστε ο βηματοδότης να μην 
βρίσκεται μεταξύ ηλεκτροδίου θεραπείας και 
ηλεκτρόδιου γειώσεως. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται η ροη ρεύματος σε περιοχή γει-
τονική προς τον βηματοδότη. Εάν η ηλεκτρο-
χειρουργική χρησιμοποιείται χωρίς προσο-
χή στους ασθενείς αυτούς είναι δυνατόν να 
πυροδοτήσει έκτακτες συστολές, επαναπρο-
γραμματισμό του βηματοδότη, πυροδότηση 
του απινιδωτή, ασυστολία ή βραδυκαρδία. 

‘Ετσι χορηγούμε ηλεκτροχειρουργικό ρεύ-
μα σε ριπές βραχείας διάρκειας μικρότερης 
των 5 seconds και μικρής έντασης.

Ενημέρωση ασθενή για διακοπή αντιπηκτι-
κών για τυχόν αφαίρεση μεγάλης βλάβης. Α-
ποτελεί αντένδειξη σε ασθενείς με ιστορικό 
χηλοειδών και θέλει προσοχή σε άτομα που 
πάσχουν από νοσήματα που εμφανίζουν φαι-
νόμενο koebner. 

ΑΝΑΦΛΕΞΗ
Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης ε-

άν οι επεμβάσεις γίνουν παρουσία οινοπνεύ-
ματος, εμπλουτισμένης με οξυγόνο ατμό-
σφαιρας ή αερίων του έντερου (όταν η επέμ-

ΣυνηθιΣμένα λαθη...   
στη διαθερμοπηξία

19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙκΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Α’ Παν/μιακή Κλινική N.«Α. Συγγρός»

Η τεχνική της ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας χρησιμοποιεί εναλλασσόμενο 
ρεύμα υψηλής συχνότητας με θεραπευτικό σκοπό:
•  Την τοµή του ιστού (λειτουργία CUT = cutting) λόγω βρασµού του 

ενδοκυττάριου υγρού και καταστροφής των κυττάρων
•  Την αιµόσταση (λειτουργία COAG = coagulation) λόγω πήξης των λευκωµάτων 

των κυττάρων
• Τον συνδυασµό των παραπάνω λειτουργιών (λειτουργία µίξης = BLEND
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Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνι-

κής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, Laser και Αισθητικής Δερματολογίας, το οποίο θα διεξαχθεί 

στην Αθήνα, στις 10-12 Φεβρουαρίου 2023, στο Μέγαρο - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η ιστορική μας εταιρεία με πορεία 30 και πλέον ετών και τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη και εμπέ-

δωση της χειρουργικής του δέρματος, των αισθητικών δερματολογικών ιατρικών πράξεων και των εφαρ-

μογών των πηγών ενέργειας, φιλοδοξεί στη διοργάνωση ενός ακόμη πετυχημένου συνεδρίου, ακολου-

θώντας την παράδοση που έχει δημιουργηθεί έως τώρα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των δερματικών όγκων, σύμφωνα με τα τρέχοντα διεθνή guidelines, η ασφα-

λής εφαρμογή των ιατρικών αισθητικών πράξεων του δέρματος, μέσα από την λεπτομερή ανατομική γνώση 

και οι καινοτόμες εφαρμογές των πηγών ενέργειας στο δέρμα, θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Διαδραστικές συνεδρίες, «Hand on Workshop», λεπτομερής επιστημονική ανάλυση θεματικών ενοτή-

των, από διεθνούς φήμης ξένους ομιλητές αλλά καιν κορυφαίους Έλληνες συναδέλφους, στο αντικείμε-

νο τους, υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το επιστημονικό σας ενδιαφέρον, στοχεύοντας στο τρίπτυ-

χο «ανανέωση και εξέλιξη της γνώσης, βελτίωση των τεχνικών, ασφάλεια των εφαρμογών».

Το φετινό συνέδριο περιλαμβάνει μία ακόμα καινοτομία:

Την διοργάνωση εντατικού ημερησίου “Cavader Hands on Workshop”, στις 9 Φεβρουαρίου 

2023, (την προηγούμενη της έναρξης του συνεδρίου), στο εκπαιδευτικό κέντρο ATTC, με περι-

ορισμένο αριθμό συμμετεχόντων συναδέλφων. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την ανατομία του 

προσώπου, την σωστή τοποθέτηση των ενέσιμων δερματικών εμφυτευμάτων και την εξάσκηση σε απλές 

και σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις στο δέρμα.

Η οργανωτική επιτροπή -το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας- εργάζεται σκληρά για την επιτυχία του 

συνεδρίου, αλλά η προσπάθεια αυτή δεν θα έχει καμία τύχη, χωρίς την δική σας συμμετοχή. 

Προσδοκούμε σε αυτή, με γνώμονα την αγάπη σας για τα αντικείμενα της Εταιρείας μας και τη δίψα σας 

για συνεχή επιστημονική εξέλιξη.

Σας περιμένουμε!

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, 

 Laser και Αισθητικής Δερματολογίας

Χαιρετισμός Προέδρου
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βαση γίνεται στην περιεδρική χώρα).Φωτιά 
μπορεί να προκληθεί από την ενεργοποίηση 
του ενεργού ηλεκτροδίου όταν βρίσκεται σε 
επαφή με στεγνούς σπόγγους ή γάζες.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Υπάρχει η πιθανότητα μετάδοσης μικρο-

οργανισμών είτε μέσω ηλεκτρόδιου είτε μέ-
σω εισπνεόμενου καπνού που παράγεται κα-
τά την ηλεκτροχειρουργική επέμβαση. Οι ι-
ατροί θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τον κίν-
δυνο μέσω του ηλεκτροδίου χρησιμοποιώ-
ντας αποστειρωμένα ηλεκτρόδια ή ηλεκτρό-
δια μιας χρήσεως. Συσκευή απομάκρυνσης 
καπνού με το στόμιο του σωλήνα αναρρό-
φησης του καπνού σε απόσταση μικρότερη 
των 2cm ενδείκνυται ιδιαίτερα για εκτεταμέ-
νες επεμβάσεις ιδίως σε θεραπεία βλαβών ιο-
γενούς προέλευσης. Επιπλέον γιατροί και νο-
σηλευτές θα πρέπει να φορούν μάσκα.

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
Όταν το σημείο επαφής μεταξύ ασθενούς 

και γείωσης είναι μικρό ακόμη και ρεύμα με 
χαμηλή ισχύ μπορεί να δημιουργήσει επαρ-
κή πυκνότητα ρεύματος για να προκαλέσει έ-
γκαυμα. Το ουδέτερο ηλεκτρόδιο στην μονο-
πολική διαθερμία αποτελεί την οδό αποδρο-
μής του ηλεκτρ.ρεύματος από το σώμα του 
ασθενή και εισόδου στην συσκευή διαθερμί-
ας. Τα ηλεκτρόδια αυτά πρέπει να έχουν με-
γάλη επιφάνεια επαφής με το δέρμα του α-
σθενή έτσι ώστε να μειώνουν την πυκνότητα 
του εξερχόμενου ρεύματος σε επίπεδα ακίν-
δυνα για τους ιστούς.

Εάν η επιφάνεια επαφής του ουδέτερου η-
λεκτροδίου μειωθεί είτε επειδή το μέγεθος η-
λεκτροδίου είναι μικρό ή επειδή δεν εφαρ-
μόζει πλήρως τότε θα αυξηθεί η θερμότη-
τα στην περιοχή διότι αυξάνεται η πυκνότητα 
του ρεύματος που εξέρχεται με αποτέλεσμα 
να προκληθεί θερμικό έγκαυμα.

Επιπλέον η ίδια η περιοχή στην οποία το-
ποθετείται το ουδέτερο ηλεκτρόδιο μπορεί 
να έχει αυξημένη αντίσταση και να προκα-
λέσει αύξηση θερμοκρασίας λόγω ελαττω-
μένης αγωγιμότητας. Τέτοιες περιοχές είναι 
αυτές που έχουν αυξημένη τριχοφυΐα, πτυ-
χές δέρματος, οστικές προεξοχές, παρουσία 
ουλής, λιπώδους ιστού και μεταλλικών προ-
σθετικών υλικών ή εμφυτεύματα στο σώμα 
του ασθενή. Η σωστή κατεύθυνση του ου-
δέτερου ηλεκτροδίου έχει μεγάλη σημασία.

Εγκαύματα μπορεί να προκληθούν και με 
απευθείας εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος 
στην περιοχή όπου εφαρμόζεται το ουδέτερο 
ηλεκτρόδιο. Η υγρασία ανάμεσα στο δέρμα 
και στο ουδέτερο ηλεκτρόδιο προκαλεί συ-
γκέντρωση ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συ-
νέπεια ηλεκτρικό έγκαυμα μεγάλου βάθους. 

Τον κίνδυνο των εγκαυμάτων δεν διαφεύ-
γει ούτε ο γιατρός καθώς είναι πολύ συχνά τα 
εγκαύματα στην άκρα χείρα κατά την χρήση 
διαθερμίας. Η αιτία είναι η ανεπαρκής μόνω-
ση των χεριών του και προκαλείται με:
•  Παρατεταμένη υγρασία στα χέρια του ια-

τρού (το βρεγμένο γάντι μετατρέπεται σε 
μονωτικό υλικό),

•  Λύση συνεχείας του γαντιού (μια μικρή 
τρύπα αποτελεί πύλη εισόδου ηλεκτρικού 
ρεύματος στο δέρμα του ιατρού.) 

•  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Οι προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση 

διαθερμίας είναι συγκεκριμένες και οποια-
δήποτε παρατυπία μετατρέπει την ηλεκτρο-
χειρουργική συσκευή από απαραίτητο εργα-
λείο σε επικίνδυνο παράγοντα ατυχημάτων. 
Χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών/θερμικών ε-
γκαυμάτων κατά την εφαρμογή της διαθερ-
μίας είναι η καταστροφή σε βάθος των ιστών 
και η αργή επούλωση .

Οι βασικές αρχές χρήσης είναι:
•  Η σωστή λειτουργία του ουδέτερου ηλε-

κτροδίου. Το ουδέτερο ηλεκτρόδιο δεν είναι 
«ανενεργό» ή «παθητικό». Πολύ σημαντικό 
στάδιο είναι η τοποθέτηση του ουδέτερου η-
λεκτροδίου στον ασθενή.Το μέγεθος της επι-
φάνειας επαφής του ουδετέρου ηλεκτροδί-
ου επιλέγεται να καλύπτει τη μέγιστη δυνατή 
περιοχή. Η επαφή του ουδετέρου ηλεκτρο-
δίου με το σώμα του ασθενούς πρέπει να εί-
ναι πλήρης, άμεση και ηλεκτρικά αγώγιμη. 
Να είναι συμβατό με την συσκευή και ακέ-
ραιο σε όλο το μήκος του. Δεν πρέπει να το-
ποθετείται πάνω ή κοντά σε μεταλλικές προ-
σθέσεις. Οστεώδεις ή επιφάνειες με ζάρες. 
Τα υγρά πρέπει να είναι σε απόσταση από το 
ουδέτερο ηλεκτρόδιο. Δεν επιτρέπεται η βά-
διση πάνω στο καλώδιο που βρίσκεται στο 
πάτωμα. Δεν επιτρέπεται να πατιέται με το 
τροχήλατο τραπεζίδιο.

• Σωστή χρήση ενεργού ηλεκτροδίου.
Εάν χρησιμοποιηθούν αλκοολούχα δια-

λύματα πρέπει πρώτα να στεγνώσουν πλή-
ρως προτού χρησιμοποιηθεί το ενεργό ηλε-
κτρόδιο. Δεν πρέπει να χαράσσονται γιατί κα-
ταστρέφεται η επιφάνεια και η μόνωση τους. 
Αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα τους 
και το χρόνο ζωής τους. Να καθαρίζεται το 
μεταλλικό άκρο του ενεργού ηλεκτροδίου ό-
ταν σχηματίζεται εσχάρα προς αποφυγήν α-
νάφλεξης με ένα νωπό με νερό πανί.

Να τοποθετείται σε στεγνή, καθαρή και μη 

αγώγιμη θήκη όταν δεν χρησιμοποιείται.
Για τομή χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδιο σε 

σχήμα μαχαιριδίου, βελόνας, βρόχου, αγκί-
στρου διαφόρων διαστάσεων και μεγεθών.

Για αιμόσταση χρησιμοποιούνται ηλεκτρό-
δια σε σχήμα σφαίρας διαφόρων διαμέτρων 
ή σε σχήμα λαβίδας.

Κατά την ηλεκτροχειρουργική επέμβαση 
ο ασθενής θα πρέπει να είναι κατακεκλιμέ-
νος. Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ηλε-
κτρικώς αγώγιμα αντικείμενα. Η θέση αυτή ε-
λαττώνει τον κίνδυνο λιποθυμίας και πιθανού 
τραυματισμού του ασθενούς.

Ο ιατρός θα πρέπει να καθορίζει την κατάλ-
ληλη ένταση ισχύος πριν από κάθε επέμβα-
ση, να επιλέγει το πιο ενδεδειγμένο ηλεκτρό-
διο θεραπείας . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
•  Η ηλεκτροχειρουργική διαθερμία αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης χει-
ρουργικής, ωστόσο η μη σωστή χρήση της 
μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα με σημα-
ντικούς τραυματισμούς που έχουν οδηγή-
σει ακόμη και σε απώλεια της ζωής ασθε-
νών. 

•  Ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας της η-
λεκτροχειρουργικής συσκευής και του κυ-
κλώματος της αποτελεί βασική προϋπόθε-
ση για την έναρξη της επέμβασης και η ευ-
θύνη είναι κατά κύριο λόγο του ιατρού. 
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3.  Sebben JE Electrosurgery and cardiac 
pacemakers.J.Am Acad Dermatol 9:457-
463,1983

4.  Αρχές Ηλεκτροχειρουργικής. Ελληνική 
Δερματοχειρουργική τόμος 6, (1)¨20-26, 
2009 Κ. Νουτσης

5.  Ηλεκτροχειρουργική -Τεχνικές και Μέθο-
δοι. Μαστοράκη Αργυρώ 2004.



Η Restylane® είναι μια σειρά προϊόντων με βάση το 
υαλουρονικό οξύ που αποτελείται από δύο ομάδες προϊόντων: 

Fillers Restylane και Restylane Skinboosters.

Η οικογένεια προϊόντων Restylane ενδείκνυται για ασθενείς 
ηλικίας άνω των 21 ετών και περιλαμβάνει Restylane® 

Lidocaine, Restylane® Lyft, Restylane® Eyelight, Restylane® 
Kysse, Restylane® Refyne, Restylane® Defyne, Restylane® 
Volyme και Restylane® Skb Vital Restylan® Skb Vital Light.

Βρείτε την φυσική ομορφιά σας εδώ! 
www.restylanehellas.gr

Με περισσότερες από 40 εκατομμύρια θεραπείες παγκοσμίως, 
η σειρά Restylane® πληρωτικών υαλουρονικού οξέος παρέχει 

αποτελέσματα με φυσική εμφάνιση.

At Galderma, we believe each patient is unique. At Galderma, believe each practitioner has unique expertise. At Galderma, 
we believe in dialogue and human connection. At Galderma we believe, together we are greater than the sum of our parts. At 

Galderma, we believe that individuality is the key to a successful treatment. The key to shape together new aesthetic possibilities. 
To increase patient satisfaction, to create more smiles. Galderma welcomes you to shape a new generation of individualized 

aesthetics, together. A new science-based, patient-centric treatment approach, a HITTM.

Holistic Individualized Treatment by Galderma 
for results as unique as you

Για να γνωρίσετε τα πρωτοποριακά προϊόντα 
της Restylane, με τις ειδικές τιμές έως τέλος 

του έτους, επικοινωνήστε μαζί μας στο 211 4117006 
ή με τον επιστημονικό συνεργάτη που σας επισκέπτεται 

ή επισκεφθείτε τη νέα μας σελίδα. 
www.restylanehellas.gr
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ID

Μειώνοντας τις πιθανότητες λάθους, πρέ-
πει να εξετάσουμε προσεκτικά :

1. τον παράγοντα ασθενής 
2. τον παράγοντα υλικό 
3. τον παράγοντα τεχνική έγχυσης

Είναι πολύ σημαντική η σωστή επιλογή του 
ασθενή, η ενημέρωση για την αποτελεσματι-
κότητα της θεραπείας και για τυχόν παρενέρ-
γειες (υπογραφή consent form).
•  Πλάνο, σχεδιασμός καθώς και κόστος θε-

ραπείας.
•  Λήψη ιατρικού ιστορικού.
•  Κλινική εξέταση του δέρματος (ενεργή λοί-

μωξη πχ έρπης κλπ.)
•  Οδηγίες πριν και μετά τη θεραπεία.
•  Μεγάλες προσδοκίες ...
•  Λήψη φωτογραφιών πριν και μετά τη θε-

ραπεία.
Το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε πρέ-

πει να έχει πιστοποίηση, μελέτες και να είναι 
ασφαλές.

Χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα υ-
λικά μεταξύ τους είναι:
• Αριθμός μορίων του υαλουρονικού οξέος
• Μέγεθος μορίων
• Σύνδεση μεταξύ τους

Πρέπει να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστι-
κά του κάθε υλικού (διάρκεια, ελαστικότητα, 
lifting effect, injection force, συγκέντρωση 

mg/ml και το ιξώδες).
Τα τελευταία χρόνια γίνεται αναφορά για το 

ρίσκο τοξικότητας του BDDE στον ανθρώπι-
νο οργανισμό. Η ουσία αυτή, είναι απαραί-
τητη για τη διασταύρωση των ενέσιμων υα-
λουρονικών οξέων. Επιλέγουμε λοιπόν, υλι-
κά που έχουν την πιο αποτελεσματική ανα-
λογία διασταύρωσης με λιγότερο ποσοστό 
BDDE. Το κόστος δεν πρέπει να είναι κριτήρι-
ο επιλογής. Η σύριγγα να ανοίγεται μπροστά 
στον ασθενή και να δίνεται το lot number του 
υλικού που χρησιμοποιήσαμε. Καλό είναι να 
αποφεύγουμε τη χρήση υαλουρονικού οξέ-
ος πάνω από μόνιμα υλικά και να προσέχου-
με τις συνδυαστικές θεραπείες (τοξίνη, ραδι-
οσυχνότητες, lasers κλπ.). Η πολύ καλή γνώ-
ση της ανατομίας και των επικίνδυνων περιο-
χών είναι απαραίτητα.

Ανάλογα με την περιοχή που θα θεραπεύ-
σουμε χρησιμοποιούμε βελόνες ή κάνουλες.

Η έγχυση πρέπει να γίνεται πάντα με αναρ-
ρόφηση και πολύ αργά. Η τοποθέτηση του 
υλικού πρέπει να γίνεται στο κατάλληλο βά-
θος ανάλογα με το πάχος του υαλουρονικού 
οξέος και ανάλογα με το σημείο έγχυσης.

Οι κανόνες αντισηψίας πρέπει να είναι αυ-
στηροί. Το πρόσωπο του ασθενή πρέπει να 
είναι καθαρό, χωρίς make up και περασμέ-
νο με αντισηπτικό. Τα μολύβια που χρησιμο-

ποιούμε για σχεδιασμό πρέπει να καθαρίζο-
νται και να ξύνονται μετά από κάθε ασθενή. 
Ο γιατρός πρέπει να πλένει τα χέρια του με α-
ντισηπτικό, να φοράει γάντια και μάσκα. Αλ-
λαγή γαντιών σε περίπτωση επαφής με τον 
στοματικό βλεννογόνο.  Αν χρησιμοποιούμε 
κάνουλες χρειαζόμαστε αποστειρωμένο πεδί-
ο, αποστειρωμένα γάντια και γάζες καθώς και 
βοηθό για διατήρηση της αντισηψίας.

Τα περισσότερα εμφυτεύματα υαλουρονι-
κού οξέος περιέχουν λιδοκαΐνη. Είναι απα-
ραίτητο να ρωτήσουμε για τυχόν αλλεργίες. 
Στο ιατρείο μας πρέπει να έχουμε πάντα υα-
λουρονιδάση. Η γνώση των επιπλοκών είναι 
απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπισή τους.

Η επικοινωνία με τον ασθενή θα μας βοη-
θήσει να εντοπίσουμε νωρίς τυχόν επιπλοκές 
και να τις αντιμετωπίσουμε γρήγορα.

Προσοχή στην υπερδιόρθωση.
Έτσι λοιπόν για να αποφεύγουμε τα λάθη, 

καλό είναι να ρωτήσουμε τον εαυτό μας:
•  Ξέρω την ανατομία;
•  Ξέρω το υλικό που θα χρησιμοποιήσω;
•  Πόσο θα χρησιμοποιήσω;
•  Πού θα το τοποθετήσω;
•  Ξέρω πως δουλεύει το υλικό;
•  Ξέρω την τεχνική που θα χρησιμοποιήσω;
•  Ξέρω το αποτέλεσμα που θα δώσω στον α-

σθενή μου;

ΣυνηθιΣμένα λαθη 
στην επιλογή & εφαρμογή 
υαλουρονικού οξέος 19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙκΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΝΝΑ   
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα

Το υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) είναι 
ένας φυσικός πολυσακχαρίτης που 

αποτελείται από επαναλαμβανόμενες 
αλληλουχίες του μονοσακχαρίτη 
D-γλυκουρονικού οξέος και της 

Ν -ακετυλ-D-γλυκοζαµίνης. Το ΗΑ 
είναι συμβατό με το ανθρώπινο 
σώμα, εύκολο και γρήγορο στη 

χρήση. Οι θεραπείες με υαλουρονικό 
οξύ µπορούν να προκαλέσουν 

επιπλοκές. Οι περισσότερες μπορεί να 
προκληθούν από:

1. Λάθος επιλογή ασθενή
2. Λάθος επιλογή υλικού

3. Λάθος τεχνική έγχυσης
4. Μη γνώση καλής ανατομίας

5. Υπερδιόρθωση
6. Μειωμένη αντισηψία



Μάθετε περισσότερα στο 
www.juvederm.grJuvéderm Greece

© 2022 AbbVie. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. • GR-JUV-220095

Τα μοντέλα μας έλαβαν θεραπεία με JUVÉDERM®. Τα αποτελέσματα της θεραπείας ενδέχεται να ποικίλλουν.

ΧΕΙΛΗ 

ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΕΣΟ ΤΜΗΜΑ  
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
Aναγνωρίζουμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά των θεραπευόμενων που τους κάνουν ξεχωριστούς.  
Κάθε filler στη συλλογή JUVÉDERM® έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, με συγκεκριμένες ιδιότητες,  
για τη βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής του προσώπου.



ΣΕΛΙΔΑ 76

Hιδέα της εφαρμογής της τριπλής συνδυαστικής 
τοπικής αγωγής σε ένα σκεύασμα βασίζεται στη 
συχνή διαπίστωση δερματοπαθειών με συνύ-

παρξη φλεγμονής, μυκητιασικής λοίμωξης και μικροβι-
ακής επιλοίμωξης, όπως στις περιπτώσεις της γωνιακής 
χειλίτιδας, του παρατρίμματος, των ελκών εκ κατακλί-
σεως, των βαλανίτιδων/βαλανοποσθίτιδων, των φλεγ-
μονωδών δερματοπαθειών που απαντώνται σε μητέρες 
(τραυματισμοί ή ύπαρξη ραγάδων θηλής, μαστίτιδα γα-
λουχίας, έκζεμα), αλλά και βρέφη (δερματικές καντιντιά-
σεις, πρωκτογεννητικός κνησμός, δερματίτιδα εκ σπαρ-
γάνων) και των διαφόρων μορφών δερματίτιδας, ενδο-
γενούς (ατοπική δερματίτιδα, σμηγματορροϊκή δερμα-
τίτιδα, δυσιδρωσικό έκζεμα, νομισματοειδές έκζεμα) και 
εξωγενούς αιτιολογίας (αλλεργική ή ερεθιστική δερμα-
τίτιδα εξ επαφής). 

Επιπλέον, στις προαναφερθείσες δερματοπάθειες που 
συχνά επιπλέκονται με λοίμωξη, συνήθως η διάγνωση 
τίθεται κλινικά, χωρίς να συνοδεύεται από μικροβιολογι-
κή επιβεβαίωση (λήψη καλλιέργειας για την ταυτοποίηση 
του υπεύθυνου μικροβιακού παράγοντα), οπότε η χρή-
ση της κρέμας Kenacomb θεωρείται δραστική επιλογή. 

H εφαρμογή της, όμως, θα μπορούσε να είναι χρήσι-
μη και για την πρόληψη δερματικών λοιμώξεων σε γη-
ριατρικούς ασθενείς ή ασθενείς με υποκείμενες χρόνι-
ες νόσους, όπως σακχαροδιαβητικούς ή ογκολογικούς 
ασθενείς. Oι ασθενείς αυτοί ενδέχεται να παρουσιάσουν 
τόσο δερματοπάθειες, σχετιζόμενες με την υποκείμενη 
νόσο τους (πχ. διαβητικά έλκη των ποδών), 
όπως και δερματικές εκδηλώσεις που μπο-
ρεί να προκύψουν ως αποτέλεσα της φαρ-
μακευτικής αγωγής που λαμβάνουν για 
αυτήν (πχ. ακμοειδές εξάνθημα κορ-
μού σε ογκολογικούς ασθενείς που 
λαμβάνουν αναστολείς του επιδερ-
μικού αυξητικού παράγοντα), των 
συννοσηροτήτων, της ανοσοκα-
ταστολής, της κακής κατάστασης 
θρέψης τους ή/και της παρατετα-
μένης νοσηλείας τους (επιμολύν-
σεις ως απόρροια φλεβοκεντήσεων,  
καθετηριασμών ή μειωμένης κινητικότη-
τας/ακινησίας).

 Σε αυτούς τους ασθενείς, οι δερματικές 
λοιμώξεις που απαντώνται συνηθέστερα προκα-
λούνται είτε από βακτήρια, κυρίως από πυογόνο στρε-
πτόκοκκο ομάδας Α ή χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (μoλυ-
σματικό κηρίo,  θυλακίτιδα, ερυσίπελας) ή από μύκητες, 
κυρίως του γένους Candida και Trichophyton.

Τέλος, η κρέμα Kenacomb είναι ιδιαίτερα εύχρηστη 
ως μέρος της μετεγχειρητικής φροντίδας, μετά από ελάσ-
σονες δερματοχειρουργικές επεμβάσεις, για την πρόλη-

ψη μολύνσεων, την ταχύτερη επούλωση του τραύμα-
τος και την αποτροπή δημιουργίας υπερτροφικών ου-
λών ή χηλοειδών. 

Λόγω του τριπλού συνδυασμού των δραστικών ουσι-
ών που περιέχει, επιφέρει γρήγορη, πλήρη και παρατε-
ταμένη ανακούφιση από τον κνησμό, το αίσθημα καύ-
σου και τη φλεγμονή, συγχρόνως δε καταπολεμάει και 
αποτρέπει τις βακτηριακές ή μυκητιασικές επιπλοκές σε 
επιφανειακές μικροβιακές. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματά της αποτελούν:
•  την άμεση ανακούφιση  του δέρματος από την φλεγ-

μονή και ταυτόχρονα την καταπολέμηση πιθανής συ-
νυπάρχουσας δερματικής λοίμωξης ή πρόληψη εμ-
φάνισής της, 

•  τα υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης των ασθενών με 
την θεραπεία

•  την δυνατότητα εφαρμογής της κρέμας τόσο σε υγρώσ-
σουσες, όσο και σε ξηρές βλάβες, χάριν στο έκδοχο 
της Unibase

•  το ότι δεν παρουσιάζει συστηματική απορρόφηση. Ως 
εκ τούτου, και παρά  το γεγονός ότι περιέχει υψηλής 
ισχύος κορτικοστεροειδές, δεν επηρεάζει τον μετα-
βολισμό άλλων χορηγούμενων φαρμάκων, απαιτώ-
ντας την ρύθμιση της δοσολογίας τους. Κυρίως όμως, 
δεν επηρεάζει τον μεταβολισμό της γλυκόζης, οπότε 
δεν προκαλεί αύξηση του σακχάρου στους διαβητι-
κούς ασθενείς.

•  την αποτελεσματικότητά της, σε συνδυασμό με το κα-
λό προφίλ ασφάλειας, που την καθιστούν κατάλλη-
λη επιλογή για το ευαίσθητο δέρμα ιδιαίτερων ασθε-

νών, όπως ασθενών με πολλαπλές συννοσηρό-
τητες και υποκείμενα νοσήματα, διαβητι-

κών, ανοσοκατεσταλμένων και ογκο-
λογικών ασθενών και λεχω-

ίδων και θηλάζουσων 
μητέρων. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PROTASIS

Πλεονεκτήματα της χρήσης 
της κρέμας Kenacomb

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. 



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: kenACOmB



Το  πρώτο υβριδικό φορητό Δερματοσκόπιο  
με σύστημα μεταβλητής πόλωσης στην παγκόσμια Αγορά !

M
ε μεγαλύτερο φακό 32mm και μεγέθυνση Zoom  10x που επιλύει 
ακόμη πιο λεπτές δερματικές δομές , το DL5 σας φέρνει υπερδυνάμεις 
σε λειτουργία Wood-Lamp  νέας διάστασης.  Με νέα υψηλής ισχύος 
λυχνία LED  παρέχει εκπληκτικό φωτισμό σε μεγαλύτερες ή 

δυσπρόσιτες δερματικές περιοχές, εξαλείφοντας το σκοτεινό κέντρο που 
σχετίζεται με τη χρήση των κύριων LED του δερματοσκοπίου.

SUPER BATTERY LIFΕ:   Διπλάσια χωρητικότητα μπαταρίας από 
οποιαδήποτε άλλο συμβατικό Δερματοσκόπιο  Διαθέτει επιπλέον 
ενσωματωμένο φωτισμό UV στα 365nm παρέχοντας εικόνα 
wood καλύτερη από ποτέ & κάνοντας πιό εύκολη την αξιολόγηση 
θεραπειών ακμής,  μελάγχρωσης, αγγειακών ή φλεγμονωδών βλαβών 
ή προβλέψτε βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις στο δέρμα, τα νύχια 
ή τον βλεννογόνο.

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ SMARTPHONE: Με τον ενσωματωμένο 
προσαρμογέα smartphone γενικής χρήσης MCC™, θα μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το DL5 σχεδόν σε οποιοδήποτε smartphone ή tablet Διαθέτει 
εργονομική λαβή η οποία συνοδεύεται από αφαιρούμενο, μαγνητικά 
προσαρτημένο χάρακα 100 mm. Απλώς αφαιρέστε το και τα κυκλικά σημάδια 
του καθιστούν ευκολότερο από ποτέ την αξιολόγηση μιας 
βλάβης ή την επιλογή της κατάλληλης λαβής βιοψίας.

 Χαρακτηριστικά:
• Διαθέτει ενσωματωμένο φακό ø32 mm με 
εξαιρετική απόδοση απεικόνισης εικόνας από κοντινή 
απόσταση  αλλά και από απόσταση.
• Πραγματική μεγέθυνση 10x - αναλύει ακόμη πιο 
λεπτές δερματικές δομές. 
• Εναλλαγή μεταξύ φωτισμού ποιότητας DermLite 
(πολωμένος και μη πολωμένος)
• Φωτισμός UV 365 nm.

• PigmentBoost® για οπτικοποίηση μελαγχρωματικών βλαβών.
•  Εξαιρετικά φωτεινός φακός LED για φωτισμό επιφανειών δέρματος ή δερματικών 
κοιλοτήτων  από απόσταση.

•  Αφαιρούμενη πλάκα επαφής που μπορεί να αποστειρωθεί σε 
αυτόκαυστο με πλέγμα 10 mm και συμβατότητα με IceCap®.

•  Φόρτιση στην ενσωματωμένη βάση φόρτισης επιτραπέζιου 
υπολογιστή ή μέσω USB-C.
• Τρία επίπεδα φωτεινότητας σε όλες τις λειτουργίες του.
• Ένδειξη μπαταρίας τεσσάρων επιπέδων.

 • Σύνδεση σε smartphone μέσω του παρεχόμενου 
προσαρμογέα MCC.

Το DL5 περιλαμβάνει:
• Δερματοσκόπιο χειρός με μεγέθυνση 10x, μεταβλητή πόλωση, 
δερμοσκοπικό λευκό & UV, φακός LED.
• Επιτραπέζια βάση φόρτισης με αποθήκευση IceCap και 
δευτερεύουσα έξοδο USB.
• Καλώδιο USB σε USB-C 2 m.
• Προσοφθάλμιο προσκολλημένο μαγνητικά.

• Μαγνητικά προσαρτημένος χάρακας από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Δερμάτινη θήκη ζώνης.
• Πλαστική θήκη ζώνης.
•  Universal υποδοχή smartphone MCC.
• Παροχή δείγματος IceCap® 5 τεμαχίων.
 • Πανί καθαρισμού μικροϊνών.
• Διαστάσεις & βάρος: 182 x 58 x 36 mm, 285 g.
• Οδηγίες χρήσης.

best in the world from   
www.digas.gr

Δερματοσκόπιο Dermlite DL5

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

Aθήνα: Λεωφόρος Κηφισίας 354 - 152 33 - Χαλάνδρι -Τηλ.: 210 682 5000 - 210 682 6000 - e-mail: athens@digas.gr
Θεσσαλονίκη Κέντρο: Τσιμισκή 137 Περιοχή ΧΑΝΘ - Τηλ.: 2310 225 005 - 2310 225 025 - e-mail:  tsimiski@digas.gr
Θεσσαλονίκη:  Τέρμα Καραολή & Δημητρίου 57 001  -  Θέρμη Θεσσαλονίκη -  Τηλ.: 2310 272462 - 2310 270425 -Fax: 2310 267516 - e-mail: info@digas.gr



Handy 
Plasma 
Excellence

Surtron 120W 
flash LED Διαθερμία 

Carbomed C02
Carboxytherapy 

HIEMS MAX4
αδυνάτισμα & μυϊκή μάζα 

Dr.Mach LED120
Φωτισμός Μικροεπεμβάσεων 

12.000 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

NAGGURA
SWOP 502

Έδρα μικροεπεμβάσεων ηλεκτρική 4 μοτέρ 

CRYO 360
Kρυολιπόλυση 360 ΜΟΙΡΩΝ

Fractional RF 
micro  needling και RF

modula-CV
Cavitation και RF σε μια λαβή 



Ρυτίδες Προσώπου και Λαιµού

Ουλές Ακµής και Ραγάδες

Διεσταλμένοι Πόροι

Σύσφιγξη Περιγράµµατος

Ανάπλαση Δέρµατος
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TO ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ
Τα παράσιτα Demodex βρίσκονται στο ανθρώπινο μικροβίωμα – 

και είναι μέρος της κοινότητας των μικροοργανισμών της επιδερμίδας. 
Ενώ το Demodex folliculorum βρίσκεται φυσιολογικά στο δέρμα, εμ-
φανίζεται συχνά σε μεγαλύτερους αριθμούς σε άτομα με Δερματι-
κή Ερυθρότητα. Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η παρουσία του 
Demodex σε αφθονία μπορεί πιθανώς να προκαλέσει ανοσοαπόκρι-
ση σε άτομα με Ερυθρότητα και ότι η φλεγμονή που προκαλείται σχε-
τίζεται με τα παράσιτα αυτά. Η συσχέτιση του Demodex folliculorum 
με την Ερυθρότητα φαίνεται να συνδέεται επίσης με το παθογόνο βα-
κτήριο Bacillus oleronius. Σε μια μελέτη από το Εθνικό Πανεπιστήμιο 
της Ιρλανδίας, διαπιστώθηκε ότι το B. oleronius διέγειρε φλεγμονώ-
δη απόκριση στο 79 τοις εκατό των ασθενών της μελέτης με υποτύ-
που 2 (βλατινώδης φλυκταινώδης) ροδόχρου ακμή (J Med Microbiol. 
2014 Feb;63 (Pt 2):258-262.- Correlation between serum reactivity to 
Demodex-associated Bacillus oleronius proteins, and altered sebum 
levels and Demodex populations in erythematotelangiectatic rosacea 
patients : Stanistaw Jarmuda 1, Fred McMahon 2, Ryszard Zaba 1, 
Niamh O'Reilly 2, Oliwia Jakubowicz 1, Ashling Holland 2, Andrzej 
Szkaradkiewicz 3, Kevin Kavanagh 2.) Επίσης έχει βρεθεί ότι υπάρ-
χει συσχέτιση του βακτηρίου Staphylococcus epidermidis, με την ανά-
πτυξη της Ερυθρότητας, όταν ο αριθμός τους ξεπερνάει τα όρια στα 
οποία βρίσκονται φυσιολογικά στο δέρμα. Τέλος έχει βρεθεί ότι συχνά 
η υψηλή θερμοκρασία του δέρματος των ατόμων με Ερυθρότητα του 
προσώπου μπορεί να είναι ένας πιθανός παράγοντας για την τόνωση 
της ανάπτυξης των παθογόνων βακτηρίων και ως εκ τούτου να για να 
προκαλέσει ανωμαλίες του δέρματος όπως φλύκταινες.

Η ανισορροπία στο μικροβίωμα του δέρματος και η μικροβιακή δυ-
σβίωση της επιδερμίδας προκαλεί, έκκριση τοξινών, έκκριση πρωτεα-
σών, προσκόλληση των παθογόνων μικροβίων  στην κυτταρική επι-
φάνεια των κερατοκυττάρων. Τα παθογόνα βακτήρια ενεργοποιούν το 
ανοσοποιητικό σύστημα επάγοντας την παραγωγή κυτοκινών, όπως 
IL13 και, ως εκ τούτου, την έναρξη της φλεγμονής.

PRObIOTIC LACTIC ACID bACTeRIA (LAb)
Μελέτες in vitro αποκαλύπτουν ότι με τη θεραπεία μονοστοιβά-

δων κερατινοκυττάρων με το προβιοτικό Lactobacillus, αναστέλλεται 
η ανάπτυξη του Staphylococcus και αποτρέπεται ο αποικισμός από 
παθογόνα βακτήρια και τη σύνδεση τους με τα κερατινοκύτταρα των 
στρωμάτων του δέρματος. Από αυτά τα αποτελέσματα, υποδεικνύε-
ται ότι τοπ προβιοτικό LAB έχει αντιφλεγμονώδη δράση στο δέρμα. 
Μια κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από τη Lactobio έδειξε 
σημαντική μείωση στον αριθμό και τη σοβαρότητα των φλυκταινών 
σε άτομα με τάση για ακμή. Αυτός ο τύπος φλυκταινών προκαλείται 
συνήθως από σταφυλόκοκκο και στην περίπτωση της Ερυθρότητας.

Είναι γνωστό ότι τα Probiotic Lactic Acid Bacteria (LAB) έχουν αντι-
φλεγμονώδη δράση και ότι αυτό αποτελεί μέρος του μηχανισμού των 
προβιοτικών (εικόνα 1).

 

 

 

 

Η Lactobio πραγματοποίησε μελέτη, η οποία έδειξε μια μέση μεί-
ωση 62% στις φλύκταινες, ενώ το 71% των ατόμων είχαν λιγότερες 

φλύκταινες μετά από 28 ημέρες χρήσης. Η μελέτη έγινε χρησιμοποι-
ώντας τους γαλακτοβάκιλλους Lactobacilus plantarum LB244R® 
και Lactobacilus plantarum LB356R® και τα αποτελέσματα φαίνο-
νται στην Εικόνα 2.

 

 

 

 

Εικόνα 2: Επιβίωση του L. Plantarum LB244R® σε ανθρώπινο δέρ-
μα (κάτω βραχίονα). Δείγματα από την επιφάνεια του δέρματος που 
λαμβάνονται με βρεγμένα αποστειρωμένα βαμβακερά επιχρίσματα.

Ο χρόνος T=0 είναι αμέσως μετά την εφαρμογή του Bak PROBIOTIC 
SKINCARE που περιλαμβάνει LB244R®. Δεν ανιχνεύθηκαν LAB στο 
δέρμα πριν από την εφαρμογή. Η επιβίωση του  L. Plantarum LB244R®  
προσδιορίζεται ως ποσοστό σε σχέση με τον αριθμό των LAB τη στιγμή 
της εφαρμογής. Εμφανίζονται αποτελέσματα για 3 ανεξάρτητες δοκιμές.

Το LB244R® επιβιώνει για τουλάχιστον 8 ώρες στο ανθρώπινο δέρμα.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ 
ΒΑΚ ReDNeSS PRObIOTIC SKINCARe 
eΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ
•  Live Lactobacilus plantarum LB356R®, ένα νέο απομονωμένο προ-

βιοτικό βακτήριο γαλακτικού οξέος με την ειδική λειτουργικότητα 
να συσσωματώνεται με παθογόνα βακτήρια και να παράγει αντιμι-
κροβιακά πεπτίδια. Τα προβιοτικά βακτήρια συμβάλλουν στην ενί-
σχυση της ανοσοποιητικής ικανότητας, ενεργοποιούν και βελτιώ-
νουν την ανανέωση και την ποιότητα του δέρματος και βελτιώνουν 
τον φραγμό του δέρματος σταθεροποιώντας τις σφιχτές συνδέσεις.

•  Live Lactobacillus plantarum LB244R®, ένα νέο- απομονωμένο προ-
βιοτικό βακτήριο γαλακτικού οξέος με την ειδική λειτουργία να ανα-
στέλλει την ανάπτυξη του Staphylococcus aureus. Τα προβιοτικά βα-
κτήρια συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανοσοποιητικής ικανότητας, 
ενεργοποιούν και βελτιώνουν την ανανέωση και την ποιότητα του 
δέρματος και βελτιώνουν τον φραγμό του δέρματος σταθεροποιώ-
ντας τις σφιχτές συνδέσεις.

•  Κραμβέλαιο, jojoba, ηλίανθο και έλαιο τριανταφυλλιάς για τη βελ-
τίωση της κατάστασης του δέρματος και την αναγέννηση των δερ-
ματικών φραγμών.

•  Το λάδι Jojoba ως μαλακτικό αποτελεσματικό για το λείο δέρμα 
και την επούλωση των ερεθισμών, μαλακώνει το ξηρό, τραχύ και 
ξεφλουδισμένο δέρμα. Περιέχει βιταμίνες Ε, Α και D. Περιέχει επί-
σης τα μέταλλα χρώμιο, χαλκό και ψευδάργυρο, καθώς και ωμέ-
γα 6 και 9 λιπαρά οξέα.

•  Το κραμβέλαιο έχει φυσική υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε και 
Κ, και ευεργετική αναλογία ωμέγα-3 προς ωμέγα-6 λιπαρά.

•  Το λάδι αγριοτριανταφυλλιάς έχει φυσική υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιταμίνες Α και C

•  Το ηλιέλαιο έχει φυσική υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε και Κ.
•  Τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε) ως αντιοξειδωτικό και για την δέσμευση 

των ελεύθερων ριζών, η τοκοφερόλη βελτιώνει την περιποίηση 
του δέρματος, μειώνει τις γραμμές και αποτρέπει την πρόωρη γή-
ρανση του δέρματος

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ eLPON.bIO

Η νέα τάση στη 
δερματολογία αφορά την 

προβιοτική περιποίηση 
του δέρματος και την 

εξισορρόπηση του 
μικροβιώματος της 

επιδερμίδας. Τα BAK 
PROBIOTIC SKINCARE 

προϊόντα είναι ένας 
νέος τύπος καινοτόμων 

προϊόντων περιποίησης του 
δέρματος που βασίζεται σε 

επιστημονικά επιλεγμένα 
νέο-απομονωμένα 

ζωντανά προβιοτικά 
βακτήρια γαλακτικού οξέος 

Lactobacillus plantarum 
LB244R® και Lactobacillus 

plantarum LB356R® 
από την εταιρία Lactobio 

στη Δανία. Τα προϊόντα 
έχουν προκύψει μετά 

από επιστημονική μελέτη 
ετών. Αναπτύχθηκαν στα 

εργαστήρια της Δανίας 
για να υποστηρίξουν τη 

βιωσιμότητα των ζώντων 
προβιοτικών βακτηρίων 

σε συσκευασμένα 
αποτελεσματικά προϊόντα 

και συμπληρώνονται με 
φυσικά ενεργά συστατικά, 

ώστε να προσφέρουν 
ολοκληρωμένα προϊόντα 

περιποίησης για την 
Ερυθρότητα στο δέρμα.

Bak. Προβιοτικά προϊόντα με ενεργούς
γαλακτοβάκιλλους από τη Δανία
ΒΑΚ REDNESS PROBIOTIC SKINCARE με LACTOBACILLuS 
PLANTARum LB244R® ΚΑι LACTOBACILLuS PLANTARum LB356R® 
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Συνδυάζουν τη δύναμη της φύ-
σης και αποτελούν την τελευ-
ταία καινοτομία στην βιομηχα-

νία της αισθητικής ιατρικής.
Ένα μοναδικό μείγμα σταθεροποι-

ημένου υαλουρονικού οξέος, αμινο-
ξέων και βιταμινών που έχει επιλε-
χθεί με ακρίβεια για να ταιριάζει από-
λυτα με την εγγενή (έμφυτη) φυσιο-
λογία του δέρματος. Τα συμπλέγμα-
τα έχουν το όφελος των προσαρμο-
σμένων φόρμουλων που ενισχύουν 
τη μοριακή σταθερότητα και οδηγούν 

σε εμφανώς μεγαλύτερης διάρ-
κειας αποτελέσματα.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο Ελβετικός οίκος Suisselle 

που δρα με γνώμονα την επιστή-
μη, βρίσκεται στο κέντρο βιοτεχνο-

λογίας του Yverdon-les-Bains στην 
Ελβετία, εστιάζοντας έντονα στην Έ-

ρευνα και Ανάπτυξη που αφορά στον 
τομέα της καινοτόμου Κυτταρικής Θε-
ραπείας και του Υαλουρονικού Οξέος. 
Η «αποστολή» της SUISSELLE είναι να 
ειδικεύεται στην Έρευνα Κυτταρικών 
Θεραπειών και Υαλουρονικού οξέ-
ος για τη δημιουργία μοναδικών, και-
νοτόμων τεχνολογιών που στοχεύουν 
στην αποκατάσταση των κυττάρων και 
την αναζωογόνηση του δέρματος. Α-
ναπτύσσουμε προϊόντα αισθητικής ια-
τρικής που παρέχουν μέγιστο αποτέ-
λεσμα αναζωογόνησης με ελάχιστη ε-
πεμβατικότητα.

Η σειρά προϊόντων Suisselle είναι 
ειδικά σχεδιασμένη με γνώμονα την 

ασφάλεια και την υγεία του δέρ-
ματος των ασθενών και είναι κα-
τασκευασμένη σύμφωνα με τα 

υψηλότερα πρότυπα ποιότητας 
παραγωγής καλλυντικών και ια-

τροτεχνολογικών προϊόντων

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - 
ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHAC

Η Τεχνολογία CHAC* τροποποιεί 
και εκμεταλλεύεται τις φυσικές ιδιό-
τητες του Υαλουρονικού Οξέος (ΗΑ) 
καθιστώντας το ως το βέλτιστο ‘όχη-
μα’ για τη μεταφορά βασικών θρε-
πτικών συστατικών στο δέρμα, δια-

σφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική 
τους απελευθέρωση (μεταφορά) και 
μακροχρόνια αποτελέσματα.

Αυτή η αποκλειστική τεχνολογία 
καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση βι-
ολογικά ενεργών συστατικών σε μα-
κρομόρια Υαλουρονκού Οξέος (HA) 
υπό συνθήκες μηχανικά διεγειρόμε-
νων αντιδράσεων - ταυτόχρονης πίε-
σης και διατμητικής παραμόρφωσης. 

Συγκεκριμένα βιοενεργά συστατι-
κά όπως βιταμίνες και αμινοξέα ενσω-
ματώνονται ταυτόχρονα και κατανέμο-
νται ομοιόμορφα στις μακροαλυσίδες 
Υαλουρονικού Οξέος (ΗΑ), σχημα-
τίζοντας ένα μεγάλο σύμπλεγμα που 
στην ουσία αντιπροσωπεύει μια μονα-
δική μακρομοριακή «αποθήκη» βιο-
λογικά ενεργού υλικού. Ως αποτέλε-
σμα, σχηματίζονται πολλαπλά μορι-
ακά συμπλέγματα. Αυτά τα μοριακά 
συμπλέγματα βασίζονται στην υπερ-
μοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ βι-
οενεργών συστατικών και λειτουργι-
κών ομάδων Υαλουρονικού Οξέος 
(ΗΑ) και σε αντίθεση με τα βιοενεργά 
συστατικά δεν μπορούν να αναγνωρι-
στούν από την υαλουρονιδάση.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
CELLBOOSTER LIFT
αντιγήρανση-σύσφιξη-ρυτίδες

Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος 
(HA) με ανανεωτικές και αναπλαστι-
κές ιδιότητες 

18 mg σταθεροποιημένου Υαλου-
ρονικού Οξέος (6 mg/ml) με Αμινοξέα 
(Amino Acids) και Βιταμίνες (Vitamins).

Μια φόρμουλα που είναι ειδικά σχε-
διασμένη για να μειώνει τις επιπτώσεις 
της πρόωρης γήρανσης «γεμίζοντας α-
πό μέσα» τους μαλακούς ιστούς, απο-
τρέποντας το οξειδωτικό στρες και πα-
ρέχοντας βαθιά ενυδάτωση στο δέρ-
μα. Διεγείρει την παραγωγή κολλαγό-
νου, βελτιώνει την μικροκυκλοφορία 
και τη θρέψη των κυττάρων.

CELLBOOSTER GLOW
αντιγήρανση-λάμψη-δυσχρωμίες

Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος 
(HA) με αναζωογονητικές ιδιότητες

18 mg σταθεροποιημένου Υαλου-
ρονικού Οξέος (6 mg/ml) με Αμινοξέα 

(Amino Acids) και Βιταμίνες (Vitamins).
Μία φόρμουλα που είναι ειδικά 

σχεδιασμένη για να θρέφει σωστά και 
να ενυδατώνει σε βάθος την επιδερ-
μίδα ενώ ταυτόχρονα μειώνει την υ-
περμελάγχρωση και καταπολεμά το 
οξειδωτικό στρες. Αποκαθιστά τη δο-
μική ακεραιότητα του δέρματος, ε-
ξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και 
μειώνει τις επιπτώσεις της κεράτωσης.

CELLBOOSTER SHAPE
αντιγήρανση-σμίλευση 
τοπικού λίπους, διπλοσάγονο

Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος 
(HA) που βοηθά στην αναδιαμόρφω-
ση της σιλουέτας

18 mg σταθεροποιημένου Υαλου-
ρονικού Οξέος (6 mg/ml) με Βιταμί-
νη C (Vitamin C) και L- Καρνιτίνη (L- 
Carnitine).

Μία φόρμουλα που είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για τη μείωση της συσ-
σώρευσης ή εναπόθεσης τοπικού λί-
πους. Μειώνει την κατακράτηση νε-
ρού και ελαττώνει το πρήξιμο βελ-
τιώνοντας την μικροκυκλοφορία και 
την ενυδάτωση.

CELLBOOSTER HAIR
τριχόπτωση

Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Οξέος 
(HA) που βοηθά στην ενδυνάμωση 
των μαλλιών

18 mg σταθεροποιημένου Υα-
λουρονικού Οξέος (6 mg/ml) με Α-
μινοξέα (Amino acids), Βιταμίνες 
(Vitamins), Γλυκονικό Χαλκό (Copper 
Gluconate) και Ανθρακικό Ψευδάρ-
γυρο ( Zinc Carbonate)

Μία φόρμουλα που είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για την ενδυνάμωση των 
τριχοθυλακίων, τη βελτίωση της ανά-
πτυξης των μαλλιών και της μικροκυ-
κλοφορίας. Αποκαθιστά τη δομή του 
δέρματος του τριχωτού της κεφαλής 
και αναδομεί τις ίνες της τρίχας.

SAvIA MeDICAL 
Ηρώων Πολυτεχνείου 62 
185 35 Πειραιάς
T: 210 45 25 995-6
E: info@saviamedical.gr
www.saviamedical.gr

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

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.



suisselle

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

Νέα εποχή
στην ενέσιµη
µεσοθεραπεία
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Η Θεραπευτική αγωγή είναι είναι δύσκολη ειδικά σε 
πιο σκούρο δέρμα, δεδομένης της υψηλότερης πε-
ριεκτικότητας σε μελανίνη στην επιδερμίδα, η οποί-

α μπορεί επίσης να ενισχύσει το αποτέλεσμα αποχρωμα-
τισμού μεταξύ των περιοχών που έχουν υποβληθεί σε θε-
ραπεία και των περιοχών που δεν έχουν υποβληθεί σε θε-
ραπεία. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ένα νέο λέιζερ 
αλεξανδρίτη 755 nm που ονομάζεται Motus AX (DEKA, 
Calenzano, Ιταλία). Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μια τυ-
πική μέθοδο Single Pass (SP) και μια μέθοδο εκπομπής 
MultiPass. Το τυπικό SP χαρακτηρίζεται από μία μόνο εκ-
πομπή που παρέχεται σε κάθε περιοχή με υψηλή ροή.

Η μέθοδος MultiPass, που ονομάζεται MoveoPL, είναι 
μια νέα τεχνολογία που έχει δημιουργηθεί στο παρελθόν 
για μια ανώδυνη και ομοιόμορφη αποτρίχωση. Αυτή η 
πρωτοποριακή χειρολαβή, που εφαρμόζεται απευθείας 
σε επαφή με το δέρμα, είναι σε θέση να μεταφέρει όλη 
τη δέσμη λέιζερ στο δέρμα αποφεύγοντας απώλειες ενέρ-
γειας και βελτιστοποίηση της μετάδοσης ενέργειας, αυξά-
νοντας σημαντικά την ενεργειακή απόδοση και είναι κα-
τάλληλο για την αναγνώριση των μελαγχρωματικών κη-
λίδων. Το MoveoPL, με ενσωματωμένη ψύξη, χαρακτη-
ρίζεται από πολλαπλές εκπομπές με χαμηλότερες ροές. 
Καθιστά δυνατή τη χρήση συνεχών κινήσεων στην περιο-
χή θεραπείας εκτελώντας πολλαπλά περάσματα, ώστε να 
δοθεί σε αυτήν την περιοχή μια επαρκής, ομοιογενής και 
προοδευτική θεραπευτική δόση χωρίς υπερθέρμανση του 
δέρματος. Αναφέρουμε μια τυχαία ελεγχόμενη μελέτη με 
χωρισμένο πρόσωπο για τη θεραπεία καλοήθων μελα-
χρωματικών βλαβών και μελαγχρωματικών ουλών σε τύ-
πους δέρματος I-IV. Ο στόχος μας ήταν να αξιολογήσουμε 
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτού του λέ-
ιζερ ειδικά στους πιο σκούρους φωτότυπους, συγκρίνο-
ντας την τυπική εκπομπή SP με το MoveoPL 755 nm.

ΜΕΘΟΔΟΙ
Πληθυσμός μελέτης

Aσθενείς και των δύο φύλων, τύποι δέρματος I-IV, που 
παρουσιάζουν καλοήθεις μελαχρωματικές βλάβες  του 
προσώπου, του θώρακα ή των χεριών και ασθενείς με με-
λαγχρωματικές ουλές στα πόδια εγγράφηκαν διαδοχικά 
σε αυτή τη μελέτη από ένα μόνο ιατρικό κέντρο.

Τα άτομα με ιστορικό φαρμακολογικής θεραπείας με α-
ποχρωματιστικούς παράγοντες, χημικό peeling ή οποιουσ-
δήποτε τρόπους φωτοθεραπείας εντός 1 έτους πριν από 
τη μελέτη αποκλείστηκαν. Ασθενείς σε εγκυμοσύνης ή θη-
λασμό και άτομα με ιστορικό φωτοευαισθησίας δέρματος, 
προηγούμενο μαύρισμα του δέρματος (<3 μηνών), χρόνι-
ες συστηματικές ασθένειες, υπερτροφικές ουλές και μειω-

μένη επούλωση τραυμάτων αποκλείστηκαν επίσης.
Το πρωτόκολλο θεραπείας αποτελούνταν από δύο συνε-

δρίες θεραπείας σε απόσταση 50 ημερών μεταξύ τους. Οι 
παράμετροι επιλέχθηκαν με βάση τον τύπο του δέρματος 
και την θέση των βλαβών. Όσον αφορά την εκπομπή SP, 
οι παράμετροι περιελάμβαναν μέγεθος κηλίδας 5-10 mm, 
ροές 18 έως 25 J/cm2, εξωτερική ψύξη δέρματος σε συνδυ-
ασμό με τη χειρολαβή (Zimmer Cryo 6) και συχνότητα που 
κυμαίνεται από 1 έως 1,5 Hz. Όσον αφορά το MoveoPL, οι 
παράμετροι περιελάμβαναν: ροές που κυμαίνονται από 18 
έως 25 J/cm2, δόση που κυμαίνεται σε περιοχή 10x10 cm 
από 2,5 έως 3,5 KJ και συχνότητα που κυμαίνεται από 3 έ-
ως 5 Hz, σύμφωνα με το τελικό σημείο που θεωρήθηκε η 
μεταβολή της βλάβης σε «σκουρόχρωμη» σε συνδυασμό 
με μια αίσθηση θερμότητας που θα πρέπει να εξαφανιστεί 
μέσα σε λίγα λεπτά. Η κλινική και φωτογραφική ανταπόκρι-
ση στις θεραπείες αξιολογήθηκε στους 1 και 3 μήνες.

Οποιαδήποτε βελτίωση της υπερμελάγχρωσης κατα-
γράφηκε σύμφωνα με ένα σύστημα βαθμολόγησης, με 
βαθμολογία από 0 έως 4 (0 = καμία βελτίωση, 1= 1%-
25%; 2= 26%-50%; 3= 51%-75%; 4= 76%-100%).

12 Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με θεραπεί-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SADeNT

Η υπερμελάγχρωση είναι 
αποτέλεσμα υπερβολικής 

παραγωγής, διανομής ή 
μεταφοράς μελανίνης. 

Ανάλογα με τη θέση της 
μελανίνης στο δέρμα, 

οι μελαγχρωματικές  
βλάβες μπορούν 
να ταξινομηθούν 

είτε ως επιδερμικές, 
δερματικές ή μικτές. 

Οι κοινές αιτιολογίες 
περιλαμβάνουν το 

μέλασμα, κηλίδες σαν 
φακές, φυλίδες,  και 

μεταφλεγμονώδη 
υπερμελάγχρωση, όπως 
μελαγχρωματικές ουλές. 

Αυτές οι διαταραχές 
είναι γενικά καλοήθεις 

καταστάσεις αλλά μπορεί 
να είναι δυσάρεστες για 

τον ασθενή.
Λόγω του ευρέος 

φάσματος απορρόφησης 
της μελανίνης (500-1100 

nm), πολλά συστήματα 
λέιζερ έχουν προταθεί 

για την αφαίρεση 
μελαγχρωματικών 

βλαβών με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα αλλά 

μπορεί να οδηγήσουν σε 
δυσχρωμία ή σημαντικό 

χρόνο διακοπής 
εάν η θεραπεία δεν 

αντιμετωπιστεί σωστά.

Θεραπεία καλοήθων μελαχρωματικών 
βλαβών & μελαγχρωματικών ουλών 
με λέιζερ αλεξανδρίτη 755 
συγΚρινοντΑσ την εΚπομπη SINgLE PASS ενΑντι muLTIPASS 
(mOvEOPL) σε τυπουσ δερμΑτοσ I-Iv

Paolo Bonan
Καθηγητής δερματολογίας
δερματοχειρουργικής, 
Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας

Γυναίκα ασθενής 45 ετών, φωτότυπου III, με καλοήθεις 
υπερμελάγχρωση του προσώπου (A-C). Βελτίωση δέρματος 
μετά από τυπικό SP. (Β) και μετά το Moveo 755 alexandrite. (D) 
θεραπεία. Οι τρισδιάστατες εικόνες καταγράφηκαν με το ψηφιακό 
σύστημα απεικόνισης LifeViz (QuantifiCare S.A., Valbonne, 
Γαλλία)
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ες με λέιζερ, όπως ερύθημα, οίδημα, πόνος, 
φουσκάλες, υπο/υπερμελάγχρωση, φουσκάλες, 
σχηματισμός κρούστας, ουλές, εκχύμωση, πορ-
φύρα, θυλακίτιδα ή άλλες δερματικές λοιμώξεις, 
ξηροδερμία, αλλεργική/χημική δερματική αντί-
δραση, παράδοξη υπερτρίχωση, καταγράφηκαν 
επίσης.  Το ερύθημα ταξινομήθηκε σύμφωνα με 
μια κλίμακα ερυθήματος από 0 (χωρίς ερύθημα) 
έως 5 (σοβαρό ερύθημα). Ο πόνος καταγράφη-
κε από τους ασθενείς σε μια αριθμητική κλίμα-
κα βαθμολογίας πόνου με εύρος από 0 (χωρίς 
πόνο) έως 5 (αφόρητος πόνος). Η άνεση και η 
ικανοποίηση των ασθενών αξιολογήθηκαν επί-
σης χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο κλί-
μακας Likert 5 σημείων (0, χειρότερο, 1, μικρή 
ικανοποίηση ή μη ικανοποιημένοι, 2, αρκετά ι-
κανοποιημένοι, 3, ικανοποιημένοι και 4, πολύ ι-
κανοποιημένοι). Καταγράφηκε συνολική βελτίω-
ση τόσο των καλοήθων μελαχρωματικών βλα-
βών όσο και των μελαγχρωματικών ουλών, με 
βαθμολογία βαθμολόγησης (GR±SD) που εκτι-
μάται ως 2,8±0,8 για το SP και 3,6±0,5 για το 
MoveoPL. Βρέθηκε μια στατιστική σημαντική δια-
φορά μεταξύ των δύο μεθόδων (P < 0,01).

Ανάλογα με τον τύπο δέρματος, επιτεύχθηκε 
βαθμολογία βαθμολόγησης 3,4±0,6 για τους 
τύπους I-II με εκπομπή SP, ενώ βαθμολογία 
βαθμολόγησης ήταν 3,6±0,5 επιτεύχθηκε με το 
MoveoPL. Δεν αναφέρθηκε στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων (P < 0,5).

ΕΡΥΘΗΜΑ
Παροδικό περιτραυματικό ερύθημα και ήπι-

ο περιτραυματικό οίδημα εμφανίστηκαν σε ό-
λους τους ασθενείς αμέσως μετά τις δύο εφαρ-
μογές, με υποχώρηση σε 1 ή 2 ημέρες ακολου-
θούμενο από σκούρινση των θεραπευόμενων 
βλαβών και λεπιώδη κρούστα που εξαφανίστη-
κε σε 10-20 ημέρες. 

Αυτό θεωρήθηκε το τελικό σημείο της θερα-
πείας, όπως εξηγήθηκε στον ασθενή. Δεν πα-
ρουσιάστηκε επίμονο ερύθημα σε κανέναν 
ασθενή.

Σε μια κλίμακα 0-5, το ερύθημα βρέθηκε να 
είναι 1,9±0,8 μετά από SP και 1,4±0,9 μετά τη 
θεραπεία με MoveoPL. Βρέθηκε μια στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών 
(P < 0,01).

Σύμφωνα με τον τύπο δέρματος, το ερύθη-
μα βρέθηκε να είναι 1,8±0,9 για τους τύπους 
I-II μετά την εκπομπή SP και 1,4±0,9 μετά το 
MoveoPL. Δεν παρουσιάστηκε στατιστική σημα-
ντική διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών (Ρ < 
0,01). Όταν χρησιμοποιήθηκε η εκπομπή SP σε 
τύπους δέρματος III-IV, το ερύθημα βρέθηκε να 
είναι 1,9±0,7 και 1,3±0,9 όταν εφαρμόστηκε το 
MoveoPL. Βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική δι-
αφορά μεταξύ των δύο μεθόδων (P < 0,01).

Σύμφωνα με τις ανατομικές θέσεις, μετά τη 
θεραπεία με SP, ήταν ερύθημα 1,7±0,7 στο 
πρόσωπο, 1,6±0,7 στο στήθος και 2,1±0,9 στα 

χέρια. Μετά τη θεραπεία με MoveoPL, το ερύ-
θημα ήταν 1,2±0,8 στο πρόσωπο, 1,1±0,9 στο 
στήθος, 1,6±1,1 και στα χέρια. Μια στατιστική 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών 
φάνηκε όταν υποβλήθηκε σε θεραπεία προσώ-
που (P < 0,05) και όταν υποβλήθηκε σε θερα-
πεία στήθους και χεριών (P < ,01).

Όσον αφορά τις μελαγχρωματικές ουλές των 
ποδιών, το ερύθημα μετά τη θεραπεία με SP 
Motus AX ήταν 2,0±0,8 και 1,5±0,9 μετά τη 
θεραπεία με MoveoPL. Βρέθηκε μια στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων 
(P < 0,01).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τόσο η τυπική εκπομπή SP όσο και η εκπο-

μπή με την χρήση MoveoPL με λέιζερ 755 α-
λεξανδρίτη (Motus AX) είναι αποτελεσματικές 
και ασφαλείς τεχνολογίες που μπορούν να θε-
ραπεύσουν καλοήθεις μελαχρωματικές βλάβες  
και μελαγχρωματικές ουλές σε τύπους δέρμα-
τος I-IV. Στη μελέτη μας, η τεχνολογία Moveo 
αποδείχθηκε ασφαλέστερη, εμφανίζοντας λιγό-
τερες παρενέργειες. Alice Verdelli, www.orcid.
org/0000-0003-1982-888X

ReFeReNCeS
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Η Sadent εγκαινίασε πρώτη 
τα νέα γραφεία της ΕΔΑΕ διοργανώνοντας 
εκεί την ημερίδα laser με προσκεκλημένο 

τον καθηγητη δερματοχειρουργικής 
του πανεπιστημίου της Φλωρεντίας 

prof. Paolo Bonnan.
Η ημερίδα είχε την απόλυτη επιτυχία 

και ο νέος χώρος της ΕΔΑΕ 
κατάμεστος με 70 δερματολόγους 

που παρακολούθησαν την ομιλία 
ου prof. Bonan 

με μεγάλο ενδιαφέρον.
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Ημερίδα Laser SADENT DEKA στα νέα γραφεία της 
Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ)





ΣΕΛΙΔΑ 90

Hβασική αρχή λειτουργίας της φωτοβιοδιαμόρ-
φωσης είναι απλή. Τα κύτταρά μας αντιδρούν 
με το φως σε πολλαπλά επίπεδα. Τα μάτια μας 

μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικά σήματα που ταξι-
δεύουν στον εγκέφαλο και μας επιτρέπουν να βλέπου-
με τα αντικείμενα γύρω μας. Άλλα κύτταρα, πάλι με 
φως, συνθέτουν βιταμίνες όπως η βιταμίνη D και η έλ-
λειψη φωτός αντικατοπτρίζεται άμεσα σε διαταραχές 
που προκύπτουν από την έλλειψή της. Η έλλειψη ικα-
νής ποσότητας φωτός έχει συνδεθεί και με συναισθη-
ματικές διαταραχές όπως η εποχική συναισθηματική δι-
αταραχή (seasonal affective disorder - SAD). 

Παράλληλα με την έκθεση στο κατάλληλο φως α-
ναπτύχθηκε και η τεχνική της προσθήκης φωτοευαι-
σθητοποιών ουσιών όπως το 5-αμινολεβουλινικό οξύ 
(5-aminolevulinic acid ή 5-ALA). Η θεραπεία με το συν-
δυασμό φωτοευαισθητοποιητή και φως ονομάστηκε 
φωτοδυναμική θεραπεία. Ως πατέρας της φωτοδυναμι-
κής θεραπείας μπορεί να θεωρηθεί ο Colin Whitehurst 
που ήταν ο σχεδιαστής της πρώτης εμπορικά διαθέσι-
μης συσκευής φωτοδυναμικής θεραπείας, της λυχνίας 
Paterson. Το όνομα Paterson δόθηκε προς τιμήν του Ιν-
στιτούτου Πάτερσον που εδρεύει στο Μάντσεστερ της 
Αγγλίας.

Οι πρώτες εφαρμογές της φωτοδυναμικής θεραπείας 
στη δεκαετία του ’80 στόχευαν σε βλάβες όπως τα ε-
πιθηλιώματα, οι ακτινικές υπερκερατώσεις και η νόσος 
του Μπόουεν. Το 2003 είναι η χρονιά που η τεχνολο-
γία των φωτοδιόδων βρήκε το δρόμο προς την φωτο-
δυναμική θεραπεία και τη χρήση της στην αισθητική 
δερματολογία. O Colin Whitehurst σε μία συνέντευξή 
του τον Απρίλιο του 2008 (www.beautyheaven.com.
au/skin-care/dr-colin-whitehead-about-pdt-light-
therapy/) αναφέρεται στην τυχαία ανακάλυψη της αι-

σθητικής πλευράς της 
φωτοδυναμικής θεραπεί-
ας που ήταν και η αρχή 
μιάς ιδιαίτερα επιτυχημέ-
νης διαδρομής με πρω-
τοπόρο την Omnilux που 
παραμένει το σημείο α-
ναφοράς ακόμα και στις 
μέρες μας.

Μετά από μία εικοσαετί-
α κλινικής έρευνας και τε-
χνολογικής ανάπτυξης η 
φωτοδυναμική θεραπεία 
και η φωτοβιοδιαμόρφω-
ση γενικότερα έχουν ωρι-
μάσει και θεωρούνται ως 
οι θεραπείες επιλογής για 

μια μεγάλη σειρά κλινικών παθήσεων αλλά παράλλη-
λα έχουν πολλές αισθητικές εφαρμογές. Οι ρίζες όλης 
αυτής της ανάπτυξης οφείλονται στην έρευνα της πρω-
τοπόρου Tina Karu (www.amazon.co.uk/Science-Low-
Power-Laser-Therapy/dp/9056991086) και σε ερευνη-
τές όπως ο Glen Calderhead (Photodynamic Therapy In 
Dermatology edited by Michael H. Gold.pdf) που έθε-
σαν τα στερεά θεμέλια για την μη παρεμβατική αλλά α-
ποτελεσματική θεραπεία των μη μελαγχρωματικών καρ-
κίνων του δέρματος αλλά και πλήθους άλλων εφαρ-
μογών τόσο στον κλινικό όσο και στον αισθητικό χώ-
ρο. Στο βιβλίο Photodynamic Therapy In Dermatology 
edited by Michael H. Gold ανακαλύπτουμε, ήδη από 
το 2011, πλήρως τεκμηριωμένη την φωτοδυναμική θε-
ραπεία σε επιθηλιώματα, ακτινικές υπερκερατώσεις, νό-
σο του Μπόουεν, ακμή, ροδόχρου νόσο, υπερπλασία 
σμηγματογόνων αδένων, πυώδη υδροταδενίτιδα, μυρ-
μηκίες, κονδυλώματα, μολυσματική τέρμινθο, ομαλό 
λειχήνα, σκληροατροφικό λειχήνα, μορφέα/σκληρό-
δερμα, λιποιδική νεκροβίωση, σαρκοείδωση, δακτυλι-
οδειδές κοκκίωμα, γηροειδή αλωπεκία, νόσος του Ντα-
ριέ, βακτηριδιακές μολύνσεις, μυκητιάσεις, οισοφάγο 
του Μπαριέ, ραδιοδερματίτιδα ενώ νέα πρωτόκολλα και 
εφαρμογές συνεχίζουν να προστίθενται.

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί από πο-
λύ νωρίς η αντιγήρανση του δέρματος αλλά και άλλων 
συστημάτων του οργανισμού. Ο αμερικανικός οργανι-
σμός FDA έχει εγκρίνει τη χρήση φωτοβιοδιαμόρφω-
σης (προφανώς περιλαμβάνεται και η φωτοδυναμική 
θεραπεία) στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Αντιγήρανση
• Αποκατάσταση
• Αρθροπάθειες
• Εκφυλιστικές δισκοπάθειες
• Κατάγματα
• Λεμφοίδημα
• Μυοπεριτονικός πόνος
• Νευροπάθειες
• Τενοντοπάθειες
• Τραυματισμοί μαλακών ιστών

Οι συσκευές για τις εφαρμογές φωτοβιοδιαμόρφω-
σης είναι πλέον προσιτές και λειτουργούν σε πολλά 
δερματολογικά ιατρεία. Από απλές αλλά δυνατές μά-
σκες που επικεντρώνονται στο πρόσωπο και στο λαιμό 
έως μονάδες που φιλοξενούν ολόκληρο το σώμα με 
πολλαπλά οφέλη πέραν του αισθητικού και πάντα χω-
ρίς την παραμικρή παρέμβαση. Η εμφάνιση δε σκευ-
ασμάτων όπως το GlyoAla gel® που περιέχει 5-αμινο-
λεβουλινικό οξύ σε γλυκοσφαιρίδια έχει μειώσει κατά 
πολύ τον χρόνο της εφαρμογής που σε αρκετές περι-
πτώσεις δεν ξεπερνά συνολικά τα 60 λεπτά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HLTM

Φωτοβιοδιαμόρφωση 
           στο δερματολογικό ιατρείο
Η φωτοβιοδιαμόρφωση, 

αν και έχει τις ρίζες 
της στη δεκαετία του 

’60 επανήλθε στη 
δεκαετία του ’80 και στη 

συνέχεια αναπτύχθηκε 
γρήγορα ακολουθώντας 

την εξέλιξη των 
διαθέσιμων πηγών 

ενέργειας για τη σωστή 
και αποτελεσματική 

εφαρμογή της. Η 
είσοδος στον 21ο 

αιώνα με την ανάπτυξη 
των πηγών LED με 

πρωτοπόρο τη NASA 
που χρειαζόταν 

πηγές φωτός για τη 
υγιή διαβίωση των 
αστροναυτών που 

παρέμεναν σε τροχιά 
για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα είδε τις 

κλινικές εφαρμογές της 
φωτοβιοδιαμόρφωσης 

να αναπτύσσονται 
ραγδαία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, b.A., M.Phil 
ψυχοφυσιολόγος

Μία απλή σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού 
της φωτοβιοδιαμόρφωσης.



Αντιγήρανση
Αποκατάσταση
Αρθροπάθειες

Εκφυλιστικές δισκοπάθειες
Κατάγματα

Λεμφοίδημα
Μυοπεριτονικός πόνος

Νευροπάθειες
Τενοντοπάθειες

Τηλ.: 215 515 6916, 6937 095 456, email: info@hltm.gr, www.hltm.gr

SARENRAE PHOTOBIOMODULATION POD by
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Το Pigmerise® ενδείκνυ-
ται συνεπικουρικά στη θε-
ραπεία δυσχρωμίας δέρ-
ματος, λόγω διαταραχών 
υπομελάγχρωσης όπως 
της λεύκης. 

Το Pigmerise® είναι ένα 
καινοτόμο σκεύασμα λιπο-
σωμιακής φόρμουλας προ-
ωθώντας με τον τρόπο αυ-
τό την ταχεία και σωστή α-
πορρόφησή του. 

Tο Pigmerise® περιέχει 
ένα φυτοσύμπλοκο μαύ-
ρου πιπεριού (Piper nigrum 
phytocomplex) σε υψηλή 
συγκέντρωση, το οποίο α-
ποτελεί ένα ισχυρό μίγμα 
με αντιοξειδωτική δράση. 

Το Pigmerise® δρα μει-
ώνοντας τα επίπεδα του ο-
ξειδωτικού στρες στην επι-
δερμίδα 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

Η σειρά φυσικών προϊόντων Fagron Neogen™ δημιουργήθηκε για τον 
καθαρισμό και την περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής και των μαλ-

λιών, διαθέτοντας την πατενταρι-
σμένη τεχνολογία TrichoTech™. Η 
τεχνολογία TrichoTech™ στηρίζε-
ται σε ένα καινοτόμο 100% φυτικό 
εκχύλισμα 7 αιθέριων ελαίων που 
ενισχύει την ανάπτυξη των νεογε-
νών τριχών (την αναγέννηση του 
τριχοθυλακίου) και προστατεύει 
όλο το τριχοειδές σύστημα (βολ-
βός-τριχωτό της κεφαλής-τρίχα).

Η επιλογή της κατάλληλης εξατο-
μικευμένης θεραπείας, κατόπιν αξι-
ολόγησης της κάθε περίπτωσης, σε 
συνδυασμό με τα προϊόντα Fagron 
NeoOil™ έλαιο μαλλιών, Fagron 
NeoWash™ σαμπουάν και Fagron 
NeoCond™ Conditioner θα μεγι-
στοποιήσουν το αποτέλεσμα της 
θεραπείας αλωπεκίας. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πλη-
ροφορία για το προϊόν και τις επι-
στημονικές μελέτες μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με τη Fagron Hellas, 

τηλ: 8011142100, 2431083633-5, fax:2431083615 
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr 

Fagron NeogenΤΜ 
Η φυσική σειρά επανάσταση στην ενδυνάμωση των μαλλιών 
και την τριχόπτωση   

Pigmerise® 
Καινοτόμο προϊόν για τη 
θεραπεία της υπομελάγχρωσης

Το Biosil® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με πυρίτιο που βελτιώνει 
αποδεδειγμένα την υγεία των μαλλιών, των νυχιών, του δέρματος, των ο-
στών και των χόνδρων. 

Περιέχει ως δραστική ου-
σία το ch-OSA®, ένα μίγμα 
ορθοπυριτικού οξέος σε συν-
δυασμό με χλωριούχο χολί-
νη, το οποίο ενεργοποιεί τη 
φυσική βιολογική οδό παρα-
γωγής 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 κα-
τά 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 διά-
γνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα α-
ποτελέσματα 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 επιστη-
μονικές μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas, τηλ: 
8011142100, 2431083633-5, fax:2431083615 
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr 

BioSil®

Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου†

Η Latanoprost Fagron (λατανοπρόστη) είναι συν-
θετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης F2 (PGF2a). 

Η Latanoprost Fagron είναι το καινοτόμο προϊόν 
της Fagron που ρυθμίζει τη φάση ανάπτυξης των τρι-
χοθυλακίων, διεγείρει και παρατείνει την αναγεννη-
τική φάση του κύκλου ζωής της τρίχας κατά την ο-
ποία παρατηρείται ενδυνάμωση και ανάπτυξη της. 

Η Latanoprost Fagron σε συνδυασμό με τη μινο-
ξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές και ισορροπη-
μένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. 

Η Latanoprost Fagron περιέχεται στο πακέτο γαλη-
νικής 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 επιστη-
μονικές 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
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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 επανατοποθέτη-
ση και φωτογράφηση

•  Σύγκριση πριν και μετά 
φωτογραφιών

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

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

•  Εντελώς απαλλαγμένα από 
μέταλλο

•  Πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας
•  Δυνατότητα απολύμανσης

Γυαλια ΠροσΤασιασ LaServiSioN 
Για Θεραπείες Laser 

Το AQUAPURE II είναι το νέο all-in-one 
σύστημα της εταιρείας CluedermTM (CLASSYS 
Company Group) για την αντιγήρανση του 
προσώπου (όλων των τύπων και τόνων 
δέρματος) και σώματος. 

Το AQUAPURE II αντιμετωπίζει μη επεμβατικά 
μια πληθώρα δερματικών προβλημάτων και 
προσφέρει ποικίλα προγράμματα θεραπείας 
που ενισχύουν την ελαστικότητα και 
αναζωογονούν το δέρμα. 

Επιπλέον, μέσω των πλούσιων σε 
θρεπτικά συστατικά αντιοξειδωτικών 
ουσιών διείσδυσης, παρέχεται ενυδάτωση, 
ενίσχυση της ελαστικότητας του δέρματος 
και αναγέννηση του κολλαγόνου. 

Τα αποτελέσματα είναι  άμεσα και 
μακροχρόνια.

aQUaPUre ii 
by CLassys (LIDs MEDICaL)
Αντιγήρανση προσώπου και σώματος

Το AQUAPURe είναι το all-in-
one σύστημα περιποίησης προσώ-
που για όλους τους τύπους και τό-
νους δέρματος. 

Το AQUAPURe αντιμετωπίζει μη 
επεμβατικά μια πληθώρα δερματι-
κών προβλημάτων και προσφέρει 
ποικίλα προγράμματα θεραπείας 
που ενισχύουν την ελαστικότητα και 
αναζωογονούν το δέρμα. 

Επιπλέον, μέσω των πλούσιων 
σε θρεπτικά συστατικά ουσιών δι-
είσδυσης παρέχονται άμεσα και μα-
κροχρόνια αποτελέσματα.

Μέσα από το εύχρηστο και ιδιαί-
τερα φιλικό προς τον χρήστη περι-
βάλλον του, το AQUAPURe αποτε-
λεί ένα σύστημα θεραπείας για βα-
θύ καθαρισμό, ενυδάτωση, λάμψη, 
αντιγήρανση, σύσφιγξη, μυϊκή διέ-
γερση, βελτίωση της ακμής και λεί-
ανση των ρυτίδων, ακόμη και για τα 
πλέον ευαίσθητα δέρματα.

aQUaPUrΕ 
από τη LIDs MEDICaL
Σύστημα περιποίησης προσώπου 

oBServ 520χ 
by syLTON DIagNOsTIC sysTEMs 
(LIDs MEDICaL)
Προηγμένο διαγνωστικό / 
απεικονιστικό σύστημα 
δερμοανάλυσης
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Τα προϊόντα είναι ήπια για την επιδερμίδα και μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σε όλους τους τύπους δέρματος. Η χρήση τους είναι και σε Ενήλι-
κες και σε Παιδιά. Tα προϊόντα είναι ΦΥΤΙΚΑ, ORGANIC, VEGAN και χωρίς 
συντηρητικά και αρώματα. Η σειρά περιλαμβάνει 3 κατηγορίες προϊόντων:

ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ:
•  ΒΑΚ ACNE PRONE SKIN Serum & Oil. Δέρμα με τάση ΑΚΜΗΣ - πολύ απο-

τελεσματικό 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 αντι-

γηραντική δράση.
•  BAK - Cleanser. Ήπια και χωρίς σαπούνι σύνθεση. Για όλους τους τύπους 

δέρματος.

ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ:
•  Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής 

για το δέρμα. Περιέχει επιλεγμένα 
προβιοτικά βακτήρια και βιταμίνη Α.

eLPON.bio
Κριεζώτου 12 &, Ζαλοκώστα 9
Αθήνα 106 71
Τηλ.: 210 722 5950
info@elpon.bio

BaK ProBiotic SKiNcare από τη Δανία 
Mε ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΑΚΙΛΛΟΥΣ. Bοηθούν στην εξισορρόπηση 
του μικροβιώματος του δέρματος. Η νέα τάση στη δερματολογία

To veLux αποτελεί ένα νέο, τεχνολογικά προ-
ηγμένο laser alexandrite για αποτρίχωση, το 
οποίο συνδυάζει με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο όλα τα πλεονεκτήματα του συμβατικού 
laser alexandrite χωρίς όμως τα αναλώσι-
μα 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 απορρό-
φηση της ενέργειας από την μελανίνη που προ-
σφέρει η ταυτόχρονη εκπομπή των 2 διαφορε-
τικών μηκών κύματος που διαθέτει, τα 755nm 
του laser alexandrite και τα 808nm, τα οποία σε 
συνδυασμό με το μεγάλο spot size του, εξασφα-
λίζουν γρήγορες, ανώδυνες και αποτελεσματι-
κές θεραπείες. 

Το laser alexandrite νέου τύπου, VeLux, θεω-
ρείται αυτή την στιγμή η πλέον ολοκληρωμένη 
και τεχνολογικά εξελιγμένη λύση στην αντι-
μετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας καθώς 
εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο αποτελεσματι-
κότητας και ασφάλειας για όλους τους φωτότυ-
πους του δέρματος και όλες τις εποχές του χρό-
νου 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

Τα γλυκοσφαιρίδια είναι νανοσωματίδια για 
απαράμιλλη σταθερότητα και διεισδυτικότητα 
του 5-ALA και του υαλουρονικού οξέος. Τα 
γλυκοσφαιρίδια GlycoAla αποτελούν ένα στα-
θερό προστατευτικό σύστημα εναπόθεσης για 
το 5-ALA και το υαλουρονικό οξύ.
Εφαρμογές
• Αντιγήρανση • Αντιμετώπιση της ροδόχρου 
ακμής • Αντιμετώπιση της υπερπλασίας των 
σμηγματογόνων αδένων • Απομάκρυνση σμήγ-
ματος, μαύρων και λευκών κεφαλών • Απο-
μάκρυνση των μη υγειών ή νεκρών επιθηλια-
κών κυττάρων • Ενυδάτωση και βελτίωση του 
τόνου του δέρματος • Καθαρισμός και βελτί-
ωση του δέρματος • Κηλίδες • Λείανση των 
λεπτών γραμμών και ρυτίδων • Λιπαρό δέρ-
μα • Μείωση του μεγέθους των πόρων του 
δέρματος • Μείωση των ορατών σημείων της φωτογήρανσης • Μέτρια ακμή 
• Πρόληψη του καρκίνου του δέρματος • Φωτοαναζωογόνηση
Πλεονεκτήματα
• Άριστη διεισδυτικότητα • Δεν απαιτείται μίξη • Εξαιρετικά αποτελέσματα • 
Κατάλληλο και για daylight PDT • Μηδενικός χρόνος ανάνηψης • Περιοδική 
συντήρηση για αποτελέσματα διαρκείας • Χαμηλό κόστος
Παράγεται στη Γαλλία για λογαριασμό της Alamed Aesthetics Ltd. και αντι-
προσωπεύεται στην Ελλάδα από την HLTM ΕΠΕ. 
Η διανομή γίνεται από τη Fedora Medical IKE. 
Τηλ.: 215 515 6916, 6937 095 456, email: info@hltm.gr, www.hltm.gr

VeLux 
Αlexandrite Reborn

Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) με
GLycoALA GeL
5-αμινολεβουλινικό οξύ (5-aLa) και υαλουρονικό οξύ
σε γλυκοσφαιρίδια
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Οι μάσκες είναι εμποτισμένες με καταπραυντικά συστατικά όπως αλαντο-
ΐνη, 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

Η εταιρεία Pharmex παρουσιάζει τη νέα κρέ-
μα χεριών της EUBOS για πολύ απαιτητικά χέρια 
SENSITIVE ULTRA REPAIR & PROTECT HAND 
CREAM της σειράς SENSITIVE.
•  Προσφέρει εγγυημένη ανακούφιση στο ξηρό 

και σκασμένο δέρμα.
•  Μειώνει άμεσα την αίσθηση τραβήγματος και 

κνησμού σε τραχιές περιοχές.
•  Ιδανικό για εφαρμογή μετά από συχνό πλύσι-

μο χεριών ή κάτω από γάντια.
•  Κατάλληλο και για ελαφρά εγκαύματα.
•  Εφαρμογή στα προβληματικά σημεία τακτικά 

με μασάζ.

Kύριοι ενεργοί παράγοντες:
•  Ectoin®, αποτρέπει τη βλάβη του δέρματος και 

των κυττάρων & προάγει την επιδιόρθωση και 
την αναγέννηση της επιδερμίδας

•  MicroSilver, έχει ενισχυτική, ρυθμιστική και σταθε-
ροποιητική δράση στη μικροχλωρίδα του δέρματος

•  Πανθενόλη και Αλλαντοΐνη, καταπραΰνουν το 
δέρμα και παρέχουν υγρασία

*Χωρίς μικροπλαστικά, PEG, σιλικόνες, mineral oil, άρωμα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
PHARMeX
Λεωφ. Κηφισού 132, Περιστέρι 12131, Τηλ: 210 5199200
email: info@pharmex.gr, www.eubos.gr

Το KAIRAX είναι υαλουρονικό οξύ με μεγιστοποιημένη ασφάλεια, ευκολία 
στη χρήση και αποτελεσματικότητα που βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία. 
• Το ΚΑΙRAX χωρίζεται σε 3 τύπους:
• FINe, DeeP και Sub Q ανάλογα με την ιξωδοελαστικότητα.
•  Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο προϊόντος, ανάλογα με την περιοχή εφαρ-

μογής, την απαιτούμενη ποσότητα, την επιθυμητή θεραπεία κ.α, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο το πρόσωπο και στον λαιμό.

DeRMIS HeLLAS
Πιερίων 153, 59132, Βέροια, Τηλ: 23310 20112
info@dermishelas.com www.dermishellas.com

eP+derm-PLUS
Υφασμάτινες μάσκες μιας χρήσης 

eUBoS SeNSitive ULtra rePair 
& Protect HaNd cream (75 ml)
Nέα κρέμα για πολύ απαιτητικά χέρια 

KairaX
Αποτελεσματικότητα, Τεχνολογία, Ευκολία, Ασφάλεια 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 τριχόπτω-

σης, προστατεύουν την τρίχα από το σπάσιμο και την ψαλίδα, δί-
νουν 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 επεν-
δύοντας 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

PaLmoGeN mULti caPS  
Συμπλήρωμα διατροφής για τα μαλλιά
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Η Μurad αποτελεί κορυφαίο Βrand επαγγελματικών 
προϊόντων και δερμοκαλλυντικών φροντίδας του δέρμα-
τος, 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, συνδυάζο-
ντας 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 πε-
ριβαλλοντικές  επιθέσεις.

Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους δέρματος και φω-
τότυπους, σε περιστατικά με μέτριες χρωστικές αλλοι-
ώσεις, ανομοιόμορφο τόνο και υφή δέρματος και λε-
πτές γραμμές.

Περιέχει συστατικά υψηλής απόδοσης, όπως Βιταμίνη 
C που παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία έναντι 
στις φθορές που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, Παλμι-

τική Ρετινόλη (Βιταμίνη A) ενθαρρύνει την ανανέωση των κυττάρων για πιο 
φωτεινή όψη, Γλυκερίνη & Β-Καροτένιο καταπραΰνουν το δέρμα και ενισχύ-
ουν τη λεία του υφή.

Ο Ορός Νέας Γενιάς Rapid Dark Spot Correcting Serum είναι εντατι-
κός ορός που μειώνει την όψη των σκούρων κηλίδων και των υπερμελαγ-
χρώσεων ενώ προάγει την ανανέωση των επιφανειακών κυττάρων για ομοι-
όμορφο 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 εμ-
φανιστούν στο δέρμα με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον τόνο του 
δέρματος. Επιπλέον, περιέχει συνδυασμό αντιοξειδωτικών και καταπραϋντι-
κών συστατικών που βοηθούν στη μείωση της εμφάνισης της μελάγχρωσης 
που προκαλείται από φλεγμονή.

Φόρμουλα με κλινικά αποδεδειγμένη δράση που μειώνει την όψη των επί-
μονων σκούρων κηλίδων, των πανάδων και των υπερμελαγχρώσεων χαρί-
ζοντας 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.

darK SPot ProFeSSioNaL treatmeNt από τη DERMaCON 
Ορός που μειώνει την όψη των σκούρων κηλίδων και των υπερμελαγχρώσεων 

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 

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

Η θεραπεία Carboxytherapy είναι μια ιατρική θεραπεία που αποτελείται από 
υποδόρια ή ενδοδερμική χορήγηση αερίου [CO2] για θεραπευτικούς σκο-
πούς 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 γραμ-
μές έκφρασης, βαθιές ρυτίδες, σκιές ή λίπος με στόχο την ενίσχυση της κυ-
κλοφορίας του αίματος της περιοχής. Η αγγειογένεση νέων αιμοφόρων αγ-
γείων στα σημεία εφαρμογής που προκαλείται από την καλύτερη αιμάτωση 
& οξυγόνωση βελτιώνει την εξωτερική όψη της επιδερμίδας.

carBoXytHeraPy carBomed c02  
Μια συσκευή Ιατρικής Θεραπείας 

Το νέο μοντέλο φορητού δερματολογικου φακού του 
Οίκου Dermlite Lumio 2 είναι η επόμενη γενιά γενικού φω-
τισμού εξετάσεων δέρματος. Συνδυάζοντας το λαμπρότε-
ρο πολωμένο λευκό φως στην κατηγορία, διαθέτει την δυ-
νατότητα επιλογής σε τρία μήκη κύματος στο φάσμα υπερι-
ώδους ακτινοβολίας, μια ειδική λειτουργία ξύλου και ειδικά 
οπτικά φίλτρα σε μια πανέμορφη λεπτή, γρήγορα επαναφορτι-
ζόμενη συσκευή, το Lumio 2 είναι το απόλυτο εργαλείο για την 
απεικόνιση διαφόρων καταστάσεων του δέρματος.

dermLite LUmio® 2
Δερματολογικός φακός 

Ο τέλειος συνδυασμός της τεχνολογίας και της μικροχειρουργι-
κής. Η δερματολογία, πλαστική χειρουργική και η αισθητική ιατρι-
κή 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 αποκα-
ταστήσει την τονικότητα στους ιστούς. 

Αυτή η αρχή λαμβάνει χώρα όταν η άκρη του ηλεκτροδίου εί-
ναι αρκετά κοντά στο δέρμα, χωρίς να το αγγίξετε ποτέ.

HaNdy 
Συσκευή Plasma Excellence
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια

IMCAS WORLD 
CONGReSS 2023
26 - 28 January 2023
Paris
Palais des Congres
www.imcas.com/en/attend/
imcas-world-congress-2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
LASeR & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
10 - 12 Φεβρουαρίου 2023
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
www.hsdscongress2023.
gr/en/Events/eedch2023/
WebApp/Live/home

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

AMWC/AeSTHeTIC & 
ANTI AGING MeDICINe
21st World Congress 2023
30 March - 1 April 2023, 
Grimaldi Forum
Montecarlo (Monaco)
www.amwc-conference.
com/en/home.html

ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΔΑΕ 
2023
7-9 Απριλίου 2023
Ξενοδοχείο Olympic Royal, 
Αθήνα, www.edae.gr

2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
Ιnnovation@ΑSygros 
«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - 
ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
28 & 29 Απριλίου 2023
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

(Aίθουσα ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ), 
Αθήνα.

eUROPeAN 
ACADeMY 
OF DeRMATOLOGY 
& veNeReOLOGY
eADv SYMPOSIUM 2023
18 - 20 May, Seville, Spain
Discover the new rhythm 
of dermatology 
and venereology 
www.eadvsymposium2023.
org/

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ
9 - 11 Ιουνίου 2023
Divani Caravel, Αθήνα
Αίθουσες Horizon 
& Athens View
www.tmg.gr/event/10o-
sinedrio-attikes-
dermatologikes-imeres/

ΕαρινΕς ΗμΕρΕς 
ΕΔαΕ 2023 
με θέμα “ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ” 
7-9 Απριλίου 2023 
Ξενοδοχείο Olympic Royal, Αθήνα

2η ΕπιςτΗμονικΗ ΕκΔΗλωςΗ ιnnovation@αSygros 
με τίτλο «Προβληματισμοί - Διλήμματα & Καινοτομίες στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία»

dermagoespop.gr

9th MeDITeRRANeAN 
CONGReSS OF 
PHLebOLOGY
9 - 11 Ιουνίου 2023
Elite city Resort, Καλαμάτα

IMCAS ASIA 2023
9 - 11 Ιουνίου 2023
Bangkok, www.imcas.com/en

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 
ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ
22 - 25 Ιουνίου 2023 
Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, 
Ηράκλειο Κρήτης
www.dermagoespop.gr 

IMCAS AMeRICAS 2023
20 - 22 Ιουλίου 2023
Cartagena de Indias
www.imcas.com/en

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, 

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
4 - 17 Σεπτεμβρίου 2023
Καλαμάτα
Ξενοδοχείο 
Grecotel Filoxenia
www.free-spirit.gr

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 2023
22 - 24 Σεπτεμβρίου 2023, 
Ερμούπολη Σύρου
Hermes Hotel 
www.tmg.gr/event/
exelixis-sti-dermatologia-
afrodisiologia-2023

eUROPeAN ACADeMY 
OF DeRMATOLOGY 
& veNeReOLOGY 
32nd eADv CONGReSS
11 - 14 Oκτωβρίου 2023
Berlin,Germany
www.eadv.org/events/
calendar/
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Β' Κλινικής Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. Αττικόν
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