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Ψωρίαση. Τα νεότερα δεδοµένα για τα αυτοάνοσα & αυτοφλεγµονώδη 
δερµατικά νοσήµατα από το Συνέδριο της EADV στο Μιλάνο  σελ. 10
Νεότερες µέθοδοι διαγνωστικής προσέγγισης αυτοανόσων 
ποµφολυγωδών δερµατοπαθειών  σελ. 22
∆ερµατικές εκδηλώσεις Ρευµατοειδούς αρθρίτιδας (PA)  σελ. 30
Επιστηµονικά κείµενα  
από την 19η ∆ερµατολογική ∆ιηµερίδα  σελ. 40-51
• Περιττές ή & λάθος εξετάσεις στον έλεγχο σε ακµή
• Συνήθη λάθη κατά τη χορήγηση τοπικών θεραπειών της ακµής
• Περιττές ή/& λάθος εξετάσεις… στη χορήγηση ρετινοειδών
• Συνηθισµένα λάθη σε Μεθόδους & Τεχνικές... στην εφαρµογή Laser
Βαλανοποσθίτιδα  σελ. 54
Μεσοθεραπεία σε παθήσεις µαλλιών: Έχει θέση;  σελ. 60
Τεχνικές έγχυσης δερµατικών εµφυτευµάτων.  
Needles vs. Cannulas σελ. 76
Επιστηµονικές Βιβλιοθήκες  
Ιατροφαρµακευτικών εταιρειών  σελ. 80
Νέα Προϊόντα σελ. 86                  Προσεχή Συνέδρια  σελ. 110

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α   σελ. 8
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ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΥ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, N.«Α. Συγγρός»
ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος msc, Αθήνα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑδηΣ Γ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γ.N. «Eυαγγελισμός»
ΑΝδΡΕΑδΑΚηΣ Ζ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα
ΑΝθΟΠΟΥΛΟΣ Τ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα
ANTΩNIOY X. Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας - Aφροδισιολογίας Παν/μίoυ Aθηνών

ΑΠΑΛΛΑ Ζ. Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β΄ Παν/μιακή Κλινική Δερματικών & 
Αφροδίσιων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γ. Ν.«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚηΣ Ν. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα
AYΓEPINOY Γ. oμ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Aθηνών

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β΄Παν/μιακή Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΒΑΚΙΡΛηΣ Ε. Επ. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,  Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Α.Π.Θ, Ν. 
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκη

ΒΑΣΑΛΟΥ Β. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Α΄ Παν/μιακή Κλινική Ν.«Α. Συγγρός»
ΒΕΡΓΟΥ θ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα
ΒΕΡΡOΣ Κ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, tρίπoλη
ΓΕΡΟδηΜΟΥ Μ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Α’ Παν/μιακή Κλινική N.«Α. Συγγρός»
ΓΕΡΟΧΡηΣΤΟΥ Μ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, N.«Α. Συγγρός»
ΓΕΩΡΓΑΛΑ Σ. Ομ.Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίου Αθηνών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίου Πατρών, Δ/τρια Δερματολογ. Κλιν, Π.Γ.Ν. Πατρών
ΓKAΓΚΑΡη Ε. Επ. Καθηγήτρια Στοματολογίας Παν/μίου Αθηνών, Στοματολογικό Τμήμα Ν.«Α. Συγγρός»
ΓΚΙΝη Μ-Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος msc, Γ.Σ.Ν.Α 401
ΓΟΥΛΕΣ δ. Ρευματολόγος, Αθήνα
ΓΡΑΦΑΝΑΚη Κ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος BsC, Μέλος ΕΔΙΠ, Παν/μιακή Δερματολογ. Κλινική, Π.Γ.Ν.Πατρών
ΓΡηΓΟΡΙΟΥ ΣΤ. Επ. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίου Αθηνών, Ν. «Α.Συγγρός»
δΑΣΚΑΛΑΚηΣ ΕΥ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Ν.«A. Συγγρός»
δΕΛΛη ΦΛ.Σ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Ν. Δερ. & Αφρ. Νοσ.,Γ.Ν «Ιπποκράτειο»,θεσ/νίκη
δΟΥΒΑΛη θ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’ Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Ν.«Α. Συγγρός»
δΡΕΚΟΛΙΑ ΕΥ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα, Επιστημ. Συνεργάτης. Α’ Παν/μιακή Κλιν.N.«Α. Συγγρός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ ΠΓΝ Ηρακλείου
ZAPAΦΩNITHΣ Γ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος ΕΣΥ, Γ.Ν. Παίδων «Αγ. Σοφία» 
ΖΑΡΡΑΣ Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα, Επιστημ. Συνεργάτης. Α’ Παν/μιακή Κλιν.N.«Α. Συγγρός
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ε. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επ. Καθηγήτρια Παν/μιακής Κλινικής Π.Γ.Ν.Λάρισας
ΖΑΧΑΡη Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Αθήνα

ΖΟΥΜΠΟΥΛηΣ Χ. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας & Αλλεργιολογίας, Ν.Dessau, Ιατρική Σχολή 
Βραδεμβούργου theodor fontane, Γερμανίας

ΖΟΥΡΙδΑΚη Ε. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, N.«A. Συγγρός» 
ΖΩΓΡΑΦΑΚηΣ Χ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα 
θΕΟδΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελητής A’, Β΄ Παν. Δερματολογική Κλινική., Π.Γ.Ν«Αττικόν»
θΕΟΧΑΡηΣ Σ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Aθήνα

IΩΑΝΝΙδηΣ δ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, Δ/ντής Α’ Παν/μιακής 
Δερματολογικής Κλινικής, Ν. Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης

KAKEΠηΣ Μ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
ΚΑΛΟΚΑΣΙδηΣ Κ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
ΚΑΠΕΛΛΑΡη Α. Δερματoλόγoς-Αφροδισιολόγος,Διδάκτωρ Γαλλικού Εθνικού Κολλεγίου Ιατρικής Αισθητικής,Αθήνα 
KΑΠΕΤΑΝΑΚηΣ δ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Δερματολογικό Τμήμα Ν.«Υγεία», Αθήνα 
ΚΑΡδΑΣη Μ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Αθήνα - Καλαμάτα

ΚΑΤΟΥΛηΣ ΑΛΕξ. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Β΄ Κλινικής Δερματικών και 
Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσ. «Αττικόν», Αθήνα

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝηΣ Ι. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματoλoγικού Τμήματος, Γ.Ν.«Τζάνειο» 
KATΣAMΠAΣ A. Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Aθηνών, Δ/ντης Δερμ. Κλιν. Ν.«Υγεία» 
ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡη Α. Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίου Αθηνών 
ΚΑΥΚΑΣ η. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου. Αθηνών, msc, Αθήνα
ΚΕΤΑΝη Ε. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Θεσσαλονίκη
ΚΕΤΩΝηΣ Γ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Λευκωσία, Κύπρος
ΚΟΥΜΑΚη δ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Πανεπιστημιακό Ν. Ηρακλείου, «ΠΑΓΝΗ»
ΚOΥΜΑΝΤΑΚη-ΜΑθΙOΥδΑΚη Ε. τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΚOΥΣΚΟΥΚηΣ Κ. Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας - Αφροδισιολογίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ 
ΚΡΑΣΑΓΑΚηΣ Κ. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Παν. Κρήτης, Δ/ντής Δερματολογικής Κλιν. «ΠΑΓΝΗ» 
KΡΥΓΚΕΡ-ΚΡΑΣΑΓΑΚη Σ. Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Παν. Κρήτης, Δερματολογική Κλινική «ΠΑΓΝΗ» 
ΚΥΡΙΑΖη - ΤΑΧΟΥ Ε. Δερματoλόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίoυ Aθηνών, Αθήνα
ΚΥΡΙΤΣη δ. Επ. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Α.Π.Θ, Consultant Dermatologist Un. of freiburg
KΩΣTAKHΣ Π. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος τ. Διευθυντής, Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ N.«A. Συγγρός» 

ΛΑΖΑΡΙδΟΥ Ε. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Παν/μίoυ Θεσ/νικης, Διευθύντρια Β’ Παν/μιακής 
Δερματολογικής Κλινικής Θεσ/νίκης, Γενικό Ν.«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

ΛΑΛΑΣ ΑΙ. Αν. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, A΄ Παν/μιακή Κλινική Α.Π.Θ., Ν. Αφροδισίων 
& Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης

ΛΑΜΠΑδΑΚη Κ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Β’ Παν/μιακή Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν»
ΛΑΡΙΟΣ Γ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος,msc, Δ/ντης Δερματολογικού Τμήματος. Αθηναϊκή Κλινική, Aθήνα
ΛΑΣΚΑΡηΣ Χ. Γ. Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίoυ Αθηνών
ΛΕΦΑΚη-MΑΝΤΕΚOΥ I. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, ΥπεύΘυνη Δερματολογ. Τμήματος Γ. Κλινικής (EURomEDiCA) Θεσ/νίκη 
ΛΙΑΚΟΥ ΑΙ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Παν/μιακή Κλινική N. «Α. Συγγρός»
ΛΟΥΚΑΤΟΥ Μ. Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Αθήνα 
ΛΟΥΜΟΥ - 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π.

Στοματολόγος, Ιατρός - Οδοντίατρος, Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Αθήνα, Επιστημονική Συνεργάτης 
Β’Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν» 

ΜΑΚΡηΣ Μ. Αλλεργειολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργειολογίας (Δ. Καλογερομήτρος), Διευθυντής ΕΣΥ, Β’ 
Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Παν/μιακό Γενικό Νοσ. «Αττικόν» 

ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ν. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Πατρών, Πάτρα 
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»

ΤΖΙΜΑ Κ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστ. Συνεργάτης, Β’ Παν/μιακή Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν»

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 Α’ Γ.Ν. Λάρισας
TSOUKAS M. professor and Head Department of Dermatology, University of illinois, Chicago, UsA
ΥΦΑΝΤη Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα
XΑΪδΕΜΕΝOΣ Γ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
XΑΣΑΠη Β. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, N.«A. Συγγρός» 
XΑΤΖηΙΩΑΝΝΟΥ Α. τ. 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
ΔΙΕΥΘΥΝΣη ΕκΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙκΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣη ΜArketINg κΑΙ ΔΙΑΦηΜΙΣΤΙκΟΥ ΤΜηΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦηΜΙΣηΣ: Ένια Ζεντέλη

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

Η Συντακτική Επιτροπή και η εταιρεία DOCTORS MEDIA ΕΠΕ η οποία εκδίδει την εφημερίδα INFO DERMA δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα κειμένων 
των άρθρων και των διαφημίσεων τα οποία προέρχονται από Φαρμακευτικές Εταιρείες και από Εταιρείες Ιατρικών Μηχανημάτων.



ΣΕΛΙΔΑ 3

•  Υπάρχουν συνοδά συμπτώματα όπως πυ-
ρετός και κακουχία.

•  Κλινικά χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις 
πλάκες ενώ μπορεί να υπάρχουν και φυ-
σαλίδες.

•  Ιστολογικά, υπάρχει πυκνό ουδετεροφιλικό 
διήθημα, οίδημα, σπανίως φυσαλίδες και 
λευκοκυττοκλασία.

•  Υποκείμενα νοσήματα περιλαμβάνουν λοι-
μώξεις, κακοήθειες, φλεγμονώδεις νόσους, 
αυτοάνοσα νοσήματα, φάρμακα και εγκυ-
μοσύνη.

ΕΠΙΔηΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ Sweet 
•  Εμφάνιση μεταξύ 30-60 ετών.
•  Στο 20% των περιπτώσεων υποκρύπτεται 

κακοήθεια.
•  Συνηθέστερο στις γυναίκες αλλά όχι όταν 

είναι παρανεοπλασματικής αιτιολογίας.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ Sweet
•  Κλασσικό ή ιδιοπαθές
• Παρανεοπλασματικό
•  Σύνδρομο με φλεγμονωδεις και αυτοάνο-

σες διαταραχές όπως η φλεγμονώδης νό-
σος του εντέρου

• Συνδεόμενο με εγκυμοσύνη
• Φαρμακευτικό

•  Μάλλον πρόκειται για αντίδραση υπερευ-
αισθησίας.

•  Φαίνεται να υπάρχει διαταραχή κάποιων 
κυτοκινών όπως η IL-1, η IL-3, η IL-6, η IL-
8, ο G-CSF, o GM-CSF, η ιντερφερόνη-γ.

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙκΟ Sweet
•  Μπορεί να συνοδεύει κάποιον καρκίνο ή 

να αποτελεί το πρώτο σημάδι ή ένδειξη υ-
ποτροπής.

•  Η επίπτωση του παρανεοπλασματικού 
Sweet, αυξάνεται τα τελευταία χρόνια λό-
γω της συχνής χρήσης αυξητικών παραγό-
ντων στους καρκινοπαθείς.

•  Κυριότεροι τέτοιοι παράγοντες, είναι οι ανα-
στολείς προτεοσωμίων του all-trans ρετινο-
ϊκού οξέος, η παράγοντες υπομεθυλίωσης, 
οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης και η 
λεναλιδομίδη.

•  Το 85% των περιπτώσεων, οφείλεται σε 
κακοήθειες του αιμοποιητικού συστήμα-
τος και ιδιαίτερα στην οξεία μυελοβλαστι-

κή λευχαιμία.
•  Στο 50% υπάρχουν και εξωδερματικές εκ-

δηλώσεις όπως περιοφθαλμική μάζα ομοι-
άζουσα με περιοφθαλμική κυτταρίτιδα όπως 
και ξαφνικό και έντονο οίδημα γλώσσας.

κΛΙΝΙκΕΣ ΕκΔηΛΩΣΕΙΣ
•  Αρχικές βλάβες: ευαίσθητες, κνησμώδεις, 

ερυθηματώδεις πλάκες ή βλατίδες που με-
γαλώνουν ή συρρέουν για να σχηματίσουν 
πλάκες με ανώμαλη, θηλωματώδη επιφά-
νεια.

•  Λόγω του συνοδού οιδήματος, οι βλάβες 
έχουν μια ψευδοφυσαλιδώδη ή ψευδο-
φλυκταινώδη εμφάνιση.

•  Μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν φυσαλίδες, 
πομφόλυγες και φλύκταινες μέσα στις πλά-
κες.

•  Ορισμένες φορές, οι πλάκες αναπτύσσουν 
μια κεντρική,κιτρινωπή δυσχρωμία και 
μοιάζουν σαν στόχος.

•  Εξάνθημα τύπου ερυσιπέλατος προσώπου 
έχει περιγραφεί.

•  Η φυσαλιδοπομφόλυγώδης υποκατηγορί-
α, συνήθως σχετίζεται με μυελογενή λευ-
χαιμία και εξελίσσεται σε εξέλκωση που 
μοιάζει με επιφανειακό γαγγραινώδες πυ-
όδερμα. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν 
μια ή περισσότερες ασύμμετρα κατανεμη-
μένες βλάβες.

18ο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Δερματολογίας & 
Αφροδισιολογίας

•  Ανήκει στις ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες.
•  Χαρακτηρίζεται από ουδετεροφιλικό εξίδρωμα που δεν οφείλεται σε 

υποκείμενο λοιμογόνο παράγοντα ή συνοδό αγγειίτιδα.
•  Άλλη ονομασία: οξεία εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια.

ΣΥΝΔΡΟμo Sweet
κΑκΕΠηΣ ΜΙΧΑηΛ  
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
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ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ
•  Κεφαλή, λαιμός και άνω άκρα, ιδιαίτερα η 

ραχιαία επιφάνεια των χεριών.
•  Στην ομάδα που συνδέεται με κακοήθεια, 

το εξάνθημα τείνει να είναι πιο εκτεταμένο.
•  Βλατίδες και οζίδια που εντοπίζονται στα κάτω 

άκρα, μοιάζουν με οζώδες ερύθημα ενώ μερι-
κοί ασθενείς έχουν συνοδό οζώδες ερύθημα.

•  Σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στην μορ-
φή που μοιάζει με το γαγγραινώδες πυόδερ-
μα, είναι θετική η δοκιμασία παθέργειας.

•  Στοματικές βλάβες είναι σπάνιες εκτός των 
ασθενών με αιματολογικές διαταραχές. Εμ-
φανίζονται σαν βλατιδοφλυκταινίδια και 
στην συνέχεια εξελκώνονται και εμφανίζο-
νται σαν άφθες.

ΠΟΡΕΙΑ
•  Το εξάνθημα στο σύνδρομο Sweet,  απο-

δράμει σε 5 με 12 εβδομάδες, αλλά επα-
νεμφανίζεται στο 30% των περιπτώσεων.

ΥΠΟκΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣηΜΑΤΑ
•  Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού από 

στρεπτόκοκκο.
•  Γαστρεντερική υερσινίωση.

•  Αιματολογικές κακοήθειες (10-20%) και ιδι-
αίτερα οξεία μυελογενής λευχαιμία.

•  Συμπαγείς όγκοι: καρκίνος του ουροποιο-
γενετικού συστήματος, καρκίνος μαστού και 
εντέρου.

•  Φλεγμονώδης νόσος εντέρου.
•  Φάρμακα όπως το G-CSF.
•  Άλλες λοιμώξεις (άτυπα μυκοβακτηρίδια, 

CMV, χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, HIV, BCG).
•  Behçet
•  Θυροειδοπάθειες
•  Αυτοάνοσα (δερματομυοσίτιδα, ρευματοει-

δής αρθρίτιδα, υποτροπιάζουσα πολυχον-
δρίτιδα, Sjogren).

•  Άλλα φάρμακα (φουροσεμίδη, υδραλαζί-
νη, μινοκυκλίνη, τριμεθοπρίμη - σουλφο-
μεθοξαζόνη).

•  All trans-retinoic acid κατά την έναρξη της 
οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΠΟΡΕΙΑ
•  Καλοήθης κατάσταση που μπορεί να επιμέ-

νει για εβδομάδες ή μήνες.
•  Υποτροπιάζει στο 30%.
•  Υποτροπιάζει συχνότερα σε άτομα με αιμα-

τολογικές διαταραχές (50 %).
•  Τα αντιβιοτικά  συνήθως δεν είναι αποτελε-

σματικά εκτός κάποιων  μεμονωμένων πε-
ριπτώσεων.

•  Κορτιζόνη: αποτελεί την θεραπεία εκλογής 
(πρεδνιζολόνη 0,5-1 mg/kg Β.Σ./ημερησί-
ως για 4-6 εβδομάδες).

•  Εναλλακτικά: ιωδιούχο κάλιο 900 mg/ ημε-
ρησίως, δαψόνη 100-200 mg/ μέρα, κολχι-
κίνη 1,5 mg/μέρα.

•  Αντιφλεγμονώδη και κυκλοσπορίνη έχουν 
χρησιμοποιηθεί.



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: enStILAR
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Στις 28/11/2022 η Α΄ Δερματολογική Κλινι-
κή Α.Π.Θ και το ιατρείο Ατοπικής Δερματί-
τιδας, πιστοποιήθηκε ως κέντρο αναφοράς 

και αριστείας από το διεθνή οργανισμό “GA2LEN 
ADCARE Atopic Dermatitis center of reference and 
excellence”. Ο οργανισμός αυτός είναι μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Συνεργασίας για την Υγεία και τη Γήρανση 
(European Innovative Partnership on Active Healthy 
Ageing), του Παγκόσμιου Δικτύου για τις Αλλεργίες 
και του Ευρωπαϊκού δικτύου για το άσθμα (Global 
Allergy and Asthma European Network).  

Ο οργανισμός GA2LEN ADCARE δημιουργή-
θηκε για την ανάπτυξη, τη συνεργασία και πιστο-
ποίηση ειδικών κέντρων σε όλο τον κόσμο που 
πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση και την α-
ντιμετώπιση της Ατοπικής Δερματίτιδας. Οι κύρι-
οι στόχοι του GA²LEN ADCARE είναι η εξασφάλι-
ση της αριστείας στη διαχείριση της ατοπικής δερ-
ματίτιδας, η εκπαίδευση και η αύξηση της γνώσης 
στην ατοπική δερματίτιδα, η ερευνητική συνεργα-
σία των πιστοποιημένων κέντρων και η ευαισθη-
τοποίηση του κοινού για το νόσημα μέσω κοινω-
νικών δράσεων.  

Στο διεθνή οργανισμό GA2LEN ADCARE συγκα-
ταλέγονται κλινικές στις οποίες λειτουργούν ιατρεί-
α Ατοπικής Δερματίτιδας που τηρούν διεθνώς α-
ναγνωρισμένα και υψηλά πρότυπα λειτουργίας. Το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τα στελε-
χώνει πιστοποιείται για τις εξειδικευμένες γνώσεις 
του και το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Τα 
κέντρα αναφοράς και αριστείας στην ατοπική δερ-
ματίτιδα (ADCAREs) μπορούν να συμβάλλουν ση-
μαντικά στη βελτίωση της διαχείρισης αυτών των 
ασθενών. Το ιατρείο Ατοπικής Δερματίτιδας της Α΄ 
Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. σε συνεργασία 
και με άλλες ιατρικές ειδικότητες του Ιπποκράτει-
ου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μπορεί να 
βοηθήσει τους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα να 
αντιμετωπίσουν ολιστικά τόσο την ίδια τη νόσο, ό-
σο και τις συν-νοσηρότητές της, παρέχοντας επι-
καιροποιημένη γνώση και εφαρμόζοντας τις νεότε-
ρες ευρωπαικές κατευθυντήριες οδηγίες. 

Τέλος, η διασύνδεση με το διεθνές δίκτυο αρι-
στείας GA2LEN ADCARE μαζί με καταξιωμένα κέ-
ντρα σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζει στην κλινική 
την αναγνώριση και συμμετοχή σε μεγάλες πολυ-
κεντρικές μελέτες, τη συνεργασία με άλλα κέντρα 
ατοπικής δερματίτιδας σε όλο τον κόσμο και τη 
δυνατότητα διοργάνωσης επιστημονικών και εκ-
παιδευτικών εκδηλώσεων. 

Σωτηρίου Έλενα
Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Α.Π.Θ

Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική 
Νοσ. Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκη

Το ιατρείο Ατοπικής Δερματίτιδας της Α΄ Κλινικής Δερματικών 
και Αφροδίσιων Νοσημάτων του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 2018 

ως ειδικό ιατρείο. Η λειτουργία κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της αυξημένης 
προσέλευσης των ασθενών, καθώς η επίπτωση και ο επιπολασμός 

της νόσου αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια σε όλες τις ηλικίες. 

ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΤΟΠΙΚηΣ δΕΡΜΑΤΙΤΙδΑΣ
Α’ ΚΛΙΝΙΚη δΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

& ΑΦΡΟδΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ Α.Π.θ. 
GA2LEN ADCARE Atopic Dermatitis 
center of reference and excellence

The GA²LEN office hereby certifies that the 

First Department of Dermatology andVenereology
School of Medicine, Aristotle University 

Thessaloniki, Greece

has been externally audited and fulfills the GA²LEN quality criteria as a 
GA²LEN Atopic Dermatitis Center of Reference and Excellence

(GA²LEN  ADCARE)

Date: 28.11.2022 Valid until: 27.11.2024

____________________        _________________          ____________________                            
Prof. Dr. med. Dr. h. c. T. Zuberbier         Prof. Dr. Margitta Worm               Prof. Marjolein De Bruin-Weller

GA2LEN Secretary General ADCARE Coordinator ADCARE SC Member
& ADCARE Coordinator              

«Φλεγμονώδεις και Αυτοάνοσες Δερματοπάθειες 
και Νεότερες Θεραπείες»

Σκοπός Προγράμματος
Η εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων/χουσών αναφορικά με τις Αυτοάνοσες 

Δερματοπαθειες του Δέρματος. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι / νες θα εμβαθύνουν στην 
επιδημιολογία, την αιτιοπαθογένεια, την παθοφυσιολογία και τα θεραπευτικά μονοπάτια, αλλά και 

στις συννοσηρότητες και στη σημασία έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας τους.
8 διδακτικές ενότητες / 18 εβδομάδες

Έναρξη Προγράμματος: 10/04/2023, Λήξη Προγράμματος: 13/08/2023
Το πρόγραμμα συντονίζεται από την καθηγήτρια Δερματολογίας 

Ευαγγελία Παπαδαυίδ Ιατρική Σχολή Ε.κ.Π.Α 
σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένους επιστήμονες



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: RInVOQ
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤηΝ ΕξΑΤΟΜΙκΕΥΣη 
ΤηΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤηΣ ΨΩΡΙΑΣηΣ
Το σήμερα 
•  Ιστορικό ασθενούς
•  Συνθήκες ζωής και πρόσβαση στα θερα-

πευτικά σκευάσματα
•  Φαινότυπος νόσου (ειδικές εντοπίσεις/PSA)
•  Συννοσηρότητες και Ιστορικό Νόσου
•  Προσδοκίες ασθενούς

Που κατευθυνόμαστε στο μέλλον?
Biomarkers, Camela E et al, Expert Opin Biol Ther, 

2002 Aug 16:1-3

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡηΘΕΙ;
•  Γενετικοί δείκτες (DNA, specific markers)
•  Προφίλ γονιδιακής έκφρασης στο δέρμα 

(mRNA)
•  Πρωτεϊνικές σειρές (στο δέρμα)
•  Κύτταρα περιφερικού αίματος (κυτταρομε-

τρία ροής) 
•  microRNA (περιφερικό αίμα)

Cartagena Garcia C et al, 
Sci Rep 2022, 12:12166 (RA)

ΦΑΡΜΑκΟΓΕΝΕΤΙκη 
& ΦΑΡΜΑκΟΓΕΝΩΜΙκη
•  Φαρμακογενετική: είναι η μελέτη του DNA 

και η συσχέτισή του με ανταπόκριση σε 
φαρμακευτικές αγωγές

•  Η πρόοδος της βιοτεχνολογίας έχει οδηγή-
σει στην ανάπτυξη της Φαρμακογενωμικής:
-  Ανάλυση γονιδίων, RNA και παραγόμε-

νων πρωτεϊνών καθώς και η διαφοροποί-
ηση στην έκφραση και στη λειρουργία και 
η συσχέτιση με την ανταπόκριση στα φάρ-
μακα

Ovejero Benito MC et al. Am J Clin Dermatol 
2018; 19:109-222

ΑΝΤΑΠΟκΡΙΣη ΣΕ uStekINuMAb 
& AdAlIMuMAbPASI 90 
στους 3,6 ή 12 μήνες, n=1326 bAdbIr
•  HLA-C 6.02 negative ασθενείς: πιο πιθανό να 

ανταποκριθούν σε θεραπεία με adalimumab 
vs ustekinumab (κυρίως στους 6 μήνες odds 
datio – OR 2.95, p=5.85X10-7 με μεγαλύτε-
ρη διαφορά στους ασθενείς με PSA

•  Οι biologic naïve HLA-C 6.02 positive α-
σθενείς χωρίς PSA έδειξαν φτωχότερη αντα-
πόκριση σε adalimumab vs ustekinumab 
στους 12 μήνες (OR 0.31, p=3,42X10-4) 

•  Η θεραπεία με Secukinumab έδειξε υψηλά 

ποσοστά αποτελεσματικότητας αναξάρτητα 
από την HLA-Cw6 κατάσταση σε ασθενείς 
με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας

Dand N, et al J Allerg Clin Immunol.2019; 
143:2120-2130

Papini M, et al. Br J Dermatol. 2019; 
181: 413-414

geNeS ANd geNetIC vArIANtS 
POteNtIAllY INvOlved IN the 
reSPONSe tO APreMIlASt
PASI75 response at week 26 (n=34)
•  Μελέτη ανάλυσης γονιδιώματος σε ασθε-

νείς από τη Ρωσία
•  Ανιχνεύθηκαν 4 SNPs (rs1143633 C/T, 

rs20541 G/A, rs2201841 A/G/T, s 1800629 

18ο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Δερματολογίας & 
Αφροδισιολογίας

• Το μέλλον στην εξατομίκευση της θεραπείας της Ψωρίασης • Υπάρχει ακόμα χώρος για τις κλασσικές συστηματικές 
θεραπείες; • Διαχείριση θεραπείας ειδικών εντοπίσεων • Τι νεότερο περιμένουμε στην Ψωρίαση;

geNeS ANd geNetIC vArIANtS POteNtIAllY INvOlved IN the reSPONSe tO ANtItNF

therapy gene locus genetic variants

TNF-a 6p21.33 rs1800629A/G, rs361525 G/A,rs1799724 C/T, rs1799964T/C

TNFAIP3 6q23.3 rs610604G/A/C/T, rs6920220G/A

IL12B 5q33.3 rs2546890A/G, rs1143623C/A

IL1B 2q14.1 rs1143623C/A/G, rs1143627G/A

IL6 7p15.3 rs1800795C/G/T

IL17A 6p12.2 rs763780C/T

Anti TNF IL17ARA 22q11.1 rs4819554G/A/C

IL23R 1p31.3 rs11209026A/G

HLAB 6p216p21 rs13437088C/T, rs1048554G/A/C

AKAP13 15q25.3 rs28461892C/A, rs11037360G/A rs7481533T/A/C/G

HNRNPKP3 11p12 rs11037342A/C/T, rs145304743 G/A/T/C, rs1845821A/G/T

SLIPT3H 6p21.1 rs9472377A/G, rs13139992 G/A

NPFFR2 4q13.3 rs77656238C/A/T, rs1487419G/A

CDH12 5p14.3 rs77497886G/R, rs80063785A/G

geNeS ANd geNetIC vArIANtS POteNtIAllY INvOlved IN the reSPONSe tO ANtI 
CYtOkINe INhIbItOrS

therapy gene locus genetic variants

Il17 6p12.22 rs763780C/T, rs3748067C/T, rs2275913C/G/T, rs3819025A/G

IL17RA 22q11.1 rs4819958G/A

HLAC 6p21 HLA-C 06:02 SNP panel

MICB-DT 6p21.33 rs9267325G/C suggested to

DDX58 9p21.1 rs34805293T/G modify response to

TYK2 19p13.2 rs2304255C/T, rs3213094C/G/T IL17-A inhibitors

Cytokine IL12B 5q33.3 rs3213094C/G/T, rs1143623C/G/T

inhibitor IL1B 2q14.1 rs1143623C/G/T, rs1143627A/G

TNFAIP3 6q23.3 rs610604G/A/C/T

TLR2 4q31 rs4696480A/T, rs11938228A/G/T

TLR5 1q41 rs5744174A/G

TLR9 3p21.2 rs352139G/A/T/C

PGLYRP4 1q21.3 rs2916205C/T

FBXL19 16p11.2 rs10782001G/A/C

CARD14 17q25.3 rs11652075C/T

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟμΕΝΑ γΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ & ΑΥΤΟφΛΕγμΟΝώΔΗ 
ΔΕΡμΑΤΙκΑ ΝΟΣΗμΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EADV ΣΤΟ μΙΛΑΝΟ

 Ψωρίαση 
ΡΩΤΣΙΑΜηΣ Ι. ΝΙκΟΛΑΟΣ Md, MSc  
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, καρδίτσα



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

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

Ανακαλύψτε το μυστικό του

∆είξτε 
Νεότεροι

∆είξτε
Ομορφότεροι

∆είξτε 
Υγιέστεροι

BioSil®
Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου†

Κλινικά αποδεδειγμένο

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

και για τα υγιή οστά και τις αρθρώσεις. Σύμφωνα με 
δημοσιευμένες μελέτες, από την ηλικία των 21 ετών, 
το κολλαγόνο μειώνεται στον οργανισμό κατά 1% τον 
χρόνο και το εύρος πάχους της επιδερμίδας μειώνεται, 
λόγω απώλειας κολλαγόνου, κατά 7% κάθε 10 έτη. 
Μέχρι την ηλικία των 30 ετών, γίνονται ορατά τα σημάδια  
της μείωσης του κολλαγόνου, της ελαστίνης και της 
κερατίνης στο δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια.

Το Biosil® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με πυρίτιο 
για την υγεία των μαλλιών, των νυχιών, του δέρματος, 
των οστών και των χονδρών. Περιέχει ένα μίγμα 
ορθοπυριτικού οξέος σε συνδυασμό με χλωριούχο χολίνη 
το ch-OSA® το οποίο διατηρεί την ελαστικότητα του 
δέρματος, βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών και 
των ρυτίδων, δυναμώνει τα μαλλιά, ενισχύει τα νύχια, τα 
οστά και τους χόνδρους.

Τo προϊόν Biosil®, κλινικά αποδεδειγμένα
• Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες κατά 30% ‡† 

και βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος  
κατά 89% ‡†

• Αυξάνει τον όγκο των μαλλιών κατά 12,8%**† και την 
αντοχή τους κατά 13,1%**†

• Ενισχύει τα νύχια ‡†

Το BioSil® κυκλοφορεί σε συσκευασία 60 καψουλών. 
∆ιατίθεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Fagron Hellas.

Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου†

† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. 
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A/G) που εντοπίζονται σε διαφορετικά γονί-
δια (IL1B, IL4, IL23R και TNFA) 

•  Οι ασθενείς με το γενετικό πολυμορφισμό 
έδειχναν καλύτερη ανταπόκριση στη θερα-
πεία με apremilast 

therapy gene locus genetic variants

apremilast IL1b 2q14 rs1143633C/t

IL4 5q31.1 rs20541G/A

IL23R 1p31.3 rs2201841A/G/T

TNFa 6p21.33 rs1800629A/G

Caputo V et al, Genes (Basel), 2021; 12:1398
Verbenko DA, et al, J Pers Med 2020: 11:20

ΑΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΒΙΟΔΕΙκΤΕΣ 
ΣΤηΝ ΨΩΡΙΑΣη
•  Αριθμός αντιγράφων μιτοχονδριακού DNA 

(mtDNA-CT): πιθανός ισχυρός δείκτης 
πρώιμης ανίχνευσης ψωρίασης και εξέλιξης 
της νόσου

•  Skin proteomics (with liquid chromatography 
tandem mass spectrometry – LC-MS/MS): 
διάγνωση και κατηγοριοποίηση ασθενών

•  DNA methylation pattern in CD8+ skin T 
cells: διάκριση ασθενών με PSO vs PSA και 
συσχέτιση με ενεργότητα νόσου

•  Plasma proteomics: αναγνώριση βιοδεικτών 
υποκλινικής αθηροσκλήρυνσης σε ασθενείς 

με ψωρίαση (GDF-15, TRANCE, TRAIL)
•  Cardiac troponin I, NTproBNP: βαθμός α-

θηροσκλήρυνσης σε ασθενείς με PSO/PsA 
ανεξάρτητα από κλασσικούς παράγοντες 
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου 

κΛΑΣΣΙκΕΣ ΣΥΣΤηΜΑΤΙκΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΣΤηΝ ΨΩΡΙΑΣη
•  Ασιτρετίνη:

-  Καλά ανεκτή σε δόσεις <25mg/day, αργή 
δράση, χαμηλή αποτελεσματικότητα, ΑΕ

- Σε εντοπισμένη φλυκαινώδη ψωρίαση?
• Κυκλοσπορίνη:

-  Γρήγορη δράση, χρήσιμη ως γέφυρα, έλεγ-
χος εξάρσεων, μικρά διαστήματα χορήγησης

-  Απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος
-  +low cost 

• Μεθοτρεξάτη:
-  Αποτελεσματική σε PSO/Psa αν και <biologics
-  +low cost
-  Απαιτείται εργ έλεγχος. SOS τερατογένεση
-  FIB4 score & Fibroscan χρήσιμα για παρα-

κολούθηση λειτουργίας ήπατος
• Φουμαρικός Διμεθυλεστέρας:

-  ΑΕs, χαμηλή αποτελεσματικότητα, απαι-
τείται εργ έλεγχος

-  Ευρεία χρήση σε Γερμανία
Alwehaidah MS et al, PLoS One, 2022, Jun 29;17 

(6):e0270714, Fresman G, et al Dermatology 
2022;238(2):185-194, Charras A, et al, Front Cell 

Dev Biol, 2021 Oct21;9:746145, Colaco K et al, 
Arthritis Rheumatol 2022. Jul 74(7):1184-1192

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣη ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΙΔΙκΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ

Νύχια 23-27% 
(lifelong 80-90%)

Τριχωτό 
κεφαλής 
45-50%

Γεννητικά 
Όργανα 30-

40%

Ανάστροφες 
θέσεις 21-30%

Παλάμες 
Πέλματα 
12-16%

Πρόσωπο 
25%

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑκΟΜΑ ΘΕΣη ΓΙΑ ΤΙΣ κΛΑΣΣΙκΕΣ ΣΥΣΤηΜΑΤΙκΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ;
•  Οι βιολογικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως Α γραμμής θεραπεία 

της μέτριας/σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας

Nast A, Smith C, Spuls PI, Avila Valle G, et al, Dressler 
C. EuroGuiDerm Guideline on the systemic treatment 

of Psoriasis vulgaris - Part 1: treatment and monitoring 
recommendations. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 
Nov;34(11):2461-2498. doi: 10.1111/jdv.16915. PMID: 

33349983.

Sbidian E, Chaimani A, Garcia-Doval I, Doney L, Dressler C, Hua C, Hughes C, 
Naldi L, Afach S, Le Cleach L. Systemic pharmacological treatments for chronic 
plaque psoriasis: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2022 
May 23;5(5):CD011535. doi: 10.1002/14651858.CD011535.pub5. PMID: 
35603936; PMCID: PMC9125768.

Masson Regnault, M., Shourick, J., Jendoubi, F. et al. Time to Relapse After 
Discontinuing Systemic Treatment for Psoriasis: A Systematic Review. Am J 
Clin Dermatol 23, 433–447 (2022). https://doi.org/10.1007/s40257-022-
00679-y
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Ποιες είναι οι ειδικές στη θεραπεία/ δύσκο-
λες στη διαχείριση περιοχές;
Χαρακτηριστικά:
•  Εμφανείς 
•  Επίμονες
•  Συσχετίζονται με δυσμενή επίδραση στην 

ποιότητα ζωής
•  Συχνά υποδιαγνωσμένες
•  Υποεκτιμημένες από ασθενείς
•  Υποθεραπευμένες συνήθως

ΣηΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
•  Οι τυπικοί δείκτες αξιολόγησης της νόσου 

(PASI, DLQI) δεν περιλαμβάνουν τις ειδικές 
εντοπίσεις

•  Ειδικά εργαλεία απαιτούνται για την πο-
σοτικοποίηση της βαρύτητας τους (NAPSI, 
scalpPGA, PSSI, PPPASI, PGAgenital)

•  Ποιος πρέπει να είναι ο θεραπευτικός στό-
χος για τις ειδικές αυτές εντοπίσεις?

Απόλυτη κάθαρση (και) στις ειδικές 
εντοπίσεις. Διατήρηση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος στο χρόνο 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣη ΨΩΡΙΑΣηΣ ΣΕ ΕΙΔΙκΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
•  Απουσία ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών  

εξαιτίας μικρού αριθμού κλινικών μελετών 
για ειδικές θέσεις

•  Τοπικά και φωτοθεραπεία:
-  Χαμηλή αποτελεσματικότητα, δυσκολία 

στην καθημερινή χρήση, υψηλός κίνδυνος 
ανεπιθύμητων ενεργειών - Ανάγκη για πιο 
μακροχρόνιες θεραπευτικές επιλογές

•  Συστηματική θεραπεία
-  Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα α-

ναμένεται να είναι παρόμοια με της κατά 
πλάκας πλην την ακροφλυκταίνωση πα-
λαμών πελμάτων - Δεύτερης γραμμής σε 
μη ανταπόκριση στα τοπικά σε τριχωτό 
κεφαλής, πρόσωπο, ανάστροφη και γεν-
νητικών οργάνων - Πρώτης γραμμής σε ο-
νύχων και παλαμοπελματιαία - Biologics:
-  Περισσότερα στοιχεία από κλινικές μελέ-

τες συγκριτικά με τα κλασσικά φάρμακα
-  Καλύτερη αποτελεσματικότητα και προ-

φίλ ασφαλείας 
-  Οι IL17 και 23 εμφανίζουν μεγαλύτε-

ρη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με 
τους υπόλοιπους παράγοντες

Kivelevitch D et al, Expert Opinion on 
Pharmacotherapy 2018. 1448788

Merola JF et al, Dermatol Ther 2018; 31:e12589

ΨΩΡΙΑΣη ΤΡΙΧΩΤΟΥ κΕΦΑΛηΣ κΑΙ Il23

Efficacy of Guselkumab in Psoriasis Patients with 
Self-Reported Psoriatic Arthritis with Involvement of 

the Scalp, Nails, Hands, and Feet: A Pooled Analysis 
from 2 Pivotal Phase 3 Psoriasis StudiesAna-Maria 

Orbai1, Soumya D Chakravarty2, Yin You3, 
Shelly Kafka4, Risankizumab versus Ustekinumab 

fo Moderate-to-Severe Plaque PsoriasisKim A. 
Papp, M.D., Ph.D.,Andrew Blauvelt, M.D.,Michael 

Bukhalo, M.D.,

ΨΩΡΙΑΣη ΤΡΙΧΩΤΟΥ κΕΦΑΛηΣ κΑΙ Il17

Reich K, Leonardi C,. Sustained response 
with ixekizumab treatment of moderate-

to-severe psoriasis with scalp involvement: 
results from three phase 3 trials (UNCOVER-1, 

UNCOVER-2, UNCOVER-3). J Dermatolog 
Treat. 2017 Jun;28(4):282-287. doi: 

10.1080/09546634.2016.1249820. Epub 
2016 Nov 13. PMID: 27759463. The effect 

of secukinumab on moderate-to-severe scalp 
psoriasis: Results of a 24-week, randomized, 

double-blind, placebo-controlled phase 3b study

Elewski B, Rich P, Lain E, Soung J, Lewitt GM, 
Jacobson A. Efficacy of brodalumab in the 

treatment of scalp and nail psoriasis: results 
from three phase 3 trials. J Dermatolog 

Treat. 2022 Feb;33(1):261-265. doi: 
10.1080/09546634.2020.1749546. Epub 2020 

Apr 21. PMID: 32250714. Papp, K., Lebwohl, M., 
Gottlieb, A., Sebastian, M., Langley, R., Okubo, 
Y., Wang, M., Cioffi, C., Staelens, F., & Reich, 
K. (2021). Bimekizumab for the Treatment of 

Moderate to Severe Plaque Psoriasis with Scalp, Nail 
and Palmoplantar Involvement Through 52 Weeks: 
Post-Hoc Analysis from the BE VIVID Phase 3 Trial. 

SKIN The Journal of Cutaneous Medicine, 5(1), s18. 
https://doi.org/10.25251/skin.5.supp.18

ΨΩΡΙΑΣη ΟΝΥΧΩΝ
•  Η τοπική θεραπεία δεν είναι συνήθως απο-

τελεσματική 
•  Συσχέτιση μεταξύ ΨΑ και ψωριασικής ονυχίας 
•  Η ανταπόκριση στις φαρμακευτικές αγωγές 

είναι συνήθως καθυστερημένη 
•  Κλασσικές συστηματικές θεραπείες:

-  Αναδρομική μελέτη σε 84 ασθενείς έδειξε 
υψηλότερη αποτελεσματικότητα στους α-
σθενείς υπό ασιτρετίνη versus κυκλοσπο-
ρίνη ή μεθοτρεξάτη

-  Προοπτική μελέτη σε 37 ασθενείς έδει-
ξε παρόμοια απότελέσματα με μεθοτρε-
ξάτη και κυκλοσπορίνη στις 24 εβδομά-
δες θεραπείας

Kivelevitch D et al, Expert Opinion on 
Pharmacotherapy 2018. 1448788

Merola JF et al, Dermatol Ther 2018; 31:e12589

ΨΩΡΙΑΣη ΟΝΥΧΩΝ κΑΙ Il23

Efficacy of Guselkumab in Psoriasis Patients 
with Self-Reported Psoriatic Arthritis with 

Involvement of the Scalp, Nails, Hands, and 
Feet: A Pooled Analysis from 2 Pivotal Phase 

3 Psoriasis StudiesAna-Maria Orbai1, Soumya 
D Chakravarty2, Yin You3, Shelly Kafka4, 

Risankizumab versus Ustekinumab fo Moderate-
to-Severe Plaque PsoriasisKim A. Papp, M.D., 

Ph.D.,Andrew Blauvelt, M.D.,Michael Bukhalo, 
M.D.,

ΨΩΡΙΑΣη ΟΝΥΧΩΝ κΑΙ Il17
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Reich K, Sullivan J, Arenberger P, Jazayeri S, 
Mrowietz U, Augustin M, Elewski B, You R, 

Regnault P, Frueh JA. Secukinumab shows high 
and sustained efficacy in nail psoriasis: 2.5-year 
results from the randomized placebo-controlled 

TRANSFIGURE study. Br J Dermatol. 2021 
Mar;184(3):425-436. doi: 10.1111/bjd.19262. 
Epub 2020 Dec 16. PMID: 32479641. Langley 
RG, Rich P, Menter A, Krueger G, Goldblum O, 

Dutronc Y, Zhu B, Wei H, Cameron GS, Heffernan 
MP. Improvement of scalp and nail lesions with 
ixekizumab in a phase 2 trial in patients with 
chronic plaque psoriasis. J Eur Acad Dermatol 

Venereol. 2015 Sep;29(9):1763-70. doi: 10.1111/
jdv.12996. Epub 2015 Feb 18. PMID: 25693783.

Elewski B, Rich P, Lain E, Soung J, Lewitt GM, 
Jacobson A. Efficacy of brodalumab in the 

treatment of scalp and nail psoriasis: results 
from three phase 3 trials. J Dermatolog 

Treat. 2022 Feb;33(1):261-265. doi: 
10.1080/09546634.2020.1749546. Epub 2020 

Apr 21. PMID: 32250714. Papp, K., Lebwohl, M., 
Gottlieb, A., Sebastian, M., Langley, R., Okubo, 
Y., Wang, M., Cioffi, C., Staelens, F., & Reich, 
K. (2021). Bimekizumab for the Treatment of 

Moderate to Severe Plaque Psoriasis with Scalp, Nail 
and Palmoplantar Involvement Through 52 Weeks: 
Post-Hoc Analysis from the BE VIVID Phase 3 Trial. 

SKIN The Journal of Cutaneous Medicine, 5(1), s18. 
https://doi.org/10.25251/skin.5.supp.18

ΨΩΡΙΑΣη ΠΑΛΑΜΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
•  Φαινότυποι

- Υπερκεράτωση παλαμών πελμάτων
- Παλαμοπελματιαία φλυκταίνωση

•  Η παλαμοπελματιαία φλυκταίνωση συσχε-
τίζεται με υψηλότερες συγκεντρώσεις σχε-
τιζόμενων με ουδετερόφιλα κυτταροκινών, 
υψηλότερη σηματοδότηση IL17 και ΙL36.

•  Η τοπική θεραπεία δεν είναι συνήθως απο-
τελεσματική

•  Η φωτοθεραπεία έχει δείξει κάποια αποτε-
λέσματα

•  Οι συστηματικές θεραπείες είναι συνήθως 
λιγότερο αποτελεσματικές σε σύγκριση με 
την κατά πλάκας ψωρίσης
-  Κλασσικές συστηματικές<βιολογικούς
-  αντιTNF συσχέτιση με παράδοξη ψωρίαση 

παλαμών πελμάτων<IL23 and IL17
Kivelevitch D et al, Expert Opinion on 

Pharmacotherapy 2018. 1448788
Farkey et al JAAD 2009

ΑκΡΟΦΛΥκΤΑΙΝΩΣη 
ΠΑΛΑΜΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ 

Gotlieb et al, Br J Dermatol, 2020: 182(4) 892

ΨΩΡΙΑΣη ΠΑΛΑΜΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
Μη ΦΛΥκΤΑΙΝΩΔηΣ  

Foley P et al, JAMA Dermatol 2018;154:676-683

ΣΥΝΟΠΤΙκΑ 
•  Η ψωρίαση στις δύσκολες να θεραπευθούν 

περιοχές είναι συχνά υποδιαγνώσμενη και 
σίγουρα δυσίατη

•  Αν και επηρεάζει χαμηλό % BSA σώματος 
επηρεάζει δυσμενώς το DLQI και την ψυχο-
λογική κατάσταση του ασθενούς 

•  Απαιτείται υψηλή αποτελεσματικότητα και 
διατήρηση του αποτελέσματος

•  Εμφανίζουν συχνά ανθεκτικότητα στη θερα-
πεία

•  Η θεραπεία με βιολογικούς θα πρέπει να 
αξιολογείται ως πρώτης γραμμής επιλογή 

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ πΕΡΙΜΕΝΟυΜΕ 
ΣΤΗ θΕΡΑπΕΙΑ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ;

rOFluMIlASt (τοπικός Pde inhibitor) 

•  Έχουν ολοκληρωθεί οι φάσεις 3 μελέτες 
(DERMIS-1, DERMIS-2)

•  Ασθενείς με BSA  2-20%
•  FDA approved 2022 (ZORVETM)
•  IGA0/1 στο 42% των ασθενών και στο 37% 

σε DERMIS-1και 2
•  Aποτελεσματικότητα και σε γεννητική χώρα
•  Αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με στερο-

ειδών
•  Ασφάλεια και καλή ανοχή= κατάλληλο για 

μακροχρόνια χορήγηση
•  Εν εξελίξει φάσης 3 για προϊόν σε μορφή α-

φρού για τριχωτό της κεφαλής
Papp KA, Gooderham M, Droege M, Merritt C, 

Osborne DW, Berk DR, Thurston AW, Smith VH, 
Welgus H. Roflumilast Cream Improves Signs 

and Symptoms of Plaque Psoriasis: Results from 
a Phase 1/2a Randomized, Controlled Study. J 

Drugs Dermatol. 2020 Aug 1;19(8):734-740. doi: 
10.36849/JDD.2020.5370. PMID: 32845114.

deuCrAvACItINIb: A tYk INhIbItOr

•  Φάσης 3 μελέτες (POETYK PSO-1 –n=666, 
POETYK PSO-2, n=1020)
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-  Deucravacitinib 6mg/ημερα versus Apre-
milast

-  Ταχεία έναρξη δράσης (εβδομάδα 1) ανω-
τερότητα έναντι apremilast 

Αποτελεσματικότητα
•  Εβδομάδα 16: PASI75 58.4% vs 35.1% 

with apremilast
•  Τα ποσοστά ανταπόκρισης συνέχισαν να 

αυξάνουν και έως την εβδομάδα 25 και δι-
ατηρήθηκαν έως την 52 εβδομάδα 

Ασφάλεια
•  Πιο συχνές Aes ρινοφαρυγγίτιδες και λοι-

μώξεις του ανώτερου αναπενυστικού
• Ήπιες αυξήσεις CPK

Lé AM, Puig L, Torres T. Deucravacitinib for 
the Treatment of Psoriatic Disease. Am J Clin 

Dermatol. 2022 Nov;23(6):813-822. doi: 10.1007/
s40257-022-00720-0. Epub 2022 Aug 12. PMID: 

35960487; PMCID: PMC9372960.

tAPINArOF: ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΟΠΙκη 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙκΡΟ ΜΟΡΙΟ
•  FDA approved May2022
•  Μελέτες φάσης 3: PSOARING 1 και 2 (12w) 

και PSOARING 3 (1y)
• Κυρίως ασθενείς με μέτρια Ψωρίαση

• Αποτελεσματικότητα
- PGA0/1 σε 35-40% vs 6-6.3 with placebo

• Ασφάλεια 
-  Aes θυλακίτιδα, εξ επαφής δερματίτιδα, 

κεφαλαλγία
-  Διακοπή θεραπείας σε ορισμένους ασθενείς
Strober B, Stein Gold L, Bissonnette R, Armstrong 

AW, Kircik L, Tyring SK, Piscitelli SC, Brown PM, 
Rubenstein DS, Tallman AM, Lebwohl MG. One-

year safety and efficacy of tapinarof cream for 
the treatment of plaque psoriasis: Results from 

the PSOARING 3 trial. J Am Acad Dermatol. 
2022 Oct;87(4):800-806. doi: 10.1016/j.

jaad.2022.06.1171. Epub 2022 Jun 27. PMID: 
35772599.

• To μέλλον στην εξατομίκευση της θεραπείας της Ψωρίασης -> Η αξία των βιοδεικτών
•  Υπάρχει ακόμα χώρος για τις κλασσικές συστηματικές θεραπείες; -> Υπό συγκεκριμένες προ-

ϋποθέσεις και χωρίς να υποθεραπεύουμε τους ασθενείς
• Διαχείριση θεραπείας ειδικών εντοπίσεων -> Δύσκολες στη διαχείριση-επίμονες και δυσίατες
•  Τι νεότερο περιμένουμε στην Ψωρίαση; -> Η επιστήμη και η πρόοδος της γνώσης για την ψω-

ρίαση μας έχει οδηγήσει σε διαρκώς νέους μηχανισμούς δράσης, νέα μόρια στόχους και νέ-
α φάρμακα

bIMekIzuMAb (ANtIIl17A κΑΙ F) 

•  FDA approved, κυκλοφορεί στην Ευρώπη
•  2023: Ελλάδα BIMZELXTM
•  Διπλή αναστολή IL17A και F
•  5 μελέτες φάσης 3

-  3 head to head με adalimumab, 
ustekinumab, secukinumab

•  Αποτελεσματικότητα
- 85-90% PASI90 εβδομάδα 16

•  Ταχύτητα 
- 75% των ασθενών PASI75 την εβδο-
μάδα 4

•  Διάρκεια: διατήρηση αποτελέσματος έ-
ως την 3ετία

•  Ασφάλεια: συχνότερες ανεπιθύμητες ε-
νέργειες λοιμώξεις ανώτερου αναπνευ-
στικού, ρινοφαρυγγίτιδα, στοματική κα-
ντιντίαση

1. Reich et al. Lancet 2021;397:487–98. 2. 
Gordon et al. Lancet 2021;397:475–86. 3. 

Warren et al. N Engl J Med 2021;doi:10.1056/
NEJMoa2102388. 4. Reich et al. N Engl J Med 
2021;doi:10.1056/NEJMoa2102383. 5. Reich 

et al. presented  at AAD 2021

Id
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Ο βιοχώρος στα πλαίσια του οποίου εξελίσ-
σονται οι παθογεννετικοί μηχανισμοί των αυ-
τοανόσων πομφολυγωδών δερματοπαθειών 
(επιδερμίδα, ζώνη βασικής μεμβράνης).

Σχηματική τοπογραφία αντιγόνων στις αυτοά-
νοσες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες

ΕΠΙΣηΜΑNΣη ΑΝΤΙΓΟΝΙκΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΙΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ η/Μ

• Δεσμοσωμάτια

 
•  Ζώνη βασικής μεμβράνης - Ημιδεσμοσω-

μάτια
• Lamina lucida – Lamina densa

 
•  Ημιδεσμοσωμάτιο - Lamina Lucida - Lamina 

densa

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙκη 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣηΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ 
ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΩΝ
• Ανοσοορολογικές τεχνικές

- Εμμεσος αν. φθορ.
- ELISA
- Ανοσοαποτύπωση
- Ανοσοκαθίζηση

• Ανοσοπροσδιοριστικές τεχνικές 

- Αμεσος αν. φθορ.
- Ανοσοχαρτογράφηση
- Απλή ηλεκτρονική μικροσκόπιση
- Ανοσοηλεκτρονική μικροσκόπιση

•  Οι ανοσοορολογικές τεχνικές βοηθούν τό-
σο στην εργαστηριακή διάγνωση των αυτο-
ανόσων πομφολυγωδών δερματοπαθειών, 
όσο και στην παρακολούθηση της δραστη-
ριότητας της νόσου

•  Και οι 4 χρησιμοποιούν την δυνατότητα της 
αυτοάνοσης IgG να συνδέεται με το αντιγό-
νο-στόχο

•  Καθιστούν δυνατή την οπτικοποίηση της 
επιθηλιακής πρωτεϊνης κατά της οποίας 
στρέφονται τα αυτοαντισώματα

elISA
•  Οι ELISAs διατίθενται ευρέως στο εμπόριο 

και μπορούν να γίνονται σε κάθε εργαστήριο
•  Οπως όλες οι ανοσοορολογικές τεχνικές 

βασίζονται στην δεσμευτική ικανότητα της 
IgG του ασθενούς με αυτοαντιγόνο

•  Πρόκειται για ποσοτική μέτρηση μιας ανο-
σολογικής αντίδρασης

•  Στις αυτοάνοσες πομφολυγώδεις δερμα-
τοπάθειες, η μέθοδος είναι χρήσιμη στον 
προσδιορισμό του τίτλου των κυκλοφο-
ρούντων αυτοαντισωμάτων, στον ορό α-
σθενών με τα συγκεκριμένα νοσήματα 

• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ELISA.

Νεότερες μέθοδοι διαγνωστικής 
προσέγγισης αυτοανόσων 

πομφολυγωδών δερματοπαθειών
καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υπεύθυνος Ιατρείου Αυτοανόσων Δερματοπαθειών - Ψωρίασης “Ευρωκλινικής Αθηνών”
Academic - Clinical Consultant, kuwait IMS, State of kuwait.

Οι κλασικές και πάντα επίκαιρες μέθοδοι εργαστηριακής διάγνωσης των αυτοανόσων πομφολυγωδών δερματοπαθειών 
(ιστολογική εξέταση, άμεσος έμμεσος ανσοφθορισμός, τεχνική διαχωρισμού δέρματος) εξακολουθούν να παραμένουν 
αναντικατάστατες στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Παρ΄όλα αυτά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί και διαρκώς 

εξελίσσονται, νεώτερες εργαστηριακές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην λήψη ακριβέστερων και πιο 
εξειδικευμένων αποτελεσμάτων, βοηθώντας καθοριστικά στην διάγνωση. Αυτές είναι: 

• ELISA • Ανοσοαποτύπωση • Ανοσoκαθήζηση • Ανοσοχαρτογράφηση αντιγόνων • Απλή ηλεκτρονική μικροσκοπία
• Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία
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•  Θετική Dsg 3 ELISA με αρνητική Dsg 1 ELI-
SA σημαίνει κοινή πέμφιγα με κυρίως εντό-
πιση στους βλεννογόνους

•  Θετική Dsg 1 ELISA με αρνητική Dsg 3 ELI-
SA σημαίνει φυλλώδη πέμφιγα

•  Διπλά θετική ELISA για Dsg 3 και Dsg 1 ση-
μαίνει δερματοβλεννογόνιο κλινικό τύπο 
κοινής πέμφιγας

•  Ειδικότητα και ευαισθησία διάγνωσης: 94-
96% (Dsg 3) και 96% (Dsg 1)

•  Αντίστοιχη ειδικότητα και ευαισθησία για 
πομφολυγώδες πεμφιγοειδές 85-95% (ΒΡ 
180) και 73-99% (ΒΡ-230)

•  Χρήσιμότητα παρακολούθησης δραστηρι-
ότητας νόσου, ανταπόκρισης στη θεραπευ-
τική αγωγή (στεροειδή, πλασμαφαίρεση, 
rituximab) 

ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣη 
(IMMuNOblOttINg)
•  Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 

ταυτότητας και του μοριακού βάρους των 
ανοσοαντιδρώντων πρωτεϊνών. Ετσι ανα-
γνωρίζονται το/τα αντιγόνο/α, που στοχο-
ποιούνται από τα αυτοαντισώματα

•  Οι πρωτεϊνες διαχωρίζονται με ηλεκτροφό-
ρηση και στη συνέχεια μεταφέρονται σε γέ-
λη νιτρογλυκερίνης ή σχετικής σύστασης 
μεμβράνη

 

ΑΝΟΣΟκΑΘΙΖηΣη 
(IMMuNOPreCIPItAtION)

1Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

•  Αποτελεί ανοσολογική εργαστηριακή μέ-
θοδο μέσω της οποίας αποκαλύπτεται η 
φυσική μορφή του αντιγόνου

•  Στην διαγνωστική των αυτοανόσων πομφο-
λυγωδών δερματοπαθειών χρησιμοποιή-
ται για την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων κα-
τά στοιχείων του ανθρώπινου δέρματος: 
Dsg1, Dsg3, BP180, BP230, λαμινίνης-5, 
δεσμοπλακίνης, ενβοπλακίνης, περιπλακί-
νης και τύπου alpha 2 μικροσφαιρίνη

•  Αποτελεί δύσκολη, ακριβή και επίπονη ερ-
γαστηριακή τεχνική και δεν χρησιμοποιείται 
στην διαγνωστική ρουτίνας

•  Το πλεονέκτημα της τεχνικής ως προς την α-
νοσοαποτύπωση, είναι ότι ο τρόπος παρα-
σκευής των πρωτεϊνικών στοιχείων επιτρέ-
πει την ακεραιότητα των αντιγόνων επιτό-

πων και την μη τροποποίηση των πρωτεϊ-
νικών δομών 

•  Το παρασκεύασμα καλύπτεται από τον ορό 
του ασθενούς, και στην συνέχεια με επό-
μενα αντισώματα προς τις ανθρώπινες IgG 
και IgA συνδεδεμένες με περοξιδάση ή άλ-
λα ένζυμα

• Σχετικά εύκολα εφαρμόσιμη
•  Μειονέκτημα: χαμηλή ευαισθησία λόγω   

αποδόμησης πρωτεϊνών στόχων κατά την  
διαδικασία της ηλεκτροφόρησης 

ΑΝΟΣΟΧΑΡΤΟΓΡΑΦηΣη ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
•  Τεχνική χρήσιμη στην διαγνωστική προ-

σέγγιση επίκτητων και κληρονομούμενων  
πομφολυγωδών δερματοπαθειών

•  Χρησιμοποιεί αντισώματα που επισημαί-
νουν συστατικά της βασικής μεμβράνης του 
δέρματος

•  Η εντόπισή τους, σε σχέση με την πομφό-
λυγα, χαρακτηρίζει ειδικότερα κάθε μία α-
πό αυτές τις δερματοπάθειες  

•  Η τυπική διαδικασία συνίσταται στην συλ-
λογή δειγμάτων δέρματος από πολύ πρό-
σφατα σχηματισμένες πομφόλυγες

•  Για την αποφυγή επαναεπιθηλιοποίησης   
(μετανάστευση επιθηλιακών κυττάρων για   
επούλωση), οι πομφόλυγες θα πρέπει να 
μην έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 24 ωρών

•  Τα δείγματα δέρματος από πομφόλυγα κό-
πτονται σε 6μm πάχους τομές και τοποθε-
τούνται σε «πλακάκια»

•  Διενεργείται στην συνέχεια τεχνική άμεσου   
ανοσοφθορισμού

•  Αντισώματα: ΒΡ180, β4 ιντεγκρίνη, λαμι-
νίνη-10, λαμινίνη-5, κολλαγόνο τύπου IV, 
κολλαγόνο τύπου VII

ΕΥΡηΜΑΤΑ ΣΤηΝ 
ΑΝΟΣΟΧΑΡΤΟΓΡΑΦηΣη ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ

ΠΕΜΦΙΓΑ Π. 
ΠΕΜΦΙΓΟΕΙ-
ΔΕΣ

ΕΠΙΚΤΗΤΗ  ΠΟΜ-
ΦΟΛΥΓΟΔΗΣ ΕΠΙ-
ΔΕΡΜΟΛΥΣΗ

ΒΡ 180 Βάση οροφή

Β4-ιντεγκρίνη Βάση οροφή

λαμινίνη-5 Βάση οροφή

Λαμινίνη-10 Βάση οροφή

Κολλαγγόνο 
τύπου IV

Βάση οροφή

Κολλαγόνο 
τύπου VII

Βάση οροφή



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: SOOLAntRA
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ΑΠΛη ηΛΕκΤΡΟΝΙκη ΜΙκΡΟΣκΟΠΙΑ
Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία
•  Η ηλεκτρονική μικροσκοπία μετάδοσης συ-

νιστά μικροσκοπική μέθοδο μελέτης της υ-
περδομής κυττάρων και ιστών

•  Διακρίνεται σε απλή ηλεκτρονική μικρο-
σκοπία μετάδοσης και σε ανοσοηλεκτρονι-
κή μικροσκοπία μετάδοσης

•  Στην ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία με-
τάδοσης η σταθεροποίηση και επισήμανση 
των δειγμάτων απαιτεί 6 ημέρες (κολλοει-
δής χρυσός, αντίδραση περοξιδάσης), ενώ 
η αντίστοιχη απλή 4 ημέρες   

Τέλος, μπορεί να απαιτηθούν ακόμη πιο εξι-
δεικευμένες τεχνικές για αποκάλυψη αντιγό-
νων- στόχων που δεν περιλαμβάνονται στην 
ποικιλόμορφη (multivariant) ELISA όπως:
•  ΙgA και η IgG έναντι LAD-1 (BP 180)
•  Αντι - γλυανδίνης και αντι TG 2/3, σε πιθα-

νή ερπητοειδή δερματίτιδα 
•  Αντι - λαμινίνης 332 σε υποψία πομφολυ-

γώδους πεμφιγοειδούς των βλενογόνων
•  Αντι p 200/ λαμινίνη γ1 (πομφολυγώδες 

πεμφιγοειδές p200)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Stavropoulos PG, Al-Khamit F, Al-Salem H, 
etal "Recent advances in laboratory ap-
proach of autoimmune dermatoses". 
Accepted for publication in «Archives of Im-
munological Diagnosis», January 2023 Id



ΞΗΡΟ ΔΕΡΜΑ

ΛΙΠΑΡΟ ΔΕΡΜΑ

TazareneTM

Cream 0.05%

TazareneTM

Cream 0.1%

Για τοπική 
εφαρμογή σε 
πολύ ξηρό 
δέρμα 
■ Ταζαροτένη 0.05% 
■ Σαλικυλικό οξύ   
■ Πανθενόλη 
■ Υαλουρονικό νάτριο   
■ Αλλαντοΐνη

Δερματολογικά ελεγμένο

Για τοπική 
εφαρμογή σε 

λιπαρό δέρμα 

■ Ταζαροτένη 0.1%
■ Azeloglicina  
 ■ Πανθενόλη

■ Υαλουρονικό νάτριο 

Δερματολογικά ελεγμένο
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LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ. Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681 · Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr · www.lidsmedical.gr



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

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

Titanium

Hair Removal, Reinvented.

✓   - 40% ταχύτερη θεραπεία! 
✓ ICE Plus - Συνεχόµενη Ψύξη καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας 

Υ✓ ∆ύο ποδοχές Κεφαλών - Μεγαλύτερη Ευελιξία
✓ Smart Clinic: Cloud-based πλατφόρµα διαχείρισης δεδοµένων του συστήµατος  

✓ Μεγάλη οθόνη 15’ µε λειτουργικό Android  ✓ Και για µαυρισµένο από τον ήλιο δέρµα
✓ Για όλους τους τύπους δέρµατος

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

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

:
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μαζί του). Έχει «χρώμα σολομού», εντοπίζε-
ται κυρίως στον κορμό (Εικ.2), τα χέρια και τα 
πόδια, αλλά μπορεί να εμφανισθεί ακόμα και 
στις παλάμες, τα πέλματα ή σε σημεία τριβής 
(φαινόμενο Koebner). 

Εικόνα 2.

Πρέπει επίσης ν’ αναζητείται σε περιοχές 
που πιέζονται από τα ρούχα ή την ζώνη, ό-
πως και κάτω από τους μαστούς. Ακόμη μπο-
ρεί να εμφανισθεί σε περιοχές του δέρματος 
που έχουν ερεθισθεί ή ξυστεί με τα νύχια ή 
με ένα αιχμηρό αντικείμενο (ισομορφική α-
πάντηση). 

Η νόσος του Still ενηλίκων είναι μορφή 
ρευματοειδούς αρθρίτιδος. Πρόκειται για αυ-
τοφλεγμονώδες νόσημα που χαρακτηρίζεται 
από αθραλγίες ή αρθρίτιδα (διαβρωτική), γε-
νικευμένη λεμφαδενοπάθεια και ηπατοσπλη-
νομεγαλία.

Εργαστηριακώς, χαρακτηρίζεται συνήθως 
από έντονη λευκοκυττάρωση καθώς και αύ-
ξηση των δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP), των 
ηπατικών ενζύμων και από ιδιαίτερα υψηλές 
τιμές φερριτίνης στον ορό8,9.

η ΡΑ είναι μια αυτοάνοση, συστηματική και φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει τις αρθρώσεις και τους εξωαρθρικούς 
ιστούς. Οι εξωαρθρικές ή συστηματικές εκδηλώσεις παρατηρούνται έως και στο 50% των ασθενών. Γενικά προμηνύουν κακή 

πρόγνωση και αυξημένο (υπερδιπλάσιο) κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας1. Σήμερα η συχνότητα και η σοβαρότητα 
των συστηματικών εκδηλώσεων μειώνονται, προφανώς λόγω της βελτίωσης της θεραπείας της νόσου. 

Αλλά και οι ίδιες οι θεραπείες σχετίζονται με ανεπιθύμητες ενέργειες που μιμούνται τις εξωαρθρικές εκδηλώσεις της ΡΑ, 
όπως η οστεοπόρωση, οι λοιμώξεις, η πνευμονίτιδα, οι νευρολογικές επιπλοκές. Το μέγεθος της κλινικής δραστηριότητας 

της νόσου σε ασθενείς με ΡΑ αντανακλά το συνολικό φορτίο της φλεγμονής της νόσου και είναι η μεταβλητή που επηρεάζει 
περισσότερο την πρόγνωση και τις αποφάσεις για τη θεραπεία. η φλεγμονή των αρθρώσεων είναι ο κύριος παράγοντας 

βλάβης κινητικότητας και αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία λειτουργικής αναπηρίας της νόσου. Οι συστηματικές (εξωαρθρικές) 
προσβολές έχουν ακόμη μεγαλύτερη προγνωστική βαρύτητα2. Στην παρούσα ανασκόπηση θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά  

στις δερματολογικές εκδηλώσεις της ΡΑ και όχι στις επιπλοκές.

ΔΕΡΜΑ-ΒΛΕΝΝOΓΟΝΟΙ 
Οι βλάβες προσβολής του δέρματος από 

τη ΡΑ ενηλίκων μπορεί να συνοψισθούν στις 
παρακάτω εκδηλώσεις: Τα ρευματοειδή οζί-
δια, τα εξανθήματα ν. Still, τα πορφυρικά και 
φαρμακευτικά εξανθήματα, οι ουδετεροφιλι-
κές δερματοπάθειες και οι εκδηλώσεις αγγει-
ίτιδας, που συνοπτικά περιγράφονται παρα-
κάτω.

Τα ρευματοειδή οζίδια
Eμφανίζονται στο 20% - 30% των ασθενών 

με ενεργό, οροθετική ΡΑ, ενώ σπανίως οι ό-
ζοι προηγούνται της αρθρίτιδας. 

Αναπτύσσονται συχνότερα στις εκτατικές ε-
πιφάνειες και στις περιοχές πίεσης, συμπερι-
λαμβανομένων του αντιβραχίου, της περι-
οχής του αχίλλειου τένοντα, του πέλματος 
και των αρθρώσεων των δακτύλων. Τα οζί-
δια αναπτύσσονται μεμονωμένα ή κατά ομά-
δες (Εικ. 1). Εμφάνιση οζιδίων σε ασυνήθι-
στες θέσεις μπορεί να θέσει σημαντικό δια-
γνωστικό δίλημμα όπως στο ιερό οστό, πέλ-
μα και το ινιακό οστό (σε κατάκοιτους ασθε-
νείς), εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που α-
φορούν την καρδιά, τους πνεύμονες, φωνητι-
κές χορδές ή τον σκληρό χιτώνα οφθαλμού3. 

Κατά την εξέταση, οι ρευματοειδείς όζοι εί-
ναι συνήθως υποδόριοι και σταθεροί. Μπο-
ρεί να είναι κινητοί ή προσκολλημένοι στις υ-
ποκείμενες δομές. Επειδή οι όζοι μπορεί να 
παρατηρηθούν και με άλλες μορφές φλεγμο-
νώδους αρθρίτιδας, ίσως χρειαστεί βιοψία για 
την επιβεβαίωση της διάγνωσης σε επιλεγμέ-
νες περιπτώσεις4.

Άλλες παθήσεις που εμφανίζουν αρθρίτι-
δα και οζίδια είναι ο ΣΕΛ, η ποδάγρα (τόφοι), 
η πολυκεντρική δικτυοερυθροκυτταραιμία, ο 
ρευματικός πυρετός, η σαρκοείδωση κ. ά.

Ιστολογικώς, τα ρευματοειδή οζίδια χαρα-
κτηρίζονται από μια κεντρική περιοχή νέκρω-
σης που περιβάλλεται από στεφάνη πασαλ-
λοειδών επιμήκων ινοβλαστών, οι οποίοι πε-
ριβάλλονται από μια κολλαγονική κάψα με 
περιαγγειακές συλλογές φλεγμονωδών κυτ-
τάρων και συσσώρευση κυττάρων, που επε-
κτείνονται φυγόκεντρα, αφήνοντας κεντρική 
νέκρωση της μήτρας του συνδετικού ιστού. 

Ιστολογικά ο όζος αποτελείται από μικρά 
φλεγμονώδη αρτηρίδια5 που υποδηλώνει ό-
τι είναι μια μορφή αγγειίτιδας μικρών αγγεί-
ων. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με άλλες μορ-
φές εξωαρθρικής νόσου, όπως η καρδιαγγει-
ακή νόσος. Παράγοντας κινδύνου για την α-
νάπτυξη υποδόριων οζιδίων αποτελεί το κά-
πνισμα, ιδίως των ανδρών6. Τα ρευματοειδή 
οζίδια μπορεί να υποχωρήσουν είτε αυτόμα-
τα είτε με θεραπεία. Η αυξημένη οζώδης νό-
σος είναι μια ασυνήθιστη αλλά καλά ανα-
γνωρισμένη επιπλοκή της θεραπείας με με-
θοτρεξάτη, που συχνά εμφανίζεται παραδό-
ξως σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενη νόσο7.

ΕξΑΝΘηΜΑ ΤηΣ ΝΟΣΟΥ StIlI ΕΝηΛΙκΩΝ
Είναι μη κνηδωτικό κηλιδώδες ή κηλιδο-

βλατιδώδες εξάνθημα εμφανιζόμενο μαζί με 
τον αμφιμερινό πυρετό (έρχεται και φεύγει 
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ΠΟΡΦΥΡΙκΑ ΕξΑΝΘηΜΑΤΑ 
Η δευτεροπαθής αμυλοείδωση μπορεί επί-

σης να εμφανισθεί και να επιδεινώσει τη μα-
κροχρόνια φλεγμονώδη ΡΑ. Η πορφύρα της 
αμυλοείδωσης μπορεί να συγχέεται με την 
ευθραυστότητα του δέρματος και τη "γερο-
ντική πορφύρα". Πρόκειται για εκχυμώσεις 
σκοτεινού πορφυρού χρώματος, που εμφανί-
ζονται στις εξωτερικές επιφάνειες των άνω και 
κάτω άκρων. Παρατηρείται επίσης σε ασθε-
νείς που έχουν λάβει μακροχρόνια θεραπεία 
με γλυκοκορτικοειδή. Η διαγνωστική διερεύ-
νηση της δευτεροπαθούς αμυλοείδωσης σε 
ΡΑ σηματοδοτείται με τη παρουσία νεφρικής 
νόσου, ιδίως της πρωτεϊνουρίας, ή της διάρ-
ροιας με δυσαπορρόφηση σε ασθενή με μα-
κροχρόνια νόσο10,11.

Τα φάρμακα της ΡΑ μπορεί να προκα-
λέσουν εκχυμώσεις στο δέρμα από δυ-
σλειτουργία των αιμοπεταλίων ή σχετιζόμε-
νης με τη λήψη στεροειδών, ΜΣΑΦ ή μεθο-
τρεξάτης ή λόγω ευθραυστότητας των τριχο-
ειδών από τη λήψη γλυκο-κορτικοειδών. Πε-
τέχειες μπορεί επίσης ν’ αποτελούν εκδήλω-
ση θρομ-βοκυτταροπενίας από τροποποιη-
τικά της νόσου φάρμακα, όπως η ΜΤΧ, λε-
φλουνομίδη ή σουλφασαλαζίνη12,13. Η δυνη-
τική εμφάνιση όλου του φάσματος των αλ-
λεργικών αντιδράσεων από τα φάρμακα θε-
ραπείας της ΡΑ είναι αναμενόμενη και ξεφεύ-
γει του στόχου της παρούσης ανασκόπησης.

η ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΣΤη ΡΑ
Είναι από τις πιο σοβαρές δερματικές εκ-

δηλώσεις της ΡΑ. Μπορεί να παρουσιαστεί 
με πολλές μορφές και πολλαπλά δερματι-
κά ευρήματα, όπως η δικτυωτή πελίωση, 
η λευκοκλαστική αγγειίτιδα ή αγγειίτιδα μι-
κρών και μέσων αγγείων από σχετικά έμφρα-
κτα στις πτυχές των νυχιών έως ένα βαθύ, δι-
αβρωτικό, ουλώδες πυόδερμα (pyoderma 
gangrenosum) που περιγράφονται συνοπτι-
κά παρακάτω. 

Η δικτυωτή πελίωση, με τη χαρακτηριστική 
δικτυωτή εμφάνιση (πιο εμφανής στα κάτω ά-
κρα), θα πρέπει να εγείρει ανησυχία για αγ-
γειίτιδα μεσαίων αγγείων ή για μια αγγειίτιδα 
εσωτερικών συμπαγών οργάνων σχετιζόμενη 
με νόσο, όπως ο ΣΕΛ ή το σύνδρομο αντιφω-
σφολιπιδικών αντισωμάτων (APS)14 (Εικ. 3) 

Εικ. 3. 
Δικτυωτή 
πελίωση 
κάτω άκρων.

Αγγειίτιδα. Στη ΡΑ μπορεί να εκδηλωθεί 
αγγειίτιδα μικρών ή μεσαίων αγγείων. Η συ-
χνότητά της τα τελευταία χρόνια έχει υποπε-

νταπλασιασθεί από την βελτίωση της θερα-
πείας15. Η αγγειίτιδα στη ΡΑ προκαλεί αγγει-
ακή απόφραξη και επακόλουθη ισχαιμική 
βλάβη. Το δέρμα και το περιφερικό νευρικό 
σύστημα συνήθως είναι τα πιο συχνά εμπλε-
κόμενα όργανα. Οι πνεύμονες, το γαστρεντε-
ρικό, οι νεφροί και το ΚΝΣ προσβάλλονται 
σπανιότερα.

Παράγοντες κινδύνου. Η αγγειίτιδα της ΡΑ 
σχετίζεται με το ανδρικό φύλο, τη θετικότη-
τα RF/ΡΠ (υψηλός τίτλος), κάπνισμα, μακρο-
χρόνια νόσο, εξωαρθρικές εκδηλώσεις, υπο-
δορια οζίδια και ακτινολογικές αρθρικές δια-
βρώσεις.

Ενδείξεις για την ανάπτυξη αγγειίτιδας είναι 
η δικτυωτή πελίωση στο δερμα, τα κυκλοφο-
ρούντα ανοσοσυμπλέγματα και οι κρυοσφαι-
ρίνες καθώς και το χαμηλό συμπλήρωμα ο-
ρού16.

κΛΙΝΙκη ΕΙκΟΝΑ
Η ρευματοειδής αγγειίτιδα μπορεί κλινικά 

να εμφανισθεί με τις εξής μορφές:
ή λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα με 

την κλινική εκδήλωση ψηλαφητής πορφύρας 
είναι από τις συχνότερες δερματικές αγγειϊτι-
δικές βλάβες της ΡΑ (Εικ. 4). Μπορεί να εί-
ναι και φαρμακογενούς αιτιολογίας. Όλοι οι 
ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται για ενδε-
χόμενη συστηματική προσβολή εσωτερικών 
οργάνων, ειδικά των νεφρών, καθώς και για 
την παρουσία νευρολογικών διαταραχών. Ι-
σχαιμικά δερματικά έλκη (Εικ. 5) εμφανίζο-
νται συχνά με σοβαρή συστηματική προσβο-
λή και πρόγνωση17,18.

Εικ. 4. 
Λευκοκυτταροκλαστική 
αγγειίτιδα 
κάτω άκρων

Εικ.5. Δερματικά έλκη δακτύλου

•  Αρτηρίτιδα με έμφρακτα νυχιών (Εικ. 6), 
σχισμοειδείς αιμορραγίες, και πιθανή γάγ-
γραινα.

•  Δερματικά έλκη, συμπεριλαμβανομένου 
του γαγγραινώδους πυοδέρματος (Εικ. 7,8). 

•  Περιφερική νευροπάθεια είτε με πολ-
λαπλή μονονευρίτιδα είτε με πολυνευ-
ροπάθεια, που σχετίζεται με τις αισθητικές 
διαταραχές «τύπου γάντι ή κάλτσας». Η 
πολλαπλή μονονευρίτιδα είναι ενδεικτική 
δυσμενούς πρόγνωσης19.

• Στεφανιαία αρτηρίτιδα

Εικ. 6. Αρτηρίτιδα με έμφρακτα νυχιών

• Πνευμονική τριχοειδίτιδα
•  Αρτηρίτιδα σπλάχνων είναι παρόμοια με 

την οζώδη πολυαρτηρίτιδα, που αφορά τα 
σπλάχνα ή συμπαγή όργανα, χωρίς μικρο-
ανευρύσματα.

Εικ. 7. Δερματικό έλκος ποδιού

Εικ. 8. Εξέλκωση, ρήξη φλύκταινων 
με καλά καθορισμένο ιώδες όριο

Η εντερική αγγειίτιδα συνήθως εκδηλώνε-
ται ως κοιλιακό άλγος λόγω εμφράκτου εντέ-
ρου. Η βιοψία ή εκτομή ιστού, η ιστοπαθολο-
γία στη ρευματοειδή αγγειίτιδα δείχνει συνή-
θως μια "παναρτηρίτιδα" με ινωδοειδή νέ-
κρωση ή μια αποφρακτική ενδοαρτηρίτιδα 
(γάγγραινα)20. 

Η θεραπεία της ρευματοειδούς αγγειίτιδας 
αρχίζει με συμβατικά DMARDs, που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν στις σχισμοειδείς 
αιμορραγίες νυχιών ή ψηλαφητή πορφύρα. 
Υψηλές δόσεις γλυκοκορτικοειδών και κυττα-
ροτοξικών φαρμάκων επιφυλάσσονται για τις 
απειλητικές καταστάσεις. Έχει παρατηρηθεί 
θεραπευτική επιτυχία με βιολογικά DMARDs, 
συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων του 
TNF και της ριτουξιμάμπης. Η πρόγνωση πα-
ραμένει σχετικά κακή με 5ετή θνησιμότητα 
που κυμαίνεται από 26% έως 50%15,21. Προ-
γνωστικά, τα δεδομένα αυτά έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την χρήση 
των βιολογικών θεραπειών, σύμφωνα με την 
εμπειρία μας.

Επιταχυνόμενη ρευματοειδής οζώδης 
νόσος. Η δερματοπάθεια αυτή έχει συσχε-
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τιστεί με τη χορήγηση μεθοτρεξάτης και πα-
ρουσιάζεται ως επιταχυνόμενος ρυθμός α-
νάπτυξης πολλαπλών ρευματοειδών οζιδί-
ων, παρά τη βελτίωση της υποκείμενης νό-
σου των αρθρώσεων. Ιστολογικά, οι όζοι αυ-
τοί δεν διαφέρουν από τους ρευματολογι-
κούς όζους. Τα δάκτυλα αποτελούν τη συ-
χνότερη προσβολή, όμως μπορούν επίσης 
να προσβληθούν οι αγκώνες, τα γόνατα και 
τα πέλματα, καθώς και άλλα όργανα, συμπε-
ριλαμβανομένων των πνευμόνων και του λά-
ρυγγα (Εικ. 9)22. Άλλα φάρμακα που έχουν ε-
νοχοποιηθεί είναι η αζαθειοπρίνη, η ετανερ-
σέπτη, η ινφλιξιμάμπη και η τοσιλιζουμάμπη. 

Η ακριβής παθοφυσιολογία των βλαβών 
αυτών εξακολουθεί να είναι ασαφής, φαί-
νεται ωστόσο ότι η μεθοτρεξάτη αυξάνει την 
παραγωγή αδενοσίνης από τα μονοκύττα-
ρα τόσο ενδοαρθρικά όσο και εξωαρθρικά, 
προάγοντας τον σχηματισμό πολυπύρηνων 
γιγαντοκυττάρων μέσω της διέγερσης του υ-
ποδοχέα Α1.

Εικ. 9. Επιταχυνόμενη ρευμετοειδής οζώδης νόσος 
χειρός από μεθροτεξάτη 

Η θεραπεία είναι περιορισμένη, καθώς δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις από τη 
βιβλιογραφία. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, 
ενδείκνυται να διακοπεί το υπαίτειο φάρμακο 
και να εξεταστούν άλλα φάρμακα για τον κα-
λύτερο έλεγχο της υποκείμενης αρθρίτιδας23.

ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΙκΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
Οι ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες είναι 

μια ετερογενής ομάδα μη αγγειίτιδων, φλεγ-
μονωδών, δερματικών νοσημάτων, που πα-
ρουσιάζονται κυρίως με στείρες βλάβες και 
κυρίως ουδετερόφιλικά δερματικά διηθήματα. 
Μπορεί να είναι ιδιοπαθείς ή δευτεροπαθείς 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας, κακοήθειας ή άλ-
λων συστηματικών φλεγμονωδών καταστάσε-
ων, όπως η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. 
Μερικές από τις ουδετεροφιλικές δερματοπά-
θειες που απαντώνται στη ρευματοειδή αρθρί-
τιδα αποτελούν: το γαγγραινώδες πυόδερμα, 
οι ρευματοειδείς ουδετεροφιλικές δερματοπά-
θειες και το σύνδρομο Sweet.

Το γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια 
ανθεκτική βλάβη και παρουσιάζεται συνή-
θως ως βαθιά ελκωτική βλάβη κυρίως σε γυ-
ναίκες προσβάλλοντας συνήθως το κάτω μέ-
ρος του ποδιού24.

Οι ρευματοειδείς ουδετεροφιλικές δερμα-
τοπάθειες είναι σπάνιες, αλλά συνήθως α-
παντώνται σε ασθενείς με μακροχρόνια σο-

βαρή ρευματοειδή αρθρίτιδα ως διάσπαρτες 
θηλώδεις, οζώδεις, κνιδωτικές ή πλακώδεις 
βλάβες στα άκρα, τον κορμό και τις εκτατι-
κές επιφάνειες. Eίναι συνήθως ασυμπτωματι-
κές και μπορούν να υποστραφούν και χωρίς 
θεραπεία σε διάστημα εβδομάδων25.

Το σύνδρομο Sweet είναι μια ουδετερόφι-
λική δερματοπάθεια που μπορεί να είναι ιδι-
οπαθής, ή να σχετίζεται με φάρμακα ή κακο-
ήθεια. Χαρακτηρίζεται από συστηματικά συ-
μπτώματα όπως πυρετός με οξεία εμφάνιση 
πολλαπλών επώδυνων ευαίσθητων ερυθη-
ματωδών πλακών ή οζιδίων κυρίως στα ά-
κρα, τον κορμό και το πρόσωπο (Εικ. 10)26.

Άλλες μη ουδετερόφιλικές δερματοπάθει-
ες στη ΡΑ αποτελούν: το παλαμιαίο ερύθη-
μα, η ξηροδερμία, το φαινόμενο Raynaud, η 
ατροφία δέρματος, οι ραβδώσεις των νυχιών 
και η ονυχόλυση.

Εικ. 10. Συν. Sweet, ερυθηματώδεις πλάκες ράχης 

ΔΕΡΜΑΤΙκΕΣ ΕκΔηΛΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Τη ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΑ

 Η θεραπεία της ΡΑ περιλαμβάνει τη χρήση 
DMARDs και βιολογικών παραγόντων. Ωστό-
σο, ορισμένα από αυτά σχετίζονται με δερ-
ματικές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως επιτα-
χυνόμενη ρευματοειδή οζώδη νόσο, στομα-
τικά έλκη ή αυξημένη τριχόπτωση οφειλόμε-
νες στη  μεθοτρεξάτη, ενώ η χορήγηση ενέσι-
μων βιολογικών παραγόντων μπορεί να προ-
καλέσει την εμφάνιση αντίδρασης υπερευαι-
σθησίας επιβραδυνόμενου τύπου στο σημείο 
της έγχυσης, η οποία είναι συνήθως αυτοπε-
ριοριζόμενη και μειώνεται με τη συνεχή χρή-
ση27. Η χορήγηση των βιολογικών παραγό-
ντων έχει επίσης συσχετιστεί με επιδείνωση υ-
πάρχουσας ψωριασικής νόσου, ή και εμφά-
νιση νέων βλαβών σε ασθενή χωρίς ιστορι-
κό ψωρίασης28. Η θεραπεία των βλαβών αυ-
τών θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλη τρο-
ποποίηση της δόσης του υπαίτειου φαρμά-
κου συνεκτιμώντας τον έλεγχο της υποκείμε-
νης αρθρικής νόσου και τη σοβαρότητα του 
δερματικού εξανθήματος29. Οι βιολογικοί πα-
ράγοντες έχουν τέλος συσχετιστεί με αυξημέ-
νο κίνδυνο ανάπτυξης δερματικού καρκίνου, 
κυρίως πλακωδών κυττάρων30.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ FeltY
Το σύνδρομο Felty (FS) χαρακτηρίζεται από 

τη τριάδα: αρθρίτιδα, λευκοπενία και σπλη-
νομεγαλία31. Εμφανίζεται στο 1% των ασθε-
νών με ΡΑ, συνήθως μετά από μακροχρόνι-

α νόσο, και προσβάλλει σχεδόν αποκλειστι-
κά την Καυκάσια φυλή31, 32. Οι ασθενείς με 
σύνδρομο Felty τείνουν να έχουν συχνότερα 
θετικό ΡΠ, κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγ-
ματα, ρευματοειδή οζίδια και καταστροφική 
αρθρίτιδα, αν και παρουσιάζουν λιγότερο ε-
νεργή ή/και ανενεργή υμενίτιδα σε σχέση με 
τους υπόλοιπους ασθενείς με ΡΑ33,34. Επιπλέ-
ον, παρουσιάζουν συχνότερα εξωαρθρικές 
εκδηλώσεις. Οι δερματικές εκδηλώσεις του 
συνδρόμου Felty περιλαμβάνουν ρευματοει-
δή οζίδια, που εμφανίζονται στο 76% των α-
σθενών, και δευτερογενή έλκη ποδιών σε έ-
δαφος αγγειΐτιδας που σχετίζεται με φλεβική 
ανε-πάρκεια και προκύπτουσα υπερμελάγ-
χρωση (Εικ. 11). Τέλος, οι ασθενείς με FS έ-
χουν αυξημένο κίνδυνο  κακοήθους μελανώ-
ματος κατά το πρώτο έτος της διάγνωσης, κα-
θώς και λεμφωμάτων και λευχαιμιών, όπως 
και όλοι οι ΡΑ ασθενείς35. Η συσχέτιση αυτή 
έχει αποδοθεί στην ουδετεροπενία, δυσλει-
τουργία του σπλήνα, σχετικά επιθετική ρευ-
ματοειδή ασθένεια και αυξημένη ευαισθησί-
α σε λοίμωξη Epstein-Barr35. Το FS συνδέε-
ται με φτωχή πρόγνωση και ποσοστό θνησι-
μότητας έως και 25%, κυρίως λόγω σήψης36.

Εικ. 11. Σύνδρομο Felty, δερματικό έλκος κάτω άκρου 
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Κατασκευάζουµε Laser Co2  µε scanner από το 1989.
Το 2006 κατασκευάσαµε το πρώτο Co2 fractional παγκοσµίως.
Σήµερα η τελευταία γενιά έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές 
µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.  
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 ∆εν χρειάζεται αναισθησία
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Περιττες ή & λάθος Eξετάσεις 
στον έλεγχο σε ακμή

19η ΔΕΡμΑΤΟΛΟγΙκΗ ΔΙΗμΕΡΙΔΑ ΡΕΜΟΥΝΤΑκη ΕΛΙΝΑ Md, MSc 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμ.Β’, 
Α΄ Πανεπιστημιακή κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.κ.Π.Α., Νοσ. «Α. Συγγρός»

Η ακμή αποτελεί την πιο συχνή 
δερματοπάθεια, με σημαντική 
ψυχολογική και οικονομική 
επιβάρυνση. Παραδοσιακά αφορά την 
εφηβική ηλικία (85% προσβολή στον 
πληθυσμό 12-25 ετών) αλλά δεν είναι 
σπάνιο νόσημα τόσο σε ενήλικες όσο 
και σε παιδιά. Στην προσπάθεια μας να 
διερευνήσουμε περεταίρω το νόσημα, 
καταφεύγουμε σε σωρεία εξετάσεων 
οι οποίες πολλές φορές όχι μόνο δεν 
είναι βοηθητικές, αλλά συχνά είναι 
περιττές και υποβάλουν τους ασθενείς 
μας σε πρόσθετο άγχος και οικονομική 
επιβάρυνση.

Στην παθοφυσιολογία της ακμής εμπλέ-
κονται πολλοί παράγοντες, αλλά αυ-
τοί που είναι δυνατό να ελεγχτούν εργα-

στηριακά, είναι το ορμονολογικό υπόβαθρο 
των ασθενών καθώς και η αναζήτηση κοινών 
μικροβίων με καλλιέργεια από τις βλάβες. 

Αναφορικά με το μικροβιωμα είναι γνωστό 
ότι το δέρμα αποικίζεται από μεγάλο αριθμό 
μικροβίων, των οποία εξασφαλίζουν την υ-
γεία του δέρματος. Tο C. Acnes είναι το πιο 
καλά αναγνωρισμένο βακτήριο στην παθο-
φυσιολογία της ακμής με μια διττή λειτουργί-
α, δηλ. λειτουργεί ως σημαντικό στοιχείο του 
φυσιολογικού μικροβιώματος του δέρματος 
και ταυτόχρονα ως ένα δυνητικά παθογόνο 
αναφορικά με την ακμή. 

Επιπλέον εικάζεται ότι και άλλα βακτήρι-
α μπορεί με έμμεσο τρόπο να εμπλέκονται 
σε αυτή τη φλεγμονώδη πορεία, όπως ο 
St.epidermidis και τύποι Malassazia.
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Παρόλα αυτά η Μικροβιολογική καλλιέρ-
γεια από βλάβες ακμής ΔΕΝ συστήνεται. Ε-
ξάλλου η χρήση των συστηματικών αντιβιοτι-
κών (τετρακυκλίνες) στην ακμή βασίζεται στις 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες τους και όχι στην 
εκρίζωση του εκάστοτε  μικροβιακού παρά-
γοντα. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτε-
λεί η Gram (-) θυλακίτιδα που εμφανίζεται με 
μονόμορφα φλυκταινίδια και σπανιότερα οζί-
δια (περιστοματικά καθώς και περιρινικά) και 
τις περισσότερες φορές οφείλεται στην μα-
κροχρόνια λήψη τετρακυκλινών. 

Τους συχνότερους αιτιολογικούς παράγο-
ντες για την εμφάνιση της Gram (-) θυλακίτιδας 
αποτελούν οι Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Serratia marcescens, Klebsiella, 
and Proteus mirabilis. 

Έτσι λοιπόν σε ασθενείς με ακμή που πα-
ρουσιάζουν έξαρση βλαβών – φλυκταινίδια ή 
κύστεις (υπό αντιβιοτική θεραπεία) ή σε ασθε-
νείς που δεν ανταποκρίθηκαν στην αντιβιοτική 
θεραπεία μετά από 3 έως 6 μήνες, θα πρέπει 
να υποπτευθούμε την Gram (-) θυλακίτιδα. Η 
επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με λήψη 
καλλιέργειας από τις βλάβες, ενώ η θεραπεία 
πρέπει να είναι στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή 
μετά από αντιβιόγραμμα ή ισοτρετινοϊνη.

Από την άλλη μεριά ο ρόλος των ανδρογό-
νων είναι πολύ καλά τεκμηριωμένος στην αι-
τιοπαθογένεια της ακμής. Ωστόσο ενδοκρινο-
λογικός έλεγχος και ειδικές εργαστηριακές ε-

ξετάσεις απαιτούνται μόνο σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η 
πλειοψηφία των ασθενών με ακμή έχουν 
φυσιολογικά επίπεδα ορμονών.

Προκειμένου να αντιληφθούμε όμως κα-
λύτερα την συμμετοχή των ανδρογόνων   
στην παθογένεια της ακμής θα ήταν χρήσιμο 
να κάνουμε διάκριση του νοσήματος ανάλο-
γα με την ηλικιακή ομάδα των ασθενών. 

 Αρχικά κατά τη νεογνική ηλικία τα αυξημένα 
κυκλοφορούντα ανδρογόνα έχουν σαν αποτέ-
λεσμα την διέγερση του σμηγματογόνου αδέ-
να, με συνέπεια την αύξηση του μεγέθους του, 
που οδηγεί στην εμφάνιση της νεογνικής ακμής. 
Μετά τους πρώτους 6 μήνες σταδιακά επέρχε-
ται μείωση του μεγέθους σμηγματογόνου αδέ-
να και μη ανιχνεύσιμα επίπεδα σμήγματος. 

Αντίστοιχα κατά την ηλικία των 3-6 μηνών 
ζωής , για τους ίδιους λόγους, έχουμε την εμ-
φάνιση της βρεφικής ακμής, η οποία είναι 
σπανιότερη από τη νεογνική ακμή, έχει μεγα-
λύτερη επίπτωση στα αγόρια και συσχετίζεται 
με αυξημένη συχνότητα και σοβαρότερη ακ-
μή κατά την εφηβεία.

Κατά συνέπεια σε αυτές τις ηλικιακές ομά-
δες μόνο σε σοβαρή και επίμονη νόσο θα 
πρέπει να ελέγχεται το βρέφος για υπεραν-
δρογοναιμία όταν δηλ. εμφανίζονται και άλ-
λα σημεία όπως για παράδειγμα εμφάνιση 
τριχοφυΐας σε εφήβαιο και μασχάλες, αύξη-

ση μεγέθους όρχεων ή κλειτορίδας. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση δεν κρίνεται σκόπιμο να δι-
ενεργείται ενδοκρινολογικός έλεγχος ως ρου-
τίνα, στα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Αντίθετα στα παιδιά μέσης παιδικής ηλικί-
ας ( δηλ. από 1-7 ετών), η ακμή αποτελεί πο-
λύ σπάνια νόσο και εκδηλώνεται με φαγέσω-
ρες στο κεντρικό πρόσωπο (μέση μετώπου, 
μύτη, πηγούνι). Ως εκ τούτου η εμφάνιση ακ-
μής σε αυτή την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει 
να οδηγεί πάντα σε εκτίμηση για υπεραν-
δογοναιμία. 

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται έλεγχος 
οστικής ηλικίας, καμπύλες ανάπτυξης (ύψος, 
βάρος), Tεστοστερόνη (total and free),DHEA, 
DHEA-S (μέτρια αύξηση DHEA-S υποδηλώ-
νει επινεφριδιακή διαταραχή –ΣΥΕ- ενώ πο-
λύ μεγάλη αύξηση DHEA-S και/ή τεστοστε-
ρόνης υποδηλώνουν επινεφριαδιακό όγκο), 
Aνδροστενεδιόνη, LH, FSH, Προλακτίνη , 17 
OH- προγεστερόνη και κορτιζόλη. Μια ακό-
μη ηλικιακή ομάδα ασθενών την οποία συ-
χνά υποβάλλουμε άστοχα σε ενδοκρινολο-
γικό έλεγχο αποτελούν οι ενήλικοι ασθενείς. 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι μόλις το 
1997 η ακμή των ενηλίκων (>25 ετών ) κέρ-
δισε το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Σημα-
ντικό είναι να τονίσουμε ότι το 76% αυτών 
των ασθενών είναι γυναίκες με μέση ηλικία 
35,5. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν 
επίμονη ακμή και μόλις το 18.4% των γυναι-
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κών είχαν όψιμη εμφάνιση ακμής δηλ. εμ-
φάνιση ακμής για πρώτη φορά μετά τα 25 
έτη κυρίως λόγω υπερανδρογοναιμίας. 

Επιπλέον σε αυτές τις ήδη αναγνωρισμέ-
νες μορφές (επίμονη και όψιμης έναρξης) έ-
νας τρίτος τύπος αναγνωρίζεται, η υποτροπι-
άζουσα μορφή η οποία είναι παρούσα στην 
εφηβεία, βελτιώνεται για μακρά περίοδο και 
επανεμφανίζεται στην ενήλικη ζωή και η ο-
ποία δεν σχετίζεται με αυξημένα ανδρογόνα.

Επιπρόσθετα η εμφάνιση ακμής σε αυτή την 
ηλικία συσχετίζεται και με πολλούς άλλους 
παράγοντες όπως το κάπνισμα, το stress κα-
θώς και η λήψη φαρμάκων, που δεν εμπλέ-
κονται στην παθογένεια της ακμής σε μικρό-
τερες ηλικίες και θα πρέπει πάντα να διερευ-
νώνται. Έτσι λοιπόν ενδοκρινολογικός έλεγ-
χος σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ασθενών α-
παιτείται όταν συνυπάρχουν δασυτρυχισμός, 
αλωπεκία, διαταραχές του τόνου της φωνής, 
αλλά το πιο σημαντικό ίσως κριτήριο, είναι οι 
διαταραχές της περιόδου που συνυπάρχουν 
σχεδόν πάντα σε περιπτώσεις αυξημένων κυ-
κλοφορούντων ανδρογόνων. 

Κατά συνέπεια όταν συνυπάρχουν σημεία 
υπερανδρογοναιμίας, δίνεται έλεγχος για ε-
λεύθερη και ολική τεστοστερόνη, S-DHEA, 
LH, FSH και διακολπικός U/S ωοθηκών σε υ-
ποψία πολυκυστικών ωοθηκών. Σημειώνεται 
ότι ο εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιεί-
ται την 1η -5η ημέρα του κύκλου μεταξύ 8 

και10 πμ,. ενώ δεν συστήνεται έλεγχος όταν 
λαμβάνονται αντισυλληπτικά.

Μια επιπλέον εξέταση που δίνεται πλέον 
συχνά σε πολλές δερματολογικές παθήσεις 
είναι και ο έλεγχος για τα επίπεδα της βιτα-
μίνης D.

Είναι γνωστό εξάλλου ότι η vit D εμπλέ-
κεται στη διαφοροποίηση των κερατινοκυτ-
τάρων ενώ τα μειωμένα επίπεδα vit D οδη-
γούν σε αύξηση του μεγέθους του σμηγμα-
τογόνου αδένα και αυξημένη σμηγματόρροι-
α. Επιπρόσθετα κάποιες μελέτες δείχνουν με-
γαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ανεπάρκειας 
vit D σε άτομα με ακμή. 

Παρόλα αυτά σε πολλές από αυτές τις με-
λέτες συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη παρά-
γοντες όπως ηλιακή έκθεση, διαιτητικοί πα-
ράγοντες αλλά και ειδικοί παράγοντες στους 
ασθενείς με ακμή (φωτοευαισθησία φαρμά-
κων για την ακμή, αποφυγή γαλακτοκομικών 
προϊόντων κλπ).

Κάτω από αυτό το πλαίσιο καθίσταται φα-
νερό ότι υπάρχουν ενδείξεις συσχέτισης της 
παθογένειας της ακμής με τα επίπεδα της vit 
D αλλά όχι ικανά στοιχεία, προς το παρόν, 
για σύσταση εργαστηριακού ελέγχου για μέ-
τρηση επιπέδων vit D. 

Συμπερασματικά καλλιέργεια από τις βλά-
βες δεν συνιστάται για την εκτίμηση και της 
διαχείρισης της ακμής με εξαίρεση την Gram- 
αρνητική θυλακίτιδα, ενώ ενδοκρινολογικός 

έλεγχος ρουτίνας δεν συνιστάται για την πλει-
οψηφία των ασθενών. Αντίθετα εργαστηρια-
κός έλεγχος προτείνεται μόνο στις περιπτώ-
σεις ασθενών με ακμή και σημεία υπεραν-
δρογοναιμίας. 
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ςυνήθή λάθή κάτά τή 
Xορήγηση τοπικών θεραπειών 
της ακμής 19η ΔΕΡμΑΤΟΛΟγΙκΗ ΔΙΗμΕΡΙΔΑ 

κΛΕΙΩ ΔΕΣΙΝΙΩΤη 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Παν/μιακής Δερματολογικής κλινικής Νοσ. «Α. Συγγρός»

Ποικίλες τοπικές θεραπείες είναι διαθέσιμες 
για την ακμή, όπως τα ρετινοειδή, το υπεροξείδιο 

του βενζοϋλίου, τα τοπικά αντιβιοτικά, 
και σταθεροί συνδυασμοί τους, και το αζελαϊκό οξύ. 

Κατά την τοπική θεραπευτική αντιμετώπιση 
της ακμής καλούμαστε να  απαντήσουμε 

στο ‘ποιά’ και το ‘πώς’, δηλαδή να επιλέξουμε 
σωστά ποιά θεραπεία είναι η καταλληλότερη 

και πώς είναι ο ενδεδειγμένος 
τρόπος εφαρμογής της. 
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Συνήθη λάθη κατά την τοπική θεραπεί-
α της ακμής μπορεί να αφορούν σε χα-
ρακτηριστικά της ακμής, χαρακτηριστι-

κά του ασθενούς και τη συζήτηση και οδηγίες 
προς τον/την ασθενή.  

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της ακ-
μής, είναι σημαντική η σωστή διάγνωση της 
μορφής της ακμής καθώς και ο προσδιορι-
σμός της σοβαρότητας της ακμής. Η ακμή δι-
ακρίνεται σε κυρίως φαγεσωρική ακμή, είτε 
σε ήπια, μέτρια ή σοβαρή βλατιδοφλυκται-
νώδη ή σε κυστική ακμή. Οι Ευρωπαϊκές κα-
τευθυντήριες οδηγίες, για την κυρίως φαγε-
σωρική ακμή, προτείνουν ως τοπική θερα-
πεία πρώτης γραμμής το τοπικό ρετινοειδές, 
και ανάμεσα στα τοπικά ρετινοειδή προτείνε-
ται η αδαπαλένη. Για την βλατιδοφλυκταινώ-
δη ακμή, ανάμεσα στις τοπικές διαθέσιμες θε-
ραπείες, προτείνεται να επιλέγεται σε πρώτη 
γραμμή ο σταθερός συνδυασμός αδαπαλέ-
νης/υπεροξείδιου του βενζοϋλίου ή κλινδα-
μυκίνης/υπεροξείδιου του βενζοϋλίου. Αυ-
τή η σύσταση βασίζεται σε στοιχεία που δεί-
χνουν πως οι τοπικές σταθερές συνδυαστικές 
θεραπείες έχουν αυξημένη αποτελεσματικό-
τητα σε σχέση με τα συστατικά τους ξεχωρι-
στά.  Ένα λάθος που θα πρέπει να αποφεύ-
γεται κατά την τοπική θεραπεία της ακμής εί-
ναι η εφαρμογή τοπικού αντιβιοτικού ως μο-
νοθεραπεία καθώς αυξάνει τον κίνδυνο ανά-
πτυξης μικροβιακής αντοχής. Έτσι, οι συστά-

σεις των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγι-
ών τονίζουν τη σημασία εφαρμογής τοπικού 
αντιβιοτικού σε συνδυασμό με υπεροξείδιο 
του βενζυϋλίου ή τοπικού ρετινοειδούς, όταν 
αυτό ενδείκνυται, και για μέγιστη διάρκεια ε-
φαρμογής τους 3 μήνες. 

Πέρα από τη διάγνωση των χαρακτηρι-
στικών της ακμής, θα πρέπει να ακολουθεί 
η ανίχνευση των ατομικών χαρακτηριστικών 
των ασθενών που σχετίζονται με την ακμή, 
με στόχο την καλύτερη συμμόρφωση και την 
μεγιστοποίηση του θεραπευτικού όφελους. 
Έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών 
που εάν δεν ληφθούν υπόψην κατά τη χορή-
γηση της τοπικής θεραπείας ακμής, μπορεί να 
δυσχεραίνουν την εφαρμογή και το θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα, περιλαμβάνουν την ηλικί-
α, το φύλο, το διαθέσιμο οικονομικό budget, 
το καθημερινό πρόγραμμα και lifestyle, και 
τις προτιμήσεις για συγκεκριμένα καλλυντικά. 

Επιπλέον εμπόδια στην επιτυχία της τοπικής 
θεραπείας της ακμής μπορεί να αποτελούν η 
έλλειψη συζήτησης και ενημέρωσης των α-
σθενών, σχετικά με αναμενόμενη τοπική ερε-
θιστικότητα, όπως ξηροδερμία, ερύθημα ή α-
πολέπιση και τους τρόπους αντιμετώπισης ή 
αποφυγής τους, καθώς και της ανάγκης ανα-
μονής κάποιων εβδομάδων μέχρι την κλινι-
κή βελτίωση. 

Αυτές οι παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν 
σε πλημμελή συμμόρφωση (adherence) των 

ασθενών στο πλάνο της τοπικής θεραπεί-
ας και αποτυχία της θεραπείας. Η συζήτηση 
και ενημέρωση είναι βασικής σημασίας και 
θα πρέπει να γίνεται με απλούς όρους, κα-
τανοητούς από τον ασθενή, να περιλαμβάνει 
σαφείς, κατά προτίμηση γραπτές, οδηγίες για 
τον τρόπο εφαρμογής των θεραπειών, και να 
εξηγείται και να τονίζεται η σημασία της τοπι-
κής θεραπείας για την επιτυχία της θεραπεί-
ας της ακμής.
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Τόσο ο Αμερικανικός όσο και ο Ευρω-
παϊκός οργανισμός φαρμάκων έχουν α-
πό ετών προσδιορίσει το ενδεδειγμένο 

εργαστηριακό monitoring κατά τη λήψη αυ-
τών των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το 
monitoring για την ισοτρετινοΐνη περιλαμβά-
νει γενική αίματος, έλεγχο ηπατικής λειτουρ-
γίας, λιπιδικό έλεγχο (μέτρηση ολικής χολη-
στερόλης, HDL, TGs), εξετάσεις νεφρικής λει-

τουργίας και τη διενέργεια δύο τεστ κυήσε-
ως τα οποία οφείλουν να είναι αρνητικά, σε 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, προ της έ-
ναρξης χορήγησης της αγωγής.   

Εν συνεχεία, συνιστάται επανάληψη ανά 1 
ή 2 εβδομάδες μέχρι την οριστικοποίηση της 
δοσολογίας και την εμφάνιση αποκρίσεως, ε-
νώ επί ρυθμίσεως σταθερής δόσης συνιστά-
ται επανάληψη του προαναφερθέντος εργα-

στηριακού ελέγχου ανά 2-3 μήνες, πλην του 
τεστ κυήσεως το οποίο σε γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας θα πρέπει να επαναλαμβάνε-
ται κάθε μήνα1. 

Το συνιστώμενο monitoring κατά τη χορή-
γηση ασιτρετίνης περιλαμβάνει επιπλέον την 
μέτρηση του σακχάρου νηστείας με επανέ-
λεγχο ανά μήνα κατά τo χρονικό διάστημα 
ρύθμισης της δοσολογίας [3]. Όσον αφορά 

Περιττες ή/& λάθος 
εξετάςεις… ςτή  
Xορήγηση ρετινοειδών 19η ΔΕΡμΑΤΟΛΟγΙκΗ ΔΙΗμΕΡΙΔΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ Χ. κΥΡΙΑκΟΥ, Md, MSc, Phd 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας», Πάτρα

Τα ρετινοειδή που χωρίζονται σε 1ης, 2ης και 3ης γενεάς και εντάχθηκαν στη θεραπευτική φαρέτρα της Δερματολογίας 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αποτελούν δομικά και λειτουργικά ανάλογα της βιταμίνης A, με πολλαπλές δράσεις 
στο δέρμα. Αυτές περιλαμβάνουν τη ρύθμιση της διαφοροποίησης, του πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης των 
κερατινοκυττάρων καθώς και τη ρύθμιση της λειτουργίας των ινοβλαστών και την Τ-κυτταρική απόκριση. Στα ρετινοειδή 
φάρμακα 1ης γενεάς εντάσσονται η τρετινοΐνη, η ισοτρετινοΐνη και η αλιτρετινοΐνη, στης 2ης γενεάς η ετρετινάτη και η 
ασιτρετίνη, ενώ στης 3ης γενεάς η αδαπαλένη, η μπεξαροτένη, και η ταζαροτένη1-2. 
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τη μπεξαροτένη, ο έλεγχος προ της ενάρξε-
ως της θεραπείας οφείλει επιπλέον να συμπε-
ριλαμβάνει τον έλεγχο της θυρεοειδικής λει-
τουργίας (TSH, fT4), με επανάληψη ανά 1 ή 
2 εβδομάδες μέχρι την εμφάνιση αποκρίσε-
ως, ενώ επί ρυθμίσεως σταθερής δόσης συ-
νιστάται επανάληψη του ελέγχου κάθε μήνα 
για τους πρώτους 3-6 μήνες και ακολούθως 
κάθε 3 μήνες, πλην του τεστ κύησης το οποί-
ο οφείλει να διενεργείται κάθε μήνα σε γυναί-
κες αναπαραγωγικής ηλικίας1,4.

Εντύπωση ωστόσο προκάλεσε το γεγονός 
ότι, παρά την μακροχρόνια εμπειρία στη χο-
ρήγηση αυτών των φαρμάκων και τις από 
καιρό καθορισμένες οδηγίες όσον αφορά το 
monitoring, σε ερωτηματολόγιο που δόθη-
κε από την Αμερικανική Ακαδημία Δερματο-
λογίας σε περισσότερους από 12.000 αμερι-
κανούς ειδικευμένους δερματολόγους, σχε-
τικά με τις πρακτικές εργαστηριακής παρα-
κολούθησης, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρ-
χει συναίνεση όσον αφορά τη συχνότητα και 
το είδος των συνταγογραφούμενων εξετάσε-
ων κατά την χορήγηση της ισοτρετινοΐνης, και 
σε μικρότερο βαθμό και των υπόλοιπων ρε-
τινοειδών5.

Το κατά πόσον η συχνότητα του monitoring 
είναι όντως η ενδεδειγμένη έχει αποτελέσει α-
ντικείμενο εντατικής έρευνας από πληθώρα 
ερευνητών. 

Από τα αποτελέσματα κατέστη σαφές πως 

οι μεταβολές, οι οποίες αφορούν κυρίως τα 
λιπίδια και τις τρανσαμινάσες, εμφανίζονται 
νωρίς μετά την έναρξη της αγωγής (κατά μέσο 
όρο στους 2 πρώτους μήνες από την έναρ-
ξη), είναι παροδικές, αναστρέψιμες, και χα-
μηλού κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα το ποσο-
στό ασθενών που ενεφάνισαν εργαστηριακές 
ανωμαλίες βρέθηκε πολύ χαμηλό συγκριτι-
κά με το σύνολο των ασθενών. Επιπλέον, οι 
ανευρεθείσες ανωμαλίες ως επί το πλείστον 
δεν πληρούσαν τα κριτήρια υψηλού κινδύ-
νου, και σχεδόν ποτέ δεν αφορούσαν τις αι-
ματολογικές παραμέτρους6-9.

Κοινός παρανομαστής σε αυτές αλλά και 
μεταγενέστερες μελέτες ήταν το συμπέρασμα 
πως οι επαναλαμβανόμενες και περιττές ερ-
γαστηριακές εξετάσεις κατά τη χορήγηση ρε-
τινοειδών φαρμάκων αυξάνουν το κόστος 
για τον ασθενή αλλά και το κράτος, προκα-
λούν δυσφορία, και τελικώς θέτουν σε κίνδυ-
νο τη συμμόρφωση στη θεραπεία. Η σύστα-
ση στην οποία κατέληγαν ήταν πως στην πε-
ρίπτωση που η ηπατική βιοχημεία και το λιπι-
δικό προφίλ είναι κατά φύσιν κατά την έναρ-
ξη της θεραπείας, τότε απαιτείται μόνον ένας 
επανέλεγχος έπειτα από 2 μήνες αγωγής στη 
μέγιστη δοσολογία του φαρμάκου. Συχνότε-
ρη παρακολούθηση υπαγορεύεται μόνον α-
πό ανευρεθείσες ανωμαλίες κατά τον αρχικό 
εργαστηριακό έλεγχο και από βεβαρυμμένο 
ιατρικό ιστορικό. Ταυτόχρονα, δεν κρίθηκε α-

ναγκαία η διενέργεια επαναληπτικής γενικής 
αίματος, παρά μόνον στην περίπτωση υπο-
κείμενου αιματολογικού νοσήματος ή την δι-
απίστωση ανωμαλιών στη γενική αίματος κα-
τά τον αρχικό έλεγχο6-10.

Όπως προαναφέρθηκε, οι διαταραχές της 
ηπατικής βιοχημείας είναι συχνές κατά τη χο-
ρήγηση συστηματικών ρετινοειδών. Παρά το 
γεγονός όμως ότι κατά τη χορήγηση ασιτρε-
τίνης μπορεί να λάβει χώρα κλινικά εμφανής 
ηπατική βλάβη με συμπτώματα και ίκτερο σε 
0,1% έως 0,5% των ασθενών εντός μίας ε-
βδομάδας έως και 9 μήνες μετά την έναρξη 
της αγωγής, στην περίπτωση της ισοτρετινο-
ΐνης, η ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιο-
γραφίας δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση με περιπτώσεις σοβαρής, κλινικά 
εμφανούς, οξείας ηπατικής βλάβης με ίκτε-
ρο11. Μάλιστα, σε αναδρομική ανασκόπηση 
σε 246 ασθενείς που έλαβαν ισοτρετινοΐνη α-
πό το 2005 έως και το 2014, η αύξηση της 
SGOT σε μεγάλο ποσοστό συσχετίσθηκε με 
ταυτόχρονη αύξηση της CPK, ενώ όμοια, α-
σθενέστερη, αλλά κλινικά σημαντική συσχέ-
τιση παρατηρήθηκε με την SGPT. 

Οι ερευνητές πρότειναν ότι πιθανώς οι μύες 
και τα ερυθρά αιμοσφαίρια και όχι το ήπαρ α-
ποτελούν την πηγή της SGOT και δευτερευό-
ντως της SGPT. Αντιθέτως, η αύξηση της γ-GT 
που αποτελεί ένζυμο το οποίο αυξάνεται σχε-
δόν αποκλειστικά στις ηπατοχολικές διαταρα-
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χές παρατηρήθηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις 
και σχεδόν πάντοτε ακολουθούνταν από ταυ-
τόχρονη αύξηση της SGOT ή της SGPT. Βα-
σισμένοι σε αυτά τα αποτελέσματα οι ερευ-
νητές πρότειναν αντικατάσταση της μέτρησης 
των SGOT και SGPT από μέτρηση των γ-GT 
και CPK κατά την παρακολούθηση ασθενών 
υπό ισοτρετινοΐνη12. 

Ωστόσο, επί του παρόντος η σύσταση για 
monitoring της γ-GT και των λοιπών χολο-
στατικών ενζύμων (ALP, 5-νουκλεοτιδαση) 
δεν συμπεριλαμβάνεται στις επίσημες κατευ-
θυντήριες οδηγίες, πλην των περιπτώσεων 
σημαντικής αύξησης κάποιας εκ των τρανσα-
μινασών13.

Ένα άλλο ερώτημα το οποίο απασχόλησε 
τους ερευνητές ήταν το κατά πόσον κρίνεται 
σκόπιμη η μέτρηση της κρεατινοφωσφοκινά-
σης (CPK) κατά τη χορήγηση συστηματικών 
ρετινοειδών. Συχνά αναφέρεται από τους α-
σθενείς μυοσκελετική συμπτωματολογία και 
ελαττωμένη αντοχή στην άσκηση, ενώ αύξη-
ση της CPK έχει καταγραφεί στο 5-41% των 
ασθενών που λαμβάνουν ισοτρετινοΐνη. Ταυ-
τόχρονα, έχουν περιγραφεί επεισόδια οξείας 
ραβδομυόλυσης σε 3 ασθενείς, ένα εκ των 
οποίων είχε μοιραία κατάληξη. Παρ’ όλ’ αυ-
τά είναι πλέον γνωστό πως η αύξηση αυτή α-
ποτελεί καλόηθες φαινόμενο και ως εκ τού-
του, παρακολούθηση των τιμών της CPK με 
ταυτόχρονο έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας 

συνιστάται μόνον στις περιπτώσεις που συ-
νοδεύονται από σοβαρού βαθμού μυϊκό άλ-
γος ή σε ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα 
για σημαντική αύξηση της CPK (π.χ. αθλη-
τές)12, 14-15.

Ενώ η χρησιμότητα της μέτρησης των τρι-
γλυκεριδίων στη χορήγηση ασιτρετίνης δεν έ-
χει αμφισβητηθεί, η χρησιμότητα του τακτι-
κού ελέγχου τους στην χορήγηση ισοτρετινο-
ΐνης εξετάσθηκε ως προς την πιθανότητα ανά-
πτυξης παγκρεατίτιδας. 

Με δεδομένο ότι βραχυπρόθεσμη αύξηση 
των επιπέδων των τριγλυκεριδίων δεν σχετί-
ζεται με αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύ-
νου. διενεργήθηκε από τους Opel et al., με-
γάλη αναδρομική μελέτη σε περιστατικά που 
έλαβαν ισοτρετινοΐνη από το 1960 έως το 
2016. Παρά το γεγονός ότι διαπιστώθηκε κά-
ποια αύξηση του επιπέδου των τριγλυκεριδί-
ων στο 25% των ασθενών που έλαβαν ισο-
τρετινοΐνη, η συχνότητα εμφάνισης παγκρεα-
τίτιδας που σχετίσθηκε με την αύξηση αυτή ε-
κτιμήθηκε ως χαμηλή και αφορούσε ασθε-
νείς με τιμές >1000 mg/dL, καθώς και ασθε-
νείς με υψηλά επίπεδα κατά την έναρξη αγω-
γής και χωρίς μετέπειτα παρακολούθηση.  Ε-
πιπρόσθετα, στην πλειονότητα των περιστατι-
κών που διαπιστώθηκε παγκρεατίτιδα, το νό-
σημα θεωρήθηκε πολύ πιθανότερο να είναι 
ιδιοσυγκρασιακής αιτιολογίας. Με βάση αυτά 
τα δεδομένα, και λαμβάνοντας υπόψιν τα πε-

ριορισμένου χρονικού διαστήματος σχήματα 
χορηγήσεως της ισοτρετινοΐνης καθώς και την 
συνήθως μικρή ηλικία των ασθενών, σε α-
σθενείς με φυσιολογικές τιμές τριγλυκεριδίων 
κατά την έναρξη της αγωγής, κρίθηκε πως νέ-
α μέτρησή τους κατά τη διάρκεια της θερα-
πείας με ισοτρετινοΐνη δεν έχει αξία, πλην της 
σπάνιας εξαιρέσεως ασθενών πολύ υψηλού 
κινδύνου οι οποίοι αναγνωρίζονται κατά τον 
αρχικό έλεγχο16.

Η σύσταση για ψυχιατρική εκτίμηση προ 
της έναρξης της αγωγής φαίνεται ότι αποτε-
λεί κοινή πρακτική πολλών δερματολόγων, 
εξαιτίας του γεγονότος πως νευροψυχιατρικές 
διαταραχές (κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεα-
σμός/αυτοκτονία, κ.α.) έχουν αναφερθεί σπο-
ραδικά σε ασθενείς που λαμβάνουν συστη-
ματικά ρετινοειδή (κυρίως ισοτρετινοΐνη και 
αλιτρετινοΐνη), ωστόσο μέχρι σήμερα πιθα-
νή αιτιολογική σχέση δεν έχει αποδειχθεί17. 
επιπλέον, σε μεγάλη αναδρομική μελέτη 
που περιλάμβανε 17.829 περιστατικά με ψυ-
χιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε χρήση ι-
σοτρετινοΐνης τα οποία είχαν αναφερθεί στον 
FDA από το 1997 έως το 2017, φάνηκε πως 
ο επιπολασμός  αυτοκτονίας σε ασθενείς που 
λαμβάνουν ισοτρετινοΐνη είναι χαμηλότερος 
από εκείνον του γενικού πληθυσμού των Η-
ΠΑ. Επίσης, πρότειναν πως η αναφορά κα-
ταθλιπτικών διαταραχών και αυτοκτονίας κα-
τά τη χρήση ισοτρετινοΐνης, θα πρέπει να ε-
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κτιμηθεί στο πλαίσιο των αυξημένων ποσο-
στών αυτών των διαταραχών στους εφήβους 
και τους ασθενείς με ακμή γενικότερα18. Την 
απουσία αιτιολογικής σχέσης μεταξύ ισοτρε-
τινοΐνης και κατάθλιψης/αυτοκτονικού ιδεα-
σμού επεσήμανε και προοπτική μελέτη από 
τους Ng et al., στην οποία δεν ανιχνεύθηκε  
διαφορά στη συχνότητα και τη βαρύτητα κα-
τάθλιψης μεταξύ ασθενών με ακμή που έλα-
βαν ισοτρετινοΐνη και εκείνων που έλαβαν το-
πική θεραπεία ή από του στόματος αντιβιοτι-
κή αγωγή19. Ως εκ τούτου, τόσο στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, γίνεται 
σύσταση για ψυχιατρική εκτίμηση μόνον σε 
ασθενείς οι οποίοι είτε έχουν ατομικό ιστορι-
κό κατάθλιψης ή αναπτύσσουν συμπτωματο-
λογία κατά τη διάρκεια της θεραπείας17.

Η ανάπτυξη πολλαπλών επιπλοκών από 
το μυοσκελετικό σύστημα που έχουν ανα-
φερθεί ως μεμονωμένα περιστατικά κατά δι-
αστήματα, επί μακροχρόνιας θεραπείας με ε-
τρετινάτη, ασιτρετίνη και ισοτρετινοΐνη (όπως 
η πρώιμη σύγκλειση των επιφύσεων σε παι-
διά-εφήβους, η διάχυτη ιδιοπαθής σκελετι-
κή υπερόστωση (DISH), τα αυτόματα κατάγ-
ματα, η πάχυνση του περιοστέου, ο σχημα-
τισμός οστεοφύτων και η ασβεστοποίηση τε-
νόντων) φαίνεται πως δεν επιβεβαιώνεται α-
πό σειρά μελετών20-23. Κατά συνέπεια δεν α-
παιτείται απεικόνιση του μυοσκελετικού συ-
στήματος προς αποκλεισμό τους κατά τη συ-

νήθη θεραπεία με ρετινοειδή με εξαίρεση πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής διαμαρ-
τύρεται για συνεχές, άτυπο, έντονο οστικό άλ-
γος, λαμβάνει υψηλές δόσεις ρετινοειδών, έ-
χει οικογενειακό ή ατομικό ιστορικό οστεοπε-
νίας/οστεοπόρωσης ή λαμβάνει ταυτόχρονα 
φάρμακα με δυσμενείς επιδράσεις στο μυο-
σκελετικό σύστημα24. Στις περιπτώσεις αυτές 
προτείνεται ακτινολογικός έλεγχος του ση-
μείου που εμφανίζει συμπτωματολογία κάθε 
3 χρόνια24-25. Ακτινογραφία θώρακος επίσης 
δεν συνιστάται, θα πρέπει όμως να λαμβά-
νουμε πάντα υπόψιν την πιθανότητα εμφανί-
σεως του συνδρόμου ρετινοϊκού οξέος, μίας 
δυνητικά θανατηφόρας επιπλοκής που σχε-
τίζεται με τη θεραπεία της οξείας προμυελο-
κυτταρικής λευχαιμίας με all-trans ρετινοϊκό 
οξύ και σπανιότερα της ψωριάσεως με ασι-
τρετίνη26.

Όσον αφορά τον ενδοκρινολογικό έλεγ-
χο, όπως ήδη προαναφέρθηκε, συνιστάται έ-
λεγχος για σακχαρώδη διαβήτη σε χορήγη-
ση ασιτρετίνης, καθώς και έλεγχος θυρεοει-
δικής λειτουργία σε χορήγηση μπεξαροτέ-
νης. Στην ακμή, κεκτημένης της γνώσης ότι 
οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν φυ-
σιολογικό ορμονικό προφίλ, προτείνεται εν-
δοκρινολογικός εργαστηριακός έλεγχος μό-
νον επί θετικού ατομικού αναμνηστικού ή ε-
πί εμφανών κλινικών σημείων υπερανδρογο-
νισμού. Αυτά περιλαμβάνουν τη βρωμιδρω-

σία, την εμφάνιση τριχών σε μασχαλιαίες πτυ-
χές-εφήβαιο, την αυξημένη ανάπτυξη και την 
ωρίμανση των γεννητικών οργάνων σε άτο-
μα προεφηβικής ηλικίας, και τον ακανόνιστο 
εμμηνορρυσιακό κύκλο, τον ιρσουτισμό, την 
ανδρογενετική αλωπεκία, την υπογονιμότη-
τα και το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 
σε άτομα μετεφηβικής ηλικίας. Η εμφάνιση 
υποτροπιάζουσας ακμής σε ενηλίκους απο-
τελεί επίσης ένδειξη ενδοκρινολογικού ελέγ-
χου προς αποκλεισμό υπερπλασίας των επι-
νεφριδίων27.

Ο μικροβιολογικός έλεγχος ρουτίνας επί-
σης δεν έχει θέση στην αξιολόγηση και τη δι-
αχείριση των ασθενών με ακμή. Εξαίρεση α-
ποτελούν περιστατικά με κλινικά σημαντική 
υποψία Gram (-) θυλακίτιδας ή υποψία λοί-
μωξης από S.Aureus, ο οποίος εμφανίζει υ-
ψηλά ποσοστά αποικισμού σε ασθενείς υ-
πό συστηματική ισοτρετινοΐνη. Η καλλιέργει-
α δέρματος για P.acnes είναι περιττή διότι έ-
χει αποδειχθεί η επιτυχής θεραπεία δεν σχε-
τίζεται πάντοτε με ελάττωση του μικροβιακού 
φορτίου1,28.

Ενώ η χρησιμότητα του τεστ κυήσεως σε 
γυναίκες ασθενείς που λαμβάνουν συστη-
ματικά ρετινοειδή είναι αδιαμφισβήτητη, υ-
πάρχει ασάφεια όσον αφορά τη λήψη τοπι-
κών ρετινοειδών. Το ερώτημα αυτό προσπά-
θησε να απαντήσει πολυκεντρική μελέτη που 
περιλάμβανε 235 γυναίκες οι οποίες ακούσι-
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α εκτέθηκαν σε ένα τοπικό ρετινοειδές κατά 
το 1ο τρίμηνο της κύησης, έναντι ομάδας ε-
λέγχου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν 
ανιχνεύθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές στα ποσοστά των αυθόρμητων αποβο-
λών και στις ήσσονες ή μείζονες συγγενείς δι-
αμαρτίες29. Ωστόσο, έως και σήμερα δεν υ-
πάρχει επίσημη συναίνεση για την διενέργει-
α ή όχι τεστ κύησης, παρά το γεγονός ότι οι 
κατασκευαστές συμβουλεύουν την αποφυγή 
της χρήσης τους κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης30.

Συμπερασματικά, η έρευνα στο μέλλον θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πιο 
συγκεκριμένων και αυστηρών κατευθυντή-
ριων γραμμών προκειμένου να επιτευχθεί ε-
λάττωση των περιττών εργαστηριακών εξετά-
σεων κατά τη λήψη ρετινοειδών. Η υπερβο-
λική συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετά-
σεων φαίνεται πως γίνεται για διάφορους λό-
γους που συμπεριλαμβάνουν την παραγγε-
λία εξετάσεων ως «πάνελ», την επανάληψη 
παρά τα προηγούμενα φυσιολογικά αποτε-
λέσματα, την άσκηση αμυντικής ιατρικής, την 
κακή κατανόηση του κόστους για τον ασθενή 
ή το κράτος, καθώς και την άγνοια για τον α-
κριβή μηχανισμό δράσης και τις πιθανές ανε-
πιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου. Η ελαχι-
στοποίηση των εξετάσεων ωστόσο, θα πρέ-
πει να είναι εξατομικευμένη και προς όφε-
λος ασθενούς και κράτους, χωρίς ταυτόχρο-

να να υπάρχουν περιπτώσεις μη ανίχνευσης 
ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω ελαττωμένου 
monitoring.
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Οι περισσότερες από αυτές είναι εγκαύ-
ματα και οφείλονται σε αυξημένη ε-
νέργεια, σε ανεπαρκή ψύξη ή σε μα-

κρύ χρόνο παλμού. Σημαντικά εγκαύματα ε-
κτός από διαταραχές χρώσης μπορεί να προ-
καλέσουν ουλές. Λιγότερα λάθη συγχωρούν 
οι σκούροι φωτότυποι όπου επιφανειακά ε-
γκαύματα μπορούν να εγκαταλείψουν μετα-
φλεγμονώδη υπερμελάνωση.  

Η παράδοξη τριχοφυΐα μετά από Laser α-
ποτρίχωσης μπορεί να εμφανιστεί με όλες τις 

πηγές φωτός σε ποσοστά από 0,6 ως 10% 
και αφορά κυρίως σε πρόσωπο και λαιμό. 
Σωστό είναι σε αυτές τις περιοχές της αποτρί-
χωσης να χρησιμοποιούμε κατά το δυνατό υ-
ψηλές ενέργειες, μικρά spot, βραχείς χρόνους 
παλμού (ειδικά σε λεπτές τρίχες). Επίσης, με 
τα laser αποτρίχωσης μπορεί να εμφανιστεί 
λευκοτριχία, προσωρινή ή μόνιμη. Οφείλε-
ται στη διαφορά στον χρόνο θερμικής χαλά-
ρωσης ανάμεσα σε μελανοκύτταρα και αρχέ-
γονα κύτταρα. Όταν προκύπτουν λευκές τρί-

χες έχουν επηρεαστεί τα μελανοκυτττάρα αλ-
λά όχι τα αρχέγονα κύτταρα.

Μετά από laser εξάχνωσης (ablative) είναι 
δυνατό να εμφανιστούν λοιμώξεις με άτυπη 
κλινική εικόνα λόγω της βαθύτερης εντόπι-
σης. Ερύθημα και επιβράδυνση της επούλω-
σης πρέπει να εγείρουν υποψίες. 

Τα επιθυμητά tattoo πρέπει να προστατεύ-
ονται από την ακτινοβολία laser ώστε να μην 
αλλοιωθεί το σχήμα /χρώμα τους. Αλλαγές 
σε ανοιχτά χρώματα (κόκκινο) των tattoo ο-
φείλονται σε οξείδωση οξειδίων του σιδήρου 
(Fe2O3 σε FeO).

Τέλος, οι συνηθέστερες αιτίες μηνύσεων 
σχετικών με εφαρμογές laser στη Δερματο-
λογία αφορούν σε εγκαύματα, ουλές, ύπερ/
υπομελάγχρωση, και παραμόρφωση. Ακο-
λουθούν ψυχική επιβάρυνση και οφθαλμική 
βλάβη. Όλες είναι δυνατό να αποφευχθούν 
με σωστή χρήση. 

ςυνήθιςμενά λάθή  
σε Μεθόδους & Τεχνικές... 
στην εφαρμογή Laser 19η ΔΕΡμΑΤΟΛΟγΙκΗ ΔΙΗμΕΡΙΔΑ 

ΜΑΡΙΤΑ κΟΣΜΑΔΑκη  
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επισκ. Λέκτορας Δερματολογίας boston university, uSA

Στόχος της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης είναι να 
θερμαίνεται αρκετά η χρωμοφόρος ουσία / στόχος 
από το  laser αλλά να μην προκαλείται βλάβη στον 
γύρω ιστό. Δυστυχώς, όμως, όλα τα laser μπορούν 
να προκαλέσουν και μη επιθυμητές βλάβες. 

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Κηφισού 40, 145 64, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6201404, 6944 73 73 06
www.galaxy1med.gr, email: galaxy1medical@gmail.com
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• Η απόλυτη τεχνολογία για την αντιμε-
τώπιση 
- της χαλάρωσης του δέρματος
-  την σύσφιξη ιδιαίτερα στις περιοχές των 

έσω βραχιόνων και έσω μηρών 
-  την λείανση του περιγράμματος σε πρό-

σωπο και σώμα, όπως και
- την εξάλειψη μικρής απόθεσης λίπους
ATTIVA® (S. I. H. T.) - ΓΕΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• Αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας • Με 
ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας • Ελάχιστα 
επεμβατική τεχνολογία • Ασφαλής μέθο-
δος • Ανώδυνη διαδικασία • Χωρίς ου-
λές εκτομής • Συνδυασμός ενδογενούς με 
εξωγενή θεραπεία για την επιτυχή αντιμε-
τώπιση των προσδοκιών
ATTIVA® (S. I. H. T.) - Gyne
Το ATTIVA® –Gyne έχει σχεδιαστεί για 
την μη-χειρουργική κολπική αναζωογόνηση, βοηθά στην καταπολέμη-
ση συμπτωμάτων που μπορούν να προκληθούν από την γήρανση, τον 
τοκετό και τις ορμονικές αλλαγές, όπως είναι τα εξής:
• Κολπική χαλάρωση • Ήπια ακράτεια • Ξηρότητα

100x200-rollup-ATTIVA.indd   116/11/2019   15:39

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

Με τον χρόνο θεραπείας να διαρκεί δευτερόλεπτα, 
το Swift προσφέρει στους ιατρούς έναν ακριβή και 
εύκολο τρόπο για την θεραπεία κακοήθων βλαβών του 
δέρματος που οφείλονται στον HPV, όπως μυρμηγκιές 
και κονδυλώματα. Η συσκευή Swift χρησιμοποιεί 
μια καινοτόμα τεχνολογία που βασίζεται στην χρήση 
μικροκυμάτων που φτάνουν σε συγκεκριμένο βάθος 
στο δέρμα ρυθμίζοντας μια σειρά από ανοσολογικές 
διεργασίες μέσω της επιλεκτικής θερμότητας έτσι 
ώστε ο οργανισμός να προβεί στην επούλωση των 
βλαβών, μυρμηγκιών και κονδυλωμάτων.
Με 3 περίπου θεραπείες που διαρκεί λίγα λεπτά και 
είναι εκτός από σύντομη και υποφερτή.
• χωρίς αναισθησία
-χωρίς χρόνο αποθεραπείας
-χωρίς επέμβαση
- χωρίς συνδυασμένες πειραματικές πρακτικές
- χωρίς πόνο και κακουχία τις επόμενες ημέρες.
Η συσκευή είναι ήδη εγκατεστημένη σε περισσότερες 
από 1000 κλινικές στον κόσμο με περισσότερες από 
300.000 θεραπείες.
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ΕΠΙΔηΜΙΟΛΟΓΙΑ
Η βαλανοποσθίτιδα είναι μια σχετικά κοινή 

πάθηση, με επιπολασμό που κυμαίνεται με-
ταξύ 12% και 20% σε άνδρες όλων των ηλι-
κιών. Από τους ενήλικες άνδρες, υψηλότερο 
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου διατρέχουν οι 
μη περιτμημένοι, σακχαροδιαβητικοί, με επι-
πολασμό περίπου 35%. Παρότι η ασθένεια κυ-
ρίως εντοπίζεται σε σεξουαλικά ενεργούς ενή-
λικες άνδρες, μπορεί να επηρεαστεί και ο παι-
διατρικός πληθυσμός. Στα παιδιά εμφανίζεται 
συχνότερα στην προσχολική ηλικία (2 έως 5 
ετών) και πιθανότατα οφείλεται σε φίμωση ή 
κακή υγιεινή της περιοχής. 

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
H βαλανοποσθίτιδα έχει διάφορους αιτιολο-

γικούς και προδιαθεσικούς παράγοντες. 
•  Κακή υγιεινή. Αποτελεί το συχνότερο αίτιο εμ-

φάνισης βαλανοποσθίτιδας (μη ειδική βαλα-
νοποσθίτιδα). Η παρουσία υγρασίας, από τη 
συσσώρευση και κατακράτηση ούρων, ιδρώτα 
ή σμήγματος κάτω από την ακροποσθία, μπο-
ρεί να οδηγήσει στη δημιουργία συμφύσεων 
και φλεγμονής. Η συνύπαρξη φίμωσης, βρα-
χέος χαλινού ή σφιχτής ακροποσθίας εμπο-
δίζουν την παροχέτευση της περιοχής, ενώ η 
παρουσία αρρύθμιστου σακχαρώδη διαβή-
τη (έκκριση μεγάλης ποσότητας γλυκόζης στα 
ούρα) ή η λήψη ευρέως φάσματος αντιβιοτι-
κών  ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων.

• Λοιμώξεις
1. Σεξουαλικά μεταδιδόμενες από

- Human papillomavirus
- Herpes simplex virus
-  Treponema pallidum (Συφιλιδική βαλανί-

τιδα του Follman)
- Chlamydia trachomatis
- Νeisseria gonorrheae
- Gardnerella vaginalis
- Trichomonas vaginalis
- Mycoplasma genitalium

2. Μη σεξουαλικά μεταδιδόμενες από
-  Candida albicans (στα παιδιά σχετίζεται κυ-

ρίως με τη δερματίτιδα εκ σπαργάνων, ενώ 

στους ενήλικες με τον σακχαρώδη διαβήτη). 
-  Ομάδας B και A αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι
- Staphylococcus aureus
- Αναερόβια βακτήρια
- Pseudomonas aeruginosa

• Φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις
-  Αντιδραστική αρθρίτιδα - σύνδρομο Reiter’s 

(κυκλοτερής βαλανίτιδα)
- Ψωρίαση
- Ομαλός λειχήνας
-  Σκληροατροφικός λειχήνας (ξηρωτική απο-

φρακτική βαλανίτιδα)
-  Βαλανίτιδα Zoon ή πλασματοκυτταρική 

βαλανίτιδα
- Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
- Έκζεμα
- Σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα

•  Αλλεργιογόνα/ερεθιστικοί παράγοντες. Κα-
θώς το δέρμα της βαλάνου και της πόσθης 
είναι πολύ ευαίσθητο, μπορεί να αντιδρά-
σει όταν έρθει σε επαφή με ορισμένους χη-
μικούς παράγοντες, όπως:
- Σαπούνια/απολυμαντικά
- Λιπαντικά
- Προφυλακτικά
- Σπερματοκτόνα
- Τοπικές αγωγές

•  Μηχανικό τραύμα, κυρίως παρατεταμένη τρι-
βή, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

κΛΙΝΙκη ΕΙκΟΝΑ
Η κλινική εικόνα της βαλανοποσθίτιδας ποι-

κίλλει, ανάλογα με την αιτία που την προκά-
λεσε.  Συνήθως συνοδεύεται από αίσθημα 
άλγους, καύσου και κνησμού και ενίοτε άλ-
γος στη στύση, δυσπαρευνία ή δυσουρία.  Η 
βαλανοποσθίτιδα μπορεί να εκδηλωθεί ως:
•  διάχυτη ή εντοπισμένη ερυθρότητα, υπό τη 

μορφή στίλβουσας ερυθηματώδους πλάκας 
ή πολλαπλών ερυθρών κηλίδων/βλατίδων 
στη βάλανο και την ακροποσθία. Στην περί-
πτωση της καντιντιασικής βαλανοποσθίτιδας 
συνυπάρχουν ερυθηματολεπιδώδεις βλατί-
δες και δορυφόρα φλυκταινίδια, ενώ η βα-
λανοποσθίτιδα από ομαλό λειχήνα παρου-

σιάζεται ως ερυθροϊώδεις στίλβουσες βλα-
τίδες ή δακτυλιοειδείς βλάβες.

•  οίδημα της βαλάνου και της ακροποσθίας
•  ουρηθρικό έκκριμα (C. Trachomatis, N. 

Gonorrhea  άοσμο ≠ αναερόβια βακτή-
ρια  δύσοσμο)

• ελκώσεις (T. vaginalis, T. pallidum)
•  επιφανειακές διαβρώσεις ή ρωγμές του δέρ-

ματος (Candida albicans, N. Gonorrheae, 
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, σταθερό φαρ-
μακευτικό εξάνθημα)

•  απολέπιση του δέρματος (ψωρίαση, σμηγ-
ματορροϊκή δερματίτιδα, Candida albicans, 
ερεθιστικοί παράγοντες)

•  βουβωνική λεμφαδενοπάθεια (αναερόβια 
βακτήρια)

eΙΔΙκΕΣ ΒΑΛΑΝΙΤΙΔΕΣ
κυκλοτερής βαλανίτιδα: αβαθείς ανώδυ-

νες διαβρώσεις με ερπυστικά μικροφλυκταινώ-
δη λευκόχροοα όρια που συνενώνονται για να 
δημιουργήσουν «γεωγραφικές» πλάκες που 
μπορεί να είναι υπερκερατωσικές. 

Βαλανίτιδα Zoon: καλά περιγεγραμμένες 
υγρές, ερυθηματώδεις πλάκες με στικτά κόκ-
κινα σημεία δίκην «πιπεριού cayenne».

Ξηρωτική αποφρακτική βαλανίτιδα: λευ-
κές ή υπομελαγχρωματικές ατροφικές σκλη-
ρυντικές κηλίδες στην περιοχή της βαλάνου 
και της ακροποσθίας. Ενίοτε συνυπάρχει λευ-
κωπός δακτύλιος στο όριο της ακροποσθίας.  
Οι βλάβες μπορούν να διηθήσουν το έξω ου-
ρηθρικό στόμιο προκαλώντας στένωση αυτού 
ή/και φίμωση.

eΠΙΠΛΟκΕΣ
• Χρονιότητα/ Συχνές υποτροπές 
• Φίμωση
• Παραφίμωση
• Βαλανοποσθικές συμφήσεις
• Ουλοποίηση
• Ουρηθρίτιδα
• Ουρηθρική στένωση
•  Κακοήθης εξαλλαγή (κυρίως σε ακανθοκυτ-

ταρικό καρκίνωμα)

Βαλανοποσθίτιδα
κΑΤΟΥΛηΣ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ

καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Β' κλινικής Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων
Ιατρικής Σχολής ΕκΠΑ, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» 

Βαλανίτιδα ορίζεται ως η φλεγμονή της βαλάνου του 
πέους, ενώ στην βαλανοποσθίτιδα η φλεγμονή επηρεάζει 
και την ακροποσθία. Αποτελεί έναν περιγραφικό 
όρο, που εμπερικλείει ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων 
ποικίλης αιτιολογίας, με ξεχωριστή κλινική εικόνα και 
συμπτωματολογία.



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: kenACOmB
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ΔΙΑΓΝΩΣη
Η διάγνωση τίθεται κλινικά και στηρίζεται στο 

ατομικό ιστορικό του ασθενούς και την κλινική 
εξέταση. Στο ιστορικό θα πρέπει να αναζητηθούν 
οι προδιαθεσικοί παράγοντες που προαναφέρ-
θηκαν, καθώς και σεξουαλικές συμπεριφορές 
υψηλού ρίσκου για ΣΜΝ (πολλαπλοί σύντρο-
φοι, καμία ή ασυνεπής χρήση προφυλακτικού, 
σύντροφος με ΣΜΝ). Η κλινική εξέταση, η πρέ-
πει να περιλαμβάνει όλο το δέρμα για τυχόν συ-
σχέτιση της βαλανοποσθίτιδας με άλλα νοσή-
ματα (ψωρίαση, αντιδραστική αρθρίτιδα, κ.ά).

Συμπληρωματικά, μπορεί να χρειαστεί:
•  λήψη δείγματος για καλλιέργεια (μυκήτων 

ή βακτηρίων)
•  μικροσκοπική εξέταση νωπού παρασκευά-

σματος με διάλυμα KOH 10%  ανίχνευ-
ση μυκήτων

•  γενική εξέταση ούρων για έλεγχο γλυκόζης 
(ιδιαίτερα σε συχνές υποτροπές ή αν υπάρ-
χει υποψία για λοίμωξη από Candida)

•  ορολογικός έλεγχος για σεξουαλικώς μετα-
διδόμενα νοσήματα

•  μικροσκόπηση σε σκοτεινό πεδίο / άμεσος 
ανοσοφθορισμός  αναζήτηση ωχρού τρε-
πονήματος

•  αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 
 ανίχνευση ιικού γονιδιωμάτος HSV

•  εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (ΝΑ-
ΑΤ) για χλαμύδια ή γονόρροια 

•  εφαρμογή διαλύματος οξικού οξέος 5%  
σε περίπτωση βλαβών από HPV λοίμωξη, 
προκύπτει λευκό επιθήλιο.

•  βιοψία δέρματος, σε αμφίβολες ή επίμονες 
περιπτώσεις, για να αποκλεισθεί το ενδεχό-
μενο νεοπλασίας ή προκαρκινικής βλάβης.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
Τα ιστολογικά ευρήματα είναι μη ειδικά και 

διαφέρουν ανάλογα με την αιτιολογία. Στην πε-
ρίπτωση των βακτηριακών λοιμώξεων υπάρ-
χουν διηθήσεις από λεμφοπλασματοκύτταρα 
στο χόριο, ενώ στην περίπτωση  καντιντιασι-
κής βαλανοποσθίτιδας, ειδικές χρώσεις όπως 
η PAS, χρησιμοποιούνται για να αναδείξουν 
τα μυκητιασικά στοιχεία.

Στην ξηρωτική βαλανίτιδα το αρχικό ιστολο-
γικό εύρημα είναι η παρουσία πεπαχυσμένης 
επιδερμίδας, που στη συνέχεια γίνεται ατρο-
φική, με θυλακική υπερκεράτωση. Το χόριο 
παρουσιάζει υαλίνωση, με απώλεια των ινών 
ελαστίνης, ενώ υπάρχει και περιαγγειακή λεμ-
φοκυτταρική διήθηση. 

Η βιοψία στην βαλανίτιδα zoon φανερώνει 
αρχικά πρώιμες περιπτώσεις επιδερμική πάχυν-
ση, ακολουθούμενη από επιδερμική ατροφία, 
μερικές φορές με διαβρώσεις. Συχνά, συνυ-
πάρχει ήπιο  επιδερμικό οίδημα, ενώ στο χό-
ριο παρουσιάζονται πλασματοκυτταρικές διη-
θήσεις, εναπόθεση αιμοσιδερίνης και εξαγγει-
ώσεις ερυθροκυττάρων. 

Στην περίπτωση της ψωριασικής βαλανοπο-
σθίτιδας παρατηρείται υπερκεράτωση, παρα-
κεράτωση ακάνθωση και επιμήκυνση των με-
σοθηλαίων ακρολοφιών, ενώ στην κυκλοτερή 
βαλανίτιδα υπάρχουν σπογγοειδή φλυκταινί-

δια στην ανώτερη επιδερμίδα, όμοια με αυτά 
της φλυκταινώδους ψωρίασης. 

ΔΙΑΦΟΡΙκη ΔΙΑΓΝΩΣη
• Δερματίτιδα εκ σπαργάνων
• Παράτριμμα
• Ερυθροπλασία Queyrat
• Νόσος Bowen
• Μποβενοειδής βλατίδωση
• Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
• Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛηΨηΣ
•  Σωστή περιποίηση και καλή υγιεινή της περι-

οχής (καλό στέγνωμα, χρήση ήπιων καθαρι-
στικών, αποφυγή αντισηπτικών σαπουνιών)

•  Χρήση προφυλακτικού σε κάθε σεξουαλι-
κή επαφή, ιδιαίτερα με νέο σεξουαλικό σύ-
ντροφο

•  Πλύσιμο των χεριών πριν την ούρηση, ειδι-
κά αν ο ασθενής έχει έρθει σε επαφή με χη-
μικές ή ερεθιστικές ουσίες

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία της βαλανοποσθίτιδας εξαρ-

τάται από την αιτία αυτής και εξατομικεύεται. 
•  Μη ειδική βαλανοποσθίτιδα  υποχωρεί 

με την σωστή υγιεινή της περιοχής (πλύσι-
μο με χλιαρό νερό και ήπιο καθαριστικό, κα-
λό στέγνωμα και πεόλουτρα με φυσιολογι-
κό ορό 3 φορές ημερησίως)

•  Ερεθιστική βαλανοποσθίτιδα  αποφυγή 
ερεθιστικών/προδιαθεσικών παραγόντων & 
τοπική εφαρμογή κρέμας υδροκορτιζόνης 
1% 2 φορές ημερησίως για 1 εβδομάδα.

•  Βαλαναποσθίτιδα λοιμώδους αιτιολογίας 
(μύκητες ή βακτήρια): επειδή η διάγνωση 
είναι κλινική και δεν συνοδεύεται συνήθως 
από μικροβιολογική επιβεβαίωση, η χρήση 
συνδυασμών τοπικού αντιβιοτικού, τοπικού 
αντιμυκητιασικού και τοπικού κορτικοστερο-
ειδούς, όπως για παράδειγμα ο συνδυασμός 
θεϊκής νεομυκίνης, νυστατίνης και ακετονιδί-
ου της τριαμσινολόνης, θεωρείται ιδιαίτερα 
εύχρηστη και αποτελεσματική.
-  Βαλανοποσθίτιδα από μύκητες  εφαρμο-

γή κρέμας τοπικής αντιμυκητιασικής αζόλης, 
όπως κετοκοναζόλης 1%,  κλοτριμαζόλης 
1% ή μικοναζόλης 2%, 2 φορές ημερησίως 
για 7-10 ημέρες. Σε περιπτώσεις σοβαρής κα-
ντιντιασικής βαλανοποσθίτιδας, μπορεί να κρι-
θεί αναγκαία η λήψη συστηματικής θεραπεί-
ας (από του στόματος ιτρακοναζόλη 200mg, 
ημερησίως για 3-7 ημέρες ή φλουκοναζόλης 
150mg ημερησίως για 1-3 μέρες).

-  Βακτηριακή βαλανοποσθίτιδα  Σε ήπιες 
περιπτώσεις, αρκεί η τοπική εφαρμογή κρέ-
μας μουπιροσίνης 2%, 2 φορές ημερησί-
ως για 10-14 ημέρες, ενώ σε σοβαρότερες 
περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η από του 
στόματος χορήγηση του κατάλληλου αντι-
βιοτικού, ανάλογα με το βακτήριο που έχει 
ταυτοποιηθεί από την διενεργηθείσα καλ-
λιέργεια. Σε περίπτωση λοίμωξης από ανα-
ερόβιο βακτήριο εφαρμόζεται τοπικά κρέ-
μα μετρονιδαζόλης 0,75%, 2 φορές ημε-

ρησίως για 7 ημέρες ή σε σοβαρότερες πε-
ριπτώσεις, χορηγείται από του στόματος 
μετρονιδαζόλη 500mg, 2 φορές ημερησί-
ως για 7 ημέρες.

•  Βαλανίτιδα Zoon  Η διενέργεια περιτομής 
αποτελεί ριζική αντιμετώπιση για τις βλάβες. 
Εναλλακτικά, εφαρμογή τοπικών κορτιζονού-
χων σκευασμάτων, με ή χωρίς αντιβιοτικό πα-
ράγοντα, π.χ. βουτυρική κλομπεταζόνη 0.05% 
1 φορά ημερησίως ή θεραπευτική αντιμετώ-
πιση μονήρων βλαβών με CO2 laser. Παρά 
το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία αναφέρεται 
η τοπική εφαρμογή τακρόλιμους σαν θερα-
πεία για την βαλανίτιδα zoon, υπάρχει έντονη 
ανησυχία για ενδεχόμενη κακοήθη εξαλλαγή 
με τη χρήση αναστολέων καλσινευρίνης.

•  Ξηρωτική αποφρακτική βαλανίτιδα  εφαρ-
μογή τοπικών ισχυρών κορτικοστεροειδών 
(προπιονική κλομπεταζόλη ή βαλεριανική 
βηταμεθαζόνη) μία φορά ημερησίως, μέχρι 
την ύφεση των βλαβών και έπειτα σταδιακή 
μείωση. Διαλείπουσα εφαρμογή (1 φορά 
εβδομαδιαίως) μπορεί να χρειαστεί για συ-
ντήρηση. Εάν υπάρχει φίμωση, ενδεδειγμέ-
νη θεραπεία είναι η χειρουργική αντιμετώπι-
ση (περιτομή), ενώ σε περίπτωση στένωσης 
του έξω στομίου της ουρήθρας γίνεται διά-
νοιξη με διαστολές ή πλαστική αυτού.

•  Στις λοιπές φλεγμονώδεις δερματοπάθειες η 
βαλανοποσθίτιδα θεραπεύεται με την αντι-
μετώπιση του υποκείμενου νοσήματος. Επι-
πλέον, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της 
περιοχής που ευνοούν την επιμόλυνση των 
βλαβών από βακτήρια και μύκητες, συστή-
νεται η χρήση διπλού ή τριπλού συνδυα-
σμού τοπικού κορτικοστεροειδούς με αντι-
μυκητιασικό και/ή αντιμικροβιακό, αντί της 
χρήσης μόνο τοπικού κορτικοστεροειδούς, 
όπου αυτό ενδείκνυται. 

•  Στην περίπτωση βαλανοποσθίτιδας προ-
καλούμενης από ΣΜΝ, αντιμετωπίζεται το 
υποβόσκον νόσημα, ενώ απαραίτητη είναι 
και η ταυτόχρονη θεραπεία του σεξουαλι-
κού συντρόφου.
Σε συχνά υποτροπιάζουσες βαλανοποσθίτι-

δες ή συνυπάρχουσα φίμωση μπορεί να κριθεί 
αναγκαία η διενέργεια περιτομής, αφού μελέ-
τες σε ενήλικες άνδρες έχουν δείξει ότι η περι-
τομή μπορεί να μειώσει τον επιπολασμό των 
φλεγμονωδών παθήσεων της βαλάνου και 
ακροποσθίας του πέους κατά 68%.
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ΟΦΕΛη ΤηΣ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΣΕ ΠΑΘηΣΕΙΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ 
•  διεγείρει τον τριχικό θύλακα και έτσι έχου-

με αύξηση της τριχοφυΐας, του πάχους των 
τριχών και κατ’ επέκταση της συνολικής πυ-
κνότητας των μαλλιών 

•  αυξάνει την ανοσία στο τριχωτό της κεφα-
λής

•  μειώνει την φλεγμονή του τριχωτού και α-
ποκαθιστά το φυσιολογικό pH του

Mesotherapy in Management of Hairloss - Is it 
of Any Use? Int J Trichology. 2010 Jan-Jun; 2(1): 

45–46. doi: 10.4103/0974-7753.66914

ΜηΧΑΝΙΣΜΟΣ 

•  μέσω μικρονυγμών με 
τη βελόνα προκαλείται 
μικροφλεγμονώδης α-
ντίδραση, συγκόλληση 
αιμοπεταλίων και απε-
λευθέρωση αυξητικών 
παραγόντων που αυξά-
νουν το Wnt 3a και β-
catenin (που διεγείρουν
τα stem cells του τριχικού θυλάκου και 
προωθούν την επανέναρξη της αναγενούς 
φάσης)

•  αυξάνουν την διαπερατότητα των ουσιών 
με επακόλουθο την αύξηση της φαρμακο-
λογικής δραστηριότητα τους 

ΕΙΔη ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
• ετερόλογη

• αυτόλογη (αναγεννητική ιατρική)

ΕΤΕΡΟΛΟΓη ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΩΤΟΥ  
•  κοκτέιλ βιταμινών (βιταμίνη Β5 - dexapan-

thenol, βιοτίνη (Vit-H), μετάλλων, ιχνοστοι-
χείων και υαλουρονικού.
-  Βοηθούν στην πάχυνση του τριχικού στε-

λέχους μέσω αύξησης της έκφρασης των 
πρωτεϊνών 4-12 της κεράτινης (ΚΑΡ 4-12) 
και στην ανάπτυξη των τριχών 

-  πρωτόκολλο: εβδομαδιαίως για 1 μήνα 
και μετά 3 συνεδρίες ανά 3 μήνες μεσο-
διάστημα

• μινοξιδίλη 2% 
-  Προωθεί την ανάπτυξη των τριχών. Σε με-

λέτες φάνηκε ότι σε σύγκριση με την το-
πική χρήση (2% -5%) είναι σημαντικά πιο 
αποτελεσματική 
Current application of mesotherapy in pattern 

hair loss: A systematic review. 
oi.org/10.1111/jocd.14900

•  Δουταστερίδη (Αναστολέας της 5α reduc-
tase τύπου Ι-ΙΙ)
-  Μειώνει την συγκέντρωση DHT στο τρι-

χωτό και αναστέλλει την απώλεια τριχών. 
-  Είναι μία επιλογή με καλά αποτελέσμα-

τα και καλό προφίλ ασφάλειας σε MAGA 
που δεν λαμβάνουν p.os 5ARIs και πρό-
σφατη FAGA.

18ο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Δερματολογίας & 
Αφροδισιολογίας

Η μεσοθεραπεία είναι μία μη επεμβατική, σχετικά ανώδυνη 
τεχνική η οποία μελετήθηκε εδώ και αρκετές δεκαετίες από 

τον Γάλλο ιατρό Πιστόρ και έκτοτε συγκεντρώνει ποικίλες 
εφαρμογές στον κλάδο της κοσμητικής ιατρικής. 

 Η μεσοθεραπεία μαλλιών τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ 
δημοφιλής ως μία πολύ αποτελεσματική θεραπεία για την 

ΑΓΑ, τη ΓΑ και τη διάχυτη αλωπεκία.

Μεσοθεραπεία σε παθήσεις 
μαλλιών: ΕχΕΙ θΕΣΗ; 
A. ΥΦΑΝΤη
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα

•  Τοπική έγχυση Dutasteride vs p.os Dutas-
teride
-  Αναστέλλει την 5α reductase τύπου Ι-ΙΙ 

για 2-3 μήνες
-  Ελάχιστη συστηματική απορρόφηση (χω-

ρίς μεταβολή των επιπέδων των ορμονών 
στον ορό).

• Πρωτόκολλο
-  0,01% (1 ml) κάθε μήνα x 3 συνεδρίες ή  

0,025% κάθε 3 μήνες

Androgenetic alopecia in a 33-year-old 
man before (a) and after (b) treatment with 
dutasteride injections through 6 months 
with a one-session treatment every 3 months
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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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Hair from female patient in group I; (a) Before 
mesotherapy with dutasteride containing 
preparation. (b) At the 18th week significant 
increase in the diameter of hair.

Mesotherapy With Dutasteride for Androgenetic 
Alopecia: A Retrospective Study in Real Clinical 

Practice. J Drugs Dermatol. 2022 Jul 1;21(7):742-
747. doi: 10.36849/JDD.6610. Mesotherapy 

using dutasteride-containing preparation 
in treatment of female pattern hair loss: 

photographic, morphometric and ultrustructural 
evaluation. J Eur Acad Dermatol Venereol. 

2013 Jun;27(6):686-93. doi: 10.1111/j.1468-
3083.2012.04535.x. Epub 2012 Apr 6.

ΔΟΥΤΑΣΤΕΡΙΔη - ΕΤΕΡΟΛΟΓη 
ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΩΤΟΥ  
•  Ν = 105 άνδρες με ΑΓΑ που αρνήθηκαν τη 

λήψη p.os 5ARIs 
- P.os μινοξιδίλη (1-5mg/ημέρα): 58 άτομα
-  P.os μινοξιδίλη + ενέσιμη δουταστερίδη 

(0,01% / μήνα / 3 συνεδρίες): 47 άτομα
Παρατηρήθηκε μία σημαντική διαφορά όσον 
αφορά τη βελτίωση στη βρεγματική περιοχή 
στα άτομα που έλαβαν p.os μινοξιδίλη + ενέ-
σιμη δουταστερίδη σε αντίθεση με τα άτομα 
που έλαβαν μόνο p.os μινοξιδίλη.

ΕΤΕΡΟΛΟΓη ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΩΤΟΥ  
•  Botulinum toxin τύπου Α - είναι μια καινού-

ρια προσέγγιση του ασθενούς με ΑΓΑ
• Μηχανισμός 

-  Μείωση δραστηριότητας του TGF-β1 στα 
κύτταρα της δερματικής θηλής (μέσω εν-
δοδερμικών εγχύσεων)

-  Χαλάρωση των περιμετρικών μυών του 
τριχωτού (μέσω ενδομυϊκών εγχύσεων)

•  Ωστόσο: Η Botulinum toxin δεν έχει καμί-
α δράση στην μικροσκοποποίηση τριχών.

The effect of intradermal botulinum toxin on 
androgenetic alopecia and its possible mechanism. 
Uri Shon, MD, Myung Hwa Kim, MD, Dong Yoon 

Lee, MD, Se Hwan Kim, PhD, Byung Cheol Park, 
MD. Published:April 24, 2020 DOI:https://doi.

org/10.1016/j.jaad.2020.04.082

botulinum toxin τύπου Α
ΕΤΕΡΟΛΟΓη ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΩΤΟΥ   

Πρωτόκολλο
•  1-5 συνεδρίες, με 30U -150U/συνεδρία και 

μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων - 5 μηνών.
•  Ενδομυϊκές / Ενδοδερμικές εγχύσεις (30 

btA

btA+FANS

0

Effectiveness and Safety of Botulinum Toxin Type A in the Treatment of Androgenetic Alopecia. 
doi.org/10.1155/2020/1501893

3 μήνες 6 μήνες 9 μήνες 12 μήνες

inj.) στην περιοχή με αραίωση Ως συμπλη-
ρωματική θεραπεία (όχι ως μονοθεραπεία)

ΑΥΤΟΛΟΓη ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
κυτταρική (cell based therapy) 

•  Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSCs) 
από λιπώδη ιστό, μυελό των οστών, ομφά-
λιο λώρο.

•  Πολυδύναμα κύτταρα προερχόμενα από τα 
MSCs

• ινοβλάστες
• PRP

μη κυτταρική (cell free based therapy) - ε-
ξωσώματα

PrP - ΑΥΤΟΛΟΓη ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
Platelet-Rich Plasma for Hair Loss
Growth factors involved in the hair cycle 
TGF-ß Development of placode and follicu-
lar architecture; induction of anagen phase 
regulated by Tsukushi signaling molecule; 
regulates endothelial chemotaxis and angio-
genesis 
FGF Hair follicle precursor formation; induc-
tion and maintenance of anagen from telo-
gen phase via ß-catenin
VEGF Secreted by dermal papilla cells; pro-
motes angiogenesis and vessel permeability; 
essential during anagen phase on follicle size 
PDGF Development of dermal papilla from 

epithelium enhances proliferation and is re-
dundant throughout cycle
IGF-1. Regulates cell proliferation and mi-
gration; prevents catagen phase 
EGF Promotes proliferation of outer root 
sheath hair cells in anagen phase

Platelet-Rich Plasma for Hair Loss Review of 
Methods and Results Karam W. Badran, MDa, 

Jordan P. Sand, MDb. Facial Plast Surg Clin N Am - 
(2018) - https://doi.org/10.1016/j.fsc.2018.06.008 

1064-7406/18/ 2018

PrP - ΑΥΤΟΛΟΓη ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
Το PRP χρησιμοποιείται:
• για την ανάπτυξη των μαλλιών ΑΓΑ, ΓΑ
•  μετά την μεταμόσχευση μαλλιών (είτε στην 

περιοχή της εμφύτευσης είτε στην δότρια 
περιοχή) 

• τελογενή τριχόρροια 
- post covid

Hair Loss and Telogen Effluvium Related to 
COVID-19: The Potential Implication of Adipose-
Derived Mesenchymal Stem Cells and Platelet-Rich 
Plasma as Regenerative Strategies. Int. J. Mol. 
Sci. 2022, 23(16), 9116; https://doi.org/10.3390/
ijms23169116

- μετατραυματική
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ΕξΩΣΩΜΑΤΑ
FDA Issues Public Safety Notification 
Regarding Exosome Products
FDA goes on to state that "there are currently 
no FDA-approved exosome products" and 
outlines that exosome products do fall 
under the umbrella of drugs and biologics.

ΟΔηΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤηΝ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
• όχι λούσιμο για 24 h 
• όχι έκθεση στον ήλιο 
• όχι κολύμβηση ή σάουνα 
•  όχι λήψη αλκοόλ (η αγγειοδιαστολή προ-

καλεί ελάττωση της αποτελεσματικότητας)

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
•  πόνος, κνησμός, οίδημα 
•  πονοκέφαλος (λόγω αυξημένης απορρό-

φησης του φαρμάκου)
•  λοιμώξεις (αποστήματα, νεκρώσεις) συνή-

θως με Mycobacterium tuberculosis 
•  αγγειοοίδημα - κνίδωση 
•  σπάνια αλωπεκία

-  μη ουλωτική (δύο περιστατικά μετά την 
Dutasteride)  

- ουλωτική 
•  φαινόμενο Koebner (Ant. Tosti - με ψωρια-

σιόμορφη δερματίτιδα 2-6 εβδομάδες με-
τά)

•  ΜΜ πάνω σε συγγενή σπίλο μετά από με-
σοθεραπεία με αυξητικούς παράγοντες (ση-
μασία Δερματολογικής εξέτασης)
Two Cases of Paradoxical Nonscarring Alopecia 

after Mesotherapy with Dutasteride.
Skin Appendage Disord. 2022 Jan;8(1):46-48. doi: 

10.1159/000518043. Epub 2021 Aug 18.
 for alopecia

J Cosmet Dermatol. 2017 Dec;16(4):e28-e30. doi: 
10.1111/jocd.12320. Epub 2017 Feb 3.

Alopecia secondary to mesotherapy.
J Am Acad Dermatol. 2009 Oct;61(4):707-9. doi: 

10.1016/j.jaad.2008.11.896. Epub 2009 Jul 3.

ΑΝΤΕΝΔΕΙξΕΙΣ 
•  κύηση / θηλασμός 
•  αντιπηκτική αγωγή 
•  έμμηνος ρύση (λόγω πόνου)
•  αλλεργία σε κάποιο συστατικό 
•  συστηματικά ενδοκρινολογικά νοσήματα 
•  λοιμώξεις 
•  κακοήθεια 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (λόγω ατροφίας και ίνωσης 
των τριχικών θυλάκων) 
•  εκτεταμένη αλωπεκία 

ΑΥΤΟΛΟΓη ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
μη κυτταρική - εξωσώματα
•  Είναι εξωκυτταρικά μικροκυστίδια με διπλή μεμβράνη, που περιέχουν πεπτίδια, αυξητι-

κούς παράγοντες, mRNA, δίκλωνο DNA και προέρχονται από μεσεγχυματικά κύτταρα.
•  Διαδραματίζουν κύριο ρόλο στην πήξη, την ενδοκυττάρια σήμανση, την κυτταρική δι-

αφοροποίηση.

ΑΥΤΟΛΟΓη ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
Eξωσώματα
•  Στα μαλλιά παίζουν ρόλο στην αναγέννηση και στην μορφολογία της τρίχας
•  Η ανάπτυξη τριχών μετά από θεραπεία με εξωσώματα είναι εμφανής μετά από 3-6 

μήνες, με διατήρηση των αποτελεσμάτων 1 χρόνο μετά την τελευταία θεραπεία.

•  μεγάλης διάρκειας αλωπεκία 
•  ηλικιωμένοι 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
•  Η μεσοθεραπεία έχει αποδεχτεί ότι εμφανί-

ζει καλά αποτελέσματα δίχως σοβαρές πα-
ρενέργειες στην αντιμετώπιση ορισμένων 
παθήσεων του τριχωτού.

•  Ωστόσο, με βάση τις κατευθυντήριες οδη-
γίες των αισθητικών πράξεων, είναι στην 
λίστα Β των τεχνικών (Procedures with or 
low or very low evidence or local medical 

expert consensus that procedure is neither 
well-established nor acceptable) και συνι-
στάται ως δεύτερη θεραπευτική επιλογή.

•  Είναι αναγκαία μια μεθοδολογία σε ότι α-
φορά την δοσολογία και τα μεσοδιαστήμα-
τα των συνεδριών, όπως και καλύτερες τεκ-
μηριωμένες μελέτες που να αποδεικνύουν 
την αποτελεσματικότητα της.

•  Η αναγεννητική ιατρική που αποτελεί ένα 
συναρπαστικό κλάδο της επιστήμης φαίνε-
ται ότι τις επόμενες δεκαετίες θα δώσει πιο 
αποτελεσματικές λύσεις. Id





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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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
Biorga Greece biorga_gr
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The Plus+ Family

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

VERSATILE, DUAL WAVELENGTH

755nm – 1064nm

ft. Skintel

Higher style.
Higher power.
HIGHER iQ 

VERSATILE, DUAL WAVELENGTH
755nm – 1064nm
ft. Skintel®

The industry’s only Melanin Reader™

Tο µοναδικό 
LASER που 
διαβάζει 
αυτόµατα 
τον τύπο 
του δέρµατος!

Alexandrite 755nm

Alexandrite 755nm
Nd:YAG 1064nm

• Η πρώτη εταιρεία που κατασκεύασε Laser Alexandrite στον κόσμο 
• Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρματος

• Μελαγχρωματικές βλάβες, αγγεία μπλε και κόκκινα
• Ακμή

• Ονυχομυκητίαση
• Ανάπλαση

• Το καλύτερο και αποδοτικότερο laser παγκοσμίως
• Το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος

• Καλύπτει το 90% των απαιτήσεων ενός ιατρείου
• Προστασία της επιδερμίδας με το ecocoolTM

• Αξεπέραστη απόδοση
• Οικολογικό χωρίς την χρήση επικίνδυνων χηµικών ουσιών
• Μέθοδος επινόησης ecomed
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Γνωρίστε μας…
Η dermis hellas είναι μία ελληνική εταιρεία ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, 
απαραίτητων στην κοσμητική ιατρική, με απώτερο στόχο την ανάδειξη της ομορφιάς και της διατήρησης 
της. Τα τμήματα της εταιρείας καθημερινά συνεργάζονται αρμονικά για να επιτευχθεί το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα για τους ιατρούς-συνεργάτες μας.

Ξεκινώντας από το τμήμα Προμηθειών, το οποίο μεριμνά για τη σταθερή ροή του προϊοντικού αποθέματος, δια-
σφαλίζοντας ανταγωνιστικές τιμές, υψηλή ποιότητα, καθώς και την ανεύρεση καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών. 
Στόχος του, η δημιουργία ενός πλήρους portfolio προϊόντων κατάλληλο για κάθε ιατρείο.  

Το τμήμα Πωλήσεων έχει ως στόχο την ορθή ενημέρωση των ιατρών-συνεργατών μας για το σύνολο του κωδι-
κολογίου της εταιρείας παρέχοντας στήριξη και διασφαλίζοντας την ομαλή διασπορά των προϊόντων μας. Ταυτόχρο-
να είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. 

Το τμήμα Marketing είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προώθησης νέων προϊόντων. Κύριο 
μέλημα του είναι η δημιουργία υλικού για την προώθηση του προϊόντος εντός του ιατρείου όπως επίσης και η χάρα-
ξη πολιτικής των social media.

Ένα νευραλγικό τμήμα της εταιρείας είναι το logistic dpt. Στόχος του οποίου είναι η ταχύτατη εξυπηρέτηση και η 
άμεση παράδοση των προϊόντων στους συνεργάτες-ιατρούς ενώ επιπροσθέτως διασφαλίζει την ομαλή αποθήκευση  
των ευαίσθητων ιαστροτεχνολογικών προϊόντων στις ιδανικές συνθήκες.

Το λογιστήριο παρακολουθεί και καταγράφει τις λογιστικές κινήσεις της επιχείρησης (αγορές, πωλήσεις, εισπρά-
ξεις, πληρωμές κ.ά.), εξάγει τα οικονομικά αποτελέσματα και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις που αποτυπώ-
νουν την οικονομική πορεία της εταιρείας.

Τέλος, η διοικητική υπηρεσία είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των υπολοίπων τμημάτων. Οι βασι-
κές της λειτουργίες είναι αυτές της οργάνωσης, του σχεδιασμού, της κατεύθυνσης, του συντονισμού, του ελέγχου και 
της αξιολόγησης.

Εν κατακλείδι, για την dermis hellas η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων καθώς και η ομαλή λειτουρ-
γία του οργανισμού είναι απαραίτητη για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών ακόμα και του πιο απαιτητικού 
πελάτη. 





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 
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ΒΕΛΟΝΕΣ 
θΕΤΙκΑ
•  Μεγάλη ακρίβεια στην τοποθέτηση του ΗΑ 
•  Ευκολότερη αντίληψη του επιπέδου στο ο-

ποίο βρισκόμαστε στο δέρμα (ενδοδερμι-
κά, επιπολής χόριο, εν τω βαθει χόριο, επι-
πολής λίπος, εν τω βάθει περιόστεο)

•  Ευκολότερη προσαρμογή σε αρχάριους in-
jectors

•  Χαμηλό κόστος

ΑρνήΤΙκΑ
•  Μεγαλύτερος κίνδυνος για εκχυμώσεις
•  Διαπερνά εύκολα ligaments χωρίς αυτό να 

γίνεται αντιληπτό
•  Μεγαλύτερος κίνδυνος για αγγειακές εμβολές

κΑΝΟΥΛΕΣ
θΕΤΙκΑ
•  Μειωμένος κίνδυνος για εκχυμώσεις, οίδημα
•  BLUNT TIPS έχουν μειωμένο κίνδυνο να 

τραυματισουν αγγεία
•  BLUNT TIPS έχουν μειωμένο κίνδυνο να ει-

σέλθουν στον αυλό του αγγείου
•  Μειωμένος πόνος λόγω του μικρότερου 

τραυματισμού των ιστών
•  Μεγάλο μήκος της cannulas επιτρέπει να 

δουλέψουμε όλο το πρόσωπο με ελάχιστα 
ENTRY POINTS

ΑρνήΤΙκΑ
•  Πολύ ακριβές σε σχέση με τις βελόνες
•  Απαιτείται εκπαίδευση στη χρήση τους
•  Οι cannules που ειναι λεπτότερες απο 25g 

έχουν τους ίδιους κινδύνους με τις βελόνες

•  1 αρτηριακή απόφραξη σε κάθε 6410 εφαρμογές ΗΑ που έγιναν με κάνουλα
•  1 αρτηριακή απόφραξη σε κάθε 882 εφαρμογές ΗΑ που έγιναν με βελόνα
•  (P value <0,001) – στατιστικά σημαντικό

•  Οι κάνουλες σε όλες τις διαμέτρους (με εξαίρεση τις πολύ λεπτές κάνουλες 
διαμέτρου 27G) απαιτούν μεγαλύτερες δυνάμεις για να διαπεράσουν το αρ-
τηριακό τοίχωμα και να βρεθούν ενδαγγειακά, σε σύγκριση με τις βελόνες

•  Οι κάνουλες 22, 23 και 25G είναι πολύ ασφαλείς
•  Οι κάνουλες 27G εχουν το ίδιο βαθμό επικινδυνότητας με τις βελόνες 27G

ΟΛΕΣ ΟΙ κΑΝΟΥΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ!

ΤΕχΝΙκΕΣ ΕγχΥΣΗΣ ΔΕΡμΑΤΙκώΝ ΕμφΥΤΕΥμΑΤώΝ

NEEDLES vs CANNULAS
κΑΛΟκΑΣΙΔηΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δερματoλόγoς - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Id



Μάθετε περισσότερα στο 
www.juvederm.grJuvéderm Greece
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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.





®
  NEO

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΕΣΗΣ

-5.2 cm

%
ΑΥΞΗΣΗ

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ
ΟΞΕΟΣ

+80

100% ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ

Η νέα θεραπεία σώματος endermologie by 
Alliance παρέχει τριπλή διέγερση για την 

επανενεργοποίηση του κυτταρικού 
μεταβολισμού καθώς προσαρμόζεται 

απόλυτα στον τύπο του δερματικού ιστού 
και παρέχει ταυτόχρονα λείανση 

κυτταρίτιδας, σύσφιγξη δέρματος και 
τοπικό αδυνάτισμα.

Η πατενταρισμένη κεφαλή θεραπείας 
προσώπου προσφέρει μοναδική 

εκγύμναση του δέρματος για 100% φυσική 
σύνθεση ενδογενούς κολλαγόνου, 

ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος που 
χαρίζουν νεανικότητα, σφριγηλότητα και 

υγιή όψη στο δέρμα.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INShAPe;
To INSHAPE είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό σύστημα EMS 

(Electro Magnetic Stimulation) νέας γενιάς για μυϊκή σμίλευση. 
Το INSHAPE ασκεί ισχυρούς ηλεκτρικούς παλμούς στους 
μυς που παράγονται από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για να 
προκαλέσουν μυϊκές συσπάσεις. Είναι μία αυτόματη αντίδραση 
η οποία ισοδυναμεί με εντατική άσκηση ενδυνάμωσης 20.000 
squats ή sit-ups O μυς στον οποίο εφαρμόζεται η θεραπεία 
αναδιαμορφώνεται και αποκαθίσταται. Η μυϊκή διέγερση αυτή 
έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση και τη γράμμωση των μυών 
στην περιοχή των κοιλιακών, μηρών και γλουτών για βέλτιστο 
αισθητικό αποτέλεσμα. Η θεραπεία διεξάγεται χωρίς πόνο, 
ενόχληση ή οποιαδήποτε αποθεραπεία. Η νέα αυτή τεχνολογία 
αλλάζει τον τρόπο εκγύμνασης, μυϊκής ενδυνάμωσης και 
λιποδιάλυσης.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Το INSHAPE προκαλεί 
έντονες συσπάσεις στους μυς 

(αυτόματη μυϊκή άσκηση).

Ως συνέπεια αυτής της πολύ 
έντονης προπόνησης, 

ο μυς αυξάνεται σε όγκο 
και δύναμη και ταυτόχρονα 

το λίπος διασπάται.

κΕΦΑΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
•  Πρωτοποριακός σχεδιασμός για εργονομική θεραπεία.
•  Υδρόψυκτη τεχνολογία ψύξης των κεφαλών που 

εξασφαλίζει τη σταθερότητα λειτουργίας του συστήματος 
σε αντίθεση με τα μηχανήματα που διαθέτουν αερόψυκτο 
τρόπο ψύξης και χάνουν μέρος της ισχύς τους μετά το πέρας 
κάποιων συνεδριών την ίδια μέρα.

•  2 applicators για ταυτόχρονη θεραπεία πολλαπλών 
περιοχών του σώματος.

30ΛΕΠΤη ΣΜΙΛΕΥΣη ΣΩΜΑΤΟΣ
Το INSHAPE επιτρέπει την εντατική και αυτόματη άσκηση των μυών σε μόλις 30’. Λόγω της 

ταχύτητας και της άνεσης της θεραπείας ο/η ασθενής επιστρέφει αμέσως μετά το τέλος της 
συνεδρίας στην κανονική του/της ρουτίνα χωρίς οποιαδήποτε ενόχληση ή/και περιορισμό.

ΑΠΟ ΤηΝ ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙκη ΒΙΒΛΙΟΘηκη ΤηΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ lIdS MedICAl

Η ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια έχει 

χρησιμοποιηθεί 
παραδοσιακά στη 
φυσικοθεραπεία 

με σκοπό τη μυϊκή 
αποκατάσταση και 

την απελευθέρωση 
του μυϊκού πόνου. 

Σήμερα, όμως, 
υιοθετείται και από 

αισθητικές εφαρμογές 
κυρίως για μυϊκή 

ενδυνάμωση και μη 
επεμβατική σμίλευση 

σώματος.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ A

ATP

η ΕΠΙΔΡΑΣη ΤΟΥ INShAPe ΣΤΟΥΣ ΜΥΣ

η ΕΠΙΔΡΑΣη ΤΟΥ INShAPe ΣΤΟ ΛΙΠΟΣ

Μυϊκή Άσκηση
Το InShape προκαλεί 

επιλεκτικά ισχυρές 
συσπάσεις σε 

στοχευμένους μυς με 
αποτέλεσμα τη διέγερση 

των μυών και την αύξηση 
της μυϊκής μάζας. 

Σύσπαση
Κατά τη διάρκεια των μυϊκών 

συσπάσεων που προκαλούνται 
από το InShape, το σώμα 
χρησιμοποιεί ως ενέργεια 

πρώτα όλη την αποθηκευμένη 
Τριφωσφορική Αδενοσίνη (aTp).

*aTp; Τριφωσφορική Αδενοσίνη, πηγή μυϊκής ενέργειας.

Διάσπαση Λίπους
Εν συνεχεία, το λίπος διασπάται για να τροφοδοτήσει άμεσα τους μυς με ενεργεία. 
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της εναλλασσόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 

ο μυς κινητοποιείται αυτόματα κάνοντας χρήση το γειτονικό λίπος ως πηγή ενέργειας. 
Για την αυξημένη μυϊκή δραστηριότητα το σώμα απαιτεί άμεση παροχή ενέργειας στον μυ. 

Τα λιποκύτταρα διασπώνται καθώς οι μύες αναπτύσσονται.

Μικροσκοπικοί Μυϊκοί 
Τραυματισμοί 

Στο μεταξύ, ως συνέπεια 
αυτής της έντονης 

σύσπασης δημιουργούνται 
μικροσκοπικοί 

τραυματισμοί στις μυϊκές 
ίνες.

Μυϊκή Αποκατάσταση 
και Μυϊκή Ανάπτυξη

Οι μύες ανακάμπτουν και 
αναδομούνται σταδιακά 

με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω ανάπτυξή 

τους (Υπερτροφία) & τον 
πολλαπλασιασμό των 

μυϊκών ινών (Υπερπλασία).

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο Δορυφορικά κύτταρα





Medical Devices Class III, regulated health products bearing the CE marking (CE 0344).
Only to be administered by appropriately trained healthcare professionals

who are qualified or accredited in accordance with national law. MK900 vA (07.2022)

Cross-linked IPN-Like Hyaluronic Acid 21mg/g
+ Mannitol

Create Volume & 
Restore Facial Harmony

Ηρώων Πολυτεχνείου 62, 18535 Πειραιάς // 210 45 25 995-6 // info@cosmedical.gr



Medical Devices Class III, regulated health products bearing the CE marking (CE 0344).
Only to be administered by appropriately trained healthcare professionals

who are qualified or accredited in accordance with national law. MK880 vA (05.2022).
*Lidocaine hydrochloride monohydrate.

Cross-linked IPN-Like Hyaluronic Acid 20mg/g
+ Mannitol + 0.3% Lidocaine*

Ηρώων Πολυτεχνείου 62, 18535 Πειραιάς // 210 45 25 995-6 // info@cosmedical.gr
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Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα• Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • 

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

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

•  Επιφέρει αποτελέσματα από την 1η κιόλας συνεδρία
•  Ελάχιστα επεμβατική, γρήγορη, ασφαλής και χωρίς 

χρόνο αποθεραπείας
Οι μικρο-βελόνες δημιουργούν μικροσκοπικές 

διόδους στο δέρμα, που επιτρέπουν την καλύτερη 
απορρόφηση των καθαρών ενεργών συστατικών 
του εκάστοτε εξατομικευμένου ορού για ταχύτερη και 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Νέο Προϊόν universkin M Peptides Serum Mist 
για καθημερινή χρήση

•  Άμεση ανακούφιση από την ερυθρότητα και τον κνησμό 
•  Διατήρηση του υγιούς δερματικού φραγμού
•  Νέο σύμπλεγμα U για ρύθμιση του μικροβιώματος
•  Προσφέρει άνεση στο δέρμα και βοηθά στην αποκατάσταση της νεανικής όψης

STEP by UnIvErskIn (lIDs MEDICal) 
Η 1η εξατομικευμένη θεραπεία αισθητικής δερματολογίας

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 
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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

VeLux 
Αlexandrite reborn

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 υπο-
δόρια ή ενδοδερμική χορή-
γηση αερίου [CO2] για θε-
ραπευτικούς σκοπούς μέ-
σω τοπικών μικροεγχύσε-
ων χρησιμοποιώντας πολύ 
λεπτές βελόνες. Μικρές ακίνδυνές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα CO2 
εγχέονται στις περιοχές του προσώπου ή και του λαιμού, οι οποίες παρου-
σιάζουν γραμμές έκφρασης, βαθιές ρυτίδες, σκιές ή λίπος με στόχο την ενί-
σχυση της κυκλοφορίας του αίματος της περιοχής. Η αγγειογένεση νέων αι-
μοφόρων αγγείων στα σημεία εφαρμογής που προκαλείται από την καλύ-
τερη αιμάτωση & οξυγόνωση βελτιώνει την εξωτερική όψη της επιδερμίδας.

Φωτοδυναμική θεραπεία για αντιγήρανση και αντιμετώπιση της φλεγμονής 
στην ήπια και μέτρια ακμή με τη χρήση φωτός χωρίς παρενέργειες. Κόκκινο, 
μπλε και υπέρυθρο φως ενεργούν στα κύτταρα χωρίς να προκαλούν βλάβη 
στο δέρμα και πετυχαίνουν άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με ελάχιστο αριθμό 
συνεδριών. Η θεραπεία είναι τε-
λείως ανώδυνη και εφαρμόζε-
ται όλους τους μήνες του χρό-
νου, ακόμα και το καλοκαίρι. 

Οι συσκευές Sarenrae είναι 
ειδικά σχεδιασμένες για ΟΛΟ-
ΣΩΜΗ φωτοδυναμική θερα-
πεία αλλά και ΦΩΤΟΒΙΟΔΙΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗ με πλήρη παρα-
μετροποίηση. Η φωτοβιοδια-
μόρφωση είναι μία σχετικά νέα 
μορφή θεραπείας που βασίζεται στη διέγερση των μιτοχονδρίων των κυττά-
ρων όπως και η φωτοδυναμική θεραπεία αλλά χωρίς να απαιτείται χρήση φω-
τοευαισθητοποιητή. 

Η ενέργεια που παράγεται από τα μιτοχόνδρια επαναφέρει τη ζωτικότητα 
στα γερασμένα, τραυματισμένα κύτταρα χωρίς άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνολογία και στοχεύουμε στο κύτταρο, όχι στο 
δέρμα. Το κύτταρο ενεργοποιείται και το δέρμα αναπλάθεται αλλά η φωτοβι-
οδιαμόρφωση δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση της όψης του δέρματος. 
Ενεργεί ευεργετικά σε κάθε σύστημα του οργανισμού που είναι προσβάσιμο 
στο ευεργετικό φως των συσκευών φωτοβιοδιαμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικό υλικό απευθυνθείτε στην 
hltM: +30 6937 095 456 ή info@hltm.gr

Η σειρά galesyn® Anti hair loss 
Solutions εμπλουτίστηκε με το νέο συ-
μπλήρωμα διατροφής για τη διατήρηση 
της υγείας των μαλλιών, του δέρματος και 
των νυχιών, hair, Skin & Nails. Το Hair, 
Skin & Nails είναι ιδανικός συνδυασμός 28 
ενεργών συστατικών για δύναμη, αντο-
χή και όγκο στα μαλλιά, ελαστικότητα στο 
δέρμα, δυνατά και υγιή νύχια. 

Η μοναδική του σύνθεση περιέχει το και-
νοτόμο ενεργό συστατικό φυσικής προέλευ-
σης Ovoderm®, το οποίο είναι πηγή φυσι-
κών βιομορίων, όπως Κολλαγόνο Τύπου 
Ι, Υαλουρονικό οξύ, Ελαστίνη, Γλυκοζαμί-
νη, Λυσοζύμη, Χονδροϊτίνη και Κερατίνη. 
To Ovoderm® έχει αποδειχθεί με κλινικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα ότι προ-
σφέρει έντονη ενυδάτωση, όγκο και λάμψη στα μαλλιά, ενισχύει την ελαστικό-
τητα και σφριγηλότητα, συμβάλλοντας στην προστασία και την αποκατάστα-
ση του δέρματος, μειώνει την άδηλη απώλεια νερού και την εμφάνιση ρυτί-
δων καθώς επίσης βελτιώνει το ρυθμό ανάπτυξης υγιών και δυνατών νυχιών.

Η ειδικά διαμορφωμένη φόρμουλα του Hair, Skin & Nails περιέχει επίσης Κυ-
στίνη, Μεθειονίνη, Αργινίνη, Θειούχα Αμινοξέα, Ψευδάργυρο, Σελήνιο, Χαλ-
κό, σύμπλεγμα 12 βιταμινών (Βιταμίνες Α, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, 
Φολικό οξύ και D-Βιοτίνη), εκχυλίσματα Equisetum Arvense και Vitis Vinifera, 
συστατικά που μαζί με το Ovoderm® παρουσιάζουν συνεργική δράση και συμ-
βάλλουν στην καλή υγεία μαλλιών, δέρματος και νυχιών και στην προστασία 
των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
• 100% Ελληνικό προϊόν, από την ανάπτυξη έως & την παραγωγή του
• Ολιστική περιποίηση ομορφιάς
• Συμβάλλει στην ενδυνάμωση των μαλλιών και των νυχιών
• Βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος
•  Πλούσια σύνθεση που παρέχει θεμελιώδη θρεπτικά συστατικά για συνολι-

κή βελτίωση σε μαλλιά, δέρμα και νύχια
Στα φαρμακεία από την εταιρεία Syndesmos S.A.

Syndesmos S.A.
Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22 Ίλιον, T 210 269 3600
E info@syndesmossa.com, www. syndesmossa.com

ΣΥΣκΕΥΕΣ Sarenrae
Eιδικά σχεδιασμένες για ΟΛΟΣΩΜΗ φωτοδυναμική θεραπεία 
αλλά και ΦΩΤΟΒΙΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ με πλήρη παραμετροποίηση

ΣΥΜΠΛΗΡωΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Hair, Skin & naiLS
Από τους δημιουργούς του Galesyn®

CARBoxyThERAPy CARBomEd C02  
Μια συσκευή Ιατρικής Θεραπείας 
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To MicronJet™ φέρνει μία αίσθη-
ση ευαισθησίας και προσωποποιημέ-
νης αισθητικής θεραπείας, με μία ιδι-
όκτητη τεχνολογία microneedle ιατρι-
κών προδιαγραφών που είναι ασφα-
λής, αποτελεσματική, δεν προκαλεί 
φόβο, και είναι πρακτικά ανώδυνη.

Η πρωτοποριακή ενδοδερμική τε-
χνολογία microneedle της Νanopass, 
είναι εγκεκριμένη από τον FDA, και 
επιτρέπει στους επαγγελματίες να 
χορηγήσουν ουσίες ή φάρμακα χω-
ρίς παρέμβαση με την ελάχιστη τα-
λαιπωρία.

Ικανό για έγχυση μεγάλης ποικι-
λίας ιξωδών με τέλεια ακρίβεια το 
MicronJet™ είναι ιδανικό για πολ-
λαπλές αισθητικές επεμβάσεις όπως: 
αναζωογόνηση και ενυδάτωση του 
δέρματος, μασχαλιαία υπερίδρωση, 
τοπική αναισθησία και οποιεσδήποτε 
επιπρόσθετες εφαρμογές που απαιτούν επιφανειακή θεραπεία. 

Είναι ιδανικό για λεπτό και ευαίσθητο δέρμα.

derMIS hellAS
Πιερίων 153, 59132, Βέροια, Τηλ: 23310 20112
info@dermishelas.com, www.dermishellas.com

Η Pharmex παρου-
σιάζει τη νέα ολοκλη-
ρωμένη σειρά COOL 
& CALM της εται-
ρείας EUBOS, ειδι-
κά σχεδιασμένη για 
επιδερμίδες με τάση 
ερυθρότητας, ευρυ-
αγγείες και ροδό-
χρου ακμή.

Η πρώτη σειρά 
φροντίδας που συν-
δυάζει ανακούφιση 
της ερυθρότητας και 
αντιγήρανση. Περι-
λαμβάνει 6 προϊόντα καθαρισμού, περιποίησης και κάλυψης που συμβάλ-
λουν στη μείωση της φλεγμονής, την ενίσχυση του δερματικού φραγμού, 
την ενυδάτωση και την προστασία από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των περι-
βαλλοντικών παραγόντων. 

Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για VEGAN.
*Χωρίς μικροπλαστικά, PEG, σιλικόνες, mineral oil, χρωστικές, άρωμα

AΠΟκΛΕΙΣΤΙκΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Λεωφ. Κηφισού 132, Περιστέρι 12131, Τηλ: 210 5199200
E-mail: info@pharmex.gr, www.eubos.gr

mICRoNJET™ 
aEsTHETIC PErFECTIOn

EUBoS CooL & CALm
aνακούφιση της ερυθρότητας και αντιγήρανση

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

15ml

ATACHE Depigment Punctual - P3
"Anti-Spot Cream"

ATACHE
D E R M A T O L O G I C A L  C A R E

B y  A S A C  P h a r m a - S p a i n

•  ∆υσχρωµία • Mέλασµα
•  Πανάδες

Aναστολείς της Tυροσινάσης

Kojic Acid & Arbutin  

Kαινοτοµία  ATACHE:

Polypodium Leucotomos 
Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική &
Aντιφλεγµονώδης ∆ράση

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

Φίλτρα: TiO2, Silica

Xρήση: Πρωί & βράδυ στα σηµεία της δυσχρωµίας 

Mπορεί να χρησιµοποιείται στον Ήλιο

∆εν προκαλεί ερεθισµούς

Oρατό αποτέλεσµα σε 20 ηµέρες

30ml

ATACHE Depigment Serum

• Ορός Αποχρωµατισµού & Ενυδάτωσης

• Ισορροπεί τη χρώση σε “Θαµπές Επιδερµίδες”

 
Aναστολείς της Tυροσινάσης

Kojic Acid & Arbutin   

Kαινοτοµία  ATACHE: 

Polypodium Leucotomos 
Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική &
Aντιφλεγµονώδης Δράση

Φροντίδα µε:
Βιταµίνες C & E, 
Υαλουρονικό οξύ, Εκχύλ. Γλυκύρριζας

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

Φίλτρα: TiO2, Silica

 

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

ATACHE
D E R M A T O L O G I C A L  C A R E

B y  A S A C  P h a r m a - S p a i n
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Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα• Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • 

Με τον χρόνο θεραπείας να 
διαρκεί δευτερόλεπτα, το Swift 
προσφέρει στους ιατρούς έναν 
ακριβή και εύκολο τρόπο για την 
θεραπεία κακοήθων βλαβών του 
δέρματος που οφείλονται στον 
HPV, όπως μυρμηγκιές και κον-
δυλώματα. 

Η συσκευή Swift χρησιμοποι-
εί μια καινοτόμα τεχνολογία που 
βασίζεται στην χρήση μικροκυ-
μάτων που φτάνουν σε συγκε-
κριμένο βάθος στο δέρμα ρυθ-
μίζοντας μια σειρά από ανοσο-
λογικές διεργασίες μέσω της επι-
λεκτικής θερμότητας έτσι ώστε ο 
οργανισμός να προβεί στην επού-
λωση των βλαβών, μυρμηγκιών 
και κονδυλωμάτων.

AΠΟκΛΕΙΣΤΙκΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κηφισού 40, 145 64, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6201404, 6944 73 73 06
www.galaxy1med.gr, email: galaxy1medical@gmail.com

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

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

EP+dERm-PLUS
Υφασμάτινες μάσκες μιας χρήσης 

•  Η απόλυτη τεχνολογία για την αντι-
μετώπιση 
- της χαλάρωσης του δέρματος
-  την σύσφιξη ιδιαίτερα στις περιο-

χές των έσω βραχιόνων και έσω 
μηρών 

-  την λείανση του περιγράμματος 
σε πρόσωπο και σώμα, όπως και

-  την εξάλειψη μικρής απόθεσης 
λίπους

AttIvA® (S. I. h. t.)
ΓΕΝΙκΑ ΟΦΕΛη ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• Αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας 
• Με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας 
• Ελάχιστα επεμβατική τεχνολογία 
• Ασφαλής μέθοδος 
• Ανώδυνη διαδικασία 
• Χωρίς ουλές εκτομής 
•  Συνδυασμός ενδογενούς με εξωγε-

νή θεραπεία για την επιτυχή αντιμε-
τώπιση των προσδοκιών

AΠΟκΛΕΙΣΤΙκΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κηφισού 40, 145 64, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6201404, 6944 73 73 06
www.galaxy1med.gr, email: galaxy1medical@gmail.com

SwIFT 
Πρωτοπόρο σύστημα θεραπείας 
μικροκυμάτων για το δέρμα

ATTIvA® S.h.I. TEChNoLoGy 
Υποδερμικά επαγόμενη θερμική rf τεχνολογία (s.I.H.T.)

100x200-rollup-ATTIVA.indd   116/11/2019   15:39
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AMWC/AesthetiC & 
Anti Aging MediCine
21st World Congress 2023
30/3 - 1/4 2023, Grimaldi 
Forum, Montecarlo (Monaco), 
www.amwc-conference.com/
en/home.html

2η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ Ν. «Α. 
ΣΥΓΓΡΟΣ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
31 Μαρτίου 2023
Αμφιθέατρο Ν. «Α. Συγγρός»
www.era.gr

ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΔΑΕ 2023
7-9 Απριλίου 2023
Ξενοδοχείο Olympic Royal, 
Αθήνα, www.edae.gr

2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ιnnovation@
Αsygros «Προβληματισμοί 
- Διλήμματα & Καινοτομίες 
στη Δερματολογία – 
Αφροδισιολογία 
5 - 6 Μαΐου 2023
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
(Aίθουσα ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
www.innovationsyggros.gr.

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/

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

25th WΟRLd 
COngRess 
OF deRMAtOLOgY 
singAPORe 2023
3 - 8 July 2023
www.wcd2023singapore.org

AAd innOVAtiOn 
ACAdeMY 2023
10 - 13 August 2023, 
Tampa, Florida
www.aad.org/member/
meetings-education/ia23

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
KIPRIOTIS
7 - 10 Σεπτεμβρίου 2023

Kipriotis Village Resort, Κως
www.eledecongress.gr

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ: 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, 
ΠΑΡΟΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
14 - 17 Σεπτεμβρίου 2023
Καλαμάτα
Hotel 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

22η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
8 - 9 Δεκεμβρίου 2023
Ίδρυμα Ευγενίδου -
Πλανητάριο
www.dermameetingsyggros.
gr

ττικές
δερματολογικές
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Ιουνίου 2023
Divani Caravel

Αίθουσες Horizon & Athens View

α
09-11

Αθήνα

Συνέδριο

Χορηγηγούνται μόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.)

Διοργάνωση

Eλληνικό Κολλέγιο
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας

Με την επιστημονική υποστήριξη της

Β' Κλινικής Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. Αττικόν

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι Τ. 210 6827405, 210 6839690-1 F. 210 6827409 E. ssialma@tmg.gr

Οργάνωση - Γραμματεία
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Οργάνωση - Γραμματεία

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Ιωάννινα, 2 - 5 Νοεμβρίου 2023

προσεχή δερματολογικά συνέδρια

Διοργάνωση

Eλληνικό Κολλέγιο
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

Ο ρ γ ά ν ω σ η - Γρ α μ μ α τ ε ί α

w w w . t m g . g r

Xoρήγηση πιστοποιητικού με μόρια (credits)  
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Εξελίξεις στη
Δερματολογία &
Αφροδισιολογία 2023

22-24
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Hermes Hotel
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ



RELIFETM. MY SKIN SAYS HOW I FEEL.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ
ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας 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



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: DUPIXENT




