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Στο συνέδριο μίλησαν γιατροί από τη 
Γερμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη 
Δανία, τον Καναδά, το Βέλγιο και την 

Ιρλανδία. Αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη φυ-
σιολογία του δέρματος της κεφαλής, στη συ-
χνότητα εκδήλωσης των αυτοάνοσων νοση-
μάτων ως δερματοπάθεια της κεφαλής, στις 
φλεγμονώδεις παθήσεις του δέρματος της κε-
φαλής, στο έκζεμα και στη σμηγματορροϊκή 
δερματίτιδα, στην ψωρίαση που εντοπίζεται 
στο κεφάλι, στη μακροχρόνια αντιμετώπιση 
των παθήσεων της κεφαλής και τέλος στις νέ-
ες θεραπείες για αυτές τις καταστάσεις.

Γενικά, η ψωρίαση είναι μία πάθηση που, ενώ δεν 
είναι απειλητική για τη ζωή του ασθενούς, προκα-
λεί τεράστια κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήμα-
τα και επηρεάζει ιδιαίτερα την ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Η ψωρίαση του τριχωτού επηρεάζει το 
50-80% των ασθενών με ψωρίαση και αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα.

Μέχρι τώρα, η θεραπεία της ψωρίασης της κε-
φαλής περιελάμβανε κυρίως τοπικές θεραπείες, 

όπως τα ανάλογα της βιταμίνης D, τα κορτικοστε-
ροειδή και τα κερατολυτικά, φωτοθεραπεία ή τέ-
λος ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. 

Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά είχαν μειονε-
κτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την 
ανοχή, την ασφάλεια μακροπρόθεσμα και την ευ-
κολία εφαρμογής. Η καλσιποτριόλη και η διπρο-
πιονική βηταμεθαζόνη είναι δύο αντι-ψωριασικοί 
παράγοντες με τρόπο δράσης που ο ένας συμπλη-
ρώνει τον άλλο. Αυτοί οι δύο παράγοντες συνδυ-
άστηκαν πλεον σε ένα πρωτοποριακό, μοναδικό 
και σταθερό νέο τζελ, το Xamiol®, που αποτελεί 
ένα ιδανικό φάρμακο για την ψωρίαση της κεφα-
λής. Μετά από έρευνες, αποδείχτηκαν η υψηλή 
αποτελεσματικότητά του, η ταχεία έναρξη δρά-
σης, η καλή ανοχή από τους ασθενείς, η μακρο-
πρόθεσμη ασφάλειά του, η ευκολία εφαρμογής 
και οι μαλακτικές ιδιότητές του. Όλα αυτα κάνουν 
αυτή τη νέα θεραπευτική επιλογή ευπρόσδεκτη 
τόσο από τους δερματολόγους όσο και από τους 
ψωριασικούς ασθενείς. Το συνέδριο οργανώθηκε 
από τη LEO PHARMA A/S.

1o Διεθνές Συμπόσιο Xamiol®
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Το 1ο Διεθνές Συμπόσιο Xamiol® πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από τις 

31 Οκτωβρίου 2008 έως τις 2 Νοεμβρίου 2008. Το αντικείμενο του 

συνεδρίου αφορούσε τις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες της κεφαλής, ενώ 

ταυτόχρονα παρουσίαζε και ένα νέο φάρμακο στην αγορά, το Xamiol®.

ID Εικόνα 1,2. Στιγμιότυπα από το Συμπόσιο.


