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Η διάρκεια της αποτελεσματικότητας 
αυξάνει με επαναλήψεις ενέσεων 
βοτουλινικής τοξίνης στην 
πρωτοπαθή παλαμιαία υπεριδρωσία. 
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wound gel
Octenidine hydrochloride
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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA
To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες α-
πόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερματoλoγίας. • 
Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώ-
σεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις 
σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. • Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνι-
κών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία.  
• Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ια-
τρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέ-
ματα. • Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. • Δερματoλoγικές 
ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Δερματoλoγία και Πληρoφoρική. • Δερματoλoγία και 
Iστoρία. • Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. • Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. 
• Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. • Nέα ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. • Aγγελίες με 
ιατρικό περιεχόμενo. • Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. • Eπίσης, τo INFO DERMA δέ-
χεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν 
δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.
Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν ε-
πιστρέφονται.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότη-
τα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα 
να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλ-
λοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: Εκδόσεις Καυκάς, Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 Αγία Παρασκευή
Τηλ. & Fax: 210 6777590, ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr υπόψην κας Γκελντή.
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ΓEΩPΓAΛA Σ.   Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
 ΓΟΥΛΕΣ Δ.   Ρευματολόγος, Αθήνα 
ΓOΥΡΓΙΩΤOΥ K.   Δερματoλόγoς, Αθήνα 
ZAPAΦΩNITHΣ Γ.   Δερματoλόγoς, Aθήνα 
IΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, Διευθυντής Α' Παν/μιακής 
  Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ Γ.  Δερματoλόγoς, Aθήνα 
KΑΡΑΚΑΤΣΑNΗΣ Γ. .  Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη  
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KATΣAMΠAΣ A. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών 
ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡΗ Α.  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΚΕΤΩΝΗΣ Γ.   Δερματoλόγoς, Λευκωσία, Κύπρος 
KOΝΤOΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΣ Γ.   Διευθυντής B’ Δερματoλoγικής Κλινικής, Noσ. “A. Συγγρός”
 ΚOΥΜΑΝΤΑΚΗ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚΗ Ε.  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOΥΣΙΔOΥ Θ.   Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚOΥΣΚΟΥΚΗΣ Κ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ 
KΡΥΓΚΕΡ-ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ Σ.  Καθηγήτρια Παν/μίoυ Κρήτης  
KΩΣTAKHΣ Π.   Διευθυντής, Γ’ Δερματoλoγική Κλινική Noσ. “A. Συγγρός” 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Χ. Γ.  Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίoυ Αθηνών,
 Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου 
ΛΕΦΑΚΗ-MΑΝΤΕΚOΥ I.   Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ Μ.  Δερματολόγος, Αθήνα 
MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K.   Eπίκ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας  
MOΥΡΕΛΛOΥ-TΣΑΤΣOΥ O.   Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΜΠΑΡΚΗΣ Ι.  Δερματολόγος, Αθήνα  
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ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ Κ.   Δερματολόγος, Αθήνα  
NOΥΤΣΗΣ K.   Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής Γενικό Noσ. “Eυαγγελισμός” 
ΝΤΑΣΙΟΥ-ΠΛΑΚΙΔΑ Δ.  Δερματολόγος, Βόλος 
ΞΕΝΙΔΗΣ E.  Eπιμελητής A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Π.   Επιμελητής Α', Γ' Δερματολογικής Κλινικής, Noσ. “A. Συγγρός”
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ΠOΤOΥΡΙΔOΥ E.   Διευθύντρια, B’ Δερματoλoγικής Κλινικής Noσ. “A. Συγγρός” 
PHΓOΠOYΛOΣ Δ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
  Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν» 
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ.   Διευθυντής, Δερματoλoγικής Kλινικής Παν/μίoυ Πατρών 
ΣTAYPIANEAΣ N.  Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.  Αν. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών,
 Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. “A. Συγγρός” 
ΣTΡΑΤΗΓΟΣ Α.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
 Α’Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. “A. Συγγρός” 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Δ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης,
  Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσ. “Παπαγεωργίου” 
TΖΕΡΜΙΑΣ Χ.   Δερματολόγος, Αθήνα 
TOΣKA-ΧΑΪΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Φωτοπροστασία: 
Ιδιαιτερότητες αντιηλιακών 

στο παιδικό δέρμα
ΜΑΡΙΤΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης, 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Tα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν ελαττωμένη λειτουργία φραγ-
μού με λεπτότερη και πιο διαπερατή κεράτινη στιβάδα. Επιπλέ-
ον, η επιδερμίδα των βρεφών εμφανίζει χαμηλότερη περιεκτικότη-

τα σε μελανίνη σε σχέση με των ενηλίκων μετά από έκθεση σε υπεριώ-
δη ακτινοβολία. Τα παραπάνω υποδηλώνουν μια μεγαλύτερη ευαισθη-
σία των βρεφών στη διαδερμική απορρόφηση των αντηλιακών και στη 
διείσδυση στο δέρμα του υπεριώδους φωτός. Η προστασία από τον ήλιο 
είναι σημαντική στη βρεφική και παιδική ηλικία, γιατί ηλιακά εγκαύματα 
νωρίς στη ζωή σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μελανώ-
ματος μετά την ενηλικίωση. Επίσης, η έκθεση στον ήλιο σχετίζεται με εμ-
φάνιση σπίλων στα παιδιά και τα αντιηλιακά ελαττώνουν την εμφάνιση 
τους. Αφού η ύπαρξη πολυάριθμων σπίλων (>100) είναι ο ισχυρότερος 
φαινοτυπικός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη μελανώματος, προ-
τείνεται έμμεσα ότι τα αντηλιακά μάλλον προστατεύουν και από την εμ-
φάνιση μελανώματος.

Η αποφυγή του ήλιου είναι η στρατηγική πρώτης γραμμής για βρέφη 
κάτω του ενός έτους, με δεδομένη την ευκολία του ελέγχου της έκθεσης 
σε αυτή την ηλικία, και επιπλέον, το ντύσιμο βρεφών με καπέλα με πλα-
τύ γείσο και ελαφριά, υφαντά ενδύματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΜΕΑ – European Medicines Agency), η ίδια οδηγία 
πρέπει να αφορά και για μικρά παιδιά μέχρι ηλικίας 3 ετών. Παρά το γε-
γονός ότι η αποφυγή έκθεσης είναι πιθανόν αρκετή ως ηλιοπροστατευ-
τικό μέτρο σε βρέφη, καμιά φορά προτείνεται να εφαρμόζονται αντιηλι-
ακά σε μικρές περιοχές του δέρματος που αποκαλύπτονται από τα ρού-
χα και καπέλα αν ένα παιδί δεν μπορεί να αποφύγει τον ήλιο ή είναι ιδι-
αίτερα ευαίσθητο στην υπεριώδη ακτινοβολία. Οι ανησυχίες για μια σχε-
τικά υψηλή αναλογία της επιφάνειας δέρματος σε σχέση με τη μάζα του 
σώματος, πιθανές διαφορές στην απορρόφηση, τον μεταβολισμό και την 
απέκκριση των αντιηλιακών προϊόντων και η έλλειψη δοκιμών που να 
αποδεικνύουν την ασφάλεια των αντιηλιακών φίλτρων, ευθύνονται εν 
μέρει για αυτή τη σύσταση.

Σε ό,τι αφορά νήπια μεγαλύτερα από 3 ετών, αντιηλιακές ουσίες με χη-
μικά ή φυσικά ή συνδυασμούς τους έχουν δοκιμαστεί. Πολλές ιδιότητες, 
όπως η απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας, η φωτοσταθερότη-
τα, η απορρόφηση από το δέρμα, το πόσο αδιάβροχο είναι σημαντικές 
στην αξιολόγηση τους. Σε ό,τι αφορά τα βρέφη και τα νήπια, ο ανώριμος 
επιδερμικός φραγμός και η υψηλή επίπτωση της ατοπικής δερματίτιδας 
σε βρέφη ενισχύουν την ανάγκη για τα αντιηλιακά με ελάχιστο ερεθισμό 
ή δυναμικό ευαισθητοποίησης. Τα αντιηλιακά προϊόντα που δεν ερεθί-
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Η επίδραση του ήλιου στον ανθρώ-
πινο οργανισμό έχει τόσο θετικά ό-
σο και αρνητικά επακόλουθα. Η α-

νάγκη για ηλιοπροστασία ειδικά στην παι-
δική ηλικία, βασίζεται στις αρνητικές επι-
δράσεις του ήλιου που αφορούν το δέρμα, 
το ανοσοποιητικό σύστημα και τον οφθαλ-
μό. Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο 
συχνός καρκίνος που εμφανίζει ο άνθρω-
πος. Η αντίδραση που ακολουθεί την οξεί-
α, διαλείπουσα όσο και την αθροιστική έκ-
θεση στον ήλιο, οδηγεί όχι μόνο στη φω-
τογήρανση του δέρματος, αλλά έχει σημα-
ντικό ρόλο και στη δημιουργία του καρκί-
νου του δέρματος.

Η έκθεση στην UVA ακτινοβολία προκα-
λεί, μέσω οξειδωτικών αλλαγών και σημα-
τοδότησης παθογενετικών μονοπατιών, με-
ταβολές της λειτουργίας του ανοσοποιητι-
κού συστήματος που οδηγούν με τη σειρά 
τους σε καρκινογένεση. Η UVA συνδέεται 
σε υψηλό ποσοστό με τη δημιουργία μελα-
νοκυτταρικού καρκίνου.

Η UVB ακτινοβολία απορροφάται σε με-
γάλο ποσοστό από την ατμόσφαιρα και 
δρα κυρίως στη βασική στιβάδα. Προκαλεί 
άμεση καταστροφή του DNA, αλλά και μια 
σειρά πολύπλοκων αλλαγών που περι-
λαμβάνουν καταστροφή πρωτεϊνών, μα-
κρομορίων, παραγωγή οξειδωτικών προϊ-
όντων, μείωση αντιοξειδωτικών προϊόντων 
στο δέρμα, αναστολή του κυτταρικού κύ-
κλου και της σύνθεσης DNA. Η UVB συν-
δέεται με τη δημιουργία μη μελανοκυττα-
ρικού καρκίνου. Η επίδραση της UVC στο 
δέρμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
όπως το μήκος κύματος και η δόση, η γε-
ωγραφική θέση, η φυλή, ιδιοσυγκρασιακά 
χαρακτηριστικά κ.ά. Η UVC είναι τοξική και 
μεταλλαξιογόνος. Σε φυσιολογικές συνθή-

κες απορροφάται από τη γήινη ατμόσφαι-
ρα. Η ανάγκη για προφύλαξη του παιδικού 
δέρματος, είναι μεγαλύτερη απ' ότι στους 
ενήλικες, καθώς το παιδικό δέρμα είναι λε-
πτότερο και περισσότερο ευαίσθητο σε η-
λιακά εγκαύματα, το ανοσοποιητικό σύστη-
μα δεν είναι ώριμο, ενώ τέλος, επιδημιο-
λογικές μελέτες δείχνουν ότι έντονη ηλιακή 
έκθεση και ηλιακά εγκαύματα στην παιδική 
ηλικία θέτουν προϋποθέσεις για μελλοντι-
κή εμφάνιση μελανώματος.

Εκτός από το δέρμα, η έκθεση στον ή-
λιο στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρε-
άσει το ανοσοποιητικό σύστημα και τον ο-
φθαλμό.

Η δράση του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος, το οποίο στα παιδιά δεν έχει ακόμα ω-
ριμάσει, μπορεί να κατασταλεί, με αποτέ-
λεσμα αυξημένο ποσοστό λοιμώξεων και 
πιθανώς ανεπάρκεια στον εμβολιασμό.

Έντονη έκθεση στον ήλιο οδηγεί σε αύ-
ξηση φλεγμονών του κερατοειδούς και του 
επιπεφυκότα, ενώ προκαλεί ή και επιταχύ-
νει τον καταρράκτη.

Η επίγνωση των κινδύνων αυτών αποτε-
λεί τη βάση για την υιοθέτηση της ανάλο-
γης συμπεριφοράς προστασίας. Γίνεται ε-
πίσης απόλυτα κατανοητή η ανάγκη για η-
λιοπροστασία και έγκαιρη ευαισθητοποίη-
ση του οικογενειακού -και όχι μόνο- περι-
βάλλοντος στη διαδικασία αυτή. Οι κατευ-
θυντήριες οδηγίες για την προφύλαξη των 
παιδιών αναφέρονται στη σωστή ένδυση, 
χρήση γυαλιών ηλίου, χρήση αντιηλιακού, 
αναζήτηση σκιερών χώρων κατά τη διάρ-
κεια του μεσημεριού και περιορισμού του 
χρόνου έκθεσης, ενώ σε βρέφη ηλικίας έ-
ως έξι μηνών δεν επιτρέπεται η άμεση έκ-
θεση στον ήλιο. Οι οδηγίες αυτές αφορούν 
όχι μόνο το οικογενειακό, αλλά και το σχο-

λικό περιβάλλον.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) 

μέσα από το πρόγραμμα INTERSUN, παρέ-
χει πρακτικές οδηγίες σχετικά με την αντιη-
λιακή προστασία προς τους διάφορους φο-
ρείς. Έτσι, με βάση τις προτεινόμενες οδη-
γίες από τον WHO, παιδιά 6-9 ετών πρέ-
πει να πληροφορούνται με απλή γλώσσα 
για τα θετικά αλλά και τα αρνητικά αποτε-
λέσματα της έκθεσης στον ήλιο. θα πρέ-
πει να εκπαιδεύονται σε στρατηγικές ηλιο-
προστασίας που αφορούν τον ρουχισμό, 
τη σωστή χρήση αντιηλιακού και την ανα-
ζήτηση σκιερών χώρων τις μεσημβρινές ώ-
ρες. Επίσης, θα πρέπει να μάθουν να επι-
κοινωνούν σε τρίτους τις γνώσεις τους αυ-
τές καθώς και τις στρατηγικές συμπεριφο-
ράς. Παιδιά 10-12 ετών πρέπει επιπλέον 
να μάθουν να αναγνωρίζουν σημεία βλά-
βης του δέρματος από την ηλιακή έκθεση 
όπως το μαύρισμα και τις εφηλίδες, καθώς 
και να αντιστέκονται στην «ιδέα» του μαυ-
ρίσματος, θα πρέπει να είναι σε θέση συ-
νειδητά να παίρνουν, αυτά τα ίδια, λογι-
κές αποφάσεις για την προσωπική τους υ-
γεία, εφαρμόζοντας τις προτεινόμενες οδη-
γίες. Οι έφηβοι πρέπει να αντιλαμβάνονται 
ότι η UV ακτινοβολία δεν είναι αισθητή δι-
α της οράσεως ή της αφής, ότι η ένταση της 
εξαρτάται από παράγοντες όπως η γεωγρα-
φική θέση, το ύψος και η θέση του ήλιου 
και ότι έντονη έκθεση στον ήλιο μπορεί να 
έχει επιπτώσεις στο δέρμα, στο ανοσοποι-
ητικό και τους οφθαλμούς. Ιδιαίτερα ση-
μαντικό είναι το να συνειδητοποιήσουν, ότι 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποιες φο-
ρές μπορούν πολύ διακριτικά να επηρεά-
σουν, προάγοντας συνήθειες ή συμπεριφο-
ρές που δεν συνάδουν με την υγεία, όπως 
για παράδειγμα το μαύρισμα στον ήλιο και 

ζουν τα μάτια είναι επίσης σημαντικά, επει-
δή τα βρέφη συχνά τρίβουν τοπικά προϊ-
όντα μέσα ή κοντά στα μάτια τους. Αντιη-
λιακά με μόνο ανόργανα φίλτρα φαίνεται 
να είναι πιο ήπια για τα μάτια. Επίσης, τα 
γαλακτώματα ανόργανων φίλτρων φαίνο-
νται να ελαχιστοποιούν την ευαισθητοποί-
ηση και τη διείσδυση στο δέρμα. Εντούτοις, 

τέτοια γαλακτώματα παραδοσιακά συνδέ-
ονται με περισσότερη λιπαρότητα και λεύ-
κανση του δέρματος, γεγονός που μειώνει 
τη συμμόρφωση. Αντιηλιακά που περιέ-
χουν χημικά φίλτρα ή συνδυασμό φυσικών 
και χημικών φίλτρων και που έχουν δοκι-
μαστεί για την ασφάλεια του σε μικρές ηλι-
κίες (>3 ετών), επίσης κυκλοφορούν στην 

αγορά και εφαρμόζονται.
Συμπερασματικά, η χρήση αντιηλιακών 

σκευασμάτων θεωρείται ασφαλής σε χρή-
ση σε βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικί-
α, αλλά η χρήση τους πρέπει να είναι πε-
ριορισμένη σε παιδιά <3 ετών και να μην 
χρησιμοποιούνται για παρατεταμένη έκθε-
ση στον ήλιο.

Ευαισθητοποίηση οικογένειας 
στην αντιηλιακή προστασία

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Γ’ Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
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ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι μαυρισμέ-
νοι για να είναι ευπαρουσίαστοι. Είναι πλέ-
ον υπεύθυνοι για την υγεία τους και πρέ-
πει να επιφορτίζονται και να νιώθουν επαρ-
κώς ικανοί οι ίδιοι, να εφαρμόσουν μεθό-
δους αντιηλιακής προστασίας. Η επίγνωση 
του κινδύνου από την ηλιακή ακτινοβολία 

αποτελεί τη βάση για την υιοθέτηση της α-
νάλογης συμπεριφοράς προστασίας.

Ο WHO, μέσω διεθνών προγραμμάτων 
όπως του δείκτη Global UV και INTERSUN, 
παρέχει επιστημονική ενημέρωση και πρα-
κτικές οδηγίες προς διάφορους φορείς (οι-
κογένεια, σχολεία, κρατικοί φορείς). Είναι 

ευθύνη της ιατρικής κοινότητας η επικοινω-
νία των οδηγιών αυτών, η εκπαίδευση και 
κινητοποίηση των προαναφερόμενων φο-
ρέων, έτσι ώστε να αλλάξει η σχετική με 
την ηλιακή έκθεση αντίληψη και να προα-
χθεί ένας καλύτερος δείκτης υγείας για τις 
νεότερες γενιές.

Μυρμηκιές
Οι μυρμηκιές είναι υπερπλαστικές βλά-

βες του δέρματος και των βλεννογόνων που 
οφείλο νται στη λοίμωξη των κερατινοκυττά-
ρων από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων 
(Human Papilloma Viruses, HPV). Πρόκειται 
για DNA ιό διπλής έλικας, ανθεκτικό σε πε-
ριβαλλοντικές αλλαγές και χημικούς παρά-
γοντες. Έχει περιορισμένο εύρος μολυσμα-
τικότητας και προσβάλ λει μόνο τον άνθρω-
πο. Η διαφορά μεταξύ των HPV χαμηλού 
και υψηλού κινδύνου ογκογονικότητας, ο-
φείλεται στο ότι οι Ε6 και Ε7 πρωτεΐνες των 
HPV χαμηλού κινδύνου δεν έχουν μεγάλη 
χημική συγγένεια με τις ογκοκατασταλτικές 
πρωτεΐνες ρ53 και ρRb. Ο ιός δεν μπορεί 
να πολλαπλασιαστεί μόνος του και χρησι-
μοποιεί τον γενετικό μηχανισμό του κυττά-
ρου του ξενιστή. Ο ιός εισέρχεται στα κύττα-
ρα της βασικής στιβάδας ως απλό DNA (σω-
ματίδιο), με ταφέρεται σταδιακά στα ανώτερα 
τμήματα της ακανθωτής στιβάδας και πολ-
λαπλασιάζεται στον πυρήνα των προσβε-
βλημένων κυττάρων, τα οποία χάνουν τον 
έλεγχο του πολλαπλασι ασμού τους. Η επι-
δερμίδα γίνεται υπερπλαστική και δημιουρ-
γείται εξωφυτική βλάβη, κλινικά ορατή. Οι 
HPV προκαλούν πλήθος αλλοιώσεων στο 
δέρμα και τους βλεννογόνους. Το είδος της 
αλλοίωσης εξαρτάται από: τον τύπο του ι-
ού, τη θέση της λοίμωξης και την ανοσια-
κή κατάσταση του ξενιστή. Έχουν ταυτοποι-
ηθεί περισσότεροι από 100 υπότυποι του ι-
ού. Η λοί μωξη μπορεί να είναι κλινική, υπο-
κλινική ή λανθάνουσα. Οι δερματικές μυρ-
μηκιές προσβάλ λουν σε ένα ποσοστό 20% 
παιδιά σχολικής ηλικίας με μέγιστη επίπτω-
ση μεταξύ 10-16 ετών. Αντιθέτως, οι γεννη-
τικές μυρμηκιές - κονδυλώματα, είναι σπά-
νιες στην παιδική ηλικία.

Ο ιός HPV μεταδίδεται: 1) Με άμεση επα-

φή - ετεροενοφθαλμισμός, αυτοενοφθαλ-
μισμός, 2) κάθετη μετάδοση, από τη μητέ-
ρα στο έμβρυο κατά τη δίοδο του μέσω του 
μολυσμένου γεννητικού σωλήνα, 3) με έμ-
μεση μετάδοση, μέσω μολυσμένων αντικει-
μένων ή χώρων, 4) ιατρογενώς. Ο χρόνος 
επώασης κυμαίνεται από 1-6 μήνες και αυ-
τόματη υποστροφή είναι δυνατόν να παρα-
τηρηθεί σε ποσοστό 75% εντός δύο ετών. 
Οι υποτροπές είναι συχνές.

Οι μυρμηκιές διακρίνονται σε: 1) Κοινές 
μυρμηκιές (Verruca Vulgaris). Οι πιο συχνοί 
υπότυποι είναι HPV -1,-2, -4, -27, -57, -63. 
Εμφανίζονται συχνότερα σε παιδιά ηλικίας 5-
16 ετών και αντι προσωπεύουν το 70% των 
δερματικών μυρμηκιών. Εμφανίζονται ως 
βλατίδες, σαφώς αφοριζόμενες στο χρώμα 
του δέρματος ή λευκόφαιες με ανώμαλη ε-
πιφάνεια, μονήρεις ή πολλαπλές. Κυριότε-
ρες θέσεις εντόπισης είναι η ραχιαία επιφάνει-
α άκρων χειρών και δαχτύλων. Οι περιονύ-
χιες και υπωνύχιες βλάβες χαρακτηρίζονται 
από πόνο και πιθανή αποκόλληση του όνυ-
χα. Είναι δυνατόν να εμφανιστούν μετά από 
τραυματισμό (φαινόμενο Koebner). Παρατη-
ρείται εξαφάνι ση των δερματογλυφικών στις 
προσβεβλημένες περιοχές και εμφανίζουν 
χαρακτηριστικά μι κροσκοπικά μαύρα στίγ-
ματα στην επιφάνεια, ως αποτέλεσμα θρόμ-
βωσης τριχοειδών αγγείων. 2) Ομαλές μυρ-
μηκιές (Verruca Plana). Κυριότεροι υπότυποι: 
HPV -3, -10, -28, -41. Εμφανίζονται κυρίως 
σε παιδιά και εφήβους. Κλινικά εμφανίζο-
νται ως βλατίδες διαμέτρου 2-4 mm μέτρι-
α επηρμένες, ρόδινες ή υπερχρωματικές α-
νάλογα τον φωτότυπο. Εντοπίζονται κυρίως 
στο πρό σωπο και στη ραχιαία επιφάνεια των 
άκρων χειρών. Μπορεί να συνυπάρχουν με 
κοινές μυρμηκιές των άκρων. 3) Πελματιαίες 
μυρμηκιές (Verruca Plantaris). Κυριότεροι υ-
πότυποι: HPV -1, -2, -4, -27, -57. Εντοπίζο-

νται σε σημεία πίεσης του πέλματος. Εμφα-
νίζονται ως κεράτινες, λευκόφαιες, με ανώ-
μαλη επιφάνεια, βλάβες, που περιβάλλο-
νται από κεράτινο δακτύλιο. Τα στικτά μαύ-
ρα στίγματα στην επιφάνεια, αντιστοιχούν 
σε θρομβωμένα τριχοειδή. Είναι δυνατόν να 
εμφανι στούν και άλλοι τύποι πελματιαίων 
μυρμηκιών: «Δίκην μωσαϊκού», «ραβδω-
τή», «κυστικού τύπου». 4) Μελαγχρωματι-
κές μυρμηκιές (HPV -4, -60, -65). Είναι συ-
χνές στους Ιάπωνες και μοιάζουν με κοινές 
ή πελματιαίες αλλά είναι έντονα μελαγχρω-
ματικές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλη συσσώ-
ρευση μελανίνης στα μελανοκύτταρα, λόγω 
αδυναμίας αυτών να μεταφέρουν μελανίνη 
στην HPV-μολυσμένη επιδερμίδα. Η κυριό-
τερη εξωδερματική εκδήλωση των HPV ιών 
είναι οι γεν νητικές μυρμηκιές - κονδυλώμα-
τα που στα παιδιά μπορεί να εμφανιστεί μετά 
από κάθετη μετάδοση κατά τον τοκετό, δα-
κτυλικό ενοφθαλμισμό ή αυτοενοφθαλμι-
σμό, επαφή με μολυ σμένες επιφάνειες, κοι-
νωνική μη σεξουαλική επαφή και σεξουαλι-
κή κακοποίηση. Κυριότερες εντοπίσεις είναι 
η αιδοιοκολπική, πεϊκή και πρωκτογεννητι-
κή περιοχή. Άλλες εξωδερματικές εντοπίσεις 
είναι η υποτροπιάζουσα αναπνευστική θη-
λωμάτωση και η εστιακή επιθηλιακή υπερ-
πλασία. Χαρακτηριστική κλινική οντότητα α-
ποτελεί η μυρμηκιώδης επιδερμοδυσπλασί-
α (Epidermodysplasia Verruciformis) που ο-
φείλεται σε HPV -3, -10, -5, -8, -9, -12, -14. 
Πρόκειται για σπάνια υπολειπόμενη, αυτο-
σωματική κληρονομική νόσο που χαρακτη-
ρίζεται από διαταρα χές της κυτταρικής ανο-
σίας, διάσπαρτη HPV λοίμωξη και ανάπτυ-
ξη δερματικού Ca (Ν. Bowen, SCC, BCC). 
Εμφανίζεται στην παιδική ηλικία με πολλα-
πλές, μυρμηκιώδεις ή επίπεδες βλατίδες, και 
ερυθηματώδεις ή υπερχρωματικές κηλίδες 
με ήπια απολέπιση και τάση συνένωσης.

Μυρμηκιές και 
Μολυσματική Τέρμινθος

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’ Δερματολογική κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
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Η διάγνωση της HPV λοίμωξης, συνήθως, 
τίθεται κλινικά από τη χαρακτηριστική εικόνα 
των βλαβών. Εργαστηριακή διερεύνηση α-
παιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως: αν-
θεκτικές στη θεραπεία βλάβες, εξωδερματι-
κή λοίμωξη HPV και όπου υπάρχει πρόβλη-
μα διαφορικής διάγνωσης. Κυριότερες δια-
γνωστικές μέθοδοι είναι η ιστολογική εξέτα-
ση και η κυτταρολο γική εξέταση κατά Παπα-
νικολάου όπου ανιχνεύονται μορφολογικές 
αλλαγές που προκαλεί ο ιός στα κύτταρα και 
στους ιστούς (π.χ. κοιλοκύτταρα). Επιπλέον, 
είναι δυνατόν να πραγμα τοποιηθεί άμεση α-
ναζήτηση του HPV-DΝΑ με μοριακές τεχνικές 
όπως: ο in situ υβριδισμός και η αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Η ιστολογι-
κή εικόνα παρουσιάζει αύξηση του πάχους ό-
λων των στιβάδων της επιδερμίδας, κυρίως 
όμως της ακανθωτής και της κε ράτινης. Πα-
ρατηρείται επίσης επιμήκυνση των επιδερμι-
δικών καταδύσεων στο χόριο με χαρακτηρι-
στική σύγκλιση στο κέντρο της βλάβης. Χα-
ρακτηριστική είναι η παρουσία κοιλοκύττα-
ρων-επιδερμιδικών κυττάρων προσβεβλη-
μένων από τον ιό, με πυκνωτικούς πυρήνες 
που περιβάλλονται από διαυγή άλω που ε-
ντοπίζονται στα ανώτερα τμήματα της ακαν-
θωτής στιβάδας και συχνά αθροίζονται «κατά 
φωλέες». Το χόριο εμφανίζει αγγειοβρίθεια, 
θρομ βωμένα αγγεία και φλεγμονώδη κυττα-
ρική διήθηση, κυρίως από μεγάλα μονοπύρη-
να. Δια φορική διάγνωση των μυρμηκιών θα 
πρέπει να γίνει από ομαλό λειχήνα, στιλπνό 
λειχήνα, εφηλίδες, θηλώματα, τύλους και α-
μελανωτικό μελάνωμα. Ειδική και μόνιμη θε-
ραπεία για την HPV λοίμωξη δεν υπάρχει. Οι 
HPV δεν παράγουν ένζυμα που να απενερ-
γοποιούνται από τα γνωστά αντιϊικά φάρμα-
κα και οι θεραπευτικές μέθοδοι δεν εξουδετε-
ρώνουν τον ιό, αλλά μειώνουν το ιϊκό φορτί-
ο, επιτρέποντας στο ανοσοποιητικό σύστημα 
να τον αναγνωρίσει. Η επιλογή της θεραπείας 
θα εξαρτηθεί από την εντόπιση, τον τύπο, τον 
αριθμό των βλαβών, την ηλικία και τον βαθ-
μό συνεργασίας του ασθενούς. Δεδομένου 
ότι σημαντικό ποσοστό μυρ μηκιών υποχω-
ρεί αυτόματα πρέπει να δίνεται προτεραιότη-
τα σε μη επεμβατικές μεθόδους. Ενδείξεις για 
έναρξη θεραπείας αποτελούν οι συμπτωμα-
τικές μυρμηκιές, η πρόληψη μετά δοσης τους 
και ο πιθανός κίνδυνος κακοήθειας. Βασικοί 
στόχοι της εφαρμοζόμενης θεραπεί ας είναι η 
αφαίρεση της βλάβης, η αποφυγή σχηματι-
σμού ουλής και η ενίσχυση της ανοσίας. Το 
σαλικυλικό οξύ 17% με ή χωρίς γαλακτικό ο-
ξύ 17% σε κολλώδιο ή τα έμπλαστρα με σα-
λικυλικό οξύ 40% είναι παράγοντες που προ-

καλούν κυτταρική καταστροφή. Εφαρμόζο-
νται σε κοινές και πελματιαίες μυρμηκιές και 
η διάρκεια θεραπείας είναι 2-3 εβδομάδες. 
Μπορεί να εμφανιστεί δερματίτις εξ επαφής 
στο κολλώδιο και τοξικότητα σε ασθενείς με 
σακχαρώ δη διαβήτη και νεφρική ανεπάρκει-
α. Άλλος κυτταροτοξικός παράγοντας είναι η 
κανθαριδίνη 0,7% σε κολλώδιο. Έχει ένδειξη 
σε κοινές, πελματιαίες και περιονύχιες μυρμη-
κιές και εφαρ μόζεται 2-5 φορές ανά 2 εβδο-
μάδες. Η κρυοθεραπεία μπορεί να αποτελέ-
σει μονοθεραπεία ή να συνδυαστεί με άλλες 
μεθόδους. Μπορεί να εφαρμοστεί ανοικτός 
ψεκασμός (με ή χωρίς κώνο) ή βαμβακοφό-
ρος στυλεός με 1-2 κύκλους ψύξης, διάρκει-
ας 5''-60'', αναλόγως της βλά βης, κάθε 2-3 
εβδομάδες. Έχει ένδειξη σε κοινές, πελματιαί-
ες, ομαλές και περιονύχιες μυρμη κιές. Μπο-
ρεί να παρουσιαστεί υποχρωμία, σπάνια ου-
λή ή βλάβη δακτυλικού νεύρου. Το παλ μικό 
Laser χρωστικής (Pulse dye laser) αποτελεί μια 
εναλλακτική μέθοδο θεραπείας, με τη χρήση 
μήκους κύματος 580-595 nm, χρόνο παλμού 
0,5 msec, ενέργειας 6-7 J/cm2 και spot 7 mm. 
Η επιλεκτική του δράση οφείλεται στη διακο-
πή της αιματικής ροής προς τη βλάβη, στη φω-
τοθερμική καταστροφή της και στην πιθανή ε-
νεργοποίηση της ανοσολογικής απάντησης α-
πό Τ-κύτταρα. Έχει ελάχιστες ανεπιθύμητες ε-
νέργειες και μπορεί να επαναληφθεί μετά από 
4 εβδομάδες εάν χρειασθεί. Η γλουταραλδε-
ΰδη 10% εφαρμόζεται σε πελματιαίες μυρμη-
κιές και είναι ερεθιστική για δέρμα και βλεν-
νογόνους. Η φορμαλδεΰδη 0,7%-3% έχει έν-
δειξη σε πελματιαίες μυρμηκιές, αλλά είναι ε-
ρεθιστική. Τα τοπικά ρετινοειδή (ρετινοϊκό οξύ 
και συν θετικά ανάλογα αυτού) ελέγχουν την 
αύξηση και διαφοροποίηση των κερατινοκυτ-
τάρων και έχουν εφαρμογή σε ομαλές μυρ-
μηκιές. Η ποδοφυλλοτοξίνη 0,5% δεσμεύει 
τους μικροσωλινίσκους και αναστέλλει τις μι-
τώσεις στη μετάφαση της κυτταρικής διαίρε-
σης. Εφαρμόζεται 2 φορές/24h x 3 συνεχείς 
μέρες την εβδομάδα. Μπορεί να πραγματο-
ποιηθούν 4-6 κύκλοι θεραπείας σε μυρμηκιές 
γεννητικών οργάνων. Η ιμικουιμόδη 5% δι-
εγείρει την παραγωγή κυτοκινών (ΙFN-a,IL-1, 
IL-6,ΤΝF-a) και έχει ένδειξη σε πρωκτογεννη-
τικές μυρμηκιές. Εφαρμό ζεται 1 φορά/24h x 3 
φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες. Μει-
ονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η αργή 
ανταπόκριση και η πρόκληση ερεθισμού, δι-
αβρώσεων και επιμολύνσεων. Συστηματικά 
μπορεί να χορηγηθεί σιμετιδίνη 20-40 mg/
kg/24h για 2 μήνες. Πρόκειται για έναν αντα-
γωνιστή των Η

2-υποδοχέων με ανοσορυθμι-
στικές ιδιότητες. Έχει ένδειξη σε πολλα πλές 

και ανθεκτικές βλάβες. Προκαλεί όμως γυ-
ναικομαστία και υπνηλία.

Μολυσματική τέρμινθος
Η μολυσματική τέρμινθος αποτελεί μια κα-

λοήθη αυτοπεριοριζόμενη, ιογενή νόσο του 
δέρμα τος και σπανιότερα των βλεννογόνων. 
Εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά σχολικής και 
προσχολι κής ηλικίας, σεξουαλικά δραστήρι-
ους εφήβους, νεαρούς ενήλικες και ανοσο-
κατεσταλμένους ασθενείς. Οφείλεται στον ιό 
MCV (Molluscum Contagiosum Virus), που 
ανήκει στην οικογέ νεια των ευλογιοϊών (Pox 
virus). Έχουν αναγνωρισθεί 4 υπότυποι του 
ιού MCV (-1, -2, - 3, -4) με τον MCV-1 να εί-
ναι ο συχνότερος, ενώ ο MCV-2 εμφανίζεται 
σε σεξουαλικά δραστήριους ενή λικες. Μετα-
δίδεται με την άμεση επαφή, ενώ η υγρασία 
και η θερμότητα αποτελούν ιδανικές συνθή-
κες για την ανάπτυξη και μετάδοση του ιού. 
Ο χρόνος επώασης της νόσου ποικίλει από 
2 εβδομάδες έως 6 μήνες. Η παροδική πτώ-
ση της τοπικής ή συστηματικής ανοσίας ευ-
νοεί την είσοδο του ιού στο κυτταρόπλασμα 
των κυττάρων της ακανθωτής στιβάδας και 
την αντι γραφή του DNA του ιού, ανεξάρτητα 
από τον πυρήνα του κυττάρου. 

Παράλληλα, η πρωτεΐνη MC162 επάγει την 
έκφραση υποδοχέων για τον EGF (Epidermal 
Growth Factor) στην επιφά νεια των ακανθο-
κυττάρων, και η ΜC007 πρωτεΐνη επάγει την 
κυτταρική διαίρεση και τροπο ποιεί τον πολλα-
πλασιασμό τους. Η πρωτεΐνη MC 054, παρό-
μοιας δράσης με την IL-18, μειώνει τη δράση 
της φυσιολογικής IL-18 που ενεργοποιεί τα φυ-
σικά κύτταρα φονείς, ενώ η πρωτεΐνη ΜC 148, 
αποτρέπει την IL-8 να προσελκύσει τα ουδετε-
ρόφιλα. Κλινικά χαρακτηρίζεται από την εμφά-
νιση θολωτών, μαργαριταροειδών βλατίδων, 
σαφώς περιγεγραμμένων με κεντρική ομφα-
λοποίηση και διάμετρο 3-5 mm. «Γιγαντιαίες 
βλάβες» διαμέτρου 15 mm είναι δυνατόν να 
εμφανιστούν. Στα παιδιά ο αριθμός των βλα-
βών μπορεί να είναι >100, με εντόπιση κυρί-
ως στο πρόσωπο και στα άκρα. Βλάβες στην 
πρωκτογεννητική περιοχή συμβαίνουν κυρί-
ως στα πλαίσια αυτοενοφθαλμισμού, ενώ οι 
παλάμες και τα πέλματα δεν προσβάλλονται. 
Συμμετοχή βλεννογόνων παρατηρείται κυρί-
ως σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο AIDS. 
10% των βλαβών της μολυσματικής τερμίν-
θου, είναι δυνατόν να παρουσιάζουν περιφε-
ρική εκζεματοειδή αντίδραση (δερματίτις τερ-
μίνθου). Βλάβες στα βλέφαρα και στον επιπε-
φυκότα είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε εμφά-
νιση επιπεφυκίτιδας και κερατίτιδας. 

Αυτόματη ίαση μπορεί να επέλθει σε ανο-
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σοεπαρκείς ασθενείς εντός 6-8 μηνών και σπα-
νιότερα εντός 5ετίας. Η διάγνωση είναι κυρί-
ως κλινική. Η κεντρική ομφαλοποίηση μπορεί 
να ενισχυθεί με ήπια κρυοθεραπεία. Με ειδι-
κές χρώσεις (Wright, Giemsa, Gram) μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μικροσκοπική ανίχνευ-
ση κυτταρικών εγκλείστων στο ζυμώδες έκ-
κριμα της βλάβης. Σπάνια τίθεται διαφοροδι-
αγνωστικό θέμα από: Ομαλές μυρμηκιές, ο-
μαλό λειχήνα, πυογόνο κοκκίωμα, συρίγγω-
μα, υδροκυσταδένωμα, σμηγματογόνο αδέ-
νωμα, τριχοεπιθηλίωμα, θηλώματα, κερατο-
ακάνθωμα, δερματικό κέρας, ΒCC. Ιστολογι-
κά παρατηρείται υπερπλασία της επιδερμίδας 
που εμβυθίζεται στο χόριο και σχηματίζει α-
πιοειδή λοβία, κείμενα το ένα δίπλα στο άλ-

λο που συγκλίνουν στο κέντρο της βλάβης. 
Χαρακτηριστικά ηωσινοφιλικά κυτταρο-

πλασματικά έγκλειστα γνωστά ως σωμάτια 
τερμίνθου ή σωμάτια Henderson-Paterson, 
περιέχουν τον ιό και απωθούν τον πυρήνα 
και τα σωμάτια της κερατοϋαλίνης στην πε-
ριφέρεια. Αυτόματη αποδρομή των βλαβών 
σε διάστημα 6-8 μηνών είναι συνήθης και 
η αποφυγή εφαρμογής θεραπείας ίσως να 
αποτελεί την κατάλληλη προσέγγιση σε α-
νοσοεπαρκή παιδιά. Θεραπεία ενδείκνυται 
σε συμπτωματική νόσο και για πρόληψη της 
μετάδοσης. Η επιλογή της κατάλληλης θε-
ραπευτικής μεθόδου εξαρτάται από την έ-
κταση, την εντόπιση των βλαβών, από τον 
βαθμό συνεργασίας και την ανοσολογική ι-

κανότητα του ασθενούς. 
Οι διαθέσιμες θεραπευτικές μέθοδοι πε-

ριλαμβάνουν τα εξής: Εφαρμογή χειρουρ-
γικού επιδέσμου, κρυοθεραπεία με υγρό ά-
ζωτο, απόξεση-σύνθλιψη και χρήση αλκοο-
λούχου ιωδίου 2% για 4-5 μέρες PDL (Pulse 
dye laser), τοπική χρήση ερεθιστικών ή καυ-
στικών ουσιών (τρετινοΐνη, ποδοφυλλοτο-
ξίνη 0,5%,TCA, κανθαριδίνη 0,7%, ΚΟΗ 
5%), ιμικουιμόδη 5% και σιμετιδίνη. Ιδιαί-
τερη προσοχή χρειάζεται σε ασθενείς με α-
τοπική δερματίτιδα όπου θα πρέπει να απο-
φεύγεται η χρήση καυστικών-χημικών ουσι-
ών. Προτιμάται απόξεση, κρυοθεραπεία και 
PDL, χρήση τοπικών αντιβιοτικών μετά τη θε-
ραπεία και αποφυγή κορτικοειδών.

Η κρυοχειρουργική-κρυοθεραπεία α-
ποτελεί εναλλακτική ή και πρώτης 
γραμμής θεραπεία σε διάφορες δερ-

ματικές παθήσεις. Παρακάτω περιγράφουμε 
εφαρμογές της σε δερματικές παθήσεις στα 
παιδιά όπως τη δερματική λεϊσμανίαση, τα 
αιμαγγειώματα, το επιδερμικό και φλεγμο-
νώδη γραμμικό μυρμηκιώδη σπίλο (ILVEN), 
το πυογόνο κοκκίωμα, την αγγειολεμφοει-
δή υπερπλασία του δέρματος με ηωσινοφι-
λία, τις βλατιδώδεις και οζώδεις δερματικές 
βλά βες (ασβεστοποιημένο οζίδιο ωτός κ.ά.) 
και το εντοπισμένο δακτυλιοειδές κοκκίωμα.

Δερματική λεϊσμανίαση
Επιδημιολογία

Η λεϊσμανίαση είναι μια παρασιτική ενδημι-
κή νόσος και παρατηρείται στην περιοχή της 
Μεσογείου, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, 
στην Ινδία, στη Βόρειο Αφρική αλλά και στην 
κεντρική και Νότια Αμερική. Στην Ελλάδα, βά-
σει μελέτης για την κατανομή των παρασίτων 
παγκόσμια, μέχρι το 2009 υπεύθυνα για τη 
δερματική και σπλαχνική λεϊσμανίαση στον 
άν θρωπο είναι η Leismania Infantum και η 
Leismania Tropica. Πηγή μόλυνσης στην πρώ-
τη είναι τα οικιακά σκυλιά και τα άγρια canids, 
ενώ στη δεύτερη τα περιστατικά είναι σπορα-
δικά και πηγή μόλυνσης είναι ο άνθρωπος. Σε 
γειτονικές χώρες όπως η Αλβανία βλέπουμε 
την παρου σία μόνο της L. Infantum, ενώ στην 
Κύπρο L. Infantum και L. donovani (σπλαχνι-

κή). Στην Ελλάδα ανευρίσκεται L. Infantum σε 
όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Α-
θήνα, Πελοπόννησος, Καβάλα, Θεσσαλονίκη) 
και L.Tropica στα Ιόνια νησιά και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση, το 
2012 ο αριθμός των οροθετικών ζώων σκύ-
λων με L. Infantum αυξάνει από 0,27% το 
1990, στο 2,9% το 1994 και 19,8% το 2009 
συνιστώντας επαγρύπνηση τόσο για σπλα-
χνική όσο και για δερματική λεϊσμανίαση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η L. Infantum εί-
ναι παράσιτο «καιροσκόπος», δεν εμφανί-
ζει λοίμωξη σε υγιείς μη ανοσοκατασταλ-
μένους, προκαλεί ασυμπτωματική μόλυνση 
αποτελώντας ένα μη ορατό πρόβλημα που 
μπορεί να αλλάξει την επιδημιολογία της νό-
σου. Στην Κρήτη, οι καιρικές συνθήκες ευνο-
ούν την ανάπτυξη τόσο της σπλαχνικής όσο 
και της δερματικής λεϊ σμανίασης και παρα-
τηρείται αυξημένη επίπτωση από 0 το 1984 
στο 1,33/100.000 κατοίκους το 2011. Ευπα-
θή ομάδα είναι τα παιδιά, όπου στην τελευταί-
α μελέτη από τα 66 άτομα τα 16 ήταν παιδιά 
μέχρι 13 ετών. Λόγω της καλοήθους πορεί-
ας της νόσου, το «Χανιώτικο σπυρί», πολλά 
περιστατικά δεν καταγράφονται αφού δεν α-
πευθύνονται στον δερματολόγο. Επιπλέον, η 
εκτεταμένη παρουσία σκνιπών στις παραλίες 
αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης L. Infantum 
και L.Tropica. Η επίπτωση της νόσου στα παι-
διά σε μελέτη από το Ιράν είναι 4,7% και σε 
ηλι κίες κάτω των 10 ετών 6,3%.

Κλινική εικόνα
Προσβάλλονται κυρίως οι εκτεθειμένες πε-

ριοχές του σώματος (πρόσωπο, λαιμός, βρα-
χίονες, κνήμες). Οι βλάβες είναι συνήθως μο-
νήρεις, αλλά μπορεί να είναι πολλαπλές με 
δορυφόρες βλάβες λόγω λεμφογενούς δια-
σποράς. Ξεκινά σαν μικρή βλατίδα καλώς πε-
ριγραμμένη, που σταδιακά αυξάνεται σε όζο 
ή πλάκα και μπορεί να εμφανίζει εξέλκωση 
ή μυρμηκιώδη υφή.

Πορεία δερματικών βλαβών
Η πλειοψηφία των οξέων δερματικών βλα-

βών υποχωρεί αυτόματα αφήνοντας ουλή (υ-
πόχρωμη ή υπέρχρωμη), αλλά μερικές μπορεί 
να γίνουν χρόνιες ή να εξαπλωθούν. Σε ασθε-
νείς με έκπτωση της κυτταρικής ανοσίας και τον 
εκτεταμένο τύπο δερματικής λεϊσμανίασης, οι 
βλάβες είναι πολλές και εξελκωμένες. Χωρίς 
θεραπεία, μετά από χρονική περίοδο που ποι-
κίλλει από μήνες έως και πάνω από 20 χρό-
νια, οι ασθενείς θα εκδηλώσουν βλεννογονο-
δερματικές βλάβες. Οι βλάβες στον βλεννο-
γόνο παρουσιάζουν μεγάλο φάσμα εκδηλώ-
σεων, από οίδημα χείλους-ρινός έως διάτρη-
ση του χόνδρου της μύτης και του λάρυγγα. 
Το παράσιτο εκδηλώνει ένα φαινόμενο τροπι-
σμού στον ρινικό χόνδρο και μπορεί να προ-
καλέσει εκτεταμένη απώλεια ιστού στο στόμα 
και τη μύτη (espundia), καθώς και μεταβολή 
στη χροιά των φωνητικών χορδών. Ένας ιδι-
αίτερος τύπος, η Leismaniasis Recidivans που 

Κρυοθεραπεία: 
σπάνιες εφαρμογές

ΕΛΕΝΗ ΤΑΣΟΥΛΑ
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
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οφείλεται στην L.Tropica, εμφανίζεται με ξηρές 
ερυθηματώδεις πλάκες. Χαρακτηρίζεται από 
υποτροπές στην περιοχή του αρχικού έλκους 
μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών ή και στην 
άκρη της ουλής.

Διαφορική διάγνωση
Οξείες λοιμώξεις:   
•  Μυκητιάσεις (σποροτρίχωση, βλαστομυ-

κητίαση)
•  Βακτηριαδικές
•  Ιογενείς
•  Μυκοβακτηριδιώσεις (λέπρα, μυρμηκιώ-

δης φυματίωση κ.λπ.) 

Χρόνιες λοιμώξεις: 
•  Φλεγμονώδεις
•  Σαρκοείδωση
•  Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος
•  Κοκκίωμα από ξένο σώμα
•  Νεοπλασματικές
•  Δερματικό λέμφωμα Τ-κυττάρων
•  Λεμφοκυτταρική διήθηση Jessner
•  Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
•  Κερατοακάνθωμα.

Διάγνωση
•  Βιοψία δέρματος και ανεύρεση του πα-

ρασίτου (ιστιοκύτταρα γεμάτα με σωμάτι-
α λεϊσμάνιας).

•  Επιφανειακό επίχρισμα της βλάβης με 
χρώση Giemsa Wright (όχι ικανοποιητι-
κά αποτελέ σματα γιατί τα παράσιτα βρί-
σκονται βαθύτερα στον ιστό).

•  Ενδοδερμική δοκιμασία λεϊσμανίνης (α-
ντίδραση Μontenegro), μικρή αξία σε πε-
ριοχές όπου η νόσος είναι ενδημική λό-
γω προηγούμενης έκθεσης στο παράσιτο.

•  Μελέτες ανοσοφθορισμού έχουν αξία ό-
ταν τα επίπεδα αντισωμάτων είναι υψηλά.

•  Μονοκλωνικά αντισώματα κατά των επι-
φανειακών αντιγόνων του παρασίτου, κυ-
ρίως για την ταυτοποίηση.

•  Καλλιέργειες υλικού αναρρόφησης από 
τις βλάβες σε άγαρ αίματος ΝΝΝ (Nicolle, 
Novy, Mac Neals) - μέτρια ευαισθησία.

Θεραπεία
α) Συστηματική θεραπεία
1  Αντιμονική μεγλουμίνη (20 mgr/kgr/ημέ-

ρα για 20 ημέρες)
1. Στιβογλυκονικό νάτριο
2.  Πενταμιδίνη3-4 mgr/kgr 1 φορά την ε-

βδομάδα για 4 μήνες (διάχυτη δερματι-
κή λεϊσμανίαση)

3.  Αμφοτερικίνη Β - λιποσωμιακή αμφοτε-
ρικίνη Β

4. Αλοπουρινόλη
5. Κετοκοναζόλη
6. Μιλτεφοσίνη (αντιπρωτοζωικό).

β) Ενδοβλαβική
1.  Αντιμονική μεγλουμίνη (μικρότερη απο-

τελεσματικότητα στα παιδιά από τους ε-
νήλικες εξαιτίας της παθογόνου δράσης 
του παρασίτου ή της φαρμακοκινητικής 
του φαρμάκου που προκαλεί μικρότερο 
λόγο αντίδρασης στις μικρές ηλικίες - ε-
πίκτητη παθητική ανοσία διαφορετική στα 
παιδιά από τους ενήλικες). Έγχυση 0,5-2 
cm3 στη βλάβη μέχρι να ασπρίσει.

2.  Στιβογλυκονικό νάτριο (0,2-0,4 ml) 3 φο-
ρές την εβδομάδα επί συνολικά 15 εγχύ-
σεις. Παρενέργειες: Επώδυνες, ερύθημα, 
κνησμός. Πλεονεκτήματα: Μικρότερα πο-
σοστά υποτροπών.

γ) Τοπική
3.  Κρυοθεραπεία (σχεδόν όλα τα παράσι-

τα της λεϊσμανίασης είναι εξαιρετικά θερ-
μοευαίσθητα)

4. Χειρουργική εξαίρεση
5.  Φωτοδυναμική θεραπεία (1 φορά την ε-

βδομάδα για 1 μήνα)
6. Τοπική θερμότητα

Κρυοθεραπεία
Τεχνικές: Κρυοδίου, ανοιχτός ψεκασμός, 

ψεκασμός με ανοιχτό κώνο. 
Κύκλοι: 2
Χρόνος ψύξης: 10-20 sec μέχρι την επίτευ-

ξη περιθωρίου 2 mm γύρω από τη βλάβη 
(πιο ευαίσθη το δέρμα), πρόσωπο 10 sec.

Συνεδρίες: 1-3 συνεδρίες κάθε 21 ημέρες 
(στην πλειοψηφία 2 είναι αρκετές).

Οδηγίες μετά την κρυοθεραπεία: Καθαρι-
σμός με αντισηπτικό και αντιβιοτική κρέμα 
(φουσιδικό οξύ, τετρακυκλίνη).

Πορεία βλάβης: Ερύθημα, οίδημα τις πρώ-
τες ώρες, πομφόλυγα στις 24-48 ώρες, υπο-
μελάγχρωση, υπερμελάγχρωση η οποία υ-
ποχωρεί τις περισσότερες φορές μέσα στους 
επόμενους μήνες.

Πλεονεκτήματα κρυοθεραπείας
Η κρυοθεραπεία στα παιδιά έχει λιγότε-

ρες παρενέργειες, είναι αποτελεσματική σε 
μικρό χρο νικό διάστημα, καλά ανεκτή, οι-
κονομική, με καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Παράγοντες υποτροπής 
κρυοθεραπείας
1. Διάγνωση
2.  Τύπος δερματικής λεϊσμανίασης (π.χ. 

Leismaniasis recidivans χαρακτηρίζεται 
από υποτροπές)

3.  Εντόπιση βλάβης (βλάβες στον βλεννο-
γόνο της στοματικής κοιλότητας πιο επιρ-
ρεπείς σε ατροφία)

4.  Μέγεθος και είδος βλάβης (π.χ. στις υ-
περκερατωσικές, μυρμηκιώδεις, η κερά-
τινη είναι άριστο μονωτικό υλικό που α-
ποτρέπει την επίτευξη χαμηλών θερμο-
κρασιών)

5.  Χρονιότητα της βλάβης (ιστοί με άφθονα 
ινώδη στοιχεία ανθίστανται περισσότερο)

6. Ιδιαιτερότητες πληθυσμού
7.  Εμπειρία κρυοχειρουργού (ακρίβεια, κα-

λή εφαρμογή).

Αγγειακές βλάβες
Αγγειακές βλάβες στα παιδιά που μπο-

ρούν να αντιμετωπιστούν με κρυοθεραπεί-
α είναι το πυογόνο κοκκίωμα, η αγγειολεμ-
φοειδής υπερπλασία με ηωσινοφιλία και τα 
αιμαγγειώματα.

Πυογόνο κοκκίωμα
Επιδημιολογία

Μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε 
ηλικία, αλλά πιο συχνά εμφανίζεται στα παι-
διά και εφήβους σε ίση αναλογία αγοριών-
κοριτσιών. Είναι σπάνιο σε βρέφη μικρότερα 
των 6 μηνών και η ηλικία αιχμής είναι η 2η δε-
καετία. Δεν υπάρχει γενετική προδιάθεση, δεν 
συσχετίζεται με τη φυλή και η επίπτωση του εί-
ναι 0,5% των δερματικών οζιδίων στα παιδιά.

Κλινικά χαρακτηριστικά
Μονήρης ερυθρή βλατίδα ή πολύποδας 

που μεγαλώνει γρήγορα σε διάστημα αρκε-
τών εβδομάδων ή μηνών και στη συνέχεια 
σταθεροποιείται. Το τελικό μέγεθος του εί-
ναι συνήθως 1 εκατ. και επιμένει μέχρι να ε-
ξαιρεθεί. Το 1/3 περίπου είναι αποτέλεσμα 
μικροτραυματισμού. Είναι εξαιρετικά ευαί-
σθητη βλάβη που αιμορραγεί μετά από μι-
κρό τραυματισμό. Είναι δυ νατόν να παρα-
τηρηθούν μικρές δορυφορικές βλάβες κο-
ντά στην πρωταρχική βλάβη μετά την κατα-
στροφή της. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπο-
ρεί να παρατηρηθούν εκτεταμένες μορφές 
πυογόνου κοκκιώματος. Μπορεί να παρα-
τηρηθούν με προϋπάρχουσες μορφές Port 
wine stain, ενώ έχουν αναφερθεί και μετά 
από θεραπεία με ρετινοειδή και αντιρετροϊ-
κά. Ανάμεσα στους προδιαθεσικούς παρά-
γοντες συμπεριλαμβάνονται και παιδιά των 
οποίων οι μητέρες εμφάνισαν πυογόνο κοκ-
κίωμα στην εγκυμοσύνη, καθώς και η πα-
ρουσία εκζέματος.
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Εντόπιση
Πυογόνο κοκκίωμα εμφανίζεται συνήθως 

στο κεφάλι, τον λαιμό, τα άκρα και στο ανώ-
τερο τμήμα του κορμού. Στο στόμα εντοπί-
ζεται στα χείλη, στη γλώσσα και στα ούλα.

Διάγνωση
Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εικόνα 

(ερυθρή αιμορραγούσα βλατίδα) σε συνδυ-
ασμό με το ιστορικό και την εντόπιση.

Σε διαφορετική περίπτωση συγχέεται με το 
αμελανωτικό μελάνωμα και σε ανοσοκατα-
σταλμένους ασθενείς με βακτηριακή αγγει-
ωμάτωση και σάρκωμα Κaposi.

Αλλά νοσήματα που μιμούνται το πυογό-
νο κοκκίωμα είναι τα κερασοειδή αιμαγγει-
ώματα, γλομαγγειώματα, άτυπο ινοξάνθω-
μα, επίκτητο digital ινοκεράτωμα, ερεθισμέ-
νοι σπίλοι και κοινές μυρμηκιές.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει ασάφεια 
στη διάγνωση, η ιστολογική επιβεβαίωση 
είναι χρήσιμη.

Θεραπεία
1. Χειρουργική εξαίρεση
2. Εκτομή κατ’ εφαπτομένη και καυτηριασμός
3. Laser CO2

4. Κρυοθεραπεία
5.  Ιμικουιμόδη 5% (2 μελέτες με εφαρμο-

γή σε 14 παιδιά)
6. Ενδοβλαβικά στεροειδή.

Κρυοθεραπεία (διάγνωση κλινική 
ή βιοψία)

Τεχνική: Ανοιχτός ψεκασμός, ψεκασμός με 
ανοιχτό κώνο και τεχνική του βαμβακοφό-
ρου στυλεού.

Χρόνος ψύξης: 20-30 sec, στην τεχνική του 
βαμβακοφόρου στυλεού μέχρι να σχηματι-
στεί άλως 1-2 mm.

Κύκλοι: 1 κύκλος, στην τεχνική του βαμ-
βακοφόρου στυλεού 2 κύκλοι.

Συνεδρίες: Συνήθως 2 με μεσοδιάστημα 3 
εβδομάδων, στην τεχνική β.σ. 1-4 συνεδρίες.

Παρενέργειες: Ερυθρότητα, οίδημα, μικρή 
ουλή μικρότερη από τη βλάβη, μικρή υπερ-
μελάγχρωση ή υποχρωμία.

Αγγειολεμφοειδής 
υπερπλασία με ηωσινοφιλία 
(AndioLymphoid Hyperplasia 
with Eosinophilia) 
Επιδημιολογία

Είναι καλοήθης αγγειακός όγκος αγνώστου 
αιτιολογίας με χαρακτηριστικά ιστολογικά και 
κλινικά γνωρίσματα. Παρατηρείται σε παιδιά 
και εφήβους. Προσβάλλει συχνότερα κορί-

τσια και οι βλάβες είναι κυρίως επιφανειακές 
και γύρω από το αυτί. Σε μερικές περιπτώσεις 
μπορεί να ευθύνεται τραυματισμός, αλλεργί-
α και φλεγμονή που διεγείρουν την αγγειογέ-
νεση. Επίσης, η παρουσία ηωσινοφίλων στη 
βλάβη αποτελούν πηγή ηωσινόφιλων πρω-
τεϊνών που εγείρουν την αγγειογένεση. Μερι-
κοί συγγραφείς υποστηρίζουν ενεργό ρόλο 
των φυλετικών ορμονών, λόγω της παρουσί-
ας υποδοχέων οιστρογόνων στις βλάβες και 
όχι στο φυσιολογικό δέρμα του ίδιου ασθενή.

Κλινικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηρίζεται από μονήρεις ή πολλαπλές 

βλατίδες, ή οζίδια καφέ ή κόκκινου χρώμα-
τος με εντόπιση στο κεφάλι, τον λαιμό, γύ-
ρω από τα αυτιά, στο μέτωπο και στο τριχω-
τό. Λιγότερο συχνές εντοπίσεις είναι ο κορ-
μός, οι βραχίονες και τα γεννητικά όργανα. Οι 
βλάβες είναι δερ ματικές ή υποδόριες. Μπορεί 
να συνοδεύονται από κνησμό και πόνο. Δεν 
υπάρχει λεμφαδενοπάθεια, ενώ και η περι-
φερική ηωσινοφιλία μπορεί να απουσιάζει.

Διαφορική διάγνωση
• Καλοήθης λεμφοειδής υπερπλασία
• Δερματικό λέμφωμα
• Σαρκοείδωση
• Μεταστατικοί όγκοι υψηλής αγγειοβρίθειας
•  Νόσος Kimura (αγόρια, παρουσία ηωσι-

νόφιλων στο αίμα, λεμφαδενοπάθεια, νε-
φρωσικό σύνδρομο στο 21% με εντόπι-
ση στον κορμό, τον λαιμό και το κεφάλι)

• Αγγειοσάρκωμα (δεν υπάρχει ηωσινοφιλία).

Θεραπεία
1.  Χειρουργική εξαίρεση (το 1/3 υποτρο-

πιάζει)
2. Ηλεκτροδιαθερμοπηξία
3. laser (pulsed-dye, argon)
4. Κρυοθεραπεία
5. Ακτινοθεραπεία
6. Εγχύσεις με σκληρυντικές ουσίες
7. Ενδοβλαβικά ή συστηματικά στεροειδή
8. Συστηματικά ρετινοειδή
9. Πεντοξυφιλλίνη.

Κρυοθεραπεία
Η κρυοθεραπεία μπορεί να είναι μέθοδος 

εκλογής στην αγγειολεμφοειδή υπερπλασία 
με ηωσινοφιλία γιατί κυριαρχεί το αγγειακό 
στοιχείο, οι βλάβες είναι συνήθως πολλα-
πλές και εντοπίζονται σε σημεία που η χει-
ρουργική αφαίρεση είναι δύσκολη. Επιπλέ-
ον, είναι οικονομική, εύκολη, έχει καλό αι-
σθητικό αποτέλεσμα και μικρότερα ποσοστά 
υποτροπής από άλλες θεραπείες.

Τεχνική: Ανοιχτός ψεκασμός.
Χρόνος ψύξης: 20 sec ή 15 sec στη βλά-

βη μετά τον σχηματισμό πάγου.
Κύκλοι: α) 1 συνεδρία β) σε υποτροπή α-

πό άλλες θεραπείες 3-4 συνεδρίες με μεσο-
διάστημα 4 εβδομάδων.

Επιθυμητή θερμοκρασία στον ιστό: -15°C.

Αιμαγγειώματα
Επιδημιολογία

Τα τριχοειδικά αιμαγγειώματα είναι η συ-
χνότερη καλοήθης υπερπλασία της παιδι-
κής ηλικίας με επιπολασμό 1-3% στα νεο-
γνά και 10-12% στη βρεφική ηλικία (μέχρι 
το 1° έτος). Είναι λι γότερο συχνά στους Α-
φρικανούς και τους Ασιάτες. Τα κορίτσια εμ-
φανίζουν αιμαγγειώματα 3 φορές συχνότερα 
από τα αγόρια και είναι πιο συχνά σε πρό-
ωρα νεογνά. Μετά τη γέννηση ο όγκος των 
αιμαγγειωμάτων αυξάνει, αλλά στο 90% υ-
ποστρέφουν. Διακρίνονται σε επιφανει ακά, 
εν τω βάθει και μεικτά.

Παθογένεση
Η παθογένεση τους δεν έχει ξεκαθαριστεί. 

Ενδιαφέρουσα είναι η θεωρία του Νorth και 
των συνεργατών του, σύμφωνα με την οποί-
α τα αιμαγγειώματα προέρχονται από αγ-
γειοβλάστες που εισέρχονται και διαφορο-
ποιούν άμεσα τον φαινότυπο του πλακού-
ντα ή από κύτταρα του πλακούντα που έ-
χουν εμβολιστεί. Η GLUT1 είναι μεταφορέ-
ας γλυκόζης που βρίσκεται στην επιφάνει-
α των ενδοθηλιακών κυττάρων των αιμαγ-
γειωμάτων και εκφράζεται και στα μικροεν-
δοθηλιακά κύτταρα του πλακούντα, αλλά 
όχι στο φυσιολογικό δέρμα ή άλλων αγγει-
ακών βλαβών. Επίσης, δείχνουν ανοσοαντι-
δραστικότητα και με άλλα αγγειακά αντιγό-
να του πλακούντα όπως το LewisΥ και με-
ροσίνη (merosin) και το FcR11.

Επιπλέον, η αυξημένη επίπτωση στα κο-
ρίτσια δείχνει ορμονική δράση στην αιμαγ-
γειογένεση, ενώ η υποστροφή τους οφεί-
λεται στην απόπτωση των ενδοθηλιακών 
κυττάρων.

Διαφορική διάγνωση
1. Αγγειακές βλάβες

•  Πυογόνο κοκκίωμα (εντόπιση, αιμορ-
ραγία)

•  Αιμαγγειοενδοθηλίωμα (διεισδυτικός ό-
γκος που αυξάνεται σιγά-σιγά)

2.  Αγγειακές δυσπλασίες (port wine stain, 
salmon patches, φλεβικές/λεμφικές/αρ-
τηριοφλεβώδεις δυσπλασίες)

3.  Καλοήθεις μη αγγειακές βλάβες (σπίλος 
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Spitz, δερμοειδής κύστη, ρινικό γλοίω-
μα, μυοϊνωμάτωση κ.λπ.)

4.  Κακοήθεις μη αγγειακοί όγκοι (ραβδομυ-
οσάρκωμα, ινοσάρκωμα κ.λπ.)

5.  Σύνδρομο Kasabach-Merritt (κατανάλω-
ση παραγόντων πήξης).

Διάγνωση
Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εικόνα 

και το ιστορικό, ενώ σε ιδιαίτερες περιπτώσεις 
θα γίνει έλεγχος με βιοψία, υπέρηχους (ηπα-
τικά αιμαγειώματα, βρέφη 3-6 μηνών, πιθα-
νό σ. ΡΗΑSΕS), μαγνητική τομογραφία (δδ: 
αιμαγγειωμάτων από αγγειακές δυσπλασίες) 
και αξονική τομογραφία. Άλλες: Έλεγχος της 
θυρεοειδικής λειτουργίας, γενική αίματος, η-
πατικά ένζυμα, Mayer κοπράνων (η παρου-
σία αίματος στα κόπρανα θέτει την υποψία ε-
νός αιμαγγειώματος στον γαστρεντερικό σω-
λήνα), αυξημένη αλκαλική φωσφατάση (υ-
ποψία παρουσίας ηπατικού αιμαγγειώματος).

Προσέγγιση αντιμετώπισης 
αιμαγγειωμάτων

Λόγω της μεγάλης ετερογένειας και της 
δυσκολίας πρόβλεψης της πορείας κατά τη 
βρεφική ηλικία των αιμαγγειωμάτων, η θε-
ραπευτική προσέγγιση είναι πρόκληση. Το 
πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η 
διάκριση σε αιμαγγειώματα με ή χωρίς επι-
πλοκές. Φωτογράφιση σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα επιτρέπει την καταγραφή αλλαγής 
των βλαβών και καλύτερη παρακολούθη-
ση. Αιμαγγειώματα χωρίς επιπλοκές είναι τα 
ασυμπτωματικά, που δεν εμφανίζουν έλκω-
ση ή δεν επηρεάζουν ζωτικές λειτουργίες. 
Αντίθετα, με επιπλοκές είναι συμπτωματικά 
που επηρεάζουν ζωτικές λειτουργίες, μπορεί 
να απειλήσουν τη ζωή και προκαλούν με-
γάλη αι σθητική παραμόρφωση και στη συ-
νέχεια μπορούν να προκαλέσουν κοινωνι-
κό στιγματισμό.

Απαιτούν στενή παρακολούθηση τις πρώ-
τες εβδομάδες της ζωής και αν μεγαλώνουν 
γρήγο ρα αποτελούν παράγοντα έγκαιρης α-
ντιμετώπισης τους.

Σκοποί θεραπείας
•  Πρόληψη και αντιμετώπιση όταν απειλεί-

ται η ζωή.
•  Ελαχιστοποίηση της ψυχοκοινωνικής επι-

βάρυνσης του ασθενούς και της οικογέ-
νειας του.

•  Θεραπεία εξηλκωμένων επιφανειών για 
μείωση της ουλοποίησης, φλεγμονής, αι-
μορραγίας και πόνου.

•  Αποφυγή επιθετικών θεραπειών σε αιμαγ-

γειώματα που έχουν και από μόνα τους 
καλή πρόγνωση.

Απλοποιημένο σχεδιάγραμμα 
αντιμετώπισης αιμαγγειωμάτων 
παιδικής ηλικίας

Έγκαιρη 
εκτίμηση

Πρόσωπο, 
κεφαλή, 
λαιμός, χέ-
ρια, πόδια, 
πρωκτο-
γεννετική 
περιοχή

Άμεσα Κρυοχειρουργική

Άλλες 
εντοπίσεις

Γρήγορη αύξη-
ση/κίνδυνος επι-
πλοκών

Κρυοχειρουργική
Laser
Χειρουργική

Ενεργός 
αναμονή

Υπολείμματα; Αισθητική χει-
ρουργική (μετά 
την εφηβεία)

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η ά-
ποψη της αναγκαιότητας πρόωρης διάγνωσης 
και θεραπείας των αιμαγγειωμάτων νεογνι-
κής-βρεφικής ηλικίας, αντίθετα με την παλαι-
ότερη τακτική της «ενεργητικής αναμονής».

Η έγκαιρη παρέμβαση προλαμβάνει την 
παρουσία επιπλοκών, μειώνοντας την ψυ-
χολογική επιβάρυνση τόσο στον ασθενή ό-
σο και στην οικογένεια του. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι υποστροφή δεν σημαίνει ίαση. 
Ατροφικό δέρμα, ευρυαγγείες, ουλή, υπο-
χρωμία, περιοχή με αλωπεκία είναι συνή-
θεις δερματικές εκδηλώσεις στο σημείο υ-
ποστροφής που επίσης επιβαρύνουν ψυχο-
λογικά τον ασθενή. Τέλος, η δυνατότητα θε-
ραπευτικής επιλογής γίνεται με βάση τα κλι-
νικά χαρακτηριστικά των αιμαγγειωμάτων.

Κλινική εικόνα
Τα επιφανειακά αιμαγγειώματα αποτελούν 

το 50-60% των αιμαγγειωμάτων της παιδι-
κής ηλι κίας. Συνήθως αυξάνονται σε μέγε-
θος από τη 2η μέχρι την 4η εβδομάδα και έ-
χουν εξωφυτικό χαρακτήρα με έντονα ερυ-
θρό χρώμα, μυρμηκιώδη επιφάνεια και ε-
λαστική σπογγώδη υφή. Τα εν τω βάθει αι-
μαγγειώματα εμφανίζονται σε ποσοστό 15% 
και κλινικά έχουν προεκβολή του δέρμα-
τος με μαλακή πλαστική υφή και συχνά ι-
ώδες χρώμα. Τέλος, τα μεικτά εμφανίζονται 
σε ποσοστό 25-35% και έχουν χαρακτηρι-
στικό ερυθροϊώδες χρώμα, ενώ πολλαπλά 
αιμαγγειώματα παρατηρούνται σε ποσο-
στό 10-15%. Εντοπίζονται στο πρόσωπο-
τράχηλο (50-60%) αλλά και στην πρωκτο-
γεννητική περιοχή.

Θεραπεία
Α’ Γραμμής

 Συστηματικά, ενδοβλαβικά και τοπικά κορ-
τικοστεροειδή κάτω από κλειστή περίδε-
ση, προπρανολόλη για τα αιμαγγειώμα-
τα βρεφικής ηλικίας.

Β’ Γραμμής
1. Ιντερφερόνη α2 και 2β
2. Βινκριστίνη
3. Pulse dye laser
4. Χειρουργική εξαίρεση
5. Κυκλοφωσφαμίδη.

Γ’ Γραμμής
1. Κρυοθεραπεία
2. Ενδοβλαβική μπλεομυκίνη
3.  Πίεση με κλειστή περίδεση και επιθέ-

ματα πολυουρεθάνης, κυρίως στα αι-
μαγγειώματα άκρων μεγάλης έκτασης.

Ενδείξεις κρυοθεραπείας
Α)  Επιφανειακά αιμαγγειώματα βρεφικής η-

λικίας με διάμετρο κάτω των 2 εκατοστών 
και βάθος κάτω από 4 χιλιοστά.

Β)  Σηραγγώδη αιμαγγειώματα βρεφικής και 
παιδικής ηλικίας.

Γ)  Αιμαγγειώματα στο κάτω χείλος στη βρε-
φική ηλικία.
Η κρυοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική 

σε μεγαλύτερα παιδιά και σε μικρές βλάβες. 
Παρενέργειες: Ατροφία, ουλές, υποχρωμία 
ή υπερμελάγχρωση. Η αποτελεσματικότη-
τα της κρυ οθεραπείας στα επιφανειακά είναι 
παρόμοια με το pulse dye laser.

Κρυοθεραπεία στα επιφανειακά 
αιμαγγειώματα

Τεχνική: Εξ επαφής με κρυόδιο και πίε-
ση (πλεονέκτημα με κρυόδιο: αδειάζει ο ό-
γκος από αίμα - κρυονέκρωση στα τοιχώ-
ματα των αγγείων).

Κρυογόνο: Υγρό άζωτο.
Χρόνος ψύξης: 10-15 sec μέχρι να σχημα-

τιστεί άλως 1-2 χιλιοστά.
Κύκλοι: Ένας σπάνια, 2.

Κρυοθεραπεία στα σηραγγώδη 
αιμαγγειώματα

Τεχνική: Κρυόδιο εξ επαφής και πίεση.
Χρόνος ψύξης: 20-30 sec (εξαρτάται από 

το μέγεθος και το βάθος της βλάβης). Όλη η 
βλάβη πρέπει να καλυφθεί από στρώμα πά-
γου μέχρι να σχηματιστεί άλως 2 χιλιοστών.

Κύκλοι: 2.
Σε μεγάλη βλάβη μπορεί να χρησιμοποι-

ηθούν 2 κρυόδια, αλλά απαιτείται προσο-
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χή στην αποκόλληση του κρυοδίου λόγω 
κινδύνου αιμορραγίας.

Μετά την κρυοθεραπεία παρατηρείται οί-
δημα και μπορεί να σημειωθεί αιμορραγία 
τις πρώτες 2 ημέρες. Η ορροροή και εσχαρο-
ποίηση αντιμετωπίζεται με τοπικά αντισηπτικά 
και τοπική αντιβιοτική αγωγή. Το αιμαγγείωμα 
πέφτει μετά από 2-3 εβδομάδες και παραμέ-
νει ερύθημα. Τέσσερις εβδομάδες μετά τη θε-
ραπεία παρατηρείται πλήρης αποκατάσταση.

Πλεονεκτήματα κρυοθεραπείας
Η κρυοθεραπεία είναι διαδεδομένη απλή 

μέθοδος, χαμηλού κόστους και τεχνική εξω-
τερικού ιατρείου. Έχει αποδεδειγμένη δρα-
στικότητα με άμεσο θεραπευτικό αποτέλε-
σμα. Η διάρκεια θεραπείας είναι σύντομη 
και δεν απαιτεί γενική ή τοπική αναισθησί-
α. Έχει ελάχιστη μεταθεραπευτική νοσηρό-
τητα. Μπορεί να επαναληφθεί και έχει εξαι-
ρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Οι Reische και Sculler-Petrovic (2000) σε 
24 αιμαγγειώματα (μικτά και επιφανειακά) εί-
χαν πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, στη 
μελέτη των Bassukas et al (2000) σε 105 αι-
μαγγειώματα, οι συγγραφείς συμπέραναν ό-
τι η κρυοθεραπεία μείωσε σημαντικά τη φά-
ση αύξησης των αιμαγγειωμάτων μετά από 
μόλις μία συνεδρία. Τέλος, η da Silva Serra 
και οι συνεργάτες της (2010), σε μελέτη για 
την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων θερα-
πειών σε 122 παιδιά με αι μαγγειώματα, στο 
7,1% εφάρμοσαν ανοιχτό ψεκασμό ή εξ ε-
παφής με χρόνο ψύξης 10-30 sec και αριθ-
μό συνεδριών 1-3, με καλή ανταπόκριση 
στη θεραπεία.

Επιδερμικός σπίλος 
Επιδημιολογία

Η επίπτωση του επιδερμικού σπίλου είναι 
1:1.000 νεογέννητα. Οι βλάβες είναι συνή-
θως ορατές από τη γέννηση στο 80%, αλ-
λά μπορεί να εμφανιστούν στην παιδική η-
λικία ή κατά την εφηβεία στο 20%. Εμφανί-
ζεται σποραδικά, αλλά μπορεί να υπάρχει 
και οικογενειακή προδιάθεση. Προσβάλλο-
νται εξίσου αγόρια κορίτσια 1:11.

Κλινική εικόνα
Εντοπίζονται στο κεφάλι, τον λαιμό, τα πό-

δια ή τον κορμό και ακολουθεί την κατανομή 
των γραμμών του Blanschko. Συνίσταται από 
μονήρεις πολλαπλές ετερόπλευρες ή αμφο-
τερόπλευρες γραμμικές πλάκες, καλώς περι-
γραμμένες υπερμελαγχρωστικές ασυμπτωμα-
τικές πλάκες ή βλατίδες. Το μέγεθος και η κα-
τανομή είναι μεταβλητά, μπορεί οι βλάβες να 

είναι υπερκερατωσικές ή έντονα μυρμηκιώδεις, 
ιδιαίτερα στις καμπτικές περιοχές αρθρώσεις 
και στον λαιμό. Σπάνια είναι υπομελαγχρω-
στικές. Στο σύνδρομο επιδερμικού σπίλου υ-
πάρχουν ανω μαλίες και από άλλα συστήματα.

Παθολογονατομική εικόνα
Στον επιδερμικό σπίλο συναντάμε 10 ιστο-

λογικούς τύπους, ενώ συνήθως παρόντα είναι 
πάνω από ένα. Αυτά είναι: Υπερπλασία της ε-
πιδερμίδας, υπερκεράτωση, ακάνθωση, θη-
λωμάτωση, μεταβλητή παρακεράτωση, επι-
δερμολυτική υπερκεράτωση, εστιακή ακανθο-
λυτική δυσκεράτωση. Σπάνια με τον επιδερμι-
κό σπίλο μπορεί να παρατηρηθούν ΒCC, SCC 
και κερατοακάνθωμα. Κακοήθης εξαλλαγή, 
αν εμφανιστεί εμφανίζεται μετά την εφηβεία.

Τύποι επιδερμικού σπίλου
1. Γραμμικός επιδερμικός σπίλος
2. Επιδερμολυτικός επιδερμικός σπίλος
3. Ακανθολυτικός επιδερμικός σπίλος
4. Γραμμμική ποροκεράτωση
5. Συστηματικός επιδερμικός σπίλος

Επιπλοκές επιδερμικού σπίλου
Μπορεί να παρατηρηθεί σπάνια συριγγο-

κυσταδένωμα, κερατοακάνθωμα, βασικοκυτ-
ταρικό καρκίνωμα και ακανθοκυτταρικό καρ-
κίνωμα. Αν παρατηρηθεί αλλαγή σε κάποιο 
σημείο, συστήνεται βιοψία και χειρουργική 
εξαίρεση του τμήματος αυτού του σπίλου.

Θεραπεία
Α’ Γραμμής

1.  Χειρουργική εξαίρεση σε μεγάλο βάθος 
(υποτροπή σε μικρότερο), μειονέκτημα 
η παρουσία ουλής (υπερτροφικής) ή και 
χηλοειδούς.

2.  Τοπική θεραπεία:   
Κορτικοστεροειδή
Ρετινοϊκό οξύ
Καλσιποτριόλη >6 ετών
5-φθοριοουρακίλη
Ποδοφυλλίνη

3.   Συστηματικά ρετινοειδή >12 ετών (ελατ-
τώνει το πάχος του επιδερμικού σπίλου, 
χωρίς όμως να εξαφανίζεται).

4. Laser
5. Κρυοθεραπεία

Η κρυοθεραπεία είναι μια αποτελεσμα-
τική λύση στη θεραπεία του επιδερμικού 
σπίλου. Προ καλεί τη μικρότερη επιβάρυν-
ση στον ασθενή, έχει τις λιγότερες παρενέρ-
γειες συγκριτικά με άλλες θεραπείες και επι-
πλέον είναι οικονομική.

Κρυοθεραπεία
Τεχνική: Ανοιχτός ψεκασμός.
Κρυογόνο: Υγρό άζωτο.
Χρόνος ψύξης: 10-15 sec συνεχής ψεκα-

σμός σε απόσταση 1 εκατ. και 1 χιλ. γύρω 
από τη βλάβη. Παχύτερα τμήματα χρειάζο-
νται περισσότερο χρόνο ψύξης.

Συνεδρίες: α) 2 σε μικρού μεγέθους βλάβες, 
β) 2-5 σε μεγαλύτερες βλάβες με μεσοδιαστή-
ματα 4-6 εβδομάδων.

Για τη μετεπεμβατική φροντίδα γίνονται 
πλύσεις με φυσιολογικό ορό 0,9% και ε-
φαρμόζονται τοπικά αντιβιοτικά και κορτι-
κοστεροειδή (σε κλειστή περίδεση τις πρώ-
τες 7 ημέρες μετά τη θεραπεία). Σε 2 εβδο-
μάδες γίνεται επούλωση.

Φλεγμονώδης γραμμικός 
μυρμηκιώδης επιδερμικός 
σπίλος
(Inflammatory Linear 
Verrucous Epidermal Nevus - 
ILVEN)
Επιδημιολογία

Πρωτοπεριγράφηκε το 1971 από τους 
Altman και Mehregan. Είναι μια διακριτή 
κλινική μορφή του γραμμικού μυρμηκιώ-
δους σπίλου. Στο 75% των περιπτώσεων 
εμφανίζεται πριν το 5° έτος της ηλικίας, συ-
νήθως τους πρώτους 6 μήνες μετά τη γέν-
νηση. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί στην ε-
νηλικίωση. Είναι πιο συχνό στα κορίτσια α-
πό τα αγόρια σε αναλογία 4:1. Οι περισσό-
τερες περιπτώσεις είναι σποραδικές. Συνδέ-
εται με ανωμαλίες στον σκελετό και στους 
νεφρούς. Οι βλάβες μπορεί να υποχωρή-
σουν στην ενηλικίωση. Το 6% των επιδερ-
μικών σπίλων είναι ILVEN.

Εντόπιση
Εντοπίζεται στο κάτω ήμισυ του σώματος 

και πιο συχνά στους γλουτούς. Μόνο το 16% 
των βλαβών βρίσκονται στο άνω τμήμα του 
σώματος (μασχάλες, βραχίονες, χέρι).

Συμπτώματα αποτελούν επίμονες, κνησμώ-
δεις, ετερόπλευρες, ερυθηματώδεις, μυρμη-
κιώδεις, λεπιδώδεις βλάβες κατά μήκος των 
γραμμών του Blanschko.

Αιτιοπαθογένεση
Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι μεμο-

νωμένες, αν και σε μερικές περιπτώσεις που 
συνδέονται με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και 
αρθρίτιδα, τα ευρήματα είναι τυχαία. Μερι-
κοί συγγραφείς θεωρούν ότι είναι μια μορ-
φή γραμμικής ψωρίασης, δεδομένου ότι μοι-
ράζονται κοινό παθογενετικό μηχανισμό που 
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κινητοποιείται από τις κυτοκίνες. Επίσης, α-
σθενείς με ILVEN έχουν τάση για ψωρίαση ή 
οικογενειακό ιστορικό ψωρίασης.

Διαγνωστικά κριτήρια
1.  Ετερόπλευρη, κνησμώδης, γραμμική, 

μυρμηκιώδης βλάβη
2. Εμφάνιση σε πρώιμη ηλικία
3. Αντίσταση στη θεραπεία.

Διαφορική διάγνωση
Μη φλεγμονώδη επιδερμικό σπίλο (ασυ-

μπτωματικός, συνδέεται με ανωμαλίες στο 
σκελετό και στους οφθαλμούς και στο κε-
ντρικό νευρικό σύστημα άλλη εντόπιση).

Γραμμική ψωρίαση (ασυμπτωματική α-
νταπόκριση στην αντιψωριασική θεραπεία).

Γραμμικός λειχήνας (συνήθως ασυμπτωμα-
τική, τάση υποστροφής, άλλα ιστολογικά).

Θεραπεία (Έχει τάση να υποχωρεί 
ή να βελτιώνεται με τον χρόνο)
•  Τοπική θεραπεία (καλσιποτριόλη, 5-φθο-

ριοουρακίλη, τρετινοΐνη)
• Δερμοαπόξεση
• Τοπικά και ενδοβλαβικά στεροειδή
•  Τμηματική χειρουργική εξαίρεση (α’ γραμ-

μή)
•  Κρυοθεραπεία (μεγάλες τμηματικές βλά-

βες χρειάζονται πολλές συνεδρίες)
•  Laser CO2: Κίνδυνος ουλοποίησης – 

Erbium-YAG: Ακριβής τεχνική, δυσκολία 
στην αιμόσταση, κίνδυνος ουλοποίησης – 
Pulsed Ruby Laser: Καλή ανταπόκριση μό-
νο στο υπερχρωμικό τμήμα του σπίλου.

Κρυοθεραπεία
Τεχνική: Ανοικτός ψεκασμός. 
Κρυογόνο: Υγρό άζωτο.
Χρόνος ψύξης: 10-15 sec συνεχής ψεκα-

σμός σε απόσταση 1 εκατ. και 1 χιλ. γύρω 
από τη βλάβη. Τα παχύτερα τμήματα χρει-
άζονται περισσότερο χρόνο ψύξης.

Συνεδρίες: 3-5 με μεσοδιαστήματα 4 ε-
βδομάδων.

Μετεπεμβατική φροντίδα είναι παρόμοια 
με του επιδερμικού σπίλου.

Βλατιδώδεις και οζώδεις 
δερματικές βλάβες στα παιδιά 
Αβεστοποιημένο οζίδιο στο αυτί 
(Calcified ear nodule)

Ιδιοπαθής ασβέστωση, με μονήρες οζίδιο 
στο πτερύγιο ή στον λοβό του αυτιού, που 
εμφανίζεται στα νεογέννητα. Είναι ομαλό, 
μεγέθους 3-10 χιλ. και μπορεί να εμφανίζει 
εξέλκωση και εκροή λευκού σκληρού υλι-

κού σαν κιμωλία. Συνήθως είναι ασυμπτω-
ματικό και δεν σχετίζεται με συστηματικές δι-
αταραχές. Μπορεί να υποστραφεί αυτόματα.

Διαφορική διάγνωση
• Μολυσματική τέρμινθος
• Συρίγγωμα
• Κύστη Inclusion, έγκλειστη

Θεραπεία
• Κρυοθεραπεία
• Απόξεση

Κρυοθεραπεία
Τεχνική: Ανοιχτός ψεκασμός. 
Χρόνος ψύξης: 10 sec. 
Κύκλοι:  Ένας. 
Συνεδρίες: Μία.

Ασβέστωση στο πέλμα (Heelstick 
calcinosis)

Εντοπισμένες, ασβεστωμένες βλατίδες κί-
τρινου-λευκού χρώματος κατά μήκος του 
πέλματος στα νεογέννητα. Μπορεί να είναι 
ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα μονήρη ή 
ομάδα και αντιπροσωπεύουν εναποθέσεις 
ασβεστίου μετά από φλεβοκέντηση στο νε-
ογνό, ιδιαίτερα στα πρόωρα. Οι βλάβες έρ-
χονται στην επιφάνεια του δέρματος, μεγα-
λώνουν και μπορεί να παρατηρηθεί εκροή 
λευκού σκληρού υγρού.

Είναι ασυμπτωματικές και υποστρέφουν 
αυτόματα μετά από αρκετούς μήνες.

Θεραπεία
• Ήπια κρυοθεραπεία. 

Τεχνική: Ανοιχτός ψεκασμός. 
Χρόνος ψύξης: 10sec. 
Κύκλοι: Ένας.

• Απόξεση.
•  Τοπική εφαρμογή ρετινοειδών μπορεί να ε-

πισπεύσει την αυτόματη υποστροφή τους.

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
Επιδημιολογία

Το δακτυλιοειδές κοκκίωμα είναι καλοή-
θης, φλεγμονώδης, επίκτητη δερματοπά-
θεια που εμφανίζεται πιο συχνά στα παιδιά 
και νεαρούς ενήλικες και τα 2/3 των ασθε-
νών είναι κάτω των 30 ετών. Οι γυναίκες 
προσβάλλονται περισσότερο σε αναλογία 
2,5:1. Από τους τύπους του δακτυλιοειδούς 
κοκκιώματος, το υποδερματικό προσβάλλει 
σχεδόν αποκλειστικά παιδιά ηλικίας 2-5 ε-
τών. Έχουν αναφερθεί οικογενείς περιπτώ-
σεις δακτυλιοειδούς κοκκιώματος, αλλά οι 
περισσότερες είναι σποραδικές.

Αιτιολογία
Έχουν ενοχοποιηθεί ιογενείς λοιμώξεις ό-

πως ο ιός της ανοσοανεπάρκειας (HIV), ο ι-
ός Epstein-Barr (ΕΒV), ο ιός της ηπατίτιδας 
C (ΗCV), ο ιός του απλού έρπητα (ΗSV) και 
ο ιός της ανεμευλογιάς έρπητα-ζωστήρα 
(ΗVΖ). Δακτυλιοειδές κοκκίωμα έχει περι-
γραφεί μετά από τραυματισμό του δέρμα-
τος, δήγμα εντόμων, μετά από Μantoux, 
ΗΒV εμβολιασμό, PUVA, θεραπεία με βι-
ταμίνη D, έκθεση στον ήλιο και στρεσογό-
νες καταστάσεις. Δακτυλιοειδές κοκκίωμα 
και σακχαρώδης διαβήτης εμφανίζεται στο 
12% και συχνότερα στο γενικευμένο δα-
κτυλιοειδές κοκκίωμα. Η συσχέτιση του 
με σαρκοείδωση, λέμφωμα, θυρεοειδίτι-
δα κ.ά., αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθε-
σης. Ο μηχανισμός δεν έχει ξεκαθαριστεί, 
αλλά η συσχέτιση με τους ιούς πιθανολο-
γούν προκαλεί μια επιβραδυνόμενη αντί-
δραση υπερευαισθησίας (Τh1) όπου τα ε-
νεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα παράγουν 
κυτοκίνες -πιο σημαντική η ιντερφερόνη-γ, 
μαζί με τον παράγοντα νέκρωσης όγκων α 
και μεταλλοπρωτεϊνάσες προκαλούν απο-
δόμηση της θεμέλιας ουσίας.

Κλινική εικόνα
Ασυμπτωματικές ή ήπια κνησμώδεις ε-

πίπεδες βλατίδες, ιώδεις ή στο χρώμα του 
δέρματος που υποχωρούν κεντρικά και σχη-
ματίζουν δακτυλιοειδείς βλάβες. Μπορεί 
οι βλάβες να φτάσουν μέχρι τα 5 εκατ. σε 
διάμετρο. Το τυπικό δακτυλιοειδές κοκκί-
ωμα εντοπίζεται συνήθως στη ράχη των 
χεριών και των ποδιών και λιγότερο στις 
αρθρώσεις (αστράγαλοι, γόνατα, καρ ποί). 
Το πρόσωπο και το τριχωτό προσβάλλο-
νται σπάνια.

Γενικευμένο: Παιδιά, συμμετρικό, βλάβες 
βλατίδες, οζίδια, κηλίδες που εντοπίζονται 
στον κορμό, λαιμό και άκρα. Διαρκεί πάνω 
από 4 χρόνια και έχει φτωχή ανταπόκριση 
στη θεραπεία.

Υποδερματικό: Μεγάλο, ανώδυνο, υπο-
δερματικό, μαλακό οζίδιο που μπορεί να ε-
ντοπίζεται στα χέρια, τα δάχτυλα, το τριχω-
τό, τους γλουτούς, τους αγκώνες, τα γόνα-
τα, την κνήμη και περιστοματικά.

Διατιτραίνον: Είναι σπάνιο, χαρακτηρίζε-
ται από ομφαλωτές βλατίδες διαμέτρου 1-
4 χιλ. που μπορεί να συρρέουν και εντοπί-
ζονται στα χέρια, στην κοιλιά, στον κορμό 
και τα πόδια.

Διαφορική διάγνωση
• Δερματοφυτία
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• Μεταναστευτικό ερύθημα νόσου Lyme
• Δευτερογενής ή τριτογενής σύφιλη
• Νομισματοειδές έκζεμα
• Φυγόκεντρο δακτυλιοειδές ερύθημα
• Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος
• Σαρκοείδωση
• Ρευματοειδή οζίδια (υποδερματικό τύπο)
• Δήγματα εντόμων
• Διατιτραίνουσα ελάστωση, κολλαγόνωση 
• Δερματική καλσίνωση.

Εργαστηριακός έλεγχος
Κρίνεται μη αναγκαίος, εκτός από συγκε-

κριμένους τύπους και ο συνήθης έλεγχος εί-
ναι ιολογικός, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρί-
νη, έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας.

Βιοψία
Λεμφοϊστιοκυτταρικό, γιγαντοκυτταρικό 

κοκκίωμα στο επιφανειακό χόριο και ελα-
στωτική εκφύλιση ελαστικών ινών.

Προσέγγιση ασθενούς - Πορεία 
νόσου

Το ΔΚ είναι μια καλοήθης ασυμπτωματική 
δερματοπάθεια με απρόβλεπτη πορεία. Η ε-
πιλογή της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται 

με βάση την ηλικία του ασθενούς, την κλι-
νική μορφή, την έκταση της νόσου, την αι-
σθητική και λειτουργική ικανότητα. Οι βλά-
βες υποστρέφουν χωρίς θεραπεία μέσα σε 
μήνες-2 χρόνια. Υποστροφή μπορεί να πα-
ρατηρηθεί επίσης μετά από βιο ψία. Χειρό-
τερη πρόγνωση έχει το γενικευμένο δακτυ-
λιοειδές κοκκίωμα.

Θεραπεία
1.  Ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή, τοπικά 

κορτικοστεροειδή υπό κλειστή περίδεση
2. Κρυοθεραπεία
3. Αναστολείς καλσινευρίνης
4.  Δαψόνη, εστέρες φουμαρικού οξέος, ρε-

τινοειδή, ανθελονοσιακά (γενικευμένο)
5. Ιμικουιμόδη
6.  PUVA (εκλεκτική εξάλειψη των κυττάρων 

υπεύθυνα για την έναρξη της νόσου) ε-
ντοπισμένο, γενικευμένο

7.  Χειρουργική εξαίρεση στο υποδερματι-
κό όταν υπάρχει σοβαρή λειτουργική δι-
αταραχή.

Εναλλακτικές: 
Εντοπισμένο: Βιταμίνη ΡΡ, Laser CO2

Γενικευμένο Tranilast (rizaben), αντιαλλερ-
γικό, σε δόση 300 mgr

Πεντοξυφυλλίνη
Ιωδιούχο κάλιο 450 mgr à 1.500 mgr
Κυκλοσπορίνη 6 mgr ημερησίως.

Κρυοθεραπεία
Η κρυοθεραπεία αποτελεί εναλλακτική 

θεραπεία για το εντοπισμένο δακτυλιοει-
δές κοκκίω μα. Υπάρχουν πολλές ανέκδο-
τες μελέτες για την αποτελεσματικότητα της 
κρυοθεραπείας. Οι Blume-Peytavi και Ζου-
μπούλης, σε μελέτη σε 31 ασθενείς με ε-
ντοπισμένο δακτυλιοειδές κοκκίωμα, είχαν 
καλά αποτελέσματα με κάθαρση των βλα-
βών και καλό αισθητικό αποτέλε σμα. Υπο-
τροπή εμφάνισε μόνο ένας στους 16 μήνες 
μετά τη θεραπεία.

Ενδείξεις: Εντοπισμένο δακτυλιοειδές κοκ-
κίωμα.

Τεχνική: Εξ επαφής με κρυόδιο.
Κρυογόνο: Πρωτοξείδιο αζώτου (-86°C, 

υγρό άζωτο -196°C).
Κύκλοι: 1 κύκλος ψύξης 10-60 δευτερό-

λεπτα.
Συνεδρίες: 1-2 με μεσοδιάστημα 20-30 η-

μέρες (στο 80% μία συνεδρία).
Παρενέργειες: Ερυθρότητα, πομφόλυγα, 

υπερμελάγχρωση, υπομελάγχρωση.

M E D I C I N E  A N D  A E S T H E T I C S
the Service Company

FILLER VOLUME RICH
Το PRINCESS FILLER είναι ένα απο-
στειρωμένο βιοδιασπώμενο βισκο-
ελαστικό, διαυγές, άχρωμο, ισοτο-
νικό, ομογενές και μονοφασικό εμ-
φυτεύσιμο τζέλ 
Eνδείκνυται για την διόρθωση ήπι-
ων ή σοβαρών ρυτίδων, περιστο-
ματικών ρυτίδων, διόρθωση χει-
λιών και αύξηση όγκου αυτών. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες 
τις περιοχές του προσώπου εκτός 
ματιών. Συνιστάται να εγχύεται  στη 
μέση και βαθύτερη στιβάδα του 
δέρματος προς επίτευξη φυσικής 
εμφάνισης με διάρκεια στο χρόνο.

Το PRINCESS VOLUME είναι  ένα μονο-
φασικό, αποστειρωμένο, βιοδιασπώμε-
νο, βισκοελαστικό, διαυγές, πυκνό και 
ομογενοποιημένο εμφυτεύσιμο τζελ.
Ενδείκνυται στην διόρθωση των βαθιών 
ρυτίδων και αυλάκων, υποδόριων εμ-
βυθίσεων, περιγράμματος προσώπου 
και δημιουργία όγκου. Το PRINCESS 
VOLUME εγχύεται μέσω μιάς βελόνας 
27G για μικρότερη τραυματική χρήση 
χάρις στης βισκοελαστικότητά του και 
στον σχεδιασμό της σύρριγγας.
Συνιστάται να εγχύεται στα βαθύτερα 
στρώματα του δέρματος.

Το PRINCESS RICH είναι ενα αποστειρωμένο, βισκοελαστικό δι-
αυγές, άχρωμο, ισοτονικό και βιοδιασπώμενο τζέλ.
Βασισμένο στην τεχνολογία S.M.A.R.T το τζέλ δεν είναι συνδε-
δεμένο, αλλά σταθεροποιημένο με glycerol. Ένα φυσικό ενυ-
δατικό που κατακρατά το νερό και διατηρεί ενυδατωμένη την 
επιδερμίδα. Το PRINCESS RICH έχει υψηλή περιεκτικότιτα σε 
ΗΑ και μεγάλο μοριακό βάρος (3.0 mio Daltons) για μακρο-
χρόνια αποτελέσματα αναζωογόνησης. Ο συνδυασμός ΗΑ και 
glycerol αυξάνει την αντοχή και την ενυδάτωση του δέρματος.
To PRINCESS RICH ενδείκνυται για χρήση σε μεσοθεραπεία. Εγχύ-
εται στα ανώτερα στρώματα του δέρματος και ενισχύει την τονικό-
τητα και την ελαστικότητα του δέρματος, Δίνει μια λάμψη και σβή-
νει τα σημάδια του χρόνου. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστώ-
νται 3 θεραπείες ανά 3 εβδομάδες.

Γιατί να επιλέξω το PRINCESS;
Η τέχνη της Αισθητικής από την CrOMA

Ποιότητα

• Άμεσα και μακροχρόνια 
αποτελέσματα

• Υψηλή ροή και 
αποτελεσματικότερη δυνατότητα 
ανύψωσης με όψη φυσικού 
αποτελέσματος.

• Ευκολία στην χρήση, 
ομογενοποιημένο και ομαλό για 
ιδανικό έλεγχο ροής και άνεση 
καθ όλη την θεραπεία.

Ασφάλεια

• Αντιαλλεργικό, δεν απαιτείται 
τεστ αλλεργιών πριν την χρήση.

• Μηδαμινός κίνδυνος 
παρενεργειών χάρη στην 
μοναδική διαδικασία 
εξαγνισμού και αφαίρεσης 
οξυγόνου και αποστείρωσης.

Άνεση

•Μικρή γυάλινη σύρριγγα
• Ειδικός σχεδιασμός 
εμβόλου

• Εργονομική λαβή (360ο 
περιστροφή)

• Σταθερότητα και πλήρης 
έλεγχος καθ όλη την 
διάρκεια θεραπείας.

Νέα γενιά ενέσιμων υαλουρονικών προϊόντων
και προϊόντων μεσοθεραπείας

Μάσκα προσώπου με Υαλουρονικό οξύ ή πρασινο τσάι 
(Aloe Vera), για περιποίηση προσώπου, αναζωογόνηση 
ή χρήση μετά απο εφαρμογές Laser rejuvenation.

SKINCArE MASK

the Service Company
A.E.B.E

Παιανία:
1ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02
Τηλ: 211 10 22 900, Fax: 210 8040215
Γουδί:
Τετραπόλεως 4-8, 115 27, Tηλ.: 210 7777608, 7776178
Θεσσαλονίκη:
Ν. Τελόγλου 7, 546 36, Τηλ.: 2310 968799
www.sadent.com • sadent@usa.net
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Τ α χηλοειδή σχηματίζονται όταν υπάρ-
χει υπερβολική αντιδραστική παρα-
γωγή ινώδους ιστού, ως απάντηση 

σε δερματικό τραύμα. Η διαφορά τους με 
την υπερτροφική ουλή είναι ότι η τελευταία 
παραμένει στην αρχική θέση τραυματισμού, 
ενώ το χηλοειδές εκτείνεται πέρα από τα ό-
ρια της θέσης αυτής.

Επιδημιολογία
Ηλικία: Από την εφηβεία μέχρι 30 ετών.
Φύλο: Α = Θ.
 Φυλή: Πολύ πιο συχνά στα άτομα σκου-
ρότερου δερματικού τύπου.

Αιτιολογία
Άγνωστη. Συνήθως μετά από τραυματι-

σμό του δέρματος (π.χ. χειρουργικές ουλές, 
κοψίμα τα, γδάρσιμο, κρυοθεραπεία, δια-
θερμοπηξία, εμβολιασμοί, ακμή, έγκαυμα, 
κ.λπ.). Μπορούν, επίσης, να εμφανίζονται 
αυτόματα, χωρίς ιστορικό τραυματισμού.

Ιστορικό
Εμφανίζονται ασυμπτωματικά ή μπορεί να 

προκαλούν κνησμό ή άλγος στην αρχή. Τα 
συ μπτώματα αυτά εξασθενούν με τον χρόνο.

Δερματικά ευρήματα
Τυπική βλάβη: Βλατίδες, οζίδια, όγκοι, με-

γάλες οζιδιακές βλάβες.
Χρώμα: Δερματόχροα ή ροδόχροα.
Σχήμα: Μπορεί να είναι γραμμικά, ακολου-

θώντας το τραύμα ή τη χειρουργική τομή.
Ψηλάφηση: Σκληρά, με λεία επιφάνεια.
Θέσεις προτίμησης: Λοβία αυτιών, ώμοι, 

άνω ράχη, αυχένα, στήθος. Πιο επιρρεπή 
είναι άτομο με οικογενειακό ιστορικό εμ-
φάνισης χηλοειδών και άτομα με σκού-
ρο δέρμα.

Διαφοροδιάγνωση
Η διάγνωση των χηλοειδών γίνεται κλινι-

κά. Βιοψία συνήθως δεν απαιτείται, παρά σε 
περί πτωση κλινικής αμφιβολίας.

Η διαφοροδιάγνωση γίνεται από:
1. Ουλή
2. Δερματοΐνωμα
3. Επηρμένο δερματοϊνοσάρκωμα
4. Morphea (οζώδης τύπος)

5. Σαρκοείδωση
6. Κοκκίωμα ξένου σώματος
7. Λοβομύκωση (Keloidal blastomycosis).

Ιστοπαθολογία
Η υπερτροφική ουλή αποτελείται από σπεί-

ρες νεαρού ινώδους ιστού, ινοβλάστες σε τυ-
χαία κατανομή και ελάττωση ελαστικών ινών. 
Το χηλοειδές περιέχει επιπλέον παχιές, ηωσι-
νοφιλικές, ακυτταρικές δέσμες κολλαγόνου.

Πορεία και πρόγνωση
Ενώ οι υπερτροφικές ουλές γίνονται πιο 

επίπεδες και μαλακότερες με το χρόνο, τα 
χηλοειδή μπορούν να συνεχίζουν να εκτεί-
νονται βραδέως για χρόνια.

Θεραπεία
Άτομα με ιστορικό χηλοειδών πρέπει να 

αποφεύγουν τον τραυματισμό του δέρμα-
τος και τις μη αναγκαίες επεμβάσεις (π.χ. 
τρύπημα αυτιών) για να μην σχηματιστούν 
ουλές.
1.  Κρυοχειρουργική. Ο χρόνος ψύξης και 

η τεχνική εξαρτώνται από το μέγεθος, το 
πάχος και το σχήμα της βλάβης. Τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται:

Α) Η εξ επαφής μέθοδος
Β) Ο ψεκασμός
Γ) Η ενδοβλαβική χορήγηση υγρού αζώτου.
 Ο χρόνος ψύξης κυμαίνεται στα 15-30-60 
δευτερόλεπτα σε έναν κύκλο ή και σε δι-
πλό κύκλο ψύξης-απόψυξης. Πρόσφατες 
βλάβες ανταποκρίνονται καλύτερα σε σχέ-
ση με τις παλαιότερες. Τα αποτελέσματα 
της είναι ικανοποιητικά και φαίνεται να υ-
περέχει των άλ λων μεθόδων, ιδίως αν συ-
γκριθεί με τις ενδοβλαβικές διηθήσεις κορ-
τικοειδών. Όταν η κρυοχειρουργική συν-
δυαστεί με ενδοβλαβικές διηθήσεις κορ-
τικοειδών, η ψύξη γίνεται είτε πριν είτε με-
τά τη διήθηση με κορτικοειδή.

2.  Τοπικά στεροειδή με περίδεση ειδικά 
σε νέες βλάβες. Οι ασθενείς πρέπει να 
προειδοποι ούνται σχετικά με τις παρε-
νέργειες των στεροειδών.

3.  Ενδοβλαβική έγχυση στεροειδών. Τρι-
αμσινολόνη (10 mg/ml ενδοβλαβικά 0,1 
μέχρι 1 ml) κάθε μήνα ελαττώνει τον κνη-
σμό, την ευαισθησία και επιπεδώνει τον 

όγκο. Χρήσιμο είναι το Derma-Jet.
4.  Χειρουργική αφαίρεση. Αν και βλά-

βες που αφαιρούνται χειρουργικά, συ-
χνά υποτροπιά ζουν με μεγαλύτερο μέ-
γεθος από τις αρχικές. Συνιστάται προ-
σεκτική πλαστική επέμβαση και κλειστή 
περίδεση για τουλάχιστον 6 μήνες για να 
μην υποτροπιάσει και συνδυασμός με εν-
δοβλαβικές εγχύσεις στεροειδών, ακτινο-
θεραπεία ή φωτοδυναμική θεραπεία. Ει-
δικά στην περιοχή του ωτός, συνιστάται 
χειρουργική εξαίρεση συνδυαστικά με 
κρυο θεραπεία και ενδοβλαβικές διηθή-
σεις τριαμσινολόνης. Στη συνέχεια για 6 
μήνες τουλάχι στον συνιστάται χρήση νάρ-
θηκα ή κλιπ πιεστικά.

5.  Ενέσεις με 5-Φθοριουρακίλη 
(500mg/10ml).

7.  Γέλη σιλικόνης τοπικά (12-24h) για με-
γάλο χρονικό διάστημα. Παρατηρήθη-
καν στις κα λυμμένες περιοχές κνησμός, 
μολύνσεις, διαβρώσεις, εξανθήματα. Ε-
ναλλακτική λύση για τα παραπάνω είναι 
η χρήση υγρής σιλικόνης.

8.  Pulse Dye Laser (585nm) - κάθε 6-8 ε-
βδομάδες για 6 μήνες.

9.  CO
2 Fractional Laser (10.600 nm). Μπο-

ρεί να συνδυαστεί με Pulse Dye Laser και 
ενδοβλαβικά στεροειδή.

10. Τρετινοΐνη.
11. Ακτινοθεραπεία.
12.  Ενέσεις χονδροϊτινάσης (η συσσώρευ-

ση στους ιστούς chondroitin sulfate (CS) 
συνεπά γεται μείωση των ελαστικών ινών. 
Συνεπώς οι ενέσεις βοηθούν).

13.  Θαλιδομίδη. Αντιϊνωτικός παράγοντας 
(antifibrotic effect), καταστέλλει τον 
μεταμορφω τικό αυξητικό παράγοντα β1 
(TGFβ1 – Transforming Growth Factor 
beta1). Τελευταίες με λέτες υποδεικνύ-
ουν ότι ο ΤGFβ και ο αυξητικός παράγο-
ντας συσσώρευσης αιμοπεταλίων (PDGF 
– Platelet derived growth factor) ευθύ-
νονται για τα χηλοειδή. Πιθανή μελλο-
ντική θεραπεία για την αντιμετώπιση χη-
λοειδών θα είναι οι αναστολείς ΤGF-β.

14. Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ).
15. Ιντερφερόνη (ΙFΝ-γ). Πολύ ακριβή.
16.  Botulinum Toxin Α. Δεν είχε ικανοποι-

ητικά αποτελέσματα.

Χηλοειδή
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

ID
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H διάρκεια της αποτελεσματιτότητας αυξάνει 
με επαναλήψεις ενέσεων βοτουλινικής τοξίνης 

στην πρωτοπαθή παλαμιαία υπεριδρωσία. 
Μια μελέτη 28 ασθενών

Duration of efficacy increases with the repetition of botulinum toxin A injections 
in primary palmar hyperhidrosis: A study in 28 patients

Μarie Lecouflet, MD, Christophe Leux, MD, PhD, Marion Fenot, MD, Philippe Celerier, MD, Herve Mailand, HD
LE MANS AND NANTES, FRANCE, J AM ACAD DERMATOL, March 2014

Παρουσίαση: ΠΑΓΑΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ: Eιδικευόμενη Δερματολογίας- Aφροδισιολογίας Nοσ. “Α.Συγγρός”
Επιμέλεια: ΜΠΟΚΟΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Δερματολόγος - Aφροδισιολόγος, Eπιμελητής Β’ κρατικής κλινικής Nοσ. “Α.Συγγρός”

Β Ι b Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ  
•  Η υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς 

αδένες, πέραν της ποσότητας που απαιτείται για τη φυσιολογική 
θερμορρύθμιση

•  1- 3% πληθυσμού
•  Άνδρες: Γυναίκες = 1: 1
•  25- 64 ετών

ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΕΚΤΑΣΗ
Γενικευμένη

• Όλο το σώμα
Εστιακή ή Εντοπισμένη

• 90%
• Κυρίως σε:

- παλάμες
- πέλματα
- μασχάλες
- πρόσωπο  
- μηροβουβωνικές πτυχές

ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Πρωτοπαθής ή Ιδιοπαθής

• συνήθως εστιακή
•  οφείλεται σε δυσλειτουργία του συμπαθητικού νευρικού συστήματος 
• υπάρχει συνήθως γενετική προδιάθεση

Δευτεροπαθής
• συνήθως γενικευμένη
•  σχετίζεται με  εγκυμοσύνη, ενδοκρινικές, μεταβολικές και νευρο-

λογικές διαταραχές, εμπύρετα, καρδιαγγειακά ή κακοήθη νοσή-
ματα και λήψη φαρμάκων

ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓχΟΣ
• Γενική αίματος
• CRP
• Σάκχαρο
• ΤΚΕ
• T3, T4, TSH
• Αντιθυρεοειδικά αντισώματα
• IGF- 1 (Insulin Growth Factor–1)
• GHRH (ορμόνη εκλυτική της αυξητικής ορμόνης)

• VMA ούρων
• Μετανεφρίνες ούρων 24ώρου
• Κατεχολαμίνες ούρων 24ώρου
• 5- HIAA ούρων 24ώρου
• α/α θώρακος
• ΗΚΓ
• U/S καρδιάς

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑΣ
Δοκιμασία αμύλου-ιωδίου (Minor test)

•  Εφαρμογή αλκοολικού διαλύματος ιωδίου 3% στην πάσχουσα περιοχή 
•  Αφού στεγνώσει, εφαρμογή σκόνης αμύλου
•  Αναμονή 5 λεπτά, σε θερμοκρασία δωματίου
•  Στα σημεία υπεριδρωσίας μεταβολή του χρώματος σε βαθύ ιώδες
•  Ακριβής χαρτογράφηση υπεριδρωσικών περιοχών

HDSS (Hyperidrosis Disease Severity Scale)
•  Μέτρο εκτίμησης της σοβαρότητας της υπεριδρωσίας στην ποιό-

τητα ζωής των ασθενών

HDSS (HyperHiDroSiS DiSeaSe Severity Scale) 

Ποτέ αξιοσημείωτος ιδρώτας, ποτέ δεν επηρε-
άζει τις καθημερινές δραστηριότητες

HDSS score 1

Ανεκτός ιδρώτας, που μερικές φορές επηρεάζει 
τις καθημερινές δραστηριότητες

HDSS score 2

Σπάνια ανεκτός ιδρώτας που συχνά επηρεάζει 
τις καθημερινές δραστηριότητες

HDSS score 3

Μη ανεκτός ιδρώτας που πάντα επηρεάζει τις 
καθημερινές δραστηριότητες

HDSS score 4

ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ θΕΡΑΠΕΙΑ
• Τοπική θεραπεία
• Ιοντοφόρηση
• Ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης
• Φαρμακευτική αγωγή
• Χειρουργική αντιμετώπιση



: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ

ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε: 
Ξηροδερµίες, Φλογώσεις, 
Παρατρίµµατα, Εγκαύµατα

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΒΑΣΗ για ΓΑΛΗΝΙΚΑ 

Μοναδική και ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ σύνθεση 
«ταξιδεύει» σε 17 χώρες

Η Aquaderm περιέχει 400000 IU Vit A, Panthenole, Allantoin και 2% Aquaderm.

Κρέµα

Ointment

: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ
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20% aluminium hydrochloride

Αναστολή της εφίδρωσης της µασχάλης (µείωση αριθµού των υπερενεργητικών αδένων)
µε θεραπεία Hiposudol σε 3 και 6 ηµέρες

Με άµεση τοπική δράση
στους ιδρωτοποιούς αδένες

Στην θυλακίτιδα αναστέλλει την εφίδρωση 
που µπορεί να υποθάλπει µια επίµονη µόλυνση

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙ∆ΡΩΣΙΑΣ
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ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
•  Αξιολόγηση της διάρκειας αποτελεσματικότητας των ενέσεων βο-

τουλινικής τοξίνης Α (Dysport), με την επανάληψη των εγχύσεων 
σε ασθενείς με πρωτοπαθή παλαμιαία υπεριδρωσία

ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι
• Αναδρομική μελέτη 11 ετών

Μάιος 2001- Απρίλιος 2012 
• 28 ασθενείς

- 17 γυναίκες – 11 άνδρες
- 17-73 ετών

ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
• Πρωτοπαθής παλαμιαία υπεριδρωσία, με 

- Minor test (+) 
- HDSS score> 2/4 
- Αποτυχία προηγούμενης θεραπείας
- Μεγάλες ψυχολογικές επιπτώσεις

• Κριτήρια αποκλεισμού: 
- Εγκυμοσύνη
- Μυασθένεια

ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια πρωτοπαθούς υπερι-
δρωσίας: Εστιακή, ορατή, υπέρμετρη εφίδρωση διάρκειας του-
λάχιστον 6 μηνών, χωρίς προφανή αιτία, με 2 τουλάχιστον από 
τα εξής:
• Αμφοτερόπλευρη και συμμετρική  
• Παρεμβαίνει στις καθημερινές δραστηριότητες
• Συχνότητα τουλάχιστον 1 επεισόδιο/ εβδομάδα
• Ηλικία έναρξης <25 ετών
• Θετικό οικογενειακό ιστορικό
• Παύση εντοπισμένης εφίδρωσης κατά τον ύπνο

ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ iv
• Χρησιμοποιήθηκε βοτουλινική τοξίνη Α (Dysport) 500 U: 

- Αραίωση σε 2,5 ml N/S
- 250 U ανά παλαμιαία χώρα
-  Σε κάθε παλάμη και τα σαρκώδη μέρη των δακτύλων 25 εν-

δοδερμικές ενέσεις 0,05 ml Δδ BTX A (10U), με απόσταση 
1-2 cm

• Προηγήθηκε αναισθησία 

ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ v
• Αξιολόγηση σε κάθε επίσκεψη του HDSS score και Minor test
•  Επανάληψη της συνεδρίας μετά από αίτηση του ασθενή, επί 

- επανεμφάνισης των συμπτωμάτων

- HDSS score> 2/4
- minor test θετικό

•  Αξιολόγηση της διάρκειας αποτελεσματικότητας της προηγούμε-
νης ένεσης βάσει του χρόνου επανεμφάνισης των συμπτωμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ i
• Μέσος αριθμός συνεδριών: 4

- 24 ασθενείς (86%): 2- 5
- 2 ασθενείς: 6
- 1 ασθενής: 8 
- 1 ασθενής: 11

• Μέση διάρκεια παρακολούθησης: 3,92 έτη (5 μήνες εως  9 έτη)
- 18 ασθενείς: < 5 έτη 
- 5 ασθενείς: 5 έτη
- 5 ασθενείς: τουλάχιστον 6 έτη (2  9 έτη)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ii
• Μέση διάρκεια αποτελεσματικότητας:

- Πρώτης ένεσης
7 μήνες 
(από 2,5 μήνες έως 14 μήνες)

- Τελευταίας ένεσης  
9,5 μήνες 
(από 3 μήνες έως 30 μήνες)

Στατιστικά σημαντική διαφορά (P = .0002)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ iΙi
•  Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως κνη-

σμός, κεφαλαλγία, μυαλγίες και αντιδραστική εφίδρωση
•  2 ασθενείς παρουσίασαν μείωση μυϊκής δύναμης δακτύλων, δι-

άρκειας 3 και 4 εβδομάδων
Δεν έγινε διακοπή της θεραπείας
Δεν μειώθηκε η δόση

ΣΥΖΗΤΗΣΗ i
•  Πολλές μελέτες αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα και ασφά-

λεια των ενέσεων βοτουλινικής τοξίνης για τη θεραπεία πρωτο-
παθούς παλαμιαίας υπεριδρωσίας
- Βελτίωση ποιότητας ζωής ασθενών
-  Σπάνιες επιπλοκές : κνησμός, παροδική μυϊκή αδυναμία στα χέ-

ρια, αντιδραστική εφίδρωση
-  Σημαντικό μειονέκτημα: ο πόνος κατά τη διάρκεια των ενέσεων. 

Προτείνεται η αναισθησία με διάφορες μεθόδους, όπως  
- αποκλεισμό κύριου αισθητικού νεύρου περιοχής  
- χορήγηση λιδοκαΐνης 

- Αναφερόμενη διάρκεια αποτελεσματικότητας 2-22 μήνες 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ iΙ
•  Σε 1 μελέτη προτάθηκε πως η διάρκεια αποτελεσματικότητας  της 

BTX-A σχετίζεται ανάλογα με τη δόση αυτής. Υψηλή δόση της βο-
τουλινικής τοξίνης (200 U Botox ανά παλάμη) συσχετίστηκε με 
σημαντικά πιο μακροχρόνια ύφεση των συμπτωμάτων από τη θε-
ραπεία με χαμηλή δόση. Αυτές οι υψηλές δόσεις δεν φαίνεται να 
αυξάνουν τη συχνότητα των παρενεργειών. 

Wollina et al
•  Η επανάληψη των συνεδριών δεν προκαλεί μείωση της αποτε-

λεσματικότητας
Schnider et al 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΙΙΙ
•  Οι επαναλαμβανόμενες ενέσεις BTX οδηγούν στην παραγωγή 

εξουδετερωτικών αντισωμάτων?

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕχΟΜΕΝΩΣ ΕΥΝΟΟΥΝ  
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

•  Βακτηριακή προέλευση τοξίνης
• Υψηλή δόση σε κάθε συνεδρία
• Συνολική αθροιστική δόση
• Μικρό μεσοδιάστημα μεταξύ των συνεδριών

ΣΥΖΗΤΗΣΗ iv
•  Μια μετα-ανάλυση αξιολογεί τη συχνότητα εμφάνισης αντισωμά-

των έναντι της BTX μετά τη θεραπευτική χρήση της σε ασθενείς με 
υπεριδρωσία ή νευρολογικά νοσήματα

• Σε 11 από 2240 ασθενείς  αντισώματα (+) 
- Μόνο 3 δεν ανταποκρίθηκαν σε θεραπεία. 
- 4 από 871 ασθενείς με μασχαλιαία υπεριδρωσία
- Κανένας με παλαμιαία υπεριδρωσία

Naumann et al

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ χΗΜΕΙΟΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ ΕΚΚΡΙΝΩΝ 
ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

•  Βοτουλινική τοξίνη τύπου A 

•  Αποδόμηση μίας πρωτεΐνης (SNAP-25), η οποία είναι απαραίτητη 
για την επιτυχημένη προσκόλληση και απελευθέρωση της ακε-
τυλοχολίνης από τα κυστίδια που ανευρίσκονται εντός των νευ-
ρικών απολήξεων 

•  Αποκλεισμός της περιφερικής απελευθέρωσης  ακετυλοχολίνης 
στις προσυναπτικές χολινεργικές νευρικές απολήξεις

•  Σταδιακά (6-12 εβδ) αναπτύσσονται νέες νευρικές απολήξεις, προ-
κειμένου να αντικαταστήσουν τις αδρανοποιημένες

ΣΥΖΗΤΗΣΗ v
•  Με την επανάληψη των ενέσεων βοτουλινικής τοξίνης αυξάνεται 

η διάρκεια της αποτελεσματικότητας, πιθανόν λόγω επιβραδυνό-
μενης ανάπτυξης των νευρικών απολήξεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  Επιτυγχάνεται στατιστικά σημαντική αύξηση της διάρκειας αποτε-

λεσματικότητας της βοτουλινικής τοξίνης Α στην παλαμιαία υπε-
ριδρωσία με την επαναλαμβανόμενη χορήγησή της.

•  Η μοναδική έως τώρα μελέτη που αφορά τόσο μεγάλη χρονι-
κή περίοδο

•  Επιβεβαιώνει την απουσία μακροπρόθεσμων ανεπιθύμητων ενερ-
γειών

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Η συγγραφή ενός ιατρικού βιβλίου αποτελεί πρόκληση για τους συγγραφείς, ιδιαίτερα 
όταν πραγματεύεται ένα αντικείμενο που καθημερινά καινούρια δεδομένα έρχονται να 
αλλάξουν το τοπίο, τόσο σε επίπεδο γνώσης, όσο και καθημερινής κλινικής πράξης. Ο 

δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΔΕΛ) αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου και θα 
τολμήσουμε να πούμε ότι οι συγγραφείς ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση 
αυτή. Ο λεπτομερής τρόπος παρουσίασης της μέχρι τώρα γνωστής αιτοπαθογένειας, της επι-
δημιολογίας, των κλινικών εκδηλώσεων, της ανοσολογικής και ιστολογικής διερεύνησης, της 
συσχέτισης με τον Σ.Ε.Λ. και άλλες δερματοπάθειες και κυρίως της θεραπείας του Δ.Ε.Λ. με τις 
σύγχρονες εξελίξεις, μετατρέπει το βιβλίο σε σημείο αναφοράς για τους συναδέλφους ιατρούς 
Δερματολόγους ή μη. Θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νέους ιατρούς, που δεν 
εξαντλείται με την πρώτη ανάγνωση. Οφείλουμε να συγχαρούμε τους συγγραφείς για την ενδε-
λεχή έρευνα χρόνων που αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο, καθώς και να τους ευχαριστήσου-
με για τη συγγραφή ενός βιβλίου αναφοράς όσο αφορά στο Δερματικό Ερυθηματώδη Λύκο. 

Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Κλινικές Μορφές, Παθογένεια, Εργαστηριακή Διάγνωση και Θεραπεία
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Ανδρέας Κατσάμπας, Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
α. Δερματοφυτίες
β. Καντιντιάσεις του δέρματος και των βλεννογόνων
γ. Πιτυροσπορώσεις
δ. Ασυνήθεις μυκητιάσεις προκαλούμενες από σπάνια είδη μυκήτων 

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΕΣ
•  Μυκητιασικές λοιμώξεις του δέρματος και των εξαρτημάτων 

του,  οι οποίες οφείλονται στα δερματόφυτα
•  Δερματόφυτα: ΚΕΡΑΤΙΝΟΦΙΛΟΙ  
 ΚΕΡΑΤΙΝΟΛΥΤΙΚΟΙ  ΜΥΚΗΤΕΣ
•  3 γένη: ΤΡΙΧΟΦΥΤΑ
 ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΑ (σπανίως σε νύχια)
 ΕΠΙΔΕΡΜΟΦΥΤΑ (όχι σε τρίχες)

ΠΡΟΔΙΑθΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΩΝ
• Η ηλικία
• Το φύλο
• Ο τρόπος ζωής
• Οι κλιματολογικοί παράγοντες
• Η ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή
• Η γεωγραφική κατανομή

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΦΙΛΑ ΖΩΟΦΙΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΦΙΛΑ

Ζουν στο έδαφος 
σαν  σαπρόφυτα

Προσβάλλουν πρωτίστως 
τα ζώα (τα οποία μπορεί να 
είναι ασυμπτωματικοί φορείς)

Προσβάλλουν σχεδόν 
αποκλειστικά τον 
άνθρωπο

Ο άνθρωπος 
μολύνεται 
σποραδικά, 
άμεσα ή έμμεσα 
(από τα ζώα)

Στον άνθρωπο μεταδίδονται 
άμεσα ή έμμεσα 
(μικρές οικογενειακές ή 
επαγγελματικές επιδημίες)

Μετάδοση από 
άνθρ. σε άνθρωπο 
(επιδημικό χαρακτήρα) 
ή έμμεσα

Μέτρια 
φλεγμονή

Έντονα φλεγμονώδεις 
βλάβες (υποχωρούν 
ευκολότερα από τα γεώφιλα 
– σπάνια υποτροπιάζουν)

Βλάβες ήπιες, 
όχι ιδιαίτερα 
φλεγμονώδεις - 
χρονίζουσες

Σε εκτεθειμένα μέρη του 
σώματος (τριχ.κεφ., γένειο, 
πρόσωπο, άκρα)

Σε καλυμμένες 
επιφάνειες (κορμός, 
γλουτοί)

Το πιο συχνό 
παθογόνο: 
Microsporum 
gypseum

M. Canis, M. distortum, T. 
Mentagrophytes (var menta-
grophytes) T. verrucosum

T. rubrum, T. viola-
ceum, T. tonsurans, 
T. Mentagrophytes 
(var interdigitale) T. 
schoenleinii, E. floc-
cosum

ΠΑθΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΩΝ - Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΕΣ

•  Κυτταρική ανοσία-πρόκειται για αντίδραση επιβραδυνομένης 
υπερευαισθησίας τύπου IV. Δρά απευθείας στην κεράτινη στιβά-
δα προκαλώντας την καταστροφή τους. Αποτελεί τον κύριο ανο-
σολογικό μηχανισμό.

•  Συμπλήρωμα-ενεργοποιείται μέσω της εναλλακτικής οδού από 
τα τοιχωματικά κύτταρα του T. rubrum και αναστέλλει την ανά-
πτυξή του.

•  S.I.F (serum inhibitory factor)-ανταγωνίζεται την εγκατάσταση των 
δερματοφύτων δεσμεύοντας σίδηρο (Fe), παράγοντα απαραίτη-
το για τη δράση αυτών. 

•  Πολυμορφοπύρηνα- Δρουν καταστρέφοντας τα δερματόφυτα 
ή αναστέλλοντας την ανάπτυξη τους.

ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
ΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ:

• Τinea capitis (δερματοφυτίες τριχωτού κεφαλής και κηρίο)
• Tinea barbae (δερματοφυτία γενείου)
• Tinea corporis (δερματοφυτία σώματος ή ψιλού δέρματος)
• Tinea manus (δερματοφυτία άκρων χειρών)
• Τinea pedis (δερματοφυτία άκρων ποδών)
• Τinea cruris (δερματοφυτία μηρογεννητικών πτυχών)
• Tinea imbricata (tokelau)
• Tinea incognita
• Tinea unguium (δερματοφυτική λοίμωξη ονύχων)

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΕΣ ΤΡΙχΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ(tiNea capitiS)
• Νόσος της παιδικής ηλικίας 
• Στην Ελλάδα: 96% από το  Μ. Canis
• Μετάδοση άμεσα ή έμμεσα (αντικείμενα κοινής χρήσης)
• Ασυμπτωματικοί φορείς 30% στο περιβάλλον του ασθενούς
•  Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, φτωχή υγιεινή, συγχρω-

τισμός και κακή θρέψη
•  Ανάλογα με τον υπεύθυνο μύκητα διακρίνονται σε: Μικροσπορί-

ες, Τριχοφυτίες, Άχορας, Κηρίο 

ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΕΣ ΤΡΙχΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
•  Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, κυρίως αγόρια (6-10 

ετών)
•  Zωόφιλα και ανθρωπόφιλα  μικρόσπορα (M.canis, M.audounii, 

M.ferrugineum) επιδημίες (σχολεία, παιδικούς σταθμούς)
• Ήπια υποκειμενικά ενοχλήματα
• Λυχνία Wood: έντονο πράσινο φθορισμό
• Παρασιτισμός τρίχας: εξωτριχικός 

Διαγνωστική προσέγγιση Επιπολής 
Μυκητιασικών λοιμώξεων 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΑΜΗΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ1, ΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ1, ΣΓΟΝΤΖΟΥ ΘΕΜΙΣ2

1Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Νοσ. «Α. Συγγρός»
2Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιμελήτρια Β΄ Νοσ. «Α. Συγγρός»

Β Ι b Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
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ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΕΣ ΤΡΙχΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
•  Αποψιλωτικές πλάκες, στρογ-

γυλές ή ωοειδείς, καλά αφο-
ριζόμενες, ερυθηματολεπι-
δώδεις, διαμ. 2-6 cm, κα-
λυπτόμενες από γκρίζο λέπι

•  Τρίχες σπασμένες 2-3 mm 
πάνω από την έκφυσή τους, 
αποσπώμενες εύκολα και 
ανώδυνα μαζί με τον βολ-
βό τους, με υπόφαιο χρώμα

 ΤΡΙχΟΦΥΤΙΕΣ ΤΡΙχΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
•  Παιδιά, αλλά αυξανόμενη προσβο-

λή ενηλίκων (γυναίκες: άντρες 5:1) 
•  Κυρίως ανθρωπόφιλα δερματό-

φυτα (T.violaceum, T.tonsurans, 
T.soudanense)

•  Δεν φθορίζουν με τη λυχνία Wood

ΤΡΙχΟΦΥΤΙΕΣ ΤΡΙχΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ 
•  Πολυάριθμες, μικρές κυκλικές, αποψι-

λωτικές, οιδηματώδεις πλάκες, συρρέ-
ουν κατά τόπους πολυκυκλικές πλάκες, 
μη σαφώς αφοριζόμενες, καλυπτόμενες 
από γκρίζα λέπια

•  Τρίχες κομμένες στο σημείο της έκφυσής 
τους: εικόνα μελανών στιγμάτων (black dots)

•  Παρουσία υγιών τριχών μεταξύ των προ-
σβεβλημένων

ΑχΟΡΑΣ (favus)
• Χρόνια λοίμωξη 
• Ανθρωπόφιλος μύκητας T. Schoenleineii
• Προσβάλλει όλες τις ηλικίες
• Βαριά κλινική εικόνα. Χωρίς τάση αυτόματης ίασης

ΑχΟΡΑΣ
•  Μεγάλες, ακανόνιστες πλάκες κα-

λυπτόμενες από γκρίζο λέπι  και 
φαιοκίτρινες εφελκίδες.

•  Στην περιφέρειά τους: αχωρικά 
σκυφία= μάζες μυκητηλλίων και 
αρθροσπορίων στερεά προσκολ-
λημένες στο δέρμα. Δυσάρεστη 
οσμή.

•  Τρίχες κανονικού μεγέθους, αλαμπείς, τεφρόχροες, ξηρές, που 
αποσπώνται εύκολα μαζί με τη ρίζα τους

ΑχΟΡΑΣ
•  Λυχνία Wood: ανοιχτό πράσινο-

κύανο χρώμα
• Μόνιμη αλωπεκία!
•  Αυτοενοφθαλμισμός: αχωρικές βλά-

βες στο ψιλό δέρμα και στους όνυ-
χες των χεριών

ΚΗΡΙΟ
Οφείλεται σε ζωόφιλα και γεώφιλα 
δερματόφυτα 
•  Εξαιρετικά επώδυνη, πυώδης φλεγ-

μονώδης πλάκα στο τριχωτό της κε-
φαλής με φλυκταινίδια

•  Οι τρίχες στην επιφάνεια της πλάκας 
έχουν πέσει ή όσες υπάρχουν απο-
σπώνται εύκολα.

•  Από τους πόρους των τριχοσμηγμα-
τογόνων θυλάκων εξέρχεται πύον.

• Συνοδεύεται από επιχώριο λεμφαδενίτιδα.  
 

M. Canis

 T. Tonsurans



Σύστηµα ανάπλασης µε µικροκρυστάλλους

∆εν είναι microdermabration

Τετραπλή δράση

Μηχανικός ερεθισµός 

των ινοβλαστών

Θερµικός ερεθισµός 

των ινοβλαστών

 Ισχυρό vacuum 

(υπεραιµία)

Ελαφριά απόξεση  

(χωρίς ερεθισµό)

Άµεσο αποτέλεσµα

Χωρίς παραµονή 

Τώρα και µε κεφαλές διαµαντιών 

στο σπίτι

 ∆ιοδικό laser 650nm 

Λιπόλυση

Μείωση κυτταρίτιδας

Επιτάχυνση του µεταβολισµού

Εξοµάλυνση του 

λιπώδους ιστού

Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Εντελώς ανώδυνο-χωρίς 

παρενέργειες

Χωρίς σηµάδια µετά τη θεραπεία

Χωρίς αναλώσιµα

Εργονοµικό-ευέλικτο

∆ιαθέτει 10 pads µε 66 laser ισχύος 120mW το κάθε ένα

8W συνολική ισχύς εξόδου

 

 

 

 

 

  

  

Το καλύτερο και 
αποδοτικότερο laser 

∆ιπλό Laser Alexandrite και Nd:YAG

παγκοσµίως 

Καλύπτει το 90% Το ταχύτερο
και φθηνότερο

service

Το xαµηλότερο λειτουργικό κόστος

 
των απαιτήσεων  
ενός ιατρείου - 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ

Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος, 
µελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα, 

ακµή, ονυχοµυκητίαση, ανάπλαση

CYNOSURE
ELITE+  LASER

VENUS LEGACY

ECOPEEL LIPOLASER ECOSCAN IIΝΕΟ

 

 
 

 

 

Η πρώτη εταιρεία 
που κατασκεύασε
laser alexandrite 

στον κόσµο, συνεχίζει 
να είναι πρωτοπόρος.

ΝΕΟ
& µε διαµάντι

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

   

Άλλες εφαρµογές:

Μυρµηκίες

Θηλώµατα

Κονδυλώµατα

Ξανθελάσµατα

Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις 

Τοµές

Χωρίς θερµική καταστροφή 

και καρβούνιασµα των ιστών

Fractional scanner κατασκευής ecomed

Ταχύτητα σάρωσης 500Hz

Full face resurfacing 5-6 λεπτά

∆ιάµετρος spot 80µm

6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης

10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα

∆ιάρκεια παλµού 100-800µs

Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power

 Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2   
και Erbium

∆εν χρειάζεται αναισθησία

Χωρίς παραµονή στο σπίτι

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

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.  

CO2 LASER + 
FRACTIONAL SCANNER II

Προσπαθούν αλλά ακόµη δεν µας φθάσαν
Τεχνολογία ecomed
Προσπαθούν αλλά ακόµη δεν µας φθάσαν
Τεχνολογία ecomed
Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι
Εφαρµογή προσώπου 5min

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

  

 

 

 

 

 

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Συνέργεια RF, µαγνητικού πεδίου και παλµικής αναρρόφησης (Patented Technology)
12 Hλεκτρόδια
Kaλύπτει την µεγαλύτερη επιφάνεια και στο µεγαλύτερο βάθος από όλα 
τα αντίστοιχα µηχανήµατα
Η πλέον οµοιογενής διάχυση θερµότητας
ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ αποτελέσµατα
Σύσφιξη δέρµατος 
Λιπογλυπτική σώµατος
Εξάλειψη κυτταρίτιδας
Βελτίωση της ελαστικότητας και της υφής του δέρµατος
Μεγάλη διαφορά και υπεροχή από όλα τα RF και Ultrasound
LIFT FX & SCUPLT FX για πρόσωπο και σώµα. Νέα τεχνολογία 

Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων

Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα

Φωτογραφικό αρχείο ασθενών

∆ύο κάµερες (για δερµατοσκοπική 

και κανονική φωτογράφηση)

Ευέλικτο σύστηµα σχεδιασµένο από 

την εταιρεία ecomed

Το πλέον εύχρηστο software (πολύ απλό 

αλλά και πλήρες)

Συνεχείς αναβαθµίσεις

Ανταγωνιστικότατη τιµή
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∆ιαθέτει 10 pads µε 66 laser ισχύος 120mW το κάθε ένα

8W συνολική ισχύς εξόδου

 

 

 

 

 

  

  

Το καλύτερο και 
αποδοτικότερο laser 

∆ιπλό Laser Alexandrite και Nd:YAG

παγκοσµίως 

Καλύπτει το 90% Το ταχύτερο
και φθηνότερο

service

Το xαµηλότερο λειτουργικό κόστος

 
των απαιτήσεων  
ενός ιατρείου - 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ

Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος, 
µελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα, 

ακµή, ονυχοµυκητίαση, ανάπλαση

CYNOSURE
ELITE+  LASER

VENUS LEGACY

ECOPEEL LIPOLASER ECOSCAN IIΝΕΟ

 

 
 

 

 

Η πρώτη εταιρεία 
που κατασκεύασε
laser alexandrite 

στον κόσµο, συνεχίζει 
να είναι πρωτοπόρος.

ΝΕΟ
& µε διαµάντι

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

   

Άλλες εφαρµογές:

Μυρµηκίες

Θηλώµατα

Κονδυλώµατα

Ξανθελάσµατα

Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις 

Τοµές

Χωρίς θερµική καταστροφή 

και καρβούνιασµα των ιστών

Fractional scanner κατασκευής ecomed

Ταχύτητα σάρωσης 500Hz

Full face resurfacing 5-6 λεπτά

∆ιάµετρος spot 80µm

6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης

10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα

∆ιάρκεια παλµού 100-800µs

Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power

 Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2   
και Erbium

∆εν χρειάζεται αναισθησία

Χωρίς παραµονή στο σπίτι

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

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.  

CO2 LASER + 
FRACTIONAL SCANNER II

Προσπαθούν αλλά ακόµη δεν µας φθάσαν
Τεχνολογία ecomed
Προσπαθούν αλλά ακόµη δεν µας φθάσαν
Τεχνολογία ecomed
Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι
Εφαρµογή προσώπου 5min

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

  

 

 

 

 

 

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Συνέργεια RF, µαγνητικού πεδίου και παλµικής αναρρόφησης (Patented Technology)
12 Hλεκτρόδια
Kaλύπτει την µεγαλύτερη επιφάνεια και στο µεγαλύτερο βάθος από όλα 
τα αντίστοιχα µηχανήµατα
Η πλέον οµοιογενής διάχυση θερµότητας
ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ αποτελέσµατα
Σύσφιξη δέρµατος 
Λιπογλυπτική σώµατος
Εξάλειψη κυτταρίτιδας
Βελτίωση της ελαστικότητας και της υφής του δέρµατος
Μεγάλη διαφορά και υπεροχή από όλα τα RF και Ultrasound
LIFT FX & SCUPLT FX για πρόσωπο και σώµα. Νέα τεχνολογία 

Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων

Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα

Φωτογραφικό αρχείο ασθενών

∆ύο κάµερες (για δερµατοσκοπική 

και κανονική φωτογράφηση)

Ευέλικτο σύστηµα σχεδιασµένο από 

την εταιρεία ecomed

Το πλέον εύχρηστο software (πολύ απλό 

αλλά και πλήρες)

Συνεχείς αναβαθµίσεις

Ανταγωνιστικότατη τιµή
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙχΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ

1. Σταφυλοκοκκική θυλακίτιδα 
2.  Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα (απώλεια τριχών αλλά δεν σπά-

νε).
3. Φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής 
4. Ψωρίαση (αμιαντώδη πιτυρίαση)
5. Τριχοτιλλομανία
6.  Γυροειδή αλωπεκία (δεν υπάρχουν μύκητες και δεν ανευρίσκο-

νται  σπασμένα στελέχη τριχών) 
7. Δισκοειδή Ερυθηματώδη Λύκο
8. Θυλακικό Λειχήνα
9. Χρόνιο απλό λειχήνα

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΓΕΝΕΙΟΥ Ή ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΚΗ ΣΥΚΩΣΗ 
ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΟΥ 

• Προσβολή του δέρματος, των τριχών, του μύστακος και του γενείου.
•  Οφείλεται σε ζωόφιλα δερματόφυτα (αγρότες, κτηνοτρόφοι) και 

ανθρωπόφιλα δερματόφυτα (ξυραφάκια, ψαλίδια)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
1. Τριχοφυτική σύκωση
2. Φλεγμονώδη τριχοφυτία του γενείου, τύπου κηρίου
3.  Άτυπες μορφές που μιμούνται άλλες δερματοπάθειες όπως θυ-

λακίτιδα από κόκκους, ερπητικές λοιμώξεις, σαρκοείδωση.

tiNea barbae  
•  Πλάκα περιγεγραμμένη  ερυθροιώδους χροιάς, φλύκταινες και 

μερική απώλεια τριχών
•  Από την επιφάνεια των τριχών οι τελευταίες  αποσπώνται εύκολα
•  Από τα διευρυσμένα στόμια των τριχοσμηγματογόνων θυλάκων 

εξέρχεται πύον κατά την πίεση
•  Φλυκταινίδια που συρρέουν σε πλάκες εξέρυθρες και οιδηματώδεις

Trichophyton mentagrophytes

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑΣ ΓΕΝΕΙΟΥ
•  Σταφυλοκοκκική θυλακίτιδα-φλύκταινες και βλατίδες, το κέντρο 

των οποίων διαπερνά μια τρίχα που αποσπάται εύκολα μετά από 
την εμφάνιση διαπύησης.

• Ερπητικές λοιμώξεις- ομφαλωτές φυσαλίδες
• Ροδόχρους νόσος
• Κοινή ακμή
• Ψευδοθυλακίτιδα του γενείου.

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΨΙΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Περιλαμβάνει τη δερματοφυτία
• προσώπου
• κορμού 
• άκρων

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑΣ ΨΙΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
• Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες.
• Όλα τα δερματόφυτα: τριχόφυτα, μικρόσπορα, ή επιδερμόφυτα

Μετάδοση
άμεσα

Πάσχοντα  άνθρωπο
Μολυσμένο ζώο

έμμεσα
Μολυσμένα αντικείμενα 
Μολυσμένα ενδύματα 

tiNea corporiS 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
•  Στρογγυλές ερυθηματολεπι-

δώδεις πλάκες
•  Αρχίζουν σαν μια ερυθημα-

τώδη βλατίδα, με τάση ίασης 
κεντρικά και περιφερικής επέ-
κτασης.

•  Οι βλάβες έχουν διάμετρο 0,5 
cm-10 cm με επηρμένη περι-
φέρεια

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑΣ  
ΨΙΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

• Ροδόχρους Πιτυρίαση
• Μολυσματικό κηρίο
• Νομισματοειδές έκζεμα
• Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
• Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα 
• Ψωρίαση
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ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑΣ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

•  Μυκητιασική θυλακίτι-
δα(Κοκκίωμα Majocchi και 
συγκαλυμένη δερματοφυτία 
(Τinea incognito).

•  Ένας εν τω βάθει τύπος φλυ-
κταινώδους δερματοφυτίας 
που θυμίζει κηρίο.

•  Περιγεγραμμένο κοκκίωμα 
εφελκιδοποιημένο θύλακες 
διογκωμένοι λόγω της πλή-
ρωσής τους με βλεννώδες 
πυώδες υλικό

• Τ. rubrum
• T. mentagrophytes

tiNea iMbricata
•  Ινδία, Κεντρική Αμερική, ΝΑ 

Ασία
•  Ομόκεντροι λεπιδώδεις δακτύ-

λιοι που σχηματίζουν πλάκες 
με πολυκυκλικά όρια.

•  Το εξάνθημα ξεκινά με 1 ή πε-
ρισσότερες κηλίδες στον κορ-
μό και άνω άκρα.

•  Οι μικρές κηλίδες διαιρούνται 
στο κέντρο σε λεπιδώδεις δα-
κτύλιους.

• Τ.concerticum

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΑΚΡΑΣ χΕΙΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Οφείλεται κυρίως σε ανθρω-
πόφιλα δερματόφυτα
•  Ερυθηματώδεις,υπερκερατω-

σικές  πλάκες σε όλη την πα-
λάμη και την επιφάνεια των 
δακτύλων.

• Πτυχές με γκρίζο λέπι.
• Συχνά υπάρχει ονυχομυκητί-
αση των άκρων χειρών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ Τ. MaNNUM
1. Εξ επαφής δερματίτιδα
2. Δυσιδρωσικό έκζεμα
3. Ερυθρά ιόνθιο πιτυρίαση
4. Ψωρίαση

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
Επιδημιολογία
1. Ζεστό και υγρό περιβάλλον
2. Εφίδρωση ποδών
3. Σάουνες, κολυμβυτήρια, πισίνες
Συχνότεροι μύκητες:
• Τ. rubrum
• T. mentagrophytes
• Ε. floccosum

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
1.  Η μεσοδακτύλιος- η επιδερ-

μίδα παρουσιάζει διαβρoχή 
και στο βάθος της πτυχής πα-
ρατηρείται ραγάδα ή διάβρω-
ση με λευκή μαργαριταροει-
δή χροιά. Συχνά σε αυτή την 
περιοχή αναπτύσσονται: πρω-
τέας, κορυνοβακτηρίδιο, χρυ-
σίζων σταφυλόκοκκος

 2.  Η υπερκερατωσική -Τ .
rubrum. Χαρακτηρίζεται απο  
περιγεγραμμένες ερυθηματώ-
δεις πλάκες, λευκό λέπι στην 
πελματιαία επιφάνεια και  τα 
πλάγια του ποδός, ξηρότητα, 
υπερκεράτωση και ραγάδες.  

3.  Η φλεγμονώδης ή δυσιδρω-
σική Τ.mentagrophytes. Εμ-
φάνιση φυσαλίδων ή πομφο-
λύγων σε φλεγμονώδη βάση 
κυρίως στην ποδική καμάρα 
και τα πλάγια του ποδός. Οι 
βλάβες μπορεί να συρρέουν  
σε μεγάλες πομφόλυγες. Με-
τά τη ρήξη τους το εξάνθημα 
γίνεται λεπιδώδες.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
1.  Στη μεσοδακτύλια από: Eρύθρασμα, το παράτριμμα, τη στικτή 

κερατόλυση, την καντιντίαση, τη βακτηριακή λοίμωξη.
2.  Στην υπερκερατωσική: Ψωρίαση, δυσιδρωσικό έκζεμα, ατοπική 

ή αλλεργική εξ επαφής δερματίτιδα, στικτή κερατόλυση.
3.  Στη φλεγμονώδη ή δυσιδρωσική: Πομφολυγώδες μολυσματικό 

κηρίο, αλλεργική δερματίτιδα, πομφολυγώδη νοσήματα.

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΩΝ ΜΗΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥχΩΝ  
Ή ΠΑΡΥΦΩΔΕΣ ΕΚΖΕΜΑ ΤΟΥ Hebra - tiNea crUriS

• Επιδημιολογία 
Άρρενες: 18-25 και 50-60 ετών.

• Προδιαθεσικοί παράγοντες:
Ζεστό και υγρό περιβάλλον, παχυσαρκία, τριβή, συνθετικά ενδύματα

Κοκκίωμα Majocchi
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• Μετάδοση: 
Έμμεση με μολυσμένα αντικείμενα
Τ. rubrum, T. mentagrophytes, E. floccosum

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
•  Βλάβες μονόπλευρα αρχικά που γίνονται αμφοτερόπλευρες, σαν 

κηλίδες ρόδινης χροιάς.
•  Η επιφάνεια της πλάκας έχει 

λεπτή απολέπιση και περιφε-
ρική επέκταση.

•  Η περιφέρεια της βλάβης μπο-
ρεί να φέρει φυσαλίδες, φλύ-
κταινες ή βλατίδες.

•  Το εξάνθημα συνοδεύεται από 
έντονο κνησμό και αίσθημα 
καύσου. 

tiNea iNcogNita
•  Κάθε είδους δερματοφυτία, η κλινι-

κή εικόνα της οποίας έχει τροποποι-
ηθεί λόγω της τοπικής χρήσης στε-
ροειδών ή αναστολέα καλσινευρίνης

• Τυπικό ιστορικό
• Καταργείται ο σαφής αφορισμός 
της βλάβης
• Βλάβες εκτεταμένες 
• Φλεγμονώδη οζίδια και βλατίδες
• Δευτερογενείς βλάβες: ατροφία, ευρυαγγείες, ραβδώσεις

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ tiNea iNgogNita
1. Δερματίτιδα εξ επαφής
2. Ψωρίαση
3. Θυλακίτιδα
4. Ροδόχρου νόσος
5. Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

 ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΔΕΣ
•  Αποτελούν ένα ιδιαίτερο μέρος της ανοσολογικής απάντησης του 

ξενιστή έναντι των δερματοφύτων.
•  Πρόκειται για δευτεροπαθείς φλεγμονώδεις αντιδράσεις που εμ-

φανίζονται σε διάφορα σημεία του δέρματος, τα οποία απέχουν 
από την ενεργό μυκητιασική εστία.

•  Κλινικοί τύποι: Θυλακικές βλατίδες, οζώδες ερύθημα, πολύμορ-
φο ερύθημα, δυσιδρωσικό έκζεμα, δακτυλιοειδές φυγόκεντρο 
ερύθημα, ερυσίπελας, κνίδωση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
1. Συλλογή και μεταφορά δείγματος
2. Άμεση μικροσκόπηση παθολογικού υλικού

α) νωπό παρασκεύασμα
β) χρωματισμένο παρασκεύασμα

3. Καλλιέργεια υλικού σε ειδικά θρεπτικά υλικά 
4. Ταυτοποίηση της καλλιέργειας 
5. Ιστολογική εξέταση- χρώση PAS, Grocott- Gomori
6. Λυχνία του Wood 

ΤΕχΝΙΚΗ ΛΗΨΗΣ       

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
α) νωπό παρασκεύασμα

(μετά από επεξεργασία με διάλυμα KOH 10-30%)

β) χρωματισμένο παρασκεύασμα
(κυανούν του μεθυλενίου, Gram)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Στην τρίχα παρατηρούμε υφές και σπόρια μέσα ή έξω από το θύ-

λακο (Ενδο-Εξω-τριχικός  παρασιτισμός)
• ΚΟΗ (10-30%) 

ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Παρατήρηση της παρασιτικής μορφής του μύκητα 
•  Προσδιορίζει τον τύπο της μυκητίασης (δερματοφυτία, καντιντί-

αση, μη δερματ. λοίμωξη), αλλά όχι το είδος του αιτιολογικού 
παράγοντα

• Επιτρέπει την έναρξη της θεραπείας
• Απλή, ταχεία, αξιόπιστη, χαμηλού κόστους
•  Μη ανεύρεση του μύκητα στα άμεσα μικροσκοπικά παρασκευά-

σματα ΔΕΝ αποκλείει την ύπαρξη μυκητιασικής λοίμωξης 
• ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ
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ID

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΛΥχΝΙΑ WooD
Το υπεριώδες φως μήκους κύ-
ματος 365 nm. Το δέρμα κάτω 
από αυτό το φως φθορίζει, με 
μια αχνή κυανή χρώση. Οι μο-
λυσμένες τρίχες φθορίζουν έντο-
να πράσινες ή κιτρινοπράσινες 
στις εξωτριχικές λοιμώξεις.

Λυχνία του Wood (υπεριώδης 
ακτινοβολία μήκους κύματος 365 
nm) – screening test

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ
1.  Θρεπτικό υπόστρωμα Sabouraud dexrose agar 2% ή 4%, Malt 

extract agar 4%, DTM.
2. Προσθήκη αντιβιοτικών όπως π.χ. γενταμυκίνης, κυκλοεξαμίδης. 
3. Θερμοκρασία δωματίου 26°C-28°C 
4. Χρόνος επώασης 2-3 εβδομάδες

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩθΕΝΤΑ ΜΥΚΗΤΑ
1. Μακροσκοπική μορφολογία της αποικίας
2. Μικροσκοπική μορφολογία της αποικίας 

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑΣ
1. Το χρώμα της οπίσθιας επιφανείας
2. Το χρώμα της πρόσθιας επιφανείας
3. Την επιφάνεια και τη δομή της αποικίας.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑΣ
1. Παρουσία μακροκονιδίων και το σχήμα τους.
2. Παρουσία μικροκονιδίων, το σχήμα και τη διάταξή τους.
3. Διάταξη και μορφολογικά χαρακτηριστικά υφών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 
ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ-t.rUbrUM

1.  Πρόσθια επιφάνεια λευκού χρώματος. Οπίσθια επιφάνεια χαρα-
κτηριστικό βαθύ ερυθρόφαιο. 

2. Λίγα ωοειδή μικροκονίδια.

1

2

t. MeNtagropHyteS
Πρόσθια επιφάνεια λευκή με κεντρικό έπαρμα. Οπίσθια επιφάνεια 
καστανόχρωμη.

Λίγα κυλινδρικά μακροκονίδια και άφθο-
να σφαιρικά μικροκονίδια. Ελικοειδείς 
υφές.

Μ. caNiS
Πρόσθια επιφάνεια χνοώδης 
λευκή με υποκίτρινο υπόστρω-
μα. Οπίσθια επιφάνεια έντονο 
πορτοκαλοκίτρινο.

Άφθονα ατρακτοειδή μακροκο-
νίδια. Σπάνια μικροκονίδια
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Το μελάνωμα στα παιδιά είναι σπάνιο 
•  Ασθενείς μέχρι 20 ετών αποτελούν το 2% όλων των μελανωμά-

των, ενώ αυτοί της προ-εφηβικής ηλικίας το 0.4%
•  Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι δεν ακολουθεί τα συμβατικά 

ABCD κριτήρια (αμελανωτικά, οζώδη, Breslow thickness>1mm)
•  Άτυπη κλινική εικόνα και ασαφή ιστολογικά χαρακτηριστικά  οδη-

γούν σε καθυστερημένη διάγνωση

ΣΚΟΠΟΣ
•  Περιγραφή της κλινικής και ιστολογικής εικόνας όλων των με-

λανωμάτων που διαγνώστηκαν σε παιδιά στο πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο την περίοδο 1984-2009 και ανά-
λυση του κατά πόσο τα κριτήρια ABCDE είναι επαρκή για την 
κλινική διάγνωσή τους

ΜΕθΟΔΟΣ
•  70 ασθενείς την περίοδο 1984-2009 (60 ασθενείς με μελάνω-

μα,10 ασθενείς με δερματικό όγκο που θεωρήθηκε μελάνωμα)
• Δύο ομάδες ανάλογα με την ηλικία
•  19 ασθενείς έως 10 ετών - Group A

51 ασθενείς από 11-20 ετών - Group B
•  Οι ιατρικοί φάκελοι μελετήθηκαν και τέθηκαν υπ’ όψιν πολλοί 

παράγοντες (τύπος δέρματος, ιατρικό ιστορικό και άλλοι παρά-
γοντες κινδύνου) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•  Διαφορετικά ιστοπαθολογικά  χαρακτηριστικά μεταξύ των 2 γκρουπ

Group A
- Spitzoid melanomas 47%
- Ambiguous melanomas 32%
- Breslow thickness >1mm 93%

Group B
- Μη καθορισμένα μελανώματα 53%
- Breslow thickness >1mm 60%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Βιοψία φρουρού λεμφαδένα σε 43/70
•  Σε 15 ασθενείς αποτέλεσμα θετικό (36.6%) 

[58% Group A, 28% Group B]
•  56% των ασθενών παρουσίασε μετάσταση  

στο Group A 
• 36% στο Group B
•  10 ασθενείς απεβίωσαν  

(9/10 στο Group B)
• Το 60% τουλάχιστον 1 παράγοντα κινδύνου
• 7/10 με αμελανωτική βλάβη και 8/10 ταχέως εξελισσόμενα
•  92% Group A στάδιο IIB

46% Group B στάδιο IIA

Παιδιατρικό Μελάνωμα: 
Αποτελέσματα μιας μεγάλης cohort μελέτης 

για τα τροποποιημένα ABCD κριτήρια ανίχνευσης στα παιδιά
Pediatric Melanoma: Results of a large cohort study for modified ABCD detection criteria for children

JAAD June 2013
ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ1, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ2 

1Eιδ/νος Δερματολογίας - Aφροδισιολογίας, 2Δερματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης νοσ . Ανδρέας Συγγρός
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  ABCD κριτήρια αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την κλινική δι-

άγνωση του μελανώματος
•  Η μελέτη μας έδειξε ότι τα κριτήρια αυτά δεν αντιπροσωπεύουν 

τα κλινικά χαρακτηριστικά των μελανωμάτων σε παιδιά προ εφη-
βικής ηλικίας κυρίως

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  Η μελέτη αποδεικνύει ότι ο κλασικός ABCD τύπος για την κλι-

νική διάγνωση των μελανωμάτων στους ενήλικες δεν είναι αρ-
κετός για τα παιδιά (>50% προεφηβικής ηλικίας, >60% μεγα-
λύτερα παιδιά)

ΤΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ...
•  Στηριζόμενοι στα ευρήματα της μελέτης σε συνδυασμό με τον 

κλασικό τύπο ABCD
- A=Amelanotic
- B=Bleeding, Bump
- C=Color uniformity
- D=De novo, any Diameter

ΤΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ...
•  Προσεχτικοί όταν εξετάζουμε παιδιά και κυρίως σε

- Νέες βλάβες
- Εμμένουσες
- Μελαγχρωματικές  ή όχι
- Με ασυμμετρία ή όχι
- Με ασαφή ή ακανόνιστα όρια
- >6mm

• EFG (Elevated, Firm, Growing progressively) ID
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
1. Επιδερμίδα
2. Χόριο
3. Υπόδερμα
4. Τρίχα
5. Σμηγματογόνος αδένας
6. Ιδρωτοποιός αδένας (σπείραμα)
7.  Ιδρωτοποιός αδένας (εκφορητικός 

πόρος
8. Θηλή του χορίου
9. Μεσοθηλαία ακρολοφία

ΟΓΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
•  Πολυάριθμοι
•  Κάθε ένα από τα επιμέρους δομικά στοιχεία των εξαρτημάτων 

μπορεί να αποτελέσει την απαρχή της ιστογένεσης του όγκου
•  Δυσχερής η απευθείας κλινική διάγνωση, η τεκμηρίωση της ακρι-

βούς διάγνωσης επιτυγχάνεται με την ιστολογική εξέταση.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΓΚΩΝ

Όγκοι 
τριχοθυλακίου

Όγκοι 
σμηγματογό-
νων αδένων

Όγκοι αποκρινών 
και εκκρινών αδένων

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΡΙχΙΚΟΥ θΥΛΑΚΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙχΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΡΙχΟθΥΛΑΚΙΟΥ 
•  Όγκοι εκ χοανοει-

δούς στομίου και  
ισθμού της τρίχας

•  Όγκοι από την 
εξωτερική θήκη 
του ελύτρου

•  Όγκοι εκ περιθυ-
λακικού μεσεγχύ-
ματος

• Πιλοματρίκωμα
•  Όγκοι εκ βλα-

στικών κυττά-
ρων της τρίχας

ΟΓΚΟΙ ΤΡΙχΟθΥΛΑΚΙΟΥ 

Όγκοι Τριχικής 
Χοάνης

Όγκοι Εξωτερικής 
Θήκης Ελύτρου

Πιλομα- 
τρίκωμα 

Πιλο-
ματρικό 

καρκίνωμα

Όγκοι 
Περιθυ-
λακικού 
Μεσεγ-
χύματος 

Όγκοι Εκ 
Βλαστικών 
Κυττάρων 

1.  Διασταλμένος 
Πόρος

2.  Ακάνθωμα του 
Τριχικού Δίσκου

3.  Ανάστροφη 
Θυλακική 
Υπερκεράτωση

4.  Θυλακικός Όγκος 
Τριχικής Χοάνης

5.  Κύστεις τριχικής 
χοάνης

1.  Τριχειλημματώδης 
κύστη

2. Τριχειλήμμωμα
3.  Υπερπλαστική 

Τριχειλημματώδης 
κύστη

4.  Τριχειλημματικό 
καρκίνωμα

1. Ινοθυλάκωμα
2. Τριχοδίσκωμα
3. Περιθυλακικό Ίνωμα

1.Τριχοθυλάκωμα
2.Τριχοεπιθηλίωμα
3. Δεσμοπλαστικό 
τριχοεπιθηλίωμα
4.Τριχοβλάστωμα
5.Τριχοαδένωμα

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ 
Όγκοι με κοινά ιστολογικά χαρακτηριστικά:
•  Μαλπιγγιανό αναπαραγωγικό επιθήλιο παρόμοιο με της επιδερ-

μίδας, με την κερατινοποίηση να περιλαμβάνει και την κοκκώ-
δη στοιβάδα

• Διασταλμένη κεντρική υφίζηση της τριχικής χοάνης

Θυλακοσμηγματικοί όγκοι
Παρουσίαση: ΔΟΥΒΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, Ειδικευόμενη Δερματολογίας Αφροδισιολογίας "Νοσ. Ανδρέας Συγγρός" 

Συντονισμός: ΠΛΑΚΑ ΜΙXΑΕΛΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης "Νοσ. Ανδρέας Συγγρός"
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•  Επιφανειακή εντόπιση των δομικών στοιχείων του όγκου, με 
συνοχή της επιδερμίδας και των υπαρχουσών τριχοσμηγματι-
κών δομών

ΔΙΑΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΟΡΟΣ(ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ WiNer)  
ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ 

•  Οζώδης αλλοίωση, διαμέτρου λίγων χιλ.(mm), συνήθως μονή-
ρης με κατεξοχήν εντόπιση στο πρόσωπο (άνω χείλος στόματος) 
ενηλίκων

•  Ιστολογικώς, παρατηρείται διεσταλμένη επιδερμιδική υφίζη-
ση με σύσταση τοιχωμάτων υπερπλαστικής τριχικής χοάνης, με 
δακτυλιοειδείς προσεκβολές προς το εσωτερικού του ινώδους 
στρώματος

ΑΚΑΝθΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙχΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ  
ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ 

•  Χαρακτηρίζεται από ανάλογη τοπογραφία και κλινική εικόνα με 
διασταλμένο πόρο

•  Μονήρες οζίδιο στο χρώμα του δέρματος (άνω χείλος, ηλιο-
εκτεθειμένες περιοχές) με κεντρικό πόρο που περιέχει κερά-
τινο βύσμα

•  Ιστολογικώς: Παρατηρούνται πολλαπλοί λοβώδεις σχηματισμοί 
κυστικού τοιχώματος, σαφώς περιγεγραμμένοι και περιβαλλόμε-
νοι από PAS(+) μεμβράνης υαλίνης

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ θΥΛΑΚΙΚΗ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ  
ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ

•  Μονήρες, ωοειδές μόρφωμα με μυρμηκιόμορφη ή υπερκερα-
τωσική επιφάνεια προσώπου/τριχωτού κεφαλής ηλικιωμένων με 
βραδεία καλοήθη εξέλιξη

•  ΔΔ:Υπερκερατωσικό θήλωμα –Σμηγματορροϊκή Υπερκεράτωση
• Θεραπεία: Ηλεκτροπηξία, χ/κη αφαίρεση, laser

θΥΛΑΚΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ  
ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ

•  Εμφανίζεται ως βλατίδα (d=5-10mm) με λεία ή ελαφρά υπερκε-
ρατωσική επιφάνεια στο δέρμα του προσώπου ηλικιωμένων ατό-
μων (καλοήθης όγκος)

•  Πρόκειται για δοκιδωτή υπερπλασία, η ιστολογική εικόνα μπορεί 
να υποδύεται ένα επιφανειακό BCC

• Ενίοτε συνδυάζεται με τη νόσο Cowden

θΥΛΑΚΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ - ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ 

Κεγχροειδείς 
Κύστεις

Επιδερμοειδείς 
Κύστεις

Εξανθηματικές 
Χνοώδεις 
Κύστεις

Χοριοειδείς 
Κύστεις

ΚΕΓχΡΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ  
ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ  

• Μικρού μεγέθους, πολυάριθμες, αρκετά επιφανειακές
•  Πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς προελεύσεως μετά από ουλές 

εγκαυμάτων, συγγενείς βλάβες ή επίκτητα πομφολυγώδη νοσημάτα
•  Εντόπιση σε οπισθοωτιαία χώρα, υπό μορφή μονόπλευρης κυ-

ρίως πλάκας σε γυναίκες
•  Πιθανή εμφάνιση στα πλαίσια γενοδερματοπαθειών (αυτοσωμι-

κό επικρατούντα χαρακτήρα)

Σύνδρομο Rasmussen
Σύνδρομο 
Nicolau&Balus
Σύνδρομο Bazex&Dupre
Σύνδρομο Rombo

ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ  
ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ 

•  Οζίδια, ανένδοτα με λεία επιφάνεια ποικίλου μεγέθους με λευ-
κωπό- κιτρινωπό περιεχόμενο, χαρακτηριστικής οσμής, στο τρι-
χωτό της κεφαλής νεαρών ατόμων

•  Οι κύστεις νεανικής ακμής επικρατούν στις πλούσιες, σε σμηγ-
ματογόνους αδένες, περιοχές του δέρματος όπως του μετώπου, 
των παρειών και των ώμων. Λόγω της φλεγμονώδους αντίδρα-
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σης έναντι ξένου σώματος μπορεί να επέλθει  η καταστροφή του 
τριχικού θυλάκου

•  Στο σύνδρομο Gardner περιγράφονται επιδερμοειδείς κύστεις, 
δερματικά οστεώματα, ινώματα και προκαρκινική πολύπωση πε-
πτικού συστήματος

ΕΞΑΝθΗΜΑΤΙΚΕΣ χΝΟΩΔΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ  
ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ

• Πολλαπλές ομφαλωτές ασυμπτωματικές βλατίδες
•  Εντόπιση στην πρόσθια επιφάνεια κορμού, στην κοιλιακή χώρα 

νέων ατόμων
• Αυτόματη ύφεση
•  Ιστολογικώς, παρατηρείται κυστικός σχηματισμός με επιδερμιδι-

κή /τριχειλημματώδη κερατινοποίηση με πολλούς χνοώδεις τρι-
χικούς θυλάκους

χΟΡΙΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ  
ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙχΙΚΗΣ χΟΑΝΗΣ 

•  Πρόκειται για δυσεμβρυώματα της γέννησης που αναπτύσσονται 
επί εμβρυϊκών σχισμών

•  Εντοπίζονται στο δέρμα των οφρύων στα παιδιά  και στη πρωκτο-
γεννητική χώρα των ενηλίκων

•  Πρόκειται για κύστεις με πολυδύναμη δομική σύσταση (επιδερ-
μοειδείς κύστεις, τριχικά, σμηγματικά στοιχεία με ενίοτε συστατι-
κά οστίτη ή χόνδρινου ιστού)

ΤΡΙχΕΙΛΗΜΜΑΤΩΔΗΣ ΚΥΣΤΗ  
ΟΓΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ θΗΚΗΣ ΕΛΥΤΡΟΥ

•  Εμφανίζεται με τη μορφή ανένδοτων οζιδίων, μη προσφυόμε-
νων στον οστίτη ιστό

• Συχνά, πολλαπλής εντόπισης κατεξοχήν στο τριχωτό της κεφαλής
• Μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα
•  Εξελίσσεται βραδέως, χωρίς να αποκλείεται η απότομη αύξηση  

και εξέλκωση της (υπερπλαστική τριχειλημματώδη κύστη ή κα-
κοήθης εξαλλαγή)

ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙχΕΙΛΗΜΜΑΤΩΔΗΣ ΚΥΣΤΗ  
ΟΓΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ θΗΚΗΣ ΕΛΥΤΡΟΥ 

• Σπάνιος όγκος τριχωτού κεφαλής ηλικιωμένων γυναικών
• Συνήθως μονήρης, μεγάλου μεγέθους, πολυλοβώδης
• ΔΔ από πρωτοπαθές – δευτεροπαθές SCC
•  Ιστολογικώς: Επιθηλιακή υπερπλασία κυκλοτερών, κυστικών ή 

δοκιδωτών κυττάρων με τριχειλημματώδη κερατινοποίηση με συ-
νυπάρχουσα κυτταρική ατυπία (καρκινωματώδης εξαλλαγή της 

τριχειλημματώδους κύστης)
• Θεραπεία: χειρουργική εξαίρεση

ΤΡΙχΕΙΛΗΜΜΩΜΑ  
ΟΓΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ θΗΚΗΣ ΕΛΥΤΡΟΥ

•  Σπάνιο, μονήρες μικρό οζίδιο  σε πρόσωπο, λαιμό ενήλικων ατό-
μων υπό τη μορφή υπερκερατωσικού θηλώματος ή μυρμηκιάς

• Πολλαπλές εντοπίσεις σε σ. Cowden
•  Ιστολογικώς: Κύτταρα με διαυγές πρωτόπλασμα πλούσιο σε γλυ-

κογόνο με πασσαλοειδή διάταξη κυττάρων περιφέρειας και ακα-
νόνιστη άθροιση επιθηλιακών κυττάρων

ΤΡΙχΕΙΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ  
ΟΓΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ θΗΚΗΣ ΕΛΥΤΡΟΥ

•  Εμφάνιση σε ηλιοεκτεθειμένες περιοχές (πρόσωπο, άκρα) ηλικι-
ωμένων ατόμων

•  Ήπια κλινική πορεία με εξελκώσεις σε έδαφος τριχοβλαστώμα-
τος, σμηγματογόνου σπίλου

• Μιμείται το BCC, όχι μεταστάσεις
•  Ιστολογικώς: παραλλαγή SCC εκ διαυγών κυττάρων (clear cells) 

με κεντρική τριχειλημματική διαφοροποίηση

ΠΙΛΟΜΑΤΡΙΚΩΜΑ
•  Οζίδιο, σκληρής σύστασης, βραδείας εξέλιξης με μικρή συχνό-

τητα κακοήθους εξαλλαγής
•  Εντόπιση σε πρόσωπο, λαιμό, άνω άκρα, λιγότερο συχνά σε κορ-

μό-κ. άκρα

•  Συνυπάρχουσα μυοτονική δυστροφία-υπερCa σε οικογενή πολ-
λαπλά πιλοματρικώματα
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•  Ιστολογικώς: Μουμιοποιημένα κύτταρα ή κύτταρα φαντάσματα 
με συχνή ασβεστοποίηση (Βασεόφιλα  Ηωσινόφιλα/Διαυγή 
κύτταρα με κενό χώρο)

ΠΙΛΟΜΑΤΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
• Ταχέως αναπτυσσόμενο οζίδιο
• >
• Εντόπιση σε κεφάλι-λαιμό λιγότερο συχνά σε κορμό
•  Ανώμαλη μιτωτική δραστηριότητα, κυτταρικός πλειομορφισμός, 

νεκρωτικές περιοχές 
• Μεταστάσεις σε όργανα, όπως πνεύμονες, οστά και λεμφαδένες
•  Θεραπεία: Ευρεία τοπική εκτομή - παρακολούθηση απαραίτητη 

λόγω μεταστάσεων

ΤΡΙχΟΔΙΣΚΩΜΑ  
ΟΓΚΟΙ ΠΕΡΙθΥΛΑΚΙΚΟΥ ΜΕΣΕΓχΥΜΑΤΟΣ 

•  Βλατίδα, λεία(d=1-5mm) προσώπου, λαιμού, κορμού υπαρκτή 
κατά τη γέννηση ή εφηβεία 

•  Σύνδρομο Birt-Hogg-Dube: Τριχοδισκώματα, ινοθυλακώματα, πε-
ριθυλακικά ινώματα, αλλοιώσεις κρεμάμενης τερμίνθου

• Θεραπεία: Laser, καυτηριασμός, κρυοθεραπεία

ΠΕΡΙθΥΛΑΚΙΚΟ ΙΝΩΜΑ  
ΟΓΚΟΙ ΠΕΡΙθΥΛΑΚΙΚΟΥ ΜΕΣΕΓχΥΜΑΤΟΣ 

• Ίδια χαρακτηριστικά με τριχοδισκώματα
•  Ιστολογικώς: Τριχικός θύλακος περιβαλ-

λόμενος από συνδετικό ιστό  με απου-
σία επιθηλιακών προεκτάσεων της τριχι-
κής χοάνης

ΙΝΟθΥΛΑΚΩΜΑ  
ΟΓΚΟΙ ΠΕΡΙθΥΛΑΚΙΚΟΥ ΜΕΣΕΓχΥΜΑΤΟΣ 

•  Βλατίδα με πολυκεντρική εντόπιση (d=2-
5mm) και κεντρική υφίζηση ή έναν τριχι-
κό θύλακο στο κεφάλι, λαιμό ενηλίκων

•  Πολλαπλά ινοθυλακώματα στο συν. Birt-
Hogg-Dube

• Εξέλιξη καλοήθης
• Θεραπεία: Laser

ΤΡΙχΟθΥΛΑΚΩΜΑ  
ΟΓΚΟΙ ΕΚ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

•  Οργανοειδής νεοπλασία, καλώς διαφοροποιημένη, μικρής συ-

χνότητας
•  Μονήρης  βλατίδα μικρής δια-

μέτρου, με εντόπιση κυρίως στο 
πρόσωπο ενηλίκων

•  Κεντρική στικτή υφίζηση με πλή-
ρωση από τεμάχιο τριχός ευχε-
ρώς αποκολλώμενο. Η εντόπι-
ση στη ραχιαία επιφάνεια της ρινός θέτει πρόβλημα Δ.Δ  με συγ-
γενές συρίγγιο

•  Το σμηγματικό τριχοθυλάκωμα εντοπίζεται σε περιοχές με πολ-
λούς σμηγματογόνους αδένες

•  Ιστολογικώς: Εισολκή επιδερμίδας με επιθηλιακό τοίχωμα-Κύστη 
με ινώδες στρώμα αφοριζόμενη από το χόριο

• Θεραπεία: χειρουργική αφαίρεση

ΤΡΙχΟΑΔΕΝΩΜΑ ΤΟΥ NikoloWSki  
ΟΓΚΟΙ ΕΚ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

•  Σπάνιος, μονήρης όγκος προσώπου υπό τη μορφή κιτρινωπής 
βλατίδας

•  Ιστολογικώς: Κύστεις αφοριζόμενες από μαλπιγιανό επιθήλιο τύπου 
τριχικής χοάνης με ηωσινοφιλικά κύτταρα στο ινοαγγειακό στρώμα

ΤΡΙχΟΕΠΙθΗΛΙΩΜΑ  
ΟΓΚΟΙ ΕΚ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

•  Μονήρες ή πολλαπλό με ποικίλη κλινική αλλά με σταθερή ιστο-
λογική εικόνα

•  Εντόπιση μονήρους  οζιδίου, με εικόνα παρόμοια του BCC, σε 
πρόσωπο, τριχωτό κεφαλής και λαιμό νεαρών ενηλίκων

•  Οικογενή τα πολλαπλά τριχοεπιθηλιώματα με εμφάνιση στην παι-
δική ηλικία. Εντόπιση σε πρόσωπο, ρινοχειλικές αύλακες σχημα-
τίζοντας συρρέουσες βλατιδοοζώδεις βλάβες 
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•  Συνύπαρξη και με άλλους όγκους εξαρτημάτων (σ. Rombo, σ.  
Rasmussen)

•  Ιστολογικώς: Νεοπλασματική διήθηση  με υπερπλασία κυττά-
ρων ανάλογη της βασικής στοιβάδας-εικόνες θυλακικής διαφο-
ροποίησης -υπερκερατωσικές κύστεις (βασικοκυτταρικό θυλακι-
κό αμάρτωμα)

• Δ.Δ.: Τριχοαδένωμα/BCC/Τριχοβλάστωμα

ΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙχΟΕΠΙθΗΛΙΩΜΑ   
ΟΓΚΟΙ ΕΚ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

•  Παραλλαγή, με εμφάνιση δακτυλιοειδούς βλάβης με κεντρική 
υφίζηση και περιφερική υπέγερση στη ζυγωματική χώρα γυναικών

• ΔΔ:BCC δίκην σκληροδερμίας, τριχοεπιθηλίωμα, ουλή

ΤΡΙχΟΒΛΑΣΤΩΜΑ  
ΟΓΚΟΙ ΕΚ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ   

•  Οζίδιο χορίου ή υποδόριου (2-4cm) ιστού χωρίς ειδική τοπογρα-
φία στο δέρμα

•  Ιστολογικές μορφές: Τριχοβλάστωμα- Στρώμα χαλαρό / χωρίς τρι-
χική διαφοροποιήση. Τριχογονικό Τριχοβλάστωμα- Σαφή θυλα-
κική διαφοροποιήση. Τριχογονικό ίνωμα- Νεοπλασματική διήθη-
ση+ ίνωση. Τριχογονικό μύξωμα- Μυξωματώδες στρώμα. Αδα-
μαντινοειδές οζώδες τριχοβλάστωμα- Λοβία με περιφερική πασ-
σαλοειδή διάταξη+κεντρική παρουσία επιθηλιοειδών, ιστιοκυτ-
τάρων, λεμφοειδών στοιχείων

ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ
•  Στοιχείο της τριχοσμηγματογόνου μονάδας. Μπορεί να είναι ανε-

ξάρτητοι παρά την απουσία τριχικών θυλάκων (χείλη, μικρά χεί-
λη αιδοίου, έσω επιφάνεια ακροποσθίας)

•  Αποτελούνται από αδενικό σώμα και εκφορητικό πόρο (πολύ-
στοιβο πλακώδες επιθήλιο) που εκβάλλει στο θύλακο της τρίχας

•  Σε όλο το σώμα εκτός παλαμών πελμάτων. Κάθε σμηγματογό-
νος αδένας αποτελείται από ένα ή περισσότερα λοβία που εκβάλ-
λουν σε κοι-
νό  εκφορητι-
κό πόρο (ολο-
κρινείς αδένες)

•  Τα  κύτ ταρά 
τους προέρχο-
νται από περι-
φερικά μητρικά 
κύτταρα που 

παθαίνουν υδρωπική εκφύλιση κατά την κεντρική τους μετατό-
πιση. Τα κύτταρα γεμίζουν με λίπος, σπάνε και κατόπιν μεταβάλ-
λονται σε έκκριμα (σμήγμα)

•  Η έκκριση σμήγματος εξαρτάται από τον όγκο του αδένα. Αδρανείς 
μέχρι την εφηβεία  και διεγείρονται από τη δράση των ανδρογόνων

ΟΓΚΟΙ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

•  Υπερπλασία 
Σμηγματογόνων Αδένων

•  Oργανοειδής σπίλος  
(του Jadassohn)

• Σμηγματικό αδένωμα
•  Επιθηλίωμα  

Σμηγματογόνων Αδένων
• Σμηγματικές κύστεις

•  Σμηγματογόνο καρκίνωμα 
Περιοφθαλμικό -Εξωοφθαλμικό

• Σύνδρομο Muir-Torre
•  Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα με 

διαφοροποίηση σμηγματογόνων 
αδένων

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ    
ΚΑΛΟΗθΕΙΣ ΣΜΗΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ  

•  Κιτρινωπές ή στο χρώμα του δέρματος θολωτές, ομφαλωτές βλα-
τίδες με ευρυαγγείες (d=1-3mm)

• Κυρίως στο πρόσωπο (μέτωπο, παρειές) ηλικιωμένων
•  Συχνή αλλοίωση, ιδιαίτερα σε άτομα με μακρόχρονη έκθεση στον 

ήλιο και μεταμοσχευμένους
• Δ.Δ από BCC
• Θεραπεία: Ήπια ηλεκτροκαυτηρίαση 

oΡΓΑΝΟΕΙΔΗΣ ΣΠΙΛΟΣ (ΤΟΥ JaDaSSoHN)  
ΚΑΛΟΗθΕΙΣ ΣΜΗΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

•  Συγγενούς προελεύσεως από το πρωτογενές επιθηλιακό βλάστη-
μα με τριχική διαφοροποίηση, αποκρινή, σμηγματική, επιδερμι-
δική συμβολή

• Εντόπιση σε τριχωτό κεφαλής, πρόσωπο υπό μορφή αλωπεκίας
• Κιτρινωπή οζώδης και εξελκωθείσα μυρμηκιόμορφη βλάβη
•  Σύνδρομο επιδερμιδικού σπίλου: Επιδερμιδικός σπίλος, επιλη-

ψία, διανοητική καθυστέρηση, εγκεφαλικές, οφθαλμικές και οστι-
κές δυσπλασίες

ΣΜΗΓΜΑΤΙΚΟ ΑΔΕΝΩΜΑ   
ΚΑΛΟΗθΕΙΣ ΣΜΗΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 

•  Νεοπλασία μικρής συχνότητας σε άτομα >50 με εντόπιση σε πρό-
σωπο, λαιμό υπό μορφή κιτρινωπού οζιδίου, (1-3 εκ)
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•  Πολλαπλή εντόπιση σε σύνδρομο Muir-Torre (κερατοακανθώμα-
τα/ακανθοκυτταρικά καρκινώματα/σπλαχνικά καρκινώματα του 
ουροποιογεννητικού συστήματος ή του ΓΕΣ)

• Θεραπεία: χ/κή αφαίρεση

ΕΠΙθΗΛΙΩΜΑ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 
ΚΑΛΟΗθΕΙΣ ΣΜΗΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

•  Μη εξελκωμένη βλατίδα, οζίδιο ή όγκος διαμέτρου 1-3 εκ. κιτρι-
νωπής χροιάς η στο χρώμα του δέρματος  με εντόπιση σε πρό-
σωπο, τριχωτό κεφαλής 

• Συχνότερα σε  ηλικιωμένες γυναίκες (6η-9η δεκαετία)
• Συσχετίζεται με το σύνδρομο Muir-Torre
• Δ.Δ: Αδένωμα-καρκίνωμα σμηγματογόνων αδένων/ BCC 

ΣΜΗΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ  
ΚΑΛΟΗθΕΙΣ ΣΜΗΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ  

•  Μονήρεις ή πολλαπλές (πολλαπλό στεατοκύστωμα)
•  Οζίδια με ελαιώδες /τυρώδες περιεχόμενο με εντόπιση σε πρό-

σθια επιφάνεια θώρακα, μασχαλιαία κοιλότητα συχνά με οικο-
γενή χαρακτήρα

ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ  
ΚΑΚΟΗθΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Χαμηλής συχνότητας όγκος ηλικιωμένων ατόμων 
με επιθετική συμπεριφορά

Οφθαλμική εντόπιση  (75%)
• Κυρίως στο άνω βλέφαρο
•  Διαγιγνώσκεται ως χαλάζιο ή βλεφα-

ροεπιπεφυκίτις
•  Αμφοτερόπλευρη εντόπιση προκύ-

πτει από την παζετοειδή επέκταση του όγκου
• Προέρχεται από τους αδένες του Meibus ή Zeis

Εξωοφθαλμική εντόπιση (25%)
• Μαλακή οζώδης εξελκωθείσα βλάβη
•  Εντόπιση σε κεφαλή, λαιμό, γεννητική χώρα, κορμό, προεξέχο-

ντα ακραία σημεία του σώματος, άνω-κάτω άκρα
• Λιγότερο επιθετικός όγκος, σπανίως μεθίσταται

ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ  
ΚΑΚΟΗθΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

•  Ανοσοϊστοχημεία απαραίτητη για Δ.Δ BCC/ SCC/Μελάνωμα/με-
ταστάσεις αδενοκαρκινωμάτων/Τριχειλημματώδες καρκίνωμα

Κυστική εκφύλιση - Νέκρωση  όγκου - Ανώμαλα λόβια και δοκίδες  
Βλαστικά κύτταρα με φυσαλιδώδη πυρήνα 

και ηωσινόφιλο πυρήνιο

ΣΥΝΔΡΟΜΟ MUir-torre(MtS)  
ΚΑΚΟΗθΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

•  Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη όγκων σμηγμα-
τογόνων αδένων, συχνά πολλαπλών (κερατοακανθωμάτων, σμηγ-
ματογόνων αδενωμάτων, σμηγματογόνων καρκινωμάτων ή επι-
θηλιωμάτων) παράλληλα με σπλαγχνική νεοπλασία

•  Κληρονομείται με επικρα-
τή αυτοσωμικό τύπο

•  Οι δερματικοί όγκοι μπο-
ρεί να προϋπάρχουν ή να 
ακολουθούν τη συστηματι-
κή νεοπλασία, το 42% των 
ατόμων με σμηγματογό-
νους όγκους είχαν ΜΤS

•  Σπλαγχνικοί όγκοι που 
εμπλέκονται:

•  Πολύποδες του παχέος εντέρου και αδενοκαρκινώματα (47%)
•  Όγκοι ουροποιογεννητικού (21%), μαστού (12%), αιματολογι-

κές δυσκρασίες (9%) 

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ  
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 

ΚΑΚΟΗθΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
•  Κλινικά ίδιο με το κλασικό BCC, με τη διαφορά ότι είναι λιγότε-

ρο επιθετικό
• Εμφανίζει ίδια ιστολογικά  χαρακτηριστικά με BCC

ID
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ΛΕΙΑΝΣΗ ΛΕΠΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ 

aΠΑΛΕΙΦΗ ΜΑΥΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

MΕΙΩΣΗ ΔΙΠΛΟΣΑΓΟΝΟΥ

aΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ 

ΣΥΣΦΙΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ  ΧΕΡΙΑ,  
ΚΟΙΛΙΑ , ΜΗΡΟΥΣ  & ΓΛΟΥΤΟΥΣ 

ΣΥΣΦΙΞΗ ΑΝΩ ΓΟΝΑtoY &  ΕΣΩ ΜΗΡΩΝ
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΟΝΥχΟΣ
• Μήτρα όνυχος
• Κοίτη όνυχος
•  Ονυχιαία πλάκα: είναι αποτέλεσμα της διαφοροποίησης των κε-

ρατινοκυττάρων, που παράγονται στη μήτρα του όνυχα. Έχει σχή-
μα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με αποστρογγυλωμένα άκρα. 
Είναι ημιδιαφανής και ελαφρά κυρτή και προς τους δυο άξονες. 

•  Mηνίσκος όνυχος: είναι 
η ημισεληνοειδής–λευκή 
περιοχή που καθορίζει το 
ελεύθερο άκρο της ονυ-
χαίας πλάκας

•  Ονυχιαίες πτυχές
•  Επωνύχιο
•  Υπονύχιο

ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΝΥχΑ

•  Βοθρία: Μικρά εντυπώματα, εμβυ-
θύνσεις στο σώμα του όνυχα, που 
μπορεί να είναι διασκορπισμένα ή δι-
ατεταγμένα σε γραμμές. Στα συχνά 
αίτια συμπεριλαμβάνονται η γυροει-
δής αλωπεκία, η ψωρίαση, το έκζεμα.

•  Ονυχόλυση: Ο διαχωρισμός του 
όνυχα από την κοίτη του. Στα συ-
χνότερα αίτια συμπεριλαμβάνονται 
η ψωρίαση, η ονυχομυκητίαση, θυ-
ρεοτοξίκωση και η φωτοτοξικότητα

•  Γραμμές, γραμμώσεις των ονύχων. Ορατές οριζόντιες ή κάθε-
τες γραμμές που προκύπτουν από διαταραχή στην ανάπτυξη του 
όνυχα. Στα αίτια των οριζόντιων γραμμώσεων συμπεριλαμβάνο-
νται οι γραμμές του Beau και οι φλεγμονώδεις παθήσεις που προ-
σβάλλουν τις ονυχιαίες πτυχές όπως το έκζεμα και η καντιντιασική 
λοίμωξη. Οι κάθετες γραμμώσεις μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
της  μέσης αυλακωτής δυστροφίας του όνυχα ή της ονυχομανίας

Γραμμές του Βeau: 
Οριζόντιες αύλακες 
στην ονυχιαία πλά-
κα. Είναι αποτέλεσμα 
της προσωρινής ανα-
στολής της ανάπτυ-
ξης της εγγύς μήτρας

•  Διαταραχές του χρώματος: Υπάρχει ένας αριθμός από αλλα-
γές στο χρώμα. 
 Λευκό χρώμα: Τραύμα, ονυχομυκητίαση, ηπατική και νεφρική 
ασθένεια
 Κίτρινο χρώμα: Ψωρίαση, ονυχομυκητίαση, σύνδρομο κίτρινου 
χρώματος
Πράσινο χρώμα: Από την Pseudomonas
 Καφέ χρώμα: Από είδη Candida, γραμμική μελανονυχία, εξω-
γενής χρώση
Μαύρο χρώμα: Κακοήθες μελάνωμα, τραύμα, ονυχομυκητίαση, 
Ερυθρό/καφέ χρώμα: Τραύμα

ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΟΝΥΧΕΣ ΜΕΛΑΝΟΝΥΧΙΑ

ΨΩΡΙΑΣΗ ΟΝΥχΩΝ
•  Εμφανίζεται στο 1/3 των ασθενών με ψωρίαση και στα 3/4 αυτών 

που επίσης έχουν αρθρίτιδα
•  Αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για αρθρίτιδα.
•  Συχνά η μοναδική εκδήλωση της ψωρίασης 
•  Πιο συχνά προσβάλλεται η μήτρα και η κοίτη.
•  Φαινόμενο koebner (+)
•  Προσβολή άνω ± κάτω ακρών. Συχνότερα προσβολή > 1 νυχιού.
•  Δύσκολη ανταπόκριση στη θεραπεία

ΚΛΙΝΙΚΑ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Βοθρία: Πρόκειται για το συχνότερο κλινικό εύρημα
•  Ονυχόλυση: Oι αλλοιώσεις είναι συνήθως συμμετρικές  και μπο-

ρεί επίσης να συνυπάρχουν και βοθρία. 
•  Σημαντική (συμμετρική) ψωριασική ονυχοδυστροφία: Η συμ-

μετρικότητα διακρίνει αυτόν τον τύπο από τις μυκητιασικές πα-
θήσεις, καθώς όλοι οι όνυχες προσβάλλονται σε κάποιο βαθμό  

•  Σταγόνα ελαίου

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΟΝΥχΙΑ
ΟΝΥΧΟΛΥΣΗ ΒΟΘΡΙΑ, ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΛΑΙΟΥ 
ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΛΑΙΟΥ ΟΝΥΧΟΛΥΣΗ

Παθήσεις ονύχων σχετιζόμενες 
με δερματοπάθειες

Ειδικευόμενος: ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Kρατική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός
Συντονισμός: ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Kρατική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός
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ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗ ΨΩΡΙΑΣΗ
• Συχνά προσβολή 1 μόνο νυχιού
•  Δημιουργία λιμνών πύου κάτω από 

την ονυχαία πλάκα με αποτέλεσμα  
απώλεια του νυχιού - Ανονυχία.

•  Νέα φλυκταινίδια δημιουργούνται 
στην εκτεθειμένη πλέον κοίτη του 
νυχιού.

•  Επώδυνο.
•  Ο ασθενής συνήθως παρουσιάζε-

ται αφού έχει υποχωρήσει το οξύ 
στάδιο και εμφανίζεται πλέον με ονυχόλυση, ερύθημα της κοί-
της, και της εγγύς και πλάγιων πτυχών.

aΚΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ HallopeaU
•  Μορφή φλυκται-

νώδους ψωρίασης
•  Προσβάλλονται οι 

ονυχιαίες πτυχές
•  Καταστροφικές αλ-

λοιώσεις
• Επώδυνη
•  Μεγάλου βαθμού 

υπερκεράτωση, δι-
αχωρισμό και απο-
κόλληση ονύχων

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡθΡΙΤΙΔΑ
• Ονυχοδυστροφία • Απώλεια ονύχων

θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τοπική θεραπεία
•  Τοπικά κορτικοστεροειδή: Iσχυρά, πολύ ισχυρά τοπικά κορτικο-

στεροειδή 2 φορές την ημέρα για 3-9 μήνες
•  Ενδοβλαβικά στεροειδή: Το ακετονίδιο της τριαμσινολόνης σε συ-

γκέντρωση 10mg/ml/ 2 φορές το μήνα
•  Ανάλογα βιταμίνης D: Χρήση καλσιποτριόλης 2 φορές την ημέ-

ρα για 3-6 μήνες
•  Τοπικό διάλυμα κυκλοσπορίνης: Δύο φορές την ημέρα για 3-4 

μήνες
•  Ταζαροτένη: Γέλη ταζαροτένης 0,1% μια φορά την ημέρα για 12-

24 εβδομάδες
•  Ανθραλίνη: Ανθραλίνη σε βαζελίνη σε 0,4-2% μια φορά για έως 

και 5 μήνες
•  Συστηματική αγωγή
•  Ρετινοειδή
•  Κυκλοσπορίνη
•  Φωτοχημειοθεραπεία: ψωραλένια και UVA (PUVA)
•  Βιολογικοί παράγοντες

ΟΜΑΛΟΣ ΛΕΙχΗΝΑΣ
•  Αλλοιώσεις των ονύχων παρατηρούνται μόνο σε μικρό ποσοστό 

ασθενών (10%), μερικές φορές χωρίς προσβολή του δέρματος, 

ιδιαίτερα στη μέση ηλικία. Όταν υπάρχουν αλλοιώσεις των ονύ-
χων αυτές μπορεί να είναι σοβαρές και να καταλήξουν σε μόνι-
μη καταστροφή

•  Διαπιστώνονται ένας ή περισσότεροι ανώμαλοι, μη φυσιολογι-
κοί όνυχες

•  Η συχνότερη ανωμαλία είναι μια αύξηση των επιμήκων γραμμώ-
σεων, η οποία καταλήγει σε δημιουργία αυλάκων λόγω της λέ-
πτυνσης του όνυχα 

•  Η προσβολή της κοίτης του όνυχα είναι πολύ συχνή ιδιαίτερα στα 
κάτω άκρα, χωρίς ειδικά κλινικά σημεία.

•  Στην προσβολή της μήτρας του όνυχα παρατηρούμε: λέπτυν-
ση όνυχα, τραχυονυχία, επιμήκεις αύλακες και ραχιαίο πτερύγιο.

•  Ραχιαίο πτερύγιο: Η εγγύς ονυχαία πτυχή αναδιπλώνεται πάνω 
στην ονυχαία πλάκα με αποτέλεσμα η επιδερμίδα της εγγύς ονυ-
χιαίας πτυχής να συνενώνεται με την επιδερμίδα της κοίτης και 
δημιουργείται σχισμή στην ονυχαία πλάκα.

ΤΡΑχΥΟΝΥχΙΑ
• Οφείλεται σε διαταραχή της κερατινοποίησης της μήτρας
• Πιο συχνά σε παιδιά
•  Το νύχι είναι τραχύ και με πολλα-

πλές επιμήκεις γραμμές.
• Δεν προκαλεί ουλοποίηση
• Αυτόματη υποχώρηση
•  Συναντάται: Ψωρίαση, ομαλό λει-

χήνα, γυροειδή αλωπεκία, έκζεμα

ΟΜΑΛΟΣ ΛΕΙχΗΝΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΝΥχΟΜΑΔΗΣΗ
Άτλας ονυχοπαθολογίας και
ονυχοκομίας. Δ.Ρηγόπουλος

θΕΡΑΠΕΙΑ
•  Η βιοψία βοηθάει στην επιβεβαίωση της διάγνωσης. Όταν υπάρ-

χει προσβολή ενός όνυχα τότε στην ΔΔ μπαίνει και το αμελανω-
τικό μελάνωμα.

Τοπική θεραπεία
•  Τοπικά κορτικοστεροειδή: Iσχυρά, πολύ ισχυρά τοπικά κορτικο-

στεροειδή 2 φορές την ημέρα για 2-3 μήνες
• Αναστολείς της  καλσινευρίνης (tacrolimus, pimecrolimus)
Συστηματική θεραπεία
• Πρεδνιζολόνη, σε δόση 0,5 mg/kg καθημερινά για 3 εβδομάδες

ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ
• Προσβολή ονύχων σε 20% ενηλίκων, 50% παιδιών
• Οι άντρες προσβάλλονται πιο συχνά από τις γυναίκες
Μορφολογία:  
•  Γεωμετρικά βοθρία: Τα βοθρία είναι μικρά, επιφανειακά, και με 

γεωμετρικό σχήμα σε εγκάρσιες και οριζόντιες γραμμές. «rippled 
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effect»
•  Τραχυονυχία-συχνό σε παιδιά με γυροειδή αλωπεκία totalis ή 

universalis
• Μέτρια βελτίωση με συστηματικά κορτικοστεροειδή ή αυτοΐαση
• Κακή ανταπόκριση στα τοπικά κορτικοστεροειδή

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΒΟθΡΙΑ

ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ
Αβαθή βοθρία γυροειδούς
αλωπεκίας
Άτλας ονυχοπαθολογίας και
ονυχοκομίας. Δ.Ρηγόπουλος

ΕΚΖΕΜΑ
•  Οριζόντιες αύλακες μπορεί να εμφανίζονται σε έναν ή περισσό-

τερους όνυχες.
•  Το έκζεμα της οπίσθιας ονυχιαίας πτυχής διαταράσσει την αύξηση 

και την ανάπτυξη της υποκείμενης μήτρας του όνυχα.
•  Η θεραπεία του εκζέματος στο δέρμα σταματά συνήθως και την 

προσβολή του όνυχα. Οι αύλακες εξαφανίζονται συγχρόνως με 
την ανάπτυξη του όνυχα μετά από αρκετούς μήνες.

ΕΚΖΕΜΑ: ΑΡΚΕΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΥΛΑΚΕΣ

ΔΥΣΙΔΡΩΣΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ
Γραμμές Βeau
Άτλας ονυχοπαθολογίας και
ονυχοκομίας. Δ.Ρηγόπουλος

ΕΡΥθΡΟΔΕΡΜΙΑ
• Υπερτροφία ονύχων
• Ονυχόλυση
• Υπονύχια υπερκεράτωση

ΕΡΥθΡΑ ΙΟΝθΙΟΣ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ
• Kαφέ κίτρινος χρωματισμός
   άπω άκρου όνυχας
• Πάχυνση ονυχιαίας πλάκας
• Σχισμοειδείς αιμορραγίες
• Υπονύχια υπερκεράτωση

ΝΟΣΟΣ Darrier
• Eυθραυστότητα
• Υπονύχια υπερκεράτωση
• Σχήμα V ελεύθερου άκρου όνυχα
• Επιμήκεις ερυθρές και λευκές
   γραμμώσεις

ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΠΑΡΩΝΥχΙΑ
•  Ερπητοϊούς 1,2, η οποία εντοπί-

ζεται στις ονυχοφόρους φάλαγγες 
και στο παρωνύχιο

•  Δάχτυλα χεριών 
•  Πόνος, κνησμός, ερύθημα
•  Σπάνια προσβάλλονται πολλά 

δάχτυλα
•  Παιδιά = Ενήλικες
•  Στα παιδιά η μετάδοση γίνεται με ενοφθαλμισμό του ιού από προ-

ηγηθείσα ερπητική στοματίτιδα, επιχείλιο έρπητα
•  Η διάγνωση βασίζεται  στο ιστορικό,  χαρακτηριστική κλινική εικόνα 
•  Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για την ταχύτερη έναρξη της 

αντιϊκής αγωγής.

ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
• Υπονύχιες πομφόλυγες
• Ονυχοατροφία
• Τραχυονυχία
• Ραχιαίο πτερύγιο
• Ονυχομάδηση

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ
•  Τηλεαγγειεκτασίες εγγύς ονυχιαί-

ας πτυχής
•  Στικτές περιοχές ισχαιμίας εγγύς 

πτυχής
•  Υπερανάπτυξη επωνύχιου με ανώ-

μαλο όριο - “ragged cuticles”

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
• Η διάγνωση των παθήσεων του όνυχα είναι δύσκολη
•  Επικουρική βοήθεια για τη διάγνωση δερματικών παθήσεων
•  Τα συχνότερα δερματικά νοσήματα με προσβολή ονύχων είναι 

η ψωρίαση και ο ομαλός λειχήνας. Και στα δυο νοσήματα μπο-
ρούμε να έχουμε μόνο προσβολή ονύχων

ID



25 mg

“In principle, MTX can be administered orally or parenterally. 
Due to the superior biological availability at least in a proportion 
of patients and due to improved gastrointestinal tolerability, 
parenteral administration is favored in adult patients…"

Reich K. et al., JDDG 2012
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ gENESIS BIOSYSTEMS

DERMAFRAC: 
Γυρνώντας τον χρόνο πίσω 

Το DERMAFRAC™ της 
Αμερικανικής εταιρείας 
genesis Biosystems 
αποτελεί την εξέλιξη 
της τεχνολογίας micro-
channeling. Το σύστημα 
DERMAFRAC™ 
μεταφέρει ουσίες με 
ενεργά συστατικά 
μέσω μικρο-καναλιών 
που δημιουργεί 
στην επιδερμίδα 
και λειτουργεί ως 
εναλλακτική 
και πιο οικονομική 
θεραπεία των fractional 
lasers χωρίς αναισθησία 
και πόνο.



Προηγμένη Τεχνολογία Micro-Channeling

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ:
LIDS Medical E.Π.Ε.
Κύπρου 61, 15343, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6815681, Fax: 210 6815693
info@lidsmedical.gr•www.lidsmedical.gr
www.facebook.com/lidsmedical

Διείσδηση ουσιών  

με ενεργά συστατικά  

στο δέρμα μέσω  

χιλιάδων μικρο- 

καναλιών χωρίς  

πόνο και χρόνο  

αποθεραπείας.

www.dermafrac.com

�ddDermafrac.indd   1 17/12/2013   3:18:26 µµ
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Επιπλέον, η νέα τεχνολογία στερεοποιη-
μένων μικρο-κρυστάλλων DERMAPEEL® 
του συστήματος DermaFrac™, προκαλεί 
επιφανειακή δερμοαπόξεση (αφαιρεί, δη-
λαδή, την κεράτινη στοιβάδα του δέρμα-
τος), προετοιμάζοντας την επιδερμίδα για 
τη διείσδυση των ουσιών και τη θεραπεία 
micro-channeling. 

Πιο συγκεκριμένα, η κεφαλή ακριβείας 
του DermaFrac™ χρησιμοποιεί την τεχνική 
της εισφόρησης (vacuum) για να φέρει ήπια 
τον δερματικό ιστό σε επαφή με το ειδικό 
ρόλερ μηχανικών νυγμών του συστήματος. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, εκατοντάδες μικρο-
ακίδες διεισδύουν με απόλυτη ομοιομορ-
φία στο άνω χόριο, (ακριβώς πάνω από τα 
τριχοειδή αγγεία και τις νευρικές απολήξεις, 
καθιστώντας τη θεραπεία απολύτως ανώ-
δυνη και αναίμακτη), δημιουργώντας, έτσι, 
μικρο-οπές, που επιτρέπουν την είσοδο 
των δραστικών ουσιών μεσοθεραπείας στο 
δέρμα. Ο μικρο-τραυματισμός αυτός, που 
επιφέρεται, διεγείρει τον μηχανισμό ανά-
πτυξης νέου κολλαγόνου ("κολλαγονογέ-
νεση") και τη δράση των ινοβλαστών.

Το DERMAFRAC™ εφαρμόζεται για θε-
ραπείες αντιγήρανσης, ενυδάτωσης, λεύ-
κανσης και ακμής ως εξής: 

Αντιγήρανση:
Ένα ειδικό ‘κοκτέιλ’ πεπτιδίων διεγείρει 

τους ινοβλάστες και την παραγωγή κολλα-
γόνου, χαλαρώνοντας τους μύες με διακρι-
τικό και απολύτως φυσικό τρόπο.

Ενυδάτωση:
Το υαλουρονικό οξύ προκαλεί έντονη 

ενυδάτωση στο δέρμα. Η δε πατενταρι-
σμένη φόρμουλα, που χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία HylaSponge®, έχει την ικανό-
τητα να διατηρεί αυτή την ενυδάτωση του 
δέρματος.

Ακμή:
Το γαλακτικό και σαλικυλικό οξύ έχουν 

την ιδιότητα να βοηθούν στον έλεγχο της 
έξαρσης της ακμής.

Λεύκανση:
Το Kojic Acid (φυσικός λευκαντικός 

παράγοντας χωρίς χημικά λευκα-
ντικά) ενεργεί κατά των δυσχρω-
μιών.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω 

θεραπεία βελτιώνει ποικίλες καταστάσεις, 
όπως: ακμή, ουλές, ραγάδες, αφυδάτωση 
δέρματος, επιφανειακές λεπτές γραμμές και 
ρυτίδες, δυσχρωμίες, ηλιακές κηλίδες, ευ-
μεγέθεις πόρους και ανομοιόμορφο δερ-
ματικό τόνο.

Η θεραπεία ενδείκνυται για όλες τις ηλικί-
ες και κυρίως για ευαίσθητους και σκουρό-
χρωμους τύπους δέρματος, όπου συνήθως 
αντενδείκνυνται οι θεραπείες laser.

Η επιστήμη πίσω 
από το DermaFrac™

Η κεφαλή θεραπείας του συστήματος με 
τη βοήθεια του μηχανισμού εισρόφησης 
‘γραπώνει’ το δέρμα και το ρόλερ -που 
φέρει πάνω του τα υψηλής ποιότητας δια-
λύματα δραστικών ουσιών- περνάει κατά 
μήκος του δέρματος, δημιουργώντας 
μικρο-κανάλια ακριβώς μέχρι το 
σύνδεσμο των στρωμάτων επι-
δερμίδας και δερμίδας. Πα-
ράλληλα, οι ουσίες εγχέ-
ονται και διασκορπίζο-
νται σε όλη την επι-
φάνεια του ιστού που 
στοχεύουμε. 

Εν τω μεταξύ, 
με τη βοήθεια του 
vacuum το δέρμα 
διατείνεται, γεγονός 
που βοηθάει στην 
άνεση της θεραπεί-
ας. Επιπλέον και ακό-
μη πιο σημαντικό, 
το vacuum διευκολύ-
νει τις μικρο-ακίδες του 
ρόλερ να εισχωρήσουν 
ομοιόμορφα στο δέρμα, 
μεγιστοποιώντας, έτσι, την κα-
λύτερη απελευθέρωση και δι-
ανομή των δραστικών ουσιών.

Οι μικρο-νυγμοί που προκαλεί 
η κεφαλή του DermaFrac™ απο-
τελούν τα μονοπάτια μέσα από τα 
οποία οι δραστικές ουσίες ει-
σχωρούν στη συγκεκρι-
μένη περιοχή του 
δέρματος, 

που είναι η πλέον ωφέλιμη για τη φυσική 
διαδικασία της δερματικής ανάπλασης.

Το δε μήκος των μικρο-ακίδων έχει επι-
λεχθεί πολύ προσεκτικά, προκειμένου οι 
μικρο-νυγμοί που θα δημιουργηθούν να 
σχηματίσουν μονοπάτια που θα καταλή-
γουν ακριβώς στο σημείο που ενώνεται το 
στρώμα της επιδερμίδας με τη δερμίδα και 
ακριβώς επάνω από το τριχοειδή αγγεία και 
τις νευρικές απολήξεις. Αυτό είναι και που 
εξασφαλίζει ότι η θεραπεία θα είναι ανώ-
δυνη και αναίμακτη.

Η επιστήμη των δραστικών ουσιών 
για ανάπλαση δέρματος

Στον αναγνωρισμένο Αμερικανικό οίκο 
Genesis Biosystems σχεδιάζεται και κατα-
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σκευάζεται εξ ολοκλήρου μία μεγάλη γκά-
μα συστημάτων με εκπληκτικά αποτελέ-
σματα. Οι δραστικές ουσίες που έχει ανα-
πτύξει η Genesis Biosystems για το σύστη-
μα DermaFrac™ μεγιστοποιούν την ανα-
πλαστική ικανότητα του δέρματος. Η υφή 
τους και το μοριακό τους μέγεθος είναι ει-
δικώς σχεδιασμένα, προκειμένου να επι-
τυγχάνεται ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός 
διείσδυσης. Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός 
της εταιρείας είναι ένας: τα καλύτερα δυνα-
τά αποτελέσματα για τους ασθενείς με το 
μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για τους επαγ-
γελματίες. 

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται;
Συνήθως συνιστώνται έξι συνεδρίες σε 

περίοδο δύο εβδομάδων και ακολουθούν 

οι απαραίτητες επισκέψεις συντήρησης κάθε 
1-2 μήνες. Παρ’ αυτά, η ακριβής θεραπευ-
τική αγωγή είναι προσωπική και θα καθο-
ριστεί αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε 
ασθενούς. Η αγωγή μπορεί, επίσης, να πε-
ριλαμβάνει και έναν συνδυασμό θεραπειών 
με LED και μικροδερμοαπόξεση για ακόμη 
πιο θεαματικά αποτελέσματα.

Θεραπεία με LED
Η θεραπεία με το DermaFrac™ δύναται 

να περιλαμβάνει και θεραπεία με LED. Τα 
LED που είναι μέρος του ίδιου του συστή-
ματος DermaFrac™ παρέχουν πολύ άνε-
τες και ευχάριστες θεραπείες εξαιτίας του ει-
δικού μηχανισμού ψεκασμού κρύου αέρα 
CoolBreeze™. Οι συνεδρίες της θεραπεί-
ας LED μπορεί να κυμαίνονται από μία έως 

και περισσότερες ανάλογα με την κατάστα-
ση του δέρματος του/της ασθενούς που θε-
ραπεύεται. 

Υπάρχουν δύο είδη LED για δύο διαφο-
ρετικές ενδείξεις, ως εξής:
1.  Κόκκινη - για επιφανειακές καλοήθεις αγ-

γειακές και μελαγχρωματικές βλάβες,
2.  Μπλε - για μέτρια φλεγμονώδη κοινού 

τύπου ακμή. 

Κίνδυνοι - Επιπλοκές
Το DERMAFRAC™ δεν έχει ουσιαστικές 

αντενδείξεις, πέρα από τις κλασικές όπως 
εγκυμοσύνη, κλπ. και η μόνη σπάνια πιθα-
νή παρενέργεια μπορεί να είναι η αλλεργι-
κή αντίδραση σε κάποια από τις ουσίες που 
διεισδύονται στο δέρμα.
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Η Απόλυτη Λύση στην Αποτρίχωση

Η Πρώτη Τεχνολογία 
SOLID-STATE ALEX
• Χωρίς Αναλώσιμο
• Ταχύτητα έως 10 Hz
•  Το Μόνο Εγκεκριμένο από το FDA Σύστημα 

για Μαυρισμένα από τον Ήλιο Δέρματα

Η Πρώτη Πλατφόρμα 
Αποτρίχωσης με:

Τεχνολογία Solid-State ALEX (755 nm) με 
Spot Size 15x10 mm και ταχύτητα έως 10 
Hz, που βασίζεται στο μήκος κύματος του 
Αλεξανδρίτη.

Ο χρόνος θεραπείας μειώνεται στο μισό με 
την κεφαλή διόδου laser (810 nm), Spot 
Size 20x10 mm και ταχύτητα έως 10 Hz.

Πρωτοποριακή κεφαλή με Spot Size 6mm 
για πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές, όπως 
μεσόφρυο, μύτη και αυτιά.

Ταυτόχρονος ψυκτικός μηχανισμός με Τε-
χνολογία Ice™ Cold Sapphire, που μειώ-
νει τον κίνδυνο εγκαύματος και κάνει τη θε-
ραπεία ακόμη πιο ανώδυνη.

• Πραγματικά ανώδυνο
• Αποδεδειγμένα ασφαλές
• Για όλους τους τύπους δέρματος (I-VI)
• Τεχνολογία HR 
• Εν-Κινήσει Τεχνολογία SHR 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
Κύπρου 61, Αγ. Παρασκευή, 153 43, Αθήνα
Tel.: +30 210 6815681 • Fax: +30 210 6815693
email: info@lidsmedical.gr
www.lidsmedical.gr, www.almalasers.com, www.painfreehairfree.com
www.facebook.com/lidsmedical
THΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: 00357-99239487
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Περιοχές κατάλληλες για αισθητική θεραπεία

Δερματικές βλάβες λόγω έκθεσης στον ήλιο ή γήρανση
Χαλάρωση του δέρματος του λαιμού
Μάγουλα και μέσο πρόσωπο

Περιοχές γύρω απο τα μάτια
Ρινοχειλικές πτυχώσεις

Γραμμή σαγονιού

Σημάδια ακμής
Περιοχή πίσω απο τα χέρια
Ραγάδες
Απώλεια μαλλιών
Άλλα σημεία του σώματος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ

NEPHROTECH A.E.
ΠΑΡΝΗΘΟΣ 44, 114 52  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210-2810 528 - FAX: 210-2823 683 
E-mail: info@nephrotech.gr
www.nephrotech.gr

Ντεκολτέ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sensibio®

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Sensibio 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε γραμμάριο (g) κρέμας περιέχει 20mg Fusidic acid και 1mg Betamethasone ως Betamethasone valerate. 3. 
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κρέμα - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ (ATC: D07CC01). 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: H Sensibio ενδείκνυται σε φλεγμο-
νώδεις δερματίτιδες με παρουσία βακτηριακής λοίμωξης ή επικείμενης. Η φλεγμονώδης δερματίτις περιλαμβάνει - Ψωρίαση (μη συμπεριλαμβανομένης της κατά πλάκας ψωρίασης, της ψωρίασης παλαμών και πελμάτων και της ανά-
στροφης ψωρίασης) -  Ατοπικό έκζεμα - Νομισματοειδές έκζεμα -  Δερματίτιδα εξ επαφής - Μαστοκύττωση -  Ερυθηματώδη λύκο -  Παραψωρίαση - Γυροειδή αλωπεκία. . Η Sensibio συνδυάζει την ισχυρή τοπική αντιμικροβιακή δρά-
ση του fusidic acid με την αντιφλεγμονώδη και αντικνησμώδη δράση της betamethasone. Η Sensibio έχει έντονη αντιμικροβιακή δράση έναντι ενός αριθμού θετικών κατά Gram μικροοργανισμών. Οι σταφυλόκοκκοι, συμπεριλαμ-
βανομένων των στελεχών που είναι ανθεκτικά στην πενικιλίνη ή και σε άλλα αντιβιοτικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη Sensibio. Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα του τοπικά εφαρμοζόμενου Sensibio οφείλεται αφ’ ενός στην έντο-
νη αντιμικροβιακή του δράση σε μικροοργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση δερματικών λοιμώξεων, αφ’ ετέρου στη μοναδική ικανότητα αυτού του αντιβιοτικού να εισχωρεί στο ανέπαφο δέρμα και τέλος στο συνδυ-
ασμό με την Βαλεριανική Βηταμεθαζόνη που εξασφαλίζει αντιφλεγμονώδη και αντικνησμώδη δράση. Το φουσιδικό οξύ είναι δραστικό, σε χαμηλές πυκνότητες , κατά των σταφυλόκοκκων, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών 
που είναι ανθεκτικά στην πενικιλίνη ή σε άλλα αντιβιοτικά. Τοπικά, το φουσιδικό οξύ είναι επίσης δραστικό κατά των στρεπτόκοκκων, κορυνοβακτηριδίων, neisseria και μερικών κλωστριδίων. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγη-
σης: Μη καλυμμένες περιοχές: Η κρέμα Sensibio εφαρμόζεται στην πάσχουσα περιοχή 2-3 φορές ημερησίως. Καλυμμένες περιοχές: Μικρότερη χρήση θεωρείται επαρκής. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα 
συστατικά του προϊόντος. Η τοπική χρήση των κορτικοστεροειδών αντενδείκνυται σε φυματιώδεις, μυκητιασικές και ιογενείς λοιμώξεις του δέρματος. Επίσης, τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών δεν θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται στην περίπτωση αδιάγνωστης δερματοπάθειας. Ακόμη θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους σε περιπτώσεις ακμής, περιστοματικής δερματίτιδας , σε άτονα έλκη, αλλά και σε εγκαύματα, επειδή παρεμποδίζουν την επού-
λωση. 4.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση: 4.4.1 Γενικά. α. Να αποφεύγεται η μακρόχρονη χρήση στα παιδιά. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς σε συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη 
χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών, διότι μπορεί να απορροφήσουν μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκου, λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας του δέρματος σε σχέση με το βάρος σώματος. Επίσης, η μακροχρόνια θεραπεία θα πρέπει να 
αποφεύγεται στα βρέφη και στα νήπια. β. Όταν εφαρμόζεται στεγανή επίδεση, πρέπει να γίνεται σύσταση για καθαρισμό του δέρματος, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιμόλυνση. γ. Να μη γίνεται χρήση τοπικών κορτικοστεροει-
δών πέρα των 3 εβδομάδων χωρίς επανεξέταση από δερματολόγο. δ. Μετά από επανειλημμένη εφαρμογή, τουλάχιστον 10-15 ημερών, μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση ή απώλεια της δραστικότητας των κορτικοστεροει-
δών (ιδίως των φθοριωμένων) λόγω ταχυφυλαξίας. Το φαινόμενο αυτό αποκαθίσταται μετά από διακοπή της χρήσης ολίγων ημερών ή εβδομάδων. ε. Στην ψωρίαση να χορηγούνται με φειδώ και με επίβλεψη ειδικού , διότι πέραν 
της προσωρινής ωφέλειας, μακροχρονίως και μετά τη διακοπή της θεραπείας υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου. στ. Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών από πιθανή απορρόφηση απαιτείται προσοχή όταν εφαρμόζεται σε με-
γάλες επιφάνειες δέρματος ή σε παρατεταμένη χορήγηση ιδιαίτερα σε παιδιά καθώς και ασθενείς με βαριές νεφροπάθειες, αιμορραγική διάθεση και σε επικείμενους εμβολιασμούς. ζ. Γενικά θα πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο ισχυ-
ρό κορτικοστεροειδές που θεωρείται αποτελεσματικό για την ένδειξη που προορίζεται και επί μη ανταποκρίσεως να χορηγείται άλλο ίδιας ισχύος ή μεγαλύτερης. η. Ενδέχεται να προκαλέσει καταρράκτη και γλαύκωμα όταν χρησιμο-
ποιείται στην περιοχή πλησίον των οφθαλμών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν γίνει τοπική χρήση στα βλέφαρα χρειάζεται προσοχή ώστε το φάρμακο να μην έρθει σε επαφή με τον οφθαλμό. θ. Καταστολή της λειτουργίας 
του φλοιοεπινεφριδιακού άξονα μπορεί να συμβεί και σε περιπτώσεις μη επικαλυμμένου τραύματος. 4.4.2 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα: Δεν αναφέρονται ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα 
έκδοχα πλην των περιπτώσεων που ο ασθενής έχει εκδηλώσει υπερευαισθησία σε κάποιο από αυτά. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Δεν αναφέρονται. 4.6 Κύηση και Γαλουχία: Δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια των τοπικών κορτικοστεροειδών κατά τη χρήση τους σε εγκύους γυναίκες. Τοπική εφαρμογή ισχυρών κορτικοστεροειδών σε έγκυα ζώα έχει προκαλέσει ανωμαλίες στην ανάπτυξη του 
εμβρύου. Για το λόγο αυτό, τα τοπικά κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγούνται κατά την εγκυμοσύνη μόνο αν το αναμενόμενο όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν πρέπει να χορη-
γούνται σε μεγάλες ποσότητες ή για μακρύ χρονικό διάστημα. Όταν η χρήση κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια του θηλασμού κρίνεται απαραίτητη, η ποσότητα του φαρμάκου και η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να περιορίζο-
νται στο ελάχιστο. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν αναφέρονται. 4.8 Ανεπιθύμητες Ενέργειες: Σπάνια τοπικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Τοπικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τα ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή στις θέσεις εφαρμογής τους , είναι : Αίσθημα καύσου, κνησμός, ερεθισμός, ξηρότητα, θηλακίτιδα, υπομελάγχρωση, λέπτυνση του δέρματος, τε-
λαγγειεκτασίες. Τροποποίηση της κλινικής εικόνας επί λανθασμένης χρήσης (μυκητιάσεις, ψώρα). Δευτεροπαθής λοίμωξη, τοπικές μικροβιακές λοιμώξεις (έναρξη λανθάνουσας λοίμωξης ή επιδείνωση εξελισσόμενης), μυκητιασικές  
λοιμώξεις, διευκόλυνση της έναρξης μολυσματικής τερμίνθου και οξυτενών κονδυλωμάτων. Αναστολή της επούλωσης τραυμάτων, ακμοειδή στοιχεία, φλυκταινίδια, θερινή ιδρώα, περιστοματική δερματίτις, εξάνθημα υπό μορφή 
ροδόχρου ακμής, υποτροπή φλυκταινώδους ψωρίασης επί διακοπής της θεραπείας (Rebound phenomenon), ατροφία του δέρματος υπό μορφή ουλής, γραμμοειδείς ραβδώσεις, ευρυαγγείες, πορφυρικά εξανθήματα, ερύθημα διά-
χυτο, βλατιδο-φυσαλλιδώδη άτυπα εξανθήματα, αλλεργική υπερευαισθησία, τοπική υπερτρίχωση. Αν εμφανιστούν συμπτώματα υπερευαισθησίας, θα πρέπει η χορήγηση να σταματήσει αμέσως. Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργει-
ες δεν είναι συνήθεις, αλλά μπορεί να εμφανιστούν συχνότερα με τη χρήση στεγανής επίδεσης ή μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση. Γενικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση: Καταστολή της λειτουργίας του φλοιο-επινεφριδιακού 
άξονα, πτώση του επιπέδου της κορτιζόλης στο πλάσμα - σύνδρομο CUSHING. Aναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυ-
κλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους - κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλ-
ψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr, Τηλ.: 213 2040380/337, Fax: 210 6549585 4.9 Υπερδοσολογία: Δεν 
αναφέρεται. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες: Α. Φουσιδικό οξύ: To Φουσιδικό οξύ είναι ένα στεροειδές αντιβιοτικό που εμφανίζει βακτηριοστατι-
κές και βακτηριοκτόνες ιδιότητες, βασικά έναντι των θετικών (+) κατά Gram βακτηρίων. Ο μηχανισμός δράσης του Φουσιδικού οξέος συνίσταται στην αναστολή της σύνθεσης των βακτηριακών πρωτεϊνών, που σε αντίθεση με τις μα-
κρολίδες ή τετρακυκλίνες δεν ενώνονται στο βακτηριακό ριβόσωμα, αλλά αναστέλλουν έναν απαραίτητο για την μεταφορά των πεπτιδίων παράγοντα και κατ’ επέκταση την πεπτιδική αλυσίδα. Β. Βαλεριανική Βηταμεθαζόνη: Πρόκει-
ται για ένα κορτικοστεροειδές ισχυρής δράσης με αντιφλεγμονώδεις, αντικνησμώδεις και αγγειοσυσταλτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται τοπικά για την ανακούφιση των φλεγμονών και κνησμωδών εκδηλώσεων σε οξείες ή χρόνιες 
δερματοπάθειες που ανταποκρίνονται στην θεραπεία με κορτικοστεροειδή φάρμακα. Ο ακριβής μηχανισμός δράσης των κορτικοστεροειδών για κάθε ασθένεια είναι αβέβαιος. Τα κορτικοστεροειδή διαπερνούν την κυτταρική μεμβρά-
νη και δημιουργούν σύμπλοκα με συγκεκριμένους κυτταροπλασματικούς υποδοχείς. Τα σύμπλοκα αυτά εισάγονται στον κυτταρικό πυρήνα συνδέονται με την χρωματίνη του DNA και προκαλούν την μεταγραφή του mRNA και την 
πρωτεϊνοσύνθεση διαφόρων ανασταλτικών ενζύμων υπευθύνων για την αντιφλεγμονώδη δράση των τοπικών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η δράση αυτή περιλαμβάνει αναστολή των πρώτων σταδίων της φλεγμονής όπως οίδη-
μα, μετάθεση φιβρίνης, αγγειοδιαστολή, κινητικότητα φαγοκυττάρων στην πάσχουσα περιοχή και φαγοκυττάρωση. Μεταγενέστερα στάδια της φλεγμονής όπως παραγωγή τριχοειδών, μετάθεση κολλαγόνου, σχηματισμός χηλοει-
δών επίσης αναστέλλονται από τα κορτικοστεροειδή. Συνολικά η δράση κορτικοστεροειδών είναι καταβολική. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Καταστέλλουν εκδηλώσεις της φλεγμονώδους αντιδράσε-
ως όπως το οίδημα, η εναπόθεση ινώδους, η διαστολή των τριχοειδών, η μετανάστευση των λευκοκυττάρων, ο πολλαπλασιασμός των τριχοειδών, η εναπόθεση κολλαγόνου, ο πολλαπλασιασμός των ινοβλαστών και ο σχηματισμός 
ουλής. Τα στερινοειδή αναστέλλουν τη φλεγμονώδη δράση έναντι μηχανικών, χημικών ή ανασολογικών παραγόντων. Ο μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δράσης θεωρείται ότι λειτουργεί μέσω επίτασης της αγγειοσυσπαστικής 
δράσεως της αδρεναλίνης, σταθεροποίησης της μεμβράνης των λυσοσωμάτων, επιβράδυνσης της κινητικότητας των μικροφάγων, αναστολής της απελευθέρωσης κινίνης, αναστολής της λειτουργίας των λεμφοκυττάρων και των ου-
δετεροφίλων καθώς και της σύνθεσης των προσταγλανδινών και επί παρατεταμένης χρήσεως, μείωσης της παραγωγής αντισωμάτων. Γενικά χαρακτηριστικά των τοπικών κορτικοστεροειδών: Διείσδυση και τοπική δράση: Προκει-
μένου να δράσουν τοπικά , τα κορτικοστεροειδή πρέπει να διεισδύσουν στο δέρμα. Η έκταση της απορρόφησης και ως εκ τούτου η κλινική δράση , καθώς και οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, εξαρτώνται, όπως έχει αποδει-
χτεί, τόσο από την ίδια την ουσία και για ένα ορισμένο κορτικοστεροειδές, από αρκετούς παράγοντες. α) Συγκέντρωση του φαρμάκου. Περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης μετά από μια ορισμένη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δε-
δομένη αδρανή βάση, δεν έχει σαν αποτέλεσμα αναλογικά μεγάλη δραστικότητα, αλλά αντίθετα αυξάνει την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. β) Φαρμακοτεχνική μορφή. Η διείσδυση του δραστικού συστατικού εξαρτάται από τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες της βάσης. Η παρουσία άλλων συστατικών η εκδόχων μπορεί να μεταβάλλει τη διείσδυση δια μέσου της κερατίνης στιβάδας ή και το αποτέλεσμα ( π.χ. σαλικυλικό οξύ, ουρία, προπυλενογλυκόλη, αντιβιο-
τικά και αντισηπτικά, πίσσα). γ) Περιοχή επάλειψης. Η περιορισμένη διείσδυση του φαρμάκου σε περιοχές όπως τα πέλματα και οι παλάμες οφείλεται στην παχειά κερατίνη στιβάδα τους. Για τους αντίθετους λόγους, μπορεί να παρα-
τηρηθεί ταχεία και σημαντική απορρόφηση μέσω, λόγου χάριν, του βλεννογόνου του δέρματος του οσχέου, των βλεφάρων και , σε κάπως μικρότερο βαθμό του δέρματος του μετώπου και του τριχωτού της κεφαλής. δ) Κατάσταση 
του δέρματος. Η διείσδυση αυξάνεται σε τραυματισμένο ή προσβεβλημένο δέρμα (π.χ. εκδορές ή παθολογικές καταστάσεις όπως η παρακεράτωση). Εν τούτοις η προσβληθείσα ή τραυματισμένη κερατίνη στιβάδα αποκαθίσταται μετά 
από  ολιγοήμερη θεραπεία. ε) Οι συνθήκες επάλειψης. Η επικάλυψη προάγει τη διείσδυση, μπορεί δε να συμβεί ακούσια όταν χρησιμοποιούνται πάνες βρεφών ή όταν επαλείφονται παρατριμματικές περιοχές ή πτυχώσεις. Πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των διαφόρων αυτών παραγόντων κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών. Δραστικότητα: Η δραστικότητα ενός προϊόντος προσδιορίζεται από τη διεισδυτικότητα στο δέρμα, την ενδογενή δραστικό-
τητα του φαρμάκου, και το ρυθμό της απομάκρυνσής του. Μεταξύ των γνωστών κορτικοστεροειδών, είθισται να διακρίνονται ανάλογα με την ουσία και τη συγκέντρωση τέσσερα επίπεδα δραστικότητας: το ήπιο, το μέτρια ισχυρό, το 
ισχυρό και το πολύ ισχυρό. Τα όρια μεταξύ των κατηγοριών, ιδιαίτερα μεταξύ των ενδιαμέσων κατηγοριών (μέτρια ισχυρό και ισχυρό) είναι δύσκολο να καθοριστούν. Ορισμένα κορτικοστεροειδή διατίθενται σε διαφορετικές συγκε-
ντρώσεις, με βάση τις οποίες μπορούν να καταταγούν σε διαφορετική κατηγορία δραστικότητας. Επιπροσθέτως η επίδραση του αδρανούς μέσου στη δραστικότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μετάταξη σε παρακείμενη κατηγο-
ρία δραστικότητας. 5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες: Α. Φουσιδικό οξύ: Το Φουσιδικό οξύ απορροφάται καλά από το γαστρεντερικό σύστημα, μια εφάπαξ δόση της τάξεως των 500mg αποδίδει ως συγκέντρωση στο πλάσμα περί-
που 30mg/ml σε δύο έως τέσσερις ώρες μετά από την χορήγηση, σαφώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αποκλίσεις που μπορούν να παρατηρηθούν αναφορικά με την απορρόφηση από άτομο σε άτομο. Το πόσιμο εναιώρημα 
απορροφάται λιγότερο καλά και μια εφάπαξ δόση των 500mg αποδίδει ως συγκέντρωση στο πλάσμα 23 mg/ml. Η απορρόφηση μπορεί να καθυστερήσει στις περιπτώσεις που έχουμε παρουσία τροφής, αλλά μπορεί να είναι και συ-
ντομότερη στα παιδιά απ’ ότι στους ενήλικες. Σε μερικές περιπτώσεις ανιχνεύτηκε υψηλή συγκέντρωση 100mg/ml ή και περισσότερο και ήταν αποτέλεσμα χορήγησης δόσεων 500mg, τρεις φορές την ημέρα και για τέσσερις μέρες. Τα 
Φουσιδικά διανέμονται εκτενώς στους ιστούς και στα οργανικά υγρά, περιλαμβάνοντας τα οστά, το πύων και τα υγρά των αρθρώσεων. Διαπερνά στα εγκεφαλικά διαμερίσματα αλλά δεν διέρχεται σε ικανές ποσότητες τον αιματοεγκε-
φαλικό φραγμό. Έχει ανιχνευθεί στην κυκλοφορία εμβρύου και στο μητρικό γάλα. Περίπου το 95% και περισσότερο των Φουσιδικών ενώνονται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Τα Φουσιδικά έχουν ως χρόνο ημιζωής στο πλάσμα, 
όπως διαφορετικά έχει διατυπωθεί από 5 έως 6 και 10 έως 15 ώρες. Απεκκρίνονται στη χολή, σχεδόν εξολοκλήρου ως μεταβολίτες, μερικοί εκ των οποίων έχουν μειωμένη αντιμικροβιακή δράση. Περίπου το 2% απεκκρίνεται αυ-
τούσιο διαμέσου των κοπράνων. Β. Βαλεριανική Βηταμεθαζόνη: H έκταση της διαδερμικής απορρόφησης των τοπικών κορτικοστεροειδών καθορίζεται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων της βάσης, της ακεραιότητας 
του δέρματος και τη χρήση στεγανής επίδεσης. Τοπικά κορτικοστεροειδή απορροφώνται από το ακέραιο δέρμα.  Φλεγμονή και άλλες παθήσεις του δέρματος, εφίδρωση και αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνουν τη διαδερμική απορ-
ρόφηση.  Στεγανή επίδεση αυξάνει ουσιαστικά τη διαδερμική απορρόφηση τοπικών κορτικοστεροειδών. Ο βαθμός της απορρόφησης των τοπικών κορτικοστεροειδών καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η συγκέντρω-
ση του φαρμάκου, η φαρμακοτεχνική του μορφή (έκδοχα), η περιοχή της επάλειψης  δυσχέρεια απορρόφησης σε παχιά κερατίνη στιβάδα), η κατάσταση του δέρματος (αύξηση της απορρόφησης σε δέρμα με λύση της συνέχειάς του) 
ο φορέας και η ακεραιότητα του δερματικού μανδύα και η χρήση στεγανής επίδεσης (ουσιαστική αύξηση της απορρόφησης). Μετά τη διαδερμική απορρόφηση η φαρμακοκινητική των τοπικών κορτικοστεροειδών είναι ανάλογη των 
συστηματικά χορηγουμένων στεροειδών. Τα κορτικοστεροειδή δεσμεύονται σε ποικίλο βαθμό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και ο βαθμός δέσμευσης διαφέρει ανά δραστική ουσία, μεταβολίζονται ηπατικά και απεκκρίνονται από 
τους νεφρούς. Μερικά από τα κορτικοστεροειδή και τους μεταβολίτες τους απεκκρίνονται στη χολή. 5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια: Α. Φουσιδικό οξύ: Η οξεία και η άμεση τοξικότητα, η τερατογένεση και οι αιματολογι-
κές αλλαγές μελετήθηκαν σε διαφορετικά είδη πειραματόζωων (ποντικούς, αρουραίους, κουνέλια και σκύλους). Στους ποντικούς η DL50 για από του στόματος χορήγηση είναι ίση με 975mg/kg, για υποδόρια χορήγηση 131mg/kg, 
,για ενδοφλέβια χορήγηση 205mg/kg και για ενδοπεριτοναϊκή 170mg/kg. Γενικά δεν παρουσιάστηκε καμία λειτουργική ή ανατομική διαφοροποίηση στα όργανα που εξετάστηκαν. Β. Βαλεριανική Βηταμεθαζόνη: Οι δοκιμές οξείας το-
ξικότητας έγιναν δια μέσου της στοματικής, της υποδόριας και της ενδοπεριτοναϊκής οδού, σε ποντικούς και αρουραίους με τις εξής DL50:
Στους ποντικούς             δια της στοματικής οδού         4.067-4.441 mg/kg
                                       υποδόρια                                   496-539 mg/kg
                                       ενδοπεριτοναϊκώς                      632-714 mg/kg 
Στους αρουραίους          δια της στοματικής οδού      >4.000 mg/kg στα θηλυκά
                                                                                    >5.000 mg/kg στα αρσενικά
                                       υποδόρια                             >4.000 mg/kg
                                       ενδοπεριτοναϊκώς                >4.000 mg/kg
Η Βαλεριανική Βηταμεθαζόνη δεν παρουσιάζει δομικές αναλογίες με προϊόντα που έχουν τεκμηριωμένη καρκινογενετική δράση.  Κατά τη διάρκεια μελετών χρόνιας τοξικότητας και κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών ποτέ δε παρατη-
ρήθηκαν φαινόμενα που να παρακινούν σε υποθετικές δυναμικής καρκινογένεσης. Μακροχρόνιες μελέτες σε ζώα καρκινογένεσης, μεταλλαξιογένεσης και επίδρασης στη γονιμότητα δεν έχουν γίνει με τοπικά κορτικοστεροειδή. Με-
λέτες μεταλλαξιογένεσης με Prednisolone και Ηydrocortisone έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα. 6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα: Cetomacrogol 1000, Cetostearyl alcohol, Chlorocresol, Sodium phosphate 
monobasic, Paraffin liquid, White soft paraffin, Sodium hydroxide, Purified water. 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν αναφέρονται. 6.3 Διάρκεια ζωής: Η διάρκεια ζωής της κλειστής συσκευασίας του προϊόντος ορίζεται στα δύο (2) χρόνια σε 
σωστά διατηρημένο προϊόν. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25οC και σε χώρο όπου δεν υπάρχει υγρασία. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Σωληνάριο 
αλουμινίου των 15g, φύλλο οδηγιών και χάρτινο κουτί. 6.6 Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας - Παρασκευαστής: IΑSIS PHARMA, Λεωφ. Φυλής 137, 134 51 Καματερό Αττικής. 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 81632/23-11-2011.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Flusterix®

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Flusterix  2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Fusidic acid 20 mg/g κρέμας. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κρέμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: Θε-
ραπεία σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος και δερματικά αποστήματα. 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Το Flusterix  κρέμα 2% εφαρμόζεται στην περιοχή που πάσχει 2-3 φορές την ημέρα για περίοδο όχι μεγαλύτε-
ρη των 7 ημερών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς επίδεση, με επίδεση προτείνεται πιο αραιή εφαρμογή. 4.3. Αντενδείξεις: Ασθενείς με υπερευαισθησία στο φουσιδικό οξύ και τα άλατά του. Λοίμωξη από ανθεκτικούς μικροορ-
γανισμούς, όπως η Pseudomonas aeruginosa. 4.4.Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Σε παρατεταμένη χρήση μπορεί να αναπτυχθούν ανθεκτικά στελέχη. Παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη τοπική χρήση 
του φαρμάκου (όπως και κάθε άλλου που έχει ενέσιμο μορφή), θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και όχι αλόγιστα, ειδικά σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς για τον φόβο ανάπτυξης ανθεκτικών προς το φάρμακο στελεχών σταφυλο-
κόκκου. Προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή να μην έλθει σε επαφή με τα μάτια διότι μπορεί να προκληθεί ερεθισμός στον επιπεφυκότα από το φουσιδικό οξύ και τα άλατά του. 4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλ-
λες μορφές αλληλεπιδράσεων: Καμία. 4.6. Κύηση και γαλουχία: Η ασφάλεια κατά την κύηση και γαλουχία δεν έχει τεκμηριωθεί. Υπάρχουν ενδείξεις ότι περνά τον πλακούντα και ανιχνεύεται στο μητρικό γάλα κατά την συστηματι-
κή χορήγηση. 4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Καμία. 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σπάνια αντιδράσεις υπερευαισθησίας στο φουσιδικό οξύ που εκδηλώνονται με μορφή δερματικού εξαν-
θήματος και ερεθισμού στο σημείο εφαρμογής. Aναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους - κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr, Τηλ.: 213 2040380/337, Fax: 210 6549585 4.9 Υπερδοσολογία: Δεν αναφέρεται. Τηλ. Κέντρου Δηλη-
τηριάσεων: 210 77 93 777.4.9. Υπερδοσολογία: Λόγω της τοπικής εφαρμογής δεν εμφανίζεται υπερδοσολογία. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Κωδικός ATC : D06AX01 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Το φουσιδικό οξύ και 
τα άλατά του είναι ισχυροί αντισταφυλοκοκκικοί παράγοντες. Το Sodium Fusidate είναι ένα αντιβιοτικό με δομή στεροειδούς. Το αντιβακτηριακό του φάσμα περιλαμβάνει: Staphylococcus ευαίσθητος στην μεθισιλλίνη (περισσότερο 
από 90% των ειδών είναι ευαίσθητοι με CΜΙ ≤ 2 mg/l). Staphylococcus ανθεκτικός στην μεθισιλλίνη (Το ποσοστό που ανθίστανται ποικίλλει) γι’ αυτό το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο αν δεν γίνει αντιβιόγραμμα. Το φουσιδικό οξύ έχει 
εκλεκτική δράση σε σταφυλόκοκκους που παράγουν ή δεν παράγουν πενικιλλινάση (CMI από 0,06 - 0,12μg/mΙ). Το φουσιδικό οξύ δρα αναστέλλοντας τον μηχανισμό της πρωτεϊνικής σύνθεσης των βακτηρίων. Αντοχή: Το ποσο-
στό των ευαίσθητων στην μεθισιλλίνη σταφυλόκοκκων που είναι ανθεκτικοί στο φουσιδικό οξύ είναι χαμηλό, αλλά είναι πάνω από 10% για τους 
σταφυλόκοκκους ανθεκτικούς στη μεθισιλλίνη. Έως σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί διασταυρούμενη αντοχή με άλλα αντιβιοτικά. 5.2 Φαρμακοκινη-
τικές ιδιότητες: Το φουσιδικό οξύ και το άλας νατριούχος φουσιδάτη μπορούν να διεισδύσουν στο ανέπαφο ανθρώπινο δέρμα και ανιχνεύονται 
σε όλες τις στιβάδες. Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι η συγκέντρωση του φουσιδικού οξέος στο δέρμα μετά από τοπική εφαρμογή ήταν πάνω από 1000 
φορές υψηλότερη από τις ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (MIC) για πολλά στελέχη σταφυλόκοκκων. 5.3. Προκλινικά δεδομένα σχετικά με 
την ασφάλεια: Οι μελέτες οξείας τοξικότητας για το φουσιδικό οξύ σε ποντικούς και αρουραίους, έδωσαν LD50 άνω των 500 mg/kg βάρους σώμα-
τος. Η υποξεία τοξικότητα μελετήθηκε σε ινδικά χοιρίδια. Μετά από ημερήσια χορήγηση 80 mg/kg Β.Σ. φουσιδικού οξέος επί 50 ημέρες, δεν παρα-
τηρήθηκαν τοξικές αντιδράσεις. Η μελέτη χρόνιας τοξικότητας έγινε σε αρουραίους, στους οποίους χορηγήθηκαν 200 mg/kg βάρους σώματος από 
το στόμα ημερησίως και για 24 εβδομάδες. Κατά την μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση κατά την νεκροτομή δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές 
στην ανάπτυξη, στις αιματολογικές τιμές ή στις συστηματικές τοξικές επιδράσεις στα όργανα που εξετάστηκαν. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1. 
Κατάλογος εκδόχων: Butylated hydroxyanisole, Cetyl alcohol, Glycerol, Potassium sorbate, Paraffin liquid, Polysorbate 60, White soft paraffin, Purified water. 6.2. Ασυμβατότητες: Καμία. 6.3. Χρόνος ζωής: 24 μήνες. 6.4. Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (κάτω από 25οC). 6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη: Σωληνάριο αλουμινίου που περιέχει 15 g κρέμας με πώμα ασφαλείας πολυαιθυλε-
νίου. 6.6. Οδηγίες για τη χρήση και τον χειρισμό: Καμία. 7. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας - Παρασκευαστής: IΑSIS PHARMA, Λεωφ. Φυλής 137, 134 51 Καματερό Αττικής. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 69189/23-11-2011

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρατε: 
Όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Οι τελευταίες εξελίξεις πάνω στις καινοτόμες 
τεχνικές του Plexr (μικρό-πλάσμα), Vibrance 
(γεμίσματα χωρίς υλικό, αναμόρφωση-
σύσφιξη προσώπου και σώματος), OFF 
(στοχευμένη λιπόλυση και ευρυαγγείες), 
Ιατρικών Μηχανημάτων με διπλώματα 
διεθνούς ευρεσιτεχνίας και παγκόσμιες 
πατέντες, με δυναμική παρουσία των Ελλήνων 
Επιστημόνων στο 3ο Συνέδριο Αισθητικής 
Ιατρικής και αναίμακτης χειρουργικής 
(SIMENCA) στο LIDO DI OSTIA της Ρώμης (6-7 
Ιουνίου 2014). 

Το Plexr στην Οφθαλμοπλαστική:
Εικόνες με αποτελέσματα απόλυτα εντυπωσιακά 

ερέθισαν το ενδιαφέρον του Ιταλικού Επιστημονικού 
κοινού. Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Ελληνικής 
GMV, Md Τσιούμας Σωτήρης, ανέπτυξε στην ομιλία 
του της τεχνικές της εξάχνωσης με μικροπλάσμα, στο 
κομμάτι της Οφθαλμοπλαστικής και συγκεκριμένα σε 
περιπτώσεις διόρθωσης εντροπίων, εκτροπίων, βλε-
φαροπλαστικής, αφαίρεσης ξανθελασμάτων, θηλω-
μάτων και υπερκερατώσεων (καλόηθων γενικότερα 
όγκων), χαλαζίων αναίμακτα με ασφάλεια ακόμη και 
στην περιοχή Greyline.

Διόρθωση μηχανικού εκτροπίου και αφαίρεση 
ογκιδίου στο κάτω βλέφαρο.

ΠΡΙΝ META

Αφαίρεση θηλώματος και αιμαγγειώματος.
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ από PLEXR

Διόρθωση εντροπίου αριστερού κάτω βλεφάρου.
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ από PLEXR

Ειδικότερα, αποτέλεσμα της εξάχνωσης στις περιπτώ-
σεις εντροπίων και εκτροπίων είναι να επανέλθει ο 
μυς στην αρχική του θέση.

Στην περίπτωση της Βλεφαροπλαστικής, η εξάχνω-
ση περίσσειας δέρματος από την πρώτη κιόλας συνε-
δρία δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αφού δίνει το 
30% της συρρίκνωσης του δέρματος, με αποτέλεσμα 
το βλέμμα να «ανοίξει» και να δείξει αμέσως πιο ξε-
κούραστο και πιο νεανικό χωρίς να έχει αλλάξει η έκ-
φραση του ατόμου.

Το μικροπλάσμα επιτρέπει την παρέμβαση πάνω 
στη Greyline του ματιού (για την αφαίρεση καλόηθων 
όγκων ή χαλαζίων) ακριβώς επειδή εκμηδενίζει την 
πιθανότητα βλάβης του κερατοειδούς ή του οφθαλ-
μού γενικότερα εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυ-
γής ρεύματος. 

Εξαιρετικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής της 
αναίμακτης τεχνικής με Plexr και στις περιπτώσεις: χα-
λάζια (ο ασθενής αποχωρεί από το Ιατρείο αμέσως, 
χωρίς αιμορραγία με το μάτι ανοικτό και όχι πιεστι-
κά δεμένο, όπως γίνεται με την κλασική χειρουργι-
κή επέμβαση του χαλαζίου με νυστέρι ή RF), διόρ-
θωση δυσμορφιών από υαλουρονικό ή από αποτυ-
χημένες Βλεφαροπλαστικές με την κλασική μέθοδο 
του χειρουργείου, αλλά και ασύμμετρων βλεφάρων, 
χειρουργικές ουλές (διόρθωση-αφαίρεση με Plexr), 
αφαίρεση σμηματοροϊκών κυστών στην περιοφθαλ-
μική περιοχή, αφαίρεση τατουάζ.

Ενδιαφέρον τέλος είναι το αποτέλεσμα που πα-
ρουσιάζει στη διόρθωση της αντιαισθητικής εικόνας 
των μαύρων κύκλων.

Τεχνικές Needle Shaping με το μηχάνημα 
Vibrance & OFF (αναίμακτη λιπόλυση)

Οι καινοτόμες αυτές τεχνικές συμβάλλουν καθορι-
στικά στην ανάκτηση της χαμένης νεότητας του ατόμου.

Η παρουσίαση εστιάστηκε στο περίγραμμα του 
προσώπου, στην πτώση των ζυγωματικών (γήραν-
ση-βαρύτητα), σε δυσμορφίες του προσώπου (από 
πάρεση προσωπικού νεύρου) με θεραπείες συνδυα-
στικές με τα μηχανήματα Vibrance και OFF, χωρίς υλι-
κά ή φάρμακα.

Εφαρμογές επίσης Vibrance και OFF παρουσιάστη-
καν στους βραχίονες, μηρούς, γλουτούς, λαιμό και 
ντεκολτέ.

Needle Shaping & OFF

Διόρθωση ρινοπαρειακές, ζυγωματικού, 
marionette line και περιγράμματος προσώπου 
με Vibrance & OFF χωρίς υλικό

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ από Vibrance 
 & OFF (λιπόλυση περι-
 γράμματος προσώπου)

Ομιλίες και φωτογραφικό υλικό των καθηγητών 
Prof. Maurizio Ceccarelli, Prof. Vincenzo Varlaro, 

Prof. Giorgio Fippi και άλλων εκλεκτών Επιστημό-
νων, επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι οι μη παρεμβατι-
κές τεχνικές και δη οι τεχνικές με τα τρία καινοτόμα 
μηχανήματα της GMV, ανοίγουν νέους ορίζοντες στο 
κεφάλαιο της Αντιγήρανσης.

Στον συνεδριακό χώρο με τους Md Τσιούμα Σωτήρη-
Επιστημονικό Συνεργάτη GMV Hellenic,Τσόλη Έλενα-
Αποκλειστική Αντιπρόσωπο GMV Hellenic και τον  
Χοροζίδη Ιωάννη-Δερματολόγο.

Στον συνεδριακό χώρο ο Prof. Giorgio Fippi με την 
Αποκλειστική Αντιπρόσωπο της GMV Hellenic.

Το επιστημονικό κοινό κατά τη διάρκεια ομιλιών στο LIDO 
DI OSTIA.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά 

με τις καινοτόμους μεθόδους και για δηλώσεις 
συμμετοχών στα courses που πραγματοποιούνται, 

μπορεί να επικοινωνείτε με την Αποκλειστική 
Αντιπρόσωπο της Εταιρείας: 

Τσόλη Έλενα, Αποκλειστική Αντιπρόσωπος G.M.V
Τηλ: 2155550159, Κιν: 6947182892

email: elena.tsoli@yahoo.gr
elenagmv@hotmail.gr

www.gmv.gr

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ gMV HELLENIC



Αν από λάθος ληφθεί  το φάρμακο από το στόμα δεν παρουσιάζεται κανένα πρόβλημα λόγω της μικρής 
ποσότητας των δραστικών συστατικών και της πολύ γρήγορης ύφεσης της δράσης της fluprednidene. Για τον 
λόγο αυτό δεν χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το fluprednidene acetate ανήκει στην κατηγορία των ισχυρών γλυκοκορτικοστεροϊδών. Οι αντιαλλεργικές, 
αντικνησμώδεις, αντιβλαστικές και αντιφλογιστικές ιδιότητές του, τυπικές των γλυκοκορτικοστεροϊδών, 
αποδείχθηκαν σε πολλαπλά πειράματα τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους.
Τα τοπικά κορτικοστεροειδή έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Καταστέλλουν εκδηλώσεις της φλεγμονώδους 
αντιδράσεως όπως το οίδημα, η εναπόθεση ινώδους, η διαστολή των τριχοειδών, η μετανάστευση των 
λευκοκυττάρων, ο πολλαπλασιασμός των τριχοειδών , η εναπόθεση κολλαγόνου, ο πολλαπλασιασμός των 
ινοβλαστών και ο σχηματισμός ουλής. Τα στερινοειδή αναστέλλουν τη φλεγμονώδη δράση έναντι μηχανικών , 
χημικών ή ανoσολογικών παραγόντων. 
Ο μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δράσης θεωρείται ότι λειτουργεί μέσω επίτασης της αγγειοσυσπαστικής 
δράσεως της αδρεναλίνης, σταθεροποίησης της μεμβράνης των λυσοσωμάτων, επιβράδυνσης της κινητικότητας 
των μακροφάγων, αναστολής της απελευθέρωσης κινίνης, αναστολής της λειτουργίας των λεμφοκυττάρων και 
των ουδετεροφίλων καθώς και της σύνθεσης των προσταγλανδινών και επί παρατεταμένης χρήσεως, μείωσης 
της παραγωγής αντισωμάτων.
Γενικά χαρακτηριστικά των τοπικών κορτικοστεροειδών
Διείσδυση και τοπική δράση
Προκειμένου να δράσουν τοπικά, τα κορτικοστεροειδή πρέπει να διεισδύσουν στο δέρμα. Η έκταση της 
απορρόφησης και ως εκ τούτου η κλινική δράση, καθώς και οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, εξαρτώνται, 
όπως έχει αποδειχτεί, τόσο από την ίδια την ουσία και για ένα ορισμένο κορτικοστεροειδές, από αρκετούς 
παράγοντες.
α) Συγκέντρωση του φαρμάκου
Περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης μετά από μια ορισμένη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δεδομένη 
αδρανή βάση, δεν έχει σαν αποτέλεσμα αναλογικά μεγάλη δραστικότητα, αλλά αντίθετα αυξάνει την εμφάνιση 
ανεπιθύμητων ενεργειών.
β) Φαρμακοτεχνική μορφή
Η διείσδυση του δραστικού συστατικού εξαρτάται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες της βάσης. Η παρουσία άλλων 
συστατικών η εκδόχων μπορεί να μεταβάλλει τη διείσδυση δια μέσου της κερατίνης στιβάδας ή και το αποτέλεσμα 
( π.χ. σαλικυλικό οξύ, ουρία, προπυλενογλυκόλη, αντιβιοτικά και αντισηπτικά, πίσσα).
γ) Περιοχή επάλειψης 
Η περιορισμένη διείσδυση του φαρμάκου σε περιοχές όπως τα πέλματα και οι παλάμες οφείλεται στην παχιά 
κερατίνη στιβάδα τους. Για τους αντίθετους λόγους, μπορεί να παρατηρηθεί ταχεία και σημαντική απορρόφηση 
μέσω, λόγου χάριν, του βλεννογόνου του δέρματος του οσχέου, των βλεφάρων και , σε κάπως μικρότερο βαθμό 
του δέρματος του μετώπου και του τριχωτού της κεφαλής.
δ) Κατάσταση του δέρματος
Η διείσδυση αυξάνεται σε τραυματισμένο ή προσβεβλημένο δέρμα ( π.χ. εκδορές ή παθολογικές καταστάσεις 
όπως η παρακεράτωση). Εν τούτοις η προσβληθείσα ή τραυματισμένη κερατίνη στιβάδα αποκαθίσταται μετά 
από  ολιγοήμερη θεραπεία.
ε) Οι συνθήκες επάλειψης
Η επικάλυψη προάγει τη διείσδυση, μπορεί δε να συμβεί ακούσια όταν χρησιμοποιούνται πάνες βρεφών ή όταν 
επαλείφονται παρατριμματικές περιοχές ή πτυχώσεις.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των διαφόρων αυτών παραγόντων κατά τη διάρκεια των κλινικών 
μελετών.
Δραστικότητα
Η δραστικότητα ενός προϊόντος προσδιορίζεται από τη διεισδυτικότητα στο δέρμα, την ενδογενή δραστικότητα 
του φαρμάκου, και το ρυθμό της απομάκρυνσής του. Μεταξύ των γνωστών κορτικοστεροειδών, είθισται να 
διακρίνονται ανάλογα με την ουσία και τη συγκέντρωση τέσσερα   επίπεδα δραστικότητας: το ήπιο, το μέτρια 
ισχυρό, το ισχυρό και το πολύ ισχυρό. Τα όρια μεταξύ των κατηγοριών, ιδιαίτερα μεταξύ των ενδιαμέσων 
κατηγοριών  (μέτρια ισχυρό και ισχυρό) είναι δύσκολο να καθοριστούν. Ορισμένα κορτικοστεροειδή διατίθενται 
σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, με βάση τις οποίες μπορούν να καταταγούν σε διαφορετική κατηγορία 
δραστικότητας. Επιπροσθέτως η επίδραση του αδρανούς μέσου στη δραστικότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
τη μετάταξη σε παρακείμενη κατηγορία δραστικότητας.
Το δεύτερο δραστικό συστατικό του συνδυασμού, η miconazole nitrate, είναι μια αντιμυκητιακή ιμιδαζόλη.
Η miconazole κλινικά αποδείχθηκε αποτελεσματική έναντι των δερμοφύτων, Candida spp, Pityrosporum spp, 
Torulopsis glabrata, Aspergillus spp, Dimorphic fungi, Cryptococcus neorormans.
H miconazole nitrate έχει επίσης αντιβακτηριακή δράση έναντι κάποιων  gram θετικών βακίλλων και κόκκων.
5.2 ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η φαρμακοκινητική του συνδυασμού του ιδιοσκευάσματος αυτού αποδείχθηκε σε πειράματα που έγιναν με ζώα 
(θηλυκά κατοικίδια χοιρίδια). Στα πειράματα αυτά φάνηκε ότι μετά από τοπική εφαρμογή της COMBI®  σε μορφή 
κρέμας, 2,9-3,7% του fluprednidene acetate μπορεί να ανιχνευθεί στο αίμα και στα ούρα μετά από 24 ώρες, ενώ 
η miconazole φθάνει σε ένα ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 0,8%. 
Προσδιορισμός του επιπέδου της κορτιζόλης έγινε σε ανθρώπους, και έτσι υπολογίστηκε ο βαθμός συστηματικής 
απορρόφησης του fluprednidene acetate. Δεδομένου ότι δεν παρατηρείται μείωση του επιπέδου της κορτιζόλης 
και ότι παραμένει αμετάβλητη η ευερεθιστότητα μετά από  διέγερση με ACTH, μπορούμε να αποκλείσουμε μια 
πιθανή συστηματική δράση της fluprednidene acetate.
Ο βαθμός της απορρόφησης των τοπικών κορτικοστεροειδών καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι 
η συγκέντρωση του φαρμάκου, η φαρμακοτεχνική του μορφή (έκδοχα), η περιοχή της επάλειψης (δυσχέρεια 
απορρόφησης σε παχιά κερατίνη στιβάδα), η κατάσταση του δέρματος (αύξηση της απορρόφησης σε δέρμα με 
λύση της συνέχειάς του), ο φορέας και η ακεραιότητα του δερματικού μανδύα και η χρήση στεγανής επίδεσης        
(ουσιαστική αύξηση της απορρόφησης). Μετά την απορρόφησή τους από το δέρμα τα τοπικά κορτικοστεροειδή 
ακολουθούν τη φαρμακοκινητική πορεία των συστηματικά χορηγουμένων.
Δεσμεύονται σε ποικίλο βαθμό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και ο βαθμός δέσμευσης διαφέρει ανά δραστική 
ουσία.
Μεταβολίζονται κύρια στο ήπαρ και απεκκρίνονται μέσω των νεφρών. Μερικά από τα τοπικά κορτικοστεροειδή και 
τους μεταβολίτες τους απεκκρίνονται επίσης από τη χολή.
5.3 ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Μακροχρόνιες μελέτες σε ζώα καρκινογέννεσης, μεταλλαξιογέννεσης και επίδρασης στη γονιμότητα δεν έχουν 
γίνει με τοπικά κορτικοστεροειδή.
Μελέτες μεταλλαξιογέννεσης με Prednisolone και Ηydrocortisone έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Έκδοχα
Dimeticone, Triglycerides medium chain, White soft paraffin, Glyceryl monostearate 40-50%, Arlacel 165, Stearyl 
alcohol, Propylene glycol, Water purified.
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν υπάρχουν.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σωληνάριο που περιέχει 20 g, ή 50 g κρέμας.
6.5 Kάτοχος της Άδειας κυκλοφορίας - Παρασκευαστής:
IΑSIS PHARMA 
Λεωφ. Φυλής 137, 
134 51 Καματερό Αττικής, Ελλάδα
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
39475/10/25-04-2011
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
19-4-2000
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
7-2-2003

Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ COMBI®

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Δραστικές ουσίες: Fluprednidene acetate, Miconazole nitrate (Οξικό φλουπρεδνιδένιο, Νιτρική μικοναζόλη)
Περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες: 1 g κρέμας COMBI® περιέχει 1 mg Fluprednidene acetate και 20 mg 
Miconazole nitrate.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κρέμα.    
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Φλεγμονώδεις δερματομυκητιάσεις (που οφείλονται σε δερματόφυτα, βλαστομύκητες και/ή ευρωτομύκητες).
Έκζεμα αναμολυσμένο από μύκητες.
Η COMBI® ενδείκνυται κυρίως για την έναρξη της θεραπείας. Μόλις τα φλεγμονώδη συμπτώματα εξαφανιστούν, 
τότε η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί με κρέμα που περιέχει μόνο Miconazole nitrate αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
4.2 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η κρέμα COMBI®  εφαρμόζεται με μια ελαφριά επάλειψη στην πάσχουσα περιοχή μία έως δύο φορές την ημέρα. 
Η κρέμα COMBI®  πρέπει συνήθως να χρησιμοποιείται 1 ακόμα εβδομάδα μετά την θεραπεία των συμπτωμάτων.
4.3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η κρέμα COMBI® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ορισμένες ειδικές δερματικές παθήσεις (σύφιλη, φυματίωση), 
σε μολύνσεις που οφείλονται σε ορισμένους ιούς (σύμπλεγμα έρπητα, έρπητας ζωστήρας, ανεμοβλογιά), σε 
αντιδράσεις από εμβολιασμούς, σε περιστοματική δερματίτιδα, σε ροδόχροα ακμή, σε ακμή και σε πρωτογενείς 
διαπυητικές δερματικές μολύνσεις.
Αντενδείκνυται επίσης σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας  σε οποιοδήποτε συστατικό του προϊόντος.
Τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αδιάγνωστης 
δερματοπάθειας. Ακόμη θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους σε περιπτώσεις ακμής, περιστοματικής 
δερματίτιδας, σε άτονα έλκη, αλλά και σε εγκαύματα, επειδή παρεμποδίζουν την επούλωση.
Η COMBI® δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών, στα βλέφαρα, σε δέρμα που έχει γίνει ισχνό, σε 
πληγές και σε έλκη. Η επαφή με τους τις βλεννώδεις μεμβράνες πρέπει να αποφεύγεται.
4.4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Η κρέμα COMBI® δεν πρέπει να εφαρμόζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε εκτεταμένες περιοχές του 
δέρματος και/ή με επίδεση. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. Η κρέμα δεν πρέπει να έλθει 
σε επαφή με τα μάτια. Μπορεί να παρουσιασθεί φαινόμενο επανεμφάνισης των συμπτωμάτων μετά την διακοπή 
της θεραπείας, διότι τα κορτικοστεροειδή παρασκευάσματα μπορεί να αλλάξουν την κλινική εικόνα κάποιων 
ασθενών, χωρίς να έχουμε σαφή διάγνωση. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου την πιθανότητα μόλυνσης από 
ανθεκτικούς οργανισμούς.
Όσον αφορά τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών, ισχύουν τα ακόλουθα :
α. Να αποφεύγεται η μακρόχρονη χρήση στα παιδιά. 
Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς σε συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση τοπικών 
κορτικοστεροειδών, διότι μπορεί να απορροφήσουν μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκου, λόγω μεγαλύτερης 
επιφάνειας του δέρματος σε σχέση με το βάρος σώματος.
β. Όταν εφαρμόζεται στεγανή επίδεση, πρέπει να γίνεται σύσταση για καθαρισμό του δέρματος, ώστε να 
αποφευχθεί ενδεχόμενη επιμόλυνση.
γ. Να μη γίνεται χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών πέρα των 3 εβδομάδων χωρίς επανεξέταση από δερματολόγο.
δ. Μετά από επανειλημμένη εφαρμογή, τουλάχιστον 10-15 ημερών, μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση ή 
απώλεια της δραστικότητας των κορτικοστεροειδών (ιδίως των φθοριωμένων) λόγω ταχυφύλαξης. Το φαινόμενο 
αυτό αποκαθίσταται μετά από διακοπή της χρήσης ολίγων ημερών ή εβδομάδων.
ε. Στην ψωρίαση να χορηγούνται με φειδώ και με επίβλεψη ειδικού, διότι πέραν της προσωρινής ωφέλειας, 
μακροχρονίως και μετά τη διακοπή της θεραπείας υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου.
στ. Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών από πιθανή απορρόφηση απαιτείται προσοχή όταν εφαρμόζεται σε 
μεγάλες επιφάνειες δέρματος ή σε παρατεταμένη χορήγηση ιδιαίτερα σε παιδιά καθώς και ασθενείς με βαριές 
νεφροπάθειες, αιμορραγική διάθεση και σε επικείμενους εμβολιασμούς.
ζ. Γενικά θα πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο ισχυρό κορτικοστεροειδές που θεωρείται αποτελεσματικό για την 
ένδειξη που προορίζεται και επί μη ανταποκρίσεως να χορηγείται άλλο ίδιας ισχύος ή μεγαλύτερης.
η. Ενδέχεται να προκαλέσει καταρράκτη και γλαύκωμα όταν χρησιμοποιείται στην περιοχή πλησίον των οφθαλμών 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν γίνει τοπική χρήση στα βλέφαρα χρειάζεται προσοχή ώστε το φάρμακο 
να μην έρθει σε επαφή με τον οφθαλμό.
4.5 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Καμία γνωστή.
4.6 ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ
Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις σε τοπική εφαρμογή. Δεν θα πρέπει όμως να χρησιμοποιείται στο πρώτο 
τρίμηνο της κύησης, εκτός αν σύμφωνα με την κρίση του γιατρού το αναμενόμενο αποτέλεσμα αντισταθμίζει τον 
κίνδυνο.
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια των τοπικών κορτικοστεροειδών κατά τη χρήση τους σε 
εγκύους γυναίκες . Τοπική εφαρμογή ισχυρών κορτικοστεροειδών σε έγκυα ζώα έχει προκαλέσει ανωμαλίες στην 
ανάπτυξη του εμβρύου.
Για το λόγο αυτό, τα τοπικά κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγούνται κατά την εγκυμοσύνη μόνο αν το 
αναμενόμενο όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν πρέπει να 
χορηγούνται σε μεγάλες ποσότητες ή για μακρύ χρονικό διάστημα.
Όταν η χρήση κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια του θηλασμού κρίνεται απαραίτητη, η ποσότητα του φαρμάκου 
και η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.
4.7 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δεν επιδρά στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
4.8 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μακροχρόνια θεραπεία με COMBI® είναι συνήθως καλά αποδεκτή. H μακροχρόνια θεραπεία και/ή η εφαρμογή 
του σε εκτεταμένες δερματικές  περιοχές κυρίως με επίδεση, μπορεί να προκαλέσει δερματικές αλλοιώσεις όπως 
ατροφία, τηλεαγγειεκτασία, εκτεταμένες ραβδώσεις, στεροειδή ακμή, περιστοματική δερματίτιδα, υπερτρίχωση, 
απομελάχρωση και διαταραχές στο ορμονικό σύστημα.  
Σε σπάνιες μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν αλλεργικές ή ερεθισματικές δερματικές αντιδράσεις 
που μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικά εξανθήματα. 
Όσον αφορά τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών έχουν αναφερθεί οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες :
Τοπικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τα ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή στις θέσεις εφαρμογής 
τους, είναι: Aίσθημα καύσου, κνησμός, ερεθισμός, ξηρότητα, θυλακίτιδα, υπομελάγχρωση, λέπτυνση του 
δέρματος, τηλεαγγειεκτασίες.
Τροποποίηση της κλινικής εικόνας επί λανθασμένης χρήσης ( μυκητιάσεις, ψώρα). Δευτεροπαθής λοίμωξη, 
τοπικές μικροβιακές λοιμώξεις( έναρξη λανθάνουσας λοίμωξης ή επιδείνωση εξελισσόμενης), μυκητιασικές  
λοιμώξεις, διευκόλυνση της έναρξης μολυσματικής τερμίνθου και οξυτενών κονδυλωμάτων.
Αναστολή της επούλωσης τραυμάτων, ακμοειδή στοιχεία, φλυκταινίδια, θερινή ιδρώα, περιστοματική δερματίτις, 
εξάνθημα υπό μορφή ροδόχρου ακμής,  υποτροπή φλικταινώδους ψωρίασης επί διακοπής της θεραπείας ( 
Rebound Phenomenon), ατροφία του δέρματος υπό μορφή ουλής , γραμμοειδείς ραβδώσεις, ευρυαγγείες, 
πορφυρικά εξανθήματα, ερύθυμα διάχυτο, βλατιδο-φυσαλλιδώδη άτυπα εξανθήματα, αλλεργική υπερευαισθησία, 
τοπική υπερτρίχωση.
Αν εμφανιστούν συμπτώματα υπερευαισθησίας, θα πρέπει η χορήγηση να σταματήσει αμέσως.
Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συνήθεις, αλλά μπορεί να εμφανιστούν συχνότερα με τη χρήση 
στεγανής επίδεσης ή μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση.
Γενικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση
Καταστολή της λειτουργίας του φλοιο-επινεφριδικού άξονα, πτώση του επιπέδου της κορτιζόλης στο πλάσμα-
σύνδρομο CUSHING.
4.9 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ
Παρατεταμένη και υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικούς ερεθισμούς και δερματική ατροφία, 
καθώς και σε κατασταλτική επίδραση στο φλοιό των επινεφριδίων οφειλόμενη σε αυξημένη απορρόφηση. Ο 
ερεθισμός και η δράση του επί του φλοιού των επινεφριδίων εξαφανίζονται με την διακοπή της θεραπείας, αλλά η 
δερματική ατροφία μπορεί να παραμείνει.



αντιδράσεως όπως το οίδημα, η εναπόθεση ινώδους, η διαστολή των τριχοειδών, η μετανάστευση των 
λευκοκυττάρων, ο πολλαπλασιασμός των τριχοειδών, η εναπόθεση κολλαγόνου, ο πολλαπλασιασμός 
των ινοβλαστών και ο σχηματισμός ουλής. Τα στερινοειδή αναστέλλουν τη φλεγμονώδη δράση έναντι 
μηχανικών, χημικών ή ανοσολογικών παραγόντων. Ο μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δράσης θεωρείται 
ότι λειτουργεί μέσω επίτασης της αγγειοσυσπαστικής δράσεως της αδρεναλίνης, σταθεροποίησης της 
μεμβράνης των λυσοσωμάτων , επιβράδυνσης της κινητικότητας των μικροφάγων, αναστολής της 
απελευθέρωσης κινίνης, αναστολής της λειτουργίας των λεμφοκυττάρων και των ουδετεροφίλων καθώς 
και της σύνθεσης των προσταγλανδινών  και επί παρατεταμένης χρήσεως, μείωσης της παραγωγής 
αντισωμάτων. Γενικά χαρακτηριστικά των τοπικών κορτικοστεροειδών: Διείσδυση και τοπική δράση: 
Προκειμένου να δράσουν τοπικά, τα κορτικοστεροειδή πρέπει να διεισδύσουν στο δέρμα. Η έκταση της 
απορρόφησης και ως εκ τούτου η κλινική δράση , καθώς και οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, 
εξαρτώνται, όπως έχει αποδειχτεί, τόσο από την ίδια την ουσία και για ένα ορισμένο κορτικοστεροειδές, 
από αρκετούς παράγοντες. α) Συγκέντρωση του φαρμάκου: Περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης μετά 
από μια ορισμένη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δεδομένη αδρανή βάση, δεν έχει σαν αποτέλεσμα 
αναλογικά μεγάλη δραστικότητα, αλλά αντίθετα αυξάνει την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. β) 
Φαρμακοτεχνική μορφή: Η διείσδυση του δραστικού συστατικού εξαρτάται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες 
της βάσης. Η παρουσία άλλων συστατικών η εκδόχων μπορεί να μεταβάλλει τη διείσδυση δια μέσου της 
κερατίνης στιβάδας ή και το αποτέλεσμα (π.χ. σαλικυλικό οξύ, ουρία, προπυλενογλυκόλη, αντιβιοτικά και 
αντισηπτικά, πίσσα). γ) Περιοχή επάλειψης: Η περιορισμένη διείσδυση του φαρμάκου σε περιοχές όπως 
τα πέλματα και οι παλάμες οφείλεται στην παχιά κερατίνη στιβάδα τους. Για τους αντίθετους λόγους, 
μπορεί να παρατηρηθεί ταχεία και σημαντική απορρόφηση μέσω, λόγου χάριν, του βλεννογόνου του 
δέρματος του οσχέου, των βλεφάρων και, σε κάπως μικρότερο βαθμό του δέρματος του μετώπου και 
του τριχωτού της κεφαλής. δ) Κατάσταση του δέρματος: Η διείσδυση αυξάνεται σε τραυματισμένο ή 
προσβεβλημένο δέρμα ( π.χ. εκδορές ή παθολογικές καταστάσεις όπως η παρακεράτωση). Εν τούτοις 
η προσβληθείσα ή τραυματισμένη κερατίνη στιβάδα αποκαθίσταται μετά από ολιγοήμερη θεραπεία. 
ε) Οι συνθήκες επάλειψης: Η επικάλυψη προάγει τη διείσδυση, μπορεί δε να συμβεί ακούσια όταν 
χρησιμοποιούνται πάνες βρεφών ή όταν επαλείφονται παρατριμματικές περιοχές ή πτυχώσεις. Πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των διαφόρων αυτών παραγόντων κατά τη διάρκεια των κλινικών 
μελετών. Δραστικότητα: Η δραστικότητα ενός προϊόντος προσδιορίζεται από τη διεισδυτικότητα στο 
δέρμα (βλ. 4.1), την ενδογενή δραστικότητα του φαρμάκου, και το ρυθμό της απομάκρυνσής του. Μεταξύ 
των γνωστών κορτικοστεροειδών, είθισται να διακρίνονται ανάλογα με την ουσία και τη συγκέντρωση 
τέσσερα επίπεδα δραστικότητας: το ήπιο, το μέτρια ισχυρό, το ισχυρό και το πολύ ισχυρό. Τα όρια μεταξύ 
των κατηγοριών, ιδιαίτερα μεταξύ των ενδιαμέσων κατηγοριών (μέτρια ισχυρό και ισχυρό) είναι δύσκολο 
να καθοριστούν. Ορισμένα κορτικοστεροειδή διατίθενται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, με βάση τις 
οποίες μπορούν να καταταγούν σε διαφορετική κατηγορία δραστικότητας. Επιπροσθέτως η επίδραση 
του αδρανούς μέσου στη δραστικότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μετάταξη σε παρακείμενη 
κατηγορία δραστικότητας (βλ. ακόλουθο Πίνακα). 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: Ο βαθμός της 
απορρόφησης των τοπικών κορτικοστεροειδών καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η 
συγκέντρωση του φαρμάκου, η φαρμακοτεχνική του μορφή (έκδοχα), η περιοχή της επάλειψης δυσχέρεια 
απορρόφησης σε παχιά κερατίνη στιβάδα, η κατάσταση του δέρματος(αύξηση της απορρόφησης σε 
δέρμα με λύση της συνέχειάς του), ο φορέας και η ακεραιότητα του δερματικού μανδύα και η χρήση 
στεγανής επίδεσης (ουσιαστική αύξηση της απορρόφησης). Μετά την απορρόφησή τους από το δέρμα 
τα τοπικά κορτικοστεροειδή ακολουθούν τη φαρμακοκινητική πορεία των συστηματικά χορηγουμένων. 
Δεσμεύονται σε ποικίλο βαθμό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και ο βαθμός δέσμευσης διαφέρει 
ανά δραστική ουσία. Μεταβολίζονται 
κύρια στο ήπαρ και απεκκρίνονται μέσω 
των νεφρών. Μερικά από τα τοπικά 
κορτικοστεροειδή και τους μεταβολίτες 
τους απεκκρίνονται επίσης από τη χολή. 
Στεγανή εφαρμογή με hydrocortisone 
για περισσότερο από 24 ώρες δεν 
κατέδειξε αύξηση της διεισδυτικότητας. 
Σε κάθε περίπτωση στεγανή εφαρμογή              
hydrocortisone για 96 ώρες αύξησε 
σημαντικά την διεισδυτικότητα. Κλινικές 
μελέτες στον άνθρωπο κατέδειξαν ότι το 
0,4% - 0,7% περίπου της εφαρμοζόμενης 
δόσης σε υγιές δέρμα, περνά στην 
κυκλοφορία μετά από 8 ώρες παραμονής 
επί του δερματικού μανδύα. Φλόγωση ή/
και άλλες παθολογικές καταστάσεις του 
δέρματος μπορούν να αυξήσουν την 
διαδερμική απορρόφηση. Συγκριτικές 
μελέτες με άλλα κορτικοστεροειδή 
κατέδειξαν ότι η Mometasone Furoate 
είναι ισχυρού βαθμού δραστικότητας. 
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την            
ασφάλεια: Μακροχρόνιες μελέτες σε ζώα 
καρκινογένεσης, μεταλλαξιογέννεσης 
και επίδρασης στη γονιμότητα δεν έχουν 
γίνει με τοπικά κορτικοστεροειδή. Μελέτες 
μεταλλαξιογέννεσης με Prednisolone 
και Ηydrocortisone έδωσαν αρνητικά 
αποτελέσματα. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος με τα  έκδοχα: 
Κρέμα: Hexylene Glycol, Phosphoric 
Acid, Propylene Glycol Monostearate, 
Stearyl Alcohol & Ceteareth 20, Titanium 
Dioxide CI 77891 E171,  Aluminium Starch 
Octenylsucinate, White Soft  paraffin, 
Purified Water. Δερματικό διάλυμα:             
Isopropanol, Propylene Glycol, Hyprolose, 
Sodium Phosphate Monobasic, Phosphoric 
Acid, Purified Water. 6.2 Ασυμβατότητες: 
Δεν αναφέρονται μείζονες περιπτώσεις 
ασυμβατότητας. 6.3 Διάρκεια ζωής: 
Κρέμα: 2 (δυο) χρόνια σε διατηρημένο 
προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες. 
Δερματικό διάλυμα: 2 (δυο) χρόνια σε 
διατηρημένο προϊόν σύμφωνα με τις 
οδηγίες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις 
κατά τη φύλαξη του προϊόντος: 
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε 
θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 250 C. 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: 
Κρέμα: Σωληνάριο αλουμινίου εσωτερικά 
επικαλυμμένο με εποξειδική λάκα, χάρτι-
νο κουτί και οδηγία χρήσεως. Δερματικό 
διάλυμα: Φιαλίδιο PE με υπόπωμα και 
πώμα, χάρτινο κουτί και οδηγία χρήσεως. 
6.6 Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας -  
Παρασκευαστής: IASIS PHARMA 
Λ. Φυλής 137, 134 51 Καματερό 
Αττικής, Ελλάδα. 7. ΑΡΙΘMΟΣ ΑΔΕIΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: MOVESAN κρέμα: 
77725/10/11-3-2011.MOVESAN δερματικό διάλυμα: 78141/10-11-11. 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
MOVESAN κρέμα: 12-02-2002. MOVESAN δερματικό διάλυμα: 28-6-2005. 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
14-11-2012.

Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MOVESAN. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ   
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε g MOVESAN κρέμα περιέχει 1 mg Mometasone Furoate. Κάθε g     
MOVESAN δερματικό διάλυμα περιέχει 1 mg Mometasone Furoate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: 
Κορτικοστεροειδή (ATC: D07AC13). – Κρέμα. - Δερματικό διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1                    
Θεραπευτικές Ενδείξεις: Η MOVESAN (κρέμα & δερματικό διάλυμα) ενδείκνυται για την ανακούφιση 
των φλεγμονωδών και κνησμωδών εκδηλώσεων των δερματοπαθειών που απαιτούν ισχυρά τοπικά  
κορτικοστεροειδή, όπως: ▪Ψωρίαση (άλλες μορφές πλην ψωρίασης κατά πλάκας, ψωρίασης παλαμών-
πελμάτων και ανάστροφης ψωρίασης). ▪Ατοπικό έκζεμα. ▪Νομισματοειδές έκζεμα. ▪Δερματίτις εξ επαφής. 
▪Μαστοκύττωση. ▪Ερυθηματώδης λύκος. ▪Παραψωρίαση. ▪Γυροειδής αλωπεκία. Το MOVESAN,             
δερματικό διάλυμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις αλλοιώσεων του τριχωτού της κεφαλής. 
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Ένα λεπτό στρώμα MOVESAN κρέμα  θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στην πάσχουσα περιοχή μια φορά την ημέρα. Εφαρμόστε μερικές σταγόνες (4-6)        
MOVESAN δερματικό διάλυμα στην πάσχουσα περιοχή του τριχωτού της κεφαλής ή του δέρματος μια 
φορά την ημέρα κάνοντας απαλό μασάζ μέχρι την πλήρη απορρόφηση του. 4.3 Αντενδείξεις: Η χρήση 
της MOVESAN (κρέμα & δερματικό διάλυμα) αντενδείκνυται σε ασθενείς που έχουν εκδηλώσει 
υπερευαισθησία στη συγκεκριμένη δραστική ουσία ή γενικότερα στα κορτικοστεροειδή ή σε κάποιο από 
τα συστατικά του προϊόντος. Τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
στην περίπτωση αδιάγνωστης δερματοπάθειας. Ακόμη θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους σε 
περιπτώσεις ακμής, περιστοματικής δερματίτιδας, σε άτονα έλκη, αλλά και σε εγκαύματα, επειδή 
παρεμποδίζουν την επούλωση. 4.4 Iδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες  προφυλάξεις κατά τη 
χρήση: α. Να αποφεύγεται η μακρόχρονη χρήση στα παιδιά. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς 
σε συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών, διότι μπορεί να 
απορροφήσουν μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκου, λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας του δέρματος σε 
σχέση με το βάρος σώματος. β. Όταν εφαρμόζεται στεγανή επίδεση, πρέπει να γίνεται σύσταση για 
καθαρισμό του δέρματος, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιμόλυνση. γ. Να μη γίνεται χρήση τοπικών 
κορτικοστεροειδών πέρα των 3 εβδομάδων χωρίς επανεξέταση από δερματολόγο. δ. Μετά από 
επανειλημμένη εφαρμογή, τουλάχιστον 10-15 ημερών, μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση ή 
απώλεια της δραστικότητας των κορτικοστεροειδών (ιδίως των φθοριωμένων) λόγω ταχυφύλαξης. Το 
φαινόμενο αυτό αποκαθίσταται μετά από διακοπή της χρήσης ολίγων ημερών ή εβδομάδων. ε. Στην 
ψωρίαση να χορηγούνται με φειδώ και με επίβλεψη ειδικού, διότι πέραν της προσωρινής ωφέλειας, 
μακροχρονίως και μετά τη διακοπή της θεραπείας υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου. στ. Λόγω 
των ανεπιθύμητων ενεργειών από πιθανή απορρόφηση απαιτείται προσοχή όταν εφαρμόζεται σε 
μεγάλες επιφάνειες δέρματος ή σε παρατεταμένη χορήγηση ιδιαίτερα σε παιδιά καθώς και ασθενείς με 
βαριές νεφροπάθειες, αιμορραγική διάθεση και σε επικείμενους εμβολιασμούς. ζ. Γενικά θα πρέπει να 
επιλέγεται το ολιγότερο ισχυρό κορτικοστεροειδές που θεωρείται αποτελεσματικό για την ένδειξη που 
προορίζεται και επί μη ανταποκρίσεως να χορηγείται άλλο ίδιας ισχύος ή μεγαλύτερης. η. Ενδέχεται να 
προκαλέσει καταρράκτη και γλαύκωμα όταν χρησιμοποιείται στην περιοχή πλησίον των οφθαλμών για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν γίνει τοπική χρήση στα βλέφαρα χρειάζεται προσοχή ώστε το 
φάρμακο να μην έρθει σε επαφή με τον οφθαλμό. Αν με τη χρήση του MOVESAN (κρέμα & δερματικό 
διάλυμα) παρουσιαστεί ερεθισμός ή ευαισθητοποίηση ,η αγωγή πρέπει να διακοπεί και να αρχίσει η 
κατάλληλη θεραπεία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του ιδιοσκευάσματος με τη μέθοδο της στεγανής 
επιδέσεως. Παρουσία λοιμώξεως, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος αντιμυκητιασικός ή 
αντιμικροβιακός παράγοντας. Αν δεν εμφανισθεί γρήγορα ικανοποιητική ανταπόκριση θα πρέπει να 
διακοπεί το κορτικοστεροειδές μέχρι να ελεγχθεί κατάλληλα η λοίμωξη. Οποιαδήποτε από τις ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί με τη συστηματική χορήγηση των κορτικοστεροειδών, 
περιλαμβανομένης και της καταστολής των επινεφριδίων, μπορεί επίσης να παρουσιαστεί με τα τοπικά 
κορτικοστεροειδή, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά. Η συστηματική απορρόφηση των τοπικών 
κορτικοστεροειδών θα αυξηθεί αν υποβάλλονται σε αγωγή εκτεταμένες επιφάνειες του σώματος ή αν 
χρησιμοποιείται η τεχνική της στεγανής επιδέσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή όταν προβλέπεται 
μακροχρόνια θεραπεία πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις, ιδιαίτερα στα βρέφη και στα 
παιδιά. Επειδή οι παιδιατρικοί άρρωστοι έχουν μεγαλύτερο  λόγο επιφάνειας σώματος ως προς βάρος 
σώματος, οι άρρωστοι αυτοί διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους ενηλίκους να παρουσιάσουν 
καταστολή του άξονα υποθαλάμου φλοιού των επινεφριδίων ή σύνδρομο Cushing που να οφείλεται στη 
χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών. Η χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών στα παιδιά πρέπει να 
περιορίζεται στην ελάχιστη ποσότητα που φέρνει θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η χρόνια θεραπεία με 
κορτικοστεροειδή μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών. Το MOVESAN (κρέμα & δερματικό 
διάλυμα) δεν προορίζεται για οφθαλμική χρήση. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες 
μορφές αλληλεπίδρασης: Δεν αναφέρονται αλληλεπιδράσεις της δραστικής ουσίας (mometasone      
furoate) με άλλα φάρμακα ή άλλες ουσίες. Καμία γνωστή αλληλεπίδραση και για  τη γενικότερη κατηγορία 
των κορτικοστεροειδών. 4.6 Κύηση και Γαλουχία: -Κύηση: Επειδή η ασφάλεια της χρήσης της    
MOVESAN (Κρέμα & Δερματικό διάλυμα) στις εγκύους δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά, τα τοπικά 
κορτικοστεροειδή πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κύησης μόνο αν το δυνητικό όφελος 
δικαιολογεί τους κινδύνους για το έμβρυο. Οι δραστικές ουσίες αυτής της κατηγορίας δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα στις εγκύους. Δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια των τοπικών κορτικοστεροειδών κατά τη χρήση τους σε 
εγκύους γυναίκες . Τοπική εφαρμογή ισχυρών κορτικοστεροειδών σε έγκυα ζώα έχει προκαλέσει 
ανωμαλίες στην ανάπτυξη του εμβρύου. Για το λόγο αυτό, τα τοπικά κορτικοστεροειδή μπορούν να 
χορηγούνται κατά την εγκυμοσύνη μόνο αν το αναμενόμενο όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το 
έμβρυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν πρέπει να χορηγούνται σε μεγάλες ποσότητες ή για μακρύ χρονικό 
διάστημα. –Γαλουχία: Δεν είναι γνωστό αν η τοπική χρήση κορτικοστεροειδών μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τη συστηματική τους απορρόφηση σε τέτοιες ποσότητες ώστε να ανιχνεύονται στο μητρικό 
γάλα. Τα συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή εκκρίνονται στο μητρικό γάλα σε ποσότητες που 
πιθανόν να μην είναι επιβλαβείς για το βρέφος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταθμίζεται αν θα 
διακοπεί ο θηλασμός ή το φάρμακο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και την αναγκαιότητα που έχει το 
φάρμακο για την μητέρα. Όταν η χρήση κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια του θηλασμού κρίνεται 
απαραίτητη, η ποσότητα του φαρμάκου και η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Καμία γνωστή. 4.8 
Ανεπιθύμητες Ενέργειες: Στις τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια με 
το MOVESAN περιλαμβάνονται παραισθησίες, κνησμός και σημεία ατροφίας του δέρματος. Οι παρακάτω 
τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις έχουν αναφερθεί σπανίως με τη χρήση άλλων τοπικών 
κορτικοστεροειδών: ερεθισμός, υπερτρίχωση, υπομελάγχρωση, περιστοματική δερματίτιδα, αλλεργική 
δερματίτιδα εξ επαφής, απίσχνανση του δέρματος, δευτεροπαθής λοίμωξη, γραμμοειδείς ραβδώσεις και 
ιδρώα. Τοπικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί 
με τα ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή στις θέσεις εφαρμογής τους, είναι: Αίσθημα καύσου, κνησμός, 
ερεθισμός, ξηρότητα, θυλακίτιδα, υπομελάγχρωση, λέπτυνση του δέρματος, τελαγγειεκτασίες. 
Τροποποίηση της κλινικής εικόνας επί λανθασμένης χρήσης (μυκητιάσεις, ψώρα). Δευτεροπαθής 
λοίμωξη, τοπικές μικροβιακές λοιμώξεις(έναρξη λανθάνουσας λοίμωξης ή επιδείνωση εξελισσόμενης), 
μυκητιασικές  λοιμώξεις, διευκόλυνση της έναρξης μολυσματικής τερμίνθου και οξυτενών κονδυλωμάτων.
Αναστολή της επούλωσης τραυμάτων, ακμοειδή στοιχεία, φλυκταινίδια, θερινή ιδρώα, περιστοματική 
δερματίτις, εξάνθημα υπό μορφή ροδόχρου ακμής,  υποτροπή φλυκταινώδους ψωρίασης επί διακοπής 
της θεραπείας (Rebound Phenomenon), ατροφία του δέρματος υπό μορφή ουλής, γραμμοειδείς 
ραβδώσεις, ευρυαγγείες, πορφυρικά εξανθήματα, ερύθημα διάχυτο, βλατιδο-φυσαλιδώδη άτυπα 
εξανθήματα, αλλεργική υπερευαισθησία, τοπική υπερτρίχωση. Αν εμφανιστούν συμπτώματα 
υπερευαισθησίας, θα πρέπει η χορήγηση να σταματήσει αμέσως. Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες 
δεν είναι συνήθεις, αλλά μπορεί να εμφανιστούν συχνότερα με τη χρήση στεγανής επίδεσης ή μετά από 
μακροχρόνια τοπική χρήση. Γενικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση: Καταστολή της λειτουργίας 
του                          φλοιο-επινεφριδικού άξονα, πτώση του επιπέδου της κορτιζόλης στο πλάσμα-σύνδρομο 
CUSHING. 4.9 Υπερδοσολογία: Συμπτώματα : Η υπερβολική χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών μπορεί 
να καταστείλει την φλοιοεπινεφριδιακή λειτουργία με αποτέλεσμα δευτεροπαθή φλοιοεπινεφριδιακή 
ανεπάρκεια. Αγωγή: Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδείκνυται η κατάλληλη αγωγή. Το οξέα 
υπερκορτικοστεροειδικά συμπτώματα είναι ιατρικώς ανατάξιμα. Στις περιπτώσεις ανάγκης θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται η διαταραχή των ηλεκτρολυτών. Στις περιπτώσεις χρόνιας τοξικότητας συνιστάται η 
αργή διακοπή της θεραπείας με κορτικοστεροειδή. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777, Αθήνα. 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Όπως και άλλα τοπικά κορτικοστεροειδή η Mometasone Furoate 
παρουσιάζει αντιφλεγμονώδη, αντικνησμική και αγγειοσυσπαστική δράση. Ο ακριβής μηχανισμός της 
αντιφλεγμονώδους δράσεως των τοπικών κορτικοστεροειδών, γενικά, δεν ξεκάθαρος. Σε κάθε περίπτωση 
τα κορτικοστεροειδή δρουν ενεργοποιώντας την Phospholipase A2 αναστολέα πρωτεϊνών, ονομαζόμενων   
γενικότερα lipocortins. Έχει αξιολογηθεί ότι οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες ελέγχουν την βιοσύνθεση 
ισχυρών μεσολαβητών των φλογώσεων, όπως οι προσταγλανδίνες και τα λευκοτριένια, αναστέλλοντας την 
απελευθέρωση του κοινού προδρόμου Arachidonic Acid. To Arachidonic Acid απελευθερώνεται από 
τις Φωσφολιπιδικές μεμβράνες διαμέσου της Phospholipase A2. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: 
H Mometasone Furoate είναι ένα σχετικά πρόσφατης σύνθεσης κορτικοστεροειδές, που παρουσιάζει 
αντιφλεγμονώδη, αντικνησμική και αγγειοσυστολική δράση. Έχει μειωμένη συστηματική απορρόφηση 
(μελέτες με μαρκαρισμένη Mometasone κατέδειξαν ότι μόνο ένα ποσοστό 0,7% απορροφάται μετά από 
εφαρμογή διάρκειας 8 ωρών σε υγιές δέρμα). Έχει τεκμηριωθεί πειραματικά ότι η εφάπαξ ημερήσια 
χορήγηση της Mometasone Furoate είναι αρκετή για τα επιθυμητά θεραπευτικά αποτελέσματα. Τα 
τοπικά κορτικοστεροειδή έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Καταστέλλουν εκδηλώσεις της φλεγμονώδους 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Δραστικότητας τοπικών κορτικοστεροειδών

Πολύ ισχυρά-Ι
Clobetasol propionate 0.05%
Diflucortolone valerate 0.3%
Fluocinolone acetonide 0.2%
Halcinonide 0.1%

Ισχυρά-ΙΙ
Amcinonide 0.1%
Beclomethasone dipropionate 0.025%
Betamethasone benzoate 0.025%
Beclomethasone dipropionate 0.05%
Betamethasone valerate 0.1%
Budesonide 0.025%
Desonide 0.05%
Desoxymethasone 0.25%
Diflorasone diacetate 0.05%
Diflucortolone valerate 0.1%
Fluclorolone acetonide 0.025%
Fluocinolone acetonide 0.025%
Fluocinonide 0.05%
Fluprednidene acetate 0.1%
Flurandrenolone 0.05%
Fluticasone propionate 0.05%
Halcinonide 0.01%
Hydrocortisone aceponate 0,127%
Hydrocortisone butyrate 0.1%
Methyl prednisolone aceponate 0.1%
Mometasone furoate 0.1%
Triamcinolone acetonide 0.1%

Μετρίως Ισχυρά-ΙΙ
Aclomethasone dipropionate 0.05%
Beclomethasone salicilate 0.025%
Betamethasone valerate 0.025% και 0.05%
Clobethasone butyrate 0.05 %
Prednicarbate 0.1%
Desoxymethasone 0.05%
Flumethasone pivalate 0.02%
Flucinolone acetonide 0.00625% and 0.01%
Fluocortin butyl 0.75%
Fluocortolone 
hexanoate with pivalate, έκαστο 0.1% 
hexanoate with either free alcohol or pivalate, έκαστο 0.25%
Flupamerasone 0.3%
Flupandrenolone 0.0125%
Halometasone 0.05%
Hydrocortisone aceponate 0.1%
Hydrocortisone valerate 0.2%
Prednicarbate 0.25%
Triamcinolone acetonide 0.04%

Ήπια-ΙV
Dexamethasone 0.1-0.2%
Fluocinolone acetonide 0.0025%
Fluocortin butyl 0.75%
Hydrocortisone 0.5% and 1%
Hydrocortisone acetate 1%
Methyl prednisolone acetate 0.25%





ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dovobet 50 
micrograms/0.5 mg/g γέλης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο γέλης περιέχει 50 μικρογραμμάρια καλ-
σιποτριόλη (ως μονοϋδρική) και 0.5 gr βηταμεθαζόνη (ως διπροπιονική). Έκδοχα: 160 μικρογραμμάρια butylated hydroxytoluene 
/ g γέλης Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γέλη. Μία σχεδόν δι-
αυγής, άχρωμη έως ελαφρώς υπόλευκη γέλη. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Τοπική θεραπεία 
της ψωρίασης του τριχωτού της κεφαλής σε ενήλικες. Τοπική θεραπεία της ήπιας έως μέτριας κατά πλάκας κοινής ψωρίασης που 
δεν αφορά το τριχωτό της κεφαλής σε ενήλικες. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία Η Dovobet γέλη πρέπει 
να εφαρμόζεται στις προσβεβλημένες περιοχές μία φορά την ημέρα. Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας είναι 4 εβδομάδες για 
τις περιοχές του τριχωτού της κεφαλής και 8 εβδομάδες για τις άλλες περιοχές εκτός του τριχωτού της κεφαλής. Εάν είναι απα-
ραίτητο να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί η θεραπεία μετά από αυτή την περίοδο, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από ιατρική αξι-
ολόγηση και κάτω από τακτική ιατρική παρακολούθηση. Όταν γίνεται χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν καλσι-
ποτριόλη, η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 g. Η συνολική επιφάνεια της υπό θεραπεία περιοχής με 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν καλσιποτριόλη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. (βλέπε παράγραφο 4.4). Εάν χρησι-
μοποιείται στο τριχωτό της κεφαλής Η Dovobet γέλη μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις προσβεβλημένες περιοχές του τριχω-
τού της κεφαλής. Συνήθως μία ποσότητα μεταξύ 1g και 4g ανά ημέρα είναι επαρκής για τη θεραπεία του τριχωτού της κεφαλής 
( 4g αντιστοιχούν σε ένα κουταλάκι του γλυκού).   Ειδική ομάδα πληθυσμού Νεφρική και ηπατική βλάβη Η ασφάλεια και η α-
ποτελεσματικότητα της Dovobet γέλης σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή σοβαρές ηπατικές διαταραχές δεν έχουν 
αξιολογηθεί. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της Dovobet γέλης σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 
ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Τρόπος χορήγησης  Το φιαλίδιο πρέπει να ανακινείται πριν από τη 
χρήση και η Dovobet γέλη εφαρμόζεται στην  πάσχουσα περιοχή. Η Dovobet γέλη δεν πρέπει να εφαρμόζεται απ’ ευθείας στο 
πρόσωπο η στα μάτια. Τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά τη χρήση. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστά-
ται να μην κάνετε ντους η μπάνιο, η να λούσετε τα μαλλιά σε περίπτωση εφαρμογής στο τριχωτό της κεφαλής, αμέσως μετά την 
εφαρμογή της Dovobet γέλης. Η Dovobet γέλη πρέπει να παραμείνει στο δέρμα κατά τη διάρκεια της νύκτας ή κατά τη διάρκει-
α της ημέρας 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες η σε κάποιο από τα έκδοχα. Η Dovobet γέλη αντενδεί-
κνυται στη ερυθροδερμική, αποφολιδωτική και φλυκταινώδη ψωρίαση. Εξ αιτίας της περιεκτικότητας της σε καλσιποτριόλη, η 
Dovobet γέλη αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστές διαταραχές του μεταβολισμού ασβεστίου. Λόγω της περιεκτικότητας της 
σε κορτικοστεροειδές, η Dovobet γέλη αντενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ιογενείς (π.χ. από έρπητα η από ανεμοβλο-
γιά) βλάβες του δέρματος, μυκητιασικές ή βακτηριακές δερματικές λοιμώξεις, παρασιτικές λοιμώξεις, δερματικές εκδηλώσεις συ-
σχετιζόμενες με φυματίωση ή σύφιλη, περιστοματική δερματίτιδα, ατροφικό δέρμα, ατροφικές ραβδώσεις, εύθραυστεςδερματι-
κές φλέβες, ιχθύαση, κοινή ακμή, ροδόχρου ακμή, ροδόχρου νόσο, έλκη, πληγές, περιπρωκτικό κνησμό και κνησμό των γεν-
νητικών οργάνων. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Επιδράσεις στο ενδοκρινικό σύστημα Η 
Dovobet γέλη περιέχει κορτικοστεροειδές της ομάδας ΠΙ και πρέπει να αποφεύγεται η σύγχρονη θεραπεία με άλλα κορτικοστε-
ροειδή. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις που εμφανίζονται και σχετίζονται με συστηματική αγωγή με κορτικοστεροειδή, όπως η κατα-
στολή του φλοιοεπινεφριδιακού άξονα η επίδραση στον μεταβολικό έλεγχο του σακχαρώδη διαβήτη, μπορεί επίσης να παρα-
τηρηθούν κατά τη διάρκεια τοπικής αγωγής με κορτικοστεροειδή, λόγω συστηματικής απορρόφησης. Πρέπει να αποφεύγεται η 
εφαρμογή υπό κλειστή περίδεση γιατί έτσι αυξάνεται η συστηματική απορρόφηση των κορτικοστεροειδών. Πρέπει να αποφεύ-
γεται η εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος με βλάβες ή στους βλεννογόνους ή στις πτυχές του δέρματος, γιατί έτσι αυ-
ξάνεται η συστηματική απορρόφηση των κορτικοστεροειδών (βλέπε παράγραφο 4.8). Σε μια μελέτη σε ασθενείς με εκτεταμένη 
ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής και με εκτεταμένη ψωρίαση του σώματος οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ένα συνδυασμό με υ-
ψηλές δόσεις Dovobet γέλης (εφαρμογή στο τριχωτό της κεφαλής) και υψηλές δόσεις Dovobet αλοιφής (εφαρμογή στο σώμα), 
οι 5 από τους 32 ασθενείς παρουσίασαν οριακή μείωση στην απάντηση κορτιζόλης κατά τη δοκιμασία της επινεφριδιοκορτικο-
τρόπου ορμόνης (ΑCΤΗ) μετά από θεραπεία 4 εβδομάδων (βλέπε παράγραφο 5.1). Επιδράσεις στο μεταβολισμό του ασβεστί-
ου Εξ αιτίας της περιεκτικότητας σε καλσιποτριόλη, αν ξεπερασθεί η μέγιστη ημερήσια δόση (15 g), μπορεί να εμφανισθεί υπε-
ρασβεστιαιμία. Ωστόσο, όταν η θεραπεία διακόπτεται, το ασβέστιο του ορού γρήγορα επανέρχεται στο φυσιολογικό. Ο κίνδυ-
νος υπερασβεστιαιμίας είναι ελάχιστος όταν εφαρμόζονται οι υποδείξεις οι σχετικές με την καλσιποτριόλη. Πρέπει να αποφεύγε-
ται θεραπεία σε επιφάνεια μεγαλύτερη από το 30% της επιφάνειας του σώματος. (βλέπε παράγραφο 4.2). Τοπικές ανεπιθύμη-
τες αντιδράσεις Το δέρμα του προσώπου και των γεννητικών οργάνων είναι πολύ ευαίσθητο στα κορτικοστεροειδή. Το φαρμα-
κευτικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιοχές. Όχι συχνές τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (όπως ερεθι-
σμός στα μάτια ή ερεθισμός του δέρματος του προσώπου) παρατηρήθηκαν, όταν το φάρμακο χορηγήθηκε κατά λάθος στην πε-
ριοχή του προσώπου ή κατά λάθος στα μάτια ή επιπεφυκότα (βλέπε παραγράφους 4.8 και 5.1). Πρέπει να δοθούν οδηγίες στον 
ασθενή σχετικά με τη σωστή χρήση του φαρμακευτικού προϊόντος για να αποφύγει την εφαρμογή και την κατά λάθος μεταφο-
ρά του στο πρόσωπο, το στόμα και τα μάτια. Τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά από κάθε εφαρμογή για να αποφευχθεί η κατά 
λάθος μεταφορά σε αυτές τις περιοχές. Συνυπάρχουσες λοιμώξεις του δέρματος Όταν οι βλάβες υποστούν δευτερογενή λοίμω-
ξη, θα πρέπει να υποβληθούν σε αντιμικροβιακή θεραπεία. Ωστόσο, η θεραπεία με κορτικοστεροειδή πρέπει να διακόπτεται, ε-
άν επιδεινωθεί η λοίμωξη. Διακοπή της θεραπείας Κατά τη θεραπεία της ψωρίασης με τοπικά κορτικοστεροειδή μπορεί να υ-
πάρξει κίνδυνος γενικευμένης φλυκταινώδους ψωρίασης ή reboynd αντιδράσεων όταν διακόπτεται η αγωγή. Γι’ αυτό το λόγο η 
ιατρική επίβλεψη θα πρέπει να συνεχίζεται για μία χρονική περίοδο μετά το πέρας της αγωγής. Μακροχρόνια θεραπεία Σε μα-
κροχρόνια θεραπεία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τοπικών και συστηματικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων των κορτικοστεροει-
δών. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση ανεπιθύμητων αντιδράσεων σχετιζόμενων με μακροχρόνια χρήση κορ-
τικοστεροειδών, (βλέπε παράγραφο 4.8). Μη τεκμηριωμένες χρήσεις Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση της Dovobet γέλης 
στη σταγονοειδή ψωρίαση. Ταυτόχρονη θεραπεία με υπεριώδη έκθεση Η Dovobet αλοιφή για βλάβες της ψωρίασης του σώμα-
τος έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με Dovobet γέλη για ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής, αλλά δεν υπάρχει εμπειρία 
συνδυασμού Dovobet με άλλα τοπικά αντιψωριασικά προϊόντα στην ίδια περιοχή θεραπείας, με άλλα αντιψωριασικά φαρμα-
κευτικά προϊόντα χορηγούμενα συστηματικά ή με τη φωτοθεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Dovobet γέλη συνιστά-
ται ο ιατρός να συμβουλεύσει τον ασθενή του να περιορίσει ή να αποφύγει την υπερβολική έκθεση είτε στο φυσικό είτε στο τε-
χνητό ηλιακό φως. Τοπικά η καλσιποτριόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με υπεριώδη ακτινοβολία μόνο εάν ο ιατρός και ο α-
σθενής κρίνουν ότι τα πιθανά οφέλη υπερέχουν των πιθανών κινδύνων. (βλέπε παράγραφο 5.3). Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στα 
έκδοχα Η Dovobet γέλη περιέχει butylated hydroxytoluene (Ε321), το οποίο μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδρά-
σεις (π.χ. δερματίτιδα εξ’ επαφής), ή ερεθισμό των οφθαλμών και των βλεννογόνων. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμα-
κευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων. 4.6 Γονι-
μότητα, κύηση και γαλουχία Εγκυμοσύνη Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της Dovobet γέλης σε έγκυες γυναί-
κες. Μελέτες σε ζώα με γλυκοκορτικοειδή κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε παράγραφο 5.3), αλ-
λά πολλές επιδημιολογικές μελέτες δεν έχουν αποκαλύψει συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη, που γεννήθηκαν από γυναίκες, οι ο-
ποίες, κατά την κύηση υποβάλλονταν σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνω-
στος. Συνεπώς, κατά την κύηση, η Dovobet γέλη πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η πιθανή ωφέλεια, δικαιολογεί τον πιθα-
νό κίνδυνο. Θηλασμός  Η βηταμεθαζόνη περνά στο μητρικό γάλα, αλλά, σε θεραπευτικές δόσεις φαίνεται απίθανο να υπάρχει 
κίνδυνος για ανεπιθύμητη ενέργεια στο βρέφος. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την απέκκριση της καλσιποτριόλης στο μητρικό γά-
λα. Η Dovobet γέλη πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή σε γυναίκες που θηλάζουν. Πρέπει να δοθεί οδηγία στην ασθενή 
να μη χρησιμοποιεί το Dovobet στο στήθος όταν θηλάζει. Γονιμότητα Μελέτες σε επίμυες με από του στόματος δόσεις καλσιπο-
τριόλης ή διπροπιονικής βηταμεθαζόνης δεν κατέδειξαν βλάβη της ανδρικής και γυναικείας γονιμότητας. 4.7 Επιδρασεις στην 
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Η Dovobet γέλη δεν έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 
μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Το πρόγραμμα μελέτης για τη Dovobet γέλη έχει συμπεριλάβει μέχρι σήμερα περισ-
σότερους από 4,700 ασθενείς από τους οποίους περισσότεροι από τους 2,100 υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Dovobet γέλη. 
Περίπου 8% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Dovobet γέλη εκδήλωσαν μη σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. 
Οι αντιδράσεις αυτές είναι συνήθως ήπιες και καλύπτουν διάφορες δερματικές αντιδράσεις με πιο συχνή τον κνησμό. Με βάση 
τα δεδομένα από κλινικές μελέτες και την χρήση μετά την έγκριση του φαρμάκου οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις ανα-
φέρονται για τη Dovobet γέλη. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις Φαρμάκων καταχωρούνται κατά MedDRA Κατηγορία Οργανικό Σύ-
στημα (SOC) και οι μεμονωμένες ανεπιθύμητες αντιδράσεις Φαρμάκων ταξινομούνται ξεκινώντας με τις πιο συχνά αναφερόμε-
νες. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης , οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρονται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότη-
τας. Οι ακόλουθες ορολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ταξινομηθούν οι συχνότητες των ανεπιθύμητων αντιδρά-
σεων. Πολύ συχνές ≥ 1/10, Συχνές ≥ 1/100 και < 1/10, Όχι συχνές ≥ 1/1,000 και < 1/100, Σπάνιες ≥ 1/10,000 και < 1/1,000, 
Πολύ σπάνιες < 1/10,000, Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)
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Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις θεωρείται ότι σχετίζονται με τις φαρμακολογικές κατηγορίες της καλσιποτριόλης και 
βηταμεθαζόνης αντίστοιχα: Καλσιποτριόλη Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις περιλαμβάνουν αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής, 
κνησμό, δερματικό ερεθισμό, αίσθημα καύσου και νυγμού, ξηρό δέρμα, ερύθημα, εξάνθημα, δερματίτιδα, έκζεμα, επιδείνωση 
της ψωρίασης, Φωτοευαισθησία και αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένων πολύ σπάνιων περιπτώσεων αγγειο-
οιδήματος και οιδήματος του προσώπου. Μετά από τοπική χρήση πολύ σπάνια μπορεί να εμφανισθεί συστηματική επίδραση, 
που προκαλεί υπερασβεστιαιμία ή υπερασβεστουρία (βλέπε παράγραφο 4.4). Βηταμεθαζόνη (ως διπροπιονική ) Μετά από το-
πική χρήση μπορεί να εμφανισθούν τοπικές αντιδράσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης εφαρμογής, όπως δερματική α-
τροφία, τελαγγειεκτασία, ραβδώσεις, θυλακίτις, υπερτρίχωση, περιστοματική δερματίτιδα, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, α-
ποχρωματισμός και κολλοειδή κέγχρια. Κατά τη θεραπεία της ψωρίασης μπορεί να υπάρξει κίνδυνος γενικευμένης φλυκταινώ-
δους ψωρίασης. Σε ενήλικες είναι σπάνιες οι συστηματικές αντιδράσεις που οφείλονται σε τοπική χρήση κορτικοστεροειδών, ω-
στόσο, μπορεί να είναι σοβαρές. Μπορεί να εμφανισθούν καταστολή του φλοιού των επινεφριδίων, καταρράκτης, λοιμώξεις, ε-
πίδραση στον μεταβολικό έλεγχο του σακχαρώδη διαβήτη και αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, ιδιαιτέρα μετά από μακροχρό-
νια θεραπεία. Οι συστηματικές αντιδράσεις μπορεί να εμφανισθούν πιο συχνά, όταν το προϊόν εφαρμοσθεί με κλειστή περίδε-
ση (πλαστικό, δερματικές πτυχές), όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες και κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας (βλέ-
πε παράγραφο 4.4). 4.9 Υπερδοσολογία Χρήση άνω της συνιστώμενης δόσης μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ασβεστίου 
του όρου, η οποία κανονικά υποχωρεί γρήγορα, όταν διακοπεί η θεραπεία.Υπερβολικά μακροχρόνια χρήση τοπικών κορτικο-
στεροειδών μπορεί να καταστείλει τις λειτουργίες του άξονα υπόφυσης - επινεφριδίων με αποτέλεσμα δευτεροπαθή ανεπάρκει-
α επινεφριδίων, ή οποία συνήθως είναι αναστρέψιμη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδείκνυται η συμπωματική θεραπεία. Σε περιπτώ-
σεις χρόνιας τοξικότητας, ή θεραπεία με κορτικοστεροειδή πρέπει να διακοπεί βαθμιαία. Έχει αναφερθεί ότι εξ’ αιτίας της κακής 
χρήσης ένας ασθενής με εκτεταμένη ερυθροδερμική ψωρίαση σε θεραπεία με 240g Dovobet αλοιφή εβδομαδιαίως (που αντι-
στοιχεί σε μια ημερήσια δόση των περίπου 34 g) για 5 μήνες (μέγιστη συνιστώμενη δόση 15 g ημερησίως) ανέπτυξε σύνδρομο 
Cushing και φλυκταινώδη ψωρίαση κατόπιν απότομης διακοπής της θεραπείας. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρ-
μακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιψωριασικα. Αλλά αντιψωριασικά για τοπική χρήση, Καλσιπο-
τριόλη, συνδυασμοί. Κωδικός ΑΤC: D05AX52 Η καλσιποτριόλη είναι ένα ανάλογο της Βιταμίνης D). Σύμφωνα με in vitro  δεδο-

μένα, η καλσιποτριόλη επάγει τη διαφοροποίηση και καταστέλλει την υπερκερατινοποίηση των επιδερμικών κυττάρων. Αυτό α-
ποτελεί την προτεινόμενη βάση για τις ενέργειες της στην ψωρίαση. Όπως άλλα τοπικά κορτικοστεροειδή, η διπροπιονική βητα-
μεθαζόνη έχει αντιφλεγμονώδεις, αντικνησμώδεις, αγγειοσυσταλτικές και ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, χωρίς, όμως, να θερα-
πεύει την υποκείμενη κατάσταση. Με την κλειστή περίδεση, η επίδραση μπορεί να ενισχυθεί εξαιτίας της αυξημένης διείσδυσης 
στην κεράτινη στιβάδα. Για τον λόγο αυτό, θα αυξηθεί η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών. Γενικά, ο μηχανισμός της αντιφλεγ-
μονώδους δραστικότητας των τοπικών στεροειδών είναι ασαφής. Η ανταπόκριση των επινεφριδίων στην ΑCΤΗ προσδιορίσθη-
κε με την μέτρηση των επιπέδων κορτιζόλης του ορού σε ασθενείς με εκτεταμένη ψωρίαση τόσο του τριχωτού της κεφαλής όσο 
και του σώματος, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν έως 106 g ανά εβδομάδα συνδυασμό Dovobet γέλη και Dovobet αλοιφή. Ορι-
ακή μείωση της ανταπόκρισης της κορτιζόλης παρατηρήθηκε 30 λεπτά μετά από την πρόκληση της ΑCΤΗ σε 5 από τους 32 α-
σθενείς (15.6%) μετά από θεραπεία 4 εβδομάδων και σε 2 από 11 ασθενείς (18.2%) οι οποίοι συνέχισαν την θεραπεία έως και 
8 εβδομάδες. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα επίπεδα κορτιζόλης στον ορό ήταν φυσιολογικά 60 λεπτά μετά από την πρόκληση της 
ΑCΤΗ. Στους ασθενείς αυτούς δεν υπήρξε ένδειξη μεταβολής του μεταβολισμού ασβεστίου. Όσον αφορά την καταστολή του 
άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης (ΗΡΑ), η παρούσα μελέτη δείχνει κάποιες ενδείξεις ότι οι πολύ υψηλές δόσεις της Dovobet γέ-
λης και αλοιφής μπορεί να έχουν μία ασθενή επίδραση στον άξονα αυτό (ΗΡΑ). Η αποτελεσματικότητα από την εφάπαξ χρήση 
ημερησίως της Dovobet γέλης διερευνήθηκε σε δύο τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, διάρκειας 8 εβδομάδων κλινικές μελέτες, 
στις οποίες εισήχθησαν συνολικά περισσότεροι από 2,900 ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής τουλάχιστον ήπιας 
βαρύτητας, σύμφωνα με τη Συνολική Αξιολόγηση του Ερευνητή για τη βαρύτητα της νόσου (Investigetor’s Global Assessment - 
IGA). Τα φάρμακα σύγκρισης ήταν η διπροπιονική βηταμεθαζόνη σε φορέα γέλης, η καλσιποτριόλη σε φορέα γέλης και (σε μια 
από τις μελέτες ) μόνο ο φορέας γέλης, και όλα χρησιμοποιήθηκαν μια φορά ημερησίως. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το 
κύριο κριτήριο ανταπόκρισης (απουσία νόσου ή πολύ ήπια νόσος σύμφωνα με την ΙGΑ την εβδομάδα 8) η Dovobet γέλη ήταν 
στατιστικώς σημαντικά πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με τα φάρμακα σύγκρισης. Τα αποτελέσματα για την ταχύτητα έναρξης 
δράσης, με βάση παρόμοια δεδομένα την εβδομάδα 2, επίσης έδειξαν ότι η Dovobet γελη είναι στατιστικώς σημαντικά αποτε-
λεσματικότερο σε σύγκριση με τα φάρμακα σύγκρισης.

% ασθενών με 

απουσία νόσου ή με 

πολύ ήπια νόσο

Dovobet γε-

λη (n = 1,108)

Βηταμεθα-

ζόνη διπρο-

πιονική (n = 

1,118)

Καλσιποτρι-

όλη (n = 558)

Φορέας  Γέλης 

(n = 136)

εβδομάδα 2 53.2% 42.8%1 17.2%1 11.8%1

εβδομάδα 8 69.8% 62.5%1 40.1%1 22.8%1

1 Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Dovobet γελη (Ρ<0.001) Η αποτελεσματικότητα της 
χρήσης της Dovobet γέλης μια φορά ημερησίως σε περιοχές του σώματος εκτός του τριχωτού της κεφαλής διερευνήθηκε σε μία 
τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διάρκειας 8 εβδομαδων κλινική μελέτη η οποία περιελάμβανε 296 ασθενείς με κοινή ψωρίαση 
ήπιας ή μέτριας βαρύτητας σύμφωνα με την IGA. Τα φάρμακα σύγκρισης ήταν η διπροπιονική βηταμεθαξόνη σε φορέα γέλης, 
η καλσιποτριόλη σε φορέα γέλης και μόνο ο φορέας γέλης, όλα χρησιμοποιήθηκαν μια φορά ημερησίως. Τα κύρια κριτήρια α-
νταπόκρισης ήταν ελεγχόμενη νόσος σύμφωνα με την ΙGΑ την εβδομάδα 4 και την εβδομάδα 8. Ως έλεγχος της νόσου καθορί-
σθηκε η «κάθαρση» ή «ήπια πάθηση» για ασθενείς με μέτρια νόσο στην έναρξη ή «κάθαρση» για τους ασθενείς με ήπια νόσο 
στην έναρξη. Δευτερεύοντα κριτήρια ανταπόκρισης ήταν η ποσοστιαία μεταβολή στο δείκτη σοβαρότητας και έκτασης της ψωρί-
α σ η ς  ( Ρ Α S Ι )  α π ό  τ η ν  έ ν α ρ ξ η  έ ω ς  τ η ν  ε β δ ο μ ά δ α  4  κ α ι  τ η ν  ε β δ ο μ ά δ α  8 . 

% ασθενών με 

ελεγχόμενη  νόσο

Dovobet γε-

λη (n = 126)

Βηταμεθα-

ζόνη διπροπιο-

νική (n = 68)

Καλσιποτριό-

λη (n = 67)

Φορέας  Γέλης 

(n = 35)

εβδομάδα 4 20.6 % 10.3%1 4.5 %1 2.9 %1

εβδομάδα 8 31.7 % 19.1%1 13.4 %1 0.0 %1

1 Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Dovobet γελη (Ρ<0.05)

Μέση ποσοστιαία 
μείωση σε PASI (SD)

Dovobet γε-
λη (n = 126)

Βηταμεθα-
ζόνη διπροπιο-
νική (n = 68)

Καλσιποτριό-
λη (n = 67)

Φορέας  Γέλης 
(n = 35)

εβδομάδα 4 50.2 (32.7) 40.8 (33.3)1 32.1 (23.6)1 17.0 (31.8)1

εβδομάδα 8 58.8 (32.4) 51.8 (35.0)1 40.8 (31.9)1 11.1 (29.5)1

1 Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Dovobet γελη (Ρ<0.05) Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη, 
τυφλή για τον ερευνητή κλινική μελέτη, όπου εισήχθησαν 312 ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής με νόσο τουλά-
χιστον μέτριας βαρύτητας σύμφωνα με την ΙGΑ, διερευνήθηκε η χρήση της Dovobet γέλης μια φορά ημερησίως σε σύγκριση με 
Dovonex Δερματικό διάλυμα δύο φορές ημερησίως για διάστημα έως 8 εβδομάδες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το κύ-
ριο κριτήριο ανταπόκρισης (απουσία νόσου ή πολύ ήπια νόσος σύμφωνα με την ΙGΑ την εβδομάδα 8) της Dovobet γέλης ήταν 
στατιστικώς σημαντικά πιο αποτελεσματικό από το Dovonex Δερματικό διάλυμα.

% ασθενών με απουσία νό-
σου ή με πολύ ήπια νόσο

Dovobet γελη  (n = 
207)

Dovonex Δερματικό διάλυμα (n = 
105)

εβδομάδα 8 68.6% 31.4 %1

1 Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Dovobet γελη (Ρ<0.001) Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-
τυφλή, μακροχρόνια κλινική μελέτη, που περιλάμβανε 873 ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής τουλάχιστον μέτρι-
ας βαρύτητας (σύμφωνα με την ΙGΑ), διερευνήθηκε η χρήση της Dovobet γέλης σε σύγκριση με την καλσιποτριόλη στον φο-
ρέα της γέλης. Και οι δύο θεραπείες εφαρμόσθηκαν μια φορά την ημέρα, με διαλείπουσα χρήση όποτε απαιτείτο, για διάστη-
μα έως και 52 εβδομάδες. Μια επιτροπή ανεξάρτητων δερματολόγων, οι οποίοι δεν ήταν γνωστές των θεραπειών, ταυτοποίησε 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες που ενδεχομένως σχετίζονταν με την μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών στο τριχωτό της κεφα-
λής. Δεν υπήρχε διαφορά στα ποσοστά των ασθενών, που εκδήλωσαν αυτού του είδους τις ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ των 
ομάδων θεραπείας (2.6% στην ομάδα της Dovobet ® γέλης και 3.0% στην ομάδα της καλσιποτριόλης, Ρ=0.73). Δεν αναφέρ-
θηκαν περιπτώσεις ατροφίας του δέρματος. 5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες Η συστηματική έκθεση στην καλσιποτριόλη και 
στην διπροπιονική βηταμεθαζόνη από τοπικά εφαρμοζόμενη Dovobet γέλη είναι παρόμοια με τη Dovobet αλοιφή σε επίμυες 
και χοιρίδια. Κλινικές μελέτες με ραδιοσημασμένη αλοιφή δείχνουν ότι η συστηματική απορρόφηση της καλσιποτριόλης και της 
βηταμεθαζόνης από τη Dovobet αλοιφή είναι μικρότερη από 1% της δόσης (25 g) όταν εφαρμοσθεί σε υγιές δέρμα (625cm²) 
επί 12 ώρες. Η εφαρμογή σε πλάκες ψωρίασης και κάτω από κλειστή περίδεση μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση των τοπι-
κών κορτικοστεροειδών. Η απορρόφηση από δέρμα με βλάβες είναι περίπου 24%. Μετά από συστηματική έκθεση, και τα δυο 
δραστικά συστατικά - καλσιποτριόλη και διπροπιονική βηταμεθαζόνη - μεταβολίζονται ταχύτατα και εκτεταμένα. Η σύνδεση με 
πρωτεΐνες είναι περίπου 64%.  Η ημιπερίοδος ζωής πλάσματος μετά από ενδοφλέβια χορήγηση είναι 5-6 ώρες. Εξαιτίας της α-
ποθήκευσης στο δέρμα, η αποβολή μετά από δερματική εφαρμογή είναι διαδικασία ημερών. Η βηταμεθαζόνη μεταβολίζεται ι-
διαίτερα στο ήπαρ, αλλά επίσης στους νεφρούς σε γλυκουρονιδικούς και θειικούς εστέρες. Η κύρια οδός απέκκρισης της καλ-
σιποτριόλης είναι μέσω των περιττωμάτων (επίμυες και χοιρίδια) και της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης είναι μέσω των ούρων 
(επίμυες και ποντίκια). Στους επίμυες, μελέτες κατανομής ιστών με ραδιοσημασμένη καλσιποτριόλη και διπροπιονικής βηταμε-
θαζόνης, αντιστοίχως, έδειξαν ότι τα νεφρά και το ήπαρ είχαν το υψηλότερο επίπεδο ραδιενέργειας. Τα επίπεδα της καλσιποτρι-
όλης και της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης ήταν κάτω του ελάχιστου ορίου ποσοτικής μέτρησης σε όλα τα δείγματα αίματος α-
πό τους 34 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 4 έως 8 εβδομάδες και με τη Dovobet γέλη και με τη Dovobet αλοι-
φή για εκτεταμένη ψωρίαση στο σώμα και στο τριχωτό της κεφαλής . Ένας μεταβολίτης της καλσιποτριόλης και ένας της διπρο-
πιονικής βηταμεθαζόνης ήταν δυνατόν να μετρηθούν σε ορισμένους από τους ασθενείς. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την 
ασφάλεια Μελέτες με κορτικοστεροειδη σε πειραματόζωα έδειξαν τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή (υπερωϊοσχιστία, σκελε-
τικές δυσπλασίες). Σε μελέτες τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή με μακροχρόνια από του στόματος χορήγηση κορτικοστερο-
ειδων σε επίμυες, ανιχνεύθηκαν παρατεταμένη κύηση και παρατεταμένος και δύσκολος τοκετός. Επιπλέον παρατηρήθηκαν μεί-
ωση στην επιβίωση των νεογνών, στο βάρος σώματος και στην αύξηση σωματικού βάρους. Δεν υπήρξε διαταραχή της γονι-
μότητας. Η συσχέτιση για τους ανθρώπους είναι άγνωστη. Μία μελέτη καρκινογένεσης του δέρματος με καλσιποτριόλη σε πο-
ντίκια δεν έδειξε ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο. Μελέτες φωτοκαρκινογένεσης σε ποντίκια αναφέρουν ότι η καλσιποτριό-
λη μπορεί να ενισχύσει την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας να επάγει όγκους στο δέρμα. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες 
καρκινογένεσης ή φωτοκαρκινογένεσης με διπροπιονικη βηταμεθαζόνη. Σε μελέτες τοπικής ανοχής σε κουνέλια, η Dovobet γέ-
λη προκάλεσε ήπιο έως μέτριο δερματικό ερεθισμό και έναν παροδικό ελαφρύ ερεθισμό του οφθαλμού. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ-
ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Paraffin, liquid Polyoxypropylene – 15 stearyl ether Castor oil, hydrogenated 
Butylhydroxytoluene (E321) All – rac- a – tocopherol  6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών συμβατότητας, το παρόν φαρμα-
κευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά το πρώτο ά-
νοιγμα: 3 μήνες. 6.4 Iδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μην ψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο ε-
ξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Φιαλίδια πολυαιθυλενίου υψηλής 
πυκνότητας με στόμιο πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας και βιδωτό πώμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Τα φιαλί-
δια είναι τοποθετημένα μέσα σε κουτιά. Μεγέθη συσκευασίας: 15, 30, 60 και 2 x 60 g. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι 
συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Κάθε φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμ-
μα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟ-
ΡΙΑΣ LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Denmark 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 44422/28-
6-2010 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 23-2-2009/12-6-2012 10. Η-
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 12-6-2012   
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ενέργειες για τα γνωστά φάρμακα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xamiol© 50 microgram/ 0.5 mg/g gel 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ‘Ένα γραμμάριο γέλης 
περιέχει 50 μικρογραμμάρια Calcipotriol (ως μονοϋδρική) και 0.5 mg  betamethasone (ως διπροπιονική). ‘Εκδοχα: 160 μικρογραμμάρια butylated hydroxytoluene/g gel Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. πα-
ράγραφο 6.1.. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γέλη. Μία σχεδόν διαυγής, άχρωμη έως ελαφρώς υπόλευκη γέλη. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Τοπική θεραπεία της ψωρίασης του τριχω-
τού της κεφαλής. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το Xamiol©l gel πρέπει να εφαρμόζεται στις προσβεβλημένες περιοχές του τριχωτού της κεφαλής μια φορά την ημέρα. Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας εί-
ναι 4 εβδομάδες. Μετά από αυτή την περίοδο, μπορεί να ξεκινά επαναλαμβανόμενη αγωγή με Xamiol©l gel κάτω από ιατρική παρακολούθηση. Το Xamiol© gel μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις προσβεβλημένες πε-
ριοχές του τριχωτού της κεφαλής. Συνήθως μια ποσότητα μεταξύ 1g  και 4 g ανά ημέρα είναι επαρκής για τη θεραπεία του τριχωτού της κεφαλής (4 g αντιστοιχούν σε ένα κουταλάκι του γλυκού). Όταν γίνεται χρήση 
προϊόντων που περιέχουν καλσιποτριόλη, η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15g και η μέγιστη εβδομαδιαία δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100g. Η συνολική επιφάνεια της υπό θεραπεία περι-
οχής με προϊόντα που περιέχουν calciportiol δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% (βλ. παράγραφο 4.4) Ανακινήσατε το φιαλίδιο πριν από τη χρήση. Για να επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται να μη λούζετε τα 
μαλλιά σας αμέσως μετά την εφαρμογή του Xamiol© gel. Το Xamiol© gel πρέπει να παραμείνει στο τριχωτό της κεφαλής κατά τη διάρκεια της νύκτας ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παιδιατρικοί ασθενείς: Το Xamiol© 
gel δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών λόγω έλλειψης στοιχείων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Εξ 
αιτίας της περιεκτικότητας του σε καλσιποτριόλη, το Xamiol©l gel  αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστές διαταραχές του μεταβολισμού ασβεστίου. Λόγω της περιεκτικότητας του σε κορτικοστεροειδές, το Xamiol© gel 
αντενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ιογενείς (π.χ. από έρπητα ή από ανεμοβλογιά) βλάβες του δέρματος, μυκητιασικές ή βακτηριακές δερματικές λοιμώξεις, παρασιτικές λοιμώξεις, δερματικές εκδηλώσεις συ-
σχετιζόμενες με φυματίωση ή σύφιλη, περιστοματική δερματίτιδα, ατροφικό δέρμα, ατροφικές ραβδώσεις, εύθραυστες δερματικές φλέβες, ιχθύαση, κοινή ακμή, ροδόχρου ακμή, ροδόχρου νόσο, έλκη και πληγές. Το 
Xamiol© gel αντενδείκνυται στη σταγονοειδή, ερυθροδερμική αποφολιδωτική και φλυκταινώδη ψωρίαση. Το Xamiol© gel αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή σοβαρές ηπατικές διαταραχές. 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Το Xamiol© gel περιέχει κορτικοστεροειδές της ομάδας ΙΙΙ και πρέπει να αποφεύγεται η σύγχρονη θεραπεία με άλλα κορτικοστεροειδή στο τριχωτό της 
κεφαλής. Ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται και σχετίζονται με συστηματική αγωγή με κορτικοστεροειδή, όπως η καταστολή του φλοιοεπινεφριδιακού άξονα ή επίδραση στον μεταβολικό έλεγχο του σακχα-
ρώδη διαβήτη, μπορεί επίσης να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια τοπικής αγωγής με κορτικοστεροειδή, λόγω συστηματικής απορρόφησης. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή υπό κλειστή περίδεση γιατί έτσι αυξά-
νεται η συστηματική απορρόφηση των κορτικοστεροειδών. Σε μια μελέτη σε ασθενείς με εκτεταμένη ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής και με εκτεταμένη ψωρίαση του σώματος οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ένα συν-
δυασμό με υψηλές δόσεις Xamiol© gel (εφαρμογή στο τριχωτό της κεφαλής) και υψηλές δόσεις Dovobet© αλοιφής (εφαρμογή στο σώμα), οι 5 από τους 32 ασθενείς παρουσίασαν οριακή μείωση στην απάντηση κορ-
τιζόλης κατά τη δοκιμασία της επινεφριδιοκορτικοτρόπου ορμόνης (ΑCΤΗ) μετά από θεραπεία 4 εβδομάδων (βλ. παράγραφο 5.1 ). Εξ αιτίας της περιεκτικότητας σε καλσιποτριόλη, αν ξεπερασθεί η μέγιστη εβδομαδι-
αία δόση (100g), μπορεί να εμφανισθεί υπερασβεστιαιμία. Ωστόσο, όταν η θεραπεία διακόπτεται, το ασβέστιο του ορού γρήγορα επανέρχεται στο φυσιολογικό. Ο κίνδυνος υπερασβεστιαιμίας είναι ελάχιστος όταν ε-
φαρμόζονται οι υποδείξεις οι σχετικές με την καλσιποτριόλη. Η αποτελεσματική και ασφαλής χρήση του προϊόντος αυτού σε περιοχές άλλες εκτός του τριχωτού της κεφαλής δεν έχει αποδειχθεί. Πρέπει να αποφεύγε-
ται θεραπεία σε επιφάνεια μεγαλύτερη από το 80% της επιφάνειας του σώματος. (βλ. παράγραφο 4.2). Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος με βλάβες ή στους βλεννογόνους ή στις πτυ-
χές του δέρματος, γιατί έτσι αυξάνεται η συστηματική απορρόφηση των κορτικοστεροειδών (βλ. παράγραφο 4.8). Το δέρμα του προσώπου και των γεννητικών οργάνων είναι πολύ ευαίσθητο στα κορτικοστεροειδή. 
Οι περιοχές αυτές πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία μόνο με ασθενέστερα κορτικοστεροειδή. Όχι συχνές τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (όπως ερεθισμός στα μάτια ή ερεθισμός του δέρματος του προσώπου) 
παρατηρήθηκαν, όταν το φάρμακο χορηγήθηκε κατά λάθος στην περιοχή του προσώπου ή κατά λάθος στα μάτια ή επιπεφυκότα (βλ. παραγράφους 4.8 και 5.1). Πρέπει να δοθούν οδηγίες στον ασθενή σχετικά με τη 
σωστή χρήση του προϊόντος για να αποφύγει την εφαρμογή και την κατά λάθος μεταφορά του στο πρόσωπο, το στόμα και τα μάτια. Τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά από κάθε εφαρμογή για να αποφευχθεί η κατά 
λάθος μεταφορά σε αυτές τις περιοχές. Όταν οι βλάβες υποστούν δευτερογενή λοίμωξη, θα πρέπει να υποβληθούν σε αντιμικροβιακή θεραπεία. Ωστόσο, η θεραπεία με κορτικοστεροειδή πρέπει να διακόπτεται, εάν 
επιδεινωθεί η λοίμωξη. Κατά τη θεραπεία της ψωρίασης με τοπικά κορτικοστεροειδή μπορεί να υπάρξει κίνδυνος γενικευμένης φλυκταινώδους ψωρίασης ή rebound αντιδράσεων όταν διακόπτεται η αγωγή. Γι’ αυτό 
το λόγο η ιατρική επίβλεψη θα πρέπει να συνεχίζεται για μία χρονική περίοδο μετά το πέρας της αγωγής. Σε μακροχρόνια θεραπεία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τοπικών και συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών 
των κορτικοστεροειδών. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών σχετιζόμενων με μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών, (βλ. παράγραφο 4.8). Δεν υπάρχει εμπειρία συγχορή-
γησης με αλλά αντιψωριασικά προϊόντα, χορηγούμενα συστηματικά ή με τη φωτοθεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Xamiol© gel συνιστάται ο ιατρός να συμβουλεύσει τον ασθενή του να περιορίσει ή να α-
ποφύγει την υπερβολική έκθεση είτε στο φυσικό είτε στο τεχνητό ηλιακό φως. Τοπικά η calcipotriol θα πρέπει να χρησιμοποιείται με υπεριώδη ακτινοβολία μόνο εάν ο ιατρός και ο ασθενής κρίνουν ότι τα πιθανά ο-
φέλη υπερέχουν των πιθανών κινδύνων. (βλ. παράγραφο 5.3). Το Xamiol© gel περιέχει butylated hydroxytoluene (E321), το οποίο μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ’ επαφής), 
ή ερεθισμό των οφθαλμών και των βλεννογόνων. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με αλλά φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων. 4.6 Κύηση 
και γαλουχία Κύηση Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του Xamiol© gel σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα με γλυκοκορτικοειδή κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε παράγρα-
φο 5.3), αλλά πολλές επιδημιολογικές μελέτες δεν έχουν αποκαλύψει συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη, που γεννήθηκαν από γυναίκες, οι οποίες, κατά την κύηση υποβάλλονταν σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Ο εν-
δεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Συνεπώς, κατά την κύηση, το Xamiol©l gel πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ήταν η πιθανή ωφέλεια, δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο. Γαλουχία Η betamethasone 
περνά στο μητρικό γάλα, αλλά, σε θεραπευτικές δόσεις φαίνεται απίθανο να υπάρχει κίνδυνος για ανεπιθύμητη ενέργεια στο βρέφος. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την απέκκριση της calcipotriolστο μητρικό γάλα. Το 
Xamiol© gel πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή σε γυναίκες που θηλάζουν.  4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Xamiol© gel δεν έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και 
χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Οι ακόλουθες ορολογίες χρησιμοποιούνται με σκοπό να ταξινομηθεί η συχνότητα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων των φαρμάκων: Πολύ συχνές ≥ 1/10, Συχνές ≥ 
1/100 και < 1/10, Όχι συχνές ≥ 1/1,000 και < 1/100, Σπάνιες ≥ 1/10,000 και < 1/1,000, Πολύ σπάνιες < 1/10,000 Άγνωστες (δεν μπορούν να υπολογισθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα) Το πρόγραμμα μελέτης για το 
Xamiol© gel έχει συμπεριλάβει μέχρι σήμερα περισσοτέρους από 4,4ΟΟ ασθενείς από τους οποίους περισσότεροι από τους 1,900 υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Xamiol© gel. Περίπου 8% των ασθενών που υποβλή-
θηκαν σε θεραπεία με Xamiol© gel εκδήλωσαν μη σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Με βάση τα δεδομένα από κλινικές μελέτες η μόνη γνωστή ανεπιθύμητη αντίδραση είναι κνησμός. Όχι συχνές ανεπιθύμητες αντι-
δράσεις είναι αίσθημα καύσου του δέρματος, δερματικός πόνος η ερεθισμός, θυλακίτιδα, δερματίτιδα, ερύθημα, ακμή, ξηρό δέρμα, επιδείνωση της ψωρίασης, εξάνθημα, φλυκταινώδες εξάνθημα, και ερεθισμός των 
ματιών. Αυτές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν όλες μη σοβαρές τοπικές αντιδράσεις. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκων καταχωρούνται από το MedDRA SOC και οι μεμονωμένες ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρ-
μάκων ταξινομούνται ξεκινώντας με τις πιο συχνά αναφερόμενες. · Οφθαλμικές διαταραχές Όχι συχνές: Ερεθισμός των ματιών ·  Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού  Συχνές: Κνησμός Όχι συχνές: Αί-
σθημα δερματικού καύσου Όχι συχνές: Δερματικός πόνος ή ερεθισμός Όχι συχνές: Θυλακίτις Όχι συχνές: Δερματίτιδα Όχι συχνές: Ερύθημα Όχι συχνές: Ακμή Όχι συχνές: Ξηρό δέρμα Όχι συχνές: Επιδείνωση της ψω-
ρίασης Όχι συχνές: Εξάνθημα Όχι συχνές: Φλυκταινώδες εξάνθημα Ανεπιθύμητες αντιδρασεις που παρατηρήθηκαν για την calcipotriol και για τη betamethasone, αντίστοιχα: Calcipotriol Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
περιλαμβάνουν αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής, κνησμό, δερματικό ερεθισμό, αίσθημα καύσου και νυγμού, ξηρό δέρμα, ερύθημα, εξάνθημα, δερματίτιδα, έκζεμα, επιδείνωση της ψωρίασης, φωτοευαισθησία και 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένων πολύ σπάνιων περιπτώσεων αγγειοοιδήματος και οιδήματος του προσώπου. Μετά από τοπική χρήση πολύ σπάνια μπορεί να εμφανισθεί συστηματική επίδραση, 
που προκαλεί υπερασβεστιαιμία ή υπερασβεστουρία (βλ. παράγραφο 4.4). Betamethasone (ως διπροπιονική) Μετά από τοπική χρήση μπορεί να εμφανισθούν τοπικές αντιδράσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατετα-
μένης εφαρμογής, όπως δερματική ατροφία, τελαγγειεκτασία, ραβδώσεις, θυλακίτις, υπερτρίχωση, περιστοματική δερματίτιδα, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, αποχρωματισμός και κολλοειδή κέγχρια. Κατά τη θε-
ραπεία της ψωρίασης μπορεί να υπάρξει κίνδυνος γενικευμένης φλυκταινώδους ψωρίασης. Σε ενήλικες είναι σπάνιες οι συστηματικές επιδράσεις που οφείλονται σε τοπική χρήση κορτικοστεροειδων, ωστόσο, μπορεί 
να είναι σοβαρές. Μπορεί να εμφανισθούν καταστολή του φλοιού των επινεφριδίων, καταρράκτης, λοιμώξεις και αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, ιδιαίτερα μετά από μακροχρόνια θεραπεία. Οι συστηματικές ενέρ-
γειες μπορεί να εμφανισθούν πιο συχνά, όταν το προϊόν εφαρμοσθεί με κλειστή περίδεση (πλαστικό, δερματικές πτυχές), όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες και κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας (βλ. πα-
ράγραφο 4.4). 4.9 Υπερδοσολογία Χρήση άνω της συνιστώμενης δόσης μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ασβεστίου του όρου, η οποία κανονικά υποχωρεί γρήγορα, όταν διακοπεί η θεραπεία. Υπερβολικά μακρο-
χρόνια χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών μπορεί να καταστείλει τις λειτουργίες του άξονα υπόφυσης - επινεφριδίων με αποτέλεσμα δευτεροπαθή ανεπάρκεια επινεφριδίων, η οποία συνήθως είναι αναστρέψιμη. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις ενδείκνυται η συμπτωματική θεραπεία. Σε περιπτώσεις χρόνιας τοξικότητας, η θεραπεία με κορτικοστεροειδή πρέπει να διακοπεί βαθμιαία. Έχει αναφερθεί ότι εξ’ αιτίας της κακής χρήσης ένας ασθε-
νής με εκτεταμένη ερυθροδερμική ψωρίαση σε θεραπεία με 240g Dovobet© αλοιφή εβδομαδιαίως (μέγιστη δόση 100 g εβδομαδιαία) για 5 μήνες ανέπτυξε σύνδρομο Cushing και φλυκταινώδη ψωρίαση κατόπιν από-
τομης διακοπής της θεραπείας. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.4 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Άλλα αντιψωριασικα για τοπική χρήση, Calcipotriol, συνδυασμοί Κωδικός ATC: 
D05AX52 Η Calcipotriol, είναι ένα ανάλογο της Βιταμίνης D). Συμφωνά με in vitro δεδομένα, η Calcipotriol, επάγει τη διαφοροποίηση και καταστέλλει την υπερκερατινοποίηση των επιδερμικών κυττάρων. Αυτό απο-
τελεί την προτεινόμενη βάση για τις ενέργειες της στην ψωρίαση. Όπως αλλά τοπικά κορτικοστεροειδή, η betamethasone dipropionate έχει αντιφλεγμονώδεις, αντικνησμώδεις, αγγειοσυσταλτικές και ανοσοκατασταλ-
τικές ιδιότητες, χωρίς, όμως, να θεραπεύει την υποκείμενη κατάσταση. Με την κλειστή περίδεση, η επίδραση μπορεί να ενισχυθεί εξαιτίας της αυξημένης διείσδυσης στην κεράτινη στιβάδα. Για τον λόγο αυτό, θα αυ-
ξηθεί η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών. Γενικά, ο μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δραστικότητας των τοπικών στεροειδών είναι ασαφής. Η ανταπόκριση των επινεφριδίων στην ΑCTH προσδιορίσθηκε με την 
μέτρηση των επιπέδων κορτιζόλης του όρου σε ασθενείς με εκτεταμένη ψωρίαση τόσο του τριχωτού της κεφαλής όσο και του σώματος, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν έως 106g  ανά εβδομάδα συνδυασμό Xamiol© gel 
και Dovobet© αλοιφή. Οριακή μείωση της ανταπόκρισης της κορτιζόλης παρατηρήθηκε 30 λεπτά μετά από την πρόκληση της ΑCΤΗ σε 5 από τους 32 ασθενείς (15.6 %) μετά από θεραπεία 4 εβδομάδων και σε 2 από 
11 ασθενείς (18.2 %) οι οποίοι συνέχισαν την θεραπεία έως και 8 εβδομάδες. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα επίπεδα κορτιζόλης στον ορό ήταν φυσιολογικά 60 λεπτά μετά από την πρόκληση της ΑCTH. Στους ασθενείς 
αυτούς δεν υπήρξε ένδειξη μεταβολής του μεταβολισμού ασβεστίου . Η αποτελεσματικότητα από την εφάπαξ χρήση ημερησίως του Xamiol© gel διερευνήθηκε σε δυο τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, διάρκειας 8 ε-
βδομάδων κλινικές μελέτες, στις οποίες εισήχθησαν συνολικά περισσότεροι από 2,900 ασθενείς με ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής τουλάχιστον ήπιας βαρύτητας, συμφωνά με τη Συνολική Αξιολόγηση του Ερευ-
νητή για τη βαρύτητα της νόσου (Investigator’s Global Assessment - IGA). Τα φάρμακα σύγκρισης ήταν η διπροπιονική βηταμεθαζόνη σε φορέα γέλης, η καλσιποτριόλη σε φορέα γέλης και (σε μια από τις μελέτες ) 
μόνο ο φορέας γέλης, και όλα χρησιμοποιήθηκαν μια φορά ημερησίως. Συμφωνά με τα αποτελέσματα για το κύριο κριτήριο ανταπόκρισης (απουσία νόσου ή πολύ ήπια νόσος σύμφωνα με την IGA την εβδομάδα 8) 
το Xamiol© gel ήταν στατιστικώς σημαντικά πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με τα φάρμακα σύγκρισης. Τα αποτελέσματα για την ταχύτητα έναρξης δράσης, με βάση παρόμοια δεδομένα την εβδομάδα 2, επίσης έδει-
ξαν ότι το Xamiol© gel είναι στατιστικώς σημαντικά αποτελεσματικότερο σε σύγκριση με τα φάρμακα σύγκρισης. 

% ασθενών με απουσία νόσου ή με 
πολύ ήπια νόσο Xamiol© gel  (n = 1,108) Βηταμεθαζόνη διπροπιονική  (n = 1,118) Καλσιποτριόλη (n = 558) Φορέας  Γέλης (n = 136)

εβδομάδα 2 53.2% 42.8%1 17.2%1 11.8%1

εβδομάδα 8 69.8% 62.5%1 40.1%1 22.8%1

1. Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Xamiol gel (Ρ<0.001)      Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη, τυφλή για τον ερευνητή κλινική μελέτη, όπου εισήχθησαν 312 ασθενείς με ψωρίαση του 
τριχωτού της κεφαλής με νόσο τουλάχιστον μέτριας βαρύτητας σύμφωνα με την IGA, διερευνήθηκε η χρήση του Xamiol© gel μια φορά ημερησίως σε σύγκριση με Dovonex© Δερματικό διάλυμα δυο φορές ημερησί-
ως για διάστημα έως 8 εβδομάδες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το κύριο κριτήριο ανταπόκρισης (απουσία νόσου ή πολύ ήπια νόσος σύμφωνα με την IGA την εβδομάδα 8) το Xamiol© gel ήταν στατιστικώς ση-
μαντικά πιο αποτελεσματικό από το Dovonex© Δερματικό διάλυμα. 

% ασθενών με απουσία νόσου ή με πολύ ήπια νόσο Xamiol© gel (n = 1,108) Dovonex© Δερματικό διάλυμα  (n = 105)

εβδομάδα 8 68.6% 31.4%1

1. Στατιστικώς σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το Xamiol gel (Ρ<0.001)  Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, μακροχρόνια κλινική μελέτη, που περιλάμβανε 873 ασθενείς με ψωρίαση του τρι-
χωτού της κεφαλής τουλάχιστον μέτριας βαρύτητας (σύμφωνα με την IGA), διερευνήθηκε η χρήση του Xamiol© gel σε σύγκριση με την καλσιποτριόλη στον φορέα της γέλης. Και οι δύο θεραπείες εφαρμόσθηκαν μια 
φορά την ημέρα, με διαλείπουσα χρήση όποτε απαιτείτο, για διάστημα έως και 52 εβδομάδες. Μια επιτροπή ανεξάρτητων δερματολόγων, οι οποίοι δεν ήταν γνώστες των θεραπειών, τακτοποίησε τις ανεπιθύμητες ε-
νέργειες που ενδεχομένως σχετίζονταν με την μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν υπήρχε διαφορά στα ποσοστό των ασθενών, που εκδήλωσαν αυτού του είδους τις ανεπιθύμητες ε-
νέργειες μεταξύ των ομάδων θεραπείας (2.6% στην ομάδα του Xamiol gel και 3.0% στην ομάδα της καλσιποτριόλης, Ρ= 0.73). Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις ατροφίας του δέρματος.  5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 
Η συστηματική έκθεση στην καλσιποτριόλη και στην διπροπιονική βηταμεθαζόνη από τοπικό εφαρμοζόμενο Xamiol© gel είναι παρόμοια με τη Dovobet© αλοιφή σε επίμυες και χοιρίδια. Κλινικές μελέτες με ραδιοσημασμένη α-
λοιφή δείχνουν ότι η συστηματική απορρόφηση της Calcipotriol και της betamethasone από τη Dovobet© αλοιφή είναι μικρότερη από 1% της δόσης (2.5 g) όταν εφαρμοσθεί σε υγιές δέρμα (625 cm²) επί 12 ώρες. Η εφαρμο-
γή σε πλάκες ψωρίασης και κάτω από κλειστή περίδεση μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση των τοπικών κορτικοστεροειδών. Μετά από συστηματική έκθεση, και τα δύο δραστικό συστατικό - calcipotriol και betamethasone 
dipropionate - μεταβολίζονται ταχύτατα και εκτεταμένα. Η κύρια οδός απέκκρισης της calcipotriol είναι μέσω των περιττωμάτων (επίμυες και χοιρίδια) και της betamethasone dipropionate είναι μέσω των ούρων (επίμυες και πο-
ντίκια). Στους επίμυες, μελέτες κατανομής ιστών με ραδιοσημασμένη calcipotriol και betamethasone dipropionate, αντιστοίχως, έδειξαν ότι τα νεφρά και το ήπαρ είχαν το υψηλότερο επίπεδο ραδιενέργειας. Τα επίπεδα της καλ-
σιποτριόλης και της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης ήταν κάτω του ελάχιστου ορίου ποσοτικής μέτρησης σε όλα τα δείγματα αίματος από τους 34 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 4 έως 8 εβδομάδες και με το Xamiol 
gel και με τη Dovobet©αλοιφή για εκτεταμένη ψωρίαση στο σώμα και στο τριχωτό της κεφαλής . Ένας μεταβολίτης της καλσιποτριόλης και ένας της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης ήταν δυνατόν να μετρηθούν σε ορισμένους α-
πό τους ασθενεις. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Μελέτες με κορτικοστεροειδή σε πειραματόζωα έδειξαν τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή (υπερωϊοσχιστία, σκελετικές δυσπλασίες). Σε μελέτες 
τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή με μακροχρόνια από του στόματος χορήγηση κορτικοστεροειδών σε επίμυες, ανιχνεύθηκαν παρατεταμένη κύηση και παρατεταμένος και δύσκολος τοκετός. Επιπλέον παρατηρήθη-
καν μείωση στην επιβίωση των νεογνών, στο βάρος σώματος και στην αύξηση σωματικού βάρους. Δεν υπήρξε διαταραχή της γονιμότητας. Η συσχέτιση για τους ανθρώπους είναι άγνωστη. Μια μελέτη καρκινογένεσης 
του δέρματος με καλσιποτριόλη σε ποντίκια δεν έδειξε ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο. Σε μια μελέτη φωτοκαρκινογένεσης όπου λευκοπαθικά άτριχα ποντίκια επανειλημμένως εκτέθηκαν και σε υπεριώδη (UV) α-
κτινοβολία και σε διάλυμα calcipotriol τοπικά χορηγούμενο για 40 εβδομάδες σε επίπεδα δοσολογίας που αντιστοιχούν σε 9, 30 και 90 μg/m² / ημέρα (ισοδύναμα με 025, 0.84 και 2.5 φορές της ανώτατης συνιστώ-
μενης καθημερινής δόσης για ενήλικα βάρους 60kg αντιστοίχως). Παρατηρήθηκε μια μείωση στο χρόνο που απαιτείται για την υπεριώδη ακτινοβολία να προκαλέσει το σχηματισμό όγκων στο δέρμα (στατιστικά ση-
μαντική μόνο σε αρσενικά), υποδηλώνοντας ότι η calcipotriol μπορεί να ενισχύσει την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας να επάγει όγκους στο δέρμα. Σε μια συμπληρωματική μελέτη, ποντίκια του ίδιου είδους 
υποβλήθηκαν σε αγωγή κατ’ επανάληψη είτε με διάλυμα καλσιποτριόλης, είτε με γέλη καλσιποτριόλης/διπροπιονικής βηταμεθαζόνης και στη συνέχεια ακτινοβολία με UVR και μέτρηση των αναγνωρισμένων κυττα-
ρικών δεικτών της φωτοκαρκινογένεσης του δέρματος. Η μελέτη αυτή έδειξε μια παρόμοια ενίσχυση της επίδρασης μονάχα της καλσιποτριόλης στη φωτοβιολογική απάντηση του δέρματος αλλά δεν έδειξε επίδραση 
του συνδυασμού καλσιποτριόλης / διπροπιονικής βηταμεθαζόνης. Η κλινική συσχέτιση αυτού του ευρήματος είναι άγνωστη. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες καρκινογένεσης ή φωτοκαρκινογένεσης με Betamethasone 
dipropionate. Σε μελέτες τοπικής ανοχής σε κουνέλια, το Xamiol© gel προκάλεσε ήπιο έως μέτριο δερματικό ερεθισμό και έναν παροδικό ελαφρύ ερεθισμό του οφθαλμού.  6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 
Κατάλογος εκδόχων Paraffin, liquid Polyoxypropylene – 15 stearyl ether Castor oil, hydrogenated Butylhydroxytoluene (E321) 6.2 Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών συμβατότητας, το παρόν φαρμακευτικό προϊ-

όν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά το πρώτο άνοιγμα: 8 μήνες. 6.4 Iδιαίτε-
ρες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από 
το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Φιαλίδια πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με στόμιο πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότη-
τας και βιδωτό πώμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Τα φιαλίδια είναι τοποθετημένα μέσα σε κουτιά. Μεγέθη συσκευασίας: 15, 30, 60 
και 2 x 60 g. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Κάθε μη χρησιμοποιηθέν προϊόν ή 
υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡιΑΣ LEO 
Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Denmark 8. ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ LEO Pharmaceutical Hellas S.A, Λ. Κύμης & Σενέκα 
10 14564 Κηφισιά Τηλ. 210 8834322 9. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 14657/23-2-2009 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/Α-
ΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 23-2-2009 11.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή: Συμπλη-
ρώστε την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» 

Αναφέρατε: Όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
για τα νέα φάρμακα Τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες ενέργειες 

για τα γνωστά φάρμακα
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Το Fagron Advanced Derma Concept είναι το 
νέο «δερματολογικό εργαλείο» που περιλαμ-
βάνει μια σειρά καινοτόμων φαρμακευτικών 
βάσεων, προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο δέρ-
ματος, πλήρως συμβατές και με αποδεδειγμέ-
νη φυσική και χημική σταθερότητα με ένα ευ-
ρύ φάσμα APIs (ενεργών φαρμακευτικών συ-
στατικών). Έχουν υποστεί μικροβιολογικούς ελέγχους, patch tests, 
in vitro μελέτες απορρόφησης και αξιολόγησης της διεισδυτικής ικα-
νότητας των δραστικών ουσιών, formulation tests και ελέγχους στα-
θερότητας. Για να προμηθευτείτε τον αναλυτικό πίνακα συμβατότητας 
και για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Fagron Advanced 
Derma Concept μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Kertus ΑΒΕΕ στο 
8011142100 και info@kertus.gr 

Η πρώτη 
ηλεκτρονική 
βάση με έτοιμες 
γαληνικές συνταγές 
για ιατρούς στην 
Ελλάδα  
Στην Kertus βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και 
σας παρουσιάζουμε το Kertus ΣυνταγογράφησηTM, την πατε-
νταρισμένη διαδικτυακή εφαρμογή που δημιουργεί μια γέφυ-
ρα επικοινωνίας, πληροφόρησης, και διασύνδεσης με απόλυτο 
σκοπό τη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. 
Πλεονεκτήματα:
•  Σύγχρονο εργαλείο συνταγογράφησης για ένα πλήθος ια-

τρικών ειδικοτήτων 
•  Έγκυρο, εύχρηστο και λειτουργικό
•  Λίστα έτοιμων γαληνικών συνταγών ανά ειδικότητα
•  Αυτοματοποιημένη εκτύπωση γαληνικών έγκυρων συνταγών
•  Χρήση προγράμματος με κωδικό ασφαλείας
Εγγραφείτε στο www.kertus.gr/syntagografisi για ΔΩΡΕΑΝ 
πρόσβαση. 

• Αν θέλετε να απαλλαγείτε από τον ιδρώτα
•  Αν θέλετε να κατασταλεί η υπερενεργητικότητα 

των ιδρωτοποιών αδένων 
•  Αν θέλετε να αποφύγετε την άσχημη εικόνα  

των ιδρωμένων ρούχων
•  Αν θέλετε να καθηλώσετε την κακοσμία  

του ιδρώτα σε μασχάλες, πόδια, σώμα 
Το HIPOSUDOL spray σας δίνει λύση ΑΜΕΣΑ  
μία εφαρμογή ημερησίως 
και σε 3 (τρεις) έως 6 (έξι) 
ημέρες θα απαλλαγείτε από 
την υπεριδρωσία με απλές 
κινήσεις και με ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
Νοιώστε τη διαφορά από 
την πρώτη εφαρμογή. 
Το HIPOSUDOL spray είναι προϊόν έρευνας 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ με έγκριση του FDA. Χωρίς προωθητικά 
αέρια.
Το HIPOSUDOL spray σας δίνει Μοναδική, Αποτελεσματική, Γρήγορη 
και Ασφαλή Λύση

FRACTIONAL RF (PIXEL™ RF) Κλασματική Τεχνολογία
Το σύστημα Accent XL και η εταιρεία Alma Lasers προσφέρει πλέον τη νέα αναβαθμισμένη έκδοση κλασματικής τεχνολογί-
ας Fractional RF, διαθέτοντας ολοκληρωμένες εφαρμογές ανάπλασης προσώπου. Η νέα τεχνολογία PIXEL™ RF για πρώτη 
φορά σε παγκόσμιο επίπεδο συνδυάζει τη Μονοπολική Ραδιοσυχνότητα και τον κλασματικό τρόπο μετάδοσης της ενέργειας 
(Fractional). Η χρήση της παραπάνω τεχνολογίας σε συνδυασμό με την εν τω βάθει σύσφιξη και τις επιφανειακές δομικές αλ-
λαγές που παρέχουν η Μονοπολική και Διπολική RF αντίστοιχα, προσφέρουν άριστα αποτελέσματα και συνολική ανάπλαση στο πρόσωπο.

Τί είναι η κλασματική τεχνολογία Fractional; 
Η κλασματική ανανέωση του δέρματος (Fractional Resurfacing) είναι μία ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, η οποία επι-
δρά σε ένα μέρος της συνολικής τετραγωνικής επιφάνειας της βλάβης. Η Fractional Photo Thermolysis (FPT) σε σχέ-
ση με τη Selective Photo Τhermolysis (SPT - αρχή που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1983) παρέχει σήμερα 
νέες ευεργετικές ιδιότητες. Οι μικρο-θερμικές ζώνες εξάχνωσης εστιάζουν στην εν μέρει εξάχνωση της επιδερμίδας 
και την υψηλή θέρμανση του χορίου. Ανεξαρτήτως της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την κλασματική ανανέ-
ωση, ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι η επιδερμίδα αλλά και η δερμίδα ταυτόχρονα, με σκοπό τη δημιουρ-
γία μικρό-θερμικών ζωνών, όπου μεταξύ αυτών θα μεσολαβεί ανέπαφος ιστός. Μικρο-θερμικές επεμβατικές ζώνες διάτρη-
σης δημιουργούνται, καθώς η παρακείμενη περιοχή παραμένει άθικτη και χρησιμοποιείται ως απόθεμα για γρήγορη επούλωση και επιθηλι-
οποίηση. Ο σκοπός της κλασματικής τεχνολογίας είναι η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη δυνατή καταστροφή του ιστού.
Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-681 5 681 
e-mail: info@lidsmedical.gr

HIPOSUDOL spray 
Για τη θεραπεία της υπεριδρωσίας

Νέα Τεχνολογία Alex 755
ως αναβάθμιση στην πιο δημοφιλή
πλατφόρμα Harmony XL
Η νέα κεφαλή θεραπείας Alex 755 τεχνολογίας laser Alexandrite 
σε μήκος κύματος 755 nm ενδείκνυται για θεραπείες μόνιμης 
μείωσης της τριχοφυΐας και μελαγχρωματικών βλαβών. Πλέον, 
το σύστημα Harmony XL αναβαθμίζεται με τη νέα αυτή τεχνο-
λογία, διευρύνοντας τη χρήση laser διαφορετικών μηκών κύμα-
τος, όπως Nd:Yag (1064 nm), Nd:Yag (1320 nm), Q-Switched 
και KTP (1064 nm / 532 nm) και Er:Yag – Fractional Er:Yag 
(Pixel – 2940 nm). 
Πλεονεκτήματα 
•  Αυξημένη ασφάλεια και ταχύτητα θεραπείας (μέχρι 4 HZ) 
•  Ανώδυνη θεραπεία 
•  Υψηλή πυκνότητα ενέργειας (μέχρι 32 J/cm2) 
•  Εύκολη πρόσβαση σε μικρές περιοχές 
•   Χαμηλό αναλώσιμο (Γρήγορο R.O.I.) 
•  Αναβάθμιση στην ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα 
Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία 
LIDS Medical Ε.Π.Ε. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-681 5 681
e-mail: info@lidsmedical.gr

Κηφισίας 17, 54655 Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310 316061-314831
KOΡΥΦΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Fagron Advanced Derma Concept
και στην Ελλάδα από την Kertus
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5ο ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡIΟ 
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο
www.5thmelanomacongress.gr/

12th EUrOPEAN CONgrESS OF 
THE SOCIETY FOR PEDIATRIC 
DErMATOLOgY 2014 (ESPD 2014)
12-14 June 2014, Kiel, Germany
Tel: +49 (0)30 / 20 45 90
Fax: +49 (0)30 / 20 45 950
Email: espd@mci-group.com
www.espd.info/index.
php?action=congress&f=congress

ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
21 Ιουνίου 2014
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Website: www.edae.gr

94th ANNUAL MEETINg 2014 OF 
THE BRITISH ASSOCIATION OF 
DErMATOLOgISTS 
1-3 July 2014 Glasgow, U.K.

ANNUAL PARIS MELANOMA 
CONFERENCE 2014
4-5 July 2014, Paris, France
www.primeoncology.org/
parismelanoma2014

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ «WOrKSHOP  
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ»
Σάββατο  5 Ιουλίου 2014
ΓΠΝ «Αττικόν», Αθήνα
Ελληνική  Εταιρεία  Δερματοσκόπησης
Τηλ: 2310827350, 6944379660
 e-mail: cgiorgos@otenet.gr

54ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
12-13 Ιουλίου 2014
Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν", 
Αθήνα
Τηλ: 6936 735272
Fax: 22610 89321 
Email: hellenicsds@gmail.com

10th WOrLD CONgrESS OF THE 
INTERNATIONAL ACADEMY OF 

COSMETIC DErMATOLOgY  
(IACD 2014)
18-20 July 2014
Rio de Janeiro, Brasil
www.iacdrio2014.com.br/

IMCAS ASIA 2014
1-3 August 2014
Hong Kong
www.imcas.com/en/asia2014/
congress

XV WOrLD CONgrESS  
ON CANCErS OF THE SKIN
3-6 September 2014
Edinburgh International Conference 
Centre, UK
www.wccs2014.org/

22nd INTErNATIONAL PIgMENT 
CELL rESEArCH CONgrESS 2014 
(ASPCR 2014)
4-7 September 2014, Singapore
www.ipcc2014.org/

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - 
ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
5-7 Σεπτεμβρίου 2014
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
Τηλ: 210 6827405, Fax: 210 6827409
www.tmg.gr/SPEDPTH

87th ANNUAL MEETINg 
OF THE NOrTH gErMAN 
DErMATOLOgICAL SOCIETY IN 
COOPErATION WITH THE BVDD 2014
5-7 September 2014 
Göttingen, Germany
www.norddeutsche-dermatologen.de/

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΥΓΓΡΟΣ», «ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»
12-14 / 9 / 2014, Βόλος
Τηλ: 2103634944, email: info@era.gr

1st EUrO-ASIAN MELANOMA 
CONgrESS
18-21 September 2014

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
Email: dr.hana_helppikangas@yahoo.com
www.melanoma.ba/congress/

PERSPECTIVES IN MELANOMA 
XVIII
19-20 September 2014, Dublin, Ireland
Email: registration@imedex.com
www.imedex.com/perspectives-
melanoma-conference/

23rd EADV CONgrESS
8-12 October 2014
Amsterdam, The Netherlands
www.eadvamsterdam2014.org/

44th ANNUAL MEETINg 2014 
(ESDR 2014) EUROPEAN 
SOCIETY FOr DErMATOLOgICAL 
RESEARCH 
10-13 October 2014
Tivoli Hotel And Congress Center, 
Copenhagen
www.esdr2014.org/

INTERNATIONAL SOCIETY  
FOr DErMATOLOgIC SUrgErY 
35th ANNUAL MEETINg IN 
COOPErATION WITH THE ISrAEL 
SOCIETY OF DErMATOLOgY  
AND VENErEOLOgY 2014
22-24 October 2014, Jerusalem, Israel
www.isdsworld.com/en/upcoming-

congresses/51-35th-annual-meeting-
jerusalemisrael

11th INTErNATIONAL CONgrESS 
OF THE SOCIETY FOR MELANOMA 
RESEARCH 
13-16November 2014
Zurich, Switzerland
www.melanomacongress.com/

IMCAS INDIA 2014
14-16 November 2014-06-02
Goa, India
www.imcas.com/en/india2014/congress

39th ANNUAL MEETINg 2014 (JSID 
2014), JAPANESE SOCIETY OF 
INVESTIgATIVE DErMATOLOgY 
12-14 December 2014
Osaka Prefecture 
www.jsid.org/english/index.html

IMCAS ANNUAL WOrLD 
CONgrESS 2015
29 January - 1 February 2015
Paris, France
www.imcas.com/en/imcas2015/
congress

IMCAS CHINA 2015
10-12 April 2015, Shanghai, China
www.imcas.com/en/china2015/
congress

προσεχή δερματολογικά συνέδρια






