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Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό Covid-19.  
KΡITHΡIA ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ σελ. 12
Επιστημονικά κείμενα  
από τη 18η Δερματολογική Διημερίδα:  σελ. 14 - 43
•  Η σημασία της υγείας του δέρματος  

για την ιατρική του μέλλοντος σελ. 14
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εφήβους & ενήλικες σελ. 42
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ΣΠΑΝΙΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
& ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Βακτηριακή 
Αγγειωμάτωση & Νόσος από νύχια Γάτας σελ. 60
Απλή χειρουργική εκτομή: Τεχνικές Συρραφής σελ. 62
Επιστημονικές βιβλιοθήκες ιατροφαρμακευτικών 
εταιρειών και ενημερωτικά δελτία σελ. 70
Νέα προϊόντα στη Δερματολογία σελ. 83
Aγγελίες: Πωλήσεις - Ενοικιάσεις  
Δερματολογικών Ιατρείων σελ. 89
Προσεχή συνέδρια σελ. 94

Πώς αντιμετωπίζω θέματα εμβολιασμού 
με δερματικές θεραπείες; 
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Πανεπιστημίου Αθηνών 
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ΚΕτανη Ε., Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΚΕτΩνηΣ Γ., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
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Κρήτης, Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ 
KΡυΓΚΕΡ-ΚΡαΣαΓαΚη Σ., Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας 
Παν/μίoυ Κρήτης 
KυΡιαΖη - ταΧου Ε., Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Δερματολόγος, Αθήνα 
KΩΣTAKHΣ Π., Διευθυντής, Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ 
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΛαΖαΡιΔου Ε., Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίoυ Θεσ/
νικης, Διευθύντρια Β' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής 
Θεσ/νίκης, Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
ΛαΛαΣ αι., Αν. Καθηγής Δερματολογίας, 
A΄ Παν/μιακή Κλινική Α.Π.Θ.
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Θεσ/νίκη 
ΛουΚατου Μ., Δερματολόγος, Αθήνα 
ΛουΜου - ΠαναΓιΩτοΠουΛου Π., Διδάκτωρ Στοματολογίας 
Παν. Αθηνών, Στοματολόγος, Αθήνα
ΜαΚΡηΣ Μ., Αλλεργειολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργειολογίας 
(Δ. Καλογερομήτρος), Διευθυντής ΕΣΥ, Β' Παν/μιακή Δερματολογική 
Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν» 
ΜαΛτΕΖοΣ ν., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Πατρών, 
Δερματολόγος, Πάτρα 
ΜHAIDAT M., Δερματολόγος, Αθήνα 
ΜοΡταΚηΣ α., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K., τ. Eπίκ. Kαθηγήτρια 
Δερματoλoγίας 
MOυΡΕΛΛOυ-TΣατΣOυ O., Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. 
& Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΜουΣατου Β., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΠαΡΚηΣ ι., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΠαΣιουΚαΣ Κ., τ. Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου 
Ιωαννίνων 
ΜΠΡαΖιΩτηΣ α., Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
NAOYM X., Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό 
Noσ. «Eυαγγελισμός» 
νΕαΜονιτοΣ Κ., Δερματολόγος, Αθήνα 
νιΚοΛαΪΔου η., Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ 
Aθηνών, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, 
Noσ. «A. Συγγρός»
NOυτΣηΣ K., τ.. Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής, Γενικό 
Noσ. «Eυαγγελισμός» 
νταΣιου-ΠΛαΚιΔα Δ., Δερματολόγος, Βόλος 
ξΕνιΔηΣ E., Eπιμελητής A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, 
Θεσ/νίκη 
ΠαΛανηΣ Ε., Δερματολόγος, Αθήνα 
ΠαναΓαΚηΣ Π., Διευθυντής, Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, 
Noσ. «A. Συγγρός»
ΠαναΓιΩτιΔOυ-ΔΕΒΛιΩτOυ Δ., Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A., Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής 
ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠαΠαΔαυιΔ Ε., Καθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Αθηνών, 
Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
ΠαΠαΓαΡυΦαΛΛOυ I., Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ 
Θεσ/νίκης 
ΠαΠαΚΩνΣταντηΣ Μ., Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής 
401 ΓΝΣΑ 
ΠαΠαΡιΖOΣ B., Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, 
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠαΠαΦΡαΓΚαΚη Δ., Δερματολόγος, Αθήνα 
ΠαΠουτΣαΚη Μ., Επιμελήτρια Α’, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική, 
Νοσ «Α. Συγγρός» 
ΠΕΡοΣ ι., Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Marburg, Δερματολόγος, 
Αθήνα
ΠETPIΔHΣ A., τ. Διευθυντής-Συντονιστής, Δερματoλoγικής 
Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠιτΣιΛΛOΣ Χ., Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς 
ΠοΛυΔΩΡου Δ., Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, 
Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΠοΛυΖΩηΣ Ζ., Δερματολόγος, Λειβαδιά 
ΠοΛυΧΡοναΚη Ε., Δερματολόγος, Επιμελήτρια Β’ 
Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΠOτOυΡιΔOυ E., Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, 
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΡαΛΛηΣ Ε., Δερματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής 
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, Αθήνα
ΡοΜΠοτη ν., Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α’ Παν/μιακή Κλινική, 
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣΓοντΖου θ., Επιμελήτρια Α’, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική 
Κλινική Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΣΓουΡοΣ Γ., Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος Νοσ. 
«Μεταξά», Πειραιάς 
ΣΓουΡοΣ Δ., Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α’ Παν/μιακής 
Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ θ., Διευθυντής, Δερματoλoγικής Kλινικής 
Παν/μίoυ Πατρών 
ΣTAYPIANEAΣ N., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Aθηνών 
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ., Kαθηγητής Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Aθηνών
ΣTΡατηΓοΣ α., Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, 
Διευθυντής Α’Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής,  
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣΩτηΡιαΔηΣ Δ., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, 
ταΓΚα α., Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική 
Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός»
τΖΕΡΜιαΣ Χ., Δερματολόγος, Αθήνα
τΡιΓΩνη α., Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, 
Β΄Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη
XαΪΔΕΜΕνOΣ Γ., τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 
Nόσων, Θεσ/νίκη 
XαΣαΠη Β., Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, 
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•  Σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020, έχουν αναφερθεί 
> 12.000.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, συμπεριλαμ-
βανομένων 550.000 θανάτων, στον ΠΟΥ.

Εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 αναδεικνύεται με τον πιο εμ-
φατικό τρόπο η αξία των εμβολίων ως ασπίδας ατομικής και συλλο-
γικής προστασίας, και ήρθε ως ηχηρό χαστούκι στις δοξασίες του « 
διεθνούς αντιεμβολιαστικού κινήματος» από τους «καθησυχασμέ-
νους και απληροφόρητους πολίτες των νεότερων κυρίως γενεών, 
που δεν γνώρισαν τη φρίκη των μεγάλων επιδημιών του μεσο - και 
μετα -πολέμου και έσπευσαν να υιοθετήσουν αντιεπιστημονικές α-
ντιλήψεις σχετικά με τη δήθεν έλλειψη ασφάλειας των εμβολίων

Searching for the holy grail: a COViD-19 vaccine update

ΠωΣ ΑΝΤΙΜΕΤωΠΙζω 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
με δερματικές 

θεραπείες;  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ  

Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός”
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Για τον νέο κορονοϊό η ανακάλυψη του εμβολίου προστασίας του 
αποτελεί πλέον το άγιο δισκοπότηρο της ιατρικης - , συνολικά, πε-
ρίπου 18 υποψήφια εμβόλια διαφόρων τύπων βρίσκονται σε προ-
κλινική ή κλινική φάση, δίνοντας αισιόδοξα μηνύματα για την έξοδο 
από αυτή την παγκόσμια υγειονομική κρίση. 
Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας όμως, για το εμβόλιο του νέου κορονοϊού θα πρέπει να περιμέ-
νουμε τουλάχιστον έως το 2021 για μαζική χρήση. 

Εν μέσω όμως της πανδημίας, ειδικά στην αρχή της, μεταξύ των 
πολλών ερωτημάτων που ετέθηκαν ήταν και εάν ο εμβολιασμός για 
συγκριμένες ασθένειες πιθανόν να προστατεύει και απο τη λοιμω-
ξη COVID-19. 
Ειδικότερα, το Μάρτιο και τον Απρίλιο δημοσιέυθηκαν κάποια άρ-
θρα αναφορικά με τη πιθανή προστασία που πάρέχει η κρατική πο-
λιτική εμβολιασμού για το BCG, εναντι στο νέο κορωνοιο. 
Ειδικότερα φάινόταν πολύ μεγαλύτερη επιμόλυνση στις χώρες ο-
που ΄δεν υπήρχε οργανωμένη κρατική πολιτική εμβολιασμού για το 
BCG,  με αρνητική σχέση μεταξύ BCG και COVID-19. 
Ωστόσο, αυτές οι συσχετίσεις επαναξιολογήθηκαν καθώς δεν προ-
σαρμόστηκαν για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, ενώ Μια πρό-
σφατη μελέτη με περισσότερα στοιχεια παγκοσμίως απέτυχε να δεί-
ξει την προστατευτική επίδραση του BCG έναντι του COVID-19. 
Αναγνωρίζουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα βασίζονται σε επιδημιο-
λογικά δεδομένα και έχουν εγγενείς προκαταλήψεις, επομένως, α-
παιτούνται καλά σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές για τη δοκιμή αυτής 
της υπόθεσης

Θεωρία της εκπαίδευσης της ανοσιακής απάντησης έναντι στον Ιό

Πώς μπορεί να εξηγηθεί μια πιθανή συσχέτιση εναντι του εμβολια-
σμού BCG και την απάντηση στον Ιό; 
Η συσχέτιση μεταξύ του εμβολίου COVID-19 και BCG υποστηρί-
ζεται λόγω των μη ειδικών επιδράσεων (NSE) που ενυπάρχουν στο 
εμβόλιο (θεωρία της εκπαίδευσης της ανοσιακής απάντησης στον ιο). 

Ωστόσο, αυτά τα NSE ενδέχεται να μην διαρκέσουν πέρα   από 5-10 
χρόνια [4]. [5].. Θεωρία της εκπαίδευσης της ανοσιακής απάντησης 
στον Ιο. α | Ο εμβολιασμός Bacillus Calmette – Guérin (BCG) έχει α-
ποδειχθεί ότι προστατεύει από πολλαπλούς ιικούς παθογόνους πα-
ράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του αναπνευστικού συγκυτιακού ι-
ού (RSV), του ιού της γρίπης Α και του ιού του απλού έρπητα τύπου 
2 (HSV2). Θα προστατεύσει από σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρο-
μο κοροναϊού 2 (SARS-CoV-2); β | Η Εκπαιδευμένη ανοσία που οδη-
γεί σε ενισχυμένη έμφυτη ανοσοαπόκριση σε διαφορετικά παθογόνα 
μετά από εμβολιασμό προκαλείται από μεταβολική και επιγενετική ε-
πανασύρματη σύνδεση σε έμφυτα ανοσοκύτταρα, γεγονός που οδη-
γεί σε αυξημένη μεταγραφή γονιδίων και βελτιωμένη άμυνα του ξε-
νιστή. γ | Εκπαιδευμένη ανοσία ως εργαλείο για την ενίσχυση της α-
νοσίας του πληθυσμού κατά τη διάρκεια πανδημίας πριν από τη δια-
θεσιμότητα ενός συγκεκριμένου εμβολίου. TNF, παράγοντας νέκρω-
σης όγκων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εμβόλια κατά της πνευμονίας ΔΕΝ προστατεύουν 
από τον ιό SArS-2-COViD-19

•  Παρόλο που αυτά τα εμβόλια δεν είναι αποτελεσματικά κατά του 
COVID-19, ο εμβολιασμός κατά των αναπνευστικών ασθενειών συ-
νιστάται ιδιαίτερα για την προστασία της υγείας σας.

Και έτσι ήρθε Ο παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να δώσει την απάντη-
ση - Τα εμβόλια κατά της πνευμονίας, όπως το εμβόλιο του πνευμο-
νιόκοκκου και το εμβόλιο Haemophilus influenza τύπου B (Hib), δεν 
παρέχουν προστασία έναντι του νέου κοροναϊού. Ο ιός είναι τόσο νέ-
ος και διαφορετικός απο τους παλιότερους που χρειάζεται το δικό του 
εμβόλιο. Παρόλο που αυτά τα εμβόλια δεν είναι αποτελεσματικά κα-
τά του COVID-19, ο εμβολιασμός κατά των αναπνευστικών ασθενει-
ών συνιστάται ιδιαίτερα για την προστασία της υγείας σας.

About Measles & Rubella Initiative:
The Measles & Rubella Initiative (M&RI) is a global partnership, founded 
by the American Red Cross, the U.S. Centers for Disease Control and 
Protection, UNICEF, the United Nations Foundation and WHO, that is 
committed to achieving and maintaining a world without measles, ru-
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bella and congenital rubella syndrome. Founded in 2001, the Initiative 
has helped vaccinate over 2.9 billion children and save over 21 million 
lives by increasing vaccination coverage, improving disease response, 
monitoring and evaluation, and building public confidence and de-
mand for immunization. The Initiative works closely with Gavi, the 
Vaccine Alliance to achieve these goals. For more information, please 
visit us at www.measlesrubellainitiative.org and follow us on twitter. 

Ενας άλλος πολυ σοβαρός κίνδυνος που μπορεί να προκυψει να 
αυξηθεί ο επιπολασμός άλλων ασθενείών όπως η Ιλαρά που προ-
λαμβάνονται απο τις εκάστωτε πολιτικές εμβολιασμού, εξαιτίας τις 
προληπτικής αναστολής ή και καθυστέρησης ανοσοποίησης εν μέ-
σω της πανδημίας Covid-19. Σε αυτό το ήδη επικίνδυνο σκηνικό, 
οι προληπτικές και ανταποκρινόμενες εκστρατείες εμβολιασμού κα-
τά της ιλαράς έχουν τεθεί σε παύση ή έχουν αναβληθεί σε 24 χώρες 
για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του COVID-19
Για αυτο το λόγο ο ΠΟΥ Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ε-
ξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες και πόρους για να βοηθήσει τις 
χώρες να διατηρήσουν δραστηριότητες ανοσοποίησης κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας και συνιστούν στις κυβερνήσεις να συνεχίσουν τις 
συνήθεις υπηρεσίες εμβολιασμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την α-
σφάλεια των κοινοτήτων και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. 
Οι συστάσεις ζητούν επίσης από τις κυβερνήσεις να προβούν σε 
προσεκτική ανάλυση κινδύνου-οφέλους όταν αποφασίζουν εάν 
θα καθυστερήσουν τις εκστρατείες εμβολιασμού ως απάντηση σε 
εστίες, με τη δυνατότητα αναβολής όπου οι κίνδυνοι μετάδοσης 
COVID-19 θεωρούνται απαράδεκτα υψηλοί. 

Εμβόλια : μία επανάσταση της παγκόσμιας υγείας

20
εκατομμύρια

παιδιά

Πιστεύουν ότι τα 

εμβόλια είναι 

ασφαλή παγκοσμίως

Δεν έχουν κάνει τους 

βασικούς 

εμβολιασμούς

Θα μπορούσαν να   είχαν 

αποφευχθεί αν 

βελτιώνονταν η παγκόσμια 

κάλυψη εμβολιασμού

1,5 
εκατομμύρια 
ΘΑΝΑΤΟΙ

Τα εμβόλια 

προστατεύουν από:

3 
εκατομμύρια 
ΘΑΝΑΤΟΥΣ 

κάθε 
χρόνο

Είναι αναμφισβήτη η αξία και η συμβολή των εμβολίων στη προ-
στασία της παγκόσμιας υγείας, και στη βελτίωση του προσδόκιμου 
ζωής καθως και στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - EDWArD JEnnEr

•  1796 : Ενοφθαλμισμός του δέρ-
ματος με τον ιό της δαμαλίδος για 
προστασία του ανθρώπου από ευ-
λογιά 

•  Σήμερα : είναι ένα βιολογικό παρα-
σκεύασμα που βελτιώνει την ανο-
σία σε μια συγκεκριμένη ασθένεια 
(μείωση πολλαπλασιασμού και δι-
ασποράς λοιμογόνων μικροοργα-
νισμών) & είναι από τα πιο επιτυχη-
μένα και οικονομικά εργαλεία δη-
μόσιας υγείας του 21ου αιώνα για 
τη πρόληψη ασθενειών

Πέρασαν περισσότεροι από δύο αιώνες από τότε που αναπτύχθη-
κε το πρώτο επιτυχές εμβόλιο για την ευλογιά. Έχουμε διανύσει πο-
λύ δρόμο από τότε. Τα σημερινά εμβόλια είναι από τα πιο επιτυχη-
μένα και οικονομικά εργαλεία δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα για 
την πρόληψη ασθενειών.

Συστάσεις Εμβολιασμου -> Ισχύουν για όλους;
Τι ρόλο παίζει η θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής

Τι πρέπει να 
προσέχουμε στην 
ανοσοκαταστολή;

Οφέλη 
Εμβολιασμού

Οι συστάσεις όμως καθολικού εμβολιασμού ισχύουν για όλους? Τι 
ρόλο παίζει η θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής? Ειδικότερα για τους 
ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες ξέρουμε οτι μπορεί να εξασθενούν 
τις αποκρίσεις του εμβολίου, αλλά γενικά να διατηρείται το προστα-
τευτικό όφελος. Ενώ αυτές οι συστάσεις βασίζονται σε στοιχεία, δεν 
αντικαθιστούν την κλινική κρίση και τις αποφάσεις σχετικά με τον εμ-
βολιασμό απο τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος πρέπει τελίκά να αξι-
ολογήσει προσεκτικά τους κινδύνους, τα οφέλη και τις ειδικές περι-
στάσεις των μεμονωμένων ασθενών - ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ & ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Στόχος :
•  Επιτυχής ανοσοποίηση & μείωση πολλαπλασιασμού και διασποράς 

λοιμογόνων μικροοργανισμών
• Δύο πιθανοί κίνδυνοι:
1)  Έξαρση της υποκείμενης αυτοάνοσης νόσου (Rev Med Interne 1996, 

Lancet 2003)
2)  Διασπορά της νόσου που επιθυμούμε να προλάβουμε (J Med Assoc 

Thai 2002, Lancet 2007)

Τύποι Εμβολίων
ΖΩΝΤΑ
•  Ζώντες εξασθενημένοι ιοι οι οποίοι έχουν υποστεί τροποποιήσεις 

(απενεργοποίηση – εξασθένηση ώστε να μην προκαλούν ασθένειες 
για την ενεργοποίηση ανοσίας ) 

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
•  Αδρανοποιημένοι ή νεκροί ιοί / βακτήρια
ΤΟΞΙΚΟΓΕΝΗ
•  Αδρανοποιημένες τοξίνες/παράγωγα (για βακτηριακές λοιμώξεις 

όπου οι τοξίνες / παράγωγα που παράγονται από τα βακτήρια  
προκαλούν την ασθένεια)

ΕΜΒΟΛΙΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ
•  Τμήματα του παθογόνου (περιλαμβάνουν τόσο την υπομονάδα και 

το σύμπλεγμα του εμβολίου)
ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
•  Σύζευξη παθογόνων πολυσχαριτών βακτηρίων με πρωτεΐνες (πχ το-

ξίνες) για αναγνώριση ως πρωτεϊνικά αντιγόνα (πχ μηνιγγίτιδα).

Ποιοι διαφορετικοί τυποι εμβολίων υπάρχουν? Και γιατι πρεπει να 
τους γνωρίζουμε προκειμένου να λάβουμε τη σωστή απόφασης 
συγχορηγούμενων θεραπειών ανάλογα με το εκάστωτε εμβόλιο?

Τύποι Εμβολίων
Εμβόλια από ζωντανούς 
εξασθενημένους ιούς, βακτήρια

Εμβόλια από νεκρούς 
αδρανοποιημένους ιούς, βακτήρια

Ερυθράς Διφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη
Κίτρινου πυρετού Γρίπης 
Πολιομυελίτιδας από του στόματος Πνευμονιόκοκκου
Φυματίωσης (BCG), Ηπατίτιδας Β και Α
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Galderma: η μεγαλύτερη 
εταιρία δερματολογικών 
προϊόντων στον κόσμο*

OBT™: Optimal Balance Technology (Τεχνολογία Βέλτιστης Ισορροπίας)
NASHA™: Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid (Μη ζωικής προέλευσης σταθεροποιημένο υαλουρονικό οξύ)

Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας Lancy ή καλέστε στο 211 4117006. 

* Galderma Press Release. October, 2, 2019. www.Galderma.com

2 τεχνολογίες που συμπληρώνουν  
η μία την άλλη για φυσικά αποτελέσματα

    NASHA™ για στοχευμένη αναδόμηση των ιστών,  
μεγαλύτερη ακρίβεια και ανόρθωση

    OBT™ για ομοιόμορφη αναδόμηση των ιστών,  
με σεβασμό στις εκφράσεις

THE AESTHETICS COLLECTION  
BY GALDERMA
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Τύφου (Ty21), HPV
Ανεμευλογιάς Μηνιγγιτιδόκοκκου
Γρίπης ενδορρινικά Χολέρας
Ιλαράς-Παρωτίτιδας - Ερυθράς (MMR) Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο
Έρπητα ζωστήρα (HZV

Papp et al. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery 2019, Vol. 23(1) 50–74

Επομένως ποια εμβόλια απαγορεύονται σε ασθενείς με ανοσοκατο-
στολή (ένα ερωτηματικό για τον Έρπητα Ζωστήρα). Ποια επιτρέπονται. 

Ανοσολογικοί στόχοι των Βιολογικών Παραγόντων

• Ψωρίαση
• Ιδιοπαθή κνίδωση
• Aτοπική Δερματίτιδα
• Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
• Κοινή πέμφιγα
• Ψωριασική αρθρίτιδα
• Αξονικές σπονδυλαρθρίτιδες
• Φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου
Οmalizumab: ως μονοκλωνικό αντί-
σωμα αντι-IgE δεν εμπίπτει στη κα-
τηγορία σύστασης για τους εμβολι-
ασμούς

Για ποιες ασθένειες και θεραπείες όμως πρέπει να προσέχουμε τη πι-
θανή ανοσοκαταστολή/ανασοτροποποίηση απο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑ-
ΡΑΓΟΝΤΕΣ; Γνωρίζουμε οτι οι βιολογικοί παράγοντες χρησιμοποιού-
νται ευρέως στην.... Μια εξαίρεση μόνο - Το Omalizumab...

Ανοσολογικοί στόχοι Μη βιολογικών Παραγόντων:
DMArDs & Κορτικοστεροειδών

Τι συμβαίνει όμως με τους μη βιολογικούς παράγοντες;

https://doi.org/10.1177/1203475418811335

Journal of Cutaneous Medicine and Surgery
2019, Vol. 23(1) 50 –74
© The Author(s) 2018

Article reuse guidelines:  
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/1203475418811335
journals.sagepub.com/home/jcms 

Immunosuppressive treatments dysregulate immunity and
increase the risk of infections and associated morbidity and
mortality.1-4 While immunization significantly mitigates
these risks, vaccination rates in patients with immune-medi-
ated diseases (IMDs) treated with immunosuppressants
remain suboptimal, primarily due to the absence of physi-
cian recommendations.5-7 The reticence of physicians to
vaccinate these patients may reflect the challenges of weigh-
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Abstract
Background: Patients with immune-mediated diseases on immunosuppressive therapies have more infectious episodes than 
healthy individuals, yet vaccination practices by physicians for this patient population remain suboptimal.
Objectives: To evaluate the safety and efficacy of vaccines in individuals exposed to immunosuppressive therapies and 
provide evidence-based clinical practice recommendations.
Methods: A literature search for vaccination safety and efficacy in patients on immunosuppressive therapies (2009-2017) 
was conducted. Results were assessed using the Grading of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation 
system.
Results: Several immunosuppressive therapies attenuate vaccine response. Thus, vaccines should be administered before 
treatment whenever feasible. Inactivated vaccines can be administered without treatment discontinuation. Similarly, evidence 
suggests that the live zoster vaccine is safe and effective while on select immunosuppressive therapy, although use of the 
subunit vaccine is preferred. Caution regarding other live vaccines is warranted. Drug pharmacokinetics, duration of vaccine-
induced viremia, and immune response kinetics should be considered to determine appropriate timing of vaccination and 
treatment (re)initiation. Infants exposed to immunosuppressive therapies through breastmilk can usually be immunized 
according to local guidelines. Intrauterine exposure to immunosuppressive agents is not a contraindication for inactivated 
vaccines. Live attenuated vaccines scheduled for infants and children ⩾12 months of age, including measles, mumps, rubella, 
and varicella, can be safely administered as sufficient time has elapsed for drug clearance.
Conclusions: Immunosuppressive agents may attenuate vaccine responses, but protective benefit is generally maintained. 
While these recommendations are evidence based, they do not replace clinical judgment, and decisions regarding vaccination 
must carefully assess the risks, benefits, and circumstances of individual patients.
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Όπως αναφέραμε οι γνώσεις μας προέρχονται, κυρίως, από την μελέ-
τη  διαφόρων πληθυσμών ανοσοκατασταλμένων (HIV, ληπτών μυε-
λού των οστών ή μεμονωμένων οργάνων ή ασθενών με ρευματολο-
γικά και γαστρεντερολογικά νοσήματα)

Αποτελεσματικότητα & Ασφάλεια εμβολίων 
υπό Βιολογικό Παράγοντα

Αποτελεσματικότητα & Ασφάλεια εμβολίων υπό Βιολογικό Παράγοντα

Αδρανοποιημένα

Papp et al. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery 2019, Vol. 23(1) 50–74
Αδρανοποιημένα 

•  Κανένα θέμα ασφάλειας 
•  Μειωμένη αλλά επαρκής ανοσοποίηση σε κάποιους ασθενείς υπό 

Αnti-TNFa ( Infliximab, Adalimumab )

Ζώντα

•  Η κλινική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα δεν έχουν τεκμηριωθεί 
λόγω ανεπαρκών δεδομένων

** Σε ομάδες υψηλού κινδύνου ασφαλής η χρήση εμβολίου του Έρπητα Ζωστήρα

Αποτελεσματικότητα & Ασφάλεια εμβολίων 
υπό DMArDs & Κορτικοστεροειδή
Αδρανοποιημένα 
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• Κανένα θέμα ασφάλειας 
•  Μειωμένη ανοσοποίηση στο εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου 

σε ασθενείς υπό:
- ΜΤΧ >15mg/week μόνη ή σε συνδυασμό με Anti TNFa
- Prednizolone >10mg/day

Ζώντα

Εμβολιασμός & Κορτικοστεροειδή 
Επιτρέπεται σε:

• Τοπική χρήση κορτικοστεροειδών ( δερματική επάλειψη, ενδαρθρικές

εγχύσεις)

• Συστηματική λήψη Πρεδνιζόνης < 15 – 20mg/ημέρα

Αντενδείκνυται σε:

• Συστηματική λήψη Πρεδνιζόνης > 15 – 20mg/ημέρα

• Τοπική θεραπεία με μεγάλες δόσεις (πχ Budesonide >800mg/24ωρο)

•  Η κλινική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα δεν έχουν τεκμηριωθεί 
λόγω ανεπαρκών δεδομένων

**  Herpes Zoster: αυξημένη πιθανότητα διασποράς της νόσου σε ασθενείς υπό 
MTX (>15mg/week) ή συστηματικά κορτικοστεροειδή

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ
•  Έναρξη παραγωγής αντισωμάτων από την 2η εβδομάδα και συνεχί-

ζεται και μετά την 6η εβδομάδα

•  Είναι συνεπώς ιδανικό να αναβάλλεται η ανοσοκατασταλτική θερα-
πεία για >2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για να υπάρξει αρκε-
τός χρόνος ωστε να αναπτυχθεί μια επαρκής και προστατευτική χυ-
μική απάντηση του ανοσοποιητικού

Όταν ενδείκνυται ο εμβολιασμός πότε ειναι καλύτερο να γίνεται? Την 
Απάντηση θα μας τη δώση η κινητική της ανοσιακής απάντησης σε 
συνέχεια της ανοσοποίησης. Η κινητική της ενεργοποίησης των Β-
κυττάρων και του αντισώματος (ανοσοσφαιρίνη Μ [IgM], ανοσοσφαι-
ρίνη G [IgG]) απεικονίζεται κατά τη διάρκεια πρωτογενών και δευτερο-
γενών αποκρίσεων στο αντιγόνο. 
Η κύρια Πρωτογενή απάντηση (1η φορά έκθεση) χαρακτηρίζεται από 
μια φάση βραχείας καθυστέρησης που διαρκεί περίπου 1 εβδομάδα, 
ακολουθούμενη από την παραγωγή IgM χαμηλής συγγένειας. Το IgG 
γίνεται ανιχνεύσιμο εντός 10 έως 14 ημερών μετά την έκθεση στο α-
ντιγόνο. Αντιθέτως, οι δευτερεύουσες αποκρίσεις επανενεργοποιούν 
τα κύτταρα μνήμης Β, με αποτέλεσμα ταχύτερες αποκρίσεις και υψη-
λότερους τίτλους IgG από αυτούς που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια μιας πρωτογενούς απόκρισης.

Εμβόλια απο Νεκρούς Aδρανοποιημένους Ιούς/Βακτήρια 
•  Για τη βέλτιστη ανοσοποίηση των σε ασθενείς με ανοσοδιαμεσολα-

βούμενες παθήσεις, συνίσταται ο εμβολιασμός τουλάχιστον 2 εβδο-
μάδες πριν την έναρξη της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, όποτε εί-
ναι δυνατόν 

•  Για τους ασθενείς με ανοσοδιαμεσολαβούμενες παθήσεις που λαμ-
βάνουν ανοσοκαταστολή, συνίσταται να μην διακόπτεται η θεραπεία 
για τη χορήγηση αδρανοποιημένου εμβολίου. 

•  Για τους ασθενείς με ανοσοδιαμεσολαβούμενες παθήσεις που λαμ-
βάνουν rituximab και έχουν ανάγκη της βέλτιστης ανοσοποίησης από 
εμβολιασμό, συνίσταται ο εμβολιασμός να αναβάλλεται για >5 μή-
νες μετά τη τελευταία δόση και τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την 
επόμενη δόση του rituximab.

Εμβόλια από ζωντανούς εξασθενημένους ιούς
•  Για τους ασθενείς με ανοσοδιαμεσολαβούμενες παθήσεις σε ανοσο-

κατασταλτική θεραπεία πρέπει να αξιολογείται η χορήγηση του ζω-
ντανών εξασθενημένων εμβολίων κατα περίπτωση, όταν τα οφέλη 
ξεπερνούν τους πιθανούς κινδύνους. 

•  Σε περιπτώσεις όπου η ασφάλεια του ασθενούς είναι ύψιστης σημα-
σίας και επιτρέπει η εκάστοτε κλινική κατάσταση, συνίσταται η δια-
κοπή της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας για χρονικό διάστημα αντί-
στοιχο με τη φαρμακοκινητική του φαρμάκου (t1/2), πριν την ανοσο-
ποίηση με ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια

Ζωντανοί Εξασθενημένοι Ιοί: Έρπης Ζωστήρας
•  Για τη βέλτιστη ανοσοποίηση σε ασθενείς με ανοσοδιαμεσολαβού-

μενες παθήσεις, συνιστάται ο εμβολιασμός να γίνεται 2 με 4 εβδο-
μάδες πριν την έναρξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. 

•  Για τους ασθενείς με ανοσοδιαμεσολαβούμενες παθήσεις που λαμ-
βάνουν ανοσοκαταστολή, μπορεί να χορηγείται με ασφάλεια το εμ-
βόλιο του ζώντα εξασθενημένου ιού του Έρπητα Ζωστήρα σε ομά-
δες υψηλού κινδύνου, αλλά η προτεινόμενη εναλλακτική είναι το 
εμβόλιο υπομονάδας του ιου. Για ασθενείς που λαμβάνουν συνδυ-
ασμό ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων πρέπει να αξιολογείται η χο-
ρήγηση του ζωντανού εξασθενημένου εμβολίου κατά περίπτωση.

Εμβολιασμός βρεφών με πρώιμη έκθεση 
σε ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες 
•  Στα βρέφη που έχουν εκτεθεί σε ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες 

στη μήτρα κατα το τρίτο τρίμηνο συστήνεται να γίνεται η χορήγηση 
αδρανοποιημένων εμβολίων σύμφωνα με το προγραμματισμό των 
εκάστωτε εθνικών συστάσεων.

•  Στα βρέφη που έχουν εκτεθεί σε ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες 
στη μήτρα κατα το τρίτο τρίμηνο συστήνεται να γίνεται η χορήγηση 
του MMR και της ανεμευλογιάς σύμφωνα με το προγραμματισμό 
των εκάστωτε εθνικών συστάσεων (12-15 μηνών)

•  Στα βρέφη που θηλάζουν μητέρες που λαμβάνουν ανοσοκατασταλ-
τική αγωγή, συστήνεται η χορήγηση αδρανοποιημένων και ζώντων 
εξασθενημένων εμβολίων σύμφωνα με το προγραμματισμό των εκά-
στοτε εθνικών συστάσεων χωρίς καθυστέρηση.

** αποφυγή χρήσης ζώντων εμβολίων σε βρέφη για 6 μήνες  μετά την τελευ-
ταία χορήγηση βιολογικού παράγοντα στην μητέρα

Όμως έλλειψη ομοφωνίας & διαφορετικές πρακτικές……. 
British Association of Dermatologists guidlines for biologic therapy 
for psoriasis 2017* 
•  Διακοπή βιολογικής θεραπείας για τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη χο-

ρήγηση ζώντων εμβολίων, και για 12 μήνες στη περίπτωση του εμ-
βολίου του έρπητα ζωστήρα. 

•  Η βιολογική θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει 4 εβδομάδες μετά τη λή-
ψη ζώντων εμβολίων, σύμφωνα και με το SPC του κάθε φαρμάκου

•  Εφόσον είναι εφικτό να ολοκληρώνονται όλα τα σχήματα εμβολια-
σμού πριν την έναρξη βιολογικής θεραπείας

Smith et al. British Journal of Dermatology (2017) 177, pp628–636
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ΕΡΕ 2016: Χρήσης Βιολογικών Παραγόντων 
Στην Κλινική Πράξη 

•  Ιδανικά
•  Ολοκλήρωση του εμβολιασμού έναντι: της εποχικής γρίπης, του πνευ-

μονιοκόκκου & του έρπητα ζωστήρα (σε άτομα άνω των 60 ετών), 
2-4 εβδομάδες πριν την έναρξη της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας

•  Εμβολιασμός με αδρανοποιημένα εμβόλια: εμβολιασμός χωρίς δι-
ακοπή της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας 

•  Εμβολιασμός με ζώντα εμβόλια: διακοπή βιολογικού παράγοντα και 
εμβολιασμός μετά από διάστημα ίσο περίπου με 3 (t1/2)

•  O εμβολιασμός έναντι γρίπης και πνευμονιόκοκκου προτείνεται να 
γίνεται 1 μήνα πριν ή 6 μήνες μετά από χορήγηση θεραπειών απα-
λοιφής των Β λεμφοκυττάρων (Rituximab)

Και οι αντίστοιχες συστάσεις απο την ΕΡΕ που συμφωνούν με των αλ-
λων διεθνών εταιρειών

Συστάσεις για εμβολιασμό από αδρανοποιημένους ιούς
Εμβόλιο Πριν από την έναρξη του βιολογικού / 

Υπό βιολογικό
Μπορούν να εμβολιασθούν 

μέλη της οικογένειας;

Τd Κάθε 10 έτη Ναι

Hpv 3 δόσεις (0, 2, 6 μήνες) Ναι

Γρίπης Κάθε έτος (το τριδύναμο αδρανοποιημένο) Ναι

Πνευμονιόκοκκου 1 ή 2 δόσεις Ναι

HAV 2 δόσεις (0, 6-12 μήνες) Ναι

HBV 3 δόσεις (0, 1, 6 μήνες) Ναι

Αντίστοιχα για τους ζώντες εξασθενημένους;

Συστάσεις για εμβολιασμό από ζώντες εξασθενημένους ιούς
Εμβόλιο Πριν από την έναρξη 

του βιολογικού 
Υπό βιολογικό Μπορούν να εμβολιασθούν μέλη της 

οικογένειας;

MMR 2 δόσεις - 12-15 μηνών 
και 3 ετών

Όχι Ναι

Ανεμευλογιάς 2 δόσεις - Μεσοδιάστημα 
8 εβδομάδων

Όχι Ναι, αλλά όσοι αναπτύξουν εξάνθημα 
θα πρέπει να αποφύγουν την επαφή 

με τον ασθενή

Έρπη Ζωστήρα 1 δόση Ναι, μετά από 
αξιολόγηση

Ναι, αλλά όσοι αναπτύξουν εξάνθημα 
θα πρέπει να αποφύγουν την επαφή 

με τον ασθενή

Ποιες ειναι οι συστάσεις στους ασθενείς μας με καρκίνο/μελάνωμα ή 
υπό θεραπεία;

Συστάσεις Εμβολιασμού σε Ασθενείς με Καρκινο - Χημειοθεραπεία
•  Δεν επιτρέπονται κατα τη διάρκεια χημειοθεράπείας – κατα περίπτω-

ση μετά απο 3 μήνες απο τη διακοπή
• Επιτρέπονται μόνο πνευμονιόκοκκου - γρίπης ID

Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COViD- 19 
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/fek-1856-2020.pdf

Αντιμετώπιση Επιβεβαιωμένου κρούσματος COViD-19 εκτός Νοσοκομείου
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-home-care-30-04-2020.pdf

Θεραπευτικός Αλγόριθμος Ασθενούς με COViD-19 Λοίμωξη στο Νοσοκομείο
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/fek-1856-2020.pdfwww.eody.gov.gr

1.  Ασθενείς με Σοβαρή Οξεία Λοί-
μωξη του Αναπνευστικού (Severe 
Acute Respiratory Illness) που 
χρειάζονται νοσηλεία ή που νο-
σηλεύονται

2.  Νοσηλευόμενοι ή φιλοξενούμενοι 
σε μονάδες ηλικιωμένων ή χρονί-

ως πασχόντων που εκδηλώνουν 
οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού 
με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια

3.  Προσωπικό υπηρεσιών υγείας που 
εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη του 
αναπνευστικού με πυρετό

4.  Ηλικιωμένοι (> 70 έτη) ή άτομα με 

σοβαρή χρόνια υποκείμενη νόσο 
(π.χ. χρόνια πνευμονοπάθεια, χρό-
νια καρδιαγγειακό νόσημα, σακ-
χαρώδης διαβήτης, σοβαρή ανο-
σοκαταστολή) που εκδηλώνουν 
οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού 
με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια

Τα παραπάνω κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο έχουν συνταχθεί με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά 
δεδομένα και τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Λοίμωξη 
από τον νέο κορωνοϊό Covid-19
KΡITHΡIA ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Π
αν

δη
μία - Covid-19



Γενετικό τεστ για την ανάλυση του μήκους των τελομερών
Tα τελομερή αποτελούν δομές DNA και 
προστατεύουν τα χρωμοσώματα από 
λάθη που μπορεί να συμβούν κατά 
τον κύκλο της κυτταρικής διαίρεσης, 
έχοντας προστατευτική δράση των 
εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών 
επιβλαβών παραγόντων. Το μήκος των 
τελομερών αποτελεί έναν από τους 
πιο σχετικούς και ακριβείς βιοδείκτες 
που σχετίζονται με τη γήρανση του 
οργανισμού. Η ικανότητα να διατηρήσει 
κάποιος μεγαλύτερα τελομερή σχετίζεται 

με μικρότερη βιολογική ηλικία και 
επιβράδυνση της εμφάνισης ασθενειών 
που σχετίζονται με την ηλικία.

Με το TeloTest™ μπορείτε να βρείτε 
την πραγματική ηλικία ενός ασθενούς 
μέσω της αξιολόγησης του μέσου 
τελομερικού μήκους του συγκρινόμενο 
με το μήκος άλλων γνωστών περιοχών 
του γονιδιώματος του. Αναλόγως του 
μήκους που ανιχνεύεται στα τελομερή, 
το τεστ προτείνει μία λίστα με τις πιο 

αποτελεσματικές δραστικές ουσίες 
και εξατομικευμένες θεραπείες με 
αντιγηραντική δράση για να σταματήσει 
η μείωση των τελομερών με σκοπό τη 
μείωση του ρυθμού γήρανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
για να προμηθευτείτε το προϊόν 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
Fagron Hellas.

TeloTest™
Γενετικό τεστ για την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας

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

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr
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H ισορροπία της υγείας είναι πανάρχαιο 
θέμα, αφού ο Πυθαγόρας ο Σάμιος († 495 

π.Χ.) με την αρμονία, ο Αλκμαίων ο Κροτονεύς 
(γεν. 510 π.Χ.) με την ισονομία (ισορροπία) 

και ο Walter Bradford Cannon (1871-1945) 
με την ισορροπία της υγείας καθόρισαν 

τους βλαπτικούς στρεσογόνους παράγοντες 
(φυσικούς, συναισθηματικoύς) και τις μεθόδους 
καταπολέμησής τους (επανάκτηση δυνάμεων). 

Όσον αφορά την εξέλιξη του ανθρω-
πίνου γένους, ο Πλάτων ο Αθηναίος 
(428/427 ή 424/423 – 348/347 π.Χ.) 

περιέγραψε τη γενετική ως εξέλιξη προσχεδι-
ασμένων ιστών / οργανισμών και ο Αριστοτέ-
λης ο Σταγειρεύς (384-322 π.Χ.) την επιγενε-
τική ως εξωγενή επίδραση επί των ιστών / ορ-
γανισμών. Στην εξέλιξη του ανθρωπίνου γέ-
νους ανά τους αιώνες παίζουν ρόλο η γενε-
τική διαφοροποίηση, η ιστολογική διαφορο-
ποίηση και ο τρόπος ζωής με κοινούς τόπους 
τη μεταστατική επιγενετική, τη μεταδοτική ε-
πιγενετική και τη περιβαλλοντική επιγενετική. 
Αντίθετα με τη γενετική η επιγενετική αυξάνει 
την πιθανότητα βαρύτητας της νόσου με την 
αύξηση της ηλικίας.

Σήμερα, το θέμα της γήρανσης του πλη-
θυσμού είναι τόσο επίκαιρο παρά ποτέ, κα-
θώς αυξάνεται σταθερά με την αύξηση του 
προσδοκίμου της ζωής, το οποίο ήταν πριν α-
πό 100 χρόνια κατά μέσο όρο 35 χρόνια ενώ 
σήμερα έχει αυξηθεί σε πάνω από 80 χρό-
νια. Η αναμενόμενη ανάπτυξη της ηλικιακής 
διάρθρωσης το 2025 στην Ελλάδα δείχνει ό-
τι ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών 
θα αυξηθεί δραματικά. Μαζί με τη γήρανση 

του οργανισμού αλλάζει επίσης και το δέρ-
μα. Στην αντίληψη της σύγχρονης αισθητικής 
μας έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη για το 
ποιά είναι όμορφη εμφάνιση και ποιά δεν εί-
ναι. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για 
την διατήρηση της νεανικής εμφάνισης απο-
δεικνύουν ότι αντιλαμβανόμαστε τη νεανικό-
τητα ως προϋπόθεση για την ομορφιά. Ωστό-
σο, αυτό δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο της 
σύγχρονης κοινωνίας. Ανατρέχοντας στην ι-
στορία του ανθρωπίνου πολιτισμού, υπήρ-
ξε πάντα μια γοητεία με την αντιμετώπιση της 
γήρανσης και τη διατήρηση της αιώνιας νεό-
τητας. Από την αρχαιότητα ήταν η αναζήτηση 
μεθόδων, οι οποίες να επιβραδύνουν τη γή-
ρανση του οργανισμού πολύ δημοφιλής. Η 
αιώνια νεότητα είναι συνηφασμένη στην ελ-
ληνική μυθολογία με τη θεά της ομορφιάς Α-
φροδίτη (ρωμ.Venus) και στις σκανδιναβικές 
χώρες-Γερμανική μυθολογία με τη θεά Ιντού-
να, που έχουν αξιοσημείωτες ομοιότητες. Ο 
Lucas Cranach ο πρεσβύτερος διαιώνισε με 
τον πασίγνωστο πίνακα του "Η ευτυχία της 
νεότητος" (1546) την αναζήτηση της νεότητας 
και το πώς ο ίδιος και οι σύγχρονοί του φα-
ντάζονταν μια σταδιακή διαδικασία αναζωο-
γόνησης του γηράσκοντος σώματος.

Καθώς το δέρμα αντικατοπτρίζει τα πρώτα 
σημάδια της φυσικής γήρανσης η διατήρηση 
και βελτίωση της ποιότητας του έχει αποκτή-
σει ιδιαίτερη σημασία. Καθώς αυξάνεται το 
προσδόκιμο ζωής και οι άνθρωποι γερνούν, 
η δημόσια πίεση για τη διατήρηση μια νεα-
ρής εμφάνισης οδήγησε σε έκρηξη των δια-
δικασιών ανανέωσης του δέρματος ανεξάτη-
τα από το κόστος. Η κατανόηση των μηχανι-

σμών που διέπουν τη γήρανση του δέρματος 
έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να χρησι-
μοποιηθούν σωστοί και ασφαλείς τρόποι πα-
ρέμβασης.

Από θερμοδυναμικής απόψεως η ύπαρξη 
και συντήρηση των συστημάτων του ανθρω-
πίνου σώματος βασίζεται στην ανάπτυξη βι-
οχημικών μηχανισμών, με τους οποίους α-
γωνίζονται να αποφύγουν ή τουλάχιστον να 
καθυστερήσουν οξειδωτικές διαδικασίες που 
θα οδηγήσουν τελικά σε μια κατάσταση χα-
μηλότερης ενέργειας. Υπό αυτό το πρίσμα, 
η γήρανση μπορεί να θεωρηθεί μια φυσική 
διαδικασία βιοχημικών γεγονότων που οδη-
γούν σε σταδιακή συσσώρευση ζημιών με α-
ποτέλεσμα την ασθένεια και το θάνατο. Αν 
και οι εκδηλώσεις αυτής της βλάβης παραμέ-
νουν κεκαλυμμένες όσον αφορά τα εσωτερι-
κά όργανα, το δέρμα εμφανίζεται ως ο πρώ-
τος φορέας των σημάτων του χρόνου, καθώς 
και ένα εύκολα προσβάσιμο πρότυπο για 
την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των 
εμπλεκόμενων μοριακών μηχανισμών. Το 
δέρμα έχει αναγνωρισθεί από μακρού ως υ-
πεύθυνο για την προστασία των οργανισμών 
έναντι τοξικών περιβαλλοντικών παραγόντων 
και είναι ζωτικής σημασίας για την ομοιόστα-
ση της θερμοκρασίας, των ηλεκτρολητών και 
της ισορροπίας των υγρών του σώματος.

Το γηρασμένο δέρμα δείχνει ένα φαινότυ-
πο ενός διαταραγμένου φράγματος λιπιδίων, 
αγγειογένεσης, παραγωγής του ιδρώτα, ανο-
σοποιητικών λειτουργιών και της παραγωγής 
της βιταμίνης Δ, καθώς και τάση προς ανά-
πτυξη διαφόρων καλοηθών ή κακοηθών α-
σθενειών. Αυτές οι πολύπλοκες βιολογικές 
διεργασίες περιλαμβάνουν ενδογενείς παρά-
γοντες, όπως η γενετική προδιάθεση, προ-
γραμματισμένες κυτταρικές μεταβολικές, ποι-
οτικές και ποσοτικές ορμονικές μεταβολές, 
που ονομάζονται συλλογικά ενδογενής γή-
ρανση, και εξωγενείς παράγοντες, κυρίως την 
υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και δευτερευ-
όντως χημικές ουσίες, τοξίνες και ρύπανση 
του περιβάλλοντος, που οδηγεί σε εξωγενή 
γήρανση. Πρότυπο για την ενδογενή γήραν-
ση είναι το δέρμα στις περιοχές που δεν εί-
ναι εκτείθενται εύκολα στον ήλιο, όπως η ε-
σωτερική πλευρά του βραχίονα και οι γλου-
τοί, ενώ για την εξωγενή γήρανση περιοχές 
του δέρματος, οι οποίες είναι συνεχώς εκτε-
θειμένες στον ήλιο, όπως το δέρμα του προ-
σώπου. Το ενδογενώς γηρασμένο δέρμα εμ-
φανίζεται μακροσκοπικά λεπτό και ατροφικό, 
εμφανίζει λεπτές ρυτίδες, απώλεια του υπο-

Η σημασία της υγείας του δέρματος 
για την ιατρική του μέλλοντος
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 
Καθηγητής Δερματολογίας, Αφροδισιολογίας & Αλλεργιολογίας, Δ/ντής των Πανεπιστημιακών Κλινικών 
Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Αλλεργιολογίας και Ανοσολογίας, Νοσοκιομείο, Dessau, 
Ιατρική Σχολή Βραδεμβούργου Theodor Fontane, Γερμανίας

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
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κειμένου λίπους, μειωμένη ελαστικότητα και 
εμφανή ξηρότητα, συχνά συνοδευόμενο από 
κνησμό. Από την άλλη πλευρά, το εξωγενώς 
(φωτο)γερασμένο δέρμα παρουσιάζει βαθιές 
ρυτίδες, πάχυνση της επιδερμίδας, νωθρότη-
τα, τραχύτητα και στίγματα αποχρωματισμού. 
Ευρυαγγείες και αποχρωματισμός μπορεί ε-
πίσης να παρατηρηθούν σε σοβαρού βαθ-
μού φωτογήρανση, κυρίως σε πληθυσμούς 
της Ασίας.

Υπάρχει μία σωρεία ενδείξεων, ότι το δέρ-
μα λειτουργεί ως καθρέπτης του οργανισμού. 
Το ποσοστό του κολλαγόνου, που αποτελεί 
την κύρια πρωτεΐνη του χορίου, στο σύνο-
λο των πρωτεϊνών του δέρματος αντιστοιχεί 
στη συγκέντρωση υδροξυαπατίτη των οστών 
σε κάθε ηλικία. Εξ άλλου, η αύξηση του πά-
χους του δέρματος αντιστοιχεί στην βελτίω-
ση της πυκνότητας των οστών εμμηνοπαυσι-
ακών γυναικών μετά τη συστηματική χορήγη-
ση οιστραδιόλης.

Η γλυκοζυλίωση είναι η μη ενζυματική α-
ντίδραση μεταξύ σακχάρων και πρωτεϊνών, 
λιπιδίων και νουκλεϊκών οξέων. Ο ρόλος 
των τελικών προϊόντων προχωρημένης γλυ-
κοζυλίωσης (AGEs) και οι επιπτώσεις τους 
στη γήρανση εξιχνιάσθηκε κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων ετών. AGEs ασκούν τις δρά-
σεις τους, τόσο αυτή καθαυτή όσο και μέσω 
της αλληλεπίδρασης με ειδικούς υποδοχείς. 
Σύνδεση των AGEs με τους υποδοχείς οδη-
γεί στην ενεργοποίηση του ΝfκΒ και μεταγρα-
φή διαφόρων φλεγμονωδών γονιδίων. AGEs 
συσσωρεύονται σε αργό ρυθμό με τη γήραν-
ση. Αυξημένα επίπεδα των AGEs είναι το α-
ποτέλεσμα νόσων, όπως ο σακχαρώδης δια-
βήτης, η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η ο-
στεοαρθρίτιδα και η διαβητική αγγειοπάθεια. 
Η συνολική περιεκτικότητα των AGEs, η οποί-
α συσσωρεύεται στον οργανισμό ορίζεται και 
από το ποσοστό απομάκρυνσής τους. Πρω-
τεΐνες με αργό ρυθμό του κύκλου απομά-
κρυνσης, όπως οι μορφές κολλαγόνου Ι και 
IV, είναι κυρίως ευαίσθητες στην γλυκοζυλίω-
ση κατά την ενδογενή γήρανση. Το γλυκοζυ-
λιωμένο κολλαγόνο οδηγεί στη δημιουργία 
ενδομοριακών σταυροειδών δεσμών με πα-
ρακείμενες ίνες κολλαγόνου, που προκαλεί 
μειωμένη ευκαμψία έως ακαμψία. Επιπλέον, 
η τροποποίηση του γλυκοζυλιωμένου κολ-
λαγόνου κάνει το κολλαγόνο ανθεκτικό στη 
πρωτεόλυση μέσω μεταλοπρωτεϊνών, εμπο-
δίζοντας έτσι την υποβάθμιση και την αντικα-
τάστασή του με νέα και λειτουργικές ίνες. Ο 
αυτοφθορισμόw των AGEs στο δέρμα συ-
σχετήθηκε με την αγγειακή λειτουργία. Δια-
πιστώθηκε ότι ο αυτοφθορισμός του δέρμα-
τος και η ταχύτητα σφυγμικού κύματος σχετί-
ζονται σημαντικά με την ηλικία των ιστών και 
ως εκ τούτου και οι δύο τεχνικές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την πρόγνωση ασθε-
νών που πάσχουν από στεφανιαία νόσο και 
την πρόβλεψη του αποτελέσματος πιθανών 
χειρουργικών επεμβάσεων.

To γηρασμένο δέρμα αντανακλά παθοφυ-
σιολογικές βλάβες που σχετίζονται με την η-

λικία. Όχι μόνο κερατινοκύτταρα και ινοβλά-
στες, αλλά όλοι οι τύποι των κυττάρων του 
δέρματος φαίνεται να επηρεάζονται από τους 
ενδογενείς και τους εξωγενείς παράγοντες της 
γήρανσης. Τα σμηγματογόνα κύτταρα εμφα-
νίζουν επίσης μια πολύ μεγάλη μείωση της 
εκκριτικής παραγωγής, η οποία είναι σχετιζό-
μενη με την ηλικία. Αυτά τα δεδομένα επι-
βεβαιώθηκαν μετά από in vitro θεραπεία αν-
θρώπινων σμηγματοκυττάρων με ένα μίγμα 
ορμονών στα επίπεδα που συσχετίζονται με 
τα μέσα επίπεδα ορού των ηλικιών 20 και 
60 ετών γυναικών και ανδρών. Η κατεργασί-
α των κυττάρων με τα επίπεδα ορμονών των 
60 ετών οδήγησε σε σημαντική μείωση της 
λιπογένεσης σε σύγκριση με την ηλικία των 
20 ετών, δείχνοντας αξιοσημείωτη βιολογική 
αντιστοιχία με τον in vivo φαινότυπο. Τα δι-
αφορετικά επίπεδα των ορμονών οδήγησαν 
σε διαφορική γονιδιακή έκφραση, ανάλογη 
με την ηλικιακή αντιστοιχία του μίγματος που 
χρησιμοποιήθηκε. Γονίδια, τα οποία έδειξαν 
ότι ρυθμίζονται ανήκουν στις οδούς σταθε-
ρότητας και επιδιόρθωσης του DNA, των μι-
τοχονδριακών διαδικασιών, του οξειδωτικού 
στρες, του κυτταρικού κύκλου και της από-
πτωσης. το πιο σημαντικά μεταβαλλόμενο 
μονοπάτι ήταν αυτό της ανάπτυξης του παρά-
γοντα TGF-β, που είναι γνωστό για την σχέ-
ση του με κακοήθειες. Επιπλέον, τα βασικά 
γονίδια που σχετίζονται με την παθογένεση 
των νευροεκφυλιστικών ασθενειών φαίνο-
νται να εκφράζονται σε ανθρώπινα σμηγμα-
τογόνα κύτταρα και έδειξαν ρύθμιση της έκ-
φρασης τους μετά από ορμονική θεραπεία. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το δέρμα 
και το νευρικό σύστημα έχουν εμβρυολογι-
κή προέλευση από το εξώδερμα, το εύρημα 
αυτό οδήγησε στο λογικό συμπέρασμα, ότι 
το δέρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ερ-
γαλείο για τη διερεύνηση της γήρανσης του 
νευρικού συστήματος. Επιπλέον πειράματα, 
στα οποία διερευνήθηκε το σύνολο του γο-
νιδιώματος από ανθρώπινες βιοψίες δέρμα-
τος από νεαρά και ηλικιωμένα άτομα αρσε-
νικού και θηλυκού γένους επιβεβαίωσαν αυ-
τή την υπόθεση. Το δέρμα εκφράζει διάφορα 
γονίδια που συνδέονται με την ηλικία και που 
σχετίζονται με ασθένειες του νευρικού συστή-
ματος. Η ρύθμιση αυτών των γονιδίων με την 
αύξηση της ηλικίας μπορεί να οφείλεται στις 
προκύπτουσες ορμονικές διαταραχές.

Τα εμβρυονικά αρχέγονα κύτταρα είναι πο-
λυδύναμα κύτταρα και είναι σε θέση να δι-
αφοροποιηθούν σε όλους τους άλλους τύ-
πους κυττάρων, ενώ τα ενήλικα αρχέγονα 
κύτταρα έχουν πιο περιορισμένες δυνατότη-
τες. Τα κύτταρα αυτά έχουν επίσης υψηλή ι-
κανότητα πολλαπλασιασμού και απαιτούνται 
για την ανανέωση των ιστών σε όλη τη διάρ-
κεια της ζωής του οργανισμού. Δεδομένου ό-
τι είναι πηγή της αναγέννησης των ιστών, τα 
αρχέγονα κύτταρα βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της έρευνας για τη γήρανση. 

Οι οδοί Wnt και mTOR εμπλέκονται στη γή-
ρανση του δέρματος. Επίμονη έκφραση του 

Wnt οδηγεί σε ταχεία ανάπτυξη των θυλά-
κων των τριχών, που ακολουθείται από γή-
ρανση επιθηλιακών αρχεγόνων κυττάρων, με 
αποτέλεσμα την απόπτωση και την επιδερ-
μική εξάντληση. Ο επιτυχής επαναπρογραμ-
ματισμός των διαφοροποιημένων ανθρώπι-
νων σωματικών κυττάρων σε πολυδύναμα 
(induced pluripotent stem cells, iPS) επιτρέ-
πει τη δημιουργία μερικά εξειδικευμένων αρ-
χεγόνων κυττάρων. Με τη χρηση των παρα-
γότων Oct3 / 4, Sox2, Klf4, και c-Myc παρή-
χθαν iPS από ανθρώπινους ινοβλάστες ενη-
λίκου. Αυτά τα κύτταρα ενηλίκων μπορούν 
να διαφοροποιηθούν σε όλους τους ανθρώ-
πινους κυτταρικούς τύπους και ιδιαίτερα σε 
νευρώνες.

Το σύστημα της βιταμίνης Δ παίζει επίσης 
σημαντικό ρόλο στη γήρανση. In vitro πειρά-
ματα έδειξαν ότι η υπεριώδης ακτινοβολία B 
προκαλεί απόπτωση επιδερμικών κερατινο-
κυττάρων, η οποία καταστέλλεται από την βι-
ταμίνη Δ. Το δέρμα είναι ο κύριος τόπος πα-
ραγωγής της βιταμίνης Δ3 (βιταμίνης Δ). Ε-
κτός από το ρόλο της στην ομοιόσταση του 
ασβεστίου και την ακεραιότητα των οστών η 
βιταμίνη Δ είναι επίσης απαραίτητη για πολ-
λές φυσιολογικές λειτουργίες, όπως η φυ-
σική φωτοπροστασία, η ανοσοανταπόκρι-
ση, ο έλεγχος της απελευθέρωσης φλεγμο-
νωδών κυτταροκινών και η ρύθμιση της α-
νάπτυξης και διαφοροποίησης σε φυσιολο-
γικούς και κακοήθεις ιστούς, όπως του μα-
στού, του πνεύμονα και του παχέος εντέρου. 
Περαιτέρω, η βιταμίνη Δ επάγει την έκφρα-
ση των γονιδίων των αντιμικροβιακών πεπτι-
δίων στο ανθρώπινο δέρμα και διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των ευκαιρι-
ακών λοιμώξεων. Με την αύξηση της ηλικί-
ας η ικανότητα του δέρματος να παράγει βιτα-
μίνη Δ μειώνεται και, κατά συνέπεια, μειώνε-
ται η προστατευτική δράση της. Διάφοροι πα-
ράγοντες συμβάλλουν σε αυτή την ανεπάρ-
κεια, π.χ. περιορισμένη έκθεση στον ήλιο, υ-
ποσιτισμός, καθώς και διάφορες εγγενείς πα-
ράγοντες, π.χ. μειωμένη συνθετική ικανότητα. 
Στο δέρμα η συγκέντρωση της 7-δεϋδροχο-
ληστερόλης - μίας προδρόμου ουσίας της βι-
ταμίνη Δ - παρουσιάζει 50% μείωση από την 
ηλικία των 20 έως 80 ετών και το συνολικό ε-
πίπεδο της προβιταμίνης Δ3 στο δέρμα νέων 
ατόμων είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγα-
λύτερο από εκείνο των ηλικιωμένων ατόμων. 
Η υποκατάσταση βιταμίνης Δ και συμπληρώ-
ματα ασβεστίου είναι συνεπώς μεγάλης ση-
μασίας για τον ηλικιωμένο πληθυσμό.

Αποτέλεσμα της σημασίας των λειτουργιών 
του δέρματος για τον ανθρώπινο οργανισμό 
είναι ο επιπολασμός διαφόρων συστηματικών 
νοσημάτων παράλληλα με δερματοπάθειες, 
όπως το μεταβολικό σύνδρομο (43,3%), η 
παχυσαρκία (OR=2,56), η αρτηριακή υπέρ-
ταση (OR=3,29; 28,8%), η δυσλιπιδαιμί-
α (18,9%), η χρόνια ηπατική νόσος (18,1%) 
και ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος (με 
κίνδυνο αρτηριοσκληρύνσεως και αποφρα-
κτικής νόσου) με την κοινή ψωρίαση, οι φλεγ-
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μονώδεις εντεροπάθειες (OR=1,94), η παλίν-
δρομη οισοφαγίτις (OR=4,20), νευροψυχια-
τρικοί νόσοι, νόσοι των στεφανιαίων αγγείων 
(OR=1,20), ο διαβήτης τύπου Ι (OR=2,59), 
το μεταβολικό σύνδρομο (OR=2,40) και η 
ρευματοειδής αρθρίτις (OR=2,14) με τη ρο-
δόχροο ακμή, φλεγμονώδεις εντεροπάθει-
ες (νόσος Crohn, OR=2,04), ελκωτική κωλί-
τις (OR=1,75), σπονδυλαρθρίτις, μεταβολικό 
σύνδρομο (OR=4,5) άλλες υπερεργείς νόσοι, 
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, καρδιοαγγεια-
κός κίνδυνος, οικογενειακός μεσογειακός πυ-
ρετός με την ιδρωταδενίτιδα, διαβήτης, νόσοι 
του θυρεοειδούς αδένα, αρθρίτις/αρθροπά-
θεια, καρδιοαγγειακές νόσοι, νευροψυχιατρι-
κές νόσοι με την υπερίδρωση, διαβήτης [ιδι-
αιτ. υπό θεραπεία με γλυπτίνες (DPP-4)] με το 
πεμφιγοειδές, φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, 
αρθρίτις, κακοήθεις νόσοι του αιματοποιητι-
κού συστήματος και αγγειίτις με το γαγγραι-
νώδες κοκκίωμα.

Παράλληλα το δέρμα ακολουθεί το μονο-
πάτι της γήρανσης του οργανισμού, ενώ εκτός 
από τους εσωτερικούς παράγοντες, διάφορες 
περιβαλλοντικές συνθήκες συμβάλλουν στη 
διαδικασία αυτή και μερικές φορές επιταχύ-
νουν την εμφάνιση της γήρανσης του δέρμα-
τος. Η συνειδητοποίηση της παθοφυσιολο-
γίας των ασθενειών του δέρματος, οι οποί-
ες σχετίζονται με την αυξανόμενη ηλικία, κα-
θώς και η ανάπτυξη μεθόδων για προληπτι-
κές μετρήσεις στο δέρμα είναι τα πρώτα βή-
ματα για μια επιτυχή, υγιή γήρανση. Η χρή-
ση της γονιδιωματικής τεχνολογίας, όπως τα 
chip γονιδίων που συνδέονται με τη γήρανση 

του δέρματος, θα συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη νέων μεθόδων και προϊόντων πρό-
ληψης και επισκευής δερματικών αλλοιώσε-
ων. Η πρωτεομική και μεταβολομική τεχνο-
λογία μπορούν να ολοκληρώσουν την αύ-
ξηση των γνώσεων στον τομέα αυτό. Έρευ-
να προκειμένου να κατανοήσουμε ένα φυσι-
κό φαινόμενο, όπως η γήρανση, δεν πρέπει 
να θεωρείται ως προνόμιο της σύγχρονης δυ-
τικής κοινωνίας αλλά ως βέλτιστη πρόληψη 
των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικί-
α συμπεριλαμβανομένων των νευροεκφυλι-
στικών ασθενειών, της οστεοπορώσεως, των 
καρδιοπαθειών και του καρκίνου.

Η δερματολογική έρευνα έχει σήμερα ε-
γάλες δυνατότητες εξέλιξης, είναι μέσο δι-
επιστημονικής συνεργασίας και συμβάλλει 
στη έρευνα της αιτιολογίας και της θεραπείας 
σύνθετων ασθενειών και την υποστήριξη της 
πρόληψης ασθενειών και της ανάπτυξης με-
θόδων αναγεννητικής θεραπείας.
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Διαφορές δέρματος παιδιών 
και ενηλίκων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ  
Ομ. kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Υπάρχει μια διαδομένη εντύπωση σε όλο τον 
κόσμο ότι το δέρμα των παιδιών έχει μεγάλες 

διαφορές από αυτό των ενηλίκων. Η εντύπωση 
αυτή βασίζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά που 
"φαίνονται" με τις αλλοιώσεις που υφίσταται 

το δέρμα κατά τη διάρκεια της ζωής, ιδίως 
με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας 
(φωτογήρανση) αλλά και τη φυσιολογική 

γήρανση στις προχωρημένες ηλικίες. Πράγματι, 
αυτές οι διαφορές είναι σημαντικές. 

Αν όμως εξετάσουμε τη δομή του δέρ-
ματος από την ιστολογική σκοπιά θα 
διαπιστώσουμε ότι οι διαφορές είναι 

σχετικά περιορισμένες ιδίως τα πρώτα 30-40 
χρόνια της ζωής. Από την άποψη των λει-
τουργιών -της φυσιολογίας δηλαδή του δέρ-
ματος- η διαπίστωση είναι ότι αυτό επιτελεί 
τις ίδιες ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του 

βίου. Το δέρμα λειτουργεί ως φραγμός στην 
είσοδο μικροβίων και αλλεργιογόνων, συμ-
βάλει στην θερμορρύθμιση και στη σύνθεση 
ορμονών, προστατεύει από την ηλιακή ακτι-
νοβολία και αποτελεί κύριο αισθητήριο όρ-
γανο.

Το πάχος του δέρματος είναι μικρότερο τα 
πρώτα χρόνια της ζωής (1,2mm έναντι 2,1 
των ενηλίκων). Κατά τον 1ο-2ο μήνα η επι-
δερμίδα έχει μετρηθεί στα 40-50μm για να 
σταθεροποιηθεί στα 50μm στους ενήλικες. 
Τα κερατινοκύτταρα είναι, επίσης, μικρότερα 
στα παιδιά.

Όσον αφορά τα μελανινοκύτταρα, η μετα-
νάστευσή τους στην επιδερμίδα και η ικανό-
τητα παραγωγής μελανίνης αναπτύσσονται 
πλήρως κατά τους πρώτους μήνες της ζωής. 
Ο αριθμός των μελανινοκυττάρων είναι όμοι-
ος σε παιδιά και ενήλικες, μικρότερος όμως 

στους ηλικιωμένους. Μετρήσεις έδειξαν ότι η 
ελάχιστη ερυθηματογόνος δόση (MED) στα 
παιδιά κάτω των 15 ετών είναι 30mJ/m2 και 
στους ενήλικες 34mJ/m2.Επομένως το παιδι-
κό δέρμα δεν "καίγεται" πολύ πιο εύκολα α-
πό αυτό των ενηλίκων. Ωστόσο οι μακροχρό-
νιες συνέπειες των εγκαυμάτων κατά την παι-
δική ηλικία είναι ιδιαίτερα σοβαρές, διότι οι 
θηλές του χορίου στα παιδιά είναι αβαθέστε-
ρες με αποτέλεσμα τα κύτταρα της βασικής 
στοιβάδας να είναι περισσότερο εκτεθειμένα 
στις βλαπτικές ακτίνες του ήλιου.

Το χόριο παραμένει λεπτό για αρκετά χρό-
νια. Οι ίνες του κολλαγόνου είναι μικρότερες 
κατά τον 1ο-2ο μήνα και η ενεργός περιεκτι-
κότητα ανά μονάδα βάρους δέρματος αυξά-
νεται μέχρι την ενηλικίωση. Οι ελαστικές ίνες 
στα νεογνά έχουν μικρό μέγεθος και ανώρι-
μη δομή, ενώ στους ενήλικες το μέγεθος αυ-
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ξάνεται αρκετά -ιδίως στο δικτυωτό χόριο. Η 
κυτταρική πυκνότητα είναι μέτρια στα νεογνά.

Διαφορές υπάρχουν και στο υποδόριο λί-
πος, που δεν περιορίζονται μόνο στο πάχος. 
Στα νεογνά είναι πλούσιο σε κεκορεσμένα λί-
πη παλμιτικού και εστερικού οξέος, τα οποία 
έχουν υψηλότερο σημείο τήξης από τα ακό-
ρεστα λίπη των ενηλίκων, με συνέπεια να πα-
γώνει πιο εύκολα. Αυτή είναι η πιθανή ερμη-
νεία για την εμφάνιση μιας ειδικής υποδερμα-
τίτιδας ("Popsicle" υποδερματίτιδα) στις πα-
ρειές των νεογνών.

Ο επιδερμιδικός φραγμός συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται μετά την γέννηση κατά το πρώτο έ-
τος της ζωής. Η λειτουργία του είναι διαφο-
ρετική, εξαρτώμενη όχι μόνον από την ηλικία 
αλλά και από την θέση. Είναι πλημμελής στα 
αντιβράχια, ενώ καλύτερη στις παρειές των 
παιδιών με βαθμιαία όμως επιδείνωση κατά 
την εφηβεία, λόγω της ανάπτυξης της μικρο-
βιακής χλωρίδας. Η ενυδάτωση του δέρματος 
μεταξύ 4-11 ετών είναι σημαντικά μικρότερη 
στο πρόσωπο και τον κορμό. Στα ατοπικά ά-
τομα και ο φραγμός και η ενυδάτωση υπολεί-
πονται σημαντικά, με συνέπεια την ξηρότητα, 
την αυξημένη απώλεια νερού και την αυξημέ-
νη είσοδο αλλεργιογόνων, μικροβίων και ερε-

θιστικών ουσιών. Η μικροβιακή χλωρίδα ανα-
πτύσσεται κατά το πρώτο έτος της ζωής και η 
περιεκτικότητα σε λιπίδια της επιδερμίδας εί-
ναι χαμηλή μέχρι και το 13-14ο έτος της ζωής.

Γενικά το παιδικό δέρμα έχει μεγαλύτερη πε-
ριεκτικότητα σε νερό. Η ικανότητα απορρόφη-
σης νερού είναι μεγάλη στα παιδιά αλλά όμως 
είναι ταχύτερες και οι απώλειες συγκριτικά με 
τους ενήλικες. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος 
διαδερματικής απορρόφησης τοξικών ουσιών 
κατά τα πρώτα έτη λόγω μεγαλύτερης συγκρι-
τικά επιφάνειας, μειωμένου λίπους, αυξημέ-
νης ευθραυστότητας αλλά και διαπερατότητας 
-ιδιαίτερα στα ατοπικά παιδιά.

Οι τρίχες στις ορμονοεξαρτώμενες περιοχές 
είναι χνοώδεις και οι σμηγματογόνοι, αποκ-
κρινείς και απεκκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες α-
ναπτύσσονται με την εφηβεία.

Οι όνυχες είναι πλήρως σχηματισμένοι κα-
τά τη γέννηση, αν και πολλές φορές στα νε-
ογνά παρατηρούνται ως φυσιολογικές κατα-
στάσεις κοιλονυχία, φυλλώδης ονυχόσχιση, 
ευθραυστότητα, αύλακες του Beau, ρηχά βο-
θρία και ονυχόλυση.

Η σκληρότητά τους εξαρτάται από την πε-
ριεκτικότητα σε κυστίνη και νερό. Το ασβέστι-
ο και άλλα μέταλλα συμμετέχουν ελάχιστα 

ή καθόλου. Το ότι οι όνυχες στα μωρά είναι 
μαλθακοί ("εξ απαλών ονύχων") οφείλεται 
στην μεγαλύτερη περιεκτικότητά τους σε νερό 
που είναι περίπου 25-30% έναντι του 18% 
των ενηλίκων.

Φυσικά οι μεγάλες διαφορές διαπιστώνο-
νται κατά την "τρίτη" ηλικία. Συνέπειες της 
φυσιολογικής γήρανσης είναι το χλωμό δέρ-
μα, οι λεπτές ρυτίδες, οι υπομελανωτικές κη-
λίδες, η ξηρότητα, η απολέπιση, η εύκολη 
πτύχωση και οι καλοήθεις υπερπλασίες.

Αντίστοιχα η φωτογήρανση προκαλεί την 
ποικιλοχρωμία με περιοχές υπό- και υπερμε-
λάγχρωσης, τις πιο βαθειές ρυτίδες, τον αυ-
ξημένο διατετραγωνισμό -ιδιαίτερα στον αυ-
χένα και το μέτωπο-, το ξηρό και τραχύ δέρ-
μα. Η αυξημένη έκθεση στην ηλιακή ακτινο-
βολία επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη σε σημα-
ντικό βαθμό για τις προκαρκινικές αλλοιώσεις 
και τους δερματικούς καρκίνους.

Θέλοντας να περιγράψουμε το τέλειο δέρ-
μα, υπάρχει η παρομοίωση "smooth as a 
baby bottom"! Αυτός είναι ο ανέφικτος στό-
χος όλων των αισθητικών παρεμβάσεων, πα-
ρά την αλματώδη πρόοδο της αισθητικής και 
της κοσμητολογίας. Η φύση όμως είναι ανί-
κητη.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑ
Akutsu N et al, Acta 2009
Baran R. Nails 2009
Capone KA et al, J Inv Derm 2011
De Becker D, Derm Klin 2006
Gomez Garcia AM et al, Med Res 2011
Hoeger PH et al, Kinderdermatologie 2008
Liu P et al, Ped Derm 2012
Nikolofski J et al, J Inv Derm 2008
Telofski LS et al, Derm Res 2012
Volkner B, Geinert R. Mol Biol 2011

Το ανοσιακό σύστημα: 
Από τη γέννηση στη γήρανση   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Περισσότερα από 1600 γονίδια εμπλέκονται 
στη φυσική – επίκτητη ανοσιακή απάντηση 
και η συμβολή τους είναι καθοριστική στην 

επιβίωση του ατόμου. 
Το ανοσιακό σύστημα ενώ είναι σχετικά 

ανώριμο κατά τη γέννηση, εξελίσσεται και 
ωριμάζει με την έκθεση σε τεράστιο αριθμό 

περιβαλλοντικών και μη αντιγόνων στην 
πορεία της ζωής, φθίνοντας στο γήρας

Η ανάπτυξη του επηρεάζεται από: 
κληρονομικούς και μη παράγοντες, το φύλο, 

κοινωνικές ιδιαιτερότητες κ.α. 

φΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ
• Toll- τύπου υποδοχείς
• Αντιμικροβιακά πεπτίδια
• Πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα

• Δενδριτικά κύτταρα 
• Κυτταροκίνες (IL-1 α, IL-1β, IL-17, IL-6)
• ΝΚ Τ λεμφοκύτταρα 
• Μακροφάγα 

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΟΣΙΑ
•  Τ λεμφοκύτταρα 
• Β λεμφοκύτταρα 
• Κυτταροκίνες 
• Χημοκίνες 

ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
•  Ανοσιακό σύστημα δέρματος
• Ανοσιακό σύστημα εντέρου
• Ανοσιακό σύστημα ήπατος
Έναρξη –εξέλιξη - διεκπεραίωση πλήρους ανο-

σιακής διαδικασίας.
«At first the infant, puking in the nurses 
anms…» W.Shakespeare « Αs you like it»

•  Το ανοσιακό σύστημα ωριμάζει κατά τη βρε-
φική ηλικία 

•  Βασική προστασία του νεογνού αποτελεί η 
μεταφορά IgG από τη μητέρα διαπλακουντι-
ακα και μέσω του μητρικού γάλακτος

•  Η πρώτη έκθεση του ανθρώπου στα αντιγό-
να είναι ο γενετικός σωλήνας 

•  Ο αποικισμός του εντέρου  από βακτήρια  εί-
ναι πολύ σημαντικός για την γενικότερη υγεία 
του ατόμου, την πέψη αλλά και την ωρίμαν-
ση του ανοσιακού συστήματος 

•  Περίπου το 20% των λεμφοκυττάρων εδρεύ-
ουν στο έντερο 



ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΑΣ
ΜΟΝΟ-ΔΟΣΕΙΣ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ!
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της ΜΟΝΟΔΟΣΗΣ
✓	 Τα	δραστικά	συστατικά	είναι	προστατευµένα
	 από	τους	εξωτερικούς	παράγοντες	λόγω	της
	 αεροστεγούς	συσκευασίας	της	µονοδόσης.
✓	 Η	µονοδόση	περιορίζει	τη	µόλυνση	από	βακτήρια	
	 σε	σύγκριση	µε	άλλης	µορφής	συσκευασίες.
✓	 Η	ποσότητα	της	µονοδόσης	είναι	απαλλαγµένη	
	 από	συντηρητικά	που	µπορούν	να	προκαλέσουν	
	 αλλεργικές	αντιδράσεις.
✓	 Η	µονοδόση	είναι	εύκολη	στη	µεταφορά,
	 πρακτική	στην	εφαρµογή,	οικονοµική	στη	χρήση.
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Έδρα: Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα, Τηλ.: 210 5224830, Fax: 210 5224838,  Υποκατ.: Πρωτομαγιάς 17, 543 52 Κωνσταντινοπολίτικα Θεσ/κη,
Τ & F: 2310 942896, E-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr

HYDROVIT
Pure Vitamine C 20% 
Collagen Booster Monodose

Ισχυρή	αντιοξειδωτική	&	αντιγηραντική	
δράση	µε	τη	δύναµη	της	καθαρής
Βιταµίνης	C	20%.

Προσφέρει +16% ενυδάτωση
του	δέρµατος	µετά από 14 ηµέρες.

Βελτιώνει την	ελαστικότητα	και
σφριγηλότητα	της	επιδερµίδας
σε	4	εβδοµάδες,	αυξάνοντας	τη
φωτεινότητά	της.

HYDROVIT
3D Superlifter
Hyaluronic Acid Monodose

Ισχυρή	αντιγηραντική	και	αντιρυτιδική	
δράση	υψηλής	τεχνολογίας	υαλουρονικού	
οξέος	σε	µικροσφαιρίδια.

Μειώνει κατά 36% την	επιφάνεια	των
ρυτίδων	από	τη	πρώτη	ηµέρα	εφαρµογής.

Ελαχιστοποιεί την	τραχύτητα	του
δέρµατος	κατά	16%	σε	30	λεπτά.

HYDROVIT
Retinol Plus
Monodose

Υψηλής	απόδοσης	αντιρυτιδική
περιποίηση	µε	µοναδικό	τρόπο.

Προσφέρει	ορατά	αποτελέσµατα	
σε	4 εβδοµάδες.

Μειώνει τις	λεπτές	ρυτίδες
σε 4	εβδοµάδες	και	τις	βαθιές
σε	12 εβδοµάδες.

Συσκευασία
60 μονοδόσεων

Συσκευασία
7 μονοδόσεων

Συσκευασία
7 μονοδόσεων

Συσκευασία
7 μονοδόσεων

Συσκευασία
60 μονοδόσεων

Συσκευασία
60 μονοδόσεων

Δερματολογικά Ελεγμένα
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•  Τα βακτήρια του εντέρου επηρεάζουν την 
ανάπτυξη των Τh17, Treg και των Τ κυττά-
ρων μνήμης

•  Μεγαλώνοντας  το άτομο αναπτύσσει μια δε-
ξαμενή κυττάρων μνήμης Τ και Β που έχουν 
διεγερθεί από προηγούμενες λοιμώξεις και 
εμβολιασμούς αλλά και naive- memory κυτ-
τάρων που δημιουργήθηκαν από την έκθε-
ση στο μικροβίωμα, τροφικά και εισπνεόμε-
να αλλεργιογόνα κ.α.

•  Με δεδομένη την πολυπλοκότητα της δεξα-
μενής των Τ και Β κυττάρων, καθώς και τις 
μεταλλάξεις στα Β κύτταρα, η ακριβής σύν-
θεση αυτής της δεξαμενής είναι μοναδική 
για κάθε άνθρωπο, ακόμη και μονοζυγωτι-
κούς διδύμους 

•  Κατά την παιδική ηλικία ο αριθμός των Τreg 
μειώνεται  και τα κύτταρα  μνήμης Th1 Th17 
και τα Th2 σταδιακά αυξάνονται,  και βαθμι-
αία φτάνουν τον αριθμό των Τ naive.

•  Κάποια από αυτά τα Τ κύτταρα διεγείρονται 
από λοιμώξεις, εμβολιασμούς αλλά και από 
το μικροβίωμα, όχι μόνο του εντέρου αλλά 
και του δέρματος.

•  Βακτήρια του εντέρου είναι αναγκαία για 
την ανάπτυξη Th17 κυττάρων, ενώ ποντίκια 
ελεύθερα βακτηρίων παρουσιάζουν ανοσι-
ακές διαταραχές.

•  Αντίστοιχα ισχύουν για τα Β κύτταρα. Τα αντι-
γόνα ΑΒΟ των ομάδων αίματος αλληλεπι-
δρούν με βακτηριακά αντιγόνα του εντέρου 
διεγείροντας την απάντηση των ΙgM. 

•  Η παρουσία μακροχρόνιας μνήμης των Β κυτ-
τάρων είναι αξιοσημείωτη με δεδομένο ότι in 
vitro ο χρόνος ζωής της ΙgG είναι 25 ημέρες.

•  Έτσι η μητέρα μεταφέρει προστατευτικά αντι-
σώματα στο νεογνό από λοίμωξη από την 
οποία η ίδια νόσησε 10-25 χρόνια πριν.

•  Μεγάλος αριθμός ασυμπτωματικών, κυρίως 
ιογενών λοιμώξεων διεγείρουν την ανοσια-
κή απάντηση του οργανισμού – ο EBV και ο 
CMV επάγουν πολύ ισχυρή ανταπόκριση τύ-
που CD4 και CD8 από τα Τ λεμφοκύτταρα .

•  Ως αποτέλεσμα της ανοσιακής ανταπόκρι-
σης τα Τ και Β κύτταρα αυξάνονται παροδικά 
σε πολύ υψηλούς αριθμούς. Στη συνέχεια ο 
αριθμός μειώνεται στα πλαίσια του προγραμ-
ματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση)

•  Κατά την αποδρομή της λοίμωξης ένας αριθ-
μός Τ και Β κυττάρων μνήμης παραμένουν 
για αρκετό καιρό σε αριθμό που υπερβαί-
νει κατά πολύ εκείνον των naive και “naive- 
memory’’ T κυττάρων προ λοίμωξης.

•  Η φυσική ανοσία φθίνει με την ηλικία.
•  Τα πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα είναι 

λιγότερο λειτουργικά, παρουσιάζοντας μει-
ωμένη φαγοκυτταρική ικανότητα (ελάττωση 
έκφρασης Fcγ υποδοχέων).

•  Τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα 
αδυνατούν να εκφράσουν  HLA II με αποτέ-
λεσμα την μη «σιωπηρή» αποδομή- απο-
μάκρυνση αποπτωτικού κυτταρικού υλικού 
προδιαθέτοντας σε λοιμώξεις.

•  Η επίκτητη ανοσία επίσης επηρεάζεται: μεί-
ωση αριθμού naive T κυττάρων ως προς τα 
Τ κύτταρα συνολικά.

•  Παρότι ο αριθμός των Β κυττάρων δεν μειώ-
νεται με την ηλικία, αλλάζει η σύνθεση τους 
και τα naive B κύτταρα αντικαθίστανται από 
«εξαντλημένα»

Last scene of all
that ends this savage eventful history
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans 
everything…..
W. Shakespeare “As you like it” 

•  Με την πάροδο της ηλικίας το ανοσιακό σύ-
στημα φθίνει με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι 
να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο κεραυνο-
βόλων βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων. 

• Οι λοιμώξεις αποτελούν την 4η αιτία θανά-
του στους ηλικιωμένους.
•  Η φθίνουσα πορεία του ανοσιακού συστή-

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

Shower Oil - Emollient  200ml 

Shower Cream  200ml

Eλαιώδες Aφρόλουτρο     30% O/W

Aναλιπαντικό, Aντικνησµώδες

•  Ξηρό & Eρεθισµένο δέρµα 

•  Aτοπική ∆ερµατίτιδα σε “Eνήλικες & Παιδιά”

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

Kρεµώδες Aφρόλουτρο     50% O/W

Aναλιπαντικό, Aντικνησµώδες

•  Aτοπική ∆ερµατίτιδα σε έξαρση

•  Aφυδατωµένο δέρµα • Ψωρίαση • Iχθύαση

µε: ω3, ω6 λιπαρά οξέα, Aραχιδέλαιο, Λεκιθίνη, Ascorbyl Palmitate

 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2020: 56 Years
Dermatological Skin Care

 
ω3, ω6λιπαρά οξέα

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

 

Special Body Milk 200ml

  

 

Ενυδατικό & Αναλιπαντικό

Γαλάκτωµα    30% O/W

 

 

• Ατοπική ∆ερµατίτιδα

σε έξαρση

• Πολύ Ξηρό & 

Aφυδατωµένο δέρµα

 

 

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

Ως έκδοχο µε:  Kρέµες  Kορτιζόνης 30g/100ml, Urea έως 20%,

  Acid Sallicylic  5%, Menthol 0,5%

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

ΧωρίςΣυντηρητικά

1965 - 2020: 56 Years
Dermatological Skin Care
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ματος είναι η αντανάκλαση της διαταραχής 
της ομοιόστασης μεταξύ του μικροβιώματος 
και του ξενιστή.

•  Την ίδια στιγμή το γερασμένο ανοσιακό επι-
τίθεται σε αυτό -αντιγόνα πιθανώς λόγω της 
λεμφοπενίας σε συνδυασμό με τη διαταρα-
χή στη λειτουργία των ρυθμιστικών Τ κυτ-
τάρων και την μειωμένη κάθαρση των αντί-
στοιχων αποπτωτικών. 

•  Παράδειγμα στην δερματολογία το πομφο-
λυγώδες πεμφιγοειδές.

•  Η πιο σημαντική όμως αλλαγή που χαρακτη-
ρίζει την γήρανση του ανοσιακού συστήμα-
τος είναι η αύξηση των προ-φλεγμονωδών 
κυτταροκινών: IL-1β, IL-6, TNF- α.

•  Αποτέλεσμα των προηγούμενων θεωρείται 
εκτός των άλλων, η αθηροσκλήρυνση, η 
άνοια και ο καρκίνος.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
•  IL-6  - αυτοάνοσες νοσολογικές οντότητες

- μείωση προσδόκιμου επιβίωσης
•  ΤΝF –α -αυτοάνοσες νοσολογικές οντότητες
•  EGF  - νευρολογικές, πνευμονολογικές δερ-

ματικές, ΓΕΣ νοσολογικές οντότητες  
-μειωμένη δυνατότητα επούλωσης 
τραυμάτων

…. And a woman in her time plays many 
parts, Her acts being seven ages…

   

ΧωρίςΣυντηρητικά

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

Urea Lotion 10%  200ml

Urea Lotion  5%   400ml

Ενυδατικό, Αναλιπαντικό & 

Αντικνησµώδες Γαλάκτωµα 

∆ερµατοπάθειες

µε έντονη Ξηρότητα & Kνησµό  
 

 

• Έκζεµα     • Nευροδερµατίτιδα

• Ψωρίαση   • Iχθύαση  

    
Ως έκδοχο µε: Κρέµες Κορτιζόνης 30g/100ml, Acid Sallicylic 5%, Menthol 0.5%      

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

1965 - 2020: 56 Years
Dermatological Skin Care

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

Hand Urea 5%  75ml 

Hand + Nail Balm  75ml

• Iσχυρή Eνυδάτωση & Φροντίδα 

• Mειώνει τον κνησµό  • Kερατολύει Ήπια

• Περιποιείται το Έκζεµα των χεριών

• Eνισχύει τα εύθραυστα &
προβληµατικά NYXIA 
µε: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide, Urea 

• Eνυδατώνει & Aναπλάθει το δέρµα

• Eνισχύει τα Eύθραυστα & 
Προβληµατικά NYXIA
µε: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide 

 

 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2020: 56 Years
Dermatological Skin Care

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

W. Shakespeare “As you like it” 

7 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ (ΑΝΟΣΙΑΚΗ) ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
Γ. ΣΑΙΞΠΗΡ «ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ» 

ΠΡΑΞΗ 2, ΣΚΗΝΗ 7
Μετάφραση: Ε. Μπελιές, Γ. Χειμωνάς

Εκδόσεις Κέδρος 1994



Ενδοκρινολογικά νοσήματα 
και δέρμα σε κάθε ηλικία 
ΕΥφΡΟΣΥΝΗ ΤΣΕΛΕ  
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Προϊσταμένη Δερματολογικού Τμήματος 
«Κρ. Ν. Νίκαιας "Αγ. Παντελεήμων"- Γεν. Ν. Δυτ. Αττικής "Αγ. Βαρβάρα"» 18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Ενδοκρινείς ονομάζονται οι αδένες, των 
οποίων η παραγομένη ορμόνη διοχετεύεται 
στην συστηματική κυκλοφορία και δι’ αυτής 

κατευθύνεται στα κύτταρα στόχους. Υποδοχείς 
των ορμονών υπάρχουν στην επιδερμίδα 

και το χόριο, καθώς και στα εξαρτήματα του 
δέρματος (τριχικούς θυλάκους, ιδρωτοποιούς, 

σμηγματογόνους και αποκρινείς αδένες). 

Επομένως από την λειτουργία των αδέ-
νων εξαρτάται το πάχος της επιδερμί-
δος, το πάχος και η σύσταση του χορί-

ου, η έναρξη και η διατήρηση της λειτουργί-
ας των εξαρτημάτων του δέρματος. Κατά συ-
νέπεια, νόσοι των ενδοκρινών αδένων συνή-
θως εμφανίζουν και δερματικές εκδηλώσεις. 

Από τις ορμόνες άλλες εκκρίνονται σε ορι-
σμένες ηλικιακές φάσεις και άλλες καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής. Οι ενδοκρινείς αδένες 
διακρίνονται σε α) κεντρικώς ευρισκόμενους: 
Υποθάλαμος, Επίφυση, Υπόφυση. Β) περι-
φερικούς: Θύμος, Θυρεοειδής, Παραθυρε-
οειδείς, Επινεφρίδια. Γ) αθροίσματα ενδοκρι-
νικών κυττάρων μέσα σε άλλα όργανα: πά-
γκρεας, ωοθήκες, όρχεις.

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ: Είναι ο αδένας που συντο-
νίζει την λειτουργία όλων των άλλων αδένων. 
Παράγει μόρια, τους εκλυτικούς παράγοντες, 
που δρώντας στην Υπόφυση, διεγείρουν την 
παραγωγή ορμονών από αυτή. Νοσήματά του 
δεν συνοδεύονται από δερματικές εκδηλώσεις.

ΕΠΙφΥΣΗ: Παράγει την Μελατονίνη που α-
νταγωνίζεται την δράση της Μελανινοτρόπου 
ορμόνης (MSH). Σε υπερέκκρισή της το δέρ-
μα γίνεται πιο ανοικτόχρωμο. Σε έλλειψή της, 
συμβαίνει πρώιμη ήβη.

ΥΠΟφΥΣΗ: Αποτελείται από τη Νευρο-
υπόφυση και την Αδενο-υπόφυση. Η Αδενο-
υπόφυση αποτελείται από κύτταρα: α) θυρεο-
ειδοτρόπα, που παράγουν την Θυρεοειδοτρό-
πο ορμόνη (TSH), β) σωματοτρόπα, που πα-
ράγουν την Αυξητική ορμόνη (GH), γ) κορτι-
κοτρόπα που εκκρίνουν την Φλοιοεπινεφριδι-
οτρόπο(ACTH) και την Μελανινοτρόπο (MSH) 
δ) γαλακτοτρόπα, που εκκρίνουν Προλακτί-
νη (PRL), ε) γοναδοτρόπα κύτταρα που εκ-
κρίνουν την Ωχρινοποιητική (LH) και την Θυ-
λακιοτρόπο ορμόνη (FSH). Σε υπερλειτουργί-
α της Υποφύσεως προέχουν τα συμπτώματα α-
πό την αυξημένη παραγωγή της Αυξητικής ορ-
μόνης, της οποίας υποδοχείς υπάρχουν σε όλα 
τα κύτταρα του σώματος. Στα παιδιά εμφανίζε-
ται γιγαντισμός και στους ενήλικες μεγαλακρί-
α. Το προσωπείο είναι χαρακτηριστικό με προ-
έχον και παχύ κάτω χείλος, μακρογλωσσία, οί-
δημα βλεφάρων, μεγάλα τριγωνικά ώτα, cutis 
gyrate scalp. Το δέρμα είναι υγρό και λιπαρό, 

εμφανίζεται ακμή, ακροχόρδωνες, μελανίζου-
σα ακάνθωση και υπέρχρωση δέρματος. Τα 
δάκτυλα είναι μακρά και παχέα με όνυχες πλα-
τείς και επίπεδους. Σε υπολειτουργία της Υπο-
φύσεως μειώνεται η έκκριση όλων των ορμο-
νών. Στα παιδιά συμβαίνει αναστολή της α-
ναπτύξεως, το δερμα γίνεται ωχρό, απουσι-
άζουν οι τελικές τρίχες από μασχάλες και ε-
φήβαιο, επιβραδύνεται η αύξηση των τριχών 
και των ονύχων, μειώνεται η δραστηριότητα 
των αδένων του δέρματος, και κάποιες φο-
ρές το δέρμα λαμβάνει κιτρινωπή απόχρωση 
(καρωτιναιμία). Σε αδένωμα της Υποφύσεως, 
το Προλακτίνωμα, παράγεται αυξημένη πο-
σότητα προλακτίνης. Στις γυναίκες εμφανίζε-
ται ακμή και ανδρογενετικού τύπου τριχοφυί-
α. Στους άνδρες ελάττωση των τριχών σώμα-
τος και προσώπου και γυναικομαστία.

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ: Λειτουργεί υπό την 
επίδραση της θυρεοειδοτρόπου και παρά-
γει τις ορμόνες Τρι-ιωδοθυρονίνη και Τετρα-
ιωδοθυρονίνη, των οποίων υποδοχείς υπάρ-
χουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Η υπο-
λειτουργία του Θυρεοειδούς αδένος, ο Υποθυ-
ρεοειδισμός, έχει σαν συνέπεια τη μείωση της 
παραγωγής σμήγματος και ιδρώτα, διάχυτη πά-
χυνση του δέρματος και δημιουργία χαρακτηρι-
στικού προσωπείου με οίδημα βλεφάρων, πά-
χυνση χειλέων, μεγέθυνση της γλώσσης και υ-
περτροφία των ούλων. Σε υπερλειτουργία του 
Θυρεοειδούς αδένος το δέρμα γίνεται θερμό, 
υγρό και μαλακό, υπάρχει ερύθημα παλα-
μών και προσώπου, λέπτυνση των τριχών, τρι-
χόπτωση διάχυτη ή γυροειδής, ταχεία ανάπτυ-
ξη των ονύχων, διαταραχές του χρώματος του 
δέρματος, κνησμός ή κνιδωτικά εξανθήματα.

ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ: Εκκρίνουν 
την Παραθορμόνη, που ρυθμίζει την μετακίνη-
ση ασβεστίου μεταξύ ενδο- και εξω-κυττάριου 
χώρου. Σε υπερλειτουργία των αδένων υπάρ-
χει κνησμός και ασβεστώσεις δέρματος. Σε υ-
πολειτουργία το δέρμα γίνεται ξηρό ή υπερκε-
ρατωσικό, οι όνυχες εύθραυστοι και αδιαφα-
νείς και οι τρίχες αραιές και τραχειές.

ΠΑΓΚΡΕΑΣ: Μέσα στο πάγκρεας ευρίσκονται 
τα α-κύτταρα, που εκκρίνουν Γλυκαγόνη. Σε 
υπερλειτουργία των α-κυττάρων, το γλυκαγό-
νωμα, στο δέρμα εμφανίζεται Μεταναστευτικό 
Νεκρολυτικό Ερύθημα. Τα β-κύτταρα εκκρί-
νουν την Ινσουλίνη. Σε υπολειτουργία των β-
κυττάρων προκύπτει ο Σακχαρώδης Διαβήτης. 
Στο δέρμα εμφανίζονται μολύνσεις και λοιμώ-
ξεις (βακτήρια, μύκητες), ξανθώματα, πομφο-
λυγώδεις βλάβες κνημών, δακτυλιοειδές κοκ-
κίωμα, λιποειδική νεκροβίωση, διατιτραίνου-
σα κολλαγονοπάθεια, ανιδρωσία. Σε υπερλει-
τουργία των β-κυττάρων εμφανίζεται μελανί-

ζουσα ακάνθωση, ακροχόρδονες, και από τις 
τρίχες κλινική εικόνα ανδρογενετικού τύπου.

φΛΟΙΟΣ ΕΠΙΝΕφΡΙΔΙΩΝ: Λειτουργεί υπό την 
επίδραση της Φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμό-
νης και παράγει γλυκοκορτικοειδή, αλατοκορ-
τικοειδή και ανδρογόνα. Σε αύξηση των γλυ-
κοκορτικοειδών το δέρμα είναι συνολικά λε-
πτυσμένο κι εύθραυστο, επουλώνεται δύσκο-
λα, αναπτύσσει μυκητιασικές λοιμώξεις. Εμ-
φανίζει, επίσης, δικτυωτή πελίδνωση, ραβδώ-
σεις πλατιές κι ερυθρές, υπερτρίχωση προσώ-
που, ακμοειδή εξανθήματα κι ανδρογενετική α-
λωπεκία. Η εμφάνιση είναι χαρακτηριστική λό-
γω διαφορετικής κατανομής του λιπώδους ι-
στού με πανσεληνοειδές προσωπείο. Σε υπο-
λειτουργία του φλοιού το χρώμα του δέρματος 
είναι φυσιολογικό, αν αυτή οφείλεται σε υπο-
υποφυσισμό. Αν οφείλεται στον φλοιό των ε-
πινεφριδίων, το δέρμα γίνεται πιο σκοτεινόχρω-
μο, κυρίως σε πτυχές και σημεία τριβής. Εμφα-
νίζεται επιμήκης μελανωνυχία και απώλεια τρι-
χών μασχαλών. Σε ανεπάρκεια της Υδροξυλά-
σης 11 ή 21 του στεροειδικού δακτυλίου, δεν 
παράγονται γλυκοκορτικοειδή και αλατοκορτι-
κοειδή. Υπερεκκρίνεται, τότε, η Φλοιοεπιφριδι-
οτρόπος, λόγω της αρνητικής ανατροφοδοτή-
σεως, η οποία διεγείρει την παραγωγή ανδρο-
γόνων. Στην μεν ενήλικη και προεφηβική γυναί-
κα συμβαίνει αρρενοποίηση, εις δε το προεφη-
βικό άρρεν, πρώιμη ήβη με τις συνακόλουθες 
εκδηλώσεις από τις τρίχες και το δέρμα.

ΩΟΘΗΚΕΣ: Λειτουργούν υπό την επίδρα-
ση της Θυλακιοτρόπου και της Ωχρινοτρό-
που ορμόνης και παράγουν Οιστρογόνα (Ε1, 
Ε2, Ε3) και Ανδρογόνα (Δ4 ανδροστενδιόνη, 
Προγεστερόνη, και μετά την εμμηνόπαυση Τε-
στοστερόνη). Σε μή λειτουργία των ωοθηκών 
δεν γίνεται είσοδος του θήλεος στην ήβη. Σε 
όγκους ωοθηκών που παράγουν οιστρογό-
να, εις μεν τα προεφηβικά θήλεα εμφανίζεται 
πρώιμη ήβη, εις δε τα μετεφηβικά θήλεα κα-
νένα σύμπτωμα ειδικό από το δέρμα.

ΟΡΧΕΙΣ: Λειτουργούν υπό την επίδραση της 
FSH και LH, και παράγουν τεστοστερόνη, DHEA, 
οιστρογόνα κ.α. Σε μή λειτουργία των όρχεων 
θα υπάρχει έλλειψη ή μείωση της τεστοστερό-
νης. Aν αυτό συμβεί προεφηβικά, το άρρεν 
δεν εισέρχεται στην εφηβεία και το δέρμα και 
τα εξαρτήματά του παραμένουν στην προεφη-
βική κατάσταση. Aν συμβεί μετεφηβικά το δέρ-
μα παραμένει ως ήταν. Σε νόσους όρχεων με 
αυξημένη παραγωγή ανδρογόνων, στην προ-
εφηβική ηλικία θα εμφανισθούν συμπτώματα 
και σημεία πρώιμης ήβης, μετεφηβικά δε, δεν 
υπάρχει σύμπτωμα από το δέρμα. Σε νόσους 
με αυξημένη παραγωγή οιστρογόνων εμφανί-
ζεται γυναικομαστία και ατροφία των όρχεων.
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Ο λιπώδης ιστός είναι ένας χαλαρός 
συνδετικός που απαρτίζεται κυρίως απο 

λιποκύτταρα. Το 15-50% των κυττάρων είναι 
προλιποκύτταρα πολυδύναμα,και υπάρχουν 

ακόμα και ινοβλάστες, αγγειακά, ενδοθηλιακά 
κύτταρα και μακροφάγα (μέρος του stromal 

vascular fraction). 

Η βασική λειτουργία είναι η παραγω-
γή ενέργειας απο την οξείδωση των 
λιπιδίων και προστασίας απο την υ-

περγλυκαιμία, μέσω της παραγωγής στο ή-
παρ και στον λιπώδη ιστό τριγλυκεριδίων α-
πο τους υδατάνθρακες. Ομως, ο λιπώδης ι-
στός έχει και άλλους ρόλους πέρα απο απο-
θήκευση ενέργειας και λιπιδίων, συνεισφέρει 
στη μόνωση (ζέστη και κρύο),προστατεύει α-
πο τους κραδασμούς, και είναι ταυτόχρονα α-
νοσολογικό και ενδοκρινικό όργανο. 

Υπάρχουν τρία είδη λιπώδους ιστού. 1) Το 
λευκό λίπος: που χρησιμεύει για αποθήκευ-
ση ενέργειας και σαν εντόπιση ταξινομείται ως 
σπλαγχνικό και ως υποδόριο λίπος. Για παρά-

δειγμα μια γυναίκα με 20% λίπος εχει απο-
θηκεύσει ένα μήνα ενέργειας! Δύο περίοδοι 
υπερπλασίας, δηλαδή αύξησης του αριθμού 
των λιποκυττάρων, συναντάμε στο τρίτο τρίμη-
νο της εγκυμοσύνης και λίγο πριν και κατά την 
εφηβεία. Στην ενήλικο ζωή αν η υπερφαγία εί-
ναι για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε θα αυ-
ξηθεί αρχικά το μέγεθος, αλλά μετά και ο α-
ριθμός των λιποκυττάρων. 2) Το φαιό λίπος α-
πελευθερώνει ενέργεια άμεσα σαν θερμότητα 
μετά απο έκθεση στο κρύο και καίει θερμίδες 
μέσω της θερμογένεσης. Η πλούσια αγγείωση 
και τα μιτόχνδρια γεμάτα Fe δείνουν το φαι-
ό χρώμα και τη γένεση θερμότητας. Ανευρί-
σκεται στον αυχένα και στα μεγάλα αγγεία του 
θώρακα. Στα νεογνά αποτελεί το 5% του σω-
ματικού τους βάρους και είναι πολύ σημαντι-
κό για την θερμορύθμιση γιατί τα προστατεύει 
από την υποθερμία, ιδίως τα πρόωρα. Πλέον 
σε μελέτες έχουν ανακαλύψει οτι υπάρχει και 
στους ενήλικες, αλλά μειώνεται με την ηλικί-
α. Στο μέλλον η αύξηση του φαιού λίπους θα 
συμβάλει όχι μόνο στην απώλεια κιλών αλλά 

και στην ομοιόσταση του λίπους και στην α-
ποφυγή του μεταβολικού συνδρόμου. 3) Το 
μπεζ λίπος δημιουργείται από την χρόνια έκ-
θεση στο κρύο και την άσκηση. Ετσι ονομά-
ζουμε τα λευκά λιποκύτταρα που αποκτούν 
χαρακτηριστικά φαιού λίπους. 

Ο λιπώδης ιστός συναντάται σαν υποδόρι-
ο λίπος, σαν σπλαγχνικό λίπος αλλά και μέ-
σα στον μυελό των οστών, στους σκελετικούς 
μύες και τον μαζικό αδένα. Ως υποδόριο λί-
πος αναγνωρίζουμε τον χώρο μεταξύ δικτυ-
ωτού χορίου και μυικής περιτονίας. Εμφανί-
ζεται με την μορφή λοβίων απο συναθροί-
σεις λιποκυττάρων, ανάμεσα στα λόβια αυ-
τά υπάρχουν διαφραγμάτια με αιμοφόρα αγ-
γεία,λεμφαγγεία,νευρικές ίνες του αυτόνο-
μου νευρικού συστήματος, χαλαρό συνδετι-
κό ιστό. Μόνο τα αγγεία των διαφραγμάτων 
επικοινωνούν με τα αγγεία του δικτυωτού χο-
ρίου. Ως σπλαγχνικό λίπος ορίζουμε το εν-
δοκοιλιακό λίπος μεταξύ των οργάνων και η 
αυξημένη παρουσία του έχει συσχετιστεί με 
κεντρική παχυσαρκία, τύπου ΙΙ διαβήτη, αντί-
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σταση στην ινσουλίνη και φλεγμονώδεις νό-
σους. Το δε αυχενικό λίπος με σύνδρομα λι-
ποδυστροφίας και αυξημένη θνητότητα. 

Η κεντρική παχυσαρκία είναι δείκτης παθο-
λογικής ανοχής γλυκόζης και παράγοντας κιν-
δύνου για καρδιαγειακά ανεξάρτητα από υ-
πέρταση και σακχαρώδη διαβήτη. ΄Εχουμε δεί 
ότι το σπλαγχνικό λίπος έχει διαφορετική με-
ταβολική συμπεριφορά και είναι γενικά πιο ε-
πιρρεπές στην αντίσταση στην ινσουλίνη. Ο λι-
πώδης ιστός αποτελεί και ανοσολογικό και εν-
δοκρινικό όργανο,έτσι μέσω της αρωματάσης 
έχουμε παραγωγή οιστρογόνων και στα δύο 
φύλα, αλλά υπάρχουν και άλλες ορμόνες και 
κυττοκίνες όπως λεπτίνη, ρεζιστίνη, λιπονεκτί-
νη, Ε2, IL-6, PAI-1, TNF-α, λιποκίνες κι πολυ-
δύναμα βλαστοκύτταρα βασικό κομμάτι στην 
αναγεννητική έρευνα. Σε σχέση με την κατανο-
μή του λιπώδους ιστού διακρίνουμε δύο τύ-
πους, τον γυναικείο και τον ανδρικό, αλλά και 
τα δύο επηρεάζονται από την κληρονομικό-
τητα. Η γυναικεία αφορά τους γλουτούς, μη-
ρούς, γοφούς, είναι η λεγόμενη αχλάδι. Αυ-
τή η κατανομή υποδόριου λίπους δεν εγκυμο-
νεί μεταβολικούς κινδύνους, και γενικότερα οι 
γυναίκες έχουν μεγαλύτερα ποσοστά σωμα-
τικού λίπους για να καλύψουν τις αυξημένες 
ανάγκες σε εγκυμοσύνη και θηλασμό. Η αν-
δρική κατανομή έχει λίπος στο άνω τμήμα του 
κορμού και κοιλιακό λίπος, η λεγόμενη κατα-
νομή μήλο. Την ίδια κατανομή συναντούμε σε 

υπερβολική αύξηση βάρους ή μετά απο δί-
αιτες γιό-γιό. Αλλαγές στην κατανομή παρα-
τηρούμε και στην εμμηνόπαυση όπου πιθα-
νά η μικρότερη δράση της LPL στο κατώτερο 
τμήμα του σώματος (λιποπρωτεϊνικής λιπάσης 
που κάνει λιπογένεση) οδηγεί σε αύξηση λι-
πώδους ιστού στην κοιλιακή χώρα και τον α-
νώτερο κορμό. Αδρά έχουμε αύξηση 0,7 εκ 
περιφέρειας μέσης ανά έτος. Πριν την εμμηνό-
παυση ή με θεραπεία υποκατάστασης έχουμε 
αντίθετα αύξηση της λιπόλυσης σε μαστούς 
και κοιλιακή χώρα και λιπογένεση, λόγω αύ-
ξησης της δραστηριότητας της LPL, σε μηρούς. 
Τα οιστρογόνα είτε ενδογενώς είτε με υποκα-
τάσταση έχουν ανορεξιογόνο δράση. 

Η γήρανση και στα δύο φύλα οδηγεί σε αύ-
ξηση του λίπους ανεξάρτητα από το συνολικό 
βάρος. Εχουμε μείωση υποδορίου λίπους στο 
κατώτερο σώμα και αύξηση λίπους σε σκελετι-
κούς μύες, σπλαχνικά, μυελό οστών, ήπαρ και 
καρδιά. Η αύξηση λίπους στο μυελό των ο-
στών αυξάνει και τον κίνδυνο των καταγμάτων 
πέραν της οστεοπενίας. Η αύξηση λίπους στο 
μυικό ιστό συνηγορεί σε μυική αδυναμία και 
μείωση ανοχής στη γλυκόζη. Η δε λιπώδης δι-
ήθηση στο ήπαρ σχετίζεται και με παχυσαρκία 
και αποτελεί ανεξάρτητα απο το BMI, προγνω-
στικό παράγοντα για υπέρταση, δυσλιπιδαιμία 
και αντίσταση στην ινσουλίνη. Η αύξηση καρ-
διακού λίπους σχετίζεται με καρδιακή ανεπάρ-

  

✓ Bάλτε φρένο στην
Kληρονομική Tριχόπτωση!

✓ Kρατήστε τα μαλλιά
στη θέση τους!

✓ Bοηθήστε την Aνάπτυξη &
Iσχυροποίηση της Tρίχας!

✓ Oρατά αποτελέσματα
μετά από εφαρμογή 3 μηνών

  

Mπορεί να συνδυάζεται με το

Anti-Hairloss Shampoo

Σύνθεση: Rendensyl TM,
NHE (Nicotinic Acid), Eκχυλ. Kαφεΐνης

Anti-Hairloss Intensive Foam   75ml  

NEO

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

saloni 1 dexia - A:������ 1  05-03-20  15:54  ������ 1

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιμασμένα

με Piroctone Olamine 0,75%
          & Γαλακτικό Oξύ

Urea Shampoo  5%  200ml

• Mειώνει τον P. Ovale &

τον Έντονο Kνησμό

• Kαθαρίζει βαθιά & Aπολιπαίνει

• Eναλλακτικά σε θεραπείες

με Kετοκοναζόλη

• Ψωρίαση Tριχωτού - Mειώνει τον Kνησμό

• Σε Έντονη Aπολεπιστική Ξηρότητα

 

 

1965 - 2020:  56 Years
Dermatological Skin Care

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

Anti-Dandruff Shampoo   200ml 

saloni 1 dexia - B:������ 1  05-03-20  15:54  ������ 1
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Το δέρμα 
στη διάρκεια της κύησης 
ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΡΡΟΙΟΥ  
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Στην εγκυμοσύνη συντελούνται αλλαγές στον μεταβολισμό και μεταβολές τόσο στην ανοσολογική όσο και στην ενδοκρινική λειτουργία του 
οργανισμού, που επιδρούν στην ανατομία και τη φυσιολογία του δέρματος. Η παραγωγή των ορμονών και οι μεταβολές τους κατά τη διάρκεια της 

κύησης ευθύνονται κυρίως για τις μεταβολές που παρατηρούνται στο δέρμα της εγκύου γυναίκας. Τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη και η χοριακή 
γοναδοτροπίνη "ισορροπούν αρμονικά", ώστε να επιτευχθεί η επιβίωση και η ανάπτυξη του εμβρύου. 

κεια και εμφράγματα. Η αύξηση του σπλαγχνι-
κού λίπους συνδέεται με θνητότητα, αντίστα-
ση στην ινσουλίνη, διαβήτη, καρδιαγγεικά, αγ-
γειακά και εγκεφαλικά συμβάματα, καρδιακή 
ανεπάρκεια, ανικανότητα, γνωσιακές διαταρα-
χές και Alzheimer. Γενικότερα, με την γήρανση 
παρατηρούμε ανακατανομή του λιπώδους ι-
στού όπου έχουμε αδυναμία αποθήκευσης λί-
πους στο κατώτερο μέρος του σώματος, πιθα-
νόν λόγω αδυναμίας δέσμευσης εκεί κυκλο-
φορούντων Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων. Α-
ναλυτικά δεν είναι δυνατή η αποθήκευση σε 
αυτά τα σημεία των τριγλυκεριδίων (TG) και έ-
χουμε μείωση της β-οξείδωσης των ΕΛΟ από 
τη λεπτίνη. Αυτά είναι τοξικά ακόμα και για τα 
προλιποκύτταρα και δεν τα αφήνει να διαφο-
ροποιηθούν, επιταχύνεται η απόπτωσή τους, 
και γενικά διαταράσεται ο μεταβολικός και ορ-
μονικός ρόλος του λίπους, συνηγορούν δε στη 
δημιουργία έκτοπου λιπώδους ιστού. 

Ετσι, λοιπόν, με την γήρανση μειώνεται το 
μέγεθος, η λειτουργία και η διαφοροποίηση 
των λιποκυττάρων. Εχουμε περιοχές με λιπο-
ατροφία οπως το πρόσωπο και περιοχές με 
λιποδυστροφία. Σε αντιδιαστολή το νεογνικό 
λίπος ανευρίσκεται σε πληθώρα στις παρει-
ές, στον τράχηλο και στο υπογένειο. Σε νεα-
ρές ηλικίες η διαστρωμάτωση των επιφανεια-
κών και εν τω βάθει διαμερισμάτων του λιπώ-
δους ιστού είναι ομαλή και οδηγεί σε ένα γε-
μάτο πρόσωπο με κυρτές γραμμές. Η γήραν-
ση επιφέρει μεταβολές στην όψη του προσώ-
που και το μετατρέπει σε άδειο και κοίλο. Εντο-
νη είναι η ατροφία περιστοματικά, στο μέτωπο, 
στους κροτάφους, περιοφθαλμικά και στην βυ-
κανητική περιοχή. 

Ενώ άλλες περιοχές δείχνουν υπερτοφικές 
όπως το οβάλ του προσώπου, επί τα εκτός της 
ρινοχειλικής πτυχής, και στην γραμμή της μα-
ριονέτας. Έτσι δημιουργούνται περιοχές με σκι-
ές και φαίνονται τα πρόσωπα σκελετωμένα. Τα 
γεμάτα πρόσωπα βαραίνουν ακόμα περισσό-
τερο στο κάτω μέρος του προσώπου. Οι αλ-
λαγές που παρατηρούνται στο πρόσωπο δεν 
οφείλονται μόνο στην ανακατανομή του λιπώ-
δους ιστού, αλλά και στην σκελετική ατροφί-
α. Οι αλλαγές σε αυτούς τους δύο ιστούς θα 
καθορίσουν την έκταση της χαλάρωσης και 
η βαρύτητα την κατεύθυνση της χαλάρωσης. 

Στο πρόσωπο έχουμε πάνω από το μυώδες 

πλάτυσμα ένα «ενιαίο» στρώμα που είναι το 
υποδόριο λίπος με ρόλο μονωτικό και ορμο-
νικό και από κάτω το στρώμα του εν τω βάθει 
λίπους για την μηχανική προστασία ανάμεσα 
στους μύες. Τα είδη του επιφανειακού και εν 
τω βάθει λιπώδους ιστού χωρίζονται με δια-
φραγμάτια και γερνάνε με διαφορετικό μηχα-
νισμό, χρόνο και τρόπο. Μέσα σε κάθε λιπώ-
δες στρώμα υπάρχει ατροφία και μετακίνηση 
με τα χρόνια προς τα κάτω. Το επιφανειακό 
λιπώδες στρώμα επηρεάζεται κυρίως από το 
σωματικό βάρος και όχι από την ηλικία. 

Για παράδειγμα στην παρειά το 57% του λί-
πους είναι επιφανειακό και επάνω από το μυ-
ώδες απονευρωτικό πέταλο (SMAS) και το 
43% είναι βαθύ κάτω απο το SMAS. Ανά πε-
ριοχή το βαθύ στρώμα εντοπίζεται κατά 75% 
στις παρειές, 20% στον βυκανητή, 15% στο 
μέτωπο κ μεσόφρυο και 16% στο SOOF. 

Μετά την ηλικία των 30 ετών χάνεται 1% κά-
θε χρόνο από τα εν τω βάθει διαμερίσματα του 

λιπώδους ιστού. Η απώλεια του όγκου στο μέ-
σο πρόσωπο οδηγεί σταδιακά και σε απώλει-
α στήριξης αυτού. Ταυτόχρονα αλλάζουν και 
οι μηχανικές ιδιότητες των στηρικτικών συνδέ-
σμων με αποτέλεσμα να έχουμε περαιτέρω 
χαλάρωση. Ακολουθεί η ολίσθηση του λιπώ-
δους ιστού που συγκρατείται μόνο στα σημεί-
α των αληθών συνδέσμων όπως στο άνω έ-
ξω ζυγωματικό τόξο, στη ρινοχειλική και στη 
γραμμή της πικρίας. Για αυτό και όταν προχω-
ράμε σε αποκατάσταση όγκου και θέλουμε έ-
να πιο νεανικό πρόσωπο εγχύουμε τα εμφυ-
τεύματα βαθειά για να διορθώσουμε την ατρο-
φία στα εν τω βάθει στρώματα λίπους. Καλές 
γνώσεις ανατομίας επιβάλλονται για να μην έ-
χουμε επιπλοκές κατά την θεραπεία. Ενα πα-
ράδειγμα διόρθωσης λιποατροφίας στα πλαί-
σια της γήρανσης με υαλουρονικό. Η αποκα-
τάσταση οφείλει να μας αφήνει με μία βελτι-
ωμένη και όχι παραμορφωμένη εκδοχή του ε-
αυτού μας. 
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Ρόλος των ορμονών στην κύηση

Προγεστερόνη (P4) Ωχρό σωμάτιο

Επινεφρίδια

Πλακούντας (7η εβδ, 3ο μήνα)     
έναρξη τοκετού (& σε π/θ κυήσεις)

- Προετοιμασία εμφύτευσης - Ωρίμανση ενδομητρίου
- Αναστολή αγγειοσυσπαστικής δράσης λείων μυικών ινών μήτρας
-  έκκρισης PGs 
-  Μαστοκυττάρων 
-  Aναστολή λειτουργίας Τ-λεμφοκυττάρων απόρριψης εμβρύου (υ-

ποδοχείς PR-A,-B σε MC, EOS, MACRO, DC, LC, μεσολαβητές PIBF 
λεμφο-/Th2,  γλυκοδελίνη Α), GRs

- Παραγωγή αλατο- και γλυκοκορτικοειδών εμβρύου

Οιστρογόνα

Οιστραδιόλη (Ε2)
Ωχρό σωμάτιο (5-6η εβδ)
Πλακούντας >1οτρ, DHEA-S

Οιστριόλη (Ε3): 90% Πλακούντας, 16-ΟΗ DHEA-S

Οιστρόνη (Ε1)
Ωοθήκες (4-6η εβδ)
Επινεφρίδια (4-6η εβδ)
Πλακούντας, DHEA-S (μ,ε) 

- Ανάπτυξη και ωρίμανση ενδομητρίου
- Αγγειοδιαστολή
-  Ανοχή εμβρύου (υποδοχείς ΕRα,β σε Τ, Β λεμφοκύτταρα, μακρο-

φάγα, DCs)
- NK  uNK,  Μαστοκυττάρων 
- Κατακράτηση Νa, H2O
-  Xoριακή γοναδοτροπίνη (hCG)  κύτταρα συγκυτιοτροφοβλάστης  

 9-12η εβδ
- Βιωσιμότητα ωχρού σωματίου (παραγωγή προγεστερόνης)
- Εμφύτευση τροφοβλάστης, αγγειογένεση, θρέψη εμβρύου
- Mετανάστευση ρυθμιστικών Τ στη μήτρα 
- Yποδοχείς LH/CG, μανόζης   uNK
- Προαγωγή στεροειδογένεσης

Ανοσολογικοί μηχανισμοί
• Mακροφάγα   ρύθμιση δραστηριότητας τροφοβλάστη VEGF – αγ-

γειογένεση προστασία  hCG
• uNK   αρχικά 70% λευκοκυττάρων στον υπό ωρίμανση ιστό ρύθ-

μιση αγγειακής αναδιαμόρφωσης μήτρας από περιφέρεια 
και in situ ανάπτυξη

• Δενδριτικά   ανώριμος ανεκτικός φαινότυπος  IL-10 (  IL-12 α-
ποβολές)

• B  Β1   Β1a (  NABs -  σε προεκλαμψία),  AABs/P4)
       Β10 ή ρυθμιστικά (IL-10)/hCG
• Τ  ρυθμιστικά 
          Τh2 > Th1

 Αντιφλεγμονωδών παραγόντων  Προφλεγμονωδών παραγόντων

IL-4 IL-12

IL-10 IL-2

TGF-β IFN-γ

PIBF TNF-α

DCs NK

Μ2 Μακροφάγα (αργινάση, IL-1R 
ανταγωνιστή)

Μ1 Μακροφάγα 

Τh2 Th1

Ρυθμιστικά T Th17

Αντίσωμα

• Επιτυχής κύηση

• Φυσιολογικές αλλαγές
• Αλλαγές σε προϋπάρχοντα νοσήματα
• Ειδικές δερματοπάθειες της κύησης 

φυσιολογικές αλλαγές 

Υπερμελάγχρωση
(85-90%, 2ο τρίμηνο)

  α- και β-ΜSH, οιστρο-
γόνα, προγεστερόνη, β-
ενδορφίνες
 Τυροσινάση από hpl

- Μέλασμα: 70%
-   Μελάγχρωσης μέσης γραμμής, 

θηλών, έξω γεννητικών οργάνων, 
πτυχές, έσω επιφάνεια μηρών,  
περιομφαλικά

- Μελανίζουσα ακάνθωση
-  Γραμμές Voigt ή Futcher  

(πορεία περιφερικών νεύρων)

Αλλαγές συνδετικού ιστού -  Ραβδώσεις: 63-86%, 6ο-7ο μήνα  
(  κολλαγόνου, ινικής χορίου)

-  Επιδείνωση χηλοειδών, δερματοïνω-
μάτων, λειομυωμάτων, νευροïνωμά-
των, κυτταρίτιδας

Αγγειακές αλλαγές - Κιρσοί κάτω άκρων, οίδημα
-   Τηλεαγγειεκτασίες (  oιστρογόνα), 

 αιμαγγειώματα, πυογόνο κοκκίω-
μα: 0.5-5%

-  Παλαμιαίο ερύθημα: 33-66% (φυ-
λή, 1ο τρίμηνο), flushing, cutis 
marmorata

  Λειτουργίας εκκρινών ι-
δρωτοποιών αδένων 
(-παλαμών)
  Δραστηριότητας αποκρι-
νών αδένων

-  Υπεριδρωσία, δυσιδρωσικό έκζεμα

  Δραστηριότητας σμηγμα-
τογόνων αδένων

  οζιδίων Montgomery: 30-50%

Mεταβολές ονύχων
(2-40%)

-  Ευθραυστότητα, ονυχόλυση, λευκο-
νυχία, υπονύχια υπερκεράτωση

-  Καλοήθης ομοιόμορφη συμμετρική 
υπερμελάγχρωση πολλαπλών  
ονύχων

Τρίχες -  Υπερτρίχωση (επιμήκυνση αναγενούς 
σταδίου), τελογενής τριχόρροια (μετά 
τον τοκετό-1έτος), δασυτριχισμός

-  Ανδρογενετική αλωπεκία: απρόβλε-
πτη 

Βλεννογόνοι -  Σημεία Goodell και Chadwick 
-  Σημείο Jacquemier
-  Aιμαγγειώματα, αιμορροΐδες,  

πυογόνο κοκκίωμα
-  Υπεραιμία ούλων, ουλίτιδα: 2ο μή-

να
-  Ξηροστομία, υπεραιμία βλεννογό-

νου ρινός-παραρρινίων κόλπων

Δερματοπάθειες που βελτιώνονται κατά την κύηση  

Νοσήματα Παρατηρήσεις

Υπεριδρωσία παλαμών Βελτίωση παρά  δραστηριότητας 
εκκρινών αδένων

Νόσος Fox-Fordyce   δραστηριότητας αποκρινών αδένων

Πυώδης ιδρωταδενίτιδα

Συστηματική σαρκοείδωση Βελτίωση/Υποτροπή μετά τον τοκετό

Γραμμική IgA 
δερματοπάθεια

Βελτίωση (περιστατικά επιδείνωσης)/
Υποτροπή μετά τον τοκετό
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Δερματοπάθειες που επιδεινώνονται κατά την κύηση  

Νοσήματα Παρατηρήσεις

Κολπική καντιντίαση   Επίπτωση

Οξυτενή κονδυλώματα/ΗPV 
λοίμωξη, Λέπρα 

Συσχέτιση

Θυλακίτιδα από πιτυρόσπορο, 
κοκκιδιοειδομύκωση

Περιστατικά

Εντεροπαθητική ακροδερματίτι-
δα, μεταβαλλόμενη ερυθροκερα-
τοδερματοπάθεια, ηωσινοφιλική 
θυλακίτιδα (ν. Ofuji), ηωσινόφιλο 
κοκκίωμα

Έξαρση/επιδείνωση νόσου

Πολύμορφο ερύθημα Εκλυτικό αίτιο

ΣΕΛ   Δραστηριότητας νόσου

Κοινή πέμφιγα Πιθανή επιδείνωση

Χλόασμα, πυογόνο κοκκίωμα Εμφάνιση ή επιδείνωση

Νευροïνωμάτωση   Νευροïνωμάτων, ρήξη αγ-
γείων, κακόηθες σβάννωμα

Σύνδρομο Ehlers-Danlos I, IV Αιμορραγίες, ρήξη μήτρας

Δερματοπάθειες με άγνωστη ή απρόβλεπτη πορεία 
κατά την κύηση   

Νοσήματα Παρατηρήσεις

ΑΔ Συνήθως βελτίωση/Συχνά επιδείνωση

Ακμή Επιδείνωση, ύφεση ή στασιμότητα

Όψιμη δερματική πορφυρία Πιθανή επιδείνωση μετά 1ο τρίμηνο, 
ανεπαρκή στοιχεία

Δερματομυοσίτιδα Ανεπηρέαστη ή υποτροπή

Συστηματική σκληροδερμία Ανεπηρέαστη, ενδεχόμενες νεφρικές 
ή καρδιοπνευμονικές επιπλοκές

HIV Μάλλον ανεπηρέαστη, περιστατικά 
AIDS-Kaposi

Ελαστικό ψευδοξάνθωμα Μάλλον ανεπηρέαστo, περιπτώσεις 
επιδείνωσης δερματικών βλαβών, 
αιμορραγίες ΓΕΣ

Σπογγοειδής μυκητίαση,
παραψωρίαση κατά πλάκας

Χωρίς μεταβολή

Ψωρίαση Βελτίωση: 55%, επιδείνωση: 23%, 
χωρίς αλλαγή: 21%

Ειδικές δερματοπάθειες της κύησης   
• Πεμφιγοειδές της κύησης
• Κνησμώδεις και κνιδωτικές βλατίδες της κύησης 
• Ενδοηπατική χολόσταση
• Ατοπικό εξάνθημα της κύησης

Πεμφιγοειδές της κύησης   
• Επιδημιολογία:

- 1/2.000-1/60.000 κυήσεις
- Συνήθως 2ο-3ο τρίμηνο (1ο ή λοχεία: 14-25%) 
- Πολύτοκες > Πρωτότοκες
-  Μπορεί να εμφανιστεί σε υδατιδώδη μύλη ή τροφοβλαστικούς ό-

γκους, χοριοκαρκίνωμα
-   κίνδυνος άλλων αυτοανόσων (ν.Graves:10-11%, Ηashimoto, 

κακοήθης αναιμία, λεύκη, ελκώδης κολίτιδα)
- Τάση υποτροπής σε σοβαρότερη ΚΕ σε επόμενες κυήσεις 

• Παθογένεια:      
-  Κυκλοφορούντα IgG1 Abs προσδένονται στο NC16A περιοχή του 

κολλαγόνου ΧVII (BP-180) (-230)  ενεργοποίηση C  BM αμνι-
ακού ασκού 

-  Προέχει η αυτοάνοση αντίδραση σε χοριακό και αμνιακό επιθήλιο
-  Ισχυρή συσχέτιση με HLA-DR3 ή/και DR4
-   έκφραση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας ομάδας II (MHC II, DR, 

DP, DQ) στις χοριακές λάχνες, υποδηλώνει επιπλέον άνοση απά-
ντηση σε πατρικά Ags

• Kλινική εικόνα
- Προηγείται βασανιστικός κνησμός
-  Αρχικά κνιδωτικές βλατίδες - πλάκες στην κοιλιακή χώρα  ομ-

φαλική περιοχή
-  Τεταμένες φυσαλίδες ή πομφόλυγες που μοιάζουν με ΠΠ σε άκρα 

ή/και όλο το σώμα 
- Σπάνια πρόσωπο, +/-βλεννογόνοι

Διερεύνηση - Πορεία

Εργαστηριακά

Ιστολογική εξέταση: πρώιμο στάδιο: οίδημα στο άνω & μέσο χόριο, 
με περιαγγειακή κυρίως φλεγμονή από LMC, HC, EOS στάδιο πομ-
φολύγων: υποεπιδερμιδική φυσαλίδα  

Άμεσος ανοσοφθορισμός: γραμμοειδής εναπόθεση C3 κατά μήκος 
DEJ στο 100% ή/και IgG σε 30%

Έμμεσος ανοσοφθορισμός: κυκλοφορούντα IgG 30-100% 

Πρόγνωση

Μητέρα Υφέσεις - εξάρσεις, υποχώρηση τελευταίες εβδ. κύησης – 
2μήνες μετά τοκετό (σε λίγες εβδ.- μήνες/-11-12έτη)

Yποτροπή μετά τον τοκετό (75%), σε επόμενες κυήσεις, 
με ΕΡ ή με λήψη αντισυλληπτικών

Χωρίς απόδειξη: Θηλασμός

Νεογνό Σχετίζεται με σοβαρότητα νόσου, συνήθως καλή 

Μικρή  πρόωρα και  ΣΒ γέννησης

5-10% εμφάνιση πομφολύγων/ παροδικών βλαβών

Θεραπεία

Τοπικά ΚΣ, αντιισταμινικά

Συστηματικά ΚΣ (0,3 -0,5-1mg/kg πρεδνιζόνη), 1-2 εβδ  5-10mg/ημ

CsA/AZA/Δαψόνη, ΙVIG, Rituximab

kνησμώδεις και κνιδωτικές βλατίδες και πλάκες της κύησης   
• Eπιδημιολογία

- 1/160-200 κυήσεις (0.45-1%)
-  Συνήθως πρωτότοκες (73%), τελευταίες εβδ. πριν τον τοκετό ή α-

μέσως μετά (15%)
-  ΣΒ, ΚΤ, άρρενα

• Παθογένεια
-  Άγνωστη  
-  Εμφάνιση εξανθήματος κατά τη μεγαλύτερη διάταση του κοιλι-

ακού τοιχώματος [εμφάνιση ραβδώσεων]  τραυματισμός και 
φλεγμονή συνδετικού ιστού  ανάπτυξη PUPPP

-  Αύξηση CD1a κυττάρων στις βλάβες, μπορεί να υποδεικνύει ότι 
σε αυτή τη φάση αποκαλύπτονται αντιγονικά χαρακτηριστικά του 
συνδετικού ιστού που υποβοηθούν τη φλεγμονή

• Kλινική εικόνα
-  Ερυθηματώδεις βλατίδες που συρρέουν ταχέως σε κνιδωτικές 

πλάκες με πολυκυκλικό σχήμα και διάταξη
-  Βλάβες δίκην στόχου με κεντρική φυσαλιδοποίηση
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- Πομφοί: 20%, φυσαλίδες: 40%
- Μέσα στις ραβδώσεις: κοιλιά, μηροί, γλουτοί
- Σπάνια: πρόσωπο, μαστοί, παλάμες, πέλματα
- Περιομφαλική χώρα και βλεννογόνοι: χωρίς βλάβες.

Διερεύνηση - Πορεία   
• Εργαστηριακά

- Ιστολογική εξέταση μη ειδική

Πρόγνωση

Μητέρα & 
Νεογνό

Άριστη

Χωρίς τάση υποτροπής - εξαίρεση πολυδύναμες κυ-
ήσεις

Υποχώρηση: 6 εβδ.

Εμφάνιση εξανθήματος στο νεογνό (σπάνια)

Θεραπεία

Τοπικά ΚΣ

Αντιισταμινικά

Συστηματικά ΚΣ: Πρεδνιζολόνη 40-60mg\ημ x5 ημ, με σταδιακή 
5mg/2ημ για 2 εβδ.

ΑWB im

Ενδοηπατική χολόσταση της κύησης   
• Επιδημιολογία: 

- 1/50-1/50.000
- Κεντρική Ευρώπη: 0.1-0.2%, Σκανδιναβικές χώρες: 1.2%
- Χιλή, Bολιβία: 9.2-15.6%
- 2ο, 3ο τρίμηνο
- Οικογενή κατανομή: 45-70%

• Παθογένεια: 
- Διαταραχή έκκρισης χολικών αλάτων

- Αύξηση χολικών οξέων ορού

- Έναρξη κνησμού και πιθανή εμφάνιση ίκτερου
- Είσοδο χολικών οξέων στην εμβρυική κυκλοφορία

- Πλακουντιακή ανοξία και καρδιακή καταπληξία

- Μεταλλάξεις MDR3 (50% + oικ. Ιστ.), ΑΤP8B1, BSEP
- P23 χρωμόσωμα 2

• Διερεύνηση

Αιτιολογικοί παράγοντες

Γενετικοί Ενδημική επίπτωση
Οικογενής επίπτωση (μετάλλαξη σε γονίδιο πρωτεΐνης 
μεταφορέα χολικών αλάτων)

Ορμονικοί Εμφάνιση σε προχωρημένη κύηση
Μεταβολίτες της προγεστερόνης και των οιστρογόνων 
- χολοστατική δράση 
Λήψη αντισυλληπτικών - χολόσταση
Bιοδείκτες: miRNA επίπεδα ορού: 317a-5p, 6865-5p, 
1182 ;;
Mελέτη PITCHES: UCDA vs Pbo/ 20-40+6 εβδ

Εργαστηριακά   
- Ίκτερος: 14-25% (1-4 εβδ από έναρξη κνησμού)
-  Ηπατικών ενζύμων: 60-70%

-  Χολικών οξέων ορού (>11μmol/l) 
-  Γλυκίνη/Ταυρίνη χολικών οξέων <1
- Βιοψία ήπατος: σ.<20η εβδ, π/θ εργ >8 εβδ μετά τοκετό
-  Κίνδυνος στεατόρροιας και δυσαπορρόφηση βιταμίνης Κ
 - Κίνδυνος αιμορραγιών
- Παρακολούθηση t Quick, INR U/S ήπατος-χοληδόχου κύστεως

kλινική εικόνα   
• Αιφνίδια έναρξη κνησμού: εντοπισμένου, διάχυτου
• Αρχικά: παλάμες, πέλματα
• Κατά την έναρξη του κνησμού:  δέρμα ανεπηρέαστο
• Δευτερογένεις βλάβες: εκδορές και βλάβες κνήφης
• Πρόσωπο, εκτατικές επιφάνειες άκρων, κοιλιά και γλουτούς

Πορεία   

Πρόγνωση

Μητέρα Μετά τον τοκετό σταδιακή εξαφάνιση κνησμού (ημ.-
εβδ.)
Υποτροπή σε επόμενες: 45-70%
Σε ίκτερο και έλλειψη vit Κ   κίνδυνος αιμορραγίας 
σε μητέρα - νεογνό κατά τoν τοκετό ή μετά

Έμβρυο Αυξημένος κίνδυνος προωρότητας (19-60%)
Εμβρυική δυσχέρεια: 22-41% (καρδιακές διατ/χές – 
βραδυκαρδία: 14%,  κινητικότητα εμβρύου)
Αυτόματη αποβολή: 0.4-4.1% (συσχέτιση με  επίπε-
δα χολικών αλάτων >40μmol/l)

- Πρόκληση τοκετού: 36η-38η εβδ.

Θεραπεία  
- Oυρσοδεσοξυχολικό οξύ (UDCA) 
-  Δοσολογία: 15mg/kg/ημ / 450-1200mg/ημ σε 1,2 ή 3 διηρημένες 

δόσεις
- Ως τον τοκετό
- Μείωση κνησμού εγκύου
- Βελτίωση πρόγνωση εμβρύου
- Παρενέργειες: παροδική διάρροια
Αντιισταμινικά
- S-adenosyl-L-methionine (1600mg 4x/ημ)
- Δεξαμεθαζόνη (12mg 4x/ημ)
- Xoλεστυραμίνη (8-16gr/ημ)
- Δεν συμβάλλουν στην καλή πρόγνωση του εμβρύου
-  Απαραίτητη η εβδομαδιαία παρακολούθηση μητέρας-εμβρύου με 

καρδιοτοκογράφο

Ατοπικό εξάνθημα της κύησης  
• Επίπτωση:

- Συχνότερη: 30-50% εγκύων
- 1/5-1/20
- Έναρξη 1ο & 2ο τρίμηνο: 75%
-  Συνήθως και ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ατοπικής δερματίτι-

δας ή  IgE
• Παθογένεια:

-  Μειωμένη κυτταρική ανοσία   παραγωγή Th1 κυτοκινών (IL-2, 
IFNγ, IL-12)

- Αυξημένη χυμική ανοσία   Th2 κυτοκινών  (IL-4, IL10)

Ατοπικό έκζεμα  
• 20%: έξαρση προϋπάρχουσας ΑΔ
•  80%: 1ο επεισόδιο ή επανεμφάνιση ΑΔ μετά από μακροχρόνια ύ-

φεση
• Πρόσωπο, τράχηλος, V, καμπτικές επιφάνειες άκρων. 
• Eκζεματικές βλάβες (2/3)
• Bλατιδώδεις βλάβες (1/3)
• Στις θέσεις της ΑΔ ή γενικευμένα με κνησμό
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Κνήφη της κύησης   
• Επίπτωση:

- 1/300
- Έναρξη 25-30η εβδ (1-3τρ, >3 μήνες μετά)

• Κλινική εικόνα:
- Βλατίδες, οζίδια
- Ώμους, κοιλιακή χώρα, εκτατικές επιφάνειες άκρων

Κνησμώδης θυλακίτιδα της κύησης
• Επίπτωση:

- Έναρξη 4-9ο μήνα
• Κλινική εικόνα:

- Θυλακικές, ερυθηματώδεις βλατίδες, φλύκταινες
-  Ώμους, στήθος, άνω επιφάνεια ράχης, κοιλιακή χώρα, άνω άκρα, 

διάσπαρτο

Διερεύνηση - Πορεία
• Εργαστηριακά

- Ιστολογική εξέταση μη ειδική
- Άμεσος, έμμεσος ανοσοφθορισμός: -
-  IgE 20-70% 

• Πρόγνωση

Μητέρα Πολύ καλή ακόμη και με πολλαπλές βλάβες και έντονη ΚΕ
Υποτροπή σε επόμενες κυήσεις
Συχνή εμφάνιση ατοπίας και σε επόμενες κυήσεις

Έμβρυο Ανεπηρέαστο
Πιθανή ανάπτυξη ΑΔ

• Θεραπεία
- Τοπικά ΚΣ Βενζοïκό υπεροξείδιο
- Συστηματικά ΚΣ, αντιισταμινικά
- UVB

Συμπεράσματα
Ορμονολογικές, ανοσολογικές και μεταβολικές αλλαγές

Κυρίαρχος ρόλος φυλετικών ορμονών 

Φυσιολογικές προσαρμογές για ανάπτυξη εμβρύου 
• Διαφορική διάγνωση φυσιολογικών αλλαγών
• Αύξηση αναφορών δερματοπαθειών σε εγκύους
• Διαχείριση ειδικών δερματοπαθειών κύησης

φυσιολογικές αλλαγές 

Βλεννογόνοι Σημεία Goodell και Chadwick 
Σημείο Jacquemier
Aιμαγγειώματα, αιμορροΐδες, πυογόνο κοκκίωμα
Υπεραιμία ούλων, ουλίτιδα: 2ο μήνα
Ξηροστομία, υπεραιμία βλεννογόνου ρινός-
παραρρινίων κόλπων

Σπίλοι Ασυνήθως αλλαγές χρώματος
Δερματοσκοπικές αλλαγές παροδικές
Ιστολογικές αλλαγές (  αριθμού μιτώσεων χωρίς α-
τυπία)
Mονόπλευρος τηλεαγγειεκτασικός σπίλος

Νοσήματα αποκλειστικά 
του παιδικού δέρματος    
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕφΑΝΑΚΗ    
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων & 
Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» 18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Κάποια δερματολογικά νοσήματα εμφανίζονται 
είτε με μεγαλύτερη συχνότητα στην παιδική 

ηλικία είτε αφορούν αποκλειστικά την παιδική 
ηλικία και αυτό αφορά ιδιαίτερα τα νεογνά 

λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει 
το νεογνικό δέρμα. 

ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 
Μόνο στη νεογνική ηλικία παρατηρούνται 

το τοξικό ερύθημα του νεογνού, η παροδική 
φλυκταινώδης μελάνωση, η νεογνική κεφα-
λική φλυκταίνωση, η νεογνική ακροφλυκταί-
νωση, ο νεογνικός ερυθηματώδης λύκος και 
λοιμώδη συγγενή νοσήματα όπως η συγγε-
νής σύφιλη, η συγγενής ανεμοβλογιά, ο νε-
ογνικός έρπητας και το Bluberry muffin baby 
(λόγω δερματικής ερυθροποίησης). 

Το τοξικό ερύθημα του νεογνού αφορά πε-
ρίπου 40% των νεογνών, εμφανίζεται μεταξύ 

1-4ης ημέρα της ζωής και διαρκεί συνήθως 3 
ημέρες. Είναι άγνωστης αιτιολογίας, χαρακτη-
ρίζεται από ερυθηματώδεις βλατίδες ή φλύ-
κταινες στο πρόσωπο, κορμό, και στα κεντρι-
κά άκρα, ενώ χαρακτηριστική είναι ηωσινοφι-
λία που το συνοδεύει. 

Η παροδική φλυκταινώδης μελάνωση εμφα-
νίζεται συνήθως στα νεογνά με σκούρο δέρμα 
είναι άγνωστης αιτιολογίας, χαρακτηρίζεται από 
φλυκταινίδια που παρουσιάζονται στη γέννηση 
και αφήνουν κηλιδώδη υπερμελάχρωση στο 
πρόσωπο και στον κορμό, ενώ χαρακτηριστι-
κά είναι τα ουδετερόφιλα στην πάθηση αυτή. 

Η νεογνική κεφαλική φλυκταίνωση εμφανί-
ζεται με μονόμορφα βλατιδοφλυκταινίδια προ-
σώπου, οφείλεται στο Malasezia furfur και εί-
τε υποχωρεί αυτόματα είτε με τοπική αζόλη. 

Η νεογνική ακροφλυκταίνωση είναι άγνω-
στης αιτιολογίας και εμφανίζεται μέσα στον 1ο 

χρόνο της ζωής, συνήθως μέχρι τον 10ο μή-
να. Χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό, ερυ-
θηματώδεις βλατιδο/φυσαλίδες που γίνονται 
φλύκταινες και στη συνέχεια διαβρώσεις και 
εντοπίζεται στις παλάμες και πέλματα. Η νό-
σος συνήθως αποδράμει μέχρι το 2ο έτος και 
αντιμετωπίζεται με τοπικά στεροειδή. 

Ο νεογνικός ερυθηματώδης λύκος αποτελεί 
αυτοάνοσο νόσημα λόγω μεταφοράς των μητρι-
κών αντιγόνων anti-Ro/La/RNP μέσω του πλα-
κούντα στο κύημα. Εμφανίζεται μεταξύ 6-7ης 
εβδομάδας της ζωής, συνήθως στο πρόσωπο 
και τριχωτό, σαν δακτυλιοειδείς, πολυκυκλι-
κές ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες. Το νεογνικό 
ερυθηματώδη λύκο μπορεί να συνοδεύει κολ-
ποκοιλιακός αποκλεισμός καθώς και σπανιό-
τερα θρομβοπενία και προσβολή του ήπατος. 
Το δερματικό εξάνθημα αποδράμει αυτόματα 
έως τον 8-12ο μήνα χωρίς να αφήνει ουλές. 
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Ο νεογνικός έρπητας οφείλεται στον ιό του 
απλού έρπητα ο οποίος μεταδίδεται κατά τον 
τοκετό. Το νόσημα είναι σπάνιο καθώς αφορά 
1:3000-20000 γεννήσεις. Ο νεογνικός έρπητας 
λαμβάνει 3 κλινικές μορφές: τη Δερματοβλεν-
νογόνια (45%) με βλάβες στο δέρμα, τα μάτια 
και το στόμα, τη Διάσπαρτη (22%) όπου προ-
σβάλλονται πολλαπλά όργανα- ήπαρ, πνεύ-
μονες, εγκέφαλος και χαρακτηρίζεται από υψη-
λή θνησιμότητα (50%) και την Προσβολή του 
ΚΝΣ (35%) με σοβαρές νευρολογικές επιπλο-
κές και 15% θνησιμότητα. 

Το Bluberry muffin baby μπορεί να οφείλεται 
σε λοιμώδη αίτια (CMV, HSV, Τοξοπλάσμω-
ση, Ιός Coxsakie, Ερυθρά) καθώς και σε κα-
κοήθειες και αιματολογικά νοσήματα. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 
Κλασσικά οι αναπτυξιακές ανωμαλίες πα-

ρατηρούνται κατά την νεογνική ηλικία και με-
ταξύ αυτών μπορεί να εντοπιστούν υπεράριθ-
μος τράγος, προωτιαίες κύστεις και συρίγγια, 
κύστεις και συρίγγια βραγχιακού τόξου, υπε-
ράριθμες θηλές, αναπτυξιακές ανωμαλίες ομ-
φαλού, αμαρτώματα, δυσραφισμός (κρανια-
κός ή σπονδυλικής στήλης), ρινικό γλοίωμα, 
δερμοειδείς κύστεις και απλασία δέρματος. 

Ο κρανιακός δυσραφισμός εμφανίζεται με 
κάποια δερματικά στίγματα όπως ένα ιώδες δι-
αυγές ευπίεστο οζίδιο, μία ουλή και κυρίως με 
το σημείο του έντριχου κολαρέτου. Τα στίγ-
ματα εντοπίζονται στη μέση γραμμή κρανίου, 

αυξάνονται με το κλάμα και στο 20-40% των 
περιπτώσεων συνδέονται με το ΚΝΣ. 

Ο δυσραφισμός της σπονδυλικής στήλης εκ-
δηλώνεται με κάποια σημεία όπως με άτυπο 
Dimple, με απλασία δέρματος, με άτυπη «ου-
ρά», με εντοπισμένη υπερτρίχωση, με δερμο-
ειδή κύστη, με λίπωμα ή με αιμαγγείωμα. Η 
υποψία δυσραφισμού είναι ακόμη πιο ισχυ-
ρή αν υπάρχει απόκλιση της μέσης γραμμής 
του γλουτού. 

Η απλασία δέρματος εντοπίζεται συνήθως 
στο τριχωτό, οι βλάβες είναι συνήθως μονή-
ρεις, μεγέθους 1-3 εκ, ομαλού σχήματος και 
συνήθως καλύπτονται από ατροφική μεμβρά-
νη. Θεραπεύονται αυτόματα με ουλή. 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Ιογενή νοσήματα 

Κάποιες ιογενείς λοιμώξεις όπως το λοιμώδες 
ερύθημα, το αιφνίδιο ερύθημα του νεογνού, η 
νόσος χειρός/ποδός/ στόματος, το ετερόπλευρο 
εξάνθημα πλαγίου κορμού της παιδικής ηλι-
κίας και το σύνδρομο Gianotti-Crosti είτε εμ-
φανίζονται αποκλειστικά στην παιδική ηλικία 
είτε με μεγάλη διαφορά στην παιδική ηλικία. 

Το λοιμώδες ερύθημα οφείλεται στον 
Parvovirus B19 και εκδηλώνεται με ερύθη-
μα παρειών και κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 
τύπου δικτύου κυρίως στα άκρα και λιγότερο 
στον κορμό. Χαρακτηριστικά υποτροπιάζει με 
την έκθεση στον ήλιο και μπορεί να συνοδεύ-
εται από αρθραλγία. 

Το αιφνίδιο ερύθημα του νεογνού οφείλεται 
στον HSV6, χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρε-
τό 39-40 οC ενώ μετά την πτώση του πυρε-
τού ακολουθεί κηλιδώδες/ήπιο κηλιδοβλατι-
δώδες εξάνθημα για 1-2 ημέρες. Χαρακτηρι-
στικά οι κηλίδες/ βλατίδες περιβάλλονται από 
λευκή άλω και εντοπίζονται στον κορμό και 
στα κεντρικά άκρα. 

Η νόσος χειρός/ποδός/ στόματος οφείλεται 
στον ιό Coxackie και χαρακτηρίζεται από πυ-
ρετό και κυρίως από φυσαλίδες χεριών/πο-
διών/στόματος. Το εξάνθημα μπορεί να είναι 
πιο γενικευμένο και να καταλαμβάνει και τους 
γλουτούς ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ακολου-
θεί ονυχομάδεση. 

Το ετερόπλευρο εξάνθημα πλαγίου κορμού 
της παιδικής ηλικίας οφείλεται σε ιό άγνωστο. 
Μετά από πρόδρομα συμπτώματα του γαστρε-
ντρικού ή ανώτερου αναπνευστικού ακολου-
θεί το εξάνθημα που εντοπίζεται στη μασχάλη 
και σύστοιχο πλάγιο του κορμού. 

Το σύνδρομο Gianotti-Crosti αποτελεί αντι-
δραστικό εξάνθημα σε ιογενή λοίμωξη (EBV, 
HB, CMV) ή εμβολιασμό. Αποτελεί μονό-
μορφο βλατιδώδες ή βλατοδοφυσαλιδώδες 
εξάνθημα που χαρακτηρίζεται από συμμετρι-
κές βλάβες στο πρόσωπο, γλουτούς και άκρα, 
ενώ οι βλάβες αποδράμουν αυτόματα μετά 
από 10 ημέρες. 
Βακτηριακές- μυκητιασικές- παρασιτικές λοιμώξεις 

Από τις βακτηριακές λοιμώξεις το Σύνδρο-
μο της σταφυλοκοκκικής απολέπισης αφορά 
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αποκλειστικά τα παιδιά, ενώ η δερματοφυτία 
του τριχωτού κατά κανόνα παρατηρείται στην 
παιδική ηλικία. Η φθείρα του εφηβαίου στα 
παιδιά εναποθέτει αβγά στις βλεφαρίδες και 
η ψώρα στα βρέφη και στα παιδιά εντοπίζεται 
και στο πρόσωπο και τριχωτό. 

Το σύνδρομο της σταφυλοκοκκικής απολέπι-
σης οφείλεται στις απολεπιστικές τοξίνες Α και 
Β του Staph. aureus και συνήθως εμφανίζεται 
σε νεογνά και παιδιά <6 ετών λόγω της ανώρι-
μης νεφρικής λειτουργίας στις ηλικίες αυτές με 
αποτέλεσμα την αδυναμία αποβολής της το-
ξίνης. Το νόσημα είναι σπάνιο εμφανίζεται με 
συχνότητα 0.09-0.5/1.000.000 και στα παιδιά 
η θνητότητα υπολογίζεται σε 3.6-11%. Χαρα-
κτηρίζεται από ευαισθησία δέρματος και ερύ-
θημα αρχικά, ενώ ακολουθούν πομφόλυγες 
και αποφλοίωση, χαρακτηριστικά το σημείο 
Nikolsky είναι θετικό, το δέρμα είναι στίλβον 
και κυρίως προσβάλλονται οι πτυχώσεις. Ένα 
2ο κύμα αποφλοίωσης μπορεί να παρουσια-
στεί μέσα σε 10 ημέρες. Τυπικά οι βλενογόννοι 
δεν προσβάλλονται. Σαν επιπλοκές μπορεί να 
παρατηρηθούν αφυδάτωση και επιμολύνσεις.

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Κάποιες δερματοπάθειες όπως η ηωσινο-

φιλική φλυκταινώδης θυλακίτιδα, η δερματί-
τιδα εκ σπαργάνων και η νεανική πελματιαία 
δερματοπάθεια εμφανίζονται μόνο στα παι-
διά, ενώ η μαστοκυττάρωση μόνο στα παιδιά 
εκδηλώνεται με τη μορφή του μονήρους μα-

στοκυττώματος και με τη διάχυτη μορφή και ο 
λειχήνας με τη μορφή του γραμμικού και του 
στιλπνού λειχήνα. Η γραμμική IgA νόσος της 
παιδικής ηλικίας είναι ένα χαρακτηριστικό νό-
σημα που προσβάλλει τα παιδιά, κάποιες ινω-
ματώσεις και ορισμένες αγγείτιδες και υποδερ-
ματίτιδες προσβάλλουν μόνο τα παιδιά και η 
εντοπισμένη σκληροδερμία στα παιδιά παίρ-
νει τη γραμμική μορφή με σοβαρές επιπλοκές. 

Η ηωσινοφιλική φλυκταινώδης θυλακίτιδα 
παρατηρείται σε νεογνά/βρέφη είναι άγνωστης 
αιτιολογίας και χαρακτηρίζεται από περιφερική 
ηωσινοφιλία. Στα νεογνά παρατηρούνται θυ-
λακικές ερυθηματώδεις βλατίδες/φυσαλίδες 
στο τριχωτό με έντονο κνησμό και σπανιότε-
ρα στον κορμό και στα άκρα. Η νόσος χαρα-
κτηρίζεται από ίαση και υποτροπές. Στα παι-
διά παρατηρούνται βλατιδοφλύκταινες σε δα-
κτυλιοειδή ή πολυκυκλικά σχήματα σε σμηγ-
ματορροικές ζώνες. Θεραπευτικά χορηγούνται 
τοπικά στεροειδή. 

Η δερματίτιδα εκ σπαργάνων αποτελεί μία 
ερεθιστική εξ’ επαφής δερματίτιδα λόγω πα-
ρατεταμένης επαφής με τα κόπρανα και τα 
ούρα. Χαρακτηρίζεται από στίλβον ερύθημα 
(σαν έγκαυμα) σε θέσεις επαφής δέρματος και 
πάνας, τυπικά ΔΕΝ προσβάλλεται το βάθος 
των πτυχών και αν επιμολυνθεί από Candida 
albicans παρατηρούνται δορυφορικά φλυκται-
νίδια. Αντιμετωπίζεται με συχνές αλλαγές της 
πάνας, κρέμες φραγμού και ήπια τοπικά κορ-
τικοστεροειδή με αντιμυκητιασικά. 

Η νεανική πελματιαία δερματοπάθεια εί-
ναι άγνωστης αιτιολογίας χαρακτηρίζεται από 
ερύθημα με επιφανειακή απολέπιση και ρωγ-
μές στις θέσεις του πέλματος που φέρουν βά-
ρος και χειροτερεύει με συνθετικά παπούτσια. 

Η μαστοκυττάρωση μόνο στα παιδιά εκδη-
λώνεται με τη μορφή του μονήρους μαστοκυτ-
τώματος και με τη διάχυτη μορφή. Το μονήρες 
μαστοκύττωμα εμφανίζεται στη γέννηση ή κατά 
τη βρεφική ηλικία σαν πλάκα ή οζίδιο, χρώμα-
τος καφεοειδούς- ερυθρού και συνήθως απο-
δράμει αυτόματα. Στην διάχυτη δερματική μα-
στοκυττάρωση χαρακτηριστικά προσβάλλεται 
όλο το σώμα από βλατίδες και πλάκες συρρέ-
ουσες με πάχυνση του δέρματος, ενώ συνή-
θως συνυπάρχει υπερμελάχρωση και μπορεί 
να παρατηρηθούν φυσαλίδες και πομφόλυ-
γες ή να καταλήξει σε ερυθροδερμία. 

Ο λειχήνας προσβάλλει στα παιδιά και τους 
εφήβους με τη μορφή του γραμμικού και του 
στιλπνού λειχήνα. Ο στιλπνός λειχήνας εμφανί-
ζεται με στιλπνές, μονόμορφες βλατίδες, συρ-
ρέουσες, μεγέθους 1-2χιλ, χρώματος δέρμα-
τος κυρίως στον κορμό και τους βραχίονες και 
θεραπεύεται με τοπικά στεροειδή. Ο γραμμι-
κός λειχήνας είναι συχνός στα παιδιά και εμ-
φανίζεται με λειχηνοειδείς φλεγμονώδεις βλα-
τίδες κατά μήκος γραμμών Blaschko. Αποδρά-
μει αυτόματα σε εβδομάδες έως έτη. 

Η γραμμική IgA νόσος της παιδικής ηλικίας 
αποτελεί αυτοάνοσο νόσημα και οφείλεται σε 
εναπόθεση IgA αντισώματος έναντι της βασι-

•  Kορυφαίο Προϊόν στη
∆ερµατολογική - Aντιγηραντική Φροντίδα

•  Προσφέρει Iσχυρή Aντιοξειδωτική ∆ράση

•  Προλαµβάνει τη φωτογήρανση

•  Πρόληψη & Aντιµετώπιση ∆υσχρωµίας

Συνεργική δράση:

ορού Bιταµίνης C (Φυσική σε D & L µορφή)   

µε Bιταµίνη E & α-Λιποϊκό Oξύ    

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

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

µε πάνω από 140.000 πωλήσεις στην Eλλάδα

CVital Set Active
1998-2020:
22 χρόνια

 Tο Πρώτο Σκεύασµα Bιταµίνης C  
στην Eυρώπη από το 1998

 Kυκλοφορεί στις H.Π.A.
F.D.A  Approval – 2008

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr



ΣΕΛΙΔΑ 40

κής μεμβράνης. Το νόσημα είναι σπάνιο (1: 
500.000), προσβάλλει συνήθως παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας και εμφανίζεται με τεταμένες 
πομφόλυγες σε πολυκυκλικά ή δακτυλιοειδή 
σχήματα συνήθως στην περιγεννητική χώρα, 
από όπου και επεκτείνεται, καθώς και περιστο-
ματικά. Μπορεί να προσβληθούν και οι βλεν-
νογόνοι. Στην ιστολογική εξέταση διαπιστώνε-
ται υποεπιδερμιδική πομφόλυγα με διήθηση 
από ουδετερόφιλα, ενώ στον άμεσο IF φαίνε-
ται γραμμική εναπόθεση IgA στη βασική μεμ-
βράνη. Η θεραπεία εκλογής είναι η δαψόνη. 

Στις ινωματώσεις ανήκουν το μυοίνωμα/μυ-
οινωμάτωση, η ινωμάτωση τραχήλου, το ινώ-
δες αμάρτωμα της βρεφικής ηλικίας, η νεογνι-
κή ινωμάτωση, η ινωμάτωση δακτύλων και το 
νεογνικό ινοσάρκωμα. 

Το μυοϊνωμα είναι μονήρης βλάβη, οζίδιο 
χιλ- 3εκ που εμφανίζεται μέσα στον 1ο χρό-
νο της ζωής, στην κεφαλή και τράχηλο. Αν οι 
βλάβες είναι πολλαπλές η κατάσταση λέγε-
ται μυοινωμάτωση και σε αυτή την περίπτω-
ση μπορεί να προσβληθούν και άλλα όργα-
να όπως το μυοκάρδιο, ΓΕΣ, πνεύμονας, και 
ο σκελετός με απρόβλεπτη εξέλιξη. 

Το ινώδες αμάρτωμα της βρεφικής ηλικίας 
εμφανίζεται σαν οζίδιο ή πλάκα στον κορμό 
ή στα κεντρικά άκρα πριν από το 2ο έτος, ενώ 
στην ινωμάτωση των δακτύλων προσβάλλο-
νται τα δάκτυλα του χεριού-ποδιού πριν από 
το 1ο έτος με οζίδια, συμπαγή, χρώματος δέρ-
ματος, μονήρη ή πολλαπλά. 

Η υποδόρια νέκρωση λίπους παρουσιάζεται 
στα βρέφη και στα νεογνά λόγω του ότι το νε-
ογνικό λίπος κρυσταλλοποιείται ευκολότερα 
λόγω υποθερμίας. Η κατάσταση εμφανίζεται 
συνήθως μετά από δύσκολο τοκετό ή έκθεση 
του νεογνού στο ψύχος κυρίως στον οπίσθιο 
κορμό και γλουτούς και λιγότερο στις παρειές, 
σαν οζίδια και πλάκες ερυθροιώδη. Η κυριό-
τερη επιπλοκή είναι η υπερ/ υποασβαστιαιμία. 

Το Sclerema neonatorum εμφανίζεται σε νε-
ογνά πολύ άρρωστα, συνήθως στα πρόωρα 
λόγω της υποξίας του δέρματος, αρχικά στους 
γλουτούς και άκρα και μετά γενικεύεται σε όλο 
το σώμα. Η πάθηση χαρακτηρίζεται από σκλή-
ρυνση του δέρματος και είναι κακής πρόγνωσης. 

Η πορφύρα Henoch Scholein είναι μία λευ-
κοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα λόγω εναπόθε-
σης της IgA που χαρακτηρίζεται από πορφύ-
ρα, αρθρίτιδα, κωλικοειδές κοιλιακό άλγος και 

νεφρίτιδα και είναι συνήθως μεταστρεπτοκοκ-
κικής αιτιολογίας. 

Το οξύ αιμορραγικό οίδημα της παιδικής ηλι-
κίας συνήθως οφείλεται σε λοίμωξη του ανω-
τέρου αναπνευστικού και εμβολιασμούς. Εμφα-
νίζεται σε παιδιά από 4μηνών- 2ετών και χαρα-
κτηρίζεται από οίδημα, πορφύρα και εκχυμώ-
σεις δίκην στόχου στα άκρα και στο πρόσωπο. 
Το παιδί παρά το εξάνθημα βρίσκεται σε κα-
λή γενική κατάσταση και η νόσος αποδράμει 
αυτόματα σε 1-3 εβδομάδες. Ιστολογικά πα-
ρατηρείται λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα. 

Η νόσος Kawasaki αποτελεί αγγειίιτιδα των 
μεγάλων αγγείων και εμφανίζεται με πυρετό 
που διαρκεί περισσότερο από 5 ημέρες, ερύ-
θημα και οίδημα παλαμών- πελμάτων, πολύ-
μορφο εξάνθημα κορμού και απολέπιση πε-
ρινέου, επιπεφυκίτιδα, ερύθημα χειλέων και 
φραουλοειδή γλώσσα και τραχηλική λεμφα-
δενοπάθεια. Στο 25% εμφανίζονται ανευρύ-
σματα στεφανιαίων αρτηριών. 

Η γραμμική μορφέα είναι ο συχνότερος τύ-
πος εντοπισμένης σκληροδερμίας των παι-
διών και ιδίως η σκληροδερμία δίκην σπάθης. 
Οι βλάβες εντοπίζονται κατά μήκος γραμμών 
Blaschko στον κορμό και στα άκρα, ενώ στο 
πρόσωπο παίρνει τη μορφή δίκην σπάθης. 
Προηγείται ένα ήπιο φλεγμονώδες στάδιο και 
ακολουθεί σκλήρυνση του δέρματος. Μπορεί 
να ακολουθήσει προσβολή υποκείμενων μυ-
ών και οστών. Οι κυριότερες επιπλοκές είναι 
η ουλωτική αλωπεκία και απώλεια φρυδιών, 
η ατροφία σκέλους και αναπηρία. Το Σύνδρο-
μο Parry- Romberg χαρακτηρίζεται από προ-
σβολή του ΚΝΣ, των οφθαλμών, από ατρο-
φία της γλώσσας , και ανωμαλίες της γνάθου 
στα πλαίσια σκληροδερμίας δίκην σπάθης. 
Ο χειρότερος τύπος σκληροδερμίας στα παι-
διά είναι η πανσκληρωτική μορφέα. Το νόση-
μα σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται σαν συστηματικό νόσημα με κορτι-
ζόνη και μεθοτρεξάτη. 

ΟΓΚΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Από τους αγγειακούς όγκους τα αιμαγγειώ-

ματα, τα συγγενή αιμαγγειώματα, το θυσανο-
ειδές αγγείωμα, το αιμαγγειοενδοθηλίωμα τύ-
που Κaposi προσβάλλουν αποκλειστικά τα παι-
διά καθώς και κάποιες ιστιοκυτταρώσεις, ενώ 
ορισμένοι όγκοι της παιδικής ηλικίας έχουν χα-
ρακτηριστικές δερματικές εκδηλώσεις όπως το 

ραβδομυοσάρκωμα, το νευροβλάστωμα και 
το λιποβλάστωμα. 

Αιμαγγείωμα είναι αγγειακός καλοήθης όγκος 
που εμφανίζεται κατά τη βρεφική ηλικία, εμ-
φανίζει αρχικά γρήγορη ανάπτυξη, στη συ-
νέχεια σταθεροποίηση και μετά υποστροφή. 
Σε αντίθεση με τα αιμαγγειώματα τα συγγε-
νή αιμαγγειώματα ιστολογικά είναι GLUT-1 
(Glucose transporter protein-1) αρνητικά και 
διακρίνονται στα: RICH: που χαρακτηρίζονται 
από γρήγορη υποστροφή μέχρι το τέλος του 
1ου χρόνου αφήνοντας πάντα υπολειπόμε-
νες βλάβες-ουλή, και στα NICH τα οποία δεν 
υποστρέφουν. 

Το θυσανοειδές αγγείωμα είναι σπάνιος αγ-
γειακός όγκος, ο οποίος εμφανίζεται μετά τη 
γέννηση, συνήθως μέχρι τον 1ο χρόνο σαν δι-
ηθημένη ερυθηματώδης πλάκα ή όγκος συχνά 
με δακτυλιοειδές σχήμα στον τράχηλο και άνω 
κορμό. Η κατάσταση επιπλέκεται από το Σύν-
δρομο Kasabach-Meritt. Η πορεία του όγκου 
είναι αργή επέκταση για χρόνια. 

Το αιμαγγειοενδοθηλίωμα τύπου Κaposi είναι 
σπάνιος αγγειακός όγκος της νεογνικής ηλικί-
ας ο οποίος είναι τοπικά επιθετικός όγκος, ορι-
ακής κακοήθειας που δεν δίνει μεταστάσεις. 
Συνήθως εντοπίζεται στην κεφαλή και τράχη-
λο, οι βλάβες είναι συνήθως μεγέθους >5εκ, 
ερυθρού ή ιώδους χρώματος, με αιμορραγι-
κή και στίλβουσα επιφάνεια και σκληρής σύ-
στασης. Η κυριότερη επιπλοκή είναι το Σύν-
δρομο Kasabach-Meritt. 

ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΕΙΣ
Στον Πίνακα βλέπουμε τις ιστιοκυτταρώσεις 

που προσβάλλουν μόνο παιδιά. 
Η Ιστιοκυττάρωση Langerhans  χαρακτηρίζε-

ται από βλατίδες καφεοειδείς  με ή χωρίς  πε-
τέχειες ενώ σπανιότερα παρατηρούνται  φυσα-
λίδες, και ελκώσεις. Οι βλάβες συνήθως παίρ-
νουν τη μορφή της σμηγματορροικής δερμα-
τίτιδας. Η ιστολογική εικόνα είναι διαγνωστι-
κή με την εύρεση των  κυττάρων Langerhans 
CD1a+, Langerin+, S-100+ 

Το νεανικό ξανθοκοκκίωμα χαρακτηρίζεται 
από κιτρινωπά οζίδια ή βλατίδες και ιστολογι-
κά παρατηρούνται τα διαγνωστικά Touton γι-
γαντοκύτταρα. 

Όγκοι της παιδικής ηλικίας με εκδηλώσεις στο 
δέρμα είναι το ραβδομυοσάρκωμα, το νευρο-
βλάστωμα και το λιποβλάστωμα. 

Ιστιοκυτταρώσεις Langerhans 

Ηλικία Συνήθεις θέσεις Άλλα ευρήματα 

Litterer –Siwe 0-2 Τριχωτό, πτυχές, κορμός Προσβολή σπλάχνων, οστών 

Hand-Schuller-Christian 2-6 Τριχωτό, πτυχές, κορμός, ούλα Άποιος διαβήτης, εξόφθαλμος, 
οστικές βλάβες 

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα 7-12 Σπάνια δέρμα Κυρίως βλάβες οστών 

Hashimoto-Pritzker Συγγενής Μονήρης βλάβη ή πολλαπλές διάσπαρτες Αυτόματη υποχώρηση 

non-Langerhans ιστιοκυτταρώσεις 

Νεανικό ξανθοκοκκίωμα 0-2 Συνήθως 1-λίγες βλάβες. 
Σπανιότερα διάσπαρτες πολλαπλές. 
Κεφαλή> κορμός>άκρα

Σπάνια προσβολή οφθαλμών, σπλάχνων, 
συνήθως αυτόματη υποχώρηση. 
Σχέση με NF-1, λευχαιμία

Καλοήθης κεφαλική ιστιοκυττάρωση 0-3 Πρόσωπο, τράχηλος> κορμός, άκρα Αυτόματη υποχώρηση 
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Κρυοθεραπεία: 
Ιδιαιτερότητες σε παιδιά, 
εφήβους & ενήλικες    
Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, noσ. «A. Συγγρός»

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Οι βασικές αρχές της κρυοχειρουργικής όσον 
αφορά την παθογένεια, τις τεχνικές και τις 

μεθόδους είναι σε γενικές γραμμές ίδιες στα 
παιδιά και στους ενήλικες. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΡΥΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΒΛΑΒΗΣ 

Η αφαίρεση θερμότητας από ένα βιολογικό 
σύστημα προκαλεί διαταραχές τόσο στο κύτ-
ταρο όσο και στο υδατικό σύστημα και στους 
ηλεκτρολύτες

Οι διαταραχές σε κυτταρικό επίπεδο προ-
καλούνται από 
• Τον σχηματισμό εξωκυτάριου πάγου
• Τον σχηματισμό ενδοκυτταριου πάγου
• Τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές 
• Την μετουσίωση πρωτεϊνών
• Διαταραχές αιμάτωσης και φλεγμονή
•  Ταχύτητα ψύξης, Τελική θερμοκρασία στον 

ιστό στόχο, Χρόνος ψύξης
• Χρόνος απόψυξης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο τεχνικές είναι ίδιες τόσο στα παιδία όσο 

και στους ενήλικες με μικρές διαφορές. Οι τε-
χνικές είναι οι εξής:
1) τεχνικη βαμβακοφόρου στειλεού
2)  τεχνική του ψεκασμού (ανοιχτός, με κώνο, 

με κλειστό κωνο)
3) εξ επαφής τεχνική
4) ενδοβλαβικη τεχνική)

Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟ
•  Η αίσθηση του πόνου αρχίζει όταν η θερμο-

κρασία φθάνει τους 5ο C
•  Ο πόνος είναι αποτέλεσμα δυο μηχανισμών

-  Οι κινίνες και η ουσία P διεγείρουν τις ελεύ-
θερες απολήξεις των νευρικών κυττάρων

-  κυταροκινες ενισχύουν τον πόνο που πα-
ράγεται από προϊόντα αραχιδονικού οξέ-
ος / κυκλοοξυγενάσης, συμπαθητικομιμι-
τικές αμίνες , TNF-α, IL1 και IL-8

Παρόλο που οι βασικές αρχες της κρυο-
χειρουργικής είναι ίδιες τόσο στα παιδιά όσο 
και στους ενήλικες υπάρχουν διάφορες όσον 
αφορά: 

-  Την συνεργασιμότητα των μικρών ασθε-
νών σε σχέση με τους ενήλικες

-  Τα νοσήματα που αντιμετωπίζονται 
-  Τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 
& ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ασφαλής και αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση του παιδιατρικού πόνου είναι ταυτοχρόνως 
τέχνη και επιστήμη

Η γνώση των σταδίων του πόνου, η παρο-
χή απλών εξηγήσεων, η εντιμότητα στα παι-
διά και τους γονείς τους είναι ουσιώδη για την 
επιτυχία μιας επέμβασης

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ
Η εκτίμηση του πόνου στο παιδί εξαρτάται: 

• Από την ηλικία του παιδιού
• Την ικανότητα του να επικοινωνεί
• Την συμπεριφορά του
• Την επικοινωνία με τους γονείς,
• Το πολιτιστικό του υπόβαθρο
• Τις γλωσσικές διαφορές με τους θεράποντες

Χρονος πληροφορησης
Ο χρόνος που θα πληροφορηθεί το παιδί 

για την επικείμενη επέμβαση δεν πρέπει να 
είναι πολύ μακρύς (γιατί αυξαίνει το άγχος), 
ούτε αμέσως πριν την επέμβαση γιατί δεν πα-
ρέχεται αρκετός χρόνος για να αφομοιώσει τις 
πληροφορίες που του δίνονται

 
ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ 
ΚΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
Αφαίρεση της προσοχής 

Η αφαίρεση της προσοχής του παιδιού μει-
ώνει τον πόνο και το άγχος
•  Ρυθμική αναπνοή, ζητάμε από το παιδί να 

σκεφτεί κάτι ευχάριστο
•  Για μικρότερα παιδιά οι γονείς μπορούν να 

πουν μια ιστορία η ένα τραγουδάκι
•  Οπτική αφαίρεση (να δει το παιδί μια ευχά-

ριστη ταινία, κινούμενα σχέδια)
•  Ακουστική αφαίρεση

Counter stimulation
•  Είναι η τεχνική κατά την οποία εφαρμόζου-

με πίεση η μασάζ δίπλα στην περιοχή που 
θα γίνει η επέμβαση

•  Ανάλογα με την ηλικία (νεογνά, βρέφη, νή-
πια, παιδιά σχολικής ηλικίας, έφηβοι) θα 
διαλέξουμε τεχνικές που μειώνουν τον πόνο 
και το άγχος (μείωση του θορύβου και του 
φωτός, παιχνίδια, βίντεο, τραγούδια κ.λ.π.)

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Χρησιμοποιούμε ειδικό λεξιλόγιο για τα παι-

δία για να μειωσουμε το άγχος τους και να απο-
σπασουμε τηυν προσοχή τους απο την επικεί-
μενη επέμβαση

Φρασεις που πρεπει νa αποφευγουμε
•  Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ( καθησύχαση) 
•  Πρόκειται να πονέσεις/δεν πρόκειται να πο-
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νέσεις (αρνητική εστίαση)
•  Κάνεις σαν μωρό (κριτική) 
•  Θα αισθανθείς κάτι σαν τσίμπημα σφήκας
•  Η διαδικασία θα κρατήσει για... (αρνητική 

εστίαση) 
•  Συγγνώμη (απολογία ) 
•  Μην κλαις (αρνητική εστίαση) 
•  Τελειώσαμε (αρνητική εστίαση)
 
Φρασεις που πρεπει να χρησιμοποιουμε
•  Ποιο μάθημα είχατε στο σχολείο σήμερα; 

(αφαίρεση)
•  Θα αισθανθείς κάτι σαν γαργαλημα
•  Πες μου ποιό φιλμ είδες τελευταία
•  Πες μου πώς αισθάνεσαι
•  Η διαδικασία θα κρατήσει λιγότερο από (ένα 

πρόγραμμα τηλεόρασης, ένα τραγούδι) 
•  Είσαι πολύ γενναίος (έπαινος) 
•  Αυτό ήταν δύσκολο, είμαι υπερήφανος για 

την αντίδραση σου (έπαινος) 
•  Τα κατάφερες τελικά αναπνέοντας βαθιά 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Για να είναι αποτελεσματικό ένα τοπικό αναι-
σθητικό πρέπει να διασχίσει τις στιβάδες της 
επιδερμίδας και να φθάσει στις νευρικές απο-
λήξεις που βρίσκονται στο χόριο.

Συνήθως αφήνεται πάνω στο δέρμα για 30-
60 λεπτά

Χρειάζεται προσοχή διότι παρατεταμένη 

εφαρμογή και απορρόφηση μπορεί να προ-
καλέσει καρδιοτοξικότητα και βλάβη του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος

Παρακεταμολη και nsaiss
-  H παρακεταμόλη και η ibuprofen δεν έχουν 

αναλγητική δράση κατά την διάρκεια της 
επέμβασης αλλά έχουν καλή δράση μετά 
την επέμβαση

-  Ηρεμιστικά,πρέπει να χρησιμοποιηθούν με 
προσοχή σε παιδιά με υπερβολικό άγχος η 
που δεν συνεργάζονται

-  Midazolam ( 0,3-0,5 mg/Kg )
-  Ketamine (4-6 mg/kg)

Γενικη αναισθησια 
-  Χρησιμοποιείται σε σπάνιες περιπτωσεις όταν 

οι βλάβες είναι εκτεταμένες κ το παιδί δεν 
συνεργάζεται.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Γενικά στα παιδία θεραπεύονται ιογενείς βλά-

βες, γενετικές βλάβες ,ενω στους ενήλικες βλα-
βες ογειλομενες στην φωτογηρανση κ εκφυ-
λιση του δερματος χωρίς να αποκλειονται ιο-
γενεις βλάβες .

ΠΑΙΔΙΑ
•  Μυρμηκιές (ομαλές, κοινές)
•  Μολυσματική τέρμινθος

•  Λεϊσμανίαση
•  Επιδερμικός σπίλος
•  Βλεννώδης κύστη
•  Αιμαγγειώματα
•  Πυογόνο κοκκίωμα
•  Χηλοειδή από εγκαύματα

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
•  Μυρμηκιές (κοινές, πελματιαίες)
•  Νοσήματα από επίδραση ηλιακής ακτινοβο-

λίας (ΑΥ, BCC, SCC, MM)
•  Άλλα καρκινώματα
•  Χηλοειδή από ακμή, χειρουργικές επεμ-

βάσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑ
1.  Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,Κρυοχειρουργική 

θεραπεία δερματικών παθησων Αθηνα, 
Εκδόσεις Καυκάς, 2004

2.  Turjansky E, Stolar E. Lesionew de piel y 
mucosas. tecnicas terapeuticas.EDAMA 
edicionew, Buenos Aires ,Argentina,1998

3.  Nir Gal and Yaron Har-shai : the manage-
ment of the pedriatic Patient and adoles-
cent during Skin Cryosurgery: in Abramovits 

4.  Yeo L-F,Eichenfield LF, Chan Y-C. Skin sur-
gery in children:local anaesthesia and seda-
tion tyechniques, Expert Opin Pharmacho-
the. 2007;8(3),317-27 ID

Γεώργιος Χαϊδεμένος
τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 

Η δερματοσκόπηση, αποτελεί τμήμα της «μοντέρνας» Ιατρικής η οποία ολοένα συχνότερα 
χρησιμοποιεί μη επιθετικές και εύχρηστες απεικονιστικές μεθόδους. Το βιβλίο μπορεί να ικα-
νοποιήσει απαιτήσεις πολλών ταχυτήτων. 

Εάν είστε βιαστικός αναγνώστης, μπορείτε να περιηγηθείτε στις περιλήψεις που υπάρχουν στο 
τέλος των σημαντικών κεφαλαίων και να αποκτήσετε τις βασικές δερματοσκοπικές γνώσεις, 
μελετώντας τις λεζάντες των άνω των 210 φωτογραφιών του κειμένου. 

Αλλά και οι προσδοκίες των δύσκολων μελετητών πιστεύω πως θα βρουν ανταπόκριση, με 
τα αναλυτικά και κατά Τομείς Κεφάλαια, τα οποία υποστηρίζονται από βιβλιογραφία. Επιπρό-
σθετα, οι Πίνακες με κωδικοποιημένα τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των παθήσεων και 
το Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, αποτελούν μια συνοπτική αλλ’ ουσιαστική μέθοδο ανα-
γνωστικής προσπέλασης. 

Υπενθυμίζεται πως με τη δερματοσκόπηση παρέχονται τρεις σημαντικές δυνατότητες στον Κλι-
νικό γιατρό. Επιβεβαιώνεται η κλινική του υποψία. Μειώνεται ο αριθμός των μη απαραίτητων 
βιοψιών και χειρουργικών εξαιρέσεων. Επιτρέπεται η αναγνώριση των επικίνδυνων ή αμφίβο-
λων για κακοήθεια περιπτώσεων που θα επανεξετασθούν ή θα οδηγηθούν στο χειρουργείο. 

Εντυπωσιάζει το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του συγγραφέα, που σχεδόν καλύπτει όλο το 
φάσμα των παθήσεων που αναλύονται. Εξάλλου, χωρίς εικόνα η δερματοσκόπηση θα πα-
ρέμενε γράμμα κενό. 

Δερματοσκόπηση
Θεωρητικά στοιχεία και εφαρμογή στην κλινική πράξη

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

www.doctorsmedia.gr

ΤΙΜΗ: 50€

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Η βαλανοποσθίτιδα είναι μια σχετικά κοινή 

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

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
H βαλανοποσθίτιδα έχει διάφορους αιτιολο-

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

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

• Λοιμώξεις
1. Σεξουαλικά μεταδιδόμενες από

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

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

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

ρίως με τη δερματίτιδα εκ σπαργάνων, ενώ 

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

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

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

φρακτική βαλανίτιδα)
-  Βαλανίτιδα Zoon ή πλασματοκυτταρική 

βαλανίτιδα
- Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
- Έκζεμα
- Σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα

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

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

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η κλινική εικόνα της βαλανοποσθίτιδας ποι-

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

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

σιάζεται ως ερυθροϊώδεις στίλβουσες βλα-
τίδες ή δακτυλιοειδείς βλάβες.

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

Gonorrhea  άοσμο ≠ αναερόβια βακτή-
ρια  δύσοσμο)

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

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

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

•  βουβωνική λεμφαδενοπάθεια (αναερόβια 
βακτήρια)

EΙΔΙΚΕΣ ΒΑΛΑΝΙΤΙΔΕΣ
Κυκλοτερής βαλανίτιδα: αβαθείς ανώδυ-

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

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

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

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

ταρικό καρκίνωμα)

Βαλανοποσθίτιδα
ΚΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Β' Κλινικής Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» 

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



ΣΕΛΙΔΑ 46

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση τίθεται κλινικά και στηρίζεται στο 

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

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

ή βακτηρίων)
•  μικροσκοπική εξέταση νωπού παρασκευά-

σματος με διάλυμα KOH 10%  ανίχνευ-
ση μυκήτων

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

•  ορολογικός έλεγχος για σεξουαλικώς μετα-
διδόμενα νοσήματα

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

•  αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 
 ανίχνευση ιικού γονιδιωμάτος HSV

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

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

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

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
Τα ιστολογικά ευρήματα είναι μη ειδικά και 

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

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

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

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

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

ΔΙΑφΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Δερματίτιδα εκ σπαργάνων
• Παράτριμμα
• Ερυθροπλασία Queyrat
• Νόσος Bowen
• Μποβενοειδής βλατίδωση
• Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
• Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
•  Σωστή περιποίηση και καλή υγιεινή της περι-

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

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

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

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία της βαλανοποσθίτιδας εξαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δες ή συνυπάρχουσα φίμωση μπορεί να κριθεί 
αναγκαία η διενέργεια περιτομής, αφού μελέ-
τες σε ενήλικες άνδρες έχουν δείξει ότι η περι-
τομή μπορεί να μειώσει τον επιπολασμό των 
φλεγμονωδών παθήσεων της βαλάνου και 
ακροποσθίας του πέους κατά 68%.
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Η 
τραλοκινουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο 
μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει την ιντερ-
λευκίνη-13 (IL-13), μία κυτταροκίνη η οποία α-
ποτελεί βασικό παράγοντα εξέλιξης της υποκεί-

μενης φλεγμονής στην Ατοπική Δερματίτιδα1,2. Η αίτηση 
άδειας κυκλοφορίας  βασίστηκε σε δεδομένα από τις πι-
λοτικές μελέτες Φάσης 3 ECZTRA 1, 2 και 3 για την αξι-
ολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της 
τραλοκινουμάμπης3,4,5 τα αποτελέσματα των οποίων, πα-
ρουσιάστηκαν διαδικτυακά στην 78η ετήσια συνάντηση 
της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD)3,4. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χορήγηση 300 mg 
τραλοκινουμάμπης υποδορίως κάθε δύο εβδομάδες 
κατέδειξε αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με ή χωρίς 
ταυτόχρονη χρήση τοπικού κορτικοστεροειδούς (TCS) 
και στις τρεις μελέτες Φάσης 3 για τη θεραπεία ενηλί-
κων με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ).
•  Τα αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες ECZTRA 1, 2 

και 3, επιβεβαιώνουν ότι η τραλοκινουμάμπη πέτυχε τα 
πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της, 
ενώ πρόκειται για τα πρώτα αποτελέσματα Φάσης 3 στην 
ατοπική δερματίτιδα για υπό έρευνα θεραπεία που στο-
χεύει ειδικά την κυτταροκίνη IL-13. 

•  H τραλοκινουμάμπη κατέδειξε στατιστικώς σημαντικές 
βελτιώσεις όσον αφορά τις εκβάσεις, συμπεριλαμβανο-
μένου του κνησμού και μετρήσεων που αφορούν την 
ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, οι οποίες εί-
ναι σημαντικές για τους ασθενείς.

•  Στις κλινικές μελέτες ECZTRA 1 και 2, η πλειονότητα των 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία με 300 mg τραλοκινου-
μάμπης κάθε δύο εβδομάδες και πέτυχαν κλινική ανταπό-
κριση την 16η εβδομάδα διατήρησαν την ανταπόκριση την 
52η εβδομάδα χωρίς χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών. 

•  Στη κλινική μελέτη ECZTRA 3, εννιά (9) στους δέκα 
(10) ασθενείς που πέτυχαν καθαρό ή σχεδόν καθαρό 
δέρμα με 300 mg τραλοκινουμάμπης σε συνδυασμό 
με τοπικά κορτικοστεροειδή την 16η εβδομάδα  δια-
τήρησαν αυτή την ανταπόκριση στην 32η εβδομάδα, 
όταν τυχαιοποιήθηκαν σε δόση κάθε δύο εβδομάδες.  
Παρομοίως, οκτώ (8) στους δέκα (10) ασθενείς που τυ-
χαιοποιήθηκαν σε δόση κάθε τέσσερις εβδομάδες την 
16η  εβδομάδα  διατήρησαν καθαρό ή σχεδόν καθαρό 
δέρμα, την 32η εβδομάδα. 
Η τραλοκινουμάμπη κατέδειξε προφίλ ασφάλειας, συ-

γκρίσιμο με αυτό του εικονικού φαρμάκου, σε διάστημα 52 
εβδομάδων, όσον αφορά τη συνολική συχνότητα και σο-
βαρότητα των ανεπιθύμητων συμβαμάτων (ΑΣ).3,4

«Δεδομένου του σοβαρού σωματικού, κοινωνικού και 
συναισθηματικού αντίκτυπου της μέτριας έως σοβαρής ΑΔ, 

υπάρχει κρίσιμη ανάγκη για πρόσθετες θεραπευτικές επι-
λογές για τους ασθενείς» δήλωσε ο Eric Simp-son, M.D., 
επικεφαλής κλινικός ερευνητής για τη μελέτη ECZTRA 2 και 
Καθηγητής Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο Υγείας και Επι-
στήμης του Όρεγκον (Oregon Health & Science University). 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέ-
σματα των μελετών, μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link: 
leo-pharma.com/media-center/news/tralokinumab-
achieves-primary-and-secondary-endpoints-in-three-
pivotal-phase-3-trials

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι μια χρόνια, φλεγμονώ-

δης, ετερογενής νόσος του δέρματος που χαρακτηρίζεται 
από έντονο κνησμό και εκζεματώδεις βλάβεςi. 

Η ΑΔ είναι το αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του δερματι-
κού φραγμού και απορρύθμισης του ανοσοποιητικού συ-
στήματος που οδηγούν σε χρόνια φλεγμονήii. 

Οι κυτοκίνες τύπου-2, όπως η IL-13 και η IL-4, διαδρα-
ματίζουν κεντρικό ρόλο στις κύριες πτυχές της παθοφυσι-
ολογίας της ΑΔ1. 

Λόγω της απορρύθμισης του ανοσοποιητικού, η IL-13 
υπερεκφράζεται σε δέρμα με βλάβες και χωρίς βλάβες και 
το επίπεδο της έκφρασης της IL-13 στο δέρμα με βλάβες 
συσχετίζεται με τη σοβαρότητα της ΑΔiii, iv. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΛΟΚΙΝΟΥΜΑΜΠΗ
Η τραλοκινουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μο-

νοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσοσφαιρίνης (Ig) G4 που 
δρα, εξουδετερώντας την κυτοκίνη IL-131,2. Η IL-13 διαδρα-
ματίζει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υποκείμενης χρόνι-
ας φλεγμονής στην ΑΔ1,8. 

Μέσω ειδικής πρόσδεσης υψηλής συγγένειας στην κυ-
τοκίνη IL-13, η τραλοκινουμάμπη εμποδίζει την αλληλε-
πίδρασή της με τον υποδοχέα και την ακόλουθη καθοδι-
κή σηματοδότηση της IL-13 1,2.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΚΕΣ ΑΝΑφΟΡΕΣ
i.  Weidinger S, et al. Atopic dermatitis. Lancet 

2016;387:1109-1122.
ii.  Boguniewicz M, et al. Atopic dermatitis: a disease of 

altered skin barrier and immune dysregula-tion. Immunol 
Rev 2011;242(1):233-46.

iii.  Sanyal RD, et al. Atopic dermatitis in African American 
patients is TH2/TH22-skewed withTH1/TH17 attenuation. 
Ann of Allergy Asthma Immunol. 2019;122:99-110.e6.

iv.  Tsoi LC, et al. Atopic dermatitis is an IL-13 dominant 
disease with greater molecular heterogenei-ty compared 
to psoriasis. J Invest Dermatol 2019;139:1480-1489.

Tραλοκινουμάμπη (tralokinumab)
Eπιτυγχάνει τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά 
σημεία σε τρεις πιλοτικές δοκιμές Φάσης 3, σε ενήλικες 
ασθενείς, με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα

Πρόσφατα η LEO 
Pharma A/S, 

ένας παγκόσμιος 
ηγέτης στην κλινική 

δερματολογία, 
ανακοίνωσε την 
επικύρωση από 
τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ) 
της αίτησης άδειας 

κυκλοφορίας για την 
τραλοκινουμάμπη, 

ένα υπό έρευνα 
προϊόν για τη 

θεραπεία ενηλίκων 
ασθενών με μέτρια 

έως σοβαρή 
ατοπική δερματίτιδα 

(ΑΔ). 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  L E O  P h a r m a

Σχετικά με τη LEO Pharma
Η LEO Pharma, βοηθά τους ανθρώπους να αποκτήσουν υγιές δέρμα. Η εταιρεία έχει ηγετική θέση στην κλινική δερματολογία, με μια ισχυρή γραμμή παραγωγής 
R&D, ευρύ φάσμα θεραπειών και πρωτοποριακό πνεύμα. Έχοντας ιδρυθεί το 1908 και τελώντας υπό την ιδιοκτησία του LEO Foundation, η LEO Pharma έχει αφιε-
ρώσει δεκαετίες έρευνας και ανάπτυξης για την προαγωγή της επιστήμης της δερματολογίας, θέτοντας νέα πρότυπα φροντίδας για άτομα με δερματικές παθήσεις. Η 
LEO Pharma εδρεύει στη Δανία με μια παγκόσμια ομάδα 6.000 ανθρώπων, παρέχοντας υπηρεσίες σε 92 εκατομμύρια ασθενείς σε 130 χώρες. Το 2019, η εταιρεία 
σημείωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 10.805 εκατ. σε κορώνες Δανίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.leo-pharma.com
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ΠΡΟφΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
•  Αποφυγή έκθεσης σε παθογόνα
•  Εμβολιασμός
•  Παθητική ανοσοποίηση
•  Ανοσοενίσχυση (isoprinosine, βιτ. C, ivig)
•  Προφυλακτική φαρμακευτική αγωγή

Η προφυλακτική θεραπεία μετά από 
έκθεση σ’ένα παθογόνο αφορά σε 
πλήθος νοσημάτων:
•  Γρίππη
• Μηνιγγίτιδα
• Φυματίωση
• Συστ.μυκητιάσεις σε ανοσοκατασταλμένους
• Άνθρακας
• Τέτανος 
• Λύσσα
• Ηπατίτιδα B
• VZV, CMV, RSV, Ιλαρά, Ερυθρά κλπ

ΠΡΟφΥΛΑΞΗ από HiV λοίμωξη και 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 
(ΣΜΝ):
•  Σύφιλη
•  Γονόρροια
•  Τριχομονάδες
•  Χλαμύδια
•  Έρπητας
•  Ηπατίτιδα Β 

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ HiV ΛΟΙΜΩΞΗΣ;  
•  Tα χαρακτηριστικά της παθογένειας της HIV 

λοίμωξης
•  Τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητά της 

σε πειραματόζωα 
•  Τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητά της 

σε επαγγελματική έκθεση
•  Τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητά της 

στην κάθετη μετάδοση

Αποτελεσματικότητα της PEP σε 
πειραματόζωα
•  Μετα-ανάλυση 25 μελετών (408 πρωτεύοντα)
•  Ανεξαρτήτως τρόπου έκθεσης σε SIV (ή HIV-

2), τα πειραματόζωα που έλαβαν προφυλα-
κτική αγωγή είχαν 89% λιγότερες μολύνσεις 
σε σχέση με αυτά που δεν πήραν 

•  Συσχέτιση αποτελεσματικότητας: μόνο με το 
χρόνο έναρξης της θεραπείας

Irvine C, Clin Infect Dis 2015 June 1; 
Suppl 3: S165-9

Αποτελεσματικότητα της PEP σε 
επαγγελματική έκθεση
•  Ανάλυση-σύγκριση: 33 επαγγελματίες υγεί-

ας που μολύνθηκαν μετά από έκθεση vs 665 
που δεν μολύνθηκαν

•  Συσχέτιση με:
- Βαθύ τραυματισμό
- Βελόνα με μεγάλη ποσότητα αίματος
- Ασθενής σε προχωρημένη νόσο
-  Μη λήψη προφυλακτικής θεραπείας (μο-

νοθεραπεία με ΑΖΤ)
Cardo DM, et al. A case-control study 

of HIV seroconversion in health care workers 
after percutaneous exposure. Centers for 

Disease Control and Prevention Needlestick 
Surveillance Group. 

N Engl J Med. 1997 Nov 20;337(21):1485-90

«Έκθεση» στον HiV και σε άλλα 
παθογόνα αίτια μπορεί να είναι:
•  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

-  Επαγγελματίες Υγείας (και συναφείς κλά-
δοι) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

• ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
-  Σεξ. επαφή χωρίς προφυλακτικό, ρήξη ή διολί-

σθηση του προφυλακτικού, άλλες καταστάσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Oρισμός: H έκθεση των Επαγγελματιών Υγεί-

ας σε μολυσματικά υλικά, κατά τη διάρκεια 
άσκησης των καθηκόντων τους (αίμα, ασκι-
τικό υγρό, ΕΝΥ, καλλιέργειες κυττάρων κλπ)
•  Tραυματισμός από εργαλείο (κόψιμο, τρύ-

πημα, γρατζούνισμα)
•  Διαβροχή βλεννογόνου ή μη ακέραιου δέρ-

ματος από μολυσματικά υλικά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ HiV
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (σε 
γνωστό hIV+ άτομο)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Τρύπημα βελόνας 0,2-0,4%

Έκθεση βλεννογόνου 0,1%

Κοινή χρήση σύριγγας 0,7%

Μετάγγιση αίματος 90-100%

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΧΝΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΑΘΩΝ

 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΛΑΘΟΣ

•  Συγκέντρωση και προσοχή κατά την άσκη-
ση τωνκαθηκόντων

•  Τήρηση των κανονισμών ασφάλειας

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ κατά την άσκηση 
επαγγέλματος υγείας: άμεσες ενέργειες
•  Άμεσο σχολαστικό πλύσιμο: μηχανική έκ-

πλυση του τραύματος (άφθονο νερό) και 

Χορήγηση προφυλακτικής 
θεραπείας πριν ή μετά από 

έκθεση σε hiv και άλλα Σ.Μ.Ν.
Β. ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ 

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. - Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
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μετά σαπούνισμα
•  Όχι χρήση καυστικών ουσιών (χλωρίνη)
•  Άμεση αναφορά του περιστατικού
•  Άμεση διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων
•  Εκτίμηση κινδύνου – έναρξη προφυλακτι-

κής θεραπείας
•  Προγραμματισμός επανεξετάσεων

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ HiV
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (σε γνωστό 
hIV+ άτομο)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Παθητική στοματική επαφή 0-6,6%

Ενεργητική κολπική επαφή (άνδρας) <0,1%

Παθητική κολπική επαφή (γυναίκα) 0,01-0,15%

Ενεργητική πρωκτική επαφή <0,1%

Παθητική πρωκτική επαφή 0,3-10%

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ
•  HIV-RNA (ιικό φορτίο) «δότη»
•  Ανοσολογική κατάσταση «δέκτη»
•  Ακεραιότητα δέρματος-βλεννογόνων
•  Συνύπαρξη πληγών, αιμορραγιών κλπ
•  Συνύπαρξη Σεξ.Μεταδιδ.Νοσήματος
•  Παρατεταμένη ή βίαιη επαφή
•  Έμμηνος ρύση, αιμορροϊδοπάθεια κλπ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ κατά τη χρήση 
προφυλακτικού: Ρήξη ή διολίσθηση 
•  Κίνδυνος «ατυχήματος» υπό σωστές συν-

θήκες χρήσης του προφυλακτικού: < 2%

•  H συνηθέστερη αιτία αναζήτησης επείγου-
σας προληπτικής παρέμβασης
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

•  Άμεση διακοπή της επαφής
•  Όχι καθαρισμός με νερό και σαπούνι: άμε-

ση εφαρμογή σπερματοκτόνου και αργότε-
ρα καθαρισμός

•  Εάν το ατύχημα συμβεί κατά τις πιθανές ημέ-
ρες γονιμότητας της γυναίκας: επείγουσα αντι-
σύλληψη (emergency pill)

•  Για λήψη προφυλακτικής φαρμακευτικής αγω-
γής: Οι ενέργειες εξαρτώνται από το πλέον 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ EACS-ΚΕΕΛΠΝΟ 2017

ArmAturA: Πλατεία Σκρα 19, Καλαµαριά Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2313 252 202, Κιν.: 6937 888551, 6944 527442, 
www.armatura.gr FB: ArmAturA.gr
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ύποπτο παθογόνο – ταχεία αναζήτηση ιατρι-
κών υπηρεσιών

ΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ 
ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΜΝ
•  CDC: Για πρόληψη γονοκοκκικής, χλαμυδια-

κής ή τριχομοναδικής κλπ λοίμωξης, ο αρμό-
διος γιατρός μπορεί να χορηγήσει εφ’άπαξ δό-
σεις ceftriaxone 250 mg (im), azithromycine 
1 gr (po) και metronidazole 2 gr (po) αντι-
στοίχως ή και όλα μαζί. 

ΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
•  Συνιστάται άμεση έναρξη εμβολιασμού, χωρίς 

να θεωρείται εξ ορισμού σκόπιμη η χορήγη-
ση γ-σφαιρίνης: η χορήγηση ΚΑΙ γ-σφαιρίνης 
εξαρτάται από το βαθμό επικινδυνότητας 
της επαφής

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Κατάσταση «πηγής»

HBsAg (+)
ή πιθανώς 

(+)
HBsAg (-) Άγνωστο

Εμβόλιο (-)
HBIG + 
Εμβόλιο

Εμβόλιο

Εμβόλιο 
(+) με καλή 
ανταπόκριση

Καμμία 
ενέργεια

Καμμία 
ενέργεια

Καμμία 
ενέργεια

Άγνωστο
Έλεγχος 

anti-Hbs & 
αναλόγως

Έλεγχος 
anti-Hbs & 
αναλόγως

Έλεγχος 
anti-Hbs & 
αναλόγως

ΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 
HiV ΛΟΙΜΩΞΗΣ
•  Είναι απαραίτητη η άμεση (εντός 48-72 ωρών) 

προσφυγή σε εξειδικευμένο γιατρό μιάς από 
τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, ώστε να εκτι-
μηθεί ο πιθανός κίνδυνος μετάδοσης και να 
αποφασισθεί πιθανή έναρξη προληπτικής συν-
δυασμένης αντι-HIV φαρμακευτικής αγωγής.

Γιατί 48 ώρες; Γιατί 4 εβδομάδες;
•  Βάσει των βιολογικών χαρακτηριστικών της 

HIV λοίμωξης
• Μελέτες σε πειραματόζωα:

-  Χορήγηση μέσα στις πρώτες 24 ώρες: καμ-
μία μόλυνση

-  Χορήγηση σε 48 ώρες: 50% μολύνσεις
-  Χορήγηση σε 72 ώρες: 75% μολύνσεις

Tsai CC, J Virol 1998; 72:4265-73
-  Θεραπεία 28 ημερών: καμμία μόλυνση
-  Θεραπεία 10 ημερών: 50% μολύνσεις
-  Θεραπεία 3 ημερών: 100% μολύνσεις

Otten RA, J Virol 2000; 74:9771-5

•  Η προφυλακτική θεραπεία έναντι του κινδύ-
νου για μόλυνση από HIV χορηγείται δωρε-
άν από Δημόσια Νοσοκομεία

•  Η απόφαση χορήγησης είναι αρμοδιότητα 
του εξειδικευμένου ιατρού

•  Η διάρκειά της είναι 4 εβδομάδες
•  Έχει υψηλή, αλλά όχι 100% αποτελεσμα-

τικότητα
•  Είναι υψηλού κόστους και δεν στερείται πα-

ρενεργειών
•  ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ τις άλλες μεθόδους προ-

φύλαξης

ΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HiV
ΠΟΤΕ;

Μη επαγγελματική έκθεση σε HiV και 
χορήγηση προφυλακτικής αγωγής
•  Παθητική πρωκτική επαφή: ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
•  Ενεργητική πρωκτική επαφή: ΙΣΩΣ
•  Ενεργητική ή παθητική κολπική επαφή: ΙΣΩΣ

•  Παθητική στοματική επαφή με εκσπερμά-
τιση: ΙΣΩΣ

•  Παθητική στοματική επαφή χωρίς εκσπερ-
μάτιση: ΝΑ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ

•  Πιτσίλισμα σπέρματος στα μάτια: ΝΑ ΑΠΟ-
ΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ

•  Ομοφυλοφιλική επαφή μεταξύ γυναικών: 
ΝΑ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ HiV:
•  ΙΣΤΟΡΙΚΟ
•  Στοιχεία ταυτότητας (+ασφ.ενημερότητα)
•  1η Αιμοληψία (HIV κλπ)
•   Έναρξη αγωγής
•  Επανεκτίμηση μετά 48-72 ώρες
•  Επανεξέταση – εργ. έλεγχος (HIV κλπ): στις 

6-8 εβδομάδες (12 εβδομάδες– 6 μήνες κλπ)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
•  Σχήμα (τριπλό): 

-  Zidovudine + Lamivudine (= Combivir) + 
Lopinavir/r (=Kaletra) 
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-  ή Εmtricitabine + Tenofovir  (=Τruvada) + 
Lopinavir/r (=Kaletra) 

•  Tabl Combivir 1X2 + tabl Kaletra 2X2, ή...
Tabl Truvada 1X1 + tabl Kaletra 2X2

•  Παρενέργειες: γαστρεντερικό (κυρίως), ήπαρ, 
μυελός 

•  Εάν η «πηγή» είναι γνωστό οροθετικό άτο-
μο, τότε θα πρέπει να επιληφθεί η Μονάδα 
που το παρακολουθεί, διότι:
-  Γνωρίζει το ιικό του φορτίο (αξιολόγηση 

κινδύνου)
-  Γνωρίζει πιθανές αντοχές (επιλογή κατάλ-

ληλης θεραπείας)
-  Επί επιτυχούς θεραπείας του «δότη», ίδια 

θεραπεία στον «δέκτη» ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΚΘΕΣΗ
•  Απαιτεί δύσκολες αποφάσεις
• Απαιτεί λεπτότητα και διακριτικότητα
• Απαιτεί χρόνο
• Απαιτεί περισσότερες από 1 επισκέψεις
•  Συχνά, απαιτεί συνεργασία επαγγελματιών 

υγείας – ΔΕΝ είναι μόνο δουλειά γιατρού
Η προφυλακτική αγωγή ΔΕΝ είναι αγχολυτικό 
και ΔΕΝ είναι το «χάπι της επόμενης μέρας»

ΠΡΟφΥΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ HiV
Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)

Σκεπτικό: 
•  χορήγηση προφυλακτικής φαρμακευτικής θε-

ραπείας σε άτομα πολύ υψηλού κινδύνου, 
ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες μόλυνσης 
σε επόμενη, σχεδόν βέβαιη έκθεση σε HIV

Yπόστρωμα:
•  Αποτυχία πρόληψης μέσω τροποποίησης 

συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου
•  Βιολογική και επιδημιολογική δυνατότητα 

χρήσης αντιρετροϊκών ως πρόληψη
•  Απλά και ασφαλή φαρμακευτικά σχήμα-

τα (STR)
•  Επιτυχείς κλινικές μελέτες

ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗφΙΑ ΓΙΑ PrEP;
CDC:

•  Άτομα με μεγάλο αριθμό συντρόφων - επαφών
•  Άτομα που είχαν σεξουαλική δραστηριότη-

τα χωρίς προφυλακτικό κατά τους τελευταί-
ους 6 μήνες

•  Άτομα που είχαν ένα σεξουαλικώς μεταδιδό-
μενο νόσημα κατά τους τελευταίους 6 μήνες

•  Άτομα που έκαναν iv χρήση ναρκωτικών κα-
τά τους τελευταίους 6 μήνες

•  Οροαρνητικά άτομα με έναν μόνιμο HIV(+) 
σύντροφο

•  Άτομα με HIV(+) σύζυγο που επιθυμούν να 
τεκνοποιήσουν

ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ;
Απόλυτη αντένδειξη:

•  Ήδη HIV(+) ασθενείς
Σχετική αντένδειξη:

•  Άτομα με νεφρική νόσο
•  Άτομα με ηπατίτιδα Β
•  Γυναίκες σε κύηση ή θηλασμό
•  Άτομα <18 ετών

VIUSID® 
Eιδικά σχεδιάσμενο γιά την άύξηση τησ άνοσολογικησ άμύνάσ

Το VIUSID® είναι ένα διατροφικό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την αύξηση της ανοσολογικής άμυ-
νας σε όλες τις διαδικασίες που προκαλούν ανοσοανεπάρκεια. Η μοριακή ενεργοποίηση των συ-
στατικών του VIUSID® αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη δύναμη της βιολογικής δραστηριότητας όλων 
αυτών, χωρίς τροποποίηση ή μεταβολή της μοριακής δομής. Όλες οι μοριακές ενώσεις που συνθέ-
τουν το σκεύασμα VIUSID® είναι στις κατάλληλες περιεκτικότητες και για το λόγο αυτό δεν έχουν 
παρατηρηθεί παρενέργειες ούτε οποιαδήποτε τοξικότητα μετά τη χρήση του προϊόντος. Επιπλέον, 
τα απαραίτητα αμινοξέα που περιέχονται στο VIUSID® καθιστούν δυνατή τη διατροφική ανάπτυξη, 
ουσιώδη  για την αύξηση της ανοσολογικής άμυνας. Το VIUSID® υφίσταται μοριακή ενεργοποίηση 
αυξάνοντας έτσι τις αντι-ιικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες των συστατικών του. ‘’Μελέτες αποδει-
κνύουν την ανασταλτική δράση της γλυκυρριζίνης στην αναδίπλωση του ιού της ανοσολογικής ανε-
πάρκειας in vitro, σταθεροποίηση των κλινικών και ανοσολογικών ευρυμάτων καθώς και βελτίωση 
της ηπατικής λειτουργίας των HIV προσβεβλημένων ασθενών’’
ΣΥΝΘΕΣΗ 
•  Αντι-ιικά: Γλουκοζαμίνη, μηλικό οξύ, γλυκυρριζινικό οξύ     
• Μέταλλα: Θειικός ψευδάργυρος   
• Αμινοξέα: Αργινίνη, γλυκίνη  
•  Βιταμίνες: Βιταμίνη C, παντοθενικό ασβέστιο (Β5), βιταμίνη Β6, φυλλικό οξύ, βιταμίνη Β12     
•  Έκδοχα: Μέλι, λεμόνι, μέντα, νεοεσπεριδίνη και Guar Gum
Το VIUSID® είναι το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που δρα πολλαπλά, τόσο στην ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήματος, όσο και στη ρύθμιση της ομοιόστασης του ανθρώπινου σώματος. 
To VIUSID® είναι το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό σκεύασμα που κυκλοφορεί στην αγορά παγκοσμίως 
σύμφωνα με το BRUNSWICK LABOLATORIES U.S.A. (ερευνητικό εργαστήριο στην Αμερική).

ArmAturA 
Πλατεία Σκρα 19, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 252 202, Κιν.: 6937 888551, 6944 527442, www.armatura.gr FB: ArmAturA.gr

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
•  J.Med.Chem. 2005, 48, 1256-1259. Antiviral Activity of Glycyrrhizic 

Acid Derivatives against SARS-Coronavirus
•  Gerold Hoever, Lidia Baltina, Martin Michaelis, Rimma Kondratenko, 

Lia Baltina, Genrich A. Tolstikov, Hans W. Doerr, and Jindrich Cinatl, 
Jr. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 25 (2015) 1742-1746

•  Glycyrrhizic acid derivates as influenza A/H1N1 virus inhibitors. 
Lidia A. Baltinaa, Vladimir V. Zarubaevb, Lia A. Baltinaa, Iana A. 
Orshanskayab, Alina I. Fairushinaa,Oleg I. Kiselevb, Marat S. 
Yunusov. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 29 (2019) 126645

•  Inhibition of virus replication. Lampi et al.: Enhancement of anti-
herpetic activity of glycyrrhizic acid by physiological proteins. 
Antivir Chem Chemother 12: 125–131, 2001.

•  Inhibition of virus replication. Crance et al.: Interferon, ribavirin, 
6-azauridine and glycyrrhizin: antiviral compounds active against 
pathogenic flaviviruses. Antiviral Res 58: 73–79, 2003.
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ΕΥΡΩΠΑϊΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
European aIDS Cilinical Society (EaCS)

Η PrEP ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:
•  Συνεχής παρακολούθηση - συμβουλευτική
•  Εξέταση για HIV και άλλα ΣΜΝ τουλάχιστον ανά τρίμηνο
•  Έλεγχος της συμμόρφωσης στη λήψη της αγωγής
•  Κλινικός & εργαστηριακός έλεγχος για παρενέργειες
•  Συμβουλευτική-υποστήριξη για μείωση της επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς
•  Σε γυναίκες, τεστ κύησης ανά τρίμηνο
•  Σε χρήστες iv ουσιών, παροχή δυνατότητας χρήσης συρίγγων μιάς χρήσης, υποκατάστατων, 

ψυχιατρικής βοήθειας κλπ
•  Δηλαδή, απαιτεί όχι μόνον παροχή φαρμάκων, αλλά ιδιαίτερη, συγκροτημένη υποδομή!

Pre-exposure Prophylaxis (PrEP)
ΡrΕΡ can be used in adults at high-risk οΙ acquiring 
ΗIV infection.
•  Recommended in HIV -negative men who 

have sex with men (MSM) and transgender 
individuaIs who are inconsistent in their use 
οr condoms with casuaI partners or with HIV-
positive partners who are not on treatment. Α 
recent STD or use οΙ post-exposure prophyIaxis 
may be markers οr increased rίsk for ΗIV 
acquisition.

•  May be considered in HIV-negative heteroseχual 
women and men who are inconsistent in their 
use or condoms and Iikely to have ΗΙV positive 
partners who are not on treatment.

ΟΜΩΣ: 
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PrEP 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
•  Σε ποιούς θα χορηγείται και με ποιά κριτήρια
•  Ποια φάρμακα θα μπορούν να χορηγούνται
•  Από ποιούς θα χορηγείται και πως θα ελέγχεται
•  Για πόσο διάστημα θα χορηγείται
•  Πώς θα αντιμετωπίζονται οι παρενέργειες και οι επιπλοκές
•  Από ποιούς θα καλύπτεται οικονομικά
•  Πως θα επιλύονται νομικά προβλήματα
•  Ποιά είναι η θέση της PrEP στις προτεραιότητες της Δημόσιας Υγείας;

Μέχρι την απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων, η επιφύλαξη για την εφαρμογή της PrEP θα 
πρέπει να θεωρείται δικαιολογημένη. 

Β.Παπαρίζος, Σ.Κουρκουντή. Προφύλαξη πριν από έκθεση έναντι της HIV λοίμωξης
Ελληνικά Αρχεία AIDS 2013, τόμος 21, τεύχος 1, σ.1-10

Η PrEP ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ...

 Η PrEP ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ!

ID

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η PrEP;
Αντιρετροϊκά φάρμακα που δοκιμάσθηκαν με 
επιτυχία σε σχετικές μελέτες:

•  Τenofovir [Viread®] (=μονοθεραπεία)
•  Tenofovir / Emtricitabine [Τruvada®] (=δι-

πλή θεραπεία)
•  Όλες οι μελέτες διεξήχθησαν από την πα-

ραγωγό εταιρεία (Gilead), άμεσα ή «με τη 
βοήθειά της»

•  Δεν δοκιμάσθηκε τριπλό αντιρετροϊκό σχή-
μα, όπως πχ στην PEP

PrEP – μελέτες
•  ΙpreΧ: 2.470 ομοφυλόφιλοι + 29 transexual: 

δοκιμή Truvada vs placebo. Μείωση κινδύ-
νου 44%

•  PartnersPrEP: 4.758 ετεροφυλικά ζευγάρια 
(HIV θετικοί με αρνητικό σύντροφο - Αφρι-
κή): Μείωση κινδύνου κατά 75%

•  TDF2: 1.219 ετεροφυλοφιλικά άτομα. Προ-
στασία 80% στους άνδρες, καθόλου στις γυ-
ναίκες  μη συμπερασματική

•  FEM-PrEP: 2.120 HIV αρνητικές γυναίκες 
(Αφρική): Truvada vs placebo: καμμία προ-
στασία

•  VOICE: 5.029 γυναίκες (Αφρική) Τruvada vs 
gel Tenofovir vs placebo: έλλειψη αποτελε-
σματικότητας, πρώιμη διακοπή

•  Παρά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των 
μελετών, τόσο το CDC όσο και ο WHO εξέ-
δωσαν (πρωιμες) κατευθυντήριες οδηγίες για 
την χορήγηση PrEP

-  CDC. Interim Guidance: Preexposure Prophylaxis 
for the prevention of ΗΙV infection in men who 
have sex with men. MMWR 2011; 60(03): 65-68

-  CDC. Interim Guidance for clinicians considering 
the use of preexposure prophylaxis for the 
prevention of HIV infection in Heterosexually 
active adults. MMWR 2012; 61 (31): 586-588

-  World Health Organization. Guidance on 
pre-exposure oral prophylaxis (PrEP) for 
serodiscordant couples, men and transgender 
women who have sex with men at risk of HIV: 
Recommendations for use in the context of 
demonstration projects. WHO, July 2012. 
www.who.int 

•  Σήμερα, η αποτελεσματικότητα της PrEP 
έχει τεκμηριωθεί σε >12 μεγάλες μελέτες, 
για τους ομοφυλόφιλους άνδρες, για ετε-
ροφυλόφιλους και για χρήστες ενδοφλεβί-
ων ναρκωτικών

•  Επί αποτυχίας, η κύρια αιτία θεωρήθηκε η 
έλειψη συμμόρφωσης

•  Στις επιτυχημένες μελέτες περιλαμβάνονται 
και αυτές με περιστασιακή λήψη φαρμάκου 
(2 tabs πριν την επαφή + 2 tabs μετά)

•  Η PrEP είναι σήμερα ενσωματωμένη σε 
guidelines για το DHHS (ΗΠΑ), για τον WHO 
και από Οκτώβριο 2015 και για την Ευρώ-
πη (Συνέδριο EACS 22-24 Οκτωβρίου 2015)

•  Ήδη χορηγείται σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία
•  Οι Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες (ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ) ΔΕΝ περιλαμβάνουν την PrEP
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Βακτηριακή Αγγειωμάτωση 
(Bacillary Angiomatosis)

Η βακτηριακή αγγειωμάτωση είναι σπάνια ευ-
καιριακή βακτηριακή λοίμωξη που δημιουργεί-
ται από έντονο αγγειακό πολλαπλασιασμό. Πε-
ριγράφηκε το 1983 σε ασθενείς με AIDS και α-
κολούθως και σε άλλους ανοσοκατασταλμέ-
νους. Το αίτιο της νόσου είναι η Bartonella quin-
tana και η Bartonella henselae, Gram-αρνητικά 
βακτήρια. 

Ο αγγειακός πολλαπλασιασμός πιστεύεται ό-
τι είναι αποτέλεσμα παραγωγής αγγειοδιεγερτι-
κού παράγοντα από τα 2 στελέχη Bartonella. 
Προσβάλλει κυρίως το δέρμα και σπάνια το 
βλεννογόνο του στόματος.

Κλινικά, στο δέρμα παρατηρείται ασυμπτω-
ματική ερυθρή βλατίδα ή πλάκα ή οζίδιο (Εικ. 

1), με λεία επιφάνεια. Η βλάβη μπορεί να ελ-
κωθεί ή να καλυφθεί από εφελκίδα. Ο αριθμός 
των βλαβών ποικίλλει (από 1 έως πολυάριθμα) 
και αυτό εξαρτάται από το βαθμό ανοσοκατα-
στολής του ασθενούς. 

Η προσβολή του στόματος είναι σπάνια και 
κλινικά εκδηλώνεται ως ερυθρό ασυμπτωματι-
κό οζίδιο ή πλάκα (Εικ. 2). Τα ούλα, η γλώσ-
σα και η υπερώα είναι οι συνήθεις θέσεις προ-
σβολής. Η κλινική εικόνα των βλαβών τόσο στο 
δέρμα όσο και το στόμα είναι άτυπη και όχι δια-
γνωστική. Για το λόγο αυτό απαιτείται εργαστη-
ριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης. 

Η διαφορική διάγνωση στο στόμα περιλαμ-
βάνει τα νοσήματα που βρίσκονται ταξινομημέ-
να στον Πίνακα 1.

Η κλινική διάγνωση τεκμηριώνεται ιστοπα-

θολογικά. Η ιστολογική εξέταση δείχνει έντονο 
πολλαπλασιασμό των αγγείων, μεγάλα και δι-
ογκωμένα ενδοθηλιακά κύτταρα, φλεγμονώδη 
κύτταρα, κυρίως ουδετερόφιλα, και άθροισμα 
σωματιδίων του βακίλου που εμφανίζεται ως 
βαθύ πορφυρό κοκκιώδες υλικό, ιδιαίτερα με-
τά από χρώση αργύρου Warthin-Starry (Εικ. 3).

Θεραπευτικά φάρμακο πρώτης επιλογής είναι 
η ερυθρομυκίνη σε δόση 500 mg ανά 8 ώρες 
την ημέρα για 3 τουλάχιστον μήνες. Αντιβιοτικά 
δεύτερης επιλογής είναι η δοξυκυκλίνη, η αζι-
θρομυκίνη και η κλαριθρομυκίνη.

Νόσος από νύχια Γάτας 
(Cat Scratch Disease)

Η νόσος από νύχια γάτας είναι βακτηριακή 
λοίμωξη που οφείλεται στον Gram-αρνητικό 

Το μικροβιακό γένος Bartonella αποτελείται από 21 στελέχη. Από αυτά μόνο 3 προκαλούν νοσήματα στον άνθρωπο 
και από αυτά 2 νοσήματα στην περιστοματική και στοματική περιοχή: α) η Bartonella Henselae, τη νόσο από νύχια γάτας, 

και β) η Bartonella Henselae και Bartonella Quintana, τη βακτηριακή αγγειωμάτωση. Οι εκδηλώσεις στο στόμα 
και στα δύο νοσήματα είναι σπάνιες. Δημιουργούν όμως συχνά προβλήματα διαφορικής διάγνωσης, για το λόγο αυτό 

ο Στοματολόγος και ο Οδοντίατρος πρέπει να είναι ενήμεροι για τα δύο αυτά νοσήματα, ιδιαίτερα γιατί προσβάλλουν πιο 
συχνά παιδιά και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Στοματολόγος, Ιατρός-Οδοντίατρος, Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου, Ιδρυτής & Διευθυντής Στοματολογικού Τμήματος Νοσ. «Α. Συγγρός» (1971-2008)
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας

ΣΠΑΝΙΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
& ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

Βακτηριακή Αγγειωμάτωση 
& Νόσος από νύχια Γάτας

Εικ. 1 Βακτηριακή αγγειωμάτωση, βαθυχρωματικό ερυ-
θρό ογκίδιο στο δέρμα.

Εικ. 2 Βακτηριακή αγγειωμάτωση, επηρμένη ερυθρή πε-
ριοχή στα ούλα στην περιοχή των γομφίων.

Εικ. 3 Βακτηριακή αγγειωμάτωση, ιστολογική εικόνα. Πα-
ρατηρείται στο αριστερό μέρος της εικόνας, περιοχή με νε-
όπλαστους αγγειακούς χώρους, ενδοθηλιακά και φλεγ-
μονώδη κύτταρα και πυκνές συγκεντρώσεις του βακίλλου.



βάκιλο Bartonella henselae. Φορέας του μικρο-
βίου είναι οι ψύλλοι και δεξαμενή (reservoir) 
ξενιστής στη γάτα. Το βακτήριο εισέρχεται στο 
δέρμα μετά από γδάρσιμο από τα νύχια ή γλεί-
ψιμο ή δάγκωμα γάτας. Προσβάλλει το δέρμα 
και τους λεμφαδένες. Στη συνέχεια ο βάκιλος 
διασπείρεται στους λεμφαδένες. Προσβάλλει 
πιο συχνά νεαρά άτομα, κάτω των 18 ετών, κα-
θώς και ιδιαίτερα ανοσοκατασταλμένα.

Κλινικά, στο σημείο ενοφθαλμισμού του βα-
κτηρίου δημιουργείται μικρή βλατίδα ή φλύ-
κταινα σε διάστημα 5-15 ημερών. Στη συνέχεια 
μετά 2-4 εβδομάδες παρατηρείται επίμονη διό-
γκωση λεμφαδένων με πυρετό, κεφαλαλγία, α-
δυναμία και κακουχία. Πολλές φορές όταν αρ-
χίσουν τα σημεία και συμπτώματα το σημείο ει-
σόδου του βακτηρίου στο δέρμα έχει υποχω-
ρήσει. Εάν το γρατσούνισμα συμβεί στο δέρμα 

του προσώπου προκαλείται συμπτωματική δι-
όγκωση των υπογνάθιων λεμφαδένων (Εικ. 4). 
Οι ασθενείς συχνά καταφεύγουν στον Οδοντία-
τρο πιστεύοντας ότι πρόκειται για οδοντικό ή πε-
ριοδοντικό πρόβλημα. Η διάγνωση στηρίζεται 
στο ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εικόνα 
και τις ορολογικές δοκιμασίες. Η κλινική διαφο-
ρική διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που 
είναι ταξινομημένα στον Πίνακα 2.

Ιστολογικά, οι προσβεβλημένοι λεμφαδένες 
εμφανίζουν κεντρικά νέκρωση που περιβάλλε-
ται από επιθηλιοειδή κύτταρα και ιστιοκύτταρα. 
Με χρώση αργύρου Warthin-Starry αποκαλύ-
πτεται ο βάκιλος μέσα στις νεκρωμένες περιο-
χές. Ορολογικές εξετάσεις με υψηλό δείκτη ει-
δικότητας και ευαισθησίας έναντι της Bartonella 
henselae είναι ο έμμεσος ανοσοφθορισμός, η 
ELISA για IgM αντισώματα και η PCR.

Συνήθως η νόσος υποστρέφει αυτόματα σε 
διάστημα 3-4 μηνών. Η χορήγηση αντιβιοτι-
κών, π.χ. αζιθρομυκίνη ή δοξυκυκλίνη, έχει πο-
λύ καλό αποτέλεσμα.

Συμπερασματικά, και τα δύο νοσήματα είναι 
σπάνια στο στόμα και στην περιστοματική πε-
ριοχή. Εντούτοις όμως δημιουργούν συχνά δι-
αγνωστικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν 
γρήγορα με το καλό ιατρικό ιστορικό, τη λεπτο-
μερειακή κλινική εξέταση και την εργαστηριακή 
εξέταση, δεδομένου ότι μπορεί να απειλήσουν 
ακόμη και τη ζωή των ασθενών.

Και τα δύο νοσήματα που αναπτύχθηκαν στο 
άρθρο αυτό αποτελούν, χωρίς καμία επιφύλα-
ξη, μια επιπλέον απόδειξη της σύνδεσης στόμα-
τος και σώματος (mouth and body connection) 
και ανάδειξη της συμβολής της στοματικής υγεί-
ας στη γενική υγεία. ID

Πίνακας 1- Διαφορική Διάγνωση 
Βακτηριακής Αγγειωμάτωσης

• Πυογόνο κοκκίωμα

• Σάρκωμα Kaposi

• Αιμαγγείωμα

• Λειομύωμα

• Αγγειοσάρκωμα

• Αμυλοείδωση

Πίνακας 2 - Διαφορική Διάγνωση 
Νόσου από νύχια Γάτας

• Οδοντικό απόστημα

• Περιοδοντικό απόστημα

• Διάφορες στοματικές λοιμώξεις

• Λευχαιμία

• Λοιπά νοσήματα του αίματος

• Νόσος του Hodgkin

• Βακτηριακή αγγειωμάτωση

Εικ. 4 Νόσος από νύχια γάτας, διόγκωση των υπογνά-
θιων λεμφαδένων.

Kουσκούκης E. Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας, Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

Η Ιαματική Ιατρική, με τη βοήθεια της επιστημονικής τεκμηρίωσης της θερμικής, μηχανικής, χημικής και ειδικότερα 
της βιολογικής και ανοσολογικής δράσης των ιαματικών φυσικών πόρων, αναδείχτηκε ως μία συμπληρωματική 
θεραπευτική μέθοδος στο θεραπευτικό πλαίσιο της Κλασικής Ιατρικής. 
Οι θεραπευτικές δράσεις αφορούν σε παθήσεις του μυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, 
αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήματος, καθώς και σε δερματολογικές, 
γυναικολογικές, αλλεργικές και ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις. 
Οι θεραπευτικές μέθοδοι της Ιαματικής Ιατρικής με ιαματικούς φυσικούς πόρους είναι 
η εξωτερική υδροθεραπεία, η ποσιθεραπεία, η εισπνοθεραπεία, η πηλοθεραπεία, η θαλασσοθεραπεία, 
η σπηλαιοθεραπεία και η βιομετεωρολογική θεραπεία.

Ιαματική Ιατρική
Συμπληρωματικές Θεραπείες

K Y K Λ O Φ O Ρ E i

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

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑφΑΙΡΕΣΗ
•  Συχνά εργαλείο για ακριβή διάγνωση (λή-

ψη βιοψίας)
• Ριζική θεραπεία
Προσοχή για εφαρμογή κατάλληλης τεχνικής
• Αισθητικά αποτελέσματα

Η ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗΣ ΑφΑΙΡΕΣΗ
•  Είναι η πιο συνήθης αφαίρεση, η βάση για 

τις περισσότερες χειρουργικές αφαιρέσεις 
•  Η κλασική μέθοδος αφαίρεσης μιας σχε-

δόν κυκλικής ή επιμήκους βλάβης (εύκο-
λη σύγκλειση)

•  Η διάμετρος της κυκλικής βλάβης όχι μεγα-
λύτερη των 10 χιλ. (διαφορετικά προεξοχές 
κατά τη σύγκλειση)

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑφΑΙΡΕΣΗΣ
Παράλληλα στις ρυτιδώσεις του δέρματος
•  Σωστός προσανατολισμός της ουλής: ανε-

παίσθητη ουλή
•  Μυϊκή σύσπαση κάτω από το δέρμα προ-

καλεί αναδιπλώσεις του δέρματος (ρυτίδες 
έκφρασης)

•  Ιδανικά ο προσανατολισμός των τομών μέ-
σα ή παράλληλα στις ρυτιδώσεις

Προτεινόμενοι άξονες για τον 
προσανατολισμό της αφαίρεσης

ΤΕΧΝΙΚΗ
•  Σχεδιασμός της εκτομής: Το μήκος θα πρέ-

πει να είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερο 
από το πλάτος της βλάβης που αφαιρείται

• Τομές σχηματίζουν γωνία 30o

•  Για την επίτευξη ενός αισθητικά ικανοποιη-
τικού αποτελέσματος (without“dogears”)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
•  Συνηθέστερα λιδοκαΐνη 0.5%-1%, με επινε-

φρίνη 1:100,000
•  Χρήση λεπτής βελόνης 27-30G
•  Ασφαλέστερη σε χαμηλότερη συγκέντρω-

ση λιδοκαΐνης σε συνδυασμό με επινεφρίνη 
•  Διττανθρακικό νάτριο σε αναλογία 1:9 αυ-

ξάνει το pH του διαλύματος, μειώνοντας την 
αίσθηση του πόνου εξαιτίας της εξουδετέρω-
σης της οξύτητας της λιδοκαΐνης

ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ
•  Αρχίζουμε την τομή από τη μία γωνία με το 

νυστέρι κάθετα – γωνία 90o με την επιφά-
νεια του δέρματος

•  Συνεχίζουμε να τέμνουμε με το κυρτό τμήμα 
του νυστεριού και σε γωνία 45o

•  Τελειώνουμε με το νυστέρι κάθετα στην επιφά-
νεια του δέρματος. Η κίνηση είναι κυλιόμενη 

•  Η τομή να φθάνει μέχρι το υποδόριο

Τομή σε σχήμα ουράς ψαριού 
πρέπει να αποφεύγεται

ΑφΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Μετά την τομή για να αφαιρέσουμε τη βλάβη:
•  Κρατάμε τον ιστό απαλά από το ένα άκρο με 

χειρουργική λαβίδα ή με άγκιστρο δέρματος
•  Αποκολλάμε και αποκόπτουμε τον υποκείμε-

νο ιστό με αμβλύ κυρτό ψαλίδι αποκόλλησης 
με στρογγυλεμένα άκρα π.χ. Metzenbaum.

•  Η αποκόλληση και υποσκαφή ανοίγοντας τα 
σκέλη του ψαλιδιού παράλληλα στην επιφά-
νεια του δέρματος για αποφυγή αιμορραγίας

ΥΠΟΣΚΑφΗ
Η υποσκαφή γύρω από τα χείλη του τραύμα-
τος είναι πολύ σημαντική, επειδή μειώνει την 
τάση στο τραύμα
•  Πώς; Με ψαλίδι με αμβλέα άκρα (πιο ασφα-

λής) (blunt undermining)
•  Πόσο; Ανάλογα με την ηλικία, τη χαλάρω-

ση του δέρματος, περιοχή

Απλή χειρουργική εκτομή 
Τ ε χ ν ι κ ε Σ  Σ υ ρ ρ α φ ή Σ

Δ. ΝΤΑΣΙΟΥ - ΠΛΑΚΙΔΑ
Επ. Συνεργάτης Πανεπ. Νοσ. «Α. Συγγρός», Mentor international Traveling Program ASDS/iTMP
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 SIGMΑ
                   Έδρα  Μικροεπεμβάσεων

DR. MACH LED 130 
Φωτισμός Μικροεπεμβάσεων

SURTRON 
120W FLASH
Συσκευή ∆ιαθερμίας HANDY

PLASMA EXCELENCE
Στυλό Plasma ιδανικό για... 
• Αναίμακτη Βλεφαροπλαστική
• Αφαιρεση ρυτίδων, 
ουλών, ραγάδων, 
• Απαλοιφή 
Δυσχρωμίων 
δέρματος

 

NEW
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ΒΑΘΟΣ ΥΠΟΣΚΑφΗΣ
• Πρόσωπο: στην άνω υποδόρια στοιβάδα

•
•  Τριχωτό κεφαλής: Βαθιά στην επικράνια απο-

νεύρωση•

•  Χέρια: Ελάχιστη υποσκαφή υποδόρια, απο-
φυγή τραυματισμού εκτατικών τενόντων

•

•  Βλέφαρα: Ο σφιγκτήρας μυς σε επαφή με το 
χόριο, υποσκαφή υποδόρια, αποφυγή τραυ-
ματισμού του μυ και περιορισμό αιμορραγίας

•

Δοκιμή για σωστή σύγκλειση χωρίς τάση 
•  Τεστ για τάση στα χεί-

λη του τραύματος με 
το δείκτη και τον αντί-
χειρα

Σύγκλειση δερματικών τραυμάτων  
Τι χρειάζεται για τη σύγκλειση του τραύματος

• Ράμματα με βελόνη
• Βελονοκάτοχο
• Λαβίδα
• Ψαλίδι για αποκοπή του ράμματος

ΕΙΔΗ ΒΕΛΟΝΗΣ  
Δύο είδη βελόνης:
• Κόπτουσα
• Ανάστροφα κόπτουσα
Τριγωνικό σχήμα
•  Η ανάστροφα  κόπτουσα προτιμότερη, κό-

βει εξωτερικά, μακριά από το χείλος του 
τραύματος

ΥΛΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ  
Δύο κατηγορίες
•  Απορροφήσιμα (catgut, synthetics: polyg-

lycolic acid, polylactic acid, polydioxanone, 
caprolactone)

•  Μη απορροφήσιμα ράμματα από υλικά που 
καθιστούν δύσκολη την αποδόμησή τους 
από τα υδρολυτικά και μη ένζυμα του σώ-
ματος (Polypropylene, Polyester, Daclon, Silk, 
Supramid, Steel)

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΒΕΛΟΝΗΣ  
•  Η βελόνη σταθεροποιείται στο κέντρο της ή 

50-60% από την αιχμή της.
•  Η βελόνη πιάνεται 1-2 χιλ από το άκρο του 

βελονοκάτοχου

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟΥ  
Ο κλασικός τρόπος κρατήματος του βελονο-
κάτοχου με τον αντίχειρα - παράμεσο
•  Το βελονοκάτοχο να κρατείται με άνετο τρό-

πο και καλό έλεγχο
•  Συνήθως κρατάμε το βελονοκάτοχο με με-

ρική είσοδο του αντίχειρα και του παράμε-
σου μέσα στους δακτυλίους του εργαλείου

•  Ο δείκτης προσφέρει επιπλέον έλεγχο και 
σταθερότητα

Λαβίδα  
•  Με μικρές οδοντωτές λαβίδες όπως η Addison 

κρατάμε τα χείλη του τραύματος κατά τη 
συρραφή

•  Ελάχιστη πίεση και ασφαλές κράτημα ασκεί-
ται στα χείλη με οδοντωτή λαβίδα

•  Πιάνουμε τη λαβίδα όπως ένα μολύβι με τα 
τρία πρώτα δάκτυλα

Απλή διακοπτόμενη ραφή  
Ο πιο βασικός τύπος συρραφής
•  Χρησιμοποιείται για σύγκλειση τραύματος 

μετά από λήψη βιοψίας με punch και σε 
απλές τομές

• Σταθεροποίηση μοσχεύματος
•  Συνήθως χρησιμοποιείται μη απορροφήσι-

μο ράμμα που αφαιρείται σε 5-14 μέρες με-
τά την τοποθέτηση (ανάλογα με την περιοχή) 

ΤΕΧΝΙΚΗ  

•  Το πρώτο ράμμα πιάνοντας το χείλος του 
τραύματος με τη λαβίδα και ανασηκώνο-
ντάς το. Τρύπημα του δέρματος με τη βελό-
νη κάθετα σε 90o 
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•  Με κυκλική κίνηση της βελόνας και διαδρο-
μή σε όλο το πάχος του δέρματος διαπερ-
νάται το δέρμα με τρόπο ατραυματικό λόγω 
της καμπυλότητας της βελόνης

×
•  Η βελόνη απελευθερώνεται και επανατο-

ποθετείται στο βελονοκάτοχο, ενώ η λαβί-
δα εξακολουθεί να ανασηκώνει το χείλος 
του τραύματος

×
•  Εξαιτίας του κινδύνου για HIV και ηπατίτιδα, 

συστήνεται η εξοικείωση αυτού του βήμα-
τος με λαβίδα και όχι με το χέρι

•  Η βελόνη περιστρέφεται σε όλο το πάχος 
του δέρματος και εξέρχεται σε κάθετη γωνί-
α στην επιφάνεια του δέρματος

•  Η βελόνη απελευθερώνεται από το βελονο-
κάτοχο και ανατοποθετείται 

•  Το ράμμα έλκεται έξω από το δέρμα αφή-
νοντας 2-3 εκ να προεξέχουν από την απέ-
ναντι επιφάνεια του δέρματος

•  Εγκαταλείπεται η λαβίδα και γίνεται το δέσι-
μο του κόμβου τυλίγοντας το μεγάλο τμή-
μα του ράμματος γύρω από το βελονοκά-
τοχο έτσι ώστε να σχηματισθεί η πρώτη θη-
λειά ενός τετράγωνου κόμβου

•  Η βελόνη εξέρχεται πιο κοντά στο χείλος του 
τραύματος. Είναι σχεδιασμένη από έξυπνους 
ανθρώπους για αυτή την εφαρμογή – απλά 
ακολουθούμε τη καμπυλότητα της δια μέ-
σου του υποκείμενου χορίου

•  Έτσι δημιουργείται σχήμα παγουριού, το ο-
ποίο αναστρέφει τα χείλη. Ο τετράγωνος κόμ-
βος διασφαλίζει τη ραφή

•  Τα ράμματα επαναλαμβάνονται μέχρι πλή-
ρη σύγκλειση του τραύματος. Αν τα ράμμα-
τα δεν τοποθετηθούν σωστά έχουν την τάση 
να εσωστρέφονται. 

ΔΕΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ

•  2-4 κόμβοι (ανάλογα με το υλικό του 
ράμματος) για διασφάλιση του ράμματος

• Τα συνθετικά ράμματα έχουν «μνήμη»
•  Να αποφεύγεται η υπερβολική τάση στο 

δέσιμο (Η αρχή του «απαλού φιλιού»

ΚΑΘΕΤΗ ΡΑφΗ MATTrESS
Εφαρμογές

•  Σύγκλειση βαθιών τραυμάτων
•  Κλείσιμο νεκρών χώρων, όταν δεν χρειάζο-

νται εσωτερικά ράμματα
•  Ισχυρή στήριξη της σύγκλεισης του τραύματος
Πλεονεκτήματα
•  Εξασφάλιση καλής αναστροφής των χειλιών 

του τραύματος
•  Συγχρόνως ελαχιστοποίηση της τάσης του 

τραύματος
•  Συνδυασμός με διακοπτόμενα ράμματα εν-

διάμεσα
Μειονεκτήματα
•  Πιο χρονοβόρο αν προσέξουμε να γίνει σωστά
•  Αφήνει τέσσερα στίγματα στο δέρμα αν μεί-

νει πολύ χρόνο

ΤΕΧΝΙΚΗ

•  Η πρώτη είσοδος της βελόνας μακριά από 
το χείλος του τραύματος (5-10 χιλ.)

•  Η βελόνη κατευθύνεται προς τα κάτω βα-
θιά στο δέρμα για να κλείσει το νεκρό χώρο

•  Η βελόνη κατευθύνεται από το βάθος στο α-
ντίθετο χείλος, εξέρχεται στο δέρμα στην α-
ντίθετη πλευρά στην ίδια απόσταση (όπως 
στο διακοπτόμενο ράμμα)

•  Κατόπιν, η βελόνη κλειδώνει στο βελονο-
κάτοχο με αντίθετη κατεύθυνση και μπαίνει 
εκ νέου στη πλευρά που μόλις βγήκε, αλλά 
πιο κοντά στο χείλος του τραύματος (2-3 χιλ.)

•  Κατόπιν η βελόνη περνάει στο απέναντι χεί-
λος πιο επιφανειακά και βγαίνει πιο κοντά 
στο χείλος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
•  Ο κανόνας είναι «μακριά μακριά» «κοντά 

κοντά»
•  Ίσες αποστάσεις των ει-

σόδων της βελόνης με 
την απέναντι πλευρά

•  Η απόσταση εξαρτάται 
από την τάση του τραύ-
ματος και το νεκρό χώ-
ρο που πρέπει να κλεί-
σει. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση του τραύ-
ματος, τόσο ευρύτερη πρέπει να είναι η εί-
σοδος της βελόνας
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ΚΑΘΕΤΗ ΡΑφΗ MATTrESS
Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΔΕρΜΑ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΑΤΡΕΣ ΡΑφΗ 
•  Σε τραύμα με τάση
•  Κλείνει νεκρούς χώρους
•  Διευκολύνει την αναστροφή των χειλιών του 

τραύματος
•  Kαλή αιμόσταση
•  Αρχική τοποθέ-

τηση ενός μεγά-
λου κρημνού, 
ιδιαίτερα αυτών 
που έχουν μεγά-
λη τάση 

Προσοχή να μη δεθεί πολύ σφιχτά, υποξία, 
κακή επούλωση

ΤΕΧΝΙΚΗ
•  Αρχικά όπως η τοποθέτηση ενός διακοπτό-

μενου ράμματος σε μεγάλη απόσταση από 
το χείλος (περί τα 5-10 χιλ.)

•  Η βελόνη περνάει 
υποδόρια στο απέ-
ναντι χείλος 

•  Εισέρχεται στο ίδιο 
επίπεδο 

•  Εξέρχεται στο αντί-
θετο χείλος δια μέ-
σω της επιδερμί-
δας στην ίδια από-
σταση με την είσο-
δο

•  Επανεισέρχεται στο δέρμα στην ίδια απόστα-
ση με το χείλος του τραύματος αλλά μερικά 
χιλιοστά πλευρικά

•  Κατόπιν περνάει πιο επιφανειακά ενδοδερμι-
κά στη πλευρά της αρχικής εισόδου

•  Τελικά η οριζό-
ντια μάτρες ρα-
φή δημιουργεί 
μια παράλληλη 
εμφάνιση στην 
επιφάνεια του 
δέρματος

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΡΑφΗ
Ταχύς τρόπος σύγκλεισης τραύματος
•  Όταν τα χείλη του τραύματος έχουν ίδιο πάχος
•  Χωρίς τάση
•  Χωρίς νεκρό χώρο

•  Σε δέρμα χαλαρό (βλέφαρα, λαιμός, όσχεο, 
ράχη χεριών)

•  Για σταθεροποίηση μοσχεύματος
•  Σε συνδυασμό με υποδόρια εσωτερικά ράμ-

ματα ή mattress)

ΤΕΧΝΙΚΗ

•  Πρώτα ένα διακοπτόμενο ράμμα στο ένα 
άκρο του τραύματος

•  Δέσιμο του κόμπου, αλλά όχι κόψιμο του 
ράμματος με τη βελόνη

•  Κατόπιν απλή ραφή διαγώνια κατά μήκος 
του τραύματος διαπερνώντας την επιδερμίδα 
και περνώντας από το χόριο ή το υποδόριο

•  Προσαρμογή της τάσης ισομερώς
•  Ισομερείς αποστάσεις 
•  Στο τέλος του τραύματος ένας απλός κόμπος 

με τη θηλιά του τελευταίου περάσματος

ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΡΑφΗ

•  Μειονέκτημα: Χρονοβόρα, υψηλής δυσκολίας
•  Πλεονέκτημα: Not leaving puncta on the 

skin surface

ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ή ΕΝΤΑφΙΑΣΜΕΝΗ ΡΑφΗ

Το ενδοδερμικό ή ενταφιασμένο
Πότε;
•  Όπου η συνεχής τάση στο δέρμα μπορεί να 

διευρύνει το τραύμα (πλάτη, κάτω άκρα) 
•  Για ελαχιστοποίηση της τάσης στο τραύμα
•  Για σύγκλειση νεκρού χώρου
•  Βελτιώνει την αισθητική αποκατάσταση σε 

σύγκριση με το επιφανειακό ράμμα μόνο του

ΤΕΧΝΙΚΗ
•  Για αυτή την τεχνική χρησιμοποιείται απορ-

ροφήσιμο ράμμα
•  Η βελόνη μπαίνει στα υποσκαμμένα χείλη του 

τραύματος κοντά στη βάση του τραύματος
•  Κατόπιν η βελόνη κατευθύνεται προς τα άνω 

προς το χόριο και εξέρχεται από το χείλος 
του τραύματος πιο επιφανειακά

•  Εισέρχεται εκ νέου στο μέσο χόριο του χεί-
λους του τραύματος στην απέναντι πλευρά 
και κατευθύνεται προς τα κάτω στη βάση του 
τραύματος υποδόρια 

•  Ο κόμβος δένεται με τρόπο ώστε να παρα-
μείνει στο βαθύτερο σημείο του τραύματος

•  Αν ο κόμβος είναι επιφανειακός: αργή επού-
λωση, αποβολή του ράμματος

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΑφΗ

Πότε;
•  Όταν η διπολική διαθερμία δεν επαρκεί για 

να ελέγξει την αιμορραγία
•  Ένα κυκλικό ράμμα τοποθετείται και σφίγγει 

για να κλείσει το αγγείο
•  Απορροφήσιμο ράμμα Vicryl ή Cut gut

ID



Αποκλειστικός Συνδυασμός 2 Τεχνολογιών μαζί!
Το πρωτοποριακό μηχάνημα που συνδυάζει δύο τεχνολογίες σε μία: 

²  MARP – ενεργό, βαθύ, περιστροφικό μασάζ
²  RF – μονοπολική ραδιοσυχνότητα 
και προσφέρει άμεσα ορατά αποτελέσματα σμίλευσης, αναδιαμόρφωσης, 
τόνωσης, μείωσης της κυτταρίτιδας, μείωσης πόντων και χαλάρωσης. 
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T
ον Οκτώβριο του 2020 λανσάρεται στην Ελλάδα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα amI 
Digital World, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν 
στα προϊόντα της allergan aesthetics αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας σε όλο τον 
κόσμο μέσα από εξειδικευμένα Videos και Live-streaming events. 

Για την παρακολούθηση απαιτείται εγγραφή στη σελίδα www.allerganmedicalinstitute.com, το 
περιεχόμενο της οποίας παραμένει συνεχώς διαθέσιμο στην πλατφόρμα ενώ υπάρχει η δυνατότη-
τα πρόσβασης από υπολογιστή, tablet ή/και κινητό τηλέφωνο.

Σήμερα στο AMI Digital World είναι διαθέσιμα 30 εκπαιδευτικά videos από κορυφαίους διεθνείς και 
εγχώριους επαγγελματίες υγείας στον τομέα της αισθητικής ιατρικής. Πιο αναλυτικά κατά την περιή-
γηση στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ποικίλα προγράμματα όπως:
• Τεχνικές εγχύσεων που αφορούν τα προϊόντα της Allergan Aesthetics
• Ανατομία του προσώπου 
•  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα MD Codes Leaders, Visionary και Distinction, που έχουν αναπτυ-

χθεί από τον πλαστικό χειρουργό Dr Mauricio de Maio
• Επιπλοκές που συνδέονται με την χρήση filler Υαλουρονικού Οξέος
• Ανασύσταση και πρωτόκολλο εγχύσεων των προϊόντων 
• Τεχνικές συμβουλευτικής ασθενών
• Τα αρχέτυπα Going Beyond Beauty

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης διεθνών webinar απευθείας μέσα από την πλατφόρ-
μα σε πολλές χώρες ταυτόχρονα. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας εμπλουτίζεται συνεχώς, ώστε 
να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις και τεχνικές αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες της 
ελληνικής αγοράς.

Αυτή τη χρονιά, που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη είναι εμφανής η ανάγκη για ηλεκτρονι-
κά εργαλεία και ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Allergan Aesthetics συνεχίζει 
να καινοτομεί προσφέροντας υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα προϊόντα 
και τις θεραπευτικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφια-
κά κανάλια και θέτοντας υψηλά πρότυπα στην αισθητική ιατρική σε συνεργασία με τους κορυφαί-
ους επαγγελματίες υγείας του κλάδου. 

Η Allergan 
Aesthetics, μια 

εταιρεία της AbbVie, 
έχει ως βασική 
προτεραιότητα 

την συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση των 
επαγγελματιών 

υγείας. Για τον σκοπό 
αυτό ιδρύθηκε ο 
φορέας Allergan 

Medical Institute® 
(ΑΜΙ) ο οποίος 

παρέχει εστιασμένα 
εκπαιδευτικά 

προγράμματα 
αποκλειστικά σε 

επαγγελματίες υγείας, 
προσαρμοσμένα 

στις σύγχρονες 
εξελιγμένες τεχνικές 

καθώς και στα 
νεότερα δεδομένα 
και πρακτικές που 

αφορούν τα προϊόντα  
της Allergan 
Aesthetics.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας
AMI Digital World
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* Η ιατρική εκπαίδευση που παρέχεται στους Επαγγελματίες Υγείας από την ιστοσελίδα αυτή αφορά αποκλειστικά 
τη “de lege artis” και την πιο αποτελεσματική εφαρμογή των προϊόντων της Allergan Aesthetics.

Χρειάζεστε βοήθεια;      Επικοινωνήστε μαζί μας στο amidigital-gr@allergan.com

Εξερευνήστε το AMI Digital World  
την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα της Allergan Aesthetics  

η οποία προσφέρει εκπαίδευση στην αισθητική ιατρική  
και τα προϊόντα μας, αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας  

σε όλο τον κόσμο.

Κάντε την εγγραφή σας τώρα και παρακολουθήστε:

• Εκπαιδευτικά Videos  
από κορυφαίους διεθνής επαγγελματίες υγείας  

στον τομέα της αισθητικής ιατρικής, διαθέσιμα όλο το 24ωρο  
– Τεχνικές εγχύσεων των προϊόντων της Allergan Aesthetics 

– MD Codes (εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Dr Mauricio de Maio) 
- Συμβουλευτική Ασθενών 

• Live Webinars  
– Δείτε το πρόγραμμα των webinars στο All Events tab 

www.allerganmedicalinstitute.com
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Γιατί 

DermaClear;
•  Η απόλυτη λύση 

καθαρισμού & απολέπισης 
δέρματος

•  3-σε-1: πολλαπλή δράση - βαθύς 
καθαρισμός, θρέψη και ενυδάτωση

• Ανώδυνη και γρήγορη θεραπεία
•  Η τέλεια δράση κατά των τοξινών & των 

επιβαρυντικών για το δέρμα ρύπων
•  Ιδανικό για τακτικές θεραπείες αλλά και για 

μεμονομένες περιστάσεις! 

ID

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LiDS MEDiCAL

Το DermaClear 3 σε 1 είναι μια ισχυρή μονάδα 
υδροδερμοαπόξεσης για απολέπιση, καθαρισμό, 
απομάκρυνση νεκρών κυττάρων και ενυδάτωση του 

δέρματος, που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στην 
υψηλή ζήτηση για ακίνδυνες, υψηλής ποιότητας και εις 
βάθος θεραπείες φροντίδας του δέρματος. 

ΠΕΡΙΣΤΡΕφΟΜΕΝΗ ΚΕφΑΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το DermaClear λειτουργεί τόσο ως αυτόνομη θεραπεία 

για την ταυτόχρονη απολέπιση και αναζωογόνηση του 
δέρματος όσο και ως ιδανική λύση για να προετοιμάσει το 
δέρμα να δεχτεί καλύτερα οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη 
αισθητική εφαρμογή. 

Το DermaClear εφαρμόζεται σε 3 στάδια με χρήση ειδικών 
διαλυμάτων, με το καθένα από αυτά να αντιστοιχεί σε μία 
ξεχωριστή θεραπευτική λύση ως εξής: 

01DermaClear EXFO Αποτελεσματική Απολέπιση. 
Απομάκρυνση νεκρών κυττάρων με το DermaClear 

EXFO, ένα υδατοδιαλυτό διάλυμα απολέπισης με άλφα 
υδροξυλικό οξύ (AHA), που αποκαλύπτει την υγιή επιφάνεια 
του δέρματος.

02 DermaClear CLEAnSE Βαθύς Καθαρισμός. Η 
ισχυρή αναρρόφηση διασπά τους ρύπους που 

βρίσκονται βαθιά μέσα στο δέρμα, αφήνοντάς το καθαρό 
και επιτρέποντας, έτσι, τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των 
ενυδατικών ουσιών από αυτό. Το DermaClear CLEANSE είναι 
ένα λιποδιαλυτό σαλικυλικό οξύ (BHA), που χρησιμοποιείται 
για την εις βάθος αφαίρεση των ρύπων από το δέρμα χωρίς 
την πρόκληση ερεθισμών.

03 DermaClear HYDrATE Θρέψη και Ενυδάτωση. 
Ειδικά θρεπτικά διαλύματα εγχέονται στο δέρμα, 

χρησιμοποιώντας μία περιστρεφόμενη κεφαλή θεραπείας, 
που εξασφαλίζει τη βέλτιστη διείσδυσή τους. Το DermaClear 
HYDRATE, είναι ένας υδατοδιαλυτός θρεπτικός ορός, που 

Έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι ρύποι, οι τοξίνες 

και οι χημικές ουσίες 
που υπάρχουν στο 
αστικό περιβάλλον 

μπορούν να βλάψουν 
το δέρμα, ενώ 

η εκτεταμένη χρήση 
προϊόντων μακιγιάζ 

στην εποχή των selfie 
έχει ως αποτέλεσμα 

την απόφραξη 
και τη γήρανση 
του δέρματος. 

Το DermaClear 
έχει τη λύση.

αυξάνει σημαντικά την υγρασία στο δέρμα, χρησιμοποιείται 
για την προστασία, την ενυδάτωση και τη διοχέτευση 
προστατευτικών και ευεργετικών αντιοξειδωτικών, αφήνοντας 
το δέρμα πλήρως ενυδατωμένο και καλά προετοιμασμένο 
για οποιαδήποτε επιπλέον αισθητική εφαρμογή.

Το DermaClear είναι μια βολική και εύχρηστη μονάδα, που 
διαθέτει μία μοναδική περιστρεφόμενη κεφαλή θεραπείας 
360° και μία πολύ ισχυρή λειτουργία αναρρόφησης. Επιτρέπει, 
έτσι, τον βαθύ καθαρισμό και την απομάκρυνση των ρύπων, 
διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, μία πολύ πιο αποτελεσματική 
διείσδυση ενυδατικών και αντιοξειδωτικών ουσιών στο δέρμα 
για θρέψη και ενυδάτωση εκ των έσω. Το μαλακό άκρο, 
που κατασκευάζεται από εύκαμπτη σιλικόνη, λειτουργεί με 
κυκλική κίνηση για καλύτερη και ομοιογενέστερη κάλυψη 
της περιοχής θεραπείας, με αποτέλεσμα έναν πραγματικά 
εν τω βάθει καθαρισμό δέρματος.

Η Νέα Εποχή στην Περιποίηση Δέρματος

Πριν τη θεραπεία Αμέσως μετά





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

• ClearLift™ Q-Switched KTP 532nm/Nd:YAG 1064nm

• Pixel Er:YAG 2940nm

• ClearSkin Er:Glass 1540nm

3 ΚΕΦΑΛΕΣ FRACTIONAL LASER

2 ΚΕΦΑΛΕΣ AFT™ (I.P.L.)
• Dye-VL 500-600nm

• Dye-SR 550-650nm

+

Special Edition

Special Offer

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

Για Περιορισμένο Αριθμό Μηχανημάτων
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ SADEnT

Eπίσης έχουν παρατηρηθεί υψηλές συγκεντρώσεις μι-
κροσωματιδίων κατά την διάρκεια των συνεδριών. Η 
βασική αρχή της λέιζερ αποτρίχωσης είναι η φωτοθερ-

μική καταστροφή του τριχοθυλακίου. Η ενέργεια του φωτός 
απορροφάται από την μελανίνη και μετατρέπεται σε θερμό-
τητα που διαχέεται στον βολβό και στους πέριξ-χωρίς χρω-
μοφόρο-ιστούς, σ' αυτή την περίπτωση στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, με κίνδυνο να προκληθεί βλάβη. Επιπλέον προ-
καλεί εξάχνωση των στελεχών των τριχών, δημιουργώντας 
έναν ορατό και δύσοσμο νέφος καπνού. 

Πρόσφατα αποδείχθηκε από τον Chuang et al., με την 
μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μα-
ζών (GC-MS), ότι αυτό το νέφος περιέχει 13 ουσίες απο-
δεδειγμένα ή δυνητικά καρκινογόνες και τουλάχιστον 20 
που προκαλούν ερεθισμό, δυνητικά επικίνδυνες για τους 
χειριστές και ασθενείς. Γι' αυτό θεωρείται απαραίτητη η ύ-
παρξη ειδικών αναρροφήσεων, ιδιαίτερα ισχυρού συστή-
ματος αερισμού και λήψη προσωπικών μέτρων προφύλα-
ξης. Στην προσπάθεια δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλο-
ντος εργασίας, χωρίς όλες αυτές τις διαδικασίες, η επιλο-
γή συστήματος ψύξης επαφής με κεφαλή από ζαφείρι, θε-
ωρείται η καλύτερη λύση. Η ψύξη επαφής ψύχει το δέρμα 
με μία επιφάνεια από ζαφείρι ελεγχόμενης θερμοκρασίας, 
με τοπική εφαρμογή γέλης, πριν την παροχή της λέιζερ α-
κτινοβολίας. Η συνεχής επαφή με το δέρμα και η ύπαρξη 
γέλης είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν την δημιουργία 
του νέφους εξάχνωσης, κατά την διάρκεια της θεραπείας.

ΜΕΘΟΔΟΙ
Εγινε αξιολόγηση σε βάθος χρόνου των 49 ασθενών που 

δέχθηκαν θεραπεία αφαίρεσης της ανεπιθύμητης τριχοφυί-
ας. Οι τύποι δέρματος, κατά Fitzpatrick, κυμάνθηκαν από II 
έως IV. Κατ' αρχάς έγινε έλεγχος για δευτερεύουσες αιτίες 
υπερβολικής αύξησης της τριχοφυίας. Τα κριτήρια αποκλει-
σμού ήταν προηγούμενες λέιζερ θεραπείες στην περιοχή, 
ορμονική δυσλειτουργία, χρήση ισοτρετινοίνης τον τελευ-
ταίο χρόνο, ιστορικό φωτοευαισθησίας, εγκυμοσύνη, υπερ-
βολικό μαύρισμα και ιστορικό υπερτροφικών ουλών ή χη-
λοειδών. Σε όλους τους ασθενείς ζητήθηκε να αποφύγουν 
κάθε μέθοδο αποτρίχωσης, 4 εβδομάδες πριν την έναρξη 
της μελέτης. Ξύρισμα της περιοχής έγινε ακριβώς πριν την 
εφαρμογή, πράγμα που μας επέτρεψε να εκτιμήσουμε τα 
χαρακτηριστικά των τριχοθυλακίων και να προσαρμόσου-
με ανάλογα τις παραμέτρους. Οι ασθενείς έφεραν κατάλ-
ληλη προστασία ματιών.  

Ολοι οι 49 ασθενείς συμπλήρωσαν τέσσερεις συνεδρί-
ες, με μεταξύ τους διαστήματα 4 με 6 εβδομάδων και συμ-
μετείχαν στην τελική αξιολόγηση 3 μήνες μετά την τελευ-
ταία θεραπεία.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ SADEnT

Τα συστήματα λέιζερ 
θεωρούνται η πλέον 

αποτελεσματική μέθοδος 
για την αφαίρεση 
της ανεπιθύμητης 

τριχοφυίας. Στόχος τους 
είναι να καταστρέψουν 

τα βλαστοκύτταρα 
του εξογκώματος 
και την θηλή του 

θύλακα, στοχεύοντας 
την μελανίνη που 

είναι το εμπλεκόμενο 
χρωμοφόρο.

Ικανός αριθμός 
συσκευών πηγών λέιζερ 

και φωτός διατίθεται 
στην αγορά της 

αποτρίχωσης, όπως
ruby laser (694nm), 

alexandrite laser 
(755nm), diode laser 

(800nm), Nd:YAG laser 
(1064nm), IPL (590-
1200nm). Γενικά, η 

φωτοαποτρίχωση με 
λέιζερ αλεξανδρίτη 
θεωρείται η πλέον 

αποτελεσματική, 
μειώνοντας την ανάπτυξη 

της τριχοφυίας κατά 70-
80% μετά από μερικές 

συνεδρίες. Πάντως 
υπάρχουν κάποια 

θέματα που χρήζουν 
βελτίωσης. Παρ' ότι 

είναι μία αποτελεσματική 
μέθοδος, θεωρείται 

επώδυνη και μπορεί να 
παρουσιάσει κάποιες 
παρενέργειες όπως, 

πρόσκαιρο ερύθημα, 
περιθυλακικό οίδημα, 

υπό ή υπερμελάγχρωση, 
κυστίδια και εσχάρες, 

ιδιαίτερα στις θεραπείες 
σε σκούρο ή μαυρισμένο 

δέρμα.

ΑφΑίρεση Ανεπίθύμητησ τρίχοφύίΑσ:

Αποτελεσματικότητα, ανεκτικότητα 
& ασφάλεια του λέιζερ 
Αλεξανδρίτη 755nm LP εξοπλισμένου 
με χειρολαβή με ζαφείρι
STEVEn PAuL niSTiCO, MD 
Department of Health Sciences, university of Catanzaro “Magna graecia”, Catanzaro, italy

Κατά την διάρκεια κάθε συνεδρίας, η ένταση του πόνου 
που προκλήθηκε από την λέιζερ θεραπεία

αναφέρθηκε από τον συμμετέχοντα και καταγράφηκε 
στην αριθμητική κλίματα αξιολόγησης πόνου, με τιμές α-
πο 0 (καθόλου πόνος) έως 10 (αφόρητος πόνος). Η βαθ-
μολογία του πόνου για κάθε ομάδα θεραπείας ήταν αθροι-
στική για τις τέσσερεις θεραπευτικές συνεδρίες. Στην τελική 
εξέταση ζητήθηκε να βαθμολογήσουν την βελτίωση κάθε 
περιοχής, με κλίμακα απο 0 (καθόλου ικανοποιημένοι) έ-
ως 5 (απόλυτα ικανοποιημένοι).  Οι περιοχές που αποτρι-
χώθηκαν περιελάμβαναν

το πρόσωπο, τα άκρα, την βουβωνική χώρα και τις μα-
σχάλες. Οκτώ περιοχές 3Χ2 cm καταμετρήθηκαν και φω-
τογραφήθηκαν κατά την έναρξη όπως και κατά την, 3 μήνες 
μετά από την τελευταία συνεδρία, τελική εξέταση.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕϊΖΕΡ
Το σύστημα λέιζερ αλεξανδρίτη (Motus AX, DEKA, 

Calenzano, Italy) που χρησιμοποιήθηκε σ' αυτή την με-
λέτη  εκπέμπει μήκος κύματος 755nm σ' ένα εύρος τιμών 
ροής μεταξύ 6 και 8 J/cm2, με διάμετρο δέσμης 20 mm 
και συχνότητα έως 10 Hz. Τα κλινικά χαρακτηριστικά του 
ασθενή (τύπος δέρματος και είδος τριχοφυίας) καθόρισαν 
την επιλογή της κατάλληλης τιμής ροής για την θεραπεία. 
Δεν χρησιμοποιήθηκε αναισθητική κρέμα πριν από την συ-

Εικ. 1. Αποτελέσματα μείωσης τριχοφυίας με λέιζερ αλεξανδρίτη 
755nm Motus AX, DEKA, Calenzano, Italy.

  Βαθμολογία μείωσης τριχοφυΐας: 0 σημαίνει λιγότερο από 
25%, 1 από 25% έως 50%, 2 από 51% έως 75%. 3 από 
76% έως 90%, 4 περισσότερο από 90%
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νεδρία. Το λέιζερ αλεξανδρίτη ήταν εξοπλισμένο με μία ει-
δική χειρολαβή (Moveo™) με ενσωματωμένη ψύξη. Μετά 
την εφαρμογή διαφανούς γέλης ή παραφινελαίου, η κεφα-
λή Moveo σάρωσε την περιοχή θεραπείας με συνεχείς κυ-
κλικές ή γραμμικές κινήσεις, φροντίζοντας να περάσει αρ-
κετές φορές πάνω από όλα τα σημεία. 

Τα επαναλαμβανόμενα περάσματα προκάλεσαν σταδι-
ακή θέρμανση στα ζωτικά μέρη της τρίχας, οδηγώντας τα 
σε καταστροφή με τρόπο ανώδυνο για τον ασθενή. Η πα-
ροχή της αναγκαίας ποσότητας ενέργειας, για την περιοχή 
10Χ10cm, καταδείχθηκε με ηχητικό σήμα από την συσκευ-
ή. Μετά την θεραπεία χρησιμοποιήθηκε ενυδατικό προιόν 
στην περιοχή και δόθηκε οδηγία αφ' ενός αποφυγής έκ-
θεσης στον ήλιο και αφ' ετέρου χρήσης αντιηλιακού, κα-
τά το επόμενο διάστημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι συμμετέχοντες είχαν μέση ηλικία 32,6 έτη (21-44 ε-

τών) και οι 40 ασθενείς (80%) ήταν γυναίκες.
Εικοσι ένα (43%) ήταν φωτότυπος II, 24 (49%) φωτότυ-

πος III και 4 (8%) φωτότυπος IV. Η μείωση της τριχοφυίας 
υπολογίστηκε με καταμέτρηση, σε ψηφιακή απεικόνιση, 
των τριχών κατά την έναρξη και κατά την τελική εξέταση. Η 
απώλεια τριχοφυίας ορίστηκε σαν το % ποσοστό των τρι-
χών που έλειπαν από την περιοχή κατά την τελική εξέτα-
ση, συγκριτικά με τον αριθμό τους κατά την έναρξη της με-
λέτης. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση σε όλες τις περι-
οχές στην, μετά 3 μήνες από την τελευταία συνεδρία, τελι-
κή αξιολόγηση όπως φαίνεται στην Εικ.1 & 2.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η μόνη παρενέργεια που καταγράφηκε κατά την διάρ-

κεια των θεραπειών ήταν μία ελαφρά δυσφορία σε μερι-
κούς ασθενείς. Αυτή η δυσφορία αντιμετωπίστηκε με δια-
χείριση των παραμέτρων, μειώνοντας την ροή και/ή αυξά-
νοντας τον χρόνο παλμού. 

Μοναδική παρενέργεια μετά την θεραπεία υπήρξε το πε-
ριθυλακικό ερύθημα, που υποχώρησε μέσα σε 2 ημέρες 
σε όλους τους ασθενείς. Δεν υπήρξαν περιπτώσεις εγκαύ-
ματων, δυσχρωμιών, ουλών, δερματικών λοιμώξεων ή 
παράδοξης υπερτρίχωσης.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με βάση τα ατομικά ερωτηματολόγια των ασθενών, το 

λέιζερ αλεξανδρίτη LP με την ειδική χειρολαβή χαρακτη-
ρίστηκε σαν πρακτικά ανώδυνο, με συνολική βαθμολογία 
4,6 με μέγιστη τιμή το 40. Κατά την τελική επίσκεψη, στην 
κλίμακα ικανοποίησης πέντε σημείων, το λέιζερ αλεξανδρί-
τη με την χειρολαβή Moveo βρέθηκε στο 4.0.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Το λέιζερ αλεξανδρίτη LP επιτυγχάνει βαθιά διείσδυση 

στο δέρμα και προσβάλλει την ανοικτόχρωμη ή σκουρό-
χρωμη τριχοφυία, αλλά λόγω της δράσης του στην μελα-
νίνη συνίσταται σε ασθενείς με χαμηλό φωτότυπο (έως 3-
4), γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων και δυ-
σχρωμιών. Για να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα χρη-
σιμοποιήσαμε μία ειδική χειρολαβή, με ψυχόμενη κεφα-
λή από ζαφείρι, για την παροχή της ακτίνας λέιζερ στο δέρ-
μα. Η επαφή της ψυχόμενης κεφαλής με την επιδερμίδα α-
πέδειξε κατά πρώτον ότι ελαχιστοποιεί τις βλάβες και κατά 
δεύτερον ότι μειώνει δραστικά τις απώλειες παροχής της 
ενέργειας του συστήματος. Οταν ακτινοβολούμε το δέρ-
μα με μία πηγή φωτός, λόγω του διαφορετικού συντελε-
στή ανακλαστικότητας μεταξύ του αέρα και της κεράτινης 
στιβάδας, ένα μέρος της ακτίνας ανακλάται. Αυτό είναι ένα 
σημαντικό μέρος της ενέργειας που χάνεται κατά την θε-
ραπεία. Η χρήση της ειδικής χειρολαβής βελτιστοποιεί την 
σύζευξη δέρματος-λέιζερ και πρακτικά διπλασιάζει την α-
ξιοποιήσιμη ενέργεια, στις ίδιες παραμέτρους εκπομπής.

Η χρήση χαμηλών ροών καθιστά την θεραπεία ανώδυ-
νη. Τα επαναλαμβανόμενα περάσματα πάνω από τα ίδια 
σημεία έχουν σαν αποτέλεσμα την ομοιόμορφη θεραπεία 
της περιοχής, χωρίς κενά. 

Η τεχνική in motion της χειρολαβής Moveo μειώνει τον 
χρόνο εφαρμογής και επιτρέπει την ταχεία διαχείριση δύ-
σκολων περιοχών.  Η μείωση της εκπεμπόμενης ενέργειας 
θεραπείας έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο ανώδυνη θερα-
πεία, αλλά και ελαχιστοποίηση των παρενεργειών. Οπως 
παρατηρήσαμε στην μελέτη μας δεν παρουσιάστηκαν σοβα-
ρές παρενέργειες, κατά την περίοδο του κύκλου θεραπειών.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα συμπεράσματα άλλων μελετών 
όπου χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιες παράμετροι λέιζερ με 
ή χωρίς χρήση χειρολαβής με ψύξη επαφής, μπορούμε να 
επιβεβαιώσουμε ότι η αποτρίχωση με χρήση ψύξης επα-
φής μειώνει δραστικά την ποσότητα των  αιωρούμενων μι-
κροσωματιδίων, συγκριτικά με τις θεραπείες με χρήση κρυ-
ογενίου ή ψυχρού αέρα. Η χρήση γέλης, η απουσία ρεύ-
ματος αέρα και η επαφή της χειρολαβής με το δέρμα συ-
νεισφέρουν στην μείωση και παγίδευση των μικροσωμα-
τιδίων. Με αυτή την μέθοδο, κατά την διάρκεια της θερα-
πείας, η θερμοκρασία της επιδερμίδας μειώνεται αποτελε-
σματικά, ενώ η θερμοκρασία των μητρικών κυττάρων του 
θύλακα δεν επηρεάζεται.

Η νέα αυτή τεχνική απέδειξε ότι είναι αποτελεσματική, 
γρήγορη και ασφαλής για ασθενείς και χειριστές. Είναι ε-
πίσης δημοφιλής μεταξύ των ασθενών γιατί δεν προκαλεί 
πόνο ή ερεθισμό, προβλήματα που συναντώνται στα άλ-
λα συστήματα αποτρίχωσης.

Κεντρικά Γραφεία
1ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-

Μαρκοπούλου, 
Παιανία Αττικής 19002

Τηλ.: 2111022900
email: info@sadent.com

www.sadent.com ID

Εικ. 2. Γυναίκα 29 ετών 
με φωτότυπο III 

που υποβλήθηκε σε θεραπεία 
αποτρίχωσης στο πρόσωπο, 

Α κατά την έναρξη του κύκλου 
θεραπειών και Β κατά το follow 
up 3 μήνες μετά από τέσσερεις 

συνεδρίες 
με το λέιζερ αλεξανδρίτη 
Motus AX με τεχνολογία  

Moveo, DEKA, 
Calenzano, Italy.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ SADEnT
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3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27602969/

Η Lancy αναλαμβάνει  
την αποκλειστική διανομή  
των προϊόντων Restylane  
της Galderma στην Ελλάδα

Η εταιρεία Lancy, με Managing Director  
την κ. Αναστασία Δασκαλάκη,  
συνεχίζει τη δυναμική της πορεία 
στον χώρο της αισθητικής ιατρικής, 
ξεκινώντας τη συνεργασία με την Ελβετική 
εταιρεία Galderma, τη μεγαλύτερη 
ανεξάρτητη διεθνούς βεληνεκούς 
εταιρεία δερματολογίας στον κόσμο, και 
αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διανομή 
στην Ελλάδα των προϊόντων Restylane.

Η σειρά Restylane, που έγινε παγκοσμίως 
γνωστή με την κυκλοφορία του πρώτου, 
σταθεροποιημένου και εγκεκριμένου από 
τον FDA filler υαλουρονικού οξέος (ΗΑ)  
μη ζωικής προέλευσης, διαθέτει σήμερα 
την ευρύτερη γκάμα προϊόντων που 
βασίζονται στο ΗΑ.

Πάνω από 23 χρόνια κλινικής εμπειρίας,  
40 εκατομμύρια θεραπείες παγκοσμίως, 
320 επιστημονικές δημοσιεύσεις και  
60 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές 
που αποδεικνύουν ασφάλεια  
και μακροχρόνια αποτελέσματα, έχουν  
ως αποτέλεσμα τη σειρά προϊόντων  
dermal filler και skin booster Restylane  
που μπορούν να εμπιστευτούν 
δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί  
για τη φροντίδα των ασθενών τους.

«We will change the way the world  
thinks about skin health». 

Αυτό είναι το όραμα της Galderma, 
το οποίο όλοι εμείς στη Lancy 
ενστερνιστήκαμε από την αρχή της 
συνεργασίας μας. Όπως δηλώνει άλλωστε 
και η Managing Director της Lancy,  
κ. Αναστασία Δασκαλάκη «Μαζί μπορούμε 
να αλλάξουμε τον τρόπο που σκέφτονται 
οι άνθρωποι για την υγεία και την 
ομορφιά του δέρματος, βοηθώντας τους 
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα 
σημάδια του χρόνου με ασφάλεια, φυσική 
χάρη και κομψότητα».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Το Pigmerise® ενδείκνυται συνεπι-
κουρικά στη θεραπεία δυσχρωμί-
ας δέρματος, λόγω διαταραχών υ-
πομελάγχρωσης όπως της λεύκης. 
Το Pigmerise® είναι ένα καινοτόμο 
σκεύασμα λιποσωμιακής φόρμου-
λας προωθώντας με τον τρόπο αυ-
τό την ταχεία και σωστή απορρό-
φηση του. Tο Pigmerise® περιέχει 
ένα φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπε-
ριού (Piper nigrum phytocomplex) 
σε υψηλή συγκέντρωση, το οποίο 
αποτελεί ένα ισχυρό μίγμα με αντι-
οξειδωτική δράση. Το Pigmerise® 
δρα μειώνοντας τα επίπεδα του ο-
ξειδωτικού στρες στην επιδερμί-
δα και βοηθά στην αποκατάσταση των φυσιολογικών συνθηκών για τον 
πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για τη χρώ-
ση του δέρματος. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για τη θεραπεί-
α της λεύκης, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές 
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Το JALUTOXIN είναι ο συνδυασμός της Βοτουλινικής Τοξίνης Τύπου Α μα-
ζί με τα Αμινοξέα του JALUPRO (γλυκίνη, προλίνη, λυσίνη, λευκίνη) και 
το μη διασταυρωμένο Υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους του 
JALUPRO (200 Kda).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ;
• ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ άμεσα τις ρυτίδες
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ έντονη σύσφιξη
• ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ της επιδερμίδας
• ΔΙΝΕΙ εξαιρετική λάμψη
• ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ τη λιπαρότητα
• ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ το δέρμα
• ΔΙΝΕΙ μεγαλύτερη διάρκεια α-
ποτελέσματος
• ΕΙΝΑΙ ασφαλές
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ:
• Μέτωπο
• Πρόσωπο
• Λαιμό
• Ντεκολτέ
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ:
• Γιατί είναι ασφαλές και φυσικό
• Γιατί είναι μοναδικό και αποτελεσματικό
• Γιατί είναι η νέα επαναστατική θεραπεία αντιγήρανσης
• Γιατί έχει εμφανή αποτέλεσμα από την πρώτη εφαρμογή
Η CAI Pharmaceuticals είναι μια Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία αντιπρο-
σώπευσης διεθνώς καταξιωμένων brands στον τομέα της επιστημονικής 
αισθητικής και των βιοτεχνολογικών προϊόντων.
Η CAI Pharmaceuticals θεμελιώνει την παρουσία της διαθέτοντας στην α-
γορά άριστης ποιότητας προϊόντα που διακρίνονται για την ασφάλειά τους.

CAi Pharmaceuticals
Μέρλιν 10 & Κανάρη, Κολωνάκι, Αθήνα, T.K. 10671
Τηλ.: 213 024 7941, info@cai.gr, www.cai.gr

CAI JALUTOXIN
Νέα επαναστατική θεραπεία στην Αισθητική Ιατρική
Μπότοξ + Αμινοξέα + Υαλουρονικό 

Η σειρά φυσικών προϊόντων Fagron 
Neogen™ δημιουργήθηκε για τον κα-
θαρισμό και την περιποίηση του τρι-
χωτού της κεφαλής και των μαλλιών, 
διαθέτοντας την πατενταρισμένη τε-
χνολογία TrichoTech™. Η τεχνολογί-
α TrichoTech™ στηρίζεται σε ένα και-
νοτόμο 100% φυτικό εκχύλισμα 7 αι-
θέριων ελαίων που ενισχύει την ανά-
πτυξη των νεογενών τριχών (την ανα-
γέννηση του τριχοθυλακίου) και προ-
στατεύει όλο το τριχοειδές σύστημα 
(βολβός-τριχωτό της κεφαλής-τρίχα).
Η επιλογή της κατάλληλης εξατομικευ-
μένης θεραπείας, κατόπιν αξιολόγη-
σης της κάθε περίπτωσης, σε συνδυασμό με τα προϊόντα Fagron neoOil™ 
έλαιο μαλλιών, Fagron neoWash™ σαμπουάν και Fagron neoCond™ 
Conditioner θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας αλωπεκίας. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές 
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas, τηλ: 8011142100, 
2431083633-5, fax:2431083615 
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr 

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

Fagron NeogenΤΜ

Η φυσική σειρά επανάσταση στην ενδυνάμωση 
των μαλλιών και την τριχόπτωση  

Pigmerise® 
Καινοτόμο προϊόν για  
την επαναμελάγχρωση του δέρματος 

Το SNP (Single Nucleotide Polymorphism) «snip» αποτελεί μια μεταβολή ε-
νός νουκλεοτιδίου σε μια συγκεκριμένη θέση στο DNA και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης αλωπεκίας. 
Το TrichoTest™ είναι ένα γενετικό τεστ τελευταίας τεχνολογίας μικροσυ-
στοιχιών DNA που περισσότερες από 50 δημοσιευμένες μελέτες υποστη-
ρίζουν την επιστημονική βάση του. Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές σε 13 
γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι σχετίζονται με την αλωπεκία.
Πλεονεκτήματα:
• Επιτρέπει την ακριβή επιλογή των αποτελεσματικότερων δραστικών ου-
σιών για τη θεραπεία της αλωπεκίας, αποφεύγοντας εκείνες που συμμετέ-
χουν στη μεταβολική οδό που βρίσκεται σε αναστολή στον εκάστοτε ασθενή
• Προσαρμόζει τη δοσολογία των δραστικών ουσιών αναλόγως του μετα-
βολισμού του εκάστοτε ασθενή
• Χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της τά-
ξεως του 99,9% κατά τον γενετικό προσδιορισμό 
• Χάρη σε ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο, για τον οποίο εκκρεμεί ευρεσι-
τεχνία, επιτυγχάνεται μια εξατομικευμένη θεραπεία μεταξύ ενός συνόλου 
>175 εκατομμυρίων εναλλακτικών θεραπευτικών αγωγών
• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας
• Αποτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των δραστικών ουσιών

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

ANDROPECIA
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Andropecia 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 1 mg φιναστερίδης. Έκδοχο(α) με γνωστή 
δράση: Κάθε δισκίο περιέχει 75,00 mg μονοϋδρικής λακτόζης. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα με λεπτό 
υμένιο δισκία. Αντενδείξεις Αντενδείκνυται σε γυναίκες: βλέπε παραγράφους 4.6 «Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία» και 
5.1 «Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες». Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.1. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Παιδιατρικός πληθυσμός Το Andropecia δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα ή την 
ασφάλεια της φιναστερίδης σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Επιδράσεις στο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) Σε 
κλινικές μελέτες με Andropecia 1 mg σε άνδρες ηλικίας 18-41 ετών, η μέση τιμή του ειδικού προστατικού αντιγόνου 
(PSA) στον ορό μειώθηκε από 0,7 ng/ml που ήταν αρχικά, σε 0,5 ng/ml το μήνα 12. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 
διπλασιασμός των επιπέδων του PSA σε άνδρες που λαμβάνουν Andropecia, πριν την αξιολόγηση αυτής της εξέτασης. 
Επιδράσεις στη γονιμότητα Βλέπε παράγραφο 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία. Ηπατική δυσλειτουργία Η επίδραση 
της ηπατικής ανεπάρκειας στη φαρμακοκινητική της φιναστερίδης δεν έχει μελετηθεί. Καρκίνος του μαστού Κατά την 
περίοδο μετά την κυκλοφορία του προϊόντος έχει αναφερθεί καρκίνος του μαστού σε άνδρες που λάμβαναν φιναστερίδη 
1 mg. Οι γιατροί πρέπει να καθοδηγούν τους ασθενείς τους να αναφέρουν αμέσως οποιεσδήποτε αλλαγές στον μαστικό 
ιστό τους, όπως όζους, άλγος, γυναικομαστία ή έκκριμα από τη θηλή. Μεταβολές διάθεσης και κατάθλιψη Μεταβολές 
διάθεσης περιλαμβανομένων της καταθλιπτικής διάθεσης, της κατάθλιψης και λιγότερο συχνά του ιδεασμού αυτοκτονίας 
έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή με φιναστερίδη 1 mg. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για 
ψυχιατρικά συμπτώματα και εάν αυτά εμφανιστούν, η θεραπεία με φιναστερίδη πρέπει να διακόπτεται και να γίνεται σύσταση 
στον ασθενή να αναζητά ιατρική συμβουλή. Δυσανεξία στη λακτόζη Αυτό το φάρμακο περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με 
κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας σε γαλακτόζη, ανεπάρκειας λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης 
δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης Η φιναστερίδη μεταβολίζεται κυρίως από το κυτόχρωμα P450 3A4, αλλά δεν το επηρεάζει. Μολονότι ο 
κίνδυνος της επίδρασης της φιναστερίδης στην κινητική άλλων φαρμάκων θεωρείται μικρός, είναι πιθανό αναστολείς και 
επαγωγείς του κυτοχρώματος P450 3A4 να επηρεάζουν τη συγκέντρωση της φιναστερίδης στο πλάσμα. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τα καθιερωμένα περιθώρια ασφάλειας, μία αύξηση στη συγκέντρωση στο πλάσμα λόγω της ταυτόχρονης χρήσης τέτοιων 
αναστολέων πιθανόν να μην είναι κλινικά σημαντική. Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες. 
Ανεπιθύμητες ενέργειες Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν κατά τις κλινικές δοκιμές και/ή κατά τη χρήση μετά 
την κυκλοφορία παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως εξής: Πολύ 
συχνές (≥1/10), Συχνές (≥1/100 έως <1/10), Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), 
Πολύ σπάνιες (<1/10.000), Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Η συχνότητα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της μετεγκριτικής χρήσης δεν μπορεί να καθοριστεί, καθώς 
προέρχονται από αυθόρμητες αναφορές.

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Μη γνωστές: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, περιλαμβανομένων εξανθήματος, 
κνησμού, κνίδωσης και αγγειοοιδήματος (πρήξιμο των χειλιών, της γλώσσας, 
του λαιμού και του προσώπου).

Ψυχιατρικές διαταραχές Όχι συχνές*: Γενετήσια ορμή μειωμένη.
Όχι συχνές: Κατάθλιψη † 

Μη γνωστές: Άγχος

Καρδιακές διαταραχές Μη γνωστές: Αίσθημα παλμών.

Διαταραχές του ήπατος και των 
χοληφόρων

Μη γνωστές: Αυξημένα ηπατικά ένζυμα.

Διαταραχές του αναπαραγωγικού 
συστήματος και του μαστού

Όχι συχνές*: Στυτική δυσλειτουργία, διαταραχές εκσπερμάτισης (συμπεριλαμ-
βανομένου μειωμένου όγκου εκσπερμάτισης).
Μη γνωστές: Ευαισθησία και διόγκωση μαστού, άλγος όρχεων, στειρότητα**.

* Συχνότητες εμφάνισης που παρουσιάζονται ως διαφορά από το εικονικό φάρμακο σε κλινικές μελέτες στο Μήνα 12.
** Βλέπε παράγραφο 4.4. 
† Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια αναγνωρίστηκε από το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης μετά την κυκλοφορία, αλλά 
η επίπτωση σε ελεγχόμενες, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ (Πρωτόκολλα 087, 089 και 092) δεν ήταν 
διαφορετική μεταξύ της φιναστερίδης και του εικονικού φαρμάκου. Επιπρόσθετα, έχουν αναφερθεί τα ακόλουθα κατά τη 
χρήση μετά την κυκλοφορία: επιμένουσα σεξουαλική δυσλειτουργία (γενετήσια ορμή μειωμένη, στυτική δυσλειτουργία και 
διαταραχές εκσπερμάτισης) μετά τη διακοπή της θεραπείας με το Andropecia, καρκίνος του μαστού στους άνδρες (βλ. 
παράγραφο 4.4 «Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση»). Οι σεξουαλικές ανεπιθύμητες ενέργειες που 
σχετίζονται με το φάρμακο ήταν πιο συχνές στους άνδρες που έλαβαν θεραπεία με φιναστερίδη σε σύγκριση με αυτούς 
που έλαβαν εικονικό φάρμακο, με συχνότητες εμφάνισης κατά τους πρώτους 12 μήνες 3,8% και 2,1%, αντίστοιχα. Η 
επίπτωση αυτών των επιδράσεων κατήλθε στο 0,6% στους άνδρες που έλαβαν θεραπεία με φιναστερίδη κατά τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια. Περίπου 1% των ανδρών σε κάθε ομάδα θεραπείας διέκοψε τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων 
σεξουαλικής φύσεως που σχετίζονταν με το φάρμακο κατά τους πρώτους 12 μήνες, μετά από τους οποίους η συχνότητα 
εμφάνισης μειώθηκε. Αναφορά 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 υγείας να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Ελλάδα 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 
21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ LABORATOIRES BAILLEUL S.A. 10-12 
Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg Λουξεμβούργο  

Χονδρική 
τιμή

Λιανική 
Τιμή

Τιμή 
Παραγωγού

ANDROPECIA F.C.TAB 1MG/TAB BTx28 AL/
PVC/PVDC

18,54 26,53 17,59

ANDROPECIA F.C.TAB 1MG/TAB BTx84 AL/
PVC/PVDC

48,95 70,04 46,44

ANDROXIL 2%, ANDROXIL 5%
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANDROXIL 2%, δερματικό διάλυμα ANDROXIL 5%, δερματικό διάλυμα 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μινοξιδίλη 20 mg/ml (2% w/v). Ένας ψεκασμός δερματικού διαλύματος ANDROXIL 
2% περιέχει 2,8 mg μινοξιδίλης. Απαιτούνται επτά ψεκασμοί για να εφαρμοστεί περίπου 1 ml διαλύματος που περιέχει 
20 mg μινοξιδίλης. Μινοξιδίλη 50 mg/ml (5% w/v). Ένας ψεκασμός δερματικού διαλύματος ANDROXIL 5% περιέχει 7 mg 
μινοξιδίλης.Απαιτούνται επτά ψεκασμοί για να εφαρμοστεί περίπου 1 ml διαλύματος που περιέχει 50 mg μινοξιδίλης. Έκδοχο 
με γνωστές δράσεις: προπυλενογλυκόλη. Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 
Το δερματικό διάλυμα ANDROXIL 2% δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις γυροειδούς αλωπεκίας (ξαφνικής ή ανεξήγητης 
απώλειας μαλλιών) ή ουλωτικής αλωπεκίας (χαρακτηρίζεται από δέρμα με χαρακτηριστικά επούλωσης, όπως έγκαυμα ή 
έλκη). Το δερματικό διάλυμα ANDROXIL 5% δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις που σχετίζονται με απότομη ή ανεξήγητη 
απώλεια της τριχοφυΐας. Επίσης, το δερματικό διάλυμα ANDROXIL 2% & 5% δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η απώλεια 
των μαλλιών σχετίζεται με κύηση, τοκετό ή σοβαρές παθήσεις, όπως δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, λύκο, απώλεια 
τμημάτων μαλλιών που σχετίζεται με φλεγμονή του τριχωτού της κεφαλής, ή άλλες παθήσεις. Ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση Οι ασθενείς με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ή καρδιακή αρρυθμία πρέπει να απευθυνθούν σε 
γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν το δερματικό διάλυμα ANDROXIL 2% & 5%. Το δερματικό διάλυμα ANDROXIL 2% & 5% δεν 
ενδείκνυται όταν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό απώλειας της τριχοφυΐας, όταν η απώλεια τριχοφυΐας είναι ξαφνική 
ή/και ανομοιογενής, όταν οφείλεται σε τοκετό ή όταν η αιτία είναι άγνωστη. Το δερματικό διάλυμα ANDROXIL 2% & 5% 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε φυσιολογικό, υγιές τριχωτό της κεφαλής. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το τριχωτό της 
κεφαλής εμφανίζει ερυθρότητα, φλεγμονή, λοίμωξη, ερεθισμό ή πόνο ή εάν χρησιμοποιούνται άλλες φαρμακευτικές 
αγωγές στο τριχωτό της κεφαλής. Μερικά έκδοχα του δερματικού διαλύματος ANDROXIL 2% & 5% μπορεί να προκαλέσουν 
αίσθημα καύσου ή ερεθισμό. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με ευαίσθητες επιφάνειες (μάτια, ερεθισμένο δέρμα και 
βλεννογόνους), η περιοχή πρέπει να πλένεται με μεγάλη ποσότητα δροσερού νερού της βρύσης. Πρέπει να αποφεύγεται 
η εισπνοή του ψεκασθέντος φαρμάκου. Μην το καταπίνετε. Ο ασθενής πρέπει να διακόψει τη χρήση του δερματικού 
διαλύματος ANDROXIL 2% & 5% και να επισκεφθεί γιατρό εάν ανιχνευτεί υπόταση ή εάν εμφανιστεί πόνος στο στήθος, 
ταχυπαλμία, λιποθυμία ή ζάλη, απότομη αύξηση βάρους, οίδημα στα χέρια ή τα πόδια ή επίμονη ερυθρότητα ή ερεθισμός του 
τριχωτού της κεφαλής. Μερικοί ασθενείς έχουν εμφανίσει αλλαγές στο χρώμα ή/και την υφή των τριχών με τη χρήση του 
δερματικού διαλύματος ANDROXIL 2% & 5%. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ακούσια κατάποση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 
καρδιακές ανεπιθύμητες ενέργειες. Συνεπώς, το δερματικό διάλυμα ANDROXIL 2% & 5% πρέπει να φυλάσσεται μακριά 
από τα παιδιά. Ανεπιθύμητες ενέργειες Η συχνότητα ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο τοπικό διάλυμα μινοξιδίλης ορίζεται 
με την παρακάτω σύμβαση: Πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), 
σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα 
διαθέσιμα δεδομένα). Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίστηκαν με τη χρήση διαλύματος μινοξιδίλης (2% και 5% 
συνδυαστικά) σε άντρες και γυναίκες, με επίπτωση μεγαλύτερη από 1%, και μεγαλύτερη συγκριτικά με τις ελεγχόμενες με 
εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές.

Οργανικό σύστημα Επίπτωση Αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια

Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές Κατάθλιψη

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Πολύ συχνές Κεφαλαλγία

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Συχνές Δύσπνοια

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού 

Συχνές Κνησμός, υπερτρίχωση, εξάνθημα, εξάνθημα ομοιάζον με 
ακμή, δερματίτιδα, φλεγμονώδης διαταραχή του δέρματος

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού ιστού 

Συχνές Μυοσκελετικός πόνος

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης 

Συχνές Περιφερικό οίδημα

Διάφορα Συχνές Άλγος

Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν συσχετιστεί με τοπικό διάλυμα μινοξιδίλης στη διάρκεια της χρήσης μετά την 
κυκλοφορία του στην αγορά.

Οργανικό σύστημα Επίπτωση Αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Συχνότητα μη 
γνωστή

Αλλεργικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένου του 
αγγειοοιδήματος

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Σπάνιες Κεφαλαλγία

Καρδιαγγειακές διαταραχές Σπάνιες Αίσθημα παλμών, αυξημένος καρδιακός ρυθμός, θωρακικό 
άλγος

Πολύ σπάνιες Υπόταση

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού 

Όχι συχνές Ξηροδερμία, αποφολίδωση δέρματος, εξάνθημα, προσωρινή 
απώλεια τριχών, υπερτρίχωση, αλλαγή υφής τριχώματος, 
αλλαγή χρώματος τριχών

Σπάνιες Δερματίτιδα από επαφή

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης 

Όχι συχνές Κνησμός της θέσης εφαρμογής, ερεθισμός της θέσης 
εφαρμογής

Σπάνιες Ερύθημα της θέσης εφαρμογής

Αναφορά 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 μέσω των ακόλουθων συστημάτων αναφοράς:
Για την Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 
06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
Για την Κύπρο
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Laboratoires BAILLEUL S.A., 10-12 Avenue Pasteur, L-2310, Λουξεμβούργο

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Το AQuAPurE είναι το all-in-one σύστη-
μα περιποίησης προσώπου για όλους τους 
τύπους και τόνους δέρματος. 

Το AQuAPurE αντιμετωπίζει μη επεμ-
βατικά μια πληθώρα δερματικών προβλη-
μάτων και προσφέρει ποικίλα προγράμμα-
τα θεραπείας που ενισχύουν την ελαστικό-
τητα και αναζωογονούν το δέρμα. 

Επιπλέον, μέσω των πλούσιων σε θρεπτι-
κά συστατικά ουσιών διείσδυσης παρέχο-
νται άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα.

Μέσα από το εύχρηστο και ιδιαίτερα φι-
λικό προς τον χρήστη περιβάλλον του, το 
AQuAPurE αποτελεί ένα σύστημα θερα-
πείας για βαθύ καθαρισμό, ενυδάτωση, 
λάμψη, αντιγήρανση, σύσφιγξη, μυϊκή δι-
έγερση, βελτίωση της ακμής και λείανση 
των ρυτίδων, ακόμη και για τα πλέον ευαί-
σθητα δέρματα.

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύ-
προ από την εταιρεία LiDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Λειτουργεί σε δύο βήματα ως εξής: Bήμα 1) αιχμαλωτίζει τα λιπίδια και 
τα σάκχαρα χάρη στις μη-διαλυτές ίνες που περιέχει και βήμα 2) δημιουρ-
γεί μία γέλη που επιτρέπει την αποβολή των λιπιδίων και των σακχάρων αυ-
τών χάρη στις διαλυτές ίνες που περιέχει. 
• Μειώνει την απορρόφηση των λιπαρών οξέων κατά 28%.
•  Το 27% των λιπιδίων που τελικώς απορροφώνται, αποβάλλονται από 

τον οργανισμό.
•  Πιο αποτελεσματικό ακόμη και από συμπληρώματα που προέρχονται από 

τη χιτοζάνη ή CHITOSAN (ενεργά συστατικά ζωικής προέλευσης). 
•  Προϊόν με 100% «ΚΑΘΑΡΗ ΕΤΙΚΕΤΑ» (φυτικά συστατικά, χωρίς συντηρη-

τικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς τεχνητές γεύσεις). 
Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τη σιλουέτα σας και ένα κανονικό βάρος, 

χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη διατροφή σας. Λαμβάνεται με 3 τρό-
πους: υπογλώσσια, διαλυμένο σε 100ml νερού ή ανακατεμένο σε κάποιο 
επιδόρπιο (π.χ. γιαούρτι) 15-30 λεπτά μετά το βαρύ γεύμα.

AQUAPURΕ από τη LIDS MEDICAL
Σύστημα περιποίησης προσώπου 

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

SOS FAT & SUGAR CONTROL 
by LPG SYSTEMS (LIDS MEDICAL) 
28 μονοδόσεις των 3gr σε σκόνη με γεύση λεμονιού και τζίντζερ
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Το Saypha Volume Plus είναι το νέο προιόν της σειράς εμφυτευμάτων Saypha. 
Είναι ένα στείρο, ιξωδοελαστικό, βιοδιασπώμενο εμφύτευμα μη ζωικής προ-
έλευσης, με συγκέντωση ΗΑ 25mg/ml.

Παρασκευάζεται με την πατενταρισμένη μέθο-
δο S.M.A.R.T. της Croma η οποία διασφαλίζει υ-
ψηλή καθαρότητα (<1ppm), μεγάλη ελαστικότη-
τα και ταυτόχρονα άριστα χαρακτηριστικά ροής, 
χάρις στην δικτύωση αλυσίδων ΗΑ διαφορετικού 
μήκους (ποσοστό 95%). 

Το Saypha Volume Plus  με την υψηλή ελαστι-
κότητα και την αύξηση όγκου του δέρματος που 
προσφέρει, είναι ιδανικό για βαθιές ρυτίδες, α-
ναπλήρωση όγκου και βελτίωση περιγράμματος 
προσώπου, προσφέροντας απόλυτα ασφαλείς θε-
ραπείες μεγάλης διάρκειας με εμφανή και τελείως 
φυσικά αποτελέσματα.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας:
SADENT A.E.
1o χλμ. Λεωφ.Μαρκοπούλου - Παιανία
Tηλ. 211 1022900 - 210 7777608
www.sadent.com, e-mail: info@sadent.com

Το ONDA με την νέα αποκλειστική τεχνολογία των 
ειδικών μικροκυμάτων που διαθέτει, αλλάζει τελεί-
ως τα δεδομένα στις διαδερμικές θεραπείες λιπόλυ-
σης, κυτταρίτιδας και σύσφιξης.

Η μέθοδος Coolwaves™ εκπέμπει μικροκύματα 
συχνότητας 2,45 GHz, συχνότητα που παρουσιάζει 
την μέγιστη απορροφητικότητα από τα λιποκύτταρα 
και σε συνδυασμό με τις ειδικές χειρολαβές του πα-
ρέχει το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας (80%) 
στον ιστό στόχο. Αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρα του λι-
πώδους ιστού καταστρέφονται χωρίς να επιβαρύνονται 
θερμικά οι υπερκείμενοι ιστοί.

Το ONDA παρέχει θεραπείες λιπογλυπτικής με μονα-
δική ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και άνεση 
για τον ασθενή. Οι νέες εργονομικές χειρολαβές βελτιστο-
ποιούν τις εφαρμογές σε διάφορες περιοχές όπως: ισχί-
α, γλουτοί, κοιλιακή χώρα, γόνατα, βραχίονες, ακόμα και 
στην υπογνάθια χώρα.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας: SADENT A.E.
1o χλμ. Λεωφ.Μαρκοπούλου - Παιανία, Tηλ. 211 1022900 - 210 7777608
www.sadent.com, e-mail: info@sadent.com

SAYPHA VOLUME PLUS with lidocaine 
Εμφύτευμα ΗΑ για θεραπείες αναμόρφωσης προσώπου

Κρέμες κορτιζόνης (30gr/100ml), 

Acid Sallicylic έως 5%,  Menthol έως 0.5%

Urea Lotion  5%  400ml 

Urea Lotion  10%  200ml 

Urea Shampoo  5%  200ml 

Urea Hand Cream  5%  75ml 

Urea Foot Cream  10%  100ml 

Urea Face Cream  5%  50ml

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

Eξειδικευμένα Προϊόντα με UREA Yποστηρικτική αγωγή σε: 

Δερματοπάθειες με 
Έντονη Ξηρότητα & Kνησμό 

• Έκζεμα • Nευροδερματίτιδα 
• Ψωρίαση • Iχθύαση

Lotion 5% & 10% 
Hand Cream & Foot Cream 

Ως έκδοχα 
αναμειγνύονται με: 

Urea 1/2.qxp_Layout 1  17/9/20  9:15 PM  Page 1

ONDA με Τεχνολογία Coolwaves
Η Εξέλιξη στις Θεραπείες Λιπογλυπτικής
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Sensial BB Crème 
SPF15 Claire & Moyenne
Κρέμες προσώπου, σε 2 αποχρώσεις, εμπλουτισμένες με 
ενυδατικούς, καταπραϋντικούς παράγοντες & αντηλιακά φίλτρα

Sensial Eau Micellaire 
Démaquillant 3 σε 1
Νερό καθαρισμού και τόνωσης, εμπλουτισμένο με ενυδατικούς 
παράγοντες

To VeLux αποτελεί ένα νέο, τεχνολογικά προηγμένο laser 
alexandrite για αποτρίχωση ,το οποίο συνδυάζει με τον πλέ-
ον αποτελεσματικό τρόπο όλα τα πλεονεκτήματα του συμ-
βατικού laser alexandrite χωρίς όμως τα αναλώσιμα που 
έχει το συμβατικό laser alexandrite. Το VeLux, δεν χρει-
άζεται gel ή λαδάκι κατά την εφαρμογή του, εκμεταλλεύεται 
πλήρως την βαθειά διείσδυση καθώς και την υψηλή απορρό-
φηση της ενέργειας από την μελανίνη που προσφέρει η ταυτό-
χρονη εκπομπή των 2 διαφορετικών μηκών κύματος που δια-
θέτει, τα 755nm του laser alexandrite και τα 808nm, τα οποία 
σε συνδυασμό με το μεγάλο spot size του, εξασφαλίζουν γρή-
γορες, ανώδυνες και αποτελεσματικές θεραπείες. 
Το laser alexandrite νέου τύπου, VeLux, θεωρείται αυτή την στιγ-
μή η πλέον ολοκληρωμένη και τεχνολογικά εξελιγμένη 
λύση στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας καθώς 
εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας και ασφά-
λειας για όλους τους φωτότυπους του δέρματος και όλες τις επο-
χές του χρόνου ακόμα και σε μαυρισμένα δέρματα.

OuzOuniS MEDiCAL 
28ης Οκτωβρίου 81, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 817 700, Fax: 2310 859 454
email: info@ouzounismedical.gr, www.ouzounismedical.gr

VELUx 
Αlexandrite Reborn

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιάζει την SEnSiAL 
BB Crème SPF15 Claire & Moyenne, κρέμες προσώπου, σε 2 απο-
χρώσεις, εμπλουτισμένες με ενυδατικούς, καταπραϋντικούς παρά-
γοντες και αντηλιακά φίλτρα που προστατεύουν, χαρίζοντας φυσι-
κή κάλυψη και ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα. Οι SEnSiAL BB 

Crème SPF15 Claire & Moyenne, έχουν σύνθεση ενισχυ-
μένη με πλούσιο σε φλαβονοειδή Pyrus Malus extract 
και Βιταμίνη Ε, που προστατεύουν από τις βλαπτικές 
επιδράσεις των ελευθέρων ριζών και συνεισφέρουν 
στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης. Παράλληλα, 
το εκχύλισμα Sea Mayweed βοηθά στη μείωση ερεθι-
σμών, κοκκινίλων και στην αποκατάσταση της απαλό-
τητας στην ευαίσθητη επιδερμίδα. Το Έλαιο καμελίνας 
και τα Ceramides ΙΙΙ την βοηθούν να διατηρήσει τη φυ-
σική της υγρασία, διατηρώντας τη λεία και απαλή. Μη 
λιπαρή υφή. Για κάθε τύπο επιδερμίδας.

Οι SEnSiAL BB Crème SPF15 Claire & Moyenne α-
νήκουν στην ενυδατική σειρά SENSIAL της Castalia, 
τα προϊόντα της οποίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
μιας όμορφης, ενυδατωμένης και ισορροπημένης ε-
πιδερμίδας.

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques επικεντρώ-
νεται στην Υγεία, αφιερώνεται στην Ομορφιά και βασί-
ζεται στην Επιστήμη. Με Πάνω από 20 Χρόνια Τεχνο-

γνωσίας στη Βιολογία της Επιδερμίδας, αποτελείται από σειρές 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης της επι-
δερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα προϊόντα της είναι υποαλλεργικά, 
μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.

Επισκεφθείτε σήμερα το www.castalia-derm.com και αποκτήστε 
υγιή και όμορφη επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της 
CASTALIA. 

Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται στα φαρμακεία.

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιάζει το SEnSiAL 
Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1, νερό καθαρισμού και τόνωσης, 
εμπλουτισμένο με ενυδατικούς παράγοντες. Ιδανικό για την αφαί-
ρεση μακιγιάζ και ρύπων από πρόσωπο, μάτια και χείλη, χρησιμο-
ποιείται πρωί και βράδυ και δεν απαιτεί πλύσιμο με νερό μετά την 
εφαρμογή.

Το SEnSiAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1 είναι ιδανικό για 
ευαίσθητες, μη ανεκτικές επιδερμίδες, που εκτίθενται καθημερινά 
σε παράγοντες που προκαλούν ερεθισμό. Οι παράγοντες αυτοί εί-
ναι εξωγενείς,  όπως το κρύο, η ζέστη, η ρύπανση, τα ακατάλλη-
λα καλλυντικά, καθώς και ενδογενείς, όπως οι ορμονικές μεταβο-
λές, η κούραση, το στρες και η διατροφή. Το SENSIAL Eau Micellaire 
Démaquillant 3 σε 1 καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα και αφαιρεί το 
μακιγιάζ από το πρόσωπο πρόσωπο, μάτια και χείλη. 

Το SEnSiAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1, περιέχει ενεργά 
συστατικά που αφαιρούν ακόμη και αδιάβροχο μακιγιάζ και χαρί-
ζουν αίσθηση φρεσκάδας και τόνωσης στην επιδερμίδα. Παράλληλα, είναι ενισχυ-
μένο με έναν προστατευτικό παράγοντα που βοηθά να αποτρέπεται η απομάκρυν-
ση των φυσικών λιπιδίων της επιδερμίδας και με εκχύλισμα Snow Mushroom, που 
δημιουργεί ένα ανεπαίσθητο λεπτό φιλμ, διατηρώντας την επιδερμίδα απαλή και 
προστατευμένη. Χωρίς σάπωνες, αλκοόλ και προσθήκη parabens.

Το SEnSiAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1 ανήκει στην ενυδατική σειρά 
SEnSiAL της Castalia, τα προϊόντα της οποίας συμβάλλουν στη διατήρηση μιας ό-
μορφης, ενυδατωμένης και ισορροπημένης επιδερμίδας

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται 
στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη. Με Πάνω από 20 Χρόνια Τεχνογνω-
σίας στη Βιολογία της Επιδερμίδας, αποτελείται από σειρές προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης της επιδερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα προϊό-
ντα της είναι υποαλλεργικά, μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.

Επισκεφθείτε σήμερα το www.castalia-derm.com και αποκτήστε υγιή και όμορφη 
επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της CASTALIA. 

Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται στα φαρμακεία.

To LAViSEPT gEL χεριών περιέχει αντιμικρο-
βιακό παράγοντα για ήπια αντισηπτική προ-
στασία του δέρματος και έναν συνδυασμό 
συστατικών που προσδίδουν βελούδινη αί-
σθηση απαλότητας στην επιδερμίδα, χωρίς 
να προκαλεί ερεθισμούς.

•  Στεγνώνει εύκολα χω-
ρίς να αφήνει υπολείμ-
ματα. Δεν κολλάει. Με 
ευχάριστο άρωμα.

• Απλή εφαρμογή 
•  Απλώστε στα χέρια ε-

παρκή ποσότητα όσο 
συχνά υπάρχει ανάγκη 
και τρίψτε μέχρι να α-
πορροφηθεί. Δεν ξε-
πλένεται μετά την ε-
φαρμογή. 

•  Καλλυντικό προϊόν - 
Δερματολογικά ελεγμένο - Για εξωτερική χρήση 

•  Κυκλοφορεί σε συσκευασίες των 65ml, 200ml, 
500ml & 1000ml. 

•  Περιέχει Αιθυλική Αλκόολη 70% w/w

LAVISEPT GEL
Αλκοολούχο διάλυμα σε μορφή gel για στιγμιαίο καθαρισμό 
των χεριών, χωρίς νερό. Καθαριότητα & Προστασία!!!
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GALESYN® ANti HAir LOSS SOLUtiONS 
Λοσιόν και σαμπουάν για ολοκληρωμένη φροντίδα και ενδυνάμωση των 

μαλλιών με κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας

CHEMCO® SYNACUrE® 
Υδρόφιλη κρέμα βάση για την παρασκευή 

γαληνικών σκευασμάτων για την ονυχομυκητίαση
galesyn® Anti Hair Loss Lotion 100ml
Πρωτοποριακή λοσιόν μαλλιών με σημαντική συμβολή στην τροφοτόνω-
ση της ανάπτυξης τριχών και στη μείωση της τριχόπτωσης.

Περιέχει Baicalpil™, Capixyl™ και Vitahair Complex, συστατικά που συμ-
βάλλουν στην ενδυνάμωση των τριχών και στην αύξηση της πυκνότη-
τας  των τριχών καθώς και στην προστασία τους απέναντι στις ελεύθε-
ρες ρίζες, το οξειδωτικό στρες και τη γήρανση. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί από άνδρες και γυναίκες, είναι  δερματολογικά ελεγμένη, δεν κολ-
λάει, δε λαδώνει και διαθέτει ευχάριστο άρωμα.

galesyn® Anti Hair Loss Shampoo 300ml
Σαμπουάν που ενδυναμώνει τις τρίχες συμβάλλοντας στη μείωση της τριχόπτωσης.

Περιέχει Baicalpil™ και Vitahair Complex. Η μοναδική του σύνθεση είναι εμπλου-
τισμένη με Panthenol, Betaine, Hydrolized Wheat Protein, Inulin και εκχύλισμα 
Aloe Vera. Προσφέρει πλούσιο αφρισμό, διευκολύνει το χτένισμα και είναι ιδα-
νικό για συχνή χρήση. Περιέχει ήπια επιφανειοδραστικά, προσφέροντας πλούσιο 
αφρισμό ενώ παράλληλα διασφαλίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό και φρο-
ντίζει την υγεία του τριχωτού της κεφαλής. Είναι κατάλληλο για άνδρες και γυναί-
κες, δερματολογικά ελεγμένο, δε λαδώνει και διαθέτει ευχάριστο άρωμα.

Υδρόφιλη κρέμα βάση (o/w) 
με δυνατότητα ενσωμάτωσης 
υψηλών ποσοστών σε αντιμυ-
κητιασικά για την παρασκευή 
γαληνικών σκευασμάτων με 
στόχο την αντιμετώπιση της 
ονυχομυκητίασης. 

Η μορφή κρέμας διασφαλί-
ζει την εύκολη εφαρμογή και 
ενισχύει τη συμμόρφωση του 
ασθενούς με τη θεραπεία. 

Διαθέτει χαρακτηριστική, έντονη οσμή και έχει ενισχυθεί με 
ένα μοναδικό συνδυασμό συστατικών ο οποίος περιλαμ-
βάνει ουρία (at 5 %), σαλικυλικό οξύ, αλλαντοΐνη, ακέτυ-
λο-κυστεΐνη, μινθόλη, θυμόλη, καμφορά, αιθέρια έλαια 
tea tree και ευκαλύπτου, εκχύλισμα Αloe Vera και θειο-
γλυκολικό οξύ.

SyndesmosΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ 
Headquarters: Ψαρών 17, 13122, Ίλιον, Αθήνα, Ελλάδα Τ: +30 2102693600

GMP Facility: Νερατζούλας 10, 13672, Αχαρναί , Αθήνα, Ελλάδα Τ: +30 2102693600, Ε: info@syndesmossa.com W: www.syndesmossa.com

•  Φέρει 4 κεφαλές οι οποίες λειτουρ-
γούν ταυτόχρονα όλες μαζί ή μεμο-
νωμένα κατά βούληση με δυνατότη-
τα εξυπηρέτησης δυο ατόμων μαζί.

•  Διαθέτει λειτουργία αποφυγής κρυο-
παγημάτων.

•  Ψύχει μέχρι -15 βαθμούς Κελσίου.

•  Διαθέτει σύστημα “Antiblock” σε 
κάθε κεφαλή για μπλοκάρισμα 
υγρών που μπορεί να εισέλθουν στο 
μηχάνημα.

•  Μειωμένος χρόνος θεραπείας έως 
40 λεπτά.

•  Εγγύηση άμεσης αντικατάστασης της 
συσκευής σε περίπτωση βλάβης.

•  Χρωμοθεραπεία LED 7 χρωμάτων 
σε κάθε κεφαλή.

nikOS TSATSOS MEDiCAL 
ΑΘΗΝΑ: Παπαδήμα 23, Άγ. Δημήτριος, Τηλ.: 210 7775389 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Θεαγένους Χαρίση 8, Τηλ.: 2310 810891

email: info@tsatsos.gr, www.tsatsos.gr

rAiNbOw 
MEDiCAL EStHEtiCS 
Κρυολιπόλυση 4ης γενιάς 
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TArgET PHArMA:
Μενάνδρου 54, 10431, Αθήνα, Τηλ.: 210 52 24 830 Fax: +30 210 52 24 838

Πρωτομαγιάς 17, 543 52, Κωνσταντινοπολίτικα Θεσ/κη, Τηλ.: & Fax: 2310942896
E-mail: info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr

Βήμα 1ο
Σωστός καθαρισμός με HYDROVIT Anti-Acne Wash: 

Το κατάλληλο καθαριστικό προσώπου είναι καθοριστικής 
σημασίας για το δέρμα με τάση ακμής ή με ακμή καθώς συντε-
λεί στην ρύθμιση της λιπαρότητας και της έκκρισης σμήγματος.

Η πλούσια και ενισχυμένη σύνθεσή του HYDrOViT Anti-
Acne Wash το καθιστά ένα ιδανικό προϊόν για τη ρύθμιση της 
υπερέκκρισης σμήγματος για άτομα με τάση ακμής ή ακμή. 

Περιέχει μεταξύ άλλων σαλικυλικό οξύ, σουλφοπεπτί-
δια, D-Panthenol, Biotin, πρεβιοτικό, Cinnamonum Casia 
και Tea Tree Oil. 

Παράλληλα, αναστέλλει τη δράση του ανθεκτικού στελέχους 
P. Acnes  προλαμβάνοντας τη φλεγμονή. Αφαιρεί το υπερβο-
λικό σμήγμα, το μακιγιάζ, τους ρύπους και τα νεκρά κύτταρα, 
αφήνοντας την επιδερμίδα σας αναζωογονημένη και καθαρή. 

Η τακτική χρήση βοηθά στην πρόληψη των ατελειών της 
ακμής.

Βήμα 2ο
Αίσθηση δροσιάς με HYDROVIT Anti-Acne Lotion: 

Μετά τον καθαρισμό του προσώπου η εφαρμογή μιας μη 
λιπαρής λοσιόν συντελεί στο περιορισμό των διεσταλμένων 
πόρων βελτιώνοντας την εμφάνισή του δέρματος και προετοι-
μάζοντάς το, ώστε να δεχτεί την ενυδάτωση που του χρειάζεται. 

Η HYDrOViT Anti-Acne Lotion περιέχει Tea Tree Oil, 
αζελαϊκό οξύ, σαλικυλικό οξύ, αμινοξέα, σουλφοπεπτίδια. 

Έχει καταπραϋντικές ιδιότητες ανακουφίζοντας το συχνά ερε-
θισμένο ακνεϊκό δέρμα. 

Εφαρμόζετε πρωί και βράδυ με ένα βαμβάκι, σε στεγνό δέρ-
μα, μετά τον καθαρισμό του προσώπου χωρίς να ξεβγάζετε.

Βήμα 3ο
Απαραίτητη ενυδάτωση με HYDROVIT Anti-Acne Cream: 

Συνήθως το λιπαρό δέρμα με τάση ακμής ή με ακμή χρειάζεται 
ενυδάτωση. Μόνο, όμως, με την κατάλληλη κρέμα προσώπου. 

Η HYDrOViT Anti-Acne Cream είναι μια ultra-light κρέμα 
για την καθημερινή αντιμετώπιση της ακμής και της λιπαρότη-
τας, ιδανική για περιστατικά εφηβικής και μεταεφηβικής ακμής 
και ακμής που οφείλεται σε χρήση φαρμάκων ή καλλυντικών. 

Περιέχει μικροσύμπλοκο Tea Tree Oil και Κυκλοδεξτρίνης, εκ-
χύλισμα αγγουριού, Jojoba Esters. 

Εφαρμόζεται τοπικά 2-3 φορές την ημέρα μετά από καθαρι-
σμό του δέρματος ενώ είναι συμβατή με οποιαδήποτε φαρμα-
κευτική αγωγή και δεν προκαλεί φωτοευαισθησία Ενυδατώνει 
αποτελεσματικά δίνει ματ αποτέλεσμα

Βήμα 4ο
Περιποίηση σε βάθος με HYDROVIT Anti-Acne Mask: 

Μια μάσκα που απευθύνεται στις ανάγκες του δέρματος με 
λιπαρότητα ή ακμή μπορεί να εξασφαλίσει καθαρισμό και ενυ-
δάτωση χωρίς να προκαλέσει ερεθισμούς. Αντίθετα μπορεί να 
δράσει καταπραϋντικά και θεραπευτικά. Καθαρίζει σε βάθος, 
αφαιρώντας τη περίσσεια λιπαρότητας και σμήγματος, διατη-
ρεί τους πόρους ανοικτούς, ενώ παράλληλα ενυδατώνει κα-
θώς στα συστατικά της περιλαμβάνονται το Tea Tree Oil, σαλι-
κυλικό οξύ, λευκή άργιλος, σουλφοπεπτίδια, αμινοξέα, εκχύ-
λισμα καλέντουλας κ.ά. 

Μπορεί να εφαρμοστεί σε καθαρό δέρμα κάνοντας απαλό μα-
σάζ, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια. Αφήστε να 
δράσει 10-15 λεπτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Χρησιμο-
ποιήστε την, τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα.

HYDrOVit ANti-ACNE LiNE CArE  
Ο τρόπος για να πάψεις ν’ αγχώνεσαι με την ακμή

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
Ενοικιάζεται Δερματολογικό Ιατρείο με πολύ καλή πελατεία επιπλωμένο και εξοπλισμένο με όλα τα 
ιατρικά μηχανήματα στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6976798088

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟ
Ενοικιάζεται ή πωλείται ιατρείο 70 τ.μ. με τον βασικό εξοπλισμό, σε λειτουργία, στον πολυχώρο 
υγείας «Αττική Ιατρική» πλησίον της Αττικής Οδού (Έξοδος 16 της Αττικής Οδού και έξοδος 8 του 
περιφερειακού του Υμηττού). 
Ο χώρος διαθέτει 20 ιατρούς ειδικευμένους, οδοντιατρείο, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, 
μικροβιολογικό εργαστήριο και κεντρική ρεσεψιόν. 
Ο ιατρός που λειτουργεί εντός του χώρου εξασφαλίζει αποκλειστικότητα ειδικότητας εντός του 
χώρου, εκτός αν ο ίδιος επιτρέψει την είσοδο δεύτερου ιατρού ίδιας ειδικότητας. 
Το ιατρείο λειτουργεί ως δερματολογικό, οπότε απευθύνεται κυρίως σε Δερματολόγο ή σε 
ιατρό ειδικότητας που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κτίριο όπως Παθολόγος, Καρδιολόγος, 
Ρευματολόγος, Παιδίατρος, Ουρολόγος και Οφθαλμίατρος. 
Τιμή έκπληξη. 
Μερική ενοικίαση ή συστέγαση επίσης δυνατή. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6974128672

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δερματολογικό ιατρείο λόγω συνταξιοδότησης επιπλωμένο και με ιατρικό 
εξοπλισμό, καλής πελατείας, Κεντρικό (Πατησίων, πλησίον του Αρχαιολογικού Μουσείου).
Τηλ. Επικοινωνίας: 6936124006 

ΑγγελίεΣ
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια

6th HELLEniC COngrESS 
THErMAL MEDiCinE
9-11 Οκτωβρίου 2020
Ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ, 
Καμμένα Βούρλα
thermalmedicineacademy.gr

29th EADV VirTuAL COgrESS
October 29-31, 2020
eadvvirtualcongress.org

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
30-31 Οκτωβρίου 2020
Ξενοδοχείο Grand Hyatt, 
Αθήνα

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΑφΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
3-6 Δεκεμβρίου 2020
Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
www.dermatology2020.gr

COngrESS OF THE 
EurOPEAn SOCiETY 
OF PATHOLOgY AnD 
inTErnATiOnAL COngrESS 
OF THE inTErnATiOnAL 
ACADEMY OF PATHOLOgY
December 5-9, 2020
Glasgow, UK
esp-congress.org

AAD AnnuAL MEETing
March 19-23, 2021
San Francisco, USA
www.aad.org

10th WOrLD COngrESS 
OF MELAnOMA 
in COnJunCTiOn 
WiTH 17th EADO COngrESS

April 14-17, 2021, Rome, Italy
worldmelanoma2021.com

ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΚΗΣ & ΑφΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙ-
ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
23-24 Απριλίου 2021
Αθήνα, www.edae.gr

17th EADV SYMPOSiuM
May 20-22, 2021
Ljubljana, Slovenia
www.eadv.org/congress/
show-symposium

19th inTErnATiOnAL 
COnFErEnCE 
On BEHCET’S 
DISEASE
July 8-10, 2021
Athens, Greece
www.behcet2020athens.com

30th EADV COngrESS
October 13-17, 2021
Berlin, Germany, www.eadv.org

inTErnATiOnAL 
COngrESS OF 
DErMATOLOgY 2021
November 10-13, 2021
Melbourne, Australia
Icd2021.com.au

20η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
17 & 18 Δεκεμβρίου 2021
Αθήνα, 
www.20dermameetingsyggros.
gr, Τηλ. 2107265191 
κα Δαμπολιά Δήμητρα

3-6 Δεκεμβρίου 2020
Ξενοδοχείο Athens Hilton

Αθήνα

HELLENIC

Healing in Greece FULL MEMBER OF FEMTEC

Academy of Thermal Medicine 

h e l l e n i c
congress 
t h e r m a l
m e d i c i n e

scientific committee
President: Kouskoukis Konstantinos
Professor of Dermatology -Lawyer- President of Hellenic Thermal Medicine Academy & Health Tourism Assoc. 
President of World Academy of Chinese and Complementary Medicine, v. President of Global Hippocratic Doctor’s Institute
Members: speakers and cordinators of the congress

www.thermalmedicineacademy.gr, email: konkouskoukis@gmail.com

hotel «galini» | Καμένα vοUrlα

9-11/10/2020

co-organization: under ausPices:

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Καμμένων Βούρλων

Thermal medicine 
aS complemenTary 

medicine




