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Επιστημονικά κείμενα 
από την 18η Δερματολογική Διημερίδα σελ. 6-37
•  Μοριακές Αλλοιώσεις στο Δέρμα μετά από  

Έκθεση στον Ήλιο - Επηρεάζουν οι άλλες  
Ακτινοβολίες εκτός της Υπεριώδους; σελ. 6

•  Δερματολογικά νοσήματα που επιδεινώνονται/ 
βελτιώνονται με την έκθεση στον ήλιο σελ. 8

•  Ανάγκες Βιταμίνης D στη διάρκεια της ζωής -  
Ο ρόλος της ηλιακής έκθεσης σελ. 10

• Λεύκη & Ήλιος σελ. 12
• Ποικιλία δερματοπαθειών από το φως του ήλιου σελ. 16
•  Μελάνωμα, ηλιακή έκθεση & αντηλιακά:  

Τα δεδομένα ως σήμερα σελ. 20
•  Μορφές και είδη αντιηλιακών ανάλογα   

με την ηλικία & τις ανάγκες του δέρματος σελ. 24
• Μελάνωμα στα παιδιά - Δερματοσκοπικά κριτήρια σελ. 28
•  Καλοήθεις δερματοπάθειες μη μεταδοτικής 

φύσης των γυναικείων έξω γεννητικών οργάνων σελ. 34
Νόσος Pageτ σελ. 38
Ψωρίαση -Aντιμετώπιση των συμπτωμάτων & ανάπτυξη 
καινοτόμων θεραπευτικών παρεμβάσεων σελ. 44
Φλυκταινώδης Ψωρίαση σελ. 46
Θεραπεία συντήρησης έναντι αντιμετώπισης  
κατ’ επίκληση - Ποια στρατηγική τοπικής θεραπείας για την 
ψωρίαση κατά πλάκας είναι πιο αποτελεσματική; σελ. 54
Ψωρίαση & Παχυσαρκία σελ. 58
Υπνική Άπνοια & Ψωρίαση σελ. 66
Ορθογώνιος Τριπλός Ολισθαίνων  
Νησιδιακός κρημνός σελ. 74
Επιστημονικές βιβλιοθήκες  
Iατροφαρμακευτικών Eταιρειών σελ. 73, 82
Νέα Προϊόντα - Δελτία Τύπου σελ. 90
Προσεχή Συνέδρια σελ. 110

Κνησμόσ: 
Nευροπαθοφυσιολογική 
Προσέγγιση
σελ. 3
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ΠPOEΔPOΣ 
PHΓOΠOYΛOΣ Δ., Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, 
Α’ Παν/μιακή Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός», 
Διευθυντής Νοσ. «Α. Συγγρός» 
MEΛH 
αναΣταΣιαΔηΣ Γ., Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, 
Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
ανΔΡΕαΔαΚηΣ Ζ., Δερματολόγος, Αθήνα
ανθοΠουΛοΣ τ., Δερματολόγος, Αθήνα
ANTΩNIOY X., Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ 
Aθηνών
αΠαΛΛα Ζ., Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας, Β΄ Παν/μιακή 
Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό 
Νοσ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
AYΓEPINOY Γ., Oμ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ 
Aθηνών
BαΚAΛη-MατθαIOυ Γ., Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/
μίoυ Θεσ/νίκης 
ΒαΛαΡουτΣοΣ Κ., Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΒΕΡΡOΣ Κ., Δερματoλόγoς, Tρίπoλη
ΒΡυΩνη Γ., Αν. Kαθηγήτρια Μικροβιολoγίας, Παν/μίου Αθηνών 
ΓEΩPΓAΛA Σ., Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΓΕΩΡΓιου Σ., Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίου Πατρών, 
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Π.Ν.Γ. Πατρών, Ρίο
ΓKAΓΚαΡη Ε., Επ. Καθηγήτρια Στοματολογίας ΕΚΠΑ, 
Στοματολογικό Τμήμα Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΓKΡιτΖαΛΛαΣ Κ., MsC Πανεπιστημίου Παλέρμο, Δερματoλόγoς, 
Αθήνα - Κατάρ
ΓουΛΕΣ Δ., Ρευματολόγος, Αθήνα
ΓOυΡΓιΩτOυ K., Δερματoλόγoς, Αθήνα
ΓΡηΓοΡιου Σ., Επικ. Καθηγητής Δερματολογίας, Α’ 
Πανεπιστημιακή Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΔηΜητΡαΚοΠουΛου α., Διευθύντρια Παθολογοανατομικού 
Εργαστηρίου Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΔηΜητΡιου Κ., Δερματολόγος, Λευκωσία, Κύπρος
ΔουΒαΛη θ., Επιμελήτρια Β’ Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ Νοσ. 
«Α. Συγγρός»
ZAPAΦΩNITHΣ Γ., Δερματoλόγoς, Δ/ντής Δερματολογικού 
Τμήματος, Γεν. Νοσ. Παίδων «Αγ. Σοφία» 
ΖουΜΠουΛηΣ Χ., Καθηγητής Δερματολογίας, Αφροδισιολογίας 
& Αλλεργιολογίας, Δ/ντής των Πανεπιστημιακών Κλινικών 
Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Αλλεργιολογίας 
και Ανοσολογίας, Νοσοκιομείο, Dessau, Ιατρική Σχολή 
Βραδεμβούργου Theodor Fontane, Γερμανίας
ΖουΡιΔαΚη Ε., Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, 
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΖΩΓΡαΦαΚηΣ Χ., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
Δερματολόγος, Αθήνα 
θΕοΔΩΡοΠουΛοΣ Κ., Επιμελητής A’, Β΄ Παν/μιακή 
Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
θΕοΧαΡηΣ Σ., Δερματoλόγoς, Aθήνα
IΩαννιΔηΣ Δ., Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, 
Δ/ντής Α' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. Αφροδ. 
& Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης
KAKEΠηΣ Μ., Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δερματολόγος, 
Αθήνα
ΚαΛοΓΕΡοΠουΛοΣ ν., Δερματoλόγoς, Πειραιάς 
ΚαΛοΚαΣιΔηΣ Κ., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 
Δερματολόγος, Θεσσαλονίκη
KαΠΕταναΚηΣ Δ., Δερματολόγος, Αθήνα 
KαΡαΔηΜα Κ., Δερματολόγος, Αθήνα 
KαΡαΚατΣαNηΣ Γ., Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 
Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚαΡΔαΣη Μ., Δερματολόγος, Αθήνα
ΚατουΛηΣ αΛΕξανΔΡοΣ, Καθηγητής Δερματολογίας, 
Διευθυντής Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων 
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«Αττικόν», Αθήνα
ΚατΣαντΩνηΣ ι., Δ/ντής Δερματoλoγικού Τμήματος, 
Τζάνειο Νοσοκομείο 
KATΣAMΠAΣ A., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ 
Aθηνών 
ΚατΣαΡOY-KATΣαΡη α., Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΚαυΚαΣ η., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, MSc, 
Δερματολόγος, Αθήνα
ΚΕτανη Ε., Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΚΕτΩνηΣ Γ., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
Δερματολόγος, Λευκωσία, Κύπρος
ΚιΜΠουΡη Κ., Δερματoλόγoς, Λάρισα
KOΛιαΡαΚηΣ ν., Συντ. Διευθυντής, Ακτινοθεραπευτικού 
Ογκολογικού Τμήμ., Noσ. «A. Συγγρός»
KOντOΧΡιΣτOΠOυΛOΣ Γ., Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής 
ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΚOυΜανταΚη-ΜαθιOυΔαΚη Ε., τ. Αν. Kαθηγήτρια 
Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOυΣιΔOυ θ., Αν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 
Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚOυΣΚουΚηΣ Κ., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου 
Παν/μίoυ 
ΚΡαΣαΓαΚηΣ Κ., Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου 
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.
ΛαΡιοΣ Γ., Δερματολόγος Aφροδισιολόγος MD, MSc in HealtH 
informatics, Aθήνα

ΛαΣΚαΡηΣ Χ. Γ., Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής 
Παν/μίoυ Αθηνών
ΛΕΦαΚη-MαντΕΚOυ I., Διευθύντρια Δερματολογίας, Υπεύθυνη 
Δερματολογικού Τμήματος Γενικής Κλινικής (EUROMEDICA) 
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., 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, 
Noσ. «A. Συγγρός» 
XατΖαΚηΣ Β., Δερματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης 
XατΖηΪΩαννου α., τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας 
Παν/μίoυ Aθηνών

ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Η. Καυκάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜARkETINg ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Ένια Ζεντέλη, Παρασκευή Παλαιολόγου

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

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑξΙΝΟΜΗΣΗ ΚΝΗΣΜΟΥ
•  Δερματικός (ψώρα, κνίδωση, έκζεμα)
•  Νευροπαθητικός (μεθερπητική νευραλγία)
•  Νευρογενής (χολόσταση)
•  Ψυχογενής (παρασιτοφοβία)
•  Μεικτός (ατοπική δερματίτιδα;)

•  Ο νευρογενής μηχανισμός του κνησμού είναι υποθετικός, και εν 
πολλοίς άγνωστος

•  Πιθανότατα συμμετέχουν διάφοροι μεσολαβητές φλεγμονής και οι 
υποδοχείς τους, οι ειδικές νευρικές ίνες, νευροδιαβιβαστές, μονοπά-
τια σηματοδότησης και ειδικοί κυτταρικοί πληθυσμοί 

Ο,ΤΙ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΝΗΣΜΟΥ Ι
Μεσολαβητές
• Αμίνες: ισταμίνη, σεροτονίνη
• Πρωτεάσες
• Κυταροκίνες: ιντερλευκίνες
•  Πεπτίδια: βραδυκινίνη, ουσια Ρ, πεπτίδιο-σε-σχέση με γονίδιο καλ-

σιτονίνης
• Νευροτροφίνες NGF, BDNF, NT-3, NT-4
• Οποιοειδή πεπτίδια

Ο,ΤΙ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΝΗΣΜΟΥ ΙΙ
Φωσφολιπιδικοί μεταβολίτες
• Καναβοειδή
• Εικοσανοειδή: LT, PGs, θρομβοξάνες μεσολβίνες
• Ενεροποιητικός παράγοντας αιμοπεταλίων

ΚνηΣμόΣ: 
Nευροπαθοφυσιολογική 

Προσέγγιση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ

• Το πιο συχνό κλινικό σύμπτωμα στη Δερματολογία
•  Αρχέγονη αμυντικού τύπου κλινική εκδήλωση  

(C-L Straus, «θλιμμένοι τροπικοί») 
•  Εμφανίζεται στα πλαίσια δερματολογικών («almost all skin 

diseases can itch...») ή συστηματικών παθήσεων
• Έχει μεγάλη επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών
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ΜΕΣΟΛΑβΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΟΥΣ Ι
• Ισταμίνη Υποδοχείς ισταμίνης (Η1, Η2, Η4)
• Σεροτονίνη 5-ΗΤ υποδοχείς (5-ΗΤ2, 5-ΗΤ3)
• Πρωτεάσες PARs, PAR1-4
• IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-10 IL-2R, IL-6R
• Βραδυκινίνες B1R, B2R

ΜΕΣΟΛΑβΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΙ
• Ουσία Ρ NKR1
•  Πεπτίδιο σε σχέση με  

γονίδιο καλσιτονίνης (CGRP) CGRP-R, (CALCR1, RAMPI)
• Οπιοειδή πεπτίδια μ-R, κ-R
• Καναβοειδή CB1-R, CB2-R
• Λευκοτριένες LT-R5
•  Παράγοντας που ενεργοποιεί  

τα αιμοπετάλια (PAF) PAR-R

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
• Μαστοκύτταρα
• Επιδερμιδικά κύτταρα
• Ηωσινόφιλα
• Τ λεμφοκύτταρα (TH1 – TH2)

ID
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Η ποσότητα της παραγόμενης μελανίνης 
εξαρτάται επίσης από τη δόση της α-
κτινοβολίας που χρησιμοποιείται και 

μπορεί να είναι παροδική και μόνιμη (αλη-
θής) και μπορεί να επιμένει ως και 8 εβδο-
μάδες. 

Επιπλέον, σημαντικά και καλά ελεγμένα 
πλέον ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι και η εγ-
γύς υπεριώδης ακτινοβολία (IRA, 771–1,440 
nm) προκαλεί βλάβη στο δέρμα. Μελέτες 
καταδεικνύουν την αυξημένη έκφραση με-
ταλλοπρωτεϊνασών MMP-1 και ΜΜP-9 και 

την ελαττωμένη σύνθεση κολλαγόνου. Κα-
τά συνέπεια, προκύπτει αποδόμηση των ινών 
κολλαγόνου και επιτάχυνση της δερματικής 
γήρανσης.

Το υπέρυθρο και το ορατό φως προκαλούν 
δημιουργία οξειδωτικών ριζών, είναι πιθανό 
λοιπόν η βέλτιστη προστασία από αυτά να 
σχετίζεται με τη χρήση αντιοξειδωτικών ου-
σιών. Ποιες θα είναι αυτές, σε ποια συγκέ-
ντρωση και ο βαθμός προστασίας που θα πα-
ρέχουν παραμένει ασαφές. Τα παραδοσιακά 
οργανικά (χημικά) φίλτρα καθώς δεν παρέ-
χουν καμία σχετική προστασία από ορατή ή 
υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα οργανικά (φυσι-
κά) φίλτρα θα μπορούσαν να παρέχουν προ-
στασία από το ορατό φως αλλά μόνο όταν 
εφαρμόζονται σε μόρια μεγάλου μεγέθους. 
Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, δημιουργούν 
σημαντική λεύκανση στην επιδερμίδα η χρή-
ση τους δεν είναι κοσμετολογικά δημοφιλής.  
Όταν χρησιμοποιούνται στη συνήθη μικρο/
νάνο μορφή, δεν παρέχουν προστατεύουν α-
πό το ορατό φως. 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.  Kollias N. and Baqer A., An experimental 

study of the changes in pigmentation in 
human skin in vivo with visible and near 

infrared light, Photochem. Photobiol., 
39:651–659 (1984). 

2.  Mahmoud, B. H.; Ruvolo, E ; Hexsel C. 
L.; Liu, Y.; Owen, M. R.; Kollias, N.; Lim, 
H.W. and Hamzavi, I. H. in: “ Impact of 
Long-Wavelength UVA and Visible Light 
on Melanocompetent Skin’. Journal of In-
vestigative Dermatology 130, 2092–2097 
(2010).

3.  Schroeder P, Lademann J, Darvin ME, 
Stege H, Marks C, Bruhnke S, et al. In-
frared radiation-induced matrix metal-
loproteinase in human skin: implications 
for protection. J Invest Dermatol. (2008) 
128:2491–7. 10.1038/jid.2008.116

4.  Yoon HS, Kim YK, Matsui M, Chung JH. 
Possible role of infrared or heat in sun-
induced changes of dermis of human skin 
in vivo. J Dermatol Sci. (2012) 66:76–8. 
10.1016/j.jdermsci.2011.12.003

5.  Cho S, Lee MJ, Kim MS, Lee S, Kim YK, 
Lee DH, et al. . Infrared plus visible light 
and heat from natural sunlight participate 
in the expression of MMPs and type I pro-
collagen as well as infiltration of inflam-
matory cell in human skin in vivo. J Der-
matol Sci. (2008) 50:123–33. 10.1016/j.
jdermsci.2007.11.009

Μοριακές αλλοιώςέις ςτο ΔέρΜα Μέτα απο έκθέςη ςτον ηλιο 

Επηρεάζουν 
οι αλλές ακτινοβολιές 
εκτός της Υπεριώδους;
ΜΑρΙΤΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ, MD, PhD
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δερμοϊατρική Αθηνών

Παραδοσιακά, ο στόχος της 
φωτοπροστασίας ήταν 

να μας προστατέψει 
από το υπεριώδες τμήμα 

της ηλιακής ακτινοβολίας. 
Πρόσφατα, περιγράφηκε ότι το 

ορατό φως 400-770 nm επάγει 
μελανογένεση και μελάγχρωση 
δέρματος, ιδιαίτερα στο φάσμα 

του μπλε φωτός και σε σκούρους 
φωτότυπους.

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
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ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ UVR

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα δερμα-
τικής νόσου που βελτιώνεται με την έκθεση 
στην ηλιακή ακτινοβολία είναι η ψωρίαση.  
Άλλωστε, οι τεχνητές πηγές UVR ακτινοβολί-
ας -όπως η UVB-NB- αποτελούν θεραπευτική 
επιλογή πρώτης γραμμής για ψωρίαση ήπιας 
έως μέτριας σοβαρότητας. 

Εξίσου ευεργετική επίδραση έχει η υπερι-
ώδης ακτινοβολία και στο φάσμα της ατοπι-
κής δερματίτιδας. Είναι γνωστό ότι οι βόρει-
οι Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί που έχουν χαμη-
λή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία παρου-
σιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά και βαρύτερα 
περιστατικά ατοπικής δερματίτιδας συγκριτι-
κά με τους πληθυσμούς που διαμένουν στον 
Ευρωπαϊκό νότο. Άλλα φλεγμονώδη νοσή-
ματα που ανταποκρίνονται στην ηλιακή έκ-
θεση είναι η λειχηνοειδής πιτυρίαση -τόσο η 
χρόνια όσο και η οξεία-, ο ομαλός λειχήνας 
καθώς και η νόσος μοσχεύματος έναντι ξενι-
στού, GVHD (Πίνακας 1). 

Στο φάσμα της δερματο-ογκολογίας, τα Τ-
δερματικά λεμφώματα βελτιώνονται με την 
ηλιακή έκθεση. Σε αυτά περιλαμβάνεται η 
σπογγοειδής μυκητίαση με όλες τις κλινικές 
της ποικιλίες και η λεμφωματοειδής βλατίδω-
ση ενώ η ηλιακή ακτινοβολία δεν έχει καμία ε-
πίδραση στα λεμφώματα Β-κυτταρικής σειράς. 
Η φωτοθεραπεία αποτελεί θεραπεία πρώτης 
γραμμής για τα Τ-δερματικά λεμφώματα αρ-
χόμενων σταδίων με άριστες ανταποκρίσεις 
και μακροχρόνιες υφέσεις των ασθενών. 

Ο μηχανισμός της ευεργετικής δράσης 
της UVR στα δερματικά νοσήματα δεν είναι 
ξεκάθαρος. Τόσο η UVB όσο και η UVA έ-
χουν ανοσοκατασταλτική δράση στα κύττα-
ρα του δέρματος όπως είναι τα κύτταρα του 
Langrerhans, τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα κερατι-
νοκύτταρα και τα μαστοκύτταρα. Η UV ακτι-
νοβολία διεγείρει επίσης την παραγωγή ανο-
σοκατασταλτικών κυτοκινών από τα κερατι-
νοκύτταρα όπως η ιντερλευκίνη-10, ο TNF-α 
και οι προσταγλαδίνες.  

ΦΩΤΟΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Στην αντιπέρα όχθη βρίσκονται οι δερμα-
τοπάθειες οι οποίες επιδεινώνονται με την η-

λιακή ακτινοβολία. Το φάσμα των φωτοεπι-
δεινούμενων δερματοπαθειών είναι ευρύ και 
περιλαμβάνει λοιμώδη νοσήματα όπως ο έρ-
πης, αυτοάνοσες παθήσεις του δέρματος ό-
πως είναι ο ερυθματώδης λύκος και η δερ-
ματομυοσίτιδα καθώς και η νόσος Darier, η 
πελάγρα, η πέμφιγα, και η ροδόχρους νόσος 
(πίνακας 1). 

O ερυθηματώδης λύκος αποτελεί χαρακτη-
ριστικότερο παράδειγμα φωτοεπιδεινούμε-
νης δερματοπάθειεας. Το 27-100% των πε-
ριστατικών υποξέως δερματικού ερυθημα-
τώδους λύκου και το 25-90% των περιστατι-

κών δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου επι-
δεινώνονται μετά την έκθεση στην ηλιακή α-
κτινοβολία, ενώ η ηλιακή έκθεση μπορεί να 
οδηγήσει και στην ενεργοποίηση συστημα-
τικών συμπτωμάτων όπως η κόπωση και οι 
αρθραλγίες. 

Ανάλογη επίδραση έχει ο ήλιος και στην α-
νάπτυξη της δερματομυοσίτιδας. Είναι γνω-
στό ότι η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί έναν α-
πό τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύ-
νου εμφάνισης της νόσου μαζί με τη λήψη μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η 
κατανομή των χαρακτηριστικών δερματικών 
βλαβών των ασθενών όπως το ερύθημα του 
ηλιοτροπίου, οι βλατίδες του Gottron και οι 
ποικιλοδερμικές αλλοιώσεις στην ανώτερη 
περιοχή του θωρακικού τοιχώματος υποδει-
κνύουν την συμμετοχή της ηλιακής ακτινοβο-
λίας στην εξέλιξη του νοσήματος. 

Η ηλιοπροστασία με τη χρήση αντηλια-
κών που καλύπτουν τόσο την UVB όσο και 
την UVA ακτινοβολία αποτελεί σημαντικό συ-
μπληρωματικό παράγοντα στη θεραπευτική 
των παραπάνω νοσημάτων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.  Vieyra-Garcia PA, Wolf P. From early im-

munomodulatory triggers to immunosup-
pressive outcome: Therapeutic implica-
tions of the complex interplay between 
the wavebands of sunlight and the skin. 
Front Medicine 2018;5:232.

2.  Kim A, Chong BF. Photosensitivity in cu-
taneous lupus erythematosus. Photoder-
matol Photoimmunol Photomed 2013; 
29:4-11. 

3.  Kuhn A, Wenzel J, Weyd H. Photosen-
sitivity , apoptosis, and cytokines in the 
pathogenesis of lupus erythematosus: a 
critical review. Clinic Rev Allerg Immunol 
2014; 47:148-62.

4.  Soyland E, Heier I, Rodriguez-Gallego C, 
et al. Sun exposure induces rapid immu-
nological changes in skin and peripheral 
blood in patients with psoriasis. Br J Der-
matol 2011; 164:344-355. 

5.  Wolf P, Weger W, Patra V, et al. Desired re-
sponse to phototherapy versus photo-ag-
gravation in psoriasis: What makes the dif-
ference? Exp Dermatol 2016;25:937-944.

Δερματολογικά νοσήματα που 
έπιΔέινώνονται/βέλτιώνονται 
με την έκθεση στον ήλιο
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων

Η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στις παθήσεις του δέρματος μπορεί να είναι από ευεργετική/θεραπευτική 
έως και ιδιαιτέρως επιζήμια.

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Πίνακας 1. Δερματοπάθειες 
που επιδεινώνονται/βελτιώνονται 

με την ηλιακή ακτινοβολία

Φωτοεπιδεινούμενες 
δερματοπάθειες

Δερματοπάθειες 
που βελτιώνονται 
από τον ήλιο

Ερυθηματώδης 
λύκος

Ψωρίαση

Δερματομυοσίτις Σμηγματορροική 
δερματίτιδα

Ν. Darier Ατοπική δερματίτιδα

Ροδόχρους νόσος Ακμή

Μέλασμα Σπογγοειδής 
μυκητίαση

Πελλάγρα Χρόνια λειχηνοειδής 
πιτυρίαση

Μερικές φορές Οξεία λειχηνοειδής 
πιτυρίαση

Κοινή πέμφιγα Οζώδης κνήφη

Φυλλώδης πέμφιγα Γενικευμένος 
κνησμός

Ν Grover

Επιχείλιος έρπης

Ατοπική δερματίτιδα

Σμηγματορροϊκή 
δερματίτιδα

Ομαλός λειχήνας

Ψωρίαση

Πολύμορφο 
ερύθημα
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Μικρή ποσότητα βιταμίνης D προ-
σλαμβάνεται από τις τροφές (όπως 
ψάρια πλούσια σε λιπαρά, κόκκινο 

κρέας και αυγά), ενώ κυρίως παράγεται στο 
δέρμα με την επίδραση της υπεριώδους α-
κτινοβολίας. Γενετικοί παράγοντες είναι υπεύ-
θυνοι για >50% των διαφορών στα επίπεδα 
βιταμίνης D που παρατηρούνται μεταξύ του 
πληθυσμού, με κυριότερο το γονίδιο vitamin 
D-binding protein (DBP). Για τους περισσό-
τερους ενήλικες η σύνθεση από UVB καλύ-

πτει τουλάχιστον 80% των αναγκών σε βιτα-
μίνη D. Ο χρόνος έκθεσης στον ήλιο που α-
παιτείται προκειμένου να επιτυγχάνεται επαρ-
κής σύνθεση βιταμίνης D από το δέρμα εί-
ναι συνάρτηση της εποχής του χρόνου, του 
γεωγραφικού πλάτους του τόπου διαμονής, 
της ώρας της ημέρας, του χρώματος δέρμα-
τος και της χρήσης αντηλιακών και προστα-
τευτικού ρουχισμού. Ενδεικτικά, UVB έκθεση 
1 MED (minimal erythemal dose) με μαγιό ι-
σοδυναμεί με 20.000 IU vit D3, ενώ έκθεση 

αντιβραχίων και κνημών 0,5 MED ισοδυνα-
μεί με πρόσληψη 3.000 IU vit D3. Η συνήθης 
σύσταση για ασφαλή σύνθεση βιταμίνης D εί-
ναι 7-30 min ηλιακής έκθεσης προσώπου, ά-
κρων χειρών και αντιβραχίων. Παρατεταμένη 
έκθεση στον ήλιο ή  σε τεχνητές πηγές μαυρί-
σματος με σκοπό τη σύνθεση βιταμίνης D θα 
πρέπει να αποφεύγεται, λόγω της τεκμηριω-
μένης καρκινογόνου δράσης της UVB. Σε πε-
ριπτώσεις που χρειάζεται επιπλέον πρόσλη-
ψη βιταμίνης D, αυτό θα πρέπει να γίνεται με 

Ανάγκες Βιταμίνης D 
στη διάρκεια της ζωής 
ο ρολος της ηλιακης έκθέςης
ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ 
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α., 1η Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή βιταμίνη, η οποία θεωρείται ταυτόχρονα και ορμόνη. Οι κυριότερες μορφές βιταμίνης D 
είναι η εργοκαλσιφερόλη (βιταμίνη D2, φυτικής προέλευσης) και η χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3, ζωικής προέλευσης). 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον ρόλο και τις ευεργετικές επιδράσεις της βιταμίνης D. Υποστηρίζεται 
ότι συμβάλει στη ρύθμιση της ομοιόστασης του εξωκυττάριου Ca, στην ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος, στη 
μείωση της επίπτωσης κακοηθειών και της θνητότητας από κακοήθειες, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στη 
μείωση της θνητότητας από καρδιαγγειακά συμβάματα, καθώς και στη μείωση του κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

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

50ml

•  Kορυφαία
Aντιηλιακή Προστασία

•  Kαινοτοµία  ATACHE:

Polypodium Leucotomos
      Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική
             & Aντιφλεγµονώδης ∆ράση

•  Aντιγηραντική Φροντίδα
µε: Bιταµίνη C & E, Πανθενόλη, Aµινοξέα,

Yδρολυµένες Πρωτεΐνες Σίτου

ATACHE Anti-Ageing Fluid SPF 50+  

"Ένα προϊόν 2 δράσεις"

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

ATACHE Be Sun 

Φίλτρα: TiO2, Silica, Iron Oxide
  Octocrylene, Avobenzone

ATACHE "Gel-Cream" Color SPF 50+   

Φίλτρα: TiO2, Silica, Iron Oxide
 Octocrylene, Avobenzone

ATACHE Be Sun 

50ml

•  Λεπτόρευστης Yφής

"Oil Free 100%"

•  Για Mικτή-Λιπαρή

ή µε τάση AKMHΣ Eπιδερµίδα 

•  Σε θεραπεία για την AKMH 

•  Kαινοτοµία  ATACHE:

Polypodium Leucotomos

•  Φροντίδα
µε: Bιταµίνη C & E, Aµινοξέα,

Yδρολυµένες Πρωτεΐνες Σίτου

Make Up

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

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

B y  A S A C  P h a r m a - S p a i n
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λήψη συμπληρωμάτων σύμφωνα με τη σύ-
σταση του θεράποντος ιατρού. 

Ως δείκτης αξιολόγησης των επιπέδων βιτα-
μίνης D στον οργανισμό χρησιμοποιείται η συ-
γκέντρωση στον ορό της 25OHD. Αν και δεν υ-
πάρχει ομοφωνία, θεωρείται ότι συγκέντρωση 
25OHD μικρότερη από 25-30 nmol (ή 10-12 
ng/ml) συνιστά ανεπάρκεια. Οι ανάγκες του ορ-
γανισμού για βιταμίνη D ποικίλουν ανάλογα με 
την ηλικία και είναι σημαντικό να υπάρχει επάρ-
κεια ειδικά στις μικρές ηλικίες. Η ραχίτιδα ήταν 
ενδημική σε πολλές χώρες έως τις αρχές του 
20ου αιώνα και εξαλείφθηκε σε μεγάλο βαθ-
μό λόγω έναρξης χορήγησης συμπληρωμάτων 
βιταμίνης D. Τα βρέφη και τα νήπια έως 1 έτος 
πρέπει να λαμβάνουν συμπλήρωμα καθώς 1) 
σύμφωνα με τον WHO πρέπει να αποφεύγε-
ται η ηλιακή έκθεση σε αυτές τις ηλικίες, 2) έ-
χουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D (50-60% της 
συγκέντρωσης στη μητέρα-ίσως λόγω χαμηλής 
DBP), 3) το επίπεδο βιταμίνης D στο μητρικό γά-
λα είναι χαμηλό και 4) απαιτείται θετικό ισοζύ-
γιο ασβεστίου λόγω ταχείας ανάπτυξης. Έτσι για 
τις ηλικίες αυτές προτείνεται συμπλήρωμα βιτα-
μίνης D, έως ότου ξεκινήσει περιορισμένη και 
ασφαλής έκθεση στον ήλιο με τη μορφή συ-
μπληρώματος όταν γίνεται μητρικός θηλασμός, 
ή ως προσθήκη στη φόρμουλα. Η προτεινόμε-
νη ημερήσια πρόσληψη ποικίλει στις διάφορες 
κατευθυντήριες οδηγίες. Συνήθως για τα βρέ-
φη προτείνεται ημερήσια λήψη 400-800 IU. Στα 
παιδιά απαιτείται συμπλήρωμα μόνο σε περι-

πτώσεις ανεπάρκειας βιταμίνης D. 
Στους ενήλικες υπάρχει έλλειψη σαφών και 

τεκμηριωμένων οδηγιών για πρόσληψη βιτα-
μίνης D, ενώ οι υπάρχουσες οδηγίες συνή-
θως δεν βασίζονται σε τυχαιοποιημένες με-
λέτες, αλλά σε μελέτες παρατήρησης. Σχε-
τικά με τους ηλικιωμένους (ειδικά η ηλικια-
κή ομάδα >85 ετών) υπολογίζεται ότι η πλει-
ονότητά τους έχει ανεπάρκεια βιταμίνης D, 
καθώς έχουν συνήθως περιορισμένη έκθε-
ση στον ήλιο, μειωμένη ικανότητα σύνθεσης 
από το δέρμα και περιορισμένη κατανάλω-
ση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη D. Για τους 
λόγους αυτούς συνήθως προτείνεται η λή-
ψη συμπληρώματος, αλλά δεν υπάρχει ομο-
φωνία για τις δόσεις. Συνήθως η συνιστώμε-
νη δόση για τους ενήλικες είναι 600-800 IU.

Ειδικές ομάδες πληθυσμού όπου θα πρέ-
πει να γίνεται έλεγχος των επιπέδων της βι-
ταμίνης D είναι ασθενείς με οστεοπόρωση ή 
οστεομαλακία, παχυσαρκία, χρόνια νεφρι-
κή νόσο, ηπατική ανεπάρκεια, σύνδρομα δυ-
σαπορρόφησης, κυστική ίνωση, φλεγμονώ-
δεις νόσους του εντέρου, υπερπαραθυρεοει-
δισμό, λεμφώματα, κοκκιωματώδεις νόσους, 
καθώς και σε έγκυες και θηλάζουσες.

Πολύ σπάνια προκαλείται τοξικότητα λόγω 
διατροφικών συνηθειών ή παρατεταμένης έκ-
θεσης στον ήλιο. Σε περίπτωση όμως υπερκα-
τανάλωσης συμπληρωμάτων μπορεί να είναι 
πολύ σοβαρή και να προκληθεί υπερασβεστι-
αιμία, νεφρολιθίαση και έκτοπη οστεοποίηση. 

Προσοχή χρειάζεται και στην ταυτόχρονη χρή-
ση πολλών εμπλουτισμένων τροφών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.  Pilz S, März W, Cashman KD, et al. Rationale and 

Plan for Vitamin D Food Fortification: A Review 
and Guidance Paper. Front Endocrinol (Lausanne). 
2018;9:373. 

2.  Schwartz JB, Gallagher JC, Jorde R, et al. Deter-
mination of Free 25(OH)D Concentrations and 
Their Relationships to Total 25(OH)D in Multiple 
Clinical Populations. J Clin Endocrinol Metab. 
2018;103(9):3278-3288. 

3.  Osmancevic A, Gillstedt M, Landin-Wilhelmsen K, 
et al. Size of the exposed body surface area, skin 
erythema and body mass index predict skin pro-
duction of vitamin D. J Photochem Photobiol B. 
2015;149:224-9.

4.  Ekwaru JP, Zwicker JD, Holick MF, et al. The im-
portance of body weight for the dose response re-
lationship of oral vitamin D supplementation and 
serum 25-hydroxyvitamin D in healthy volunteers. 
PLoS One. 2014;9(11):e111265. 

5.  Bouillon R. Comparative analysis of nutritional 
guidelines for vitamin D. Nat Rev Endocrinol. 
2017;13(8):466-479.

6.  Bolland MJ, Grey A, Avenell A. Effects of vitamin 
D supplementation on musculoskeletal health: 
a systematic review, meta-analysis, and trial se-
quential analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 
2018;6(11):847-858.

7.  Wolpowitz D, Gilchrest BA. The vitamin D ques-
tions: how much do you need and how should you 
get it? J Am Acad Dermatol. 2006;54(2):301-17.

8.  Webb AR, Kift R, Berry JL, Rhodes LE. The vitamin 
D debate: translating controlled experiments into 
reality for human sun exposure times. Photochem 
Photobiol. 2011;87(3):741-5.

ARUBIX Cream  SPF  50+

Eξειδικευµένη Aντιηλιακή Προστασία

•  Mετά από µικροεπεµβάσεις

•  Θεραπείες µε Laser

Φίλτρα: Eusolex, Tinosorb M & S, Uvinul A Plus, Uvinul T150

40ml

dermatologie appliqée
LYON - FRANCE

nacriderm  S.A.

  Nέα Σύνθεση    Nέα Φίλτρα

• Eυρυαγγεία  • Pοδόχρους Aκµή

• ∆υσανεκτική επιδερµίδα

•  Make-up

•  Mat υφή

•  Φλαβονοειδή

για ισχυρή αγγειορυθµιστική δράση

Για όλους τους τύπους δέρµατος

 

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

lm051lm57

Yψηλή & Aσφαλής προστασία

Sun Cream SPF  50+ Sun Lotion SPF  50+  

Oil Free

100%

Sun Cream SPF 30  75ml  Επιδερµίδα µε ΑΚΜΗ    

Sun Cream  SPF 50+  75ml "Xωρίς Άρωµα"      
                    "για ∆υσανεκτικές Eπιδερµίδες"

Sun Cream.qxp_Σχέδιο 1  25/2/21  8:42 PM  Page 1

Tηλ: 210 7628700 - email: info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr
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Λεύκη & ηλιος 
ΜΑρΙΑ ΓΕρΟΧρΗΣΤΟΥ 
Επιμελήτρια A’, Δερματολογική Κλινική EΣΥ, Noσοκομείο «A. Συγγρός» 

Η Λεύκη…
•  Χρόνια επίκτητη διαταραχή, έχει ως 

αποτέλεσμα τον κηλιδώδη αποχρω-
ματισμό του δέρματος, των βλεννο-
γόνων και των τριχών εξ αιτίας της 
επίθεσης των κυτταροτοξικών CD8+ 
λεμφοκυττάρων στα μελανινοκύτταρα.

Ο Ήλιος...
• Κύρια πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας.
•  Επικίνδυνη ακτινοβολία, φτάνει 

στην γη μέσω της επανεκπομπής 
της από την στρατόσφαιρα.

•  Το στρώμα του όζοντος προστατεύει 
την επιφάνεια της γης από αυτήν.

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

 • 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

 

1965 - 2021: 57 Years
Dermatological Skin Care

 
ω3, ω6λιπαρά οξέα

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

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

 

Special BodyMilk 200ml 
  

 

Ενυδατικό & Αναλιπαντικό 

Γαλάκτωµα    30% O/W

 

 

• Ατοπική ∆ερµατίτιδα

• 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%

1965 - 2021: 57 Years
Dermatological Skin Care

ΧωρίςΣυντηρητικά

Tηλ: 210 7628700 - email:info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr
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Η UV είναι περιοχή της ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας με μήκος κύματος 
μεταξύ 60-380nm. 

Παρατηρείται ότι κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες με την ηλιοέκθεση αυξάνεται η περιθυ-
λακική επαναμελάχρωση στη Λεύκη...

ΘΕρΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΧΕΙρΙΣΜΟΣ
Το χρονικό διάστημα με την απάντηση στην 
θεραπεία; 
•  NBUVB κ PUVA: ακρογωνιαίος λίθος θερα-

πείας στην γενικευμένη Λεύκη.
•  Περιλήφθηκαν 35 εργασίες 1400 ασθενείς 

και φανηκε ότι για την UVB υπήρξε ήπια α-
νταπόκριση σε 74% των ασθενών σε 6m 
και 75% σε 12m, ενώ αξιοσημείωτη βελτί-
ωση σε 6m είχε το 19% των ασθενών ένα-
ντι του 36% σε 12m.

•  25% των ασθενών δεν θα εμφανίσουν ού-
τε ήπια επαναμελάχρωση. 

•  Για την PUVA φάνηκε ότι η επαναμελάχρω-
ση ήταν μεγαλύτερη στους 12m από ότι 
στους 6m.

•  2ης επιλογής.
•  Συσχετίστηκε το μέρος του σώματος με 

την απάντηση στην UVB και βρέθηκε ό-
τι > ανταπόκριση είχε κατά σειρά το πρό-
σωπο και ο λαιμός, ο κορμός, χέρια και 
πόδια.

ΛΕΥΚΗ και Ca ΔΕρΜΑΤΟΣ
Παρ' όλο που η απουσία των μελανινοκυτ-

τάρων προκάλεσε ανησυχία για αυξημένη ε-
πίπτωση Ca δέρματος, ωστόσο το γενετικό 
και αυτοάνοσο προφίλ των ασθενών φαίνε-
ται να παρέχει προστασία έναντι του ΜΜ και 
των NMSC.

UVB
•  Από τις μέχρι τώρα δημοσιεύσεις φαίνεται 

ότι η μακροχρόνια έκθεση σε UVB δεν συ-
σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση Ca δέρ-
ματος ακόμη κ σε φωτοτύπους 1-3 κατά 
Fritzpatrick. 

•  Υπερέχει ως προς την ποιότητα του επανα-
χρωματισμού της υπόχρωμης πλάκας

•  Λιγότερες παρενέργειες συγκρινόμενη με 
την PUVA. 

•  Πολυμορφισμός του TYR γονιδίου στους α-
σθενείς με Λεύκη.

•  ΤYR: κωδικοποιεί την τυροσινάση που ε-
μπλέκεται στην σύνθεση της μελανίνης.

•  Το αλλήλιο του ΤΥR φαίνεται να προστα-
τεύει από το μελάνωμα.

Εντυπωσιακό
•  Το αντιγόνο Α2 των λευκοκυττάρων που υ-

περεκφράζεται σε ασθενείς με Λεύκη, προ-
στατεύει από το μελάνωμα.

•  H Λεύκη σε ασθενείς με ΜΜ φαίνεται να ε-

πιμηκύνει το προσδώκιμο επιβίωσης για 5 
έτη.

•  Ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα σε αντι-
BRAF θεραπεία, όταν αναπτύξουν Λεύκη εί-
ναι περισσότερο πιθανό να ανταποκριθούν 
στην θεραπεία.

•  Λευκή ασπίδα.
•  H αυτοανοσία στη Λεύκη προστατεύει α-

πό το ΜΜ, ωστόσο στο φυσιολογικό δέρ-
μα η μελανίνη προστατεύει από την φωτοε-
παγώμενη καρκινογένεση.

•  Γίνεται φωτοπροσαρμογή και φωτοαντοχή 
σε βλάβες Λεύκης.

•  Άτομα με σκούρους φωτοτύπους αντέχουν 
υψηλότερες δόσεις UVB, υποδηλώνοντας 
την σημασία των χρωμοφόρων και των ι-
στολογικών χαρακτηριστικών του δέρμα-
τος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ BCC K SCC 
Οι μέχρι τώρα μελέτες δεν έχουν συσχετίσει 

την μακροχρόνια έκθεση στην UVB, με την α-
νάπτυξη BCC ή SCC ή μελάνωμα σε ασθε-
νείς με Λεύκη. Σε αντίθεση με τους ασθενείς 
με ψωρίαση η PUVA στους ασθενείς με Λεύ-
κη, δεν φαίνεται να συσχετίζεται με NMSC.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Oι nmsc βλάβες αναπτύσσονται συνήθως 
εκτός υπόχρωμων βλαβών Λεύκης.

   

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%      

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

1965 - 2021: 57 Years
Dermatological Skin Care

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

 • 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 - email:info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2021: 57 Years
Dermatological Skin Care

Ως Έκδοχο µε:  Kρέµες Kορτιζόνης 30g/75ml, Acid Sallicylic 4-5%
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Σε αναδρομική έρευνα με 447 ασθενείς 
βρέθηκε ότι με εξαίρεση το BCC η ετήσια ε-
πίπτωση του NMSC στους ασθενείς με Λεύκη 
στην Ευρώπη > απ' ότι στην Αμερική.

Ca δέρματος σε ασθενείς με Λεύκη
•  Καμιά από τις μέχρι τώρα μελέτες δεν συ-

σχετίζουν την έκταση της Λεύκης με την 
αυξημένη πιθανότητα ή όχι για NMSC κ 
ΜΜ. 

•  Το αντηλιακό πρέπει να συστήνεται σε η-
λιοεκτεθειμένο δέρμα, έτσι ώστε να μει-
ώνεται η παροδική ανεξέλεγκτη έκθεση 
σε UV ακτινοβολία που θα μπορούσε να 
προκαλέσει έγκαυμα.

308-nm monochromatic excimer light
•  Ταχύτερη και εκτενέστερη επαναμελάγχρω-

ση σε σχέση με τη NB-UVB (Casaccietal. 
JEADV 2007;21:956-963)

•  Όσο μεγαλύτερου βαθμού είναι ο φωτότυ-
πος κατά fritzpatrick τόσο πιο έντονη ικα-
νότητα μαυρίσματος έχει.

•  Σε αυτό το προοπτικό άρθρο (51.000f) φά-
νηκε ότι οι γυναίκες που είχαν στο αριστερό 
τους χέρι > από 1 σπίλο >3mm, είχαν με-
γαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν Λεύ-
κη.

•  Σε αυτό το άρθρο φάνηκε επίσης ότι λευ-
κές γυναίκες που στην παιδική ηλικία είχαν 
υποστεί ηλιακό έγκαυμα 2ου βαθμού, ό-
πως κι αυτές που μαύριζαν μετά από 2ω-
ρη ηλιακή έκθεση, ήταν περισσότερο επιρ-
ρεπής σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυ-
σμό για Λεύκη.

•  Το χρώμα των μαλλιών δεν συσχετίστηκε. 
•  Πολλαπλά ηλιακά εγκαύματα είχαν αυξη-

μένη επίπτωση για Λεύκη.

•  H UV ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί στο 
δέρμα μια στρεσογόνο κατάσταση απελευ-
θερώνοντας μια θερμική πρωτείνη (HSP70) 
η υπερέκφραση της οποίας φαίνεται να συ-
σχετίζεται με τον αποχρωματισμό του δέρ-
ματος.

Βιταμίνη D
•  Συντίθεται στο δέρμα μέσω της ηλιακής α-

κτινοβολίας, που είναι και ο ιστός στόχος 
στον οποίο γίνεται ο μεταβολισμός της.

•  Η παραγωγή της στο δέρμα μέσω φωτοθε-
ραπείας, ευθύνεται για την βελτίωση αρκε-
τών δερματολογικών νοσημάτων. 

vit-D
•  Η έλλειψη της φαίνεται να συνδέεται με υ-

ποκείμενη αυτοανοσία. 
•  Σε παιδική Λεύκη με coffeti –like βλάβες 

ή γενικευμένο απαλό αποχρωματισμό συ-
νιστάται μέτρηση επιπέδων.

•  Παιδιά >3 ετών με επίπεδα vitD<15 mgr 
και συνυπάρχουσα Λεύκη έχουν περισσό-
τερες πιθανότητες να αναπτύξουν λύκο, θυ-
ρεοειδή και διαβήτη 2. 

Βιταμίνη D
•  Kατά την παρατεταμένη ηλιοέκθεση υο-

πάρχει ένα ανώτατο όριο σύνθεσης βιταμί-
νης D.

•  Περαιτέρω φωτοέκθεση προκαλεί φωτοπο-
λυμερισμό της βιταμίνης D.

•  Mηχανισμός προστασίας από την τοξικότη-
τα της D μετά από παρατεταμένη φωτοέκ-
θεση.

•  Ολόσωμη ηλιακή έκθεση σε UVB για 
15-20min, προκαλεί 250mgr (10000 IU) 
παραγώμενηςvit-D.

•  HBBUVB και η NBUVB αλλά όχι η UVA 
προκαλούν σύνθεση D. Υπερέχει η BBUVB.

Λεύκη:
Συσχετίσεις με φυλή, φύλο, αυτοανοσίες
•  Θυρεοειδίτιδα (λευκοί ασθενείς 14%)
•  Γυρεοειδήαλωλεκία (Σπανιότερα σε λευ-

κούς)
•  Φλεγμονώδη νόσο του εντέρου
•  Ψωρίαση (σπανιότερα σε εγχρώμους)
•  Κακοήθη αναιμία
•  ΣΕΛ (μόνο εγχρώμους )
•  Guillen Barre
•  Γραμμική Morphea
•  Μυασθένεια Gravis
•  DLE
•  Sjogren
•  23% είχαν συνυπάρχουσα αυτοανοσία σε 

ΜΔΛ, έναντι 12% αυτών με ΔΛ.
Οι ασθενείς με συνυπάρχουσα αυτοανοσί-

α είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα για εκτεταμέ-
νη Λεύκη σε σχέση με αυτούς χωρίς αυτοα-
νοσία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
•  Η χρόνια φωτοέκθεση δεν φαίνεται να αυ-

ξάνει την πιθανότητα για Ca δέρματος και 
δεν φαίνεται να υπάρχουν περιορισμοί 
στην χρήση της.

•  Μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιό-
δοξοι σε ότι αφορά την ηλιοέκθεση υπό α-
ντηλιακό στους ασθενείς με Λεύκη.

•  Να συστήνονται ολόσωμοι ετήσιοι έλεγχοι 
δέρματος προς ανίχνευση πρώιμων πιθα-
νών βλαβών.

•  Υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής περισσοτέρων 
μελετών προκειμένου να εξακριβωθούν τα 
αποτελέσματα των ερευνών.



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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Μερικοί τύποι ιδιοπαθών φωτοδερ-
ματοπαθειών είναι εξαιρετικά σπά-
νιοι, όπως η ευλογιοειδής ιδρώα, ε-

νώ άλλοι είναι πολύ κοινοί, όπως το πολύ-
μορφο εκ φωτός εξάνθημα, η πιο κοινή φω-
τοδερματοπάθεια με συχνότητα 10% έως 
20% στην Κεντρική Ευρώπη, τη Σκανδιναβί-
α και τις ΗΠΑ. 

Η δική μας εμπειρία από την Ελλάδα, σε 
πληθυσμούς μεσογειακών νοτιοευρωπαίων 
ασθενών, υποδεικνύει ότι η συνηθέστερη δι-
άγνωση σε ασθενείς που παραπέμπονται για 
έλεγχο φωτοευαισθησίας είναι επίσης το πο-
λύμορφο εκ φωτός εξάνθημα. 

Άλλες διαγνώσεις, κατά φθίνουσα σειρά 
συχνότητας, είναι η ηλιακή κνίδωση και η 
χρόνια ακτινική δερματίτιδα. Το πολύμορφο 
εκ φωτός εξάνθημα προσβάλλει συνήθως 
νεαρούς ενήλικες και είναι συχνότερο στις γυ-
ναίκες. Το 50% των περιστατικών εμφανίζει 
το εξάνθημα πριν την ηλικία των 20 ετών. 

Η ηλιακή κνίδωση αντιπροσωπεύει μόνο 
το 4% των ασθενών με φωτοευαίσθητες δια-
ταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 5.3% 
των περιπτώσεων φωτοευαίσθητων δερμα-
τοπαθειών σε όλο τον κόσμο. 

Όσον αφορά την ηλικία, η ασθένεια έχει έ-
να ευρύ φάσμα εμφάνισης (10-70 έτη). Η τυ-
πική έναρξη συμβαίνει στα 20-40 χρόνια. Η 
μέση ηλικία εμφάνισης για την ηλιακή κνίδω-
ση είναι 35 χρόνια, αλλά έχει αναφερθεί ότι 
εμφανίζεται και στην παιδική ηλικία. 

Η ευλογιοειδής ιδρώα είναι μια σπάνια φω-
τοδερματοπάθεια (1 στους 300 000) με έναρ-
ξη στην παιδική ηλικία (6-8 έτη) και αυτόματη 
υποχώρηση στην εφηβεία. 

Η χρόνια ακτινική δερματίτιδα είναι συ-
χνότερη σε άνδρες μέσης και μεγάλης ηλικί-
ας (> 50 ετών), με ιστορικό ατοπίας και εξ ε-
παφής αλλεργίες. 

Η ακτινική κνήφη μπορεί να εμφανιστεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία. Ωστόσο, το ένα τρίτο 
των ασθενών είναι παιδιά και υποχωρεί μετά 
την εφηβεία. Στους ενήλικους είναι συχνότε-
ρη στα θήλεα και παρουσιάζει χρόνια πορεία 
με εξάρσεις και υφέσεις.

Η επίπτωση φωτοευαισθησίας από φάρμα-
κα είναι άγνωστη. Φαίνεται να αποτελούν το 
3% των φαρμακευτικών εξανθημάτων. 

Οι φωτοτοξικές αντιδράσεις είναι πολύ συ-
χνότερες από τις φωτοαλλεργίες. Προκαλού-
νται από την δράση  τοπικών ή συστηματικών 
χημικών παραγόντων στο δέρμα και την ταυ-
τόχρονη έκθεση του ατόμου στο φως. 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και οι 
φωτο-φυτο εξ επαφής δερματίτιδες που είναι 
σχετικά συχνές σε όλες τις ηλικίες. 

Η φωτοευασθησία από συστηματική χορή-
γηση φαρμάκων και ταυτόχρονη απορρόφη-
ση ακτινοβολίας είναι συχνότερη στους ενή-
λικους (πιο επιρρεπείς οι ηλικιωμένοι). 

βΑβΟΥΛΗ ΧΑρΙΤωΜΕΝΗ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια A’, Α’ Παν. Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Νοσ. «Α. Συγγρός»

Το φως του ήλιου επάγει μια ευρεία ποικιλία δερματοπαθειών: 
•  Ιδιοπαθείς φωτοδερματοπάθειες (πολύμορφο εκ φωτός εξάνθημα, ηλιακή κνίδωση, ευλογιοειδής ιδρώα του Bazin, 

ακτινική κνήφη, χρόνια ακτινική δερματίτιδα)
•  Φωτοτοξικές και φωτοαλλεργικές αντιδράσεις
•  Ομάδα σπάνιων γενετικών νοσημάτων με φωτοευαισθησία (μελαγχρωματική ξηροδερμία, σύνδρομο Cockayne, 

τριχοθειοδυστροφία, κα), μεταβολικών φωτοδερματοπαθειών (όψιμη δερματική πορφυρία, ερυθροποιητική 
πρωτοπορφυρία, πελλάγρα)

•  Φωτοεπιδεινούμενες δερματοπάθειες (ερυθηματώδης λύκος, δερματομυοσίτιδα, νόσος του Darier, αυτοάνοσες 
πομφολυγώδεις δερματοπάθειες, απλός έρπης, νόσος του Jessner, ροδόχρους νόσος κλπ) 

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Ποικιλία δερματοπαθειών 
απο το φώς του ηλιου  

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ηλικία, φύλο PLE (νέες γυναίκες), ΧΑΔ (άνδρες ηλικιωμένοι) 

Ηλικία έναρξης, οικογενειακό ιστορικό Πρωτοπορφυρία, ακτινική κνήφη (πρώιμη έ
ναρξη), κληρονομικές φωτοδερματοπάθεις 

Εποχιακή κατανομή Ιδιοπαθείς (άνοιξη, καλοκαίρι), Ροδόχρους 
νόσος (όλο το χρόνο) 

Χρονική συσχέτιση με ηλιακή έκθεση Άμεση (ηλιακή κνίδωση, πρωτοπορφυρία) 
Επιβραδυνόμενη (PLE, ΧΑΔ, φωτοαλλεργίες) 

Διάρκεια εξανθήματος Ώρες (ηλιακή κνίδωση), <7-15 μέρες (PLE), 
>30 μέρες (LE, XAΔ, φάρμακα) 

Φωτοπροσαρμογή, αντοχή́ Απουσία εξανθήματος σε χρόνια εκτεθειμένα 
σημεία (πρόσωπο) 

Φάρμακα (χημικές ουσίες) Αμιοδαρόνη, τετρακυκλίνες, κινολόνες, φαινο-
θειαζίνες, ρετινοειδή, ΜΣΑΦ, ψωραλένια κ.α.

Ιατρικό ιστορικό, γενική κατάσταση Αρθρίτιδα, Raynaud, ατοπία, θυρεοειδοπάθεια 

Άλλες δερματοπάθειες Δερματίτιδα εξ επαφής, ατοπική δερματίτιδα

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

• Τύπος δέρματος
• Κατανομή εξανθήματος
- Το εξάνθημα βρίσκεται σε φωτοεκτεθειμένα σημεία
- Διακριτά σημεία διαχωρισμού σε περιοχές που δεν είναι άμεσα εκτεθειμένες 
στο ηλιακό φως (γύρω από τα μάτια, κάτω από το πιγούνι, πάνω από το άνω 
χείλος, καμπτικές επιφάνειες βραχιόνων)

• Μορφολογία
- Κνιδωτικές, βλατιδώδεις, βλατιδοφυσαλιδώδεις, πομφολυγώδεις, εκζεματικές, 
λειχηνοειδείς, ερυθροδερμικές, λεμφωματώδεις, ουλωτικές 
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Η όψιμη δερματική πορφυρία είναι η πιο 
κοινή πορφυρία που παρατηρείται στην κλινι-
κή πρακτική (1/10000-25000). Συνήθως εκ-
δηλώνεται στην ενηλικίωση. Συχνότερη σε 
γυναίκες υπό αντισυλληπτικά και στους άν-
δρες υπό οιστρογόνα. 

Η ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία αποτε-
λεί τον δεύτερο πιο κοινό τύπο δερματικής 
πορφυρίας και είναι πολύ σπάνια (επιπολα-
σμός 1 περιστατικό ανά 75 000-200 000 ά-
τομα) με συνήθη ηλικία εμφάνισης την πρώ-
ιμη παιδική (2-6 ετών). Μέση ηλικία κατά τη 
διάγνωση είναι τα 22 έτη.

Η πελλάγρα είναι συνήθως μια ασθένεια 
ενηλίκων (π.χ. αλκοολικοί, υπό ισονιαζίδη). 
Τα κλασικά συμπτώματά της γενικά δεν ανα-
πτύσσονται καλά σε βρέφη και παιδιά. Οι έ-
φηβοι και τα μικρά παιδιά θα μπορούσαν να 
αναπτύξουν πελλάγρα από διατροφή. Σπά-
νια εμφανίζεται κατά τη βρεφική ηλικία.

Η μελαγχρωματική ξηροδερμία (1:250000 
στις ΗΠΑ, 1:20000 στην Ιαπωνία, 2,3: 
1000000 γεννήσεις ζώντων) προσβάλλει ε-
ξίσου τα δύο φύλα. Στο 60% των περιπτώ-
σεων εμφανίζεται τις πρώτες εβδομάδες της 
ζωής ως ηλιακό έγκαυμα και στο 40% κα-
τά το 2ο έτος της ζωής ως εφηλίδες. Η ηλικί-
α έναρξης άλλων εκδηλώσεων ποικίλλει α-
πό αυτή των 2 ετών έως τη μέση ηλικία (προ-
οδευτικά). Το σύνδρομο Cockayne είναι επί-
σης σπάνιο παγκοσμίως. Το Cockayne I εμ-
φανίζεται στην παιδική ηλικία με φακές. Τα 
σωματικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται αργά 
την πρώτη 10ετία της ζωής. 

Προοδευτικός νευρολογικός εκφυλισμός 
και θάνατος συμβαίνει κατά τη 2η ή 3η 10ετία 
της ζωής. Το Cockayne II εμφανίζεται κατά τη 
γέννηση ή τη βρεφική ηλικία και έχει χειρότε-
ρη πρόγνωση με θάνατο σε ηλικία 6-7 ετών. 
Περίπου το ήμισυ των περιστατικών με τριχο-
θειοδυστροφία εμφανίζει τη φωτοευαίσθητη 
μορφή. Εκτιμάται ότι έχει περίπου 1 στα 1 ε-
κατομμύριο νεογέννητα στις ΗΠΑ και την Ευ-
ρώπη. Περίπου 100 άτομα που έχουν προ-
σβληθεί έχουν αναφερθεί παγκοσμίως.

Γενικά η διερεύνηση των φωτοδερματοπα-
θειών είναι δύσκολη, διότι το εξάνθημα συ-
χνά δεν υπάρχει κατά την κλινική εξέταση, η 
λήψη του ιστορικού είναι μακρά και σύνθε-
τη, οι φωτοβιολογικές δοκιμασίες προϋπο-
θέτουν χρόνο, εξοπλισμό και εξειδικευμένο 
προσωπικό. Στόχος είναι ο διαχωρισμός των 
φωτοπροκαλούμενων και φωτοεπιδεινούμε-
νων νοσημάτων, ο καθορισμός του τύπου της 
φωτοδερματοπάθειας και η αιτία της. 

Ο εξειδικευμένος φωτοβιολογικός έλεγ-
χος περιλαμβάνει τη φωτοδοκιμασία με μο-
νοχρωμάτωρα (phototesting), τη δοκιμα-
σία φωτοπρόκλησης (photoprovocation), τα 
photopatch testing. 

Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να 
χρειαστεί ιστολογική εξέταση, ανοσοϊστοχη-
μεία, ανοσοφθορισμός, γενική αίματος, ΤΚΕ, 
βιοχημικός έλεγχος, ανοσολογικός (ANA, 
anti-Ro/La αντισώματα), μέτρηση πορφυρι-
νών στο αίμα/ούρα/κόπρανα. Η διάγνωση 
μπορεί να επιβεβαιώνεται με εξετάσεις απο-
κλεισμού.

Η κλινική σημασία των φωτοδερματοπα-
θειών είναι προφανής σε έναν τόπο, όπως η 

Ελλάδα, με τόση ηλιοφάνεια. Χρειάζεται λε-
πτομερές ιστορικό και προσεκτική φυσική ε-
ξέταση για μια σωστή διάγνωση καθώς και α-
ποκλεισμός άλλων κλινικών νοσημάτων πριν 
καταλήξουμε στη διάγνωση των ιδιοπαθών 
φωτοδερματοπαθειών. Ο ειδικός φωτοβιο-
λογικός έλεγχος είναι χρήσιμος σε επίμονες, 
δυσδιάγνωστες περιπτώσεις, διενεργείται σε 
εξειδικευμένα κέντρα, αλλά πρέπει να ξέρου-
με τι ζητάμε.

Φωτοβιολογικό τμήμα Νοσοκομείου «Α. Συγγρός».
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Ταυτόχρονα, τα μελανώματα που εμ-
φανίζονται σε μη ηλιοεκτεθειμένες πε-
ριοχές διαφέρουν τόσο επιδημιολογι-

κά όσο και σε μοριακό επίπεδο από εκείνα 
που εμφανίζονται σε ηλιοεκτεθειμένες περι-
οχές.1,2 Επίσης η διαδικασία εξαλλαγής ενός 
μελανοκυτταρικού σπίλου προς μελάνωμα 
φαίνεται να είναι εξαιρετικά περίπλοκη και 
πολυεπίπεδη.2 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν επομένως 
είναι: ποιος ο ρόλος της ηλιακής ακτινοβολί-
ας στην εμφάνιση μελανώματος και κατά πό-
σον προστατεύουν τα αντηλιακά; 

Μέχρι στιγμής είναι ευρέως αποδεκτό ότι η 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία προδιαθέτει 
στην εμφάνιση μελανώματος. 

Για παράδειγμα ο αριθμός των ηλιακών ε-

γκαυμάτων κατά την παιδική ηλικία αποτελεί 
γνωστό προδιαθεσικό παράγοντα ο οποίος έ-
χει εισαχθεί σε όλες τις διεθνείς κατευθυντή-
ριες οδηγίες.3 

H συσχέτιση των τεχνητών μέσων μαυρί-
σματος με το μελάνωμα ενισχύει αυτή την 
άποψη. Σε μια πρόσφατη προοπτική μελέ-
τη κοόρτης, όπου συμμετείχαν 861 γυναί-
κες με μελάνωμα, διερευνήθηκε η συσχέτι-
ση της εμφάνισης μελανώματος με τη χρή-
ση Solarium. 

Σε αυτή τη μελέτη παρατηρήθηκε ότι η πι-
θανότητα εμφάνισης μελανώματος (ΜΜ) αυ-
ξάνονταν ανάλογα με το χρόνο χρήσης του 
Solarium, ότι οι γυναίκες που εμφάνιζαν ΜΜ 
και χρησιμοποιούσαν Solarium ήταν κατά 2,2 
έτη νεότερες από τις υπόλοιπες και ότι ο σχε-

ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΥΡΑ
Δερματολόγος - Aφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Μελανώματος & Καρκίνου δέρματος, Νοσ. «Α. Συγγρός»

Το μελάνωμα δέρματος 
χαρακτηρίζεται από μια σύνθετη 
παθοφυσιολογία η οποία, αν και 
έχει εκτενώς μελετηθεί, δεν έχει 

διευκρινιστεί πλήρως. Είναι μέχρι 
στιγμής σαφές ότι η έκθεση στην 

ηλιακή ακτινοβολία δεν ενοχοποιείται 
για όλους τους τύπους μελανωμάτων. 

Για παράδειγμα το μελάνωμα των 
άκρων (συμπεριλαμβανομένου 

& του υπονύχιου), των οφθαλμών 
& των βλεννογόνων δεν σχετίζονται 

με την έκθεση στον ήλιο. 
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τικός κίνδυνος εμφάνισης ΜΜ στις ασθενείς 
που χρησιμοποιούσαν Solarium ήταν υψηλό-
τερος εάν έκαναν έναρξη χρήσης σε ηλικία 
<30 έτη.4 

Αίσθηση προκαλεί ότι ενώ μέχρι στιγμής η 
UVB ακτινοβολία έχει σχετιστεί στενότερα με 
την εμφάνιση μελανώματος, η ακτινοβολία 
που χρησιμοποιείται στα Solarium είναι κυ-
ρίως η UVA.5 

Ένα άλλο ερώτημα είναι το πόσο επηρεάζει 
η ηλιακή ακτινοβολία το δέρμα ασθενών με 
γνωστή προδιάθεση για καρκίνο δέρματος. 
Σε μια πρόσφατη in vitro μελέτη σε σε μελα-
νοκύτταρα ασθενών με γνωστές μεταλλάξεις 
στο CDKN2A και το MC1R η έκθεση στην α-
κτινοβολία δεν φάνηκε να επηρεάζει την ικα-
νότητα των κυττάρων να επιδιορθώνουν τις 
βλάβες στο DNA (cell cycle arrest). Παρόλα 
αυτά υπήρξε σημαντική μεταβολή στην κατά-
σταση του εξωκυττάριου στρώματος και στην 
παραγωγή ROS. Πώς λοιπόν προκαλεί η έκ-
θεση στον ήλιο μελάνωμα σε αυτό τον ιδιαί-
τερο πληθυσμό; 

Μερικά από τα ενδεχόμενα είναι η εμφά-
νιση μεταλλάξεων μέσω «Multiple Hits», η 
εμφάνιση σωματικών μεταλλάξεων ή οι με-
ταβολές στην κατάσταση του κυτταρικού πε-
ριβάλλοντος.6 Η ηλιακή ακτινοβολία φαίνε-
ται να αποτελεί και υποβοηθητικό παράγοντα 
στη μεταστατική ικανότητα του μελανώματος. 
Σε μια in vitro μελέτη με μελανοκύτταρα από 

μελανώματα σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης 
(οριζόντια, κάθετη κ.τ.λ.), τα οποία εκτέθηκαν 
σε UVA ακτινοβολία και μετρήθηκαν παρά-
μετροι σχετικοί με τη μεταβολική τους δρα-
στηριότητα και την παραγωγή MMPs, παρα-
τηρήθηκε αύξηση του κυτταρικού μεταβολι-
σμού (κατανάλωση γλυκόζης παραγωγή λα-

κτικού οξέως).7 Διαπιστώνοντας λοιπόν την 
πολυεπίπεδη ανάμειξη της ηλιακής ακτινο-
βολίας στην επίπτωση του μελανώματος ση-
μαντική είναι και η αξιολόγηση των μεθόδων 
προστασίας από αυτή. 

Η αξία της χρήσης αντηλιακών έχει αμφι-
σβητηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
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αλλά και από κάποιες επιστημονικές μελέτες. 
Οι Lindqvist PG, et al. αναφέρουν σε μια 

πρόσφατη μελέτη τους ότι οι ασθενείς που 
αποφεύγουν την ηλιακή ακτινοβολία έχουν 
αυξημένη θνησιμότητα και πως η ηλιοπρο-
στασία μπορεί να προστατεύει από εγκαύμα-
τα αλλά όχι και από τον καρκίνο δέρματος.8,9 

Οι ισχυρισμοί αυτοί οδήγησαν σε μια επι-
στημονική στιχομυθία μέσω επίσημων σχολι-
ασμών, καθώς οι ερευνητές δε φαίνεται να έ-
λαβαν υπόψη τους τον τρόπο ζωής των συμ-
μετεχόντων στη μελέτη (πλην του καπνίσμα-
τος). Ταυτόχρονα, οι σχετικές μετά-αναλύσεις 
δίνουν αμφίρροπα δεδομένα καθώς κάποιες 
συνηγορούν υπέρ των αντηλιακών ενώ άλ-
λες όχι.10-14 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι, αν και οι μετά-αναλύσεις θεωρούνται η 
αφρόκρεμα του “evidence based medicine”, 
η ισχύς τους είναι ίδια με εκείνη των μελετών 
που χρησιμοποιήθηκε ως βάση. 

Οι μετά-αναλύσεις αυτές χρησιμοποιούν 
δεδομένα από μελέτες με υψηλή ετερογένει-
α, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντηλιακά 
με διάφορους δείκτες προστασίας καθώς και 
παλαιότερα αντηλιακά τα οποία, ενδεχομέ-
νως, δε παρείχαν αντίστοιχη προστασία με τα 
σύγχρονα αντηλιακά. 

Οι πληθυσμοί, επίσης, χαρακτηρίζονταν α-
πό μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά τις συνή-
θειες και τον τρόπο ζωής. 

Συμπερασματικά, και έχοντας υπόψη ότι οι 
νεότερες μελέτες συνηγορούν υπέρ της χρή-
σης των αντηλιακών, σημαντικό είναι να διε-
νεργηθούν υψηλής ποιότητας επιδημιολογι-
κές μελέτες πάνω στο θέμα αυτό. 15,16 
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Τα αντιηλιακά είναι παρασκευάσματα τα 
οποία επαλείφονται στο δέρμα με σκο-
πό την προστασία του από τις επιβλα-

βείς ακτίνες του ηλίου. Τα δραστικά τους συ-
στατικά ονομάζονται αντιηλιακά φίλτρα και 
ταξινομούνται σε δυο κύριες κατηγορίες: φυ-
σικά και χημικά φίλτρα. Τα φυσικά φίλτρα εί-
ναι ανόργανα οξείδια μετάλλων, τα οποία έ-
χουν πολύ λευκό χρώμα και είναι ικανά να α-
ντανακλούν την προσπίπτουσα ακτινοβολία. 

Δύο είναι οι κύριες χημικές ενώσεις που ικα-
νοποιούν αυτές τις ιδιότητες – το οξείδιο του 
ψευδαργύρου (ZnO) και το διοξείδιο του τιτα-
νίου (TiO2). Τα συγκεκριμένα ορυκτά φίλτρα 
επικάθονται πάνω στο δέρμα και παρεμποδί-
ζουν την διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας. 
Δρουν άμεσα κατά την εφαρμογή τους και έ-
χουν ευρύ φάσμα προστασίας, καθώς αντανα-
κλούν μήκη κύματος που περιλαμβάνουν την 
UVB, UVA και ενίοτε ακόμη και μέρος της ο-
ρατής ακτινοβολίας. Είναι ασφαλή, δεν προ-
καλούν αλλεργίες ή ερεθισμούς. Επιπλέον, εί-
ναι πολύ φωτοσταθερά και μπορούν να συν-
δυαστούν και με χημικά φίλτρα. 

Το μεγάλο μειονέκτημά τους είναι η παχύ-
ρευστη υφή και η λευκωπή χροιά που προσ-
δίδουν στα αντηλιακά προϊόντα, γεγονός που 
τα καθιστά δύσχρηστα και λιγότερο ευχάρι-
στα. Αυτή η δυσκολία έχει υπερκεραστεί με 
τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας, καθώς τα 
φυσικά φίλτρα μπορούν να παρασκευαστούν 

σε μορφή νανοσωματιδίων, τα οποία προσ-
δίδουν πιο ευχάριστες καλλυντικές ιδιότητες 
στο αντηλιακό, με αντίτιμο όμως να χάνουν 
σε αποτελεσματικότητα και κυρίως σε εύρος 
προστασίας.

Τα χημικά φίλτρα είναι οργανικές χημικές ε-
νώσεις που περιέχουν αρωματικούς δακτυλί-
ους και έχουν την ικανότητα να απορροφούν 
συγκεκριμένο φάσμα της προσπίπτουσας ηλι-
ακής ακτινοβολίας. Οι ενώσεις αυτές είναι στην 
πλειονότητά τους λιπόφιλες και έχουν ποικίλα 
μοριακά βάρη. Θεωρητικά, χημικές ενώσεις 
με μοριακό βάρος μικρότερο των 500 Dalton 
έχουν την ικανότητα να διαπερνούν την κερατί-
νη στιβάδα και να διεισδύουν στο δέρμα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή πρό-
κληση αλλεργικών ή φωτοαλλεργικών α-
ντιδράσεων, καθώς και τη συστηματική α-
πορρόφηση των παραγώγων αυτών, με α-
ποτέλεσμα την ανίχνευσή τους στα βιολογι-
κά υγρά (ορός αίματος, ούρα, μητρικό γά-
λα), εγείροντας έτσι θέματα ασφαλείας ό-
πως διαταραχή ενδοκρινικών λειτουργιών 
(endocrine disruption). Οι προβληματισμοί 
αυτοί παραμένουν για τα πρώτης γενεάς συν-
θετικά οργανικά φίλτρα (PABA, cinnamates, 
benzophenones). Μετά τη δεκαετία του 1990 
συντελέστηκε μία πραγματική επανάσταση 
στον τομέα της ηλιοπροστασίας, με την ανά-
πτυξη νέας γενεάς φίλτρων από την Γαλλική 
εταιρεία L’Oreal (Mexoryl SX, Mexoryl XL) και 

την Ελβετική  Ciba (Tinosorb M, Tinosorb S). 
Πρόκειται για μεγαλομοριακές ενώσεις που 

επικάθονται στην κερατίνη στιβάδα, χωρίς να 
απορροφώνται διαδερμικά, έχουν εξαιρετι-
κή φωτοσταθερότητα, ευρύ φάσμα απορρό-
φησης και ισχυρή αντηλιακή προστασία. Τα 
Mexoryl SX και Tinosorb Μ είναι υδατοδια-
λυτά και συνεπώς μπορούν να ενσωματω-
θούν σε πιο λεπτόρρευστες υφές αντηλιακών 
προϊόντων. 

Τα νεότερα φίλτρα έχουν τη δυνατότητα να 
συνδυαστούν με άλλα ανόργανα ή οργανι-
κά φίλτρα, προσδίδοντάς τους φωτοσταθε-
ρότητα. Τα αντηλιακά προϊόντα συνήθως πε-
ριέχουν συνδυασμό περισσότερων χημικών 
φίλτρων με ή χωρίς φυσικά φίλτρα ή μόνο 
φυσικά φίλτρα. 

Ο βαθμός προστασίας ενός αντηλιακού κα-
θορίζεται από τον δείκτη SPF (sun protection 
factor), το φάσμα απορρόφησης (UVB, UVA) 
και το κρίσιμο μήκος κύματος.
•  Ο δείκτης SPF εκφράζει το βαθμό προστασί-

ας από την UVB (ερυθηματογόνος ακτινοβο-
λία, προκαλεί το ηλιακό έγκαυμα) και ισού-
ται με το λόγο της MED με αντηλιακό προς 
τη MED χωρίς αντηλιακό, όταν το αντηλιακό 
χρησιμοποιείται σε ποσότητα 2mg/cm2 (In 
vivo εργαστηριακή δοκιμασία, όπου MED= 
Minimum erythemal dose) - Σχήμα 1

•  UVA - Προστασία από την UVA (in vitro δο-
κιμασία φασματικής απορρόφηση)

ΑΘΗΝΑ ΜΑΤΕΚΟΒΙΤΣ
Δερματολόγος - Aφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα αντιηλιακά διεκδικούν πλέον 
σθεναρά μία ξεχωριστή θέση στην 

καθημερινότητά μας. Από τη μία, 
ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τις 
πολλές μετακινήσεις, τα ταξίδια, 

τις διακοπές, τις εξωτερικές 
δραστηριότητες, & από την άλλη 

η πρόοδος της επιστήμης 
που έχει αναδείξει τις δυσμενείς 

επιδράσεις στο δέρμα της 
παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο, 

μας έχουν ευαισθητοποιήσει ώστε να 
αναζητούμε αποτελεσματική 

& ασφαλή αντιηλιακή προστασία,
 όλο το χρόνο.

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Μορφές και είδη αντιηλιακών  
αναλογα Μέ την ηλικια & 
τις αναγκές του ΔέρΜατος



ΌΜΌΡΦΌ ΚΑΙ ΑΠΑΛΌ ΔΈΡΜΑ ΤΌΝ ΧΈΙΜΏΝΑ;

Θρέφει, επανορθώνει και προσφέρει  
προστασία που διαρκεί

Θρέφει και λειαίνει το δέρμα

Για λείο, απαλό δέρμα

Τα χείλη είναι λεία, απαλά,  
με ωραία αίσθηση

Ενυδατώνει 
και επανορθώνει  

τα ξηρά χέρια

Ενυδατώνει 
και προστατεύει

Ενυδατώνει 
και μαλακώνει  

το δέρμα

Θρέφει  
και επανορθώνει  

τα ξηρά χείλη

Apaisac Biorga
Κρέμα περιποίησης χεριών

Apaisac Biorga
Κρέμα προσώπου εντατικής ενυδάτωσης

Apaisac Biorga
Θρεπτικό γαλάκτωμα σώματος

Apaisac Biorga
Θρεπτικό & ενυδατικό στικ χειλιών

Με την μπλε σειρά της Apaisac  
τώρα γίνεται!!!

C : 65 / M : 50 / Y : 40 / K : 20

C : 90 / M : 50 / Y : 0 / K : 0

PANTONE 174-11 C

PANTONE 285 C

LABORATOIRES BAILLEUL 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Γρανικού 3, Μαρούσι, 151 25, Τηλ.: 2111 829 880 
www.bailleul.com

Apaisac01-February2021
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•  CW - Κρίσιμο μήκος κύματος (critical wave-
length) - Σχήμα 2
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αντηλιακά υ-

πάγονται στα καλλυντικά προϊόντα και ρυθ-
μίζονται με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου. Ταξινομούνται σε τέσσερεις 
κατηγορίες βαθμού προστασίας, όπως φαίνε-
ται στον παρακάτω πίνακα.

Τα αντηλιακά δεν αποτελούν κύριο μέσο η-
λιοπροστασίας, αλλά οφείλουν να εντάσσο-
νται σε μία ορθή στρατηγική αποφυγής υπερ-
βολικής έκθεσης. Η σωστή χρήση επιτάσσει 
να καλύπτονται με αντηλιακό όλες οι εκτεθει-
μένες περιοχές του δέρματος, με επάλειψη ι-
κανής ποσότητας (περίπου 30ml για όλο το 
σώμα και 2ml για το πρόσωπο ενός ενήλικα), 
ομοιόμορφη κάλυψη όλων των επιφανειών 
και ανανέωση μετά από κολύμπι, εφίδρωση, 
σκούπισμα με πετσέτα ή μετά από δύο ώρες 
συνεχούς έκθεσης. Η χρήση των αντηλιακών 
στην πράξη διαφέρει ριζικά από τη θεωρί-
α, καθώς χρησιμοποιούνται συνήθως σε πο-
λύ μικρότερες ποσότητες από τις επιθυμητές 
και δεν επαλείφονται σωστά, με αποτέλεσμα 
να μειώνεται δραματικά (στο 25-50%) η προ-
στασία που προσφέρουν.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η ευαισθητοποί-
ηση του κοινού στους δυνητικούς κινδύνους 
της ηλιακής ακτινοβολίας συμβαδίζει με την 
αλματώδη ανάπτυξη της αγοράς των προϊ-
όντων ηλιοπροστασίας. Έτσι λοιπόν, υπάρ-

χουν πολύ καλές επιλογές αντηλιακών για 
κάθε ηλικία και για κάθε τύπο δέρματος.

Στην ευαίσθητη βρεφική ηλικία των 0-6 μη-
νών, όπου το δέρμα είναι πολύ λεπτό, με α-

νώριμη λειτουργία φραγμού και μικρότερη ι-
κανότητα παραγωγής μελανίνης, προτιμούμε 
να μη γίνεται χρήση αντηλιακών προϊόντων, 
αλλά να αποφεύγεται η άμεση έκθεση των 

Σχήμα 1. Σχήμα 2.

ARUBIX -M & ARUBIX -S

dermatologie appliqée
LYON - FRANCE

nacriderm S.A.

•  Pοδόχρους Aκµή

•  Eυρυαγγεία •  Eρύθηµα

•  ∆υσανεκτική Eπιδερµίδα

Προσφέρουν •  Aγγειορύθµιση & µείωση 
της επιφανειακής δερµατικής “Mικροκυκλοφορίας” 

µε: Bιοφλαβονοειδή, Γλυκερητινικό Oξύ, Bιταµίνη E, Ascorbyl Palmitate κ.ά.

•  Iσχυρή Aντιφλεγµονώδη & Kαταπραϋντική Φροντίδα   

ARUBIX-M : Mικτή & Λιπαρή Eπιδερµίδα  

Στη Pοδόχρου Aκµή σε συνδυασµό  

µε Mετρονιδαζόλη (τοπικά) ή Tετρακυκλίνη   

ARUBIX-S: Eυαίσθητη &  ∆υσανεκτική Eπιδερµίδα 

Συµπληρωµατική φροντίδα σε Θεραπείες του Προσώπου
(φαρµακευτικές, peeling, µικροκρύσταλλοι, laser, κ.ά.)

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

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

15ml

ATACHE Retinol Eye Serum
Anti-Aging Eye Complex

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

∆υναµικός Συνδυασµός

Pure Retinol  0,1%, Coenzym Q10 ,

Bιταµίνη E, Yαλουρονικό Oξύ

 Mειώνει το Mέγεθος Λεπτών Γραµµών &
Pυτίδων Έκφρασης

 Προσφέρει Aντιοξειδωτική ∆ράση

•  Iσχυρή Eνυδάτωση & Φροντίδα

µε: Yαλουρονικό Oξύ, Beta Glucan,
Eκχύλ. Φυκιών, Avocado Oil, Almond Oil

Φίλτρα: TiO2, Mica, Octinoxate, Avobenzone

Kαινοτοµία
MDI Complex ®

Mειώνει τους Mαύρους Kύκλους &
Aποτρέπει την επανεµφάνισή τους

EYESERYL®

"Anti bag effect": Mειώνει τις Σακκούλες
κάτω από τα µάτια & δρα αποσυµφορρητικά

Xρήση: Πρωί & βράδυ σε καθαρό δέρµα στην περιοχή των µατιών
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μικρών βρεφών στον ήλιο, με χρήση ειδικών 
σκιάστρων και κάλυψη του δέρματος με προ-
στατευτικά ρούχα. 

Σε λίγο μεγαλύτερα βρέφη, έως την ηλικία 
των 2 ετών, εφαρμόζουμε τις ίδιες γενικές αρ-
χές, έχοντας όμως τη δυνατότητα να χρησιμο-
ποιήσουμε στα ακάλυπτα σημεία του δέρμα-
τος αντηλιακό – κατά προτίμηση μόνο με φυ-
σικά φίλτρα, με υψηλό δείκτη SPF 50/50+ και 
ειδική σύνθεση που επαλείφεται εύκολα και 
δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ.

Στα παιδιά 2 – 12 ετών επιλέγουμε αντηλι-
ακά με SPF 30/50/50+ που περιέχουν φυσι-
κά ή/και χημικά φίλτρα, έχουν ευχάριστη υφή 
που επαλείφεται εύκολα και τα καθιστά ελκυ-
στικά στην χρήση. Νεότερα αντηλιακά μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας πάνω 
σε βρεγμένο δέρμα (wet skin technology) γε-
γονός που διευκολύνει την συστηματική ανα-
νέωσή τους μετά το κολύμπι. Τα παιδιά πρέ-
πει να εκπαιδεύονται μέσα από την οικογέ-
νεια σχετικά με τους κινδύνους της αλόγιστης 
έκθεσης στον ήλιο και τους τρόπους φωτο-
προστασίας.

Στην εφηβεία, αποδεδειγμένα χαλαρώνουν 
οι πρακτικές ηλιοπροστασίας και οι έφηβοι 
περνάνε αρκετές ώρες εκτεθειμένοι στον ή-
λιο. Έχει παρατηρηθεί ωστόσο ότι εάν έχουν 
το δικό τους αντηλιακό προϊόν (και δε μοιρά-
ζονται μία ‘οικογενειακή’ συσκευασία), με υ-
ψηλό δείκτη και ευχάριστη υφή, ενθαρρύνο-
νται στη χρήση του. 

Στην ηλικία αυτή παίζουν σημαντικό ρόλο 
τα κοινωνικά πρότυπα, καθώς και τα μηνύμα-
τα που περνάνε μέσα από το σχολείο και α-
πό προγράμματα δημόσιας υγείας, τα οποί-
α οφείλουν να αναδεικνύουν τη σημασία της 
συνετής έκθεσης στον ήλιο για τη διατήρηση 
της ομορφιάς και της υγείας του δέρματος. Ε-
πιπλέον, για τους εφήβους υπάρχουν αρκε-
τές επιλογές προϊόντων περιποίησης προσώ-
που με λεπτόρρευστες, μη λιπαρές υφές και 
δείκτη αντηλιακής προστασίας.

Αντίστοιχα, και για τους ενήλικες υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων παραλίας με διά-
φορες υφές και δείκτες προστασίας, αλλά και 
προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως οι κρέ-
μες ημέρας με SPF, BB creams, CC creams 
και τα αντηλιακά με αντιγηραντικά/λευκαντι-
κά, συστατικά.

Τέλος, για το ώριμο δέρμα με σημεία φω-
τογήρανσης και ακτινικές βλάβες, πέραν των 
κλασικών αντηλιακών υπάρχει η επιλογή 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (medical 
devices) τα οποία προλαμβάνουν την εμφά-
νιση ακτινικών υπερκερατώσεων. 

Τα προϊόντα αυτά μπορεί να περιέχουν επι-
διορθωτικά ένζυμα του DNA όπως η φωτο-
λυάση (Eryfotona AK-NMSC Fluid Spf100+ 
ISDIN), να έχουν πολύ υψηλό SPF, αντιοξει-
δωτικά, ομοιόμορφη επικαλυπτική ικανότητα 
(πχ. Actinica Daylong Lotion SPF 50+ GAL-
DERMA, Sunsimed AVENE, MD fluid SPF 100 
RILASTIL).

Συνεπώς, στην αγορά υπάρχουν πολύ κα-
λής ποιότητας αντηλιακά προϊόντα, για κάθε 
τύπο δέρματος και για κάθε ηλικία. Ο Δερμα-
τολόγος , ως ειδικός ιατρός που μεριμνά για 
τη διατήρηση της υγείας του δέρματος, οφεί-
λει να είναι σωστά ενημερωμένος, ώστε να 
μπορεί υπεύθυνα να συστήνει το καλύτερο 
σκεύασμα για κάθε περίπτωση.
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•  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 148.000 πωλήσεις στην Eλλάδα

CVital Set Active
1998-2021:
23 χρόνια

 Tο Πρώτο Σκεύασµα Bιταµίνης C  
στην Eυρώπη από το 1998

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

Tηλ: 210 7628700 - email: info@intramed-pharma.gr.
www.intramed-pharma.gr
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Σύμφωνα με τον επικρατούντα ορισμό 
ως μελάνωμα της παιδικής ηλικίας ορί-
ζεται εκείνο που προσβάλλει ηλικίες κά-

τω των 20 ετών. Εν τούτοις, ειδικός διαχω-
ρισμός γίνεται για τις ηλικιακές ομάδες κάτω 
των 12 ετών (παιδικό μελάνωμα) και τους ε-
φήβους και νεαρούς ενήλικες. Αυτή η διάκρι-
ση είναι σημαντική, καθώς στις ηλικίες πριν 
την ενήβωση το μελάνωμα είναι εξαιρετικά 
σπάνιο, ενώ σε ηλικίες >15 ετών υπάρχουν 
μελέτες που δείχνουν αυξητική τάση στη συ-
χνότητα εμφάνισής του. 

Παρόλη την ασυνήθιστη εμφάνιση του με-
λανώματος σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, 
στην κλινική πράξη παραμένει ο 3ος συχνό-
τερος καρκίνος της παιδικής ηλικίας. Δεδο-
μένης όμως της ευρύτητας της ηλικιακής κλί-
μακας στον ορισμό του «παιδιατρικού μελα-
νώματος» (0-20 ετών) αντιλαμβάνεται κα-
νείς και τις σημαντικές διακυμάνσεις στην ε-
πίπτωση του όγκου στις διάφορες ηλικιακές 

υπο-ομάδες του συνόλου. Χαρακτηριστικά, 
φαίνεται πως το μελάνωμα στις ηλικίες 15-19 
ετών είναι έως και 10 φορές συχνότερο σε 
σχέση με τις ηλικίες 5-9 ετών. Συγκεκριμένα 
τα ποσοστά εμφάνισης ανάλογα με τις ηλικί-
ες έχουν ως εξής:
•  15-19 ετών: 9 περιστατικά / 106 πληθυσμού
•  1-4 ετών: 1 περιστατικό/ 106 πληθυσμού
•  5-9 ετών: 2 περιστατικά/ 106 πληθυσμού
•  10-14 ετών: 3 περιστατικά/ 106 πληθυσμού

Τα καλά νέα έρχονται από τις πιο πρόσφα-
τες επιδημιολογικές μελέτες σε Σουηδία, Η-
ΠΑ, Αυστραλία, οι οποίες δείχνουν μείωση 
στη συχνότητα εμφάνισης του μελανώματος 
στους εφήβους κατά την τελευταία δεκαετί-
α, ένα εύρημα το οποίο αναδεικνύει την αξία 
των μέτρων πρόληψης στο γενικό πληθυσμό. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑρΑΚΤΗρΙΣΤΙΚΑ
Κλινικά, το μελάνωμα της παιδικής-εφηβικής 

ηλικίας διακρίνεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

1.  Το de novo μελάνωμα, το οποίο εκδηλώ-
νεται με τη μορφή 
α.  σποραδικού μελανώματος (συνήθως ε-

πιφανειακώς επεκτεινόμενο) ή ως
β.  σπιτζοειδές μελάνωμα, για το οποίο συ-

χνά υπάρχει μια γκρίζα ζώνη (διαγνωστι-
κά και βιολογικά) σε σχέση με τους συ-
χνούς στην παιδική-νεανική ηλικία σπί-
λους Spitz. 

2.  Το μελάνωμα που αναπτύσσεται επί συγ-
γενούς σπίλου, κατά κανόνα μεγάλης δια-
μέτρου (>20 εκατοστών).
Η πλειοψηφία των βλαβών θυμίζουν συχνά 

βλάβη τύπου πυογόνου κοκκιώματος, με απο-
τέλεσμα το >60% να μην πληρούν τα κλασσι-
κά κριτήρια ABCD. Αυτό το κλινικό δεδομένο 
είχε ως συνέπεια οι ερευνητές να θέσουν τρο-
ποποιημένα αδρά κλινικά κριτήρια για το αρχι-
κό screening του παιδιατρικού μελανώματος. 
Συγκεκριμένα, αναφορά γίνεται σε 2 τέτοιους 
κλινικούς κανόνες, τον τροποποιημένο κώδικα 
ABCD και το αρκτικόλεξο CUP:
• Τροποποιημένο ABCD1

- A: Amelanotic
- B: Bleeding bump
- C: Color uniformity
- D: De novo lesion of any diameter
• CUP2

- C: Color is pink/red, chaniging
- U: Ulcerated, upward thickening
- P: PG-like lesions, pop-up of new lesions

Σε ό,τι αφορά δε τους παράγοντες κινδύνου 
είναι αντίστοιχοι με αυτούς του μελανώματος 
των ενηλίκων (πχ πολλαπλοί σπίλοι, ηλιακά 
εγκαύματα κλπ), ωστόσο με μεγαλύτερη βα-
ρύτητα σε παράγοντες όπως:
•  Μεγάλοι συγγενείς σπίλοι (>20 εκατοστών)
•  Γενετικοί παράγοντες (οικογενές μελάνωμα)
•  Μεταστατικό μελάνωμα μητέρας à συγγε-

νές μελάνωμα κατά τη γέννηση (εξαιρετικά 
σπάνιο).

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Η Δερματοσκόπηση αποτελεί τη gold 

standard κλινική, διαγνωστική μέθοδο για 
την πρώιμη και ασφαλή διάκριση του μελα-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α’ Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων,
ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Το μελάνωμα αποτελεί έναν κακοήθη όγκο του δέρματος, ο οποίος προέρχεται από τα νεοπλασματικά μελανοκύτταρα 
και έχει την τάση να μεθίσταται σε λεμφαδένες και εσωτερικά όργανα. Κατά την παιδική ηλικία το μελάνωμα είναι 
ασυνήθιστο. Συγκεκριμένα, αντιστοιχεί στο1%-4% του συνόλου των μελανωμάτων και σε λιγότερο από 3% του 
συνόλου των κακοηθειών στην παιδική ηλικία. Ωστόσο, παραμένει ασαφής ακόμα ο προσδιορισμός του ηλικιακού 
ορίου του λεγόμενου «παιδιατρικού μελανώματος». 

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Μελάνωμα στα παιδιά  
ΔέρΜατοςκοπικα κριτηρια
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νώματος. Η εφαρμογή της είναι πρακτική, ά-
μεση και ευχάριστη ακόμη και για τους μι-
κρούς σε ηλικία ασθενείς. Στα μελανώματα 
των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων, κα-
τά κανόνα ισχύουν τα ίδια δερματοσκοπικά 
κριτήρια όπως και στους ενήλικες. Σε αυτή 
την ηλικιακή ομάδα είναι εξαιρετικά συνηθι-
σμένο επί του συνόλου το επιφανειακώς ε-
πεκτεινόμενο μελάνωμα με το χαρακτηριστι-
κό συνδυασμό κριτηρίων όπως το άτυπο δί-
κτυο, τα ακανόνιστα σφαιρίδια και τις περι-
οχές υποστροφής με πολλαπλά γκριζοκύα-
να κοκκία-σφαιρίδια και λευκές δομές (κυα-
νόλευκο πέπλο και λευκωπές, κρυσταλλικές 
γραμμώσεις). 

Στο «παιδιατρικό μελάνωμα» τα δερμα-
τοσκοπικά ευρήματα είναι σχετικά διαφορο-

ποιημένα δεδομένης και της κλινικής ιδιαι-
τερότητας αυτών των όγκων. Αρχικά, κατα-
γράφεται εξαιρετικά μικρός αριθμός μελε-
τών-δεδομένων για τη δερματοσκοπική ει-
κόνα αυτών των μελανωμάτων. Τα ευρήματα 
προέρχονται κατά κανόνα από case reports 
και μια πολυκεντρική, αναδρομική μελέτη 
από 9 κέντρα αναφοράς σε Ευρώπη, Ασία, 
Ωκεανία, Αμερική. Σε αυτή τη μελέτη κατα-
γράφονται μόλις 52 περιστατικά «παιδιατρι-
κού μελανώματος» σε χρονική περίοδο 20 
ετών. Αναφέρεται επίσης πως και στο Δερ-
ματο-Ογκολογικό και στο Παιδοδερματολο-
γικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγ-
γρός» καταγράφονται μόλις 4 περιστατικά σε 
διάστημα άνω των 2 δεκαετιών. 

Η δερματοσκοπική εικόνα του παιδιατρι-
κού μελανώματος δείχνει να συμβαδίζει με 

την κλινική του κατηγορία. Κατά συνέπει-
α, σε βλάβες που αναπτύσσονται πάνω σε 
γιγάντιους σπίλους δεν διακρίνονται ειδι-
κά δερματοσκοπικά ευρήματα παρά μόνο 
η εικόνα ενός κυανόλευκου πέπλου πάνω 
σε σκληρά οζίδια επί σπίλου. Υπενθυμίζε-
ται πως σε αυτούς τους σπίλους το μελάνω-
μα αναπτύσσεται εν τω βάθει, από το δικτυ-
ωτό χόριο, με αποτέλεσμα η δερματοσκό-
πηση να μην διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο 
διαγνωστικά.

Από την άλλη οι βλάβες τύπου σπιτζοει-
δούς μελανώματος εμφανίζουν τα χαρακτη-
ριστικά πολύμορφα, άτυπα αγγεία (γραμμο-
ειδή, σπειραματοειδή, διακλαδιζόμενα κ.ά), 
όταν αναφερόμαστε σε μη μελαγχρωματικές 
μορφές, ενώ οι μελαγχρωματικές βλάβες εκ-

δηλώνουν το τυπικό πρότυπο της αστρικής έ-
κρηξης στην περιφέρεια, καθώς και άλλα ση-
μεία (πχ κυανόλευκο πέπλο, άτυπο δίκτυο) 
στο κέντρο. Οι σπιτζοειδείς βλάβες αποτε-
λούν την πλειοψηφία των μελανωμάτων σε 
παιδιά προεφηβικής ηλικίας. 

Οι μη σπιτζοειδείς βλάβες εκφράζουν επί-
σης δύο υποκατηγορίες. Αυτές με το κλασ-
σικό πρότυπο δίκην επιφανειακώς επεκτεινό-
μενου μελανώματος (άτυπο δίκτυο, ακανόνι-
στα σφαιρίδια κλπ), το οποίο είναι εξαιρετικά 
συχνό στους εφήβους. Ωστόσο, διακρίνεται 
και μια δεύτερη ομάδα μελανωμάτων, τα ο-
ποία έχουν στενή δερματοκσοπική συγγένει-
α με σπίλους και βασικό κριτήριο για τη χει-
ρουργική τους εξαίρεση αποτέλεσε η κλινική 
τους διαφοροποίηση πέρα από τα φυσιολο-
γικά πλαίσια. 

Εν κατακλείδι, το «παιδιατρικό μελάνωμα» 
είναι μεν εξαιρετικά ασυνήθιστο, ωστόσο α-
ποτελεί τον 3ο κατά σειρά συχνότητας καρ-
κίνο της παιδικής-εφηβικής ηλικίας. Κάθε με-
λαγχρωματική ή μη- βλάβη σε παιδιά και ε-
φήβους πρέπει να εξατάζεται κλινικά και δερ-
ματοσκοπικά. Φαίνεται πως μετά την ηλικία 
των 15 ετών ισχύουν λίγο ως πολύ τα κριτή-
ρια του μελανώματος των ενηλίκων. Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε 
οζώδεις, με αυξανόμενο μέγεθος, αμελανω-
τικές βλάβες με άτυπα δερματοσκοπικά χα-
ρακτηριστικά σε κάθε άτομο της παιδικής η-
λικίας. Η Δερματοσκόπηση αποτελεί ένα ση-
μαντικό εργαλείο που μας χαρίζει μια άμεση 
και ασφαλή οπτική πέρα από την κλινική εξέ-
ταση με το γυμνό μάτι. 
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Καλοήθεις δερματοπάθειες
μη μεταδοτικής φύσης 

των γυναικείων 
έξω γεννητικών οργάνων

ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΟΥΛΗΣ 
Καθηγητής Δερματολογίας, Διευθυντής β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της 
ανατομική θέσης τους, με τις δημι-
ουργούμενες «κλειστές συνθήκες» 

και στο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της άμε-
σης γειτνίασης δέρματος και βλεννογόνου 
με χαρακτηριστική φυσιολογική μικροχλω-
ρίδα. Δημιουργείται, έτσι, ένα σχετικά α-
ποκλεισμένο μικροπεριβάλλον με υψηλή 
θερμοκρασία, υγρασία και μηχανική τριβή 
μεταξύ του δέρματος των πτυχών.

Η διάγνωση αποτελεί πρόκληση για 
τον κλινικό ιατρό, καθώς παρόμοια κλινι-
κή εικόνα μπορεί να προκαλέσουν ποικί-
λες δερματοπάθειες. Έτσι, απαραίτητη είναι 
η λήψη λεπτομερούς ιστορικού του ασθε-
νή, η προσεκτική κλινική εξέταση, η  οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το δέρμα, ό-

σο και τους βλεννογόνους, αλλά και οι πα-
ρακλινικές εξετάσεις (μικροβιολογικές εξε-
τάσεις, επιδερμιδικές δοκιμασίες, βιοψία), 
όπου αυτές ενδείκνυνται. Οι δερματοπά-
θειες των έξω γεννητικών οργάνων στις γυ-
ναίκες συνήθως συνοδεύονται από αίσθη-
μα καύσου και κνησμό και σπανιότερα άλ-
γος, δυσπαρευνία και αυξημένες κολπικές 
εκκρίσεις, ενίοτε δύσοσμες.

Στις δερματίτιδες εξ’ επαφής (ερεθιστι-
κή, αλλεργική) παρουσιάζεται έντονο ε-
ρύθημα στην οξεία φάση, με οίδημα, βλα-
τίδες, φυσαλίδες ή πομφόλυγες, ορορρο-
ή και διαβρώσεις, ενώ στην χρόνια φάση 
παρατηρείται κυρίως λειχηνοποίηση, ξη-
ρότητα, απολέπιση και δρυφάδες. Η απο-

μάκρυνση του ερεθιστικού και η αποφυγή 
του αλλεργιογόνου παράγοντα (Πίνακας 1) 
μπορεί να αρκεί για την ύφεση της δερμα-
τίτιδας.

Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα μπορεί 
να παρουσιαστεί ως διάχυτο έκζεμα με ξη-
ρότητα και περιθυλακική προσβολή ή ως 
νομισματοειδείς βλάβες ή ως έντονο διάχυ-
το ερύθημα με εξίδρωση, συνοδευόμενο 
από διαβροχή και υγρά λέπια στο εφήβαιο 
και τα μεγάλα χείλη του αιδοίου. 

Η ψωρίαση προσβάλλει το πλήρως κε-
ρατινοποιημένο επιθήλιο των έξω γεννη-
τικών οργάνων, αλλά όχι τον βλεννογόνο 
της έσω επιφάνειας των μεγάλων και μι-

Η περιοχή των γυναικείων γεννητικών οργάνων επηρεάζεται 
από τις δερματοπάθειες που προσβάλλουν και το υπόλοιπο δέρμα, 

αλλά συνήθως με τροποποιημένη κλινική εικόνα.
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κρών χειλέων του αιδοίου. Μπορεί να εμ-
φανιστεί σαν σαφώς οριζόμενες, ερυθημα-
τώδεις πλάκες, υγρές και στίλβουσες, χω-
ρίς την παρουσία λεπιών (ανάστροφη ψω-
ρίαση). H φλυκταινώδης ψωρίαση μπορεί, 
σπανίως, να προσβάλλει τον βλεννογόνο 
των έξω γεννητικών οργάνων και εκδηλώ-
νεται με την παρουσία φλυκταινιδίων, που 
καταλείπουν μικρές ωοειδείς διαβρώσεις. 

Ο σκληροατροφικός λειχήνας χαρα-
κτηρίζεται από την παρουσία υπόχρωμων 
ή λευκωπών, επίπεδων, ατροφικών βλα-
τίδων ή πλακών, συνοδευόμενες από πε-
ριοχές εκχύμωσης, θυλακικά κεράτινα βύ-
σματα και ενίοτε υπερκερατώσεις. Κυρίως 
προσβάλλει την κλειτορίδα, τα μικρά χεί-
λη και τις πτυχές του αιδοίου, καθώς και 
τον πρόδομο του κόλπου, ενώ τα έσω γεν-
νητικά όργανα και οι βλεννογόνοι συνήθως 
δεν επηρεάζονται, σε αντίθεση με τον ομα-
λό λειχήνα.  

Ο ομαλός λειχήνας έχει τη μορφή ε-
ρυθροϊωδών, στίλβουσων πολυγωνικών 
βλατίδων, που προσβάλλουν τα μικρά και 
μεγάλα χείλη του αιδοίου, ενώ όταν προ-
σβάλλει βλεννογόνους παρουσιάζεται σαν 
δικτυωτή βλάβη, δίνοντας την εντύπωση 
φτέρης ή δαντέλας. 

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να εκδηλω-
θεί ως επώδυνες διαβρωτικές ή ελκωτικές 
βλάβες στην περιοχή του αιδοίου και του 
κόλπου, και όταν συνυπάρχει με αποφο-
λιδωτική ουλίτιδα της στοματικής κοιλότη-
τας αποτελεί το αιδοιοκολπικό-ουλικό σύν-
δρομο. Η σπάνια υπερτροφική μορφή εκ-
δηλώνεται με υπερτροφικές πλάκες, εκτε-
ταμένες λευκές ουλές και υπερκεράτωση 

περικλειτοριδικά και είναι δύσκολη η δια-
φοροδιάγνωσή της από τον σκληροατρο-
φικό λειχήνα. Η εκτεταμένη συμμετοχή του 
κόλπου μπορεί να οδηγήσει σε στένωση 
αυτού και δυσπαρευνία. 

Οι ασθενείς με χρόνιο απλό λειχήνα 
(νευροδερματίτιδα) παρουσιάζουν υπερ-
κερατωσικές, σαφώς αφοριζόμενες, λειχη-
νοποιημένες πλάκες, συνήθως ετερόπλευ-
ρα στα μεγάλα χείλη του αιδοίου, οι οποί-
ες προκύπτουν από χρόνιο ξεσμό. 

Η θεραπεία κάθε δερματοπάθειας δια-
φοροποιείται ανάλογα με την φύση της και 
πάντοτε εξατομικεύεται. 

Στην σμηγματορροϊκή δερματίτιδα ενδεί-
κνυται η εφαρμογή τοπικών σκευασμάτων 
συνδυασμού ιμιδαζόλης και κορτικοστερο-
ειδούς, κρέμας κετονοκοναζόλης ή παρα-
σκευασμάτων θείου ή πίσσας. 

Στις υπόλοιπες προαναφερθείσες δερμα-
τοπάθειες ενδείκνυται η χορήγηση τοπικών 
κορτικοστεροειδών ή τοπικών αναστολέ-

ων καλσινευρίνης (τακρόλιμους, πιμεκρό-
λιμους) στην περίπτωση που απαιτείται μα-
κροχρόνια θεραπεία. 

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις χρησιμο-
ποιούντα συστηματικά κορτικοστεροειδή, 
εκτός της ψωρίασης, όπου μπορούν να ε-
φαρμοστούν οι αντίστοιχες θεραπείες (με-
θοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, ασιτρετίνη, βιο-
λογικοί παράγοντες). 

Λόγω των «κλειστών» συνθηκών της πε-
ριοχής, που δημιουργούν ζέστη και υγρα-
σία, συχνά ευνοείται ο μικροβιακός αποικι-
σμός από σταφυλόκοκκο, στρεπτόκοκκο ή 
Candida, που εκδηλώνεται με έντονο ερύ-
θημα και δύσοσμο έκκριμα. 

Στις περιπτώσεις δευτερογενούς επιμό-
λυνσης, αποτελεσματική είναι η εφαρμο-
γή τριπλού συνδυασμού κορτικοστεροει-
δούς, αντιμικροβιακού και αντιμυκητιασι-
κού, που στοχεύει τόσο στην αντιμετώπι-
σης της φλεγμονής, όσο και στην εκρίζω-
ση του εμπλεκόμενου μικροβιακού παρά-
γοντα.

Πίνακας 1
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕξΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Νερό, σαπούνι, είδη ατομικής υγιεινής ευαίσθητης περιοχής, αντισηπτικά

Απορρυπαντικά, μαλακτικά ρούχων

Προϊόντα περιποίησης, αρώματα

Βιολογικά υγρά (παρατεταμένη έκθεση σε ούρα, κόπρανα, κολπικές εκκρίσεις, παροχετεύ-
οντα συρίγγια)

Προφυλακτικά, λιπαντικά, σεξουαλικά βοηθήματα

Στενά ρούχα και εσώρουχα, σερβιέτες, καλσόν

Τοπικά φάρμακα (ποδοφυλλίνη, ποδοφυλλοτοξίνη, ιμικουιμόδη κ.ά.)

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Τοπικά φάρμακα (νεομυκίνη, γενταμυκίνη, μικοναζόλη, βενζοκαΐνη, κορτικοστεροειδή κ.ά.)

Πρόσθετα:
Συντηρητικά (φορμαλδεΰδη, quaternium 15, παραβένια κ.ά) 
Αρώματα (balsam of Peru, cinnamic alcohol, cinnamic aldehyde)
Μαλακτικές ουσίες (λανολίνη)

Βαφές 

Μέταλλα (νικέλιο, χαλκός)

Ρητίνες και ελαιορητίνες

Βιολογικά υγρά (ιδρώτας, σπέρμα, σίελος)

Απορρυπαντικά

Προφυλακτικά, διαφράγματα

Λιπαντικά, σπερματοκτόνες αλοιφές

Προϊόντα ατομικής υγιεινής και περιποίησης

Είδη ένδυσης

Φυτά (δηλητηριώδης κισσός, δηλητηριώδης βελανιδιά)

ID
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•  Κλινικά χαρακτηρίζεται από μια μονόπλευρη,ερυθηματώδης πλά-
κα, σαφώς αφοριζόμενη, με μικρό επηρμένο όχθο που ενίοτε καλύ-
πτεται με λέπια, μικροδιαβρώσεις και οροαιματηρές εφελκίδες. Ανα-
πτύσσεται βραδέως αλλά σταθερά και ενίοτε συνοδεύεται από κνη-
σμό ή και αίσθημα καύσου

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
•  Η νόσος Paget χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυττάρων Paget 

που είναι μεγάλα, στρογγυλά, ωχρά κύτταρα με μεγάλους πυρήνες.

 

Χρώση αιματοξυλίνης. Στρογγυλά, μεγάλα κύτταρα με μεγάλους πυρήνες.

•  Δεν παρατηρούνται διακυτταρικές γέφυρες. Τα κύτταρα μεταξύ των 
ακανθοκυττάρων, μπορεί να είναι μονήρη ή κατά φωλεές. Η κοκ-
κώδης στιβάδα διατηρείται και δεν υπάρχει παρακεράτωση, συνή-
θως υπάρχει ακάνθωση. Τα άτυπα κύτταρα μπορεί να είναι διασκορ-
πισμένα μέσα στην κεράτινη στιβάδα. Συχνά η βασική στιβάδα δια-
χωρίζει τα κύτταρα του Paget από τη βασική μεμβράνη, η οποία εμ-
φανίζεται συντεθλιμμένη κάτω από τις φωλεές των κυττάρων Paget. 
Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά στη διάκριση της νόσου από το πα-
ζετοειδές μελάνωμα και τη νόσο του Bowen.

• Στο χόριο υπάρχει συχνά φλεγμονώδης αντίδραση.

Nόσος Paget
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Επιμελήτρια Α΄Παν/στημιακής Κλινικής, Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός”

Aποτελεί ένα σπάνιο ενδοεπιδερμιδικό αδενοκαρκίνωμα. Εμφανίζει κλινικά χαρακτηριστικά ανάλογα των φλεγμονωδών ή 
μολυσματικών δερματοπαθειών. Εμφανίζεται στα αρχικά στάδια με ήπια συμπτώματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 
σε καθυστέρηση της διάγνωσης και θεραπείας. Η Ν.Paget συγκριτικά με άλλες περιπτώσεις καρκίνου μαστού, απαντάται 
λιγότερο συχνά και αντιπροσωπεύει το 1-3% των νέων περιπτώσεων καρκίνου μαστού γυναικών που διαγιγνώσκονται 
κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. ’Έχει περιγραφεί σε ασθενείς, ηλικίας 26 έως 88 ετών, με μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης σε γυναίκες, κυρίως της καυκάσιας φυλής κατά την 5η δεκαετία της ζωής, ενώ μπορεί πολύ σπάνια να 
εμφανιστεί και σε άνδρες. Αξιοσημείωτο είναι, ότι η κατάσταση αυτή μπορεί λανθασμένα να θεωρηθεί ως έκζεμα ή 

δερματίτιδα. Σε ποσοστό 85-88% ανευρίσκεται υποκείμενος όγκος μαστού, χωρίς να συνυπάρχει απαραίτητα ψηλαφητή 
μάζα μαστού ή κάποια διαταραχή απεικονιστικού ελέγχου, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ανευρίσκεται πρωτογενές 

καρκίνωμα άλλου οργάνου, κυρίως του ορθού, της ουρήθρας, του τραχήλου της μήτρας.
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•  Ιστολογικά μπορεί να μιμηθεί το κακόηθες μελάνωμα, ιδιαίτερα αν τα 
κύτταρα έχουν ενσωματωμένη μελανίνη από την παρακείμενη επιδερ-
μίδα. Η παρουσία κυτταροπλασματικών κενοτοπίων βλεννίνης μπο-
ρεί να βοηθήσει στη διάγνωση, αφού ειδικές χρώσεις (mucicarmine), 
μπορεί να τονίσει τα κενοτόπια.

•  Σε δύσκολες διαγνωστικά περιπτώσεις χρήσιμη είναι και η ανοσοϊ-
στοχημεία (IHC) ,αφού η νόσος Paget συγκριτικά με το κακόηθες με-
λάνωμα, είναι θετική για το CEA και αρνητική για την S-100 πρωτε-
ΐνη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις της νόσου Paget τα S -100 
είναι θετικά, ενώ το CEA δεν εκφράζεται.

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
•  Για την παθογένεια της νόσου Paget έχουν προταθεί δύο θεωρίες: η 

επιδερμοτροπική θεωρία, ευρέως αποδεκτή, και η θεωρία του με-
τασχηματισμού.

•  Σύμφωνα με την επικρατούσα επιδερμοτροπική θεωρία, το κύτταρο 
Paget προκύπτει από ένα υποκείμενο μαστικό αδενοκαρκίνωμα, με 
τα νεοπλασματικά επιθηλιακά κύτταρα του πόρου να μεταναστεύουν 
μέσω του πόρου του μαστού στην επιδερμίδα της θηλής.

•  Ομοίως, η έκφραση των διαφόρων μοριακών δεικτών είναι ίδια στη 
μαστική νόσο Paget και στους βασικούς όγκους παρεγχύματος του 
μαστού. Σε ποσοστό άνω του 80% παρατηρείται υπερέκφραση του 
γονιδίου HER2

•  Με βάση τη θεωρία μετασχηματισμού υποστηρίζεται ότι τα επιδερ-
μικά κύτταρα εντός της θηλής μετασχηματίζονται σε κακοήθη κύττα-
ρα Paget, και ότι η μαστική νόσος Paget στην πραγματικότητα αντι-
προσωπεύει ένα επιδερμιδικό καρκίνωμα in situ.

•  Η θεωρία μετασχηματισμού ενισχύθηκε από τις ακόλουθες παρα-
τηρήσεις:

•  Επί ύπαρξης υποκείμενου παρεγχυματικού καρκίνου συχνά περιφε-
ρικά της θηλής, είναι δυνατόν να υφίστανται δύο ανεξάρτητες νεο-
πλασματικές διεργασίες. 

•  Ύπαρξη δεσμοσωμάτων έχει εντοπιστεί μεταξύ των κυττάρων Paget 
και επιδερμιδικών κερατινοκυττάρων.

ΤAξΙΝΟΜΗΣΗ
Η νόσος Paget διακρίνεται σε μαστική και σε εξωμαστική νόσο

ΜΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ PAGET(MPD) 
•  Η νόσος Paget της θηλής χαρακτηρίζεται από μία μονόπλευρη, σα-

φώς αφοριζόμενη, ερυθηματώδη, μερικώς εφελκιδοποιημένη πλά-
κα που προσβάλει τη θηλή ή τη θηλαία άλω. Μέσα σε μήνες μπο-
ρεί να καταστεί διηθημένη και η θηλή να παρουσιάζει εισολκή με 
συνυπάρχουσα σύστοιχη μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια. Ουσιαστι-
κά σχετίζεται πάντα σε ποσοστό >92% με διηθητικό πορογενές ή in 
situ αδενοκαρκίνωμα του προσβεβλημένου μαστού.

ΕΞΩΜΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ PAGET(EMPD)
•  Η εξωμαστική νόσος Paget εμφανίζεται συχνότερα ως μονο-εστιακή 

εξεργασία παρά ως πολυεστιακή νόσος, με τις αποκρινείς περιοχές 
να προσβάλλονται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα. Συνήθως σχετί-
ζεται με καρκίνωμα των επικουρικών δομών του δέρματος, του ε-
ντέρου ή του ουρογεννητικού συστήματος. Οι βλάβες της εξωμαστι-
κής νόσου είναι ανάλογες εκείνων της νόσου Paget,αλλά συχνά δι-
αφεύγουν της διάγνωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω 
εσφαλμένης αρχικής διάγνωσης. Ο έντονος κνησμός είναι συνήθης 
και η αιμορραγία αποτελεί όψιμο σύμπτωμα. Οι βλάβες μπορούν 
ωστόσο να μοιάζουν με χρόνιο λειχήνα ή λευκοπλακία. 

• Διακρίνουμε τέσσερις μορφές:
- Πρωτοπαθή EMPD που εγείρεται ενδοεπιδερμιδικά 
-  EMPD που σχετίζεται με υποκείμενο καρκίνωμα των αποκρινών α-

δένων
- EMPD που συσχετίζεται με υποκείμενη γαστρεντερική κακοήθεια

-  EMPD που σχετίζεται με υποκείμενο καρκίνωμα του ουρογεννητι-
κού συστήματος

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
•  Η θεραπεία καθορίζεται από την παρουσία ή απουσία ψηλαφητής 

μάζας μαστού ή κάποιας διαταραχής στην μαστογραφία. Η πρόγνω-
ση της ΜPD εξαρτάται από τον υποκείμενο καρκίνο μαστού, ενώ η 
θεραπεία είναι ανάλογη του σταδίου του όγκου και άλλων προγνω-
στικών παραγόντων. Η λήψη της βιοψίας είναι απαραίτητη. Η επιδερ-
μίδα και στις δύο μορφές της νόσου, διηθείται από ποικίλο αριθμό 
μεγάλων σε μέγεθος κυττάρων, με ωχρό κυτταρόπλασμα και ωοει-
δείς πυρήνες με ηωσινοφιλικούς πυρηνίσκους.

•  Στη θεραπεία της νόσου εκτός της χειρουργικής εκτομής, που απο-
τελεί τη θεραπεία εκλογής, έχουν χρησιμοποιηθεί και τα ακόλουθα:
- Ιμικουιμόδη, 
- LaserCO2
- Ακτινοθεραπεία
- 5FU και 
-  Φωτοδυναμική (PDT) θεραπεία με αμφισβητούμενα όμως αποτε-

λέσματα.

ΧΕΙρΟΥρΓΙΚΗ ΘΕρΑΠΕΙΑ
•  Η απλή μαστεκτομή, που μπορεί να είναι είτε μερική είτε ολική, 

αποτελεί την θεραπεία εκλογής για τη νόσο Paget και εξαρτάται 
από την έκταση της βλάβης, την ύπαρξη ή όχι ψηλαφητής μάζας και 
μαστογραφικής αλλοίωσης. Συνεδρίες ακτινοθεραπείας επικουρικά 
μπορούν να ακολουθήσουν τη χειρουργική αφαίρεση. Ωστόσο ο 
κίνδυνος μετάστασης στους μασχαλιαίους λεμφαδένες φαίνεται να 
είναι υψηλότερος σε γυναίκες με διηθητικό καρκίνο και ψηλαφητή 
μάζα μαστού με την αντιμετώπιση να είναι ανάλογη της σταδιοποί-
ησης του υποκείμενου νεοπλάσματος. Η θεραπεία εκλογής είναι 
η χειρουργική αφαίρεση, η οποία μπορεί να απαιτήσει μικροχει-
ρουργική Mohs. Ωστόσο, παρά τη φαινομενική ύπαρξη επαρκών 
ορίων εκτομής, τα ποσοστά υποτροπής είναι υψηλά (31-61%) και 
τα ψευδώς αρνητικά εγχειρητικά όρια ανέρχονται σε ποσοστό 43%, 
λόγω της πολυεστιακής φύσης της εξωμαστικής νόσου Paget. Η 
νόσος συνήθως αφορά μεγάλες ηλικίες που δεν μπορούν να υπο-
βληθούν σε αυτού του είδους τη θεραπεία.

•  Η μικροχειρουργική Mohs σε αντίθεση με τη συμβατική χειρουργική 
(33-65%) παρουσιάζει ποσοστό υποτροπών περί τα 16% σε πρωτο-
παθή EMPD ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στα 50% σε υποτροπιά-
ζουσα EMPD. Στην παρούσα μελέτη οι υποτροπές σε δεύτερο χρόνο 
χειρουργήθηκαν, χωρίς περαιτέρω υποτροπή σε μέσο διάστημα πα-
ρακολούθησης 76 μηνών. Η μέση πενταετής επιβίωση, με ποσοστά 
ελεύθερα νόσου, ανέρχεται στην πρωτοπαθή EMPD σε 80%, ενώ 
στην υποτροπιάζουσα EMPD σε 56%.

•  Ως χειρουργικά όρια προτείνονται τα 5cm, ώστε να επιτευχθεί κά-
θαρση κατά 97% των όγκων. Έχει προταθεί ότι για το υψηλό ποσο-
στό υποτροπής δεν ευθύνεται η ανεπαρκής χειρουργική τεχνική αλ-
λά η επιθετική φύση του όγκου με χοριακή διήθηση και λεμφαδε-
νική μετάσταση.

XHMEIOΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται συμπληρωματικά του χειρουργεί-

ου στις περιπτώσεις της μαστικής νόσου Paget. Ενώ στην EMPD δύ-
ναται να εφαρμοστεί είτε τοπικά είτε συστηματικά. 

•  Τοπικά χορηγείται 5-FU ή μπλεομυκίνη, με σκοπό τη μείωση των ορί-
ων της βλάβης, ώστε το χειρουργείο να καταστεί αποτελεσματικότερο.

•  Εναλλακτικά, δύναται να πραγματοποιηθεί ενδοβλαβική χορήγη-
ση IFNa-2b, ενώ συστηματικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σχή-
ματα αντινεοπλασματικών παραγόντων (δοσεταξέλη, βινκριστίνη, 
μιτομυκίνη, καρβοπλατίνη, ετοποσίδη, ταμοξιφαίνη) με βάση τη 
σταδιοποίηση της νόσου και ανάλογα με τον τύπο του υποκείμε-
νου καρκινώματος.
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ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  Η ενδεδειγμένη ημερήσια δόση είναι 50 Gy για τη μαστική μορφή 

της νόσου MPD. Σε πρωτοπαθή in situ EMPD επιτυγχάνονται καλύ-
τερα αποτελέσματα μετά από ημερήσια δόση 60 Gy. Ενδείκνυνται 
σε ασθενείς που δε μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο λόγω 
έκτασης, ηλικίας ή πιθανής αναπηρίας και σε περιπτώσεις υποτρο-
πών μετά από χειρουργική εξαίρεση. 

•  Με την ακτινοθεραπεία επιτυγχάνεται καλύτερος τοπικός έλεγχος της 
νόσου, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργει-
ών όπως είναι η βλεννογονίτιδα, οι διαταραχές μελάγχρωσης και η 
ατροφία. 

•  Επιπροσθέτως, με την επιλογή της παραπάνω θεραπείας μειώνε-
ται το ποσοστό υποτροπής κατά 80%. Με καλύτερα αποτελέσματα 
εφαρμόζεται έως και 3 cm περιφερικά των ορίων της βλάβης. Με 
την παράλληλη χρήση τοπικού 5–FU επιτυγχάνεται επιλεκτική τοξι-
κότητα και φλεγμονώδης απάντηση σε προκαρκινικές και καρκινικές 
επιθηλιακές βλάβες.

ΚΡΕΜΑ ΙΜΙΚΟΥΙΜΟΔΗΣ 5% 
•  Η Κρέμα ιμικουιμόδης χρησιμοποιείται ως ανοσοτροποποιητής υπο-

κινώντας την αντιγονοπαρουσίαση στα Τ-λεμφοκύτταρα και την με-
τανάστευση των κυττάρων του Lagerhans στους περιοχικούς λεμ-
φαδένες. Χρησιμοποιείται με δοσολογικό σχήμα: 3 –7 ημέρες /
εβδομάδα για 6 – 17 εβδομάδες, με μέσο χρόνο ανταπόκρισης τις 
6–9 εβδομάδες. 

•  Αξίζει να σημειωθεί ότι το 78% των ασθενών δεν παρουσίασε υπο-
τροπή μετά από παρακολούθηση 2 έως 12 εβδομάδων. Όμως τα 
δεδομένα της συγκεκριμένης μεθόδου δεν είναι αρκετά και η εμπει-
ρία παραμένει μικρή, γι αυτό και απαιτούνται περισσότερες μελέτες. 
Πιθανώς να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία εκλογής για πρωτοπαθή 
δερματική EMPD.

LASER CO2
•  Το laser μπορεί να εφαρμοστεί στην EMPD. Βασίζεται στο ότι η νόσος 

Paget είναι ένα ενδοεπιδερμιδικό νεόπλασμα και ότι το laser στοχεύ-
ει στην καταστροφή των κυττάρων της επιδερμίδας, διατηρώντας την 
ανατομία και τη λειτουργικότητα της περιοχής. 

•  Στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, 
έντονος πόνος για μεγάλο χρονικό διάστημα και υψηλό ποσοστό 
υποτροπών (31– 67%).

•  Ο συνδιασμός της φωτοδυναμικής θεραπείας(PDT) με laserCO2 θεω-
ρείται περισσότερο αποτελεσματικός. Προηγείται η θεραπεία με Laser 
για να επιτευχθεί αύξηση της απορροφησιμότητας της PDT που οφεί-
λεται στην προηγηθείσα καταστροφή της επιδερμίδας. 

•  Συνιστάται τοπική αναισθησία και εκτομή με όριο ασφαλείας το 
1cm,επειδή ίσως να έχουν καταστραφεί κύτταρα Paget που βρίσκο-
νται βαθύτερα.

ΦωΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕρΑΠΕΙΑ (PDT)
•  Στην εξωμαστική νόσο Paget έχει εφαρμοστεί και φωτοδυναμική θε-

ραπεία. Τα νεοπλασματικά κύτταρα συσσωρεύουν τη φωτοευαισθη-
τοποιό ουσία εκλεκτικά και με την συμμετοχή του ορατού φωτός και 
του οξυγόνου επιτυγχάνεται επιλεκτικά καταστροφή των καρκινικών 
κυττάρων ενώ τα υγιή δεν καταστρέφονται. 

•  Η φωτοδυναμική θεραπεία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βλά-
βες μεγαλύτερες 5,5cm και μπορεί να συνδυαστεί με χειρουργική 
εξαίρεση ή Laser CO2.

-  Προτεινόμενο σχήμα: Εφαρμόζετα η φωτοευαισθητοποιός ουσία 
τοπικά με κλειστή περίδεση για 3-18 ώρες, ακολούθως αφαιρεί-
ται και η περιοχή εκτίθεται στα 630 nm (ερυθρό φώς) σε δόση 37-
200J/cm2 σε 3 έως 10 συνεδρίες.

-  Όταν η φωτοευαισθητοποιός ουσία χορηγείται ενδοφλεβίως η έκ-
θεση στο ερυθρό φώς γίνεται 48 ώρες μετά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ:
•  Σε μια μελέτη που περιελάμβανε 16 ασθενείς με 21 συνολικά βλά-

βες, το 66% των βλαβών παρουσίασαν βελτίωση μετά από 3 συνε-
δρίες στην ALA-PDT θεραπεία.Το 50% των ασθενών υποτροπίασαν 
μετά από 24 μήνες.

•  Σε μια άλλη μελέτη που περιελάμβανε 7 ασθενείς με 11 βλάβες το 
77% των βλαβών ανταποκρίθηκε στην τοπική θεραπεία MAL-PDT 
που διενεργήθηκε σε 3 συνεδρίες σε διάστημα 1-5 μηνών. Μακρο-
πρόθεσμα αποτελέσματα δεν αναφέρονται.

•  Σε 2 μελέτες με διάστημα παρακολούθησης (>2χρόνια) σε 4 ασθε-
νείς με 5 βλάβες μετά από ενδοφλέβια θεραπεία PDT,οι βλάβες πα-
ρουσίασαν πλήρη ίαση και 4 από αυτές δεν υποτροπίασαν για 62-
96 μήνες,η δε μία βλάβη υποτροπίασε μετά από 48 μήνες.

•  Γενικά δεν αναφέρθηκαν διαφορές στην ανταπόκριση μεταξύ των 
διαφορετικών τύπων PDT θεραπείας. Εξάλλου, δεν υπήρχαν ανα-
φορές θνησιμότητας ή σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών με την 
PDT θεραπεία

ΣΥΝΟΨΙζΟΝΤΑΣ
•  η θεραπεία εκλογής της νόσου Paget είναι η χειρουργική εκτομή. Η 

σταδιοποίηση της νόσου, κρίνεται απαραίτητη μετά τον πλήρη απει-
κονιστικό έλεγχο με απλή ή μαγνητική μαστογραφία στις περιπτώ-
σεις της μαστικής μορφής της νόσου και με αξονικό έλεγχο λοιπών 
συστημάτων, στις περιπτώσεις της εξωμαστικής μορφής της με ανά-
λογη χορήγηση χημειοθεραπευτικού σχήματος και συνεδριών ακτι-
νοθεραπείας, όπου απαιτείται. 

•  Έχει παρατηρηθεί ότι η νόσος ιστολογικά επεκτείνεται πέρα από την 
εμφανή παρούσα βλάβη, γεγονός που δυσκολεύει τη πλήρη εκτο-
μή της βλάβης, αυξάνοντας τα ποσοστά υποτροπής. Εναλλακτικές 
θεραπευτικές προτάσεις αποτελούν τα laser CO2, η PDT και η ιμι-
κουιμόδη 5% με μικρό ωστόσο αριθμό μελετών και με αντικρουό-
μενα αποτελέσματα.

•  Στις ανωτέρω μελέτες, οι ασθενείς είχαν καλύτερο αισθητικό αποτέ-
λεσμα λόγω της PDT θεραπείας, συνδυάζοντας διατήρηση της ανα-
τομικής λειτουργικότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

•  Η αποτελεσματικότητα της PDT θεραπείας στη νόσο Paget είναι 
πολλά υποσχόμενη. Η σοβαρότητα της νόσου και η ποιότητα ζω-
ής των ασθενών αποτελεί έναυσμα για περεταίρω συγκριτικές κλι-
νικές μελέτες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
•  Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση, 

μεταξύ των οποίων: η παρουσία ψηλαφητών όγκων στους πάσχο-
ντες μαστούς, η διόγκωση των λεμφαδένων, ο ιστολογικός τύπος του 
συνυπάρχοντα καρκίνου του μαστού και η ηλικία άνω των 60 ετών. 
Όταν υπάρχει ψηλαφητή μάζα μαστού, σχεδόν πάντα το καρκίνωμα 
είναι επιθετικό και σχετίζεται με υψηλά ποσοστά μεταστάσεων στους 
μασχαλιαίους λεμφαδένες.

•  Η διάμεση επιβίωση φτάνει το 75 έως 95%, όταν η λεμφαδενική 
συμμετοχή είναι αρνητική και 20 έως 25% όταν είναι θετική. Σύμ-
φωνα με το National Cancer Institute ο 5ετής δείκτης επιβίωσης για 
όλες τις γυναίκες που διαγνώστηκαν με νόσο paget στις Η.Π.Α από 
το 1988 έως το 2001 ήταν 82.6%. 

•  Από την ανάλυση των περιπτώσεων αυτών ανάλογα με τη σταδιο-
ποίηση τους σε στάδια I έως IV προέκυψαν από την ίδια μελέτη οι 
εξής δείκτες 5ετούς επιβίωσης:
- στάδιο I 95.8%,
- στάδιο II 77.7%, 
- στάδιο III 46.3%, και στάδιο
- IV 14.3%).

•  Γενικά οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες για γυναίκες 
με νόσο Paget είναι λίγες ίσως επειδή το ποσοστό του πληθυσμού 
που έχει τη νόσο είναι μικρό. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες προ-
κειμένου να αξιολογηθούν τα θεραπευτικά αποτελέσματα. 
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Στη Recordati 
Rare Diseases, 

εστιάζουμε στους 
λίγους – εκείνους 
που πάσχουν από 

σπάνιες ασθένειες. 
Πιστεύουμε ότι 
κάθε ασθενής 

έχει το δικαίωμα 
στην καλύτερη 

δυνατή θεραπεία. 
Οι ασθενείς με 

σπάνιες ασθένειες 
είναι προτεραιότητα 
μας και βρίσκονται 

πάντα στο 
επίκεντρο του 

σχεδιασμού, της 
σκέψης και των 
ενεργειών μας.

Recordati Rare Diseases είναι μια καινοτό-
μος φαρμακευτική εταιρεία που παρέχει θεραπεί-
ες για ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες παθή-
σεις. Δημιουργήθηκε το 1990 στο Παρίσι και έ-
κτοτε είναι μία από τις πιο δραστήριες εταιρείες 
στον τομέα των σπάνιων παθήσεων.

Το άρτια κατηρτισμένο προσωπικό και η ομάδα 
επιστημονικής υποστήριξης συνεργάζονται με 
τους επαγγελματίες υγείας, τις ομάδες ασθενών 
και τις οικογένειές τους προκειμένου να βελτι-
ώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων που πά-
σχουν από κάποιο σπάνιο νόσημα.

Οι παθήσεις στις οποίες η εταιρεία δραστηρι-
οποιείται είναι:

• Διαταραχές του κύκλου ουρίας
• Ομοκυστινουρία
• Τ Δερματικά Λεμφώματα
• Ηπατοφακοειδής εκφύλιση (Νόσος τουWilson)
• Λυσοσωμικά νοσήματα
• Ηπατικές Πορφυρίες
• Διαταραχές Βιταμίνης Ε
• Διαταραχές του ανοιχτού Αρτηριακού Πόρου
• Φαινυλκετονουρία
Τα ειδικά προϊόντα για σπάνιες παθήσεις δι-

ατίθενται στην αγορά απευθείας από τις 
Recordati Rare Diseases, στην Ελλάδα και σε 
120 χώρες παγκοσμίως, χάρη σε ένα μοναδι-
κό σύστημα παραγωγής, συσκευασίας και διανο-
μής που αναπτύχθηκε για τα προϊόντα.

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της Recordati 
Rare Diseases εκφράζεται με διάφορες ενέργει-
ες σε συνεργασία με συλλόγους ασθενών ανά 
τον κόσμο καθώς υποστηρίζει οικονομικά, κοινω-
νικά, επιστημονικά και υλικά - μέσω εθελοντικών 
δράσεων του προσωπικού – προγράμματα εκ-
παίδευσης και ψυχαγωγίας για παιδιά με σοβα-
ρές ασθένειες. 

Ένα από τα κύρια πεδία εξειδίκευσης της εταιρί-
ας είναι η ενασχόληση με το Τ δερματικό λέμφω-
μα τύπου σπογγοειδής μυκητίασης (MF-CTCL) 
καθώς  είναι μία σπάνια νόσος που εξελίσσεται 
αργά και απρόβλεπτα. Εμφανίζεται όταν ένας τύ-
πος λευκών αιμοσφαιρίων (Τ-κύτταρο), που είναι 
μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος που κα-
ταπολεμά συνήθως τη μόλυνση, αρχίζει να πολ-
λαπλασιάζεται στο δέρμα. 

Η σπογγοειδή μυκητίαση (MF) είναι η πιο κοι-
νή μορφή δερματικού λεμφώματος CTCL. Εκτι-
μάται ότι υπάρχουν περίπου 19.000 ασθενείς 
που ζουν με δερματικό λέμφωμα στην Ευρώ-
πη. Η σπογγοειδή μυκητίαση  εμφανίζεται συχνό-
τερα στους άνδρες από τις γυναίκες, σε άτομα 
με σκούροχρωμο δέρμα και σε άτομα ηλικίας ά-
νω των 50 ετών. Σε αρκετές περιπτώσεις μοιά-
ζει με άλλες συνήθεις παθήσεις του δέρματος 
και μπορεί να υπάρχει για χρόνια ή ακόμα και δε-

καετίες πριν τελικώς διαγνωστεί. Οι βλατίδες, οι 
πλάκες και οι όγκοι είναι οι βασικές κλινικές εκ-
δηλώσεις της νόσου και ορίζονται ως «δερματι-
κές βλάβες». 

Ενώ είναι δυνατόν να έχουμε και τους τρεις τύ-
πους βλαβών ταυτόχρονα, οι περισσότεροι εκδη-
λώνουν μόνο έναν ή δύο τύπους βλαβών - βλα-
τίδες και πλάκες. Ο κνησμός είναι ένα σύνηθες 
σύμπτωμα της MF-CTCL που επηρεάζει τουλάχι-
στον το 80% των ατόμων. 

Η  MF-CTCL δεν είναι μεταδοτικό νόσημα ενώ 
είναι δύσκολο να διαγνωστεί, ειδικά στα αρχικά 
στάδια. Τα συμπτώματα και τα ευρήματα της βιο-
ψίας του δέρματος του MF-CTCL είναι παρόμοια 
με άλλες καλοήθεις δερματικές παθήσεις όπως 
το έκζεμα, η ψωρίαση, ή η παραψωρίαση. 

Η σπογγοειδής μυκητίαση μερικές φορές δια-
γιγνώσκεται αρχικά από δερματολόγους ή αιμα-
τολόγους που ειδικεύονται στα δερματικά λεμ-
φώματα. Οι θεραπείες για MF-CTCL εξελίσσο-
νται συνεχώς. Σήμερα, πολλές κλινικές δοκιμές 
βρίσκονται σε εξέλιξη για τον προσδιορισμό απο-
τελεσματικών θεραπειών. 

Η Recordati Rare Disease πιστή στη φιλοσο-
φία της για δικαίωμα πρόσβασης όλων των α-
σθενών με σπάνια πάθηση στην καλύτερη δυνα-
τή θεραπεία, και σε συνεργασία με την HELSINN 
Group, διαθέτει το φαρμακευτικό προϊόν Ledaga 
(Μεχλωραιθαμινη) για την τοπική θεραπεία του 
δερματικού Τ-λεμφώματος τύπου σπογγοειδούς 
μυκητίασης (MF-CTCL). 

Αξίζει να αναφερθεί πως το Ledaga αποτελεί 
τη μοναδική στοχευμένη δερματική θεραπεία η 
οποία έχει αναπτυχθεί και λάβει έγκριση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ειδικά για την 
αντιμετώπιση της (MF-CTCL). 

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης του κοινού σχε-
τικά με την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία, η 
RRD συμμετέχει σε εκστρατείες ενημέρωσης κα-
θώς και σε προγράμματα υποστήριξης ασθενών 
τα οποία έχουν ως στόχο την όσο το δυνατό α-
ποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση 
των ασθενών στη θεραπεία. 

Ώς εκ τούτου η εταιρία συνεργάζεται με όλα τα 
κέντρα αναφοράς της νόσου και τους συλλόγους 
ασθενών, παρέχοντας χρήσιμα επιστημονικά δε-
δομένά με σκοπό την ανθρωποκεντρική προσέγ-
γιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των α-
σθενών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το νόσημα και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις 
μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Έρευνα 
και Αντιμετώπιση Νεοπλασιών www.eortc.org/ 
καθώς και από την ιστοσελίδα της εταιρίας 
www.recordatirarediseases.com
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Η 
ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος που 
προσβάλλει το 2% έως 4% του πληθυσμού. Περίπου 
το 20% των ασθενών παρουσιάζουν μέτρια έως σο-
βαρή μορφή ψωρίασης. 

Τα τελευταία 15 χρόνια οι ανακαλύψεις στην κατανόηση της 
παθογένειας της ψωρίασης είναι καταιγιστικές και πλέον γνωρί-
ζουμε ότι το μονοπάτι της IL-23 / Th17 / IL- 17 θεωρείται κυρί-
αρχο στην παθογένεια της νόσου και ιδιαίτερα η IL-17 φαίνεται 
να είναι κομβικής σημασίας στη διατήρηση των ανοσολογικών 
και φλεγμονωδών αλλοιώσεων που προκαλούν την ψωρίαση.

Αυτή η γνώση έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων θερα-
πευτικών παρεμβάσεων. Οι θεραπείες που στοχεύουν την οδό 
IL-23/IL-17 αφορούν μία σημαντική βελτίωση στον τρόπο δια-
χείρισης της ψωρίασης, καθώς φαίνεται ότι επιτυγχάνουν υψηλό-
τερη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
της ψωρίασης με ασφάλεια, συγκρινόμενες με παλαιότερες θε-
ραπευτικές επιλογές. Με την ανάπτυξη μάλιστα πιο πρόσφατα 
θεραπειών που στοχεύουν αποκλειστικά την IL-23 αρκετός λό-
γος έχει γίνει τελευταία στην επιστημονική κοινότητα για το κα-
τά πόσο η αναστολή αυτής της κυτταροκίνης θα ήταν αρκετή για 
να μπλοκαριστεί όλος ο άξονας IL23/Th17/IL17 φέρνοντας σε 
«αχρηστία» τις θεραπείες που στοχεύουν το μονοπάτι της IL-17. 

Αυτή η θεωρία ωστόσο φαίνεται να μην αποδεικνύεται στην 
πράξη, από τη στιγμή που τα Th17 κύτταρα δεν είναι η μόνη πη-
γή παραγωγής ΙL-17. Κύτταρα της φυσικής ανοσίας συνεισφέρουν 
επίσης στην παραγωγή IL-17, όπως τα ουδετερόφιλα, τα μαστο-
κύτταρα, και τα μακροφάγα, σε σημαντικό βαθμό. Έτσι η ανα-
στολή IL-23, δεν σημαίνει πως δεν θα υπάρξει παραγωγή IL-17.

Και παρότι αναφερόμαστε στην 
IL-17 σαν να επρόκειτο για μια 
κυτταροκίνη, αυτό που δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε είναι ότι πρόκειται 
για μια οικογένεια κυτταροκινών 
με 6 ισομορφές που παίρνουν 
τα ονόματά τους από τα πρώτα 
έξι γράμματα του λατινικού αλ-
φαβήτου (IL-17A – IL17F). Η IL-
17A δικαιωματικά κέντρισε το 
επιστημονικό ενδιαφέρον πρώ-
τη μια και είναι μια προφλεγμο-
νώδης κυτταροκίνη που επηρε-
άζει άμεσα τα κερατινοκύτταρα 
και ευρίσκεται σε πολύ υψηλά 
επίπεδα στο ψωριασικό δέρμα 
σε σχέση με το υγιές. Η IL-17A 

μαζί και με το ετεροδιμερές που δημιουργεί με την IL-17F με την 
οποία μοιράζεται ομολογία αλληλουχίας 55%, αποτέλεσαν τον 
πρώτο θεραπευτικό στόχο αυτού του μονοπατιού. Ωστόσο και η 
IL-17F φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην ψωρίαση και η κά-
λυψη της, (μαζί με τις IL-17A και το ετεροδιμερές IL-17A/F) από 
μια νέα θεραπευτική πρόταση που είναι ακόμη σε φάση ανάπτυ-
ξης, φαίνεται να συνδέεται με πολύ υποσχόμενα αποτελέσμα-
τα. Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας IL-17  ; 
Οι IL-17B και D είναι εξακριβωμένο ότι δεν έχουν κάποιο ρόλο 
στην ψωρίαση, ενώ είναι ακόμα υπό διερεύνηση η εμπλοκή της 
IL-17E στην ψωριασική παθογένεση 

Πρόσφατες μελέτες ωστόσο έχουν αναδείξει τον ιδιαίτερο ρό-
λο της  IL-17C στην ψωρίαση. Η IL-17C είναι ιδιαίτερα αυξημένη 
στις ψωριασικές βλάβες, ~100 φορές υψηλότερα από εκείνα της IL-

17A, σε επίπεδο πρωτεΐνης, επάγοντας την έκφραση πολλαπλών 
προ φλεγμονωδών διαμεσολαβητών. Παράλληλα ο σημαντικός 
ρόλος της IL-17C επαυξάνεται περεταίρω από το γεγονός ότι κα-
θώς απελευθερώνεται από τα κερατινοκύτταρα έχει αποδειχθεί 
ότι δρώντας μέσω ενός ετεροδιμερούς IL-17RA/RE στα κύτταρα 
Th17 διεγείρει την επιπλέον απελευθέρωση των IL-17A και F, δη-
μιουργώντας ένα βρόχο θετικής ανάδρασης της παθογένειας της 

ψωρίασης κάτι που ίσως την καθιστά μια κυτταροκίνη κλειδί στη 
διαιώνιση της φλεγμονής. Γνωρίζοντας πλέον την ύπαρξη διαφο-
ρετικών σημαντικών μεσολαβητών στο μονοπάτι της IL-17 (A, F, 
A/F, C), η δυνατότητα να τους μπλοκάρει κανείς ταυτόχρονα από 
όπου και αν παράγονται στο ψωριασικό δέρμα, μέσω του υποδο-
χέα που μοιράζονται για να φτάσουν στο κύτταρο στόχο (την υπο-
μονάδα A του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 17, IL-RA) φαντάζει σαν 
μια καινοτόμα προσέγγιση αναφορικά με τον μηχανισμό δράσης. 

Αυτό ευτυχώς επαληθεύεται και από την ταχεία έναρξη της 
αποτελεσματικότητας αλλά και από την επίτευξη υψηλών ποσο-
στών πλήρους δερματικής κάθαρσης (στοιχεία που μάλλον συν-

δέονται με τις δράσεις των 17A, F, A/F) όσο και με το μακροχρό-
νιο όφελος στο οποίο ίσως αποδίδεται στην δράση της IL-17C .

Είναι ξεκάθαρο πως η διαρκώς αυξανόμενη κατανόηση της πα-
θογένειας της ψωρίασης οδηγεί και στην βελτιστοποίηση των θε-
ραπευτικών επιλογών που λαμβάνουμε στην διαχείριση του μα-
κροχρόνιου αγώνα με την ψωρίαση. Οι θεραπευτικές επιλογές 
αυξάνονται και βελτιώνονται δίνοντάς μας πλέον την δυνατότη-
τα επιλογής της βέλτιστης θεραπείας για κάθε ασθενή ξεχωριστά. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
• Lonnberg A et al.Targeting of interleukin-17 in the treatment of psoriasis Clini-
cal, Cosmetic and Investigational Dermatology 2014:7 251–259. • 2.Campa M , et 
al. A Review of Biologic Therapies Targeting IL-23 and IL-17 for Use in Moderate-
to-Severe Plaque Psoriasis. Dertmatol Ther. 2016; 6:1-12. • Johansen C, et al. Br 
J Dermatol. 2009;160:319-324; • Johnston A, et al., J Immunol. 2013;190:2252-
62; • Senra L, et al. J Invest Dermatol. 2016;136:1970-80. • Ramirez-Carrozzi V 
et al. Nat Immunol 2011;12:1159-67; • Pappu R et al. Immunology 2011;134:8-
16; Garley M et al. Adv Med Sci 2008;53:326-30; • Gaffen SL. Nat Rev Immunol 
2009;9:556-68; • Ge D et al. Int Arch Med 2008;1:1-19; • Paola Facheris et al. Der-
matologic Therapy. 2020;e13403. https://doi.org/10.1111/dth.13403

Ψωρίαση
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων & ανάπτυξη 
καινοτόμων θεραπευτικών παρεμβάσεων
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Κρατική Δερματολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Νέα παθογεννετικά 
μονοπάτια 

και καλύτερη 
κατανόηση 
του ρόλου 
διαφόρων 

κυτταροκινών 
υπόσχονται 

αποτελεσματικότε-
ρες θεραπευτικές 
επιλογές για τους 

ασθενείς με μέτρια-
σοβαρή ψωρίαση. 

H IL-17 παράγεται από 
διαφορετικές πηγές 
και πολλά κύτταρα
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ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ
•  αυτοσωματική υπολειπόμενη διαταραχή (σε 

μειοψηφία ασθενών με φλυκταινώδη ψωρί-
αση)

• μεταλλάξεις στο γονιδίο IL36RN 
-  κωδικοποιεί τον ανταγωνιστή του υποδο-

χέα της IL36 (IL36 - Ra)
  αναστέλλεται η ενεργοποίηση του ΝF-
κΒ από τις IL 36α, β και γ 

•  AP1S3 (Η ακριβής έκφραση του AP1S3 στο 
δέρμα είναι ακόμα άγνωστη)
-  προάγει τη διακίνηση μεταξύ του δικτύου 

trans-Golgi και ενδοσωμάτων
-  πιθανή δράση στους TLR-3 και στην ση-

ματοδότηση
• μεταλλάξεις στο γονίδιο CARD14 

-  κωδικοποιεί μέλη της οικογένειας των κα-
σπασών

-  ασκεί ρόλο στη σηματοδότηση του NF-kB 
και στην απόπτωση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
Ενοχοποιούνται:
•  η δυσβίωση του ανθρώπινου μικροβιώματος
• φάρμακα:

-  τερμπιναφίνη, πενικιλλίνη, λίθιο, ιωδιού-
χα, προγεστερινοειδή, υδροξυχλωροκίνη, 
NSAIDs

-  κορτικοστεροειδή (κατά τη χορήγηση ή με-
τά την απότομη διακοπή τους)

-  αναστολείς TNFα (παράδοξη αντίδραση 
κατά τη χορήγησή τους)

• λοιμώξεις:
-  βακτηριακές: σταφυλόκοκκος (S.aureus), 

β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος
-  ιογενείς: ιός Epstein–Barr (EBV), κυτταρο-

μεγαλοϊός (CMV)
• κάπνισμα
• συναισθηματική επιβάρυνση - stress

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
•  ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ

-  οξεία γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρία-
ση (von Zumbusch)

-  υποξεία δακτυλιοειδής και κυκλοτερής 
φλυκταινώδης ψωρίαση

-  ερπητοειδές κηρίο (ερπητόμορφο κηρίο 
των Hebra-Kaposi)

-  νεανική και παιδική φλυκταινώδης ψωρί-
αση

ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ  ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ
-  φλυκταινώδης ψωρίαση παλαμών - πελ-

μάτων
-  συνεχής ακροδερματίτιδα του Hallopeau 

ΟξΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ 
ΨΩΡΙΑΣΗ (γνωστή ως von Zumbusch)
•  περιεγράφηκε το 1910 

από τον Leopold von 
Zumbusch

•  είναι πολυσυστηματι-
κή πάθηση 

•  η πιο σοβαρή μορφή 
φλυκταινώδους ψω-
ρίασης, δυνητικά α-
πειλητική για τη ζωή

Leopold Ritter von 
Zumbusch, 1874 - 1940

•  παρουσιάζεται ως παραλλαγή της κατά 
πλάκας ψωρίασης, ωστόσο πρόσφατες έ-
ρευνες δείχνουν ότι είναι γενετικά διακρι-
τές παθήσεις χωρίς κοινό παθοφυσιολογι-
κό μηχανισμό

•  σε 65% των περιπτώσεων εμφανίζεται σε 
ασθενείς με ιστορικό κοινής κατά πλάκας 
ψωρίαση

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
- σπάνια πάθηση 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ: 
-  Γαλλία: 0,64 - 1,76 περιπτώσεις/106 πληθυ-

σμού ετησίως
-  Ιαπωνία: 7,46 περιπτώσεις/106 πληθυσμού 

ετησίως
ΗΛΙΚΙΑ: 4 - 6η δεκαετία (έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις σε παιδιά)
ΦΥΛΟ: γυναίκες : άνδρες  2 : 1
ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ
-  φλεγμονώδης πολυαρθρίτιδα  1/3 των 

ασθενών
- μεταβολικό σύνδρομο
- παχυσαρκία (43%) - υπέρταση (26%),
-  δυσλιπιδαιμία (26%) - σακχαρώδης διαβή-

της (24%)

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
•  περιλαμβάνει συνδυασμό μηχανισμών αυτο-

φλεγμονής και μεσολάβησης των Τ-κυττάρων
•  η πλέον εμφανής φλεγμονώδης απάντηση 

στις φλυκταινώδεις μορφές ψωρίασης περι-
λαμβάνει την ενεργοποίηση της σηματοδό-
τησης των κυτταροκινών IL-1 και IL-36

•  ενώ και οι δύο (IL-1, IL-36) είναι αυξημέ-
νες στην κατά πλάκας ψωρίαση, εκφράζο-
νται δεκαπλάσια περίπου στην φλυκταινώ-
δη ψωρίαση, ενώ η IL-17 φαίνεται να έχει 
μικρότερο ρόλο

Η κύρια πηγή της IL-36 στο δέρμα είναι το κε-
ρατινοκύτταρο
•  η έκφραση της IL-36 επάγεται από προ-

φλεγμονώδεις κυτταροκίνες: IL-1,TNFα, IL-
17Α

•  η βιολογική δράση της IL-36 πολλαπλασιά-
ζεται έως 500 φορές όταν εκτίθεται σε πρω-
τεάσες (ελαστάση, καθεψίνη G & S, πρω-
τεάση 3) και επιδρά εκ νέου στο κερατινο-
κύτταρο προάγοντας την παραγωγή περισ-
σότερης IL-36, άλλων προ-φλεγμονωδών 
κυτταροκινών, αντιμικροβιακών πεπτιδί-
ων και χημειοκινών των ουδετεροφιλων 
(CXCL1, CXCL2, CXCL6, CXCL8 (IL-8) που 
προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό ουδετε-
ρόφιλων στο δέρμα

•  η IL-36 δρα επίσης τόσο στα Τ κύτταρα όσο 
και στα δενδριτικά κύτταρα προάγοντας την  
ωρίμανση και έκφραση του MHC τάξης II 
με τα συνδιεγερτικά μόρια CD80 και CD86  

Oμάδα φλεγμονωδών δερματοπαθειών που χαρακτηρίζονται ιστολογικά από την διήθηση της επιδερμίδας με 
ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα και κλινικά από εμφανή στείρα φλυκταινίδια. Eξαιτίας της κλινικής συνύπαρξης με την 

ψωρίαση κατά πλάκας, η φλυκταινώδης ψωρίαση ομαδοποιείται στην ομάδα της ψωριασικής νόσου.
Ωστόσο η φλυκταινώδης ψωρίαση: είναι φαινοτυπικά διαφορετική, ανταποκρίνεται διαφορετικά στις θεραπείες, 

είναι γενετικά διακριτή

Φλυκταινώδης ψΩΡΙΑΣΗ
ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΘΕΟΔωρΟΠΟΥΛΟΣ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμ. A΄, β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
•  φάρμακα: τερμπιναφίνη, ραμιπρίλη, ριτου-

ξιμάμπη, υδροξυχλωροκίνη, αμοξυκιλίνη, 
ΜΣΑΦ, κλοπιδογρέλη, σουλφοναμίδια, λί-
θιο, μορφίνη, αναστολείς TNF-α, ιωδιού-
χο κάλιο, προγεστίνες, τοπικά σκευάσματα 
πίσσας κ.ά.

•  απότομη διακοπή συστηματικών κορτικοει-
δών, κυκλοσπορίνης

•  λοιμώξεις: βακτηριακές (στρεπτοκοκκικές), 
ιογενείς (ΕBV, CMV, VZV)

•  εμβόλια (εποχικής γρίπης H1N1)
•  ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υπασβεστιαιμία)
•  υπεριώδης ακτινοβολία (UV) και ηλιακά ε-

γκαύματα 
•  μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων
•  συναισθηματικό στρες

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
•  χαρακτηρίζεται από 

αιφνίδια εμφάνιση δι-
άχυτου ερυθήματος, 
σε κορμό/άκρα, οι-
δήματος άκρων, που 
σύντομα καταλαμβά-
νεται από φλυκταινί-
δια (2-3 mm) - ενίοτε 
συρρέουν σχηματίζο-
ντας λίμνες

•  ακολουθεί η ξήρανση των φλυκταινιδίων 
καταλείποντας συνήθως ερύθημα και απο-
λέπιση

• μπορεί να εκδηλωθεί ερυθροδερμία
ΕΞΩΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
•  χολόσταση - χολαγγειίτιδα, - άλγος επιγα-

στρίου 
• αρθρίτιδα, - διάμεση πνευμονίτιδα
•  οξεία νεφρική ανεπάρκεια - βακτηριακές 

λοιμώξεις
•  οξεία μέση ωτίτιδα - γεωγραφική γλώσσα 

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Συνοδεύεται με γενική συμπτωματολογία 
•  εμπύρετο (υψηλή πυρετική κίνηση - έως 

40° C)
• αδιαθεσία με αδυναμία
• μυαλγίες και αρθραλγίες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
•  υψηλά επίπεδα CRP 
•  λευκοκυττάρωση με ουδετεροφιλία - περι-

φερική ηωσινοφιλία
•  διαταραχές ηλεκτρολυτών (  Ca) 
•  διαταραχές ηπατικής βιολογίας
•  υπολευκωματιναιμία

ΟξΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

•  κλινική εικόνα
• βιοψία δέρματος - ιστολογική εξέταση

-  υπερκεράτωση με ουδετερόφιλα αποστη-
μάτια
-  υποκεράτια αποστημάτια του Κοgoj (συ-

γκεντρώσεις ουδετεροφίλων σε σπογγό-
μορφο δίκτυο υποκεράτια που σχημα-
τίζεται από εκφυλισμένα και λεπτά επι-
δερμιδικά κύτταρα)

-  τα φλυκταινίδια περιέχουν και λεμφο-
κύτταρα

- ακάνθωση

-  ουδετεροφιλική 
και λεμφοκυτ-
ταρική διήθηση 
στο άνω τμήμα 
του χορίου

•  γενετικός έλεγ-
χος (μεταλλάξεις 
IL36RN, CARD14, 
AP1S3)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταί-

νωση (AGEP)
•  δακτυλιοειδής φλυκταινώδης ψωρίαση
•  φλυκταινώδης ψωρίαση παλαμών-

πελμάτων
•  συνεχής ακροδερματίτιδα του Hallopeau
•  πέμφιγα φυλλώδης, IgA πεμφίγα
•  φλυκταινώδης ιδρώα
•  πολύμορφο ερύθημα - φλυκταινώδης τύ-

πος
•  γενικευμένο φλυκταινώδες φαρμακευτικό 

εξάνθημα
•  υποκεράτιος φλυκταινώδης δερματοπάθει-

α (νόσος Sneddon-Wilkinson)
- μυκητίαση (tinea corporis)
- ερπητοειδής δερματίτιδα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συνήθως απαιτείται εισαγωγή του ασθενούς 
σε νοσοκομείο
• έγκαιρη διάγνωση
•  αναγνώριση - διακοπή υπεύθυνου φαρμά-

κου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
•  αντικατάσταση υγρών - διόρθωση ηλεκτρο-

λυτικών διαταραχών
•  χορήγηση πρωτεϊνούχων σκευασμάτων
•  διατήρηση αναπνευστικής και αιμοδυναμι-

κής σταθερότητας
•  θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου νοση-

λείας 28-30 °C

ΟξΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ
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ΤΟΠΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
•  γαληνικά σκευάσματα με ήπια - μέτρια το-

πικά κορτικοστεροειδή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
• ακιτρετίνη:  0,5-1 mg/kg/ημέρα
• κυκλοσπορίνη: 3.5–5 mg/kg/ημέρα
•  μεθοτρεξάτη: 0.2-0.4 mg/ kg/εβδομάδα 

(προτιμότερη η ενδοφλέβια χορήγηση)
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
•  αναστολείς TNFα: ινφλιξιμάμπη, ανταλι-

μουμάμπη, ετανερσέπτη
• πρεδνιζολόνη: 30–40 mg/ημέρα
ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
• αναστολέας IL-1: ανακίνρα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ IL 17
•  σεκουκινουμάμπη (ανα-

στολέας IL-17A)
•  ιξεκιζουμάμπη (αναστο-

λέας IL-17A)
•  μπρονταλουμάμπη (α-

ναστολέας IL-17R)
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ IL 12-23
•  ουστεκινουμάμπη 
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ IL 23
•  γκουσελκουμάμπη

αναφορές περι-
στατικών και μι-
κρές σειρές α-
σθενών (-12) σε 
μελέτες κυρίως 
από την Ιαπωνία

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ IL 36
•  spesolimab (BI 655130)
•  imsidolimab (ANB019)

σε φάση κλινι-
κών δοκιμών

ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ
Η φλυκταινώδης ψωρίαση είναι εξαιρετικά 
σπάνια στην παιδική ηλικία 
ΗΛΙΚΙΑ:
•  25% των περιπτώσεων στο πρώτο έτος της 

ζωής
•  - 2-10 ετών (οι περισσότερες περιπτώσεις)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
•  συχνή εντόπιση αποτελούν οι πτυχές
•  εμφάνιση με μορφή γενικευμένης φλυκται-

νώδους ψωρίασης von Zumbusch ή με κυ-
κλικό ή δακτυλιοειδές πρότυπο

•  συνήθως δεν συνοδεύεται από συστηματι-
κή συμπτωματολογία

•  η παιδική φλυκταινώδης ψωρίαση μπορεί 
να έχει αυτόματη ύφεση 

•  η νεανική φλυκταινώδης ψωρίαση έχει τά-
ση να υποτροπιάζει συχνά

ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
•  παρόμοια με αυτή της φλυκταινώδους ψω-

ρίασης σε ενήλικες

ΟξΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ 
ΨΩΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ (ΕΡΠΗΤΟ-
ΕΙΔΕΣ ΚΗΡΙΟ)
•  σπάνια μορφή φλυκταινώδους ψωρίασης 

που πυροδοτείται ή εμφανίζεται κατά την 
κύηση

•  είναι σοβαρή δερματοπάθεια, δυνητικά  α-
πειλητική για τη ζωή της εγκύου και του εμ-
βρύου

•  περιγράφηκε πρώτη φορά από τον F. Hebra 
το 1872

•  συνήθως παρουσιάζεται στο τρίτο τρίμηνο 
της κύησης

•  το εξάνθημα τείνει να παραμένει έως τον το-
κετό ακολουθεί ύφεση

•  μπορεί να υποτροπιάζει σε επόμενες κυή-
σεις

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Ενοχοποιούνται:
•  υποπαραθυρεοειδισμός - υπασβεστιαιμία
•  συγκινησιακή επιβάρυνση - stress - λοιμώ-

ξεις

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
•  έναρξη του εξανθήματος στις πτυχές (συνή-

θως μηρογεννητικές πτυχές)
•  εμφάνιση φλυκταινιδίων σε ερυθηματώδη 

βάση με συμμετρική κατανομή σε κορμό και 
άκρα - εξάπλωση με φυγόκεντρο πρότυπο

•  προσβολή του στοματικού βλεννογόνου, της 
γλώσσας με κυκλικές ή διαβρωτικές βλάβες

•  συνοδεύεται από σοβαρή συστηματική συ-
μπτωματολογία:
- εμπύρετο
-  γαστρεντερικές διαταραχές (έμετος, διάρ-

ροια)
-  διαταραχές ύδατος - ηλεκτρολυτών - θερ-

μορύθμισης 
- νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια
-  δευτεροπαθείς λοιμώξεις δέρματος - ση-

ψαιμία

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ
•  σε σοβαρή και μακροχρόνια νόσο είναι με-

γαλύτερος ο κίνδυνος για το έμβρυο εξαιτί-
ας ανεπάρκεια του πλακούντα: 
-  εμβρυϊκές ανωμαλίες - κίνδυνος εμβρυι-

κού θανάτου 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Δύσκολη στην αντιμετώπιση - συχνά χρειάζε-
ται νοσηλεία (αντιμετώπιση συστηματικών δι-
αταραχών - επιπλοκών)
•  τοπικά κορτικοστεροειδή
•  συστηματικά κορτικοστεροειδή: - πρεδνιζο-

λόνη: 30 - 80 mg/ημ.
•  κυκλοσπορίνη: 2-3 mg/kg ΒΣ/ημ. (θεραπεί-

α 1ης γραμμής)
•  αναστολείς TNF-α - ινφλιξιμάμπη (αναφο-

ρές περιστατικών)
•  φωτοθεραπεία UVBnb   

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΚρΟΔΕρΜΑΤΙΤΙΔΑ 
ΤΟΥ HALLOPEAU
•  σπάνια χρόνια υποτροπιάζουσα φλυκται-

νώδης δερματοπάθεια, ανθεκτική στη θε-
ραπεί - περιγράφηκε από τον F.H. Hallopeau 
το 1890

•  προσβάλει τις άκρες των δακτύλων των χει-
ρών ή των ποδών 

•  μπορεί να εμφανίζει αργή τάση επέκτασης 

τοπικά ή ακόμη και να εξελιχθεί σε γενικευ-
μένη φλυκταινώδη ψωρίαση

•  συνήθως δεν συνυπάρχει σε άλλη περιοχή  
ψωρίαση κατά πλάκας

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
•  ΕΠΙΠΤΩΣΗ: άγνωστη - σπάνια νόσος - ανα-

φορές περιστατικών
•  ΗΛΙΚΙΑ: αναφέρεται σε παιδιά, άτομα μέ-

σης - μεγάλης ηλικίας
•  ΦΥΛΟ: συχνότερα σε γυναίκες
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
•  παρόμοια με αυτή της γενικευμένης φλυ-

κταινώδους ψωρίασης
•  σε αναφορές περιστατικών παρουσία με-

ταλλάξεων του IL-36RA

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
•  έναρξη - εντόπιση 

συνήθως σε δάχτυ-
λο του χεριού (συ-
χνότερα στον αντί-
χειρα) - σπανιότερα 
δάχτυλο ποδιού

•  ερυθηματολεπιδώ-
δες εξάνθημα στην 
περιφερική φάλαγγα με παρουσία στείρων 
φλυκταινιδίων

•  προσβάλλονται οι ονυχαίες πτυχές και η 
κοίτη του όνυχα με αποτέλεσμα ονυχοδυ-
στροφία ή ανωνυχία

•  το δέρμα στο ελεύθερο άκρο των δακτύ-
λων παρουσιάζεται εξέρυθρο, υπερκερα-
τωσικό, επώδυνο 

•  μπορεί να εμφανιστεί οστεόλυση στις άπω 
φάλαγγες

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  βακτηριακή λοίμωξη - ερπητική λοίμωξη 

(herpetic whitlow)
• μυκητίαση - δερματίτιδα εξ επαφής
• βρεφική ακροφλυκταίνωση
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  τοπικά κορτικοστεροειδή - ισχυρά
•  παράγωγα Vit D καλσιποτριόλη
•  TCIs - τακρόλιμους
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  ακιτρετίνη
•  κυκλοσπορίνη
•  βιολογικοί παράγοντες: 

- αναστολείς -TNF (infliximab)
- IL-12/23 
(αναφορά περιστατικών)

ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ 
ΠΑΛΑΜΩΝ - ΠΕΛΜΑΤΩΝ
•  χρόνια φλεγμονώδης υποτροπιάζουσα 

φλυκταινώδης δερματοπάθεια με εντόπιση 
τις παλάμες ή / και τα πέλματα ιδιαίτερα αν-
θεκτική στην θεραπεία

•  χαρακτηρίζεται από την παρουσία στείρων 
φλυκταινιδίων σε ερυθηματώδη βάση

•  η σχέση της με την ψωρίαση πλάκας είναι 
αμφιλεγόμενη

•  η απουσία χαρακτηριστικών γενετικής συ-
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σχέτισης με την ψωρίαση κατά πλάκας υ-
ποδηλώνει ότι πρόκειται για ξεχωριστή ο-
ντότητα, στο φάσμα της ψωριασικής νόσου

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΗ: 0.01- 0.05% του γενικού πληθυ-
σμού
ΗΛΙΚΙΑ: 3 - 5η δεκαετία της ζωής
ΦΥΛΟ: γυναίκες : άνδρες  5 : 1
ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ
• θυρεοειδοπάθεια (20-40%) 
• μεταβολικό σύνδρομο (30%)
•  παχυσαρκία (18-62%) - υπέρταση (12,7-

24,6%)
•  δυσλιπιδαιμία (10,2-49%) - ισχαιμική νό-

σος (28,5-38,3%)
•  σύνδρομο SAPHO (υμενίτιδα, ακμή, φλυ-

κταίνωση, υπερόστωση, οστεΐτιδα)
• ατοπία (2-17%)
• κοιλιοκάκη

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
•  κάπνισμα >90% (νικοτινικοί υποδοχείς της 

ακετυλοχολίνης)
•  λοιμώξεις (αμυγδαλίτιδα και οδοντικές λοι-

μώξεις) [ενεργοποιημένα Τ κύτταρα από τις 
αμυγδαλές μεταναστεύουν στο δέρμα πα-
λαμών-πελμάτων, προκαλώντας φλεγμονή]

•  συγκινησιακό stress
•  αλλεργιογόνα (νικέλιο, υδράργυρος, χρώ-

μιο κ.ά.)
•  φάρμακα (anti-TNFα > επίπτωση σε ασθε-

νείς με ΙΦΝΕ, ΡΑ) 
•  γενετικοί παράγοντες (μεταλλάξεις γονιδίων 

IL36RN, ASP1S3, CARD14 αλλά σε μικρό-
τερο % συγκριτικά με την γενικευμένη φλυ-
κταινώδη ψωρίαση)

 

 
Acrosyringium Is the Main Site of the Vesicle/Pustule 
Formation in Palmoplantar Pustulosis,
•  φλεγμονή στο ακροσυρίγγιο

-  σε ιστο-παθοφυσιολογικές μελέτες ανα-
φέρεται ότι η φλεγμονή σε βλάβες ΦΨΠΠ 
ξεκινά στο ακροσυρίγγιο,  οδηγώντας 
στην καταστροφή του

-  η νικοτίνη απεκκρίνεται στους εκκρινείς 
εκφορητικούς πόρους και αλλάζοντας την 
έκφραση αντιγόνων στο ακροσύριγγιο, 
προσελκύει κύτταρα Langerhans και οδη-
γεί σε παραγωγή IL-17

•  η IL-17A βρίσκεται αυξημένη στην ΦΨΠΠ 
-  αυξημένα επίπεδα IL-17 αλλά και IL-15, 

IL-22 στον ορό σε γυναίκες ασθενείς με 
ΦΨΠΠ

- η IL-15 προκαλεί παραγωγή IL-17 

-  η IL-22 ενισχύει την προφλεγμονώδη 
δράση της IL-17

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
•  συμμετρική εμφάνιση με μία ή περισσό-

τερες ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες στο 
εσωτερικό των οποίων παρουσιάζονται 
φλυκταινίδια (δυνατόν να αυξάνουν σε μέ-
γεθος και να συρρέουν σχηματίζοντας λί-
μνες)

ΕΝΤΟΠΙΣΗ: 
αμφοτερόπλευρη σε παλάμες και πέλματα
•  στα χέρια: - θέναρ (συχνότερα) - υποθέναρ 

- παλάμη κεντρικά ή περιφερικά
•  στα πόδια: - πέλμα κεντρικά/περιφερικά ή 

ολόκληρο (λιγότερο συχνά) - πτέρνα
•  βλάβες στα δάκτυλα: ασυνήθεις 
•  αλλοιώσεις στα νύχια: ονυχόλυση, βοθρία, 

σχισμοειδείς αιμορραγίες, φλυκταινίδια στο 
υπονύχιο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ
• ενυδατικά - κερατολυτικά
•  ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή (με περί-

δεση)
• παράγωγα Vit-D

ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  τοπική φωτοχημειο-

θεραπεία PUVA
•  PUVA και Re - PUVA 

(acitretin + PUVA)
• UVA-1

•  μέτρια αποτελε-
σματικότητα

•  συχνές υποτροπές 
μετά τη θεραπεία

• UVB-nb
• Excimer laser
• PDT (5-ALA)

μικρότερη αποτελεσματι-
κότητα συγκριτικά με την 
PUVA και UVA-1

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
•  ακιτρετίνη: 30 mg ημερησίως 
•  κυκλοσπορίνη: 2.5 mg/kg/ημ. (  1 mg/

kg/ημ. δόση συντήρησης)
•  μεθοτρεξάτη
•  λεφλουνομίδη
•  αλιτρετινοΐνη
•  εστέρες φουμαρικού οξέος
•  δαψόνη
•  κολχικίνη

μεμονωμένες 
αναφορές

• βιολογικοί παράγοντες
-  anti-TNFα (αναφορές για πρόκληση ή επι-

δείνωση ΦΨΠΠ)
- ετανερσέπτη 
- ανταλιμουμάμπη
- αναστολέας των IL12/IL23
-  ουστεκινουμάμπη: - αντικρουόμενα δεδο-

μένα αποτελεσματικότητας - πιθανά απο-
τελεσματικό στη δοσολογία των 90mg

- σεκουκινουμάμπη
- μπρονταλουμάμπη

•  μελέτη φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποι-
ημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικο-
νικό φάρμακο για την αξιολόγηση της α-
ποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του 
Guselkumab σε ασθενείς με ΦΨΠΠ (στην Ι-
απωνία)
T. Terui et al, JAMA Dermatology October 2019

•  n:159 ασθενείς, τυχαιοποιήθηκαν την ε-
βδομάδα 0 για να λάβουν

guselkumab 
100 mg (n = 54) τις εβδομάδες 0, 4 και 12 

και στη συνέχεια κάθε 8 
εβδομάδες

μέχρι την 
εβδομάδα 52

guselkumab 
200 mg (n = 52)

ή εικονικό 
φάρμακο (n = 53)

τις εβδομάδες 0, 4, και 12 
και στη συνέχεια, την εβδο-
μάδα 16 και 20 guselkumab 
100 mg ή 200 mg, σε ανα-
λογία 1:1 κάθε 8 εβδομάδες

μέχρι την 
εβδομάδα 60

T. Terui et al, JAMA Dermatology October 2019

Figure 1. Dermatoscopic findings of the palm of palmoplantar pustulosis (PPP). (a) The palm of the patient with 
PPP shows small vesicles, small pustules, desquamation, and erythema. (b) Dermatoscopy shows that many vesicles 
of various sizes are located on the top of the ridge together with large pustules.
Acrosyringium Is the Main Site of the Vesicle/Pustule Formation in Palmoplantar Pustulosis,  M.Murakami et al,  
Journal of Investigative Dermatology (2010) 
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•  n:159 ασθενείς, τυχαιοποιήθηκαν την εβδο-
μάδα 0 για να λάβουν

εβδομάδα 
16   

Guselkumab 100 
mg (n = 54)   

Guselkumab 200 
mg (n = 52)

Placebo (n 
= 53)

ppPASI-50 31 (57.4%)                   19 (36.5%)                18 (34.0%)

ppPASI-75 11 (20.4%)                     6 (11.5%) 2 (3.8%)

T. Terui et al, JAMA Dermatology October 2019

•  την εβδομάδα 52, οι περισσότεροι ασθενείς 
στις ομάδες του Guselkumab πέτυχαν αντα-
πόκριση ppPASI-50

•  50% ή περισσότεροι ασθενείς πέτυχαν α-
νταπόκριση ppPASI-75

εβδομάδα 
52   

Plac.  
Gusel. 100 
mg (n=25)

Plac.  
Gusel. 200 
mg (n=26)

Guselkum-
ab 100 mg 
(n = 54) 

Guselkum-
ab 200 mg 
(n = 52)

ppPASI-50 19 (76.0%) 19 (73.1%) 45 (83.3%) 44 (84.6%)

ppPASI-75 11 (44.0%) 12 (46.2%) 30 (55.6%) 31 (59.6%)

T. Terui et al, JAMA Dermatology October 2019

εβδομάδα 52   All groups combined (n=157)

ppPASI-50 127 (80.9%)

ppPASI-75 84 (53.5%)

•  ppPASI-90 επιτεύχθηκε από το 29,6% 
των ασθενών (n = 16) στην ομάδα του 
Guselkumab 100 mg και από το 36,5% (n 
= 19) στην ομάδα του Guselkumab 200 mg

εβδομάδα 
52   

Plac.  
Gusel. 100 
mg (n=25)

Plac.  
Gusel. 200 
mg (n=26)

Guselkum-
ab 100 mg 
(n = 54) 

Guselkum-
ab 200 mg 
(n = 52)

ppPASI-90 8 (32%) 6 (23.1%) 16 (29.6%) 19 (36.5%)

ppPASI-100 1 (4%) 1 (3.8%) 4 (7.4%) 1 (1.9%)

•  οι αναλογίες των ασθενών που πέτυχαν 
pp PGA 0/1/2 την εβδομάδα 52 ήταν συ-
γκρίσιμες μεταξύ των ομάδων Guselkumab 
100mg (39 [72,2%]) και Guselkumab 
200mg (40 [76,9%])

εβδομάδα 
52   

Plac.  
Gusel. 100 
mg (n=25)

Plac.  
Gusel. 200 
mg (n=26)

Guselkum-
ab 100 mg 
(n = 54) 

Guselkum-
ab 200 mg 
(n = 52)

ppPGA 0/1 13 (52%) 20 (76.9%) 39 (72.2%) 40 (76.9%)

•  πολυκεντρική μελέτη φάσης 3b, τυχαιοποι-
ημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονι-
κό φάρμακο, παράλληλων ομάδων ασθε-
νών συγκρίνοντας 2 δόσεις secukinumab 
με το εικονικό φάρμακο σε άτομα με  μέτρι-
α έως σοβαρή ΦΨΠΠ
-  Psoriasis Area and Severity Index (PPPASI) 
≥ 12

-  Dermatology Life Quality Index (DLQI) ≥ 10)
U. Mrowietz et al, J AM ACAD DERMATOL, 2019

•  μετά από 16 εβδομάδες θεραπείας, κλινι-
κή βελτίωση - ppPASI-75 παρουσίασε το 
26.6% των ασθενών στην ομάδα υπό θε-
ραπεία με Secukinumab 300 mg

εβδομάδα 16   Secukinumab 
300 mg (n=79)

Secukinumab 
150 mg (n=80)

Placebo 
(n=78)

ppPASI-75 21 (26.6%) 14 (17.5%) 11 (14.1%)

•  το ποσοστό των ανταποκρινόμενων στην ο-
μάδα που έλαβαν θεραπεία με Secukinum-
ab, 300 mg, αυξήθηκε μεταξύ της εβδομά-
δας 16 και της εβδομάδας 52

 
εβδομάδα 52   Secukinumab 300 mg 

(n=79)
Secukinumab 150 mg 
(n=80)

% ppPASI 
responders

33 (41.8%) 28 (35.0%)

•  οι ασθενείς που πέτυχαν κλινικά σημαντικές 
ανταποκρίσεις την εβδ 52 (σύμφωνα με την 
εκτίμηση του ερευνητή) συνέχισαν στη με-
λέτη επέκτασης

•  εβδομάδα 52: Secukinumab 150 mg 
n=31, Secukinumab 300 mg n=36, Place-
bo-secukinumab 150 mg n=10, Placebo-
secukinumab 300 mg n=17

εβδομάδα 148   Secukinumab 
300 mg (n=36)

Secukinumab 
150 mg (n=31)

ppPASI-50 88.9% 77.4%

ppPASI-75 72.2% 61.3%

•  υψηλή αποτελεσματικότητα και διατήρηση έ-
ως την εβδομάδα 148 του θεραπευτικού του 
αποτελέσματος με το secukinumab, στη φλυ-
κταινώδη ψωρίαση παλαμών - πελμάτων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•  Autoinflammatory psoriasis - genetics and biology of pustular 

psoriasis, R.Uppala et al, Cellurar & Molecular. Immunology 2020
•  Psoriasis and Related Disorders, Chapter 35, Rook’s Textbook of 

Dermatology, 9th  Edition, 2016
•  Pustular psoriasis and related pustular skin diseases, H. Bach-

elez, Journal of Dermatology (2018) 
•  Pustular psoriasis: pathophysiology and current treatment 

perspectives, Katie E Benjegerdes et al, Psoriasis: Targets and 
Therapy 2016:6 131–144 

•  Generalized pustular psoriasis, a review and update on treatment 
K.M. Hoegler, et al, JEADV 2018

•  European Consensus Statement on Phenotypes of Pustular Pso-
riasis, A. A. Navarini et al, J Eur Acad Dermatol Venereol, 2017

•  Pustular psoriasis of pregnancy, current perspectives, M. K. 
Trivedi et al, International Journal of Women’s Health, 2018

•  Autoinflammatory psoriasis - genetics and biology of pustular 
psoriasis, R.Uppala et al, Cellurar & Molecular Immunology 2020

•  Secukinumab Treatment to Week 148 Provides Sustained Clinical 
Benefit in Patients with Moderate to Severe Palmoplantar. Pustular 
Psoriasis who have Achieved a Meaningful Clinical Response at Week 
52: Results from the Extension Phase of 2PRECISE, Mrowietz U et 
al., Poster presented at: 27th EADV Congress, 2018 Paris, France

•  Efficacy and Safety of Guselkumab in Japanese Patients With 
Palmoplantar Pustulosis, A Phase 3 Randomized Clinical Trial, T. 
Terui  et al, JAMA Dermatol. 2019;155(10):1153-1161. 

1. Mrowietz U, et al. J Am Acad Dermatol. 2019; 80(5):1344-1352 
2. Mrowietz U et al., Poster presented at: 27th EADV Congress, 2018 Paris, France ID
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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΜΙΑ ΧρΟΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕ βρΑΧΥΠρΟΘΕΣΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η ψωρίαση κατά πλάκας, μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος 
του δέρματος που χαρακτηρίζεται από λεπιδώδεις, ερυθημα-
τώδεις πλάκες, συχνά κνησμώδεις, επηρεάζει περισσότερους 
από 125 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Καθώς η ψω-
ρίαση εμφανίζεται κατά περιόδους, οι ασθενείς βρίσκονται σε 
έναν διαρκή κύκλο εξάρσεων και υφέσεων. Περίπου 80% 
των περιπτώσεων έχουν ήπια έως μέτρια ψωρίαση, για την 
οποία η τοπική αγωγή αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής2,3. 

Η τοπική θεραπεία τείνει να ακολουθεί μια βραχυπρόθε-
σμη «κατ’ επίκληση» προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας τις εξάρ-
σεις, παρά μια μακροπρόθεσμη θεραπεία «συντήρησης», με 
στόχο την καθυστέρηση ή αποτροπή επανεμφάνισης εξάρσε-
ων. Αυτή η προσέγγιση καθιστά τη μακροπρόθεσμη διαχείρι-
ση της ψωρίασης πρόκληση, ένα ζήτημα στο οποίο η μελέτη 
PSO-LONG προσπάθησε να απαντήσει1.

ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΜΕΛΕΤΗ PSO-LONG;
Η μελέτη Φάσης 3 PSO-LONG διερεύνησε εάν η μακροχρό-

νια θεραπεία συντήρησης με αφρό Cal / BD δύο φορές την 
εβδομάδα επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη για τους ασθενείς με 
ψωρίαση κατά πλάκας σε σχέση με τη συμβατική, κατ’ επίκλη-
ση θεραπεία των εξάρσεων με αγωγή μία φορά την ημέρα.

Η μελέτη έλαβε χώρα σε 56 δερματολογικές κλινικές σε 
ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία και Γερ-
μανία, από το Φεβρουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019 
και περιλάμβανε 4 στάδια:
1.  Στάδιο αρχικής αξιολόγησης, κατά το οποίο οι ερευνητές 

έλεγξαν αν οι ασθενείς ήταν κατάλληλοι για συμμετοχή.
2.  Στάδιο θεραπείας «ανοιχτής επισήμανσης», κατά το οποίο 

όλοι οι ασθενείς έλαβαν αφρό Cal / BD σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα, άπαξ ημερησίως για 4 
εβδομάδες. Όσοι εμφάνισαν «καθαρό» ή «σχεδόν καθα-
ρό» δέρμα συνέχισαν στο επόμενο στάδιο.

3.  Στάδιο «συντήρησης» 52 εβδομάδων.
4.  Στάδιο παρακολούθησης 8 εβδομάδων, για έλεγχο εμφά-

νισης φαινομένων ”rebound” και ανεπιθύμητων ενεργειών.
Στη μελέτη συμμετείχαν 650 ενήλικες ασθενείς (ηλικίας 19–

84) με ήπια έως μέτρια ψωρίαση [Physician Global Assessment 
(PGA) ≥2] και 2-30% προσβεβλημένη επιφάνεια σώματος 
[Body Surface Area (BSA)]1. Οι ασθενείς αυτοί έλαβαν αγωγή 
με αφρό Cal / BD για 4 εβδομάδες. Από αυτούς τους ασθενείς, 
521 ασθενείς (80.2%) εμφάνισαν «καθαρό» ή «σχεδόν καθα-
ρό» δέρμα και συνέχισαν στο στάδιο συντήρησης. Στο στάδιο 
συντήρησης, 256 ασθενείς εντάχθηκαν στην ομάδα που έλαβε 
θεραπεία συντήρησης με αφρό Cal / BD δύο φορές την εβδο-
μάδα για 52 εβδομάδες και 265 ασθενείς στην ομάδα κατ’ επί-
κληση αντιμετώπισης με αφρό εικονικού φαρμάκου δύο φο-
ρές την εβδομάδα για 52 εβδομάδες. Και οι δύο ομάδες έλα-
βαν κατ’ επίκληση θεραπεία με αφρό Cal / BD μία φορά την 
ημέρα για τέσσερις εβδομάδες μετά την εμφάνιση εξάρσεων1. 

Για να μετρήσουν τα αποτελέσματα της θεραπείας συντή-

ρησης έναντι της κατ’ επίκληση αντιμετώπισης, οι ερευνητές 
παρακολούθησαν τις παραμέτρους αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας σε όλη τη μελέτη, οι οποίες συγκεντρώθηκαν και 
συγκρίθηκαν για τις δύο ομάδες.

ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΕρΑΠΕΙΑΣ ‘’ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ’’;
•  Περίπου το 80% των ασθενών ανταποκρίθηκαν στη θερα-

πεία για την ψωρίαση.
•  Από τους παραπάνω ασθενείς, περίπου το 20% είχε «κα-

θαρό» δέρμα και περίπου το 80% των ασθενών είχε «σχε-
δόν καθαρό» δέρμα. 

ΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ Η ΜΕΛΕΤΗ PSO-LONG ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗ ΘΕρΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗρΗΣΗΣ;

Μετά από 1 έτος θεραπείας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:
•  Η θεραπεία συντήρησης παρέτεινε τον διάμεσο χρόνο έως την 

εμφάνιση νέας έξαρσης κατά 26 ημέρες σε σύγκριση με την 
κατ’ επίκληση αντιμετώπιση (56 ημέρες έναντι 30 ημερών)1.

•  Η θεραπεία συντήρησης μείωσε το ποσοστό εμφάνισης νέ-
ων εξάρσεων κατά 46% σε σύγκριση με την κατ’ επίκλη-
ση αντιμετώπιση1.

•  Η θεραπεία συντήρησης αύξησε σημαντικά τον συνολικό 
χρόνο σε ύφεση, δίνοντας επιπλέον 41 ημέρες χωρίς συ-
μπτώματα κατά τη διάρκεια του έτους, σε σύγκριση με την 
κατ’ επίκληση αντιμετώπιση1.

•  Η θεραπεία συντήρησης είχε παρόμοιο προφίλ ασφάλειας 
με την κατ’ επίκληση αντιμετώπιση1.

•  Η θεραπεία συντήρησης μείωσε τον αριθμό εμφάνισης φαι-
νομένων “rebound” (σε 4 ασθενείς) σε σχέση με την κατ’ 
επίκληση αντιμετώπιση (σε 17 ασθενείς)1.
Συνολικά, η μελέτη PSO-LONG κατέδειξε ότι ο αφρός Cal / 

BD μπορεί να καθυστερήσει και να μειώσει την εμφάνιση νέ-
ων εξάρσεων εάν χρησιμοποιείται ως θεραπεία συντήρησης 
δύο φορές την εβδομάδα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μελέτη PSO-LONG έχει προσθέσει μια νέα διάσταση στην 

κατανόησή μας για τη μακροχρόνια τοπική θεραπεία της ψωρία-
σης. Είναι η πρώτη μελέτη που απέδειξε ότι η θεραπεία συντή-
ρησης με αφρό Cal / BD δύο φορές εβδομαδιαίως μπορεί να 
βελτιώσει τον μακροπρόθεσμο έλεγχο της ψωρίασης κατά πλά-
κας περισσότερο από εκείνη της κατ’ επίκληση τοπικής θεραπεί-
ας1. Επιπλέον, η μελέτη προσθέτει νέα δεδομένα σχετικά με τα 
οφέλη της μακροχρόνιας τοπικής θεραπείας για την ψωρίαση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.  Lebwohl M, et al. J Am Acad Dermatol 2020; DOI: 10.1016/j.

jaad.2020.09.037.
2.  Griffiths CEM, et al. Br J Dermatol 2017;177:e4–e7.
3.  Segaert S, et al. J Dermatolog Treat 2020 doi: 10.1080 / 

09546634.2020.1729335.

Θεραπεία συντήρησης έναντι 
αντιμετώπισης κατ’ επίκληση
ποια ςτρατηγικη τοπικης θέραπέιας για την 
ψωρίαση κατα πλακασ είναί πίο αποτελεσματίκη;
ΝΙΚΟΛΑΐΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 
Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Η νέα μελέτη 
PSO-LONG από τη 

LEO Pharma επι-
χειρεί να απαντήσει 
σε αυτό το ερώτη-
μα, μελετώντας τα 
αποτελέσματα της 
θεραπείας συντή-

ρησης για την ψω-
ρίαση κατά πλάκας 
με δερματικό αφρό 

καλσιποτριόλης / 
διπροπιονικής βη-

ταμεθαζόνης (Cal / 
BD) δύο φορές την 

εβδομάδα έναντι 
της κατ’ επίκληση 
αντιμετώπισης ά-
παξ ημερησίως1.
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Αποκρυπτογράφηση 
της αμφίδρομης σχέσης 

Ψωρίασησ & παχυσαρΚίασ
ΜΑρΙΑΝΝΑ Α. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, MD, MSc, MPH, PhD 

Ιατρός βιοπαθολόγος, FCAP, FASCP
Αναπλ. Καθηγήτρια βιολογικής Χημείας-Κλινικής βιοχημείας 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨωρΙΑΣΗ;
•  Χρόνια και υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης 

νόσος
•  Ανοσολογικής αρχής (φυσική & επίκτητη 

ανοσία) με συμμετοχή δενδριτικών κυττά-
ρων, Τ κυττάρων, φλεγμονωδών κυτταρο-
κινών

•  Προσβάλλει κατά κύριο λόγο το δέρμα και 
τα εξαρτήματά του

•  Συννοσήσεις

11/1/2020

1

Αποκρυπτογράφηση της 
αμφίδρομης σχέσης 

ψωρίασης και παχυσαρκίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Α. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, MD, MSc, MPH, PhD
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, FCAP, FASCP
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

✓Χρόνια και υποτροπιάζουσα
φλεγμονώδης νόσος
✓Ανοσολογικής αρχής (φυσική & 

επίκτητη ανοσία) με συμμετοχή 
δενδριτικών κυττάρων, Τ 
κυττάρων, φλεγμονωδών 
κυτταροκινών
✓Προσβάλλει κατά κύριο λόγο το 

δέρμα και τα εξαρτήματά του
✓Συννοσήσεις

Τι είναι η ψωρίαση;

Επιδημιολογία ψωρίασης

✓ ~ 2 % του παγκόσμιου πληθυσμού

✓ 2-4% στην Ευρώπη, 4.5% στις ΗΠΑ

✓ 3.16 % στην Ελλάδα

✓ 0.4-0.7% σε Ασιάτες, Λάπωνες, Αφρικανούς

✓ 1.9 % Αφροαμερικανούς

✓ ~ 0.7-1.37% στα παιδιά (Ευρώπη) 

✓ 2/3 των ασθενών πάσχουν από ήπια και το 
1/3 από σοβαρή ψωρίαση

✓ 5-30% των ασθενών με ψωρίαση εμφανίζουν 
ψωρισιακή αρθρίτιδα

✓ Αναλογία ♂/♀: ~ 1.1
Iskandar et al. Br J Dermatol 2020; Ritchlin et al. NEJM 2017;
Bassukas ID et al. Ageing Res 2011.

ΠΡΩΙΜΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΤΥΠΟΣ Ι)
✓Πρώιμη έναρξη  (<40 ετών)
✓ 18-29 ετών ♀, 30-39 ετών ♂
✓Θετικό οικογενειακό ιστορικό
✓85% συσχέτιση με HLA Cw6
✓Προσομοιάζει αυτοάνοσα νοσήματα
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επίκτητη ανοσία) με συμμετοχή 
δενδριτικών κυττάρων, Τ 
κυττάρων, φλεγμονωδών 
κυτταροκινών
✓Προσβάλλει κατά κύριο λόγο το 

δέρμα και τα εξαρτήματά του
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ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡξΗΣ 
& ΔΙΦΑΣΙΚΟ PATTErN ΨωρΙΑΣΗΣ 
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νόσος

Ψωρίαση: μια νόσος πέρα από το δέρμα

ΟΨΙΜΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΤΥΠΟΣ ΙΙ)
•  Όψιμη έναρξη ≥50 ετών
• 50-69 ετών , 60-69 ετών 
• Σποραδική νόσος
• 15% συσχέτιση με HLA Cw6
• Ηπιότερη νόσος
• Συννοσήσεις

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ 
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
PSORS1, IL-23A, IL-23R, IL-12B, IL-13,
TRAF3IP2, TYK2, IL28RA, IFIH1, ZNF313
ERAP1, HLA-C

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Stress, Τραυματισμός
ΦάρμακαΚάπνισμα, Μικροοργανισμοί

PSOriATiC MArCH: Γενετικοί και περι-
βαλλοντικοί παράγοντες προδιαθέτουν 
για ψωρίαση, παχυσαρκία και CVD 
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Gisondi P et al. Actas Dermosifiliogr. 2009;100(Suppl 2):14-21.

Psoriatic March: Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 
προδιαθέτουν για ψωρίαση, παχυσαρκία και CVD

Takeshita J, et al. J Am Acad Dermatol 2017;76:393–403
Papadavid & Dalamaga. Curr Obesity Rep 2020;9(3):165-178 

.

Συμπτώματα σχετιζόμενα με το δέρμα Συννοσήσεις

• Ψωριασική αρθρίτιδα (30%)

• Παχυσαρκία/Μεταβολικό 

Σύνδρομο (30-40%)

• Υπέρταση

• ΣΔ τύπου ΙΙ (12%)

• Καρδιαγγειακά νοσήματα

• Ψυχικές διαταραχές

• Φλεγμονώδη νοσήματα 

εντέρου

Χρόνια φλεγμονώδης συστηματική νόσος

Το φορτίο της ψωρίασης

✓Η ψωρίαση και η παχυσαρκία μπορεί να 
προέρχονται από μια κοινή υποκείμενη 
παθοφυσιολογία

✓Το μεταβολικό σύνδρομο έχει επίσης 
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Η ΚΕΝΤρΟΓΕΝΗΣ ΠΑΧΥΣΑρΚΙΑ, 
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•  Το μεταβολικό σύνδρομο έχει επίσης συν-
δεθεί με την ψωρίαση -ενδεχομένως είτε ως 
αιτία είτε ως αποτέλεσμα

ΔΟΣΟΕξΑρΤωΜΕΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 
ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ 
ΣΥΝΔρΟΜΟ / ΠΑΧΥΣΑρΚΙΑ
•  Η ήπια ψωρίαση συσχετίζεται με 22% αύ-

ξηση της πιθανότητας για ανάπτυξη Mets.
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θανότητας για ανάπτυξη Mets.
•  Η σοβαρή ψωρίαση με 98% αύξηση της πι-

θανότητας για ανάπτυξη Mets.
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
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Ogawa  et al. J Invest Dermatol 2019; 139: 1397-1400 

Μελέτες Μεντελιανής τυχαιοποίησης

Budu-Aggrey et al. PLoS Med 2019; 16(1):e1002739.

Aune et al. Eur J Epidemiol 2018; 33 (12): 1163-1178

Μετα-αναλύσεις για τη συσχέτιση 
παχυσαρκίας→ψωρίασης

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

❖Μη διάκριση λιπώδους μάζας από 
μυϊκή μάζα

❖Μη κατάλληλος δείκτης για αθλητές
❖Μη κατάλληλος δείκτης για άτομα >65 

ετών (↑ λιπώδης μάζα)
❖Μη κατάλληλος δείκτης για πολύ ψηλά 

άτομα
❖Πολύ υψηλά cut-off για την Ασιατική 

φυλή
❖Δεν μπορεί να εκτιμήσει την κατανομή 
λίπους 

❖Δεν μπορεί να εκτιμήσει την κεντρογενή
παχυσαρκία που μπορεί να υπάρχει 
ακόμη και σε φυσιολογικό ΔΜΣ Pischon et al. Metabolism 2019; 92: 61-70

Dalamaga et al. Metabolism 2019; 92: 121-135

Συσχέτιση σωματικού λίπους και κατανομής 
λίπους με την ψωρίαση/ΨΑ 

Το πλεονάζον σωματικό λίπος:

❖ ↑κίνδυνο ψωρίασης
❖ ↑↑κίνδυνος ψωριασικής αρθρίτιδας
❖ Ηλικία εμφάνισης ψωρίασης >40 (p=0.0006)
❖ Screening test: βιοηλεκτρική εμπέδηση 

Τοπογραφία λίπους και παθολογία

Ενδομυϊκό

Ενδοηπατικό

Υποδόριο

Σπλαγχνικό

FFA*
TNF-α*
Λεπτίνη ↑
Αδιπονεκτίνη ↓
Ρεζιστίνη ↑
Βισφατίνη↑
Ομεντίνη ↓
IL-6 (CRP)*
PAI-1*
Aγγειοτενσινογόνο*
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΝΤΕΛΙΑΝΗΣ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 
ΠΑΧΥΣΑρΚΙΑΣ  ΨΩΡΙΑΣΗΣ

11/1/2020

3

Ogawa  et al. J Invest Dermatol 2019; 139: 1397-1400 

Μελέτες Μεντελιανής τυχαιοποίησης

Budu-Aggrey et al. PLoS Med 2019; 16(1):e1002739.

Aune et al. Eur J Epidemiol 2018; 33 (12): 1163-1178

Μετα-αναλύσεις για τη συσχέτιση 
παχυσαρκίας→ψωρίασης

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

❖Μη διάκριση λιπώδους μάζας από 
μυϊκή μάζα

❖Μη κατάλληλος δείκτης για αθλητές
❖Μη κατάλληλος δείκτης για άτομα >65 

ετών (↑ λιπώδης μάζα)
❖Μη κατάλληλος δείκτης για πολύ ψηλά 

άτομα
❖Πολύ υψηλά cut-off για την Ασιατική 

φυλή
❖Δεν μπορεί να εκτιμήσει την κατανομή 
λίπους 
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❖ ↑κίνδυνο ψωρίασης
❖ ↑↑κίνδυνος ψωριασικής αρθρίτιδας
❖ Ηλικία εμφάνισης ψωρίασης >40 (p=0.0006)
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Ενδομυϊκό

Ενδοηπατικό

Υποδόριο

Σπλαγχνικό

FFA*
TNF-α*
Λεπτίνη ↑
Αδιπονεκτίνη ↓
Ρεζιστίνη ↑
Βισφατίνη↑
Ομεντίνη ↓
IL-6 (CRP)*
PAI-1*
Aγγειοτενσινογόνο*
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ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
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❖ Ηλικία εμφάνισης ψωρίασης >40 (p=0.0006)
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Τοπογραφία λίπους και παθολογία

Ενδομυϊκό

Ενδοηπατικό

Υποδόριο

Σπλαγχνικό

FFA*
TNF-α*
Λεπτίνη ↑
Αδιπονεκτίνη ↓
Ρεζιστίνη ↑
Βισφατίνη↑
Ομεντίνη ↓
IL-6 (CRP)*
PAI-1*
Aγγειοτενσινογόνο*
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•  Μη διάκριση λιπώδους μάζας από μυϊκή 
μάζα

•  Μη κατάλληλος δείκτης για αθλητές
•  Μη κατάλληλος δείκτης για άτομα >65 ε-

τών (  λιπώδης μάζα)
•  Μη κατάλληλος δείκτης για πολύ ψηλά ά-

τομα
•  Πολύ υψηλά cut-off για την Ασιατική φυλή
•  Δεν μπορεί να εκτιμήσει την κατανομή λί-

πους 
•  Δεν μπορεί να εκτιμήσει την κεντρογενή-

παχυσαρκία που μπορεί να υπάρχει ακόμη 
και σε φυσιολογικό ΔΜΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣωΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΙΠΟΥΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ/ΨΑ
Το πλεονάζον σωματικό λίπος:
•  κίνδυνο ψωρίασης
•  κίνδυνος ψωριασικής αρθρίτιδας
• Ηλικία εμφάνισης ψωρίασης > 40(p=0.0006)
• Screening test: βιοηλεκτρική εμπέδηση 
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TNF-α*
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Αδιπονεκτίνη ↓
Ρεζιστίνη ↑
Βισφατίνη↑
Ομεντίνη ↓
IL-6 (CRP)*
PAI-1*
Aγγειοτενσινογόνο*
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΠΟΥΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
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ΠΑΧΥΣΑρΚΙΑ ΜΕ ΚΑρΔΙΟΜΕΤΑβΟΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑρΑΧΕΣ
•  Αρτηριακή υπέρταση: ≥130/85 mmHg ή 

θεραπεία
•  Τριγλυκερίδια: ≥150 mg/dL
•  HDL-C: <40 mg/dL, <50 mg/dL ή λή-

ψη αγωγής
•  Σάκχαρο νηστείας: ≥100 mg/dL ή αγωγή
•  Ινσουλινοαντίσταση: HOMA-IR >2 (>95o 

των υγιών)
•  Συστηματική φλεγμονή: hsCRP >0.1 mg/L 

(>90o των υγιών)
•  Mεταβολικά μη υγιής παχυσαρκία:

- BMI ≥30 kg/m2και ≥2 κριτήρια
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

✓Αρτηριακή υπέρταση: ≥130/85 mmHg ή 
θεραπεία

✓Τριγλυκερίδια: ≥ 150 mg/dL

✓HDL-C: ♂ <40 mg/dL, ♀ <50 mg/dL ή λήψη 
αγωγής

✓Σάκχαρο νηστείας: ≥ 100 mg/dL ή αγωγή

✓Ινσουλινοαντίσταση: HOMA-IR >2 (>95o των 
υγιών)

✓Συστηματική φλεγμονή: hsCRP>0.1 mg/L 
(>90o των υγιών)

▪ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

❖Mεταβολικά μη υγιής παχυσαρκία:

BMI ≥30 kg/m2 και ≥ 2 κριτήρια Iacobini et al, Metabolism 2019;92:51-60
Eckel et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:714-724 Armstrong et al. Nutr Diabetes 2012; 2(12):e54

Μετα-αναλύσεις για τη συσχέτιση 
ψωρίασης→παχυσαρκίας

✓Οι ασθενείς με ήπια ψωρίαση έχουν ↑ 
κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας
pooled OR: 1.46 (95% CI 1.17–1.82) 

✓Οι ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση έχουν 
↑↑κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας 
pooled OR: 2.23 (95% CI 1.63–3.05)

Απώλεια βάρους (δίαιτα +/- άσκηση) και 
ψωρίαση

Pooled OR: 2.92 (95% CI: 1.39-6.13) για PASI75 MD for PASI: -2.5 (95% CI: -3.90- -1.08) 

Απώλεια βάρους (φαρμακευτική) και ψωρίαση

Mahil SK et al. Br J Dermatol 2019; 181(5):946-953 

✓ 2 μικρές σειρές ασθενών (Ahern et al, JEADV 2013 & 
Buysschaert et al, Br J Dermatol 2014) &
1 RCT (Faurschou et al, JEADV 2015)

✓ Αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 (liraglutide and 
exenatide) διάρκεια 8-18w

✓ Απώλεια βάρους: -4.1% ως -7.3%
✓ combined mean ΔPASI -3.3 ως -4.1
✓ Η δράση ήταν έκδηλη στους παχύσαρκους ασθενείς με ΣΔ 

και ψωρίαση σε σύγκριση με τους παχύσαρκους ασθενείς 
με ψωρίαση

Mahil SK et al. Br J Dermatol 2019; 181(5):946-953
Egeberg A et al. JAMA Surg 2017; 152(4):344-349.
Maglio C et al. Obesity 2017; 25(12):2068-2073

Βαριατρική Χειρουργική και ψωρίαση

ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ME ΒΜΙ ≥ 40 kg/m2 (<2 χρόνια follow-up)
✓ ↓↓ σοβαρότητα ψωρίασης 
✓ Πλήρης ύφεση ψωρίασης χωρίς φαρμακευτική αγωγή 
✓ Εξάλειψη των συννοσήσεων (ΑΥ και ΣΔ)

ΣΕ 2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

✓ ↓ κινδύνου εμφάνισης ψωρίασης και ΨΑ (HR: 0.52, 95%CI 0.33-0.81)
✓ ↑ αποτελεσματικότητα της γαστρικής παράκαμψης (bypass) έναντι 

της επιμήκους γαστρεκτομής (sleeve gastrectomy) 

Παχυσαρκία & Αποτελεσματικότητα Βιολογικών 
παραγόντων

META-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/Ν ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Singh et al, 2018 54 cohorts (22 cohorts για 
ψωρίαση/ΨΑ),
19, 372 ασθενείς
23% παχύσαρκοι

↑ Κίνδυνος Αποτυχίας θεραπευτικής αγωγής με αντι-ΤΝF-α 
(OR: 1.57, 95% CI: 1.30-1.89)

Shan et al, 2019 6 cohorts
1,625 ασθενείς, 219 Ψ και 
1,406 με ΨΑ
33% παχύσαρκοι

↑ PASI και ↓ % PASI 90/75 στους παχύσαρκους ασθενείς υπό
αντι-ΤΝF-α

↓ συμμόρφωσης στην αντι-ΤΝF-α αγωγή στους παχύσαρκους 
με ΨΑ 

Mourad et al, 2019 6 cohorts
9, 311 ασθενείς

↑ Κίνδυνος Διακοπής θεραπείας (HR: 1.21, 95%CI: 1.10-1.32)
↑ Κίνδυνος Αποτυχίας αγωγής με etanercept 

(HR: 1.24, 95% CI: 1.07-1.45)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 
ΨΩΡΙΑΣΗΣ  ΠΑΧΥΣΑρΚΙΑΣ
•  Οι ασθενείς με ήπιαψωρίαση έχουν  κίν-

δυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας pooled 
OR: 1.46 (95% CI 1.17–1.82) 

•  Οι ασθενείς με σοβαρήψωρίαση έχουν  
κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας pooled 
OR: 2.23 (95% CI 1.63–3.05)
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Egeberg A et al. JAMA Surg 2017; 152(4):344-349.
Maglio C et al. Obesity 2017; 25(12):2068-2073

Βαριατρική Χειρουργική και ψωρίαση

ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ME ΒΜΙ ≥ 40 kg/m2 (<2 χρόνια follow-up)
✓ ↓↓ σοβαρότητα ψωρίασης 
✓ Πλήρης ύφεση ψωρίασης χωρίς φαρμακευτική αγωγή 
✓ Εξάλειψη των συννοσήσεων (ΑΥ και ΣΔ)

ΣΕ 2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

✓ ↓ κινδύνου εμφάνισης ψωρίασης και ΨΑ (HR: 0.52, 95%CI 0.33-0.81)
✓ ↑ αποτελεσματικότητα της γαστρικής παράκαμψης (bypass) έναντι 

της επιμήκους γαστρεκτομής (sleeve gastrectomy) 

Παχυσαρκία & Αποτελεσματικότητα Βιολογικών 
παραγόντων

META-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/Ν ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Singh et al, 2018 54 cohorts (22 cohorts για 
ψωρίαση/ΨΑ),
19, 372 ασθενείς
23% παχύσαρκοι

↑ Κίνδυνος Αποτυχίας θεραπευτικής αγωγής με αντι-ΤΝF-α 
(OR: 1.57, 95% CI: 1.30-1.89)

Shan et al, 2019 6 cohorts
1,625 ασθενείς, 219 Ψ και 
1,406 με ΨΑ
33% παχύσαρκοι

↑ PASI και ↓ % PASI 90/75 στους παχύσαρκους ασθενείς υπό
αντι-ΤΝF-α

↓ συμμόρφωσης στην αντι-ΤΝF-α αγωγή στους παχύσαρκους 
με ΨΑ 

Mourad et al, 2019 6 cohorts
9, 311 ασθενείς

↑ Κίνδυνος Διακοπής θεραπείας (HR: 1.21, 95%CI: 1.10-1.32)
↑ Κίνδυνος Αποτυχίας αγωγής με etanercept 

(HR: 1.24, 95% CI: 1.07-1.45)

ΑΠωΛΕΙΑ βΑρΟΥΣ (ΔΙΑΙΤΑ+/-ΑΣΚΗΣΗ) 
ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

✓Αρτηριακή υπέρταση: ≥130/85 mmHg ή 
θεραπεία

✓Τριγλυκερίδια: ≥ 150 mg/dL

✓HDL-C: ♂ <40 mg/dL, ♀ <50 mg/dL ή λήψη 
αγωγής

✓Σάκχαρο νηστείας: ≥ 100 mg/dL ή αγωγή

✓Ινσουλινοαντίσταση: HOMA-IR >2 (>95o των 
υγιών)

✓Συστηματική φλεγμονή: hsCRP>0.1 mg/L 
(>90o των υγιών)

▪ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

❖Mεταβολικά μη υγιής παχυσαρκία:

BMI ≥30 kg/m2 και ≥ 2 κριτήρια Iacobini et al, Metabolism 2019;92:51-60
Eckel et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:714-724 Armstrong et al. Nutr Diabetes 2012; 2(12):e54

Μετα-αναλύσεις για τη συσχέτιση 
ψωρίασης→παχυσαρκίας

✓Οι ασθενείς με ήπια ψωρίαση έχουν ↑ 
κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας
pooled OR: 1.46 (95% CI 1.17–1.82) 

✓Οι ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση έχουν 
↑↑κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας 
pooled OR: 2.23 (95% CI 1.63–3.05)

Απώλεια βάρους (δίαιτα +/- άσκηση) και 
ψωρίαση

Pooled OR: 2.92 (95% CI: 1.39-6.13) για PASI75 MD for PASI: -2.5 (95% CI: -3.90- -1.08) 

Απώλεια βάρους (φαρμακευτική) και ψωρίαση

Mahil SK et al. Br J Dermatol 2019; 181(5):946-953 

✓ 2 μικρές σειρές ασθενών (Ahern et al, JEADV 2013 & 
Buysschaert et al, Br J Dermatol 2014) &
1 RCT (Faurschou et al, JEADV 2015)

✓ Αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 (liraglutide and 
exenatide) διάρκεια 8-18w

✓ Απώλεια βάρους: -4.1% ως -7.3%
✓ combined mean ΔPASI -3.3 ως -4.1
✓ Η δράση ήταν έκδηλη στους παχύσαρκους ασθενείς με ΣΔ 

και ψωρίαση σε σύγκριση με τους παχύσαρκους ασθενείς 
με ψωρίαση

Mahil SK et al. Br J Dermatol 2019; 181(5):946-953
Egeberg A et al. JAMA Surg 2017; 152(4):344-349.
Maglio C et al. Obesity 2017; 25(12):2068-2073
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αντι-ΤΝF-α

↓ συμμόρφωσης στην αντι-ΤΝF-α αγωγή στους παχύσαρκους 
με ΨΑ 

Mourad et al, 2019 6 cohorts
9, 311 ασθενείς

↑ Κίνδυνος Διακοπής θεραπείας (HR: 1.21, 95%CI: 1.10-1.32)
↑ Κίνδυνος Αποτυχίας αγωγής με etanercept 

(HR: 1.24, 95% CI: 1.07-1.45)

ΑΠωΛΕΙΑ βΑρΟΥΣ (ΦΑρΜΑΚΕΥΤΙΚΗ) 
ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ
•  2 μικρές σειρές ασθενών (Ahern et al, JEADV 

2013 & Buysschaertet al, Br J Dermatol 
2014)& 1 RCT (Faurschouet al, JEADV2015)

•  Αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 (lira-
glutide and exenatide) διάρκεια 8-18w

•  Απώλεια βάρους: -4.1% ως -7.3%
•  combined mean ΔPASI -3.3 ως -4.1
•  Η δράση ήταν έκδηλη στους παχύσαρκους 

ασθενείς με ΣΔ και ψωρίαση σε σύγκριση 
με τους παχύσαρκους ασθενείς με ψωρίαση

βΑρΙΑΤρΙΚΗ ΧΕΙρΟΥρΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ME ΒΜΙ ≥40kg/
m2 (<2 χρόνια follow-up)
•  σοβαρότητα ψωρίασης 
•  Πλήρης ύφεση ψωρίασης χωρίς φαρμακευ-

τική αγωγή 
•  Εξάλειψη των συννοσήσεων (ΑΥ και ΣΔ)
ΣΕ 2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
•   κινδύνου εμφάνισης ψωρίασης και ΨΑ 

(HR: 0.52, 95% CI 0.33-0.81)
•   αποτελεσματικότητα της γαστρικής παρά-

καμψης (bypass) έναντι της επιμήκους γα-
στρεκτομής (sleeve gastrectomy) 
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ΠΑΧΥΣΑρΚΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
META-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/Ν 

ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Singh et al, 2018 54 cohorts 
(22 cohorts 
για ψωρίαση/Ψα), 
19, 372 ασθενείς, 
23% παχύσαρκοι

  κίνδυνος αποτυχίας 
θεραπευτικής αγω-
γής με αντι-τνF-α 
(OR: 1.57, 95% CI: 
1.30-1.89)

Shan et al, 2019 6 cohorts, 
1,625 ασθενείς, 
219 Ψ και 
1,406 με Ψα, 
33% παχύσαρκοι

  PASI και  % PASI 
90/75 στους παχύ-
σαρκους ασθενείς 
υπό αντι-τνF-α 

  συμμόρφωσης στην 
αντι-τνF-α αγω-
γή στους παχύσαρ-
κους με Ψα

Mourad et al, 2019 6 cohorts
9, 311 ασθενείς

  κίνδυνος Διακοπής 
θεραπείας (HR: 1.21, 
95%CI: 1.10-1.32)

  κίνδυνος αποτυχίας 
αγωγής με etanercept 
(HR: 1.24, 95% CI: 
1.07-1.45)
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5

Mourad A et al. Br J Dermatol. 2019 Sep;181(3):450-458.

Shan J et al. Joint Bone Spine 2019 Mar;86(2):173-183.

METAFLAMMATION
✓ Μεταβολική
✓ Μέτριας έντασης
✓ Χρόνια
✓ Τροποποίηση ιστικού

μικροπεριβάλλοντος
✓ Πολυοργανική
✓ Συνδετικός κρίκος 

παχυσαρκίας & IR

* Hotamisligil, Nature 2006;444:860-867 – Medzhitov, Nature 2008;454(7203):428-435* Hotamisligil, Nature 2006;444:860-867

Tsigalou C, Vallianou N, Dalamaga M. Curr Obes Rep 2020 Sep;9(3):245-254

Coimbra et al. JEADV 2016;30: 1876-1885 

Ψωρίαση-Παχυσαρκία-Λιπώδης ιστός (Κυτοκίνες-
Λιποκίνες)

Gooderham et al. JEADV 2018; 32: 1111-1119

Θυμοκύτταρα:
Προστασία από απόπτωση

Μακροφάγα:
Ρύθμιση φαγοκυττάρωσης, 
σύνθεσης κυτταροκινών

Πολυμορφοπύρηνα:
Ρύθμιση οξειδωτικής ικανότητας

Μονοκύτταρα:
↑ TNFα, IL1Ra

Τ λεμφοκύτταρα:
Ρύθμιση αριθμού, λειτουργικότητας
↑ IFNγ
↓ IL4
↑ έκφρασης μορίων
προσκόλλησης (VLA-2, ICAM-1)

Λεπτίνη

Ενεργειακή 
ομοιόσταση

Λήψη
τροφής

↑ Κατανάλωση 
ενεργείας

Δυσλειτουργία

Παχυσαρκία

Ανοσία

Επούλωση
ιστικών βλαβών

Οι πολλαπλές λειτουργίες 
της λεπτίνης

11/1/2020
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METAFLAMMATION
•  Μεταβολική
• Μέτριας έντασης
• Χρόνια 
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μικροπεριβάλλοντος
✓ Πολυοργανική
✓ Συνδετικός κρίκος 

παχυσαρκίας & IR

* Hotamisligil, Nature 2006;444:860-867 – Medzhitov, Nature 2008;454(7203):428-435* Hotamisligil, Nature 2006;444:860-867

Tsigalou C, Vallianou N, Dalamaga M. Curr Obes Rep 2020 Sep;9(3):245-254

Coimbra et al. JEADV 2016;30: 1876-1885 

Ψωρίαση-Παχυσαρκία-Λιπώδης ιστός (Κυτοκίνες-
Λιποκίνες)

Gooderham et al. JEADV 2018; 32: 1111-1119

Θυμοκύτταρα:
Προστασία από απόπτωση

Μακροφάγα:
Ρύθμιση φαγοκυττάρωσης, 
σύνθεσης κυτταροκινών

Πολυμορφοπύρηνα:
Ρύθμιση οξειδωτικής ικανότητας

Μονοκύτταρα:
↑ TNFα, IL1Ra

Τ λεμφοκύτταρα:
Ρύθμιση αριθμού, λειτουργικότητας
↑ IFNγ
↓ IL4
↑ έκφρασης μορίων
προσκόλλησης (VLA-2, ICAM-1)

Λεπτίνη

Ενεργειακή 
ομοιόσταση

Λήψη
τροφής

↑ Κατανάλωση 
ενεργείας

Δυσλειτουργία

Παχυσαρκία

Ανοσία

Επούλωση
ιστικών βλαβών

Οι πολλαπλές λειτουργίες 
της λεπτίνης

• Τροποποίηση ιστικούμικροπεριβάλλοντος
• Πολυοργανική
• Συνδετικός κρίκος παχυσαρκίας & IR
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ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ 
(ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ-ΛΙΠΟΚΙΝΕΣ)
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ΛΕΠΤΙΝΗ 
& ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

11/1/2020

6

Λεπτίνη και ανοσοποιητικό σύστημα

Leptin deficiency Leptin excess

Type 2 diabetesCongenital Lipodystrophy Common obesity NAFLD
HIV-associated

lipotoxicity

Inflammation
Fibrosis*

Appetite
Food intake
Body weight

Lipids
Glucose

Insulin resistance

Food intake
Body weight

Lipids
HbA1c

Insulin resistance
Hepatic steatosis

Myosteatosis
Proteinuria

Glomelural injury
Menstrual abnormalities

Visceral fat
Insulin resistance

Lipids ?

Minimal or 
no weight loss

Insulin resistance
unaffected

TZD 
co-administration

Pramlintide
co-administration

Glycemic control 
unaffected 

Insulin resistance
unaffected

Hypertension ?

Administration
after weight loss

Leptin gene mutation

? ?

?

?

Dalamaga M et al. Cell Metabolism 2013; 18(1):29-42
Dalamaga M et al. Endocrine Rev 2012; 34(3):377-412

Λεπτίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν συμμετεχόντων Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Zhu et al. Clin Exp 
Dermatol 2013

11 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

773 Α/ 570 Μ SMD +7.24 ng/mL 
(4.55-9.93), p<0.001

↑ λεπτίνη

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD +5.64 ng/mL 
(3-8.29), p<0.001

↑ λεπτίνη

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α SMD -014 (-0.34-
0.05)

Δεν μεταβάλλεται 
με τη θεραπεία

ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ

Η υποαδιπονεκτιναιμία
<10μg/mL αυξάνει τον κίνδυνο 
για σακχαρώδη διαβήτη ΙΙ

Li S et al. JAMA 2009
Κizer et al. Diabetes Care 2012

Προστατευτικός ρόλος της Αδιπονεκτίνης στην Aθηροσκλήρυνση
και φλεγμονή

λιποκύτταρο

ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ

TNF-α

- -

+
NO Προσκόλληση

Mονοκυττάρων

- E selectin
VCAM-1
ICAM-1

Μετατροπή των Μφ σε
αφρώδη κύτταρα

-

↑TIMP -1 και
αναστολή της ρήξης της
αθ. πλάκας

Πολ/σμός και 
μετανάστευση

των SMC

-ΙL-6, CRP-

+

Αδιπονεκτίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν 
συμμετεχόντων

Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Zhu et al. Clin Exp 
Dermatol 2013

9 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

389 Α / 360 Μ SMD -0.15 μg/mL
(-0.616-0.315), p=0.53

SMD 0.99 μg/mL  
(-.026-4.624), p=0.58

~ Αδιπονεκτίνη
~ ΗΜW

Bai et al. 
Oncotarget, 2017

59 αναδρομικές, 4 
διασκοπικές

2,876 Α/2,237 Μ SMD -0.90 μg/mL
(-0.02- -1.78), p<0.05

↓ Αδιπονεκτίνη

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD -1.87μg/mL (-
2.76—0.98), p<0.001

↓ Αδιπονεκτίνη

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α SMD 0.06 (-0.09-0.20), 
p>0.05

Δεν μεταβάλλεται 
με τη θεραπεία
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(-0.616-0.315), p=0.53

SMD 0.99 μg/mL  
(-.026-4.624), p=0.58

~ Αδιπονεκτίνη
~ ΗΜW

Bai et al. 
Oncotarget, 2017

59 αναδρομικές, 4 
διασκοπικές

2,876 Α/2,237 Μ SMD -0.90 μg/mL
(-0.02- -1.78), p<0.05

↓ Αδιπονεκτίνη

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD -1.87μg/mL (-
2.76—0.98), p<0.001

↓ Αδιπονεκτίνη

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α SMD 0.06 (-0.09-0.20), 
p>0.05

Δεν μεταβάλλεται 
με τη θεραπεία

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ 
AΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ & ΦΛΕΓΜΟΝΗ
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Λεπτίνη και ανοσοποιητικό σύστημα

Leptin deficiency Leptin excess

Type 2 diabetesCongenital Lipodystrophy Common obesity NAFLD
HIV-associated

lipotoxicity

Inflammation
Fibrosis*

Appetite
Food intake
Body weight

Lipids
Glucose

Insulin resistance

Food intake
Body weight

Lipids
HbA1c

Insulin resistance
Hepatic steatosis

Myosteatosis
Proteinuria

Glomelural injury
Menstrual abnormalities

Visceral fat
Insulin resistance

Lipids ?

Minimal or 
no weight loss

Insulin resistance
unaffected

TZD 
co-administration

Pramlintide
co-administration

Glycemic control 
unaffected 

Insulin resistance
unaffected

Hypertension ?

Administration
after weight loss

Leptin gene mutation

? ?

?

?

Dalamaga M et al. Cell Metabolism 2013; 18(1):29-42
Dalamaga M et al. Endocrine Rev 2012; 34(3):377-412

Λεπτίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν συμμετεχόντων Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Zhu et al. Clin Exp 
Dermatol 2013

11 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

773 Α/ 570 Μ SMD +7.24 ng/mL 
(4.55-9.93), p<0.001

↑ λεπτίνη

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD +5.64 ng/mL 
(3-8.29), p<0.001

↑ λεπτίνη

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α SMD -014 (-0.34-
0.05)

Δεν μεταβάλλεται 
με τη θεραπεία

ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ

Η υποαδιπονεκτιναιμία
<10μg/mL αυξάνει τον κίνδυνο 
για σακχαρώδη διαβήτη ΙΙ

Li S et al. JAMA 2009
Κizer et al. Diabetes Care 2012

Προστατευτικός ρόλος της Αδιπονεκτίνης στην Aθηροσκλήρυνση
και φλεγμονή

λιποκύτταρο

ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ

TNF-α

- -

+
NO Προσκόλληση

Mονοκυττάρων

- E selectin
VCAM-1
ICAM-1

Μετατροπή των Μφ σε
αφρώδη κύτταρα

-

↑TIMP -1 και
αναστολή της ρήξης της
αθ. πλάκας

Πολ/σμός και 
μετανάστευση

των SMC

-ΙL-6, CRP-

+

Αδιπονεκτίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν 
συμμετεχόντων

Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Zhu et al. Clin Exp 
Dermatol 2013

9 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

389 Α / 360 Μ SMD -0.15 μg/mL
(-0.616-0.315), p=0.53

SMD 0.99 μg/mL  
(-.026-4.624), p=0.58

~ Αδιπονεκτίνη
~ ΗΜW

Bai et al. 
Oncotarget, 2017

59 αναδρομικές, 4 
διασκοπικές

2,876 Α/2,237 Μ SMD -0.90 μg/mL
(-0.02- -1.78), p<0.05

↓ Αδιπονεκτίνη

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD -1.87μg/mL (-
2.76—0.98), p<0.001

↓ Αδιπονεκτίνη

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α SMD 0.06 (-0.09-0.20), 
p>0.05

Δεν μεταβάλλεται 
με τη θεραπεία

ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ
Μετα-
ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελε-
τών και 
είδος

Ν συμ-
μετεχό-
ντων

Pooled ΟR, 
95%CIή 
SΜD, 95%CI

Παρατη-
ρήσεις

Zhu et al. 
Clin Exp 
Dermatol 
2013

9 ανα-
δρομικές 
ασθενών-
μαρτύρων

389 α 
/ 360 
Μ

SMD -0.15μg/
mL (-0.616-
0.315), 
p=0.53 
SMD 0.99 
μg/mL  (-
.026-4.624), 
p=0.58

~ αδιπο-
νεκτίνη
~ημW

Bai et al. 
Oncotarget, 
2017

59 ανα-
δρομικές, 
4 διασκο-
πικές

2,876 
α/2, 
237 Μ

SMD -0.90μg/
mL (-0.02--
1.78), p<0.05

  αδιπο-
νεκτίνη

Kyriakou 
et al. Der-
matology 
2017

38 ανα-
δρομικές 
ασθενών-
μαρτύρων

5,795 
A

SMD 
-1.87μg/mL 
(-2.76-0.98), 
p<0.001

  αδιπο-
νεκτίνη

Kyriakou et 
al. Br J Der-
matol 2018

17μελέτες 
προ και 
μετά θε-
ραπείας 

782 α SMD 0.06(-
0.09-0.20), 
p>0.05

Δεν μετα-
βάλλεται 
με τη θε-
ραπεία

ΡΕζΙΣΤΙΝΗ
•  114 αμινοξέα, 12.5 kDa
•  Ανήκει στην οικογένεια RELM (άνθρωπος: 

ρεζιστίνη+RELMβ)
•  Εκφραση κυρίως στα μακροφάγα (άνθρω-

πος) στα λιποκύτταρα (επίμυες)
•  Ισομορφές: τριμερής (επίμυες), ολιγομερής 

(άνθρωπος)
•  Σημαντικός ρόλος: Φλεγμονή 



ΣΕΛΙΔΑ 61

Tilg and Moschen, Nat Rev Immunol 2006;6:772-
832006, Dalamaga et al. Cytokine 2019; 119:62-70.
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Tilg and Moschen, Nat Rev Immunol 2006;6:772-832006
Dalamaga et al. Cytokine 2019; 119:62-70. 

❖114 αμινοξέα, 12.5 kDa
❖Ανήκει στην οικογένεια RELM

(άνθρωπος: ρεζιστίνη+RELMβ)
❖Εκφραση κυρίως στα μακροφάγα

(άνθρωπος) 
στα λιποκύτταρα (επίμυες)

❖Ισομορφές: τριμερής (επίμυες), 
ολιγομερής (άνθρωπος)

❖Σημαντικός ρόλος: Φλεγμονή 
Διεγείρεται από, και διεγείρει τη

ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ΡΕΖΙΣΤΙΝΗ
Ρεζιστίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν 
συμμετεχόντων

Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Huang et al. Lipids 
Health Dis 2015

9 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

412 Α / 384 Μ SMD +2.22 ng/mL
(1.14-3.29), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 
(Καυκάσια + 
Ασιατική φυλή)

Bai et al. 
Oncotarget, 2017

59 αναδρομικές, 4 
διασκοπικές

2,876 Α/2,237 Μ SMD +1.97 ng/mL
(0.58- 3.37), p<0.05

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD +4.66 ng/mL (2.62-
6.69), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α Μετά τη θεραπεία
SMD -0.50 ng/mL (-0.20--
0.79), p>0.05

↓Ρεζιστίνη μετά 
τη θεραπεία

Dalamaga M et al. Metabolism 2018; 82:72-87 

Βισφατίνη και Ψωρίαση

Bai et al. Oncotarget 2017; 9: 1266-1278.

❖152-163 αμινοξέα, 14 kDa
❖Παράγεται κυρίως στα λιποκύτταρα (WAT) και στα 

ηπατοκύτταρα
❖Εκκρίνεται ως ανενεργός προ-προχημερίνη, η οποία 

υφίσταται διαδοχικές πρωτεολύσεις από πρωτεάσες
των καταρρακτών της πήξης-ινωδόλυσης-φλεγμονής 
(δρουν στο C-τελικό άκρο της χημερίνης)→ πολλαπλές
ισομορφές με # βιοδραστικότητα

❖3 Υποδοχείς: CMKLR1 (λευκοκύτταρα, λιπώδης ιστός),
CPR1 (λιπώδης ιστός, ΚΝΣ), 
CCRL2 (πνεύμονας,καρδιακός μυς,

σπλήνας, λευκοκύτταρα)
❖90-200 ng/mL, ↑ chemerin σε ♀ και σε ↑ ηλικία
❖ΡΟΛΟΣ: λιπογένεση-φλεγμονή-μεταβολισμός 

Χημερίνη και Ψωρίαση

❖ ↑ Παχυσαρκία (κεντρογενής), ↓ 
άσκηση, βαριατρική χειρουργική

+ BMI, WC, WHR, CRP
❖ ↑ Μεταβολικό σύνδρομο (cut-off  ≥ 240

ng/mL) και ΣΔΙΙ
+WC, TRG, LDL-C, GLU, Ins, HOMA-IR,

SBP, DBP, CRP
- HDL-C

❖ ↑ Στεφανιαία νόσος
+βαρύτητα ΣΝ (Gensini score)

ΧΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Buechler et al. Int J Mol Sci 2019; 20(5):1128
Dalamaga M et al. Lung Cancer 2018; 125:291-299 

❖313 αμινοξέα, 35 kDa
❖Η Ομεντίνη/ιντελεκτίνη-1 περιγράφηκε για πρώτη 

φορά στα εντερικά κύτταρα Paneth→αμυντικός 
ρόλος έναντι των παθογόνων εντροβακτηριακών
μικροοργανισμών

❖Εκφράζεται στον καρδιακό μυ, πνεύμονα, 
ωοθήκες, πλακούντα

❖Εκφράζεται στα στρωματικά κύτταρα του 
σπλαγνικού λίπους

❖Η ομεντίνη-1 είναι η κύρια κυκλοφορούσα 
ισομορφή.

❖ΡΟΛΟΙ: Αντι-φλεγμονώδης, προ-αποπτωτικός, 
καρδιο-προστατευτικός, ρόλος στο μεταβολισμό 
της γλυκόζης.

Ομεντίνη και Ψωρίαση

ΡΕζΙΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ
Μετα-
ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελε-
τών και 
είδος

Ν συμ-
μετεχό-
ντων

Pooled ΟR, 
95%CIή 
SΜD, 95%CI

Παρατη-
ρήσεις

Huang et 
al. Lipids 
Health Dis 
2015

9ανα-
δρομικές 
ασθενών-
μαρτύρων

412α / 
384Μ

SMD +2.22 
ng/mL 
(1.14-3.29), 
p<0.001

 ρε-
ζιστίνη 
(καυκάσια 
+ ασιατική 
φυλή)

Bai et al. 
Oncotarget, 
2017

59 ανα-
δρομικές, 
4 διασκο-
πικές

2,876 
α/2, 
237 Μ

SMD +1.97 
ng/mL 
(0.58-3.37), 
p<0.05

 ρεζι-
στίνη 

Kyriakou-
et al. Der-
matology 
2017

38 ανα-
δρομικές 
ασθενών-
μαρτύρων

5,795 
A

SMD +4.66 
n g / m L 
(2.62-6.69), 
p<0.001

 ρεζι-
στίνη 

Kyriakouet 
al. Br J Der-
matol 2018

17μελέτες 
προ και 
μετά θε-
ραπείας 

782 α Μετά τη 
θεραπεία. SMD 
-0.50ng/mL (-
0.20--0.79), 
p>0.05

 ρεζι-
στίνη μετά 
τη θερα-
πεία

ΒΙΣΦΑΤΙΝΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ
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Tilg and Moschen, Nat Rev Immunol 2006;6:772-832006
Dalamaga et al. Cytokine 2019; 119:62-70. 

❖114 αμινοξέα, 12.5 kDa
❖Ανήκει στην οικογένεια RELM

(άνθρωπος: ρεζιστίνη+RELMβ)
❖Εκφραση κυρίως στα μακροφάγα

(άνθρωπος) 
στα λιποκύτταρα (επίμυες)

❖Ισομορφές: τριμερής (επίμυες), 
ολιγομερής (άνθρωπος)

❖Σημαντικός ρόλος: Φλεγμονή 
Διεγείρεται από, και διεγείρει τη

ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ΡΕΖΙΣΤΙΝΗ
Ρεζιστίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν 
συμμετεχόντων

Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Huang et al. Lipids 
Health Dis 2015

9 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

412 Α / 384 Μ SMD +2.22 ng/mL
(1.14-3.29), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 
(Καυκάσια + 
Ασιατική φυλή)

Bai et al. 
Oncotarget, 2017

59 αναδρομικές, 4 
διασκοπικές

2,876 Α/2,237 Μ SMD +1.97 ng/mL
(0.58- 3.37), p<0.05

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD +4.66 ng/mL (2.62-
6.69), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α Μετά τη θεραπεία
SMD -0.50 ng/mL (-0.20--
0.79), p>0.05

↓Ρεζιστίνη μετά 
τη θεραπεία

Dalamaga M et al. Metabolism 2018; 82:72-87 

Βισφατίνη και Ψωρίαση

Bai et al. Oncotarget 2017; 9: 1266-1278.

❖152-163 αμινοξέα, 14 kDa
❖Παράγεται κυρίως στα λιποκύτταρα (WAT) και στα 

ηπατοκύτταρα
❖Εκκρίνεται ως ανενεργός προ-προχημερίνη, η οποία 

υφίσταται διαδοχικές πρωτεολύσεις από πρωτεάσες
των καταρρακτών της πήξης-ινωδόλυσης-φλεγμονής 
(δρουν στο C-τελικό άκρο της χημερίνης)→ πολλαπλές
ισομορφές με # βιοδραστικότητα

❖3 Υποδοχείς: CMKLR1 (λευκοκύτταρα, λιπώδης ιστός),
CPR1 (λιπώδης ιστός, ΚΝΣ), 
CCRL2 (πνεύμονας,καρδιακός μυς,

σπλήνας, λευκοκύτταρα)
❖90-200 ng/mL, ↑ chemerin σε ♀ και σε ↑ ηλικία
❖ΡΟΛΟΣ: λιπογένεση-φλεγμονή-μεταβολισμός 

Χημερίνη και Ψωρίαση

❖ ↑ Παχυσαρκία (κεντρογενής), ↓ 
άσκηση, βαριατρική χειρουργική

+ BMI, WC, WHR, CRP
❖ ↑ Μεταβολικό σύνδρομο (cut-off  ≥ 240

ng/mL) και ΣΔΙΙ
+WC, TRG, LDL-C, GLU, Ins, HOMA-IR,

SBP, DBP, CRP
- HDL-C

❖ ↑ Στεφανιαία νόσος
+βαρύτητα ΣΝ (Gensini score)

ΧΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Buechler et al. Int J Mol Sci 2019; 20(5):1128
Dalamaga M et al. Lung Cancer 2018; 125:291-299 

❖313 αμινοξέα, 35 kDa
❖Η Ομεντίνη/ιντελεκτίνη-1 περιγράφηκε για πρώτη 

φορά στα εντερικά κύτταρα Paneth→αμυντικός 
ρόλος έναντι των παθογόνων εντροβακτηριακών
μικροοργανισμών

❖Εκφράζεται στον καρδιακό μυ, πνεύμονα, 
ωοθήκες, πλακούντα

❖Εκφράζεται στα στρωματικά κύτταρα του 
σπλαγνικού λίπους

❖Η ομεντίνη-1 είναι η κύρια κυκλοφορούσα 
ισομορφή.

❖ΡΟΛΟΙ: Αντι-φλεγμονώδης, προ-αποπτωτικός, 
καρδιο-προστατευτικός, ρόλος στο μεταβολισμό 
της γλυκόζης.

Ομεντίνη και Ψωρίαση

11/1/2020
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Tilg and Moschen, Nat Rev Immunol 2006;6:772-832006
Dalamaga et al. Cytokine 2019; 119:62-70. 

❖114 αμινοξέα, 12.5 kDa
❖Ανήκει στην οικογένεια RELM

(άνθρωπος: ρεζιστίνη+RELMβ)
❖Εκφραση κυρίως στα μακροφάγα

(άνθρωπος) 
στα λιποκύτταρα (επίμυες)

❖Ισομορφές: τριμερής (επίμυες), 
ολιγομερής (άνθρωπος)

❖Σημαντικός ρόλος: Φλεγμονή 
Διεγείρεται από, και διεγείρει τη

ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ΡΕΖΙΣΤΙΝΗ
Ρεζιστίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν 
συμμετεχόντων

Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Huang et al. Lipids 
Health Dis 2015

9 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

412 Α / 384 Μ SMD +2.22 ng/mL
(1.14-3.29), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 
(Καυκάσια + 
Ασιατική φυλή)

Bai et al. 
Oncotarget, 2017

59 αναδρομικές, 4 
διασκοπικές

2,876 Α/2,237 Μ SMD +1.97 ng/mL
(0.58- 3.37), p<0.05

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD +4.66 ng/mL (2.62-
6.69), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α Μετά τη θεραπεία
SMD -0.50 ng/mL (-0.20--
0.79), p>0.05

↓Ρεζιστίνη μετά 
τη θεραπεία

Dalamaga M et al. Metabolism 2018; 82:72-87 

Βισφατίνη και Ψωρίαση

Bai et al. Oncotarget 2017; 9: 1266-1278.

❖152-163 αμινοξέα, 14 kDa
❖Παράγεται κυρίως στα λιποκύτταρα (WAT) και στα 

ηπατοκύτταρα
❖Εκκρίνεται ως ανενεργός προ-προχημερίνη, η οποία 

υφίσταται διαδοχικές πρωτεολύσεις από πρωτεάσες
των καταρρακτών της πήξης-ινωδόλυσης-φλεγμονής 
(δρουν στο C-τελικό άκρο της χημερίνης)→ πολλαπλές
ισομορφές με # βιοδραστικότητα

❖3 Υποδοχείς: CMKLR1 (λευκοκύτταρα, λιπώδης ιστός),
CPR1 (λιπώδης ιστός, ΚΝΣ), 
CCRL2 (πνεύμονας,καρδιακός μυς,

σπλήνας, λευκοκύτταρα)
❖90-200 ng/mL, ↑ chemerin σε ♀ και σε ↑ ηλικία
❖ΡΟΛΟΣ: λιπογένεση-φλεγμονή-μεταβολισμός 

Χημερίνη και Ψωρίαση

❖ ↑ Παχυσαρκία (κεντρογενής), ↓ 
άσκηση, βαριατρική χειρουργική

+ BMI, WC, WHR, CRP
❖ ↑ Μεταβολικό σύνδρομο (cut-off  ≥ 240

ng/mL) και ΣΔΙΙ
+WC, TRG, LDL-C, GLU, Ins, HOMA-IR,

SBP, DBP, CRP
- HDL-C

❖ ↑ Στεφανιαία νόσος
+βαρύτητα ΣΝ (Gensini score)

ΧΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Buechler et al. Int J Mol Sci 2019; 20(5):1128
Dalamaga M et al. Lung Cancer 2018; 125:291-299 

❖313 αμινοξέα, 35 kDa
❖Η Ομεντίνη/ιντελεκτίνη-1 περιγράφηκε για πρώτη 

φορά στα εντερικά κύτταρα Paneth→αμυντικός 
ρόλος έναντι των παθογόνων εντροβακτηριακών
μικροοργανισμών

❖Εκφράζεται στον καρδιακό μυ, πνεύμονα, 
ωοθήκες, πλακούντα

❖Εκφράζεται στα στρωματικά κύτταρα του 
σπλαγνικού λίπους

❖Η ομεντίνη-1 είναι η κύρια κυκλοφορούσα 
ισομορφή.

❖ΡΟΛΟΙ: Αντι-φλεγμονώδης, προ-αποπτωτικός, 
καρδιο-προστατευτικός, ρόλος στο μεταβολισμό 
της γλυκόζης.

Ομεντίνη και Ψωρίαση

ΧΗΜΕρΙΝΗ ΚΑΙ ΨωρΙΑΣΗ
•  152-163 αμινοξέα, 14kDa
•  Παράγεται κυρίως στα λιποκύτταρα (WAT)

και στα ηπατοκύτταρα
•  Εκκρίνεται ως ανενεργός προ-προχημερίνη, 

η οποία υφίσταται διαδοχικές πρωτεολύ-
σεις από πρωτεάσες των καταρρακτών της 
πήξης - ινωδόλυσης - φλεγμονής (δρουν 
στο C- τελικό άκρο της χημερίνης)  πολ-

λαπλές ισομορφές με # βιοδραστικότητα
•  3 Υποδοχείς: CMKLR1 (λευκοκύτταρα, λι-

πώδης ιστός), CPR1 (λιπώδης ιστός, ΚΝΣ), 
CCRL2 (πνεύμονας, καρδιακός μυς, σπλή-
νας,λευκοκύτταρα)

•  90-200 ng/mL,  chemerin σε  και σε  
ηλικία

•  ΡΟΛΟΣ: λιπογένεση - φλεγμονή - μεταβο-
λισμός 
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❖114 αμινοξέα, 12.5 kDa
❖Ανήκει στην οικογένεια RELM

(άνθρωπος: ρεζιστίνη+RELMβ)
❖Εκφραση κυρίως στα μακροφάγα

(άνθρωπος) 
στα λιποκύτταρα (επίμυες)

❖Ισομορφές: τριμερής (επίμυες), 
ολιγομερής (άνθρωπος)

❖Σημαντικός ρόλος: Φλεγμονή 
Διεγείρεται από, και διεγείρει τη

ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ΡΕΖΙΣΤΙΝΗ
Ρεζιστίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν 
συμμετεχόντων

Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Huang et al. Lipids 
Health Dis 2015

9 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

412 Α / 384 Μ SMD +2.22 ng/mL
(1.14-3.29), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 
(Καυκάσια + 
Ασιατική φυλή)

Bai et al. 
Oncotarget, 2017

59 αναδρομικές, 4 
διασκοπικές

2,876 Α/2,237 Μ SMD +1.97 ng/mL
(0.58- 3.37), p<0.05

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD +4.66 ng/mL (2.62-
6.69), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α Μετά τη θεραπεία
SMD -0.50 ng/mL (-0.20--
0.79), p>0.05

↓Ρεζιστίνη μετά 
τη θεραπεία

Dalamaga M et al. Metabolism 2018; 82:72-87 

Βισφατίνη και Ψωρίαση

Bai et al. Oncotarget 2017; 9: 1266-1278.

❖152-163 αμινοξέα, 14 kDa
❖Παράγεται κυρίως στα λιποκύτταρα (WAT) και στα 

ηπατοκύτταρα
❖Εκκρίνεται ως ανενεργός προ-προχημερίνη, η οποία 

υφίσταται διαδοχικές πρωτεολύσεις από πρωτεάσες
των καταρρακτών της πήξης-ινωδόλυσης-φλεγμονής 
(δρουν στο C-τελικό άκρο της χημερίνης)→ πολλαπλές
ισομορφές με # βιοδραστικότητα

❖3 Υποδοχείς: CMKLR1 (λευκοκύτταρα, λιπώδης ιστός),
CPR1 (λιπώδης ιστός, ΚΝΣ), 
CCRL2 (πνεύμονας,καρδιακός μυς,

σπλήνας, λευκοκύτταρα)
❖90-200 ng/mL, ↑ chemerin σε ♀ και σε ↑ ηλικία
❖ΡΟΛΟΣ: λιπογένεση-φλεγμονή-μεταβολισμός 

Χημερίνη και Ψωρίαση

❖ ↑ Παχυσαρκία (κεντρογενής), ↓ 
άσκηση, βαριατρική χειρουργική

+ BMI, WC, WHR, CRP
❖ ↑ Μεταβολικό σύνδρομο (cut-off  ≥ 240

ng/mL) και ΣΔΙΙ
+WC, TRG, LDL-C, GLU, Ins, HOMA-IR,

SBP, DBP, CRP
- HDL-C

❖ ↑ Στεφανιαία νόσος
+βαρύτητα ΣΝ (Gensini score)

ΧΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Buechler et al. Int J Mol Sci 2019; 20(5):1128
Dalamaga M et al. Lung Cancer 2018; 125:291-299 

❖313 αμινοξέα, 35 kDa
❖Η Ομεντίνη/ιντελεκτίνη-1 περιγράφηκε για πρώτη 

φορά στα εντερικά κύτταρα Paneth→αμυντικός 
ρόλος έναντι των παθογόνων εντροβακτηριακών
μικροοργανισμών

❖Εκφράζεται στον καρδιακό μυ, πνεύμονα, 
ωοθήκες, πλακούντα

❖Εκφράζεται στα στρωματικά κύτταρα του 
σπλαγνικού λίπους

❖Η ομεντίνη-1 είναι η κύρια κυκλοφορούσα 
ισομορφή.

❖ΡΟΛΟΙ: Αντι-φλεγμονώδης, προ-αποπτωτικός, 
καρδιο-προστατευτικός, ρόλος στο μεταβολισμό 
της γλυκόζης.

Ομεντίνη και Ψωρίαση

ΧΗΜΕρΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑρΚΙΑ
•   Παχυσαρκία (κεντρογενής),  άσκηση, βα-

ριατρική χειρουργική + BMI, WC, WHR,CRP
•   Μεταβολικό σύνδρομο (cut-off ≥240 ng/

mL) και ΣΔΙΙ
+WC, TRG, LDL-C, GLU, Ins, HOMA-IR,
SBP, DBP, CRP
-HDL-C

•   Στεφανιαία νόσος
+βαρύτητα ΣΝ (Gensiniscore)
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❖114 αμινοξέα, 12.5 kDa
❖Ανήκει στην οικογένεια RELM

(άνθρωπος: ρεζιστίνη+RELMβ)
❖Εκφραση κυρίως στα μακροφάγα

(άνθρωπος) 
στα λιποκύτταρα (επίμυες)

❖Ισομορφές: τριμερής (επίμυες), 
ολιγομερής (άνθρωπος)

❖Σημαντικός ρόλος: Φλεγμονή 
Διεγείρεται από, και διεγείρει τη

ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ΡΕΖΙΣΤΙΝΗ
Ρεζιστίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν 
συμμετεχόντων

Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Huang et al. Lipids 
Health Dis 2015

9 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

412 Α / 384 Μ SMD +2.22 ng/mL
(1.14-3.29), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 
(Καυκάσια + 
Ασιατική φυλή)

Bai et al. 
Oncotarget, 2017

59 αναδρομικές, 4 
διασκοπικές

2,876 Α/2,237 Μ SMD +1.97 ng/mL
(0.58- 3.37), p<0.05

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD +4.66 ng/mL (2.62-
6.69), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α Μετά τη θεραπεία
SMD -0.50 ng/mL (-0.20--
0.79), p>0.05

↓Ρεζιστίνη μετά 
τη θεραπεία

Dalamaga M et al. Metabolism 2018; 82:72-87 

Βισφατίνη και Ψωρίαση

Bai et al. Oncotarget 2017; 9: 1266-1278.

❖152-163 αμινοξέα, 14 kDa
❖Παράγεται κυρίως στα λιποκύτταρα (WAT) και στα 

ηπατοκύτταρα
❖Εκκρίνεται ως ανενεργός προ-προχημερίνη, η οποία 

υφίσταται διαδοχικές πρωτεολύσεις από πρωτεάσες
των καταρρακτών της πήξης-ινωδόλυσης-φλεγμονής 
(δρουν στο C-τελικό άκρο της χημερίνης)→ πολλαπλές
ισομορφές με # βιοδραστικότητα

❖3 Υποδοχείς: CMKLR1 (λευκοκύτταρα, λιπώδης ιστός),
CPR1 (λιπώδης ιστός, ΚΝΣ), 
CCRL2 (πνεύμονας,καρδιακός μυς,

σπλήνας, λευκοκύτταρα)
❖90-200 ng/mL, ↑ chemerin σε ♀ και σε ↑ ηλικία
❖ΡΟΛΟΣ: λιπογένεση-φλεγμονή-μεταβολισμός 

Χημερίνη και Ψωρίαση

❖ ↑ Παχυσαρκία (κεντρογενής), ↓ 
άσκηση, βαριατρική χειρουργική

+ BMI, WC, WHR, CRP
❖ ↑ Μεταβολικό σύνδρομο (cut-off  ≥ 240

ng/mL) και ΣΔΙΙ
+WC, TRG, LDL-C, GLU, Ins, HOMA-IR,

SBP, DBP, CRP
- HDL-C

❖ ↑ Στεφανιαία νόσος
+βαρύτητα ΣΝ (Gensini score)

ΧΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Buechler et al. Int J Mol Sci 2019; 20(5):1128
Dalamaga M et al. Lung Cancer 2018; 125:291-299 

❖313 αμινοξέα, 35 kDa
❖Η Ομεντίνη/ιντελεκτίνη-1 περιγράφηκε για πρώτη 

φορά στα εντερικά κύτταρα Paneth→αμυντικός 
ρόλος έναντι των παθογόνων εντροβακτηριακών
μικροοργανισμών

❖Εκφράζεται στον καρδιακό μυ, πνεύμονα, 
ωοθήκες, πλακούντα

❖Εκφράζεται στα στρωματικά κύτταρα του 
σπλαγνικού λίπους

❖Η ομεντίνη-1 είναι η κύρια κυκλοφορούσα 
ισομορφή.

❖ΡΟΛΟΙ: Αντι-φλεγμονώδης, προ-αποπτωτικός, 
καρδιο-προστατευτικός, ρόλος στο μεταβολισμό 
της γλυκόζης.

Ομεντίνη και Ψωρίαση

Buechler et al. Int J Mol Sci 2019; 20(5):1128, Dalama-
ga M et al. Lung Cancer 2018; 125:291-299

ΟΜΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ
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❖114 αμινοξέα, 12.5 kDa
❖Ανήκει στην οικογένεια RELM

(άνθρωπος: ρεζιστίνη+RELMβ)
❖Εκφραση κυρίως στα μακροφάγα

(άνθρωπος) 
στα λιποκύτταρα (επίμυες)

❖Ισομορφές: τριμερής (επίμυες), 
ολιγομερής (άνθρωπος)

❖Σημαντικός ρόλος: Φλεγμονή 
Διεγείρεται από, και διεγείρει τη

ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ΡΕΖΙΣΤΙΝΗ
Ρεζιστίνη και Ψωρίαση

Μετα-ανάλυση, 
χρονολογία

Ν μελετών και είδος Ν 
συμμετεχόντων

Pooled ΟR, 95%CI ή 
SΜD, 95%CI

Παρατηρήσεις

Huang et al. Lipids 
Health Dis 2015

9 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

412 Α / 384 Μ SMD +2.22 ng/mL
(1.14-3.29), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 
(Καυκάσια + 
Ασιατική φυλή)

Bai et al. 
Oncotarget, 2017

59 αναδρομικές, 4 
διασκοπικές

2,876 Α/2,237 Μ SMD +1.97 ng/mL
(0.58- 3.37), p<0.05

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. 
Dermatology 2017

38 αναδρομικές 
ασθενών-μαρτύρων

5,795 A SMD +4.66 ng/mL (2.62-
6.69), p<0.001

↑Ρεζιστίνη 

Kyriakou et al. Br J 
Dermatol 2018

17 μελέτες προ και 
μετά θεραπείας 

782 Α Μετά τη θεραπεία
SMD -0.50 ng/mL (-0.20--
0.79), p>0.05

↓Ρεζιστίνη μετά 
τη θεραπεία

Dalamaga M et al. Metabolism 2018; 82:72-87 

Βισφατίνη και Ψωρίαση

Bai et al. Oncotarget 2017; 9: 1266-1278.

❖152-163 αμινοξέα, 14 kDa
❖Παράγεται κυρίως στα λιποκύτταρα (WAT) και στα 

ηπατοκύτταρα
❖Εκκρίνεται ως ανενεργός προ-προχημερίνη, η οποία 

υφίσταται διαδοχικές πρωτεολύσεις από πρωτεάσες
των καταρρακτών της πήξης-ινωδόλυσης-φλεγμονής 
(δρουν στο C-τελικό άκρο της χημερίνης)→ πολλαπλές
ισομορφές με # βιοδραστικότητα

❖3 Υποδοχείς: CMKLR1 (λευκοκύτταρα, λιπώδης ιστός),
CPR1 (λιπώδης ιστός, ΚΝΣ), 
CCRL2 (πνεύμονας,καρδιακός μυς,

σπλήνας, λευκοκύτταρα)
❖90-200 ng/mL, ↑ chemerin σε ♀ και σε ↑ ηλικία
❖ΡΟΛΟΣ: λιπογένεση-φλεγμονή-μεταβολισμός 

Χημερίνη και Ψωρίαση

❖ ↑ Παχυσαρκία (κεντρογενής), ↓ 
άσκηση, βαριατρική χειρουργική

+ BMI, WC, WHR, CRP
❖ ↑ Μεταβολικό σύνδρομο (cut-off  ≥ 240

ng/mL) και ΣΔΙΙ
+WC, TRG, LDL-C, GLU, Ins, HOMA-IR,

SBP, DBP, CRP
- HDL-C

❖ ↑ Στεφανιαία νόσος
+βαρύτητα ΣΝ (Gensini score)

ΧΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Buechler et al. Int J Mol Sci 2019; 20(5):1128
Dalamaga M et al. Lung Cancer 2018; 125:291-299 

❖313 αμινοξέα, 35 kDa
❖Η Ομεντίνη/ιντελεκτίνη-1 περιγράφηκε για πρώτη 

φορά στα εντερικά κύτταρα Paneth→αμυντικός 
ρόλος έναντι των παθογόνων εντροβακτηριακών
μικροοργανισμών

❖Εκφράζεται στον καρδιακό μυ, πνεύμονα, 
ωοθήκες, πλακούντα

❖Εκφράζεται στα στρωματικά κύτταρα του 
σπλαγνικού λίπους

❖Η ομεντίνη-1 είναι η κύρια κυκλοφορούσα 
ισομορφή.

❖ΡΟΛΟΙ: Αντι-φλεγμονώδης, προ-αποπτωτικός, 
καρδιο-προστατευτικός, ρόλος στο μεταβολισμό 
της γλυκόζης.

Ομεντίνη και Ψωρίαση

•  313 αμινοξέα, 35 kDa
•  Η Ομεντίνη/ιντελεκτίνη-1 περιγράφηκε για 

πρώτη φορά στα εντερικά κύτταρα Paneth 
 αμυντικός ρόλος έναντι των παθογόνων 

εντροβακτηριακών μικροοργανισμών

•  Εκφράζεται στον καρδιακό μυ, πνεύμονα, 
ωοθήκες, πλακούντα

•  Εκφράζεται στα στρωματικάκύτταρα του 
σπλαγνικούλίπους

•  Η ομεντίνη-1 είναι η κύρια κυκλοφορούσα 
ισομορφή.

•  ΡΟΛΟΙ: Αντι - φλεγμονώδης, προ - αποπτω-
τικός, καρδιο - προστατευτικός, ρόλος στο με-
ταβολισμό της γλυκόζης.

ΟΜΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑρΚΙΑ
•   Παχυσαρκία(κεντρογενής) 
•   mRNA ομεντίνηςστο σπλαγχνικό λίπος,  

σύνδρομο ύπνου-άπνοιας,  αεροβική ά-
σκηση -BMI, WC, ινσουλίνη, HOMA-IR

•   Μεταβολικό σύνδρομο, IGT, ΣΔIΙ, PCOS 
αλλά  λιπώδη εκφύλιση ήπατος
- LDL-C, SBP, DBP

•   Στεφανιαία νόσος
- βαρύτητα της ΣΝ, IL-6
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ΟΜΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

❖↓ Παχυσαρκία (κεντρογενής) 
❖↓mRNA ομεντίνης στο σπλαγχνικό 

λίπος, ↓ σύνδρομο ύπνου-άπνοιας, 
↑ αεροβική άσκηση
- BMI, WC, ινσουλίνη, HOMA-IR

❖↓ Μεταβολικό σύνδρομο, IGT, ΣΔIΙ, 
PCOS αλλά ↑ λιπώδη εκφύλιση 
ήπατος

-LDL-C, SBP, DBP
❖ ↓ Στεφανιαία νόσος

-βαρύτητα της ΣΝ, IL-6

Το μεταβολικό puzzle

44

ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ
ΛΙΠΟΚΙΝΕΣ

ΜΥΟΚΙΝΕΣ

ΗΠΑΤΟΚΙΝΕΣ

;;;ΟΡΓΑΝΟΚΙΝΗ

Addressing all 
issues at once ?

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΔΕΡΜ. ΒΛΑΒΕΣ

ΣΥΝΝΟΣΗΣΕΙΣ

Ολιστική προσέγγιση ασθενών με Ψωρίαση

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Υγιεινή/ποιοτική διατροφή 

Συννοσήσεις ΜΤΧ CSA Ακιτρετίνη anti-TNFα anti-ΙL-12/23 anti-IL-17 Απρεμιλάστη

ΣΔ ΙΙ ↑Glu ↑Glu, λιπίδια ↑Glu 
(adalimumab)
↓Glu (+insulin) 
etanercept

↑Ins sensitivity
↑metformin 
activity

Δυσλιπιδαιμία ↑λιπίδια ↑CHO, TRG ↑CHO, TRG
(adalimumab)

↑λιπόλυση

Υπέρταση ↑ΑΠ ↑ΑΠ
(adalimumab, 
infliximab)

Μεταβολικό 
σύνδρομο

Επιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

Επιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

Επιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

Βελτίωση 
μεταβολικού 
profil

NAFLD ↑AST, ALT, 
γ-GT

↑AST, ALT, γ-
GT, TBIL

↑AST, ALT, γ-
GT, ΤΒΙL

Οξεία ηπατική 
βλάβη 
(infliximab)

↓εναπόθεση 
λίπους στο 
ήπαρ

Βάρος σώματος Μικρή ↑ 
Weight-adjusted 
(WA)
Etanercept.
Infliximab

Weight-A 
(ustekinumab)
↓pharm/ics
(guselkumab)

Μικρή ↓
βάρους

Efficacy ↓ ↓ ↓

Drug repurposing και ψωρίαση 

✓ Οι στατίνες, κυρίως η 
συμβαστατίνη,ελαττώνουν τη σοβαρότητα της 
ψωρίασης

✓ Η  πραβαστατίνη και η  ατορβαστατίνη 
μπορεί να επιδεινώσουν την ψωρίαση.

✓ Η μετφορμίνη, οι αγωνιστές του υποδοχέα 
του GLP-1, οι αναστολείς της διπεπτιδυλικής 
πεπτιδάσης 4 (DPP-4) και οι θειαζολιδινόνες 
↓ δερματική φλεγμονή και τον 
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων.

Ip & Kirchhof Dermatology 2017; 233: 23-29
Mosiewicz et al. Arch Dermatol Res 2013; 305: 467-472 
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ΟΜΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

❖↓ Παχυσαρκία (κεντρογενής) 
❖↓mRNA ομεντίνης στο σπλαγχνικό 

λίπος, ↓ σύνδρομο ύπνου-άπνοιας, 
↑ αεροβική άσκηση
- BMI, WC, ινσουλίνη, HOMA-IR

❖↓ Μεταβολικό σύνδρομο, IGT, ΣΔIΙ, 
PCOS αλλά ↑ λιπώδη εκφύλιση 
ήπατος

-LDL-C, SBP, DBP
❖ ↓ Στεφανιαία νόσος

-βαρύτητα της ΣΝ, IL-6

Το μεταβολικό puzzle

44

ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ
ΛΙΠΟΚΙΝΕΣ

ΜΥΟΚΙΝΕΣ

ΗΠΑΤΟΚΙΝΕΣ

;;;ΟΡΓΑΝΟΚΙΝΗ

Addressing all 
issues at once ?

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Υγιεινή/ποιοτική διατροφή 

Συννοσήσεις ΜΤΧ CSA Ακιτρετίνη anti-TNFα anti-ΙL-12/23 anti-IL-17 Απρεμιλάστη

ΣΔ ΙΙ ↑Glu ↑Glu, λιπίδια ↑Glu 
(adalimumab)
↓Glu (+insulin) 
etanercept

↑Ins sensitivity
↑metformin 
activity

Δυσλιπιδαιμία ↑λιπίδια ↑CHO, TRG ↑CHO, TRG
(adalimumab)

↑λιπόλυση

Υπέρταση ↑ΑΠ ↑ΑΠ
(adalimumab, 
infliximab)

Μεταβολικό 
σύνδρομο

Επιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

Επιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

Επιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

Βελτίωση 
μεταβολικού 
profil

NAFLD ↑AST, ALT, 
γ-GT

↑AST, ALT, γ-
GT, TBIL

↑AST, ALT, γ-
GT, ΤΒΙL

Οξεία ηπατική 
βλάβη 
(infliximab)

↓εναπόθεση 
λίπους στο 
ήπαρ

Βάρος σώματος Μικρή ↑ 
Weight-adjusted 
(WA)
Etanercept.
Infliximab

Weight-A 
(ustekinumab)
↓pharm/ics
(guselkumab)

Μικρή ↓
βάρους

Efficacy ↓ ↓ ↓

Drug repurposing και ψωρίαση 

✓ Οι στατίνες, κυρίως η 
συμβαστατίνη,ελαττώνουν τη σοβαρότητα της 
ψωρίασης

✓ Η  πραβαστατίνη και η  ατορβαστατίνη 
μπορεί να επιδεινώσουν την ψωρίαση.

✓ Η μετφορμίνη, οι αγωνιστές του υποδοχέα 
του GLP-1, οι αναστολείς της διπεπτιδυλικής 
πεπτιδάσης 4 (DPP-4) και οι θειαζολιδινόνες 
↓ δερματική φλεγμονή και τον 
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων.

Ip & Kirchhof Dermatology 2017; 233: 23-29
Mosiewicz et al. Arch Dermatol Res 2013; 305: 467-472 
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↓ δερματική φλεγμονή και τον 
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μπορεί να επιδεινώσουν την ψωρίαση.
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Mosiewicz et al. Arch Dermatol Res 2013; 305: 467-472 



ΣΕΛΙΔΑ 62

DaudenEet al. Position statement for the 
management of comorbidities in psoriasis. J Eur 
AcadDermatol Venereol2018; 32: 2058-2073.
PapadavidE, Dalamaga M, VlamiK, et al. Sleep 
Breath 2017; 21(4):949-958

•  Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ 
ψωρίασης και παχυσαρκίας, η οποία 
τεκμηριώνεται με πειραματικές μελέτες, 
μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών, 
μελέτες Μεντελιανής τυχαιοποίησης 
(παχυσαρκία  ψωρίαση)

•  Η απώλεια βάρους μειώνει τη σοβαρότητα 
της ψωρίασης

•  Η βαριατρική χειρουργική ελαττώνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης ψωρίασης και ΨΑ.

•  Η παχυσαρκία μειώνει την 
αποτελεσματικότητα των βιολογικών 
παραγόντων

•  Η ψωρίαση σχετίζεται με την παχυσαρκία 
με κοινούς παράγοντες φλεγμονής ενώ 
χαρακτηρίζεται κυρίως από  λεπτίνη, 
ρεζιστίνηκαι χημερίνη αλλά και  
αδιπονεκτίνης

•  Ολιστική προσέγγιση
στη αντιμετώπιση του
ψωριασικού ασθενούς με
παχυσαρκία

•  Η απώλεια βάρους,
η υγιεινή διατροφή,
η φυσική άσκηση,
η μείωση των εκλυτικών
παραγόντων, η πρόληψη 
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Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς 

Σακχαρώδης Διαβήτης/Προ-διαβήτης

✓HbA1c ≥ 6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥

126mg/ dL 
✓Κλασσικά συμπτώματα 

Υπεργλυκαιμίας: Πολυδιψία, 
Πολυφαγία, Πολυουρία ή Απώλεια 
Βάρους + Μία τυχαία μέτρηση 
Γλυκόζης πλάσματος ≥ 200 mg/dL

Προ- Διαβήτης
✓HbA1c ≥ 5.7% και ≤6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥ 100 

mg/ dL και ≤ 126mg/ dL 

Μεταβολικό Σύνδρομο

Διαγνωστικά κριτήρια για Mets (Ευρωπαίους) 
αν ≥3 από τα παρακάτω: 
1)Περιφέρεια μέσης: M: >94 cm; W: >80cm
2)TRG ≥150 mg/dL ή θεραπεία
3)HDL-C: ♂: <40 mg/dL και ♀ <50 mg/dL ή 
θεραπεία
4)ΑΥ ≥130/85 mmHg ή θεραπεία
5) Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας >100 mg/dL

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙ) 

Δυσλιπιδαιμία

✓TRG ≥200 mg/dL
✓LDL-C: 
≥70 mg/dL σε περίπτωση : Ισχαιμικής 
καρδιακής νόσου, Καρδιαγγειακής νόσου, 
Περιφερικής αγγειακής νόσου
≥100 mg/dL σε περίπτωση:ΣΔ 
Ηπατικής/Νεφρικής Νόσου, Υψηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
≥160 mg/dL σε περίπτωση χαμηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
✓TRG ≥250 mg/dL

Αρτηριακή υπέρταση
Σε δύο διαδοχικές μετρήσεις, 
ΣΑΠ ≥140 mmHg και/ή ΔΑΠ ≥90 mmHg
Εκτίμηση Καρδιαγγειακού κινδύνου (ΚΑΔ)
✓ Screening για κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου
✓ Κάπνισμα, θετικό οικογενειακό ιστορικό 

καρδιαγγειακών νοσημάτων
Νεφρική νόσος
✓ACR ≥ 30 mg/g (≥ 3 mg/mmol)
✓GFR < 60 mL/min/1.73 m2

✓Ουρία και κρεατινίνη στον ορό

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙΙ) 

Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση 
ήπατος

✓Αλλαγές Ηπατικών Ενζύμων 
(οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές 
AST, ALT και/ ή γ-GT)

✓Υπέρηχος Άνω Κοιλίας με 
ευρήματα Ηπατικής Στεάτωσης

Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο

✓Ερωτηματολόγιο Epworth Sleepiness 
Scale

✓Ακτιγραφία
✓Μελέτη Υπνου (PSG)

Screening για άγχος/κατάθλιψη
✓Hospital Anxiety and Depression Scale
✓Beck Anxiety and Depression Inventory
✓Inventory-Alexithymia Scale

Dauden E et al. Position statement for the management of comorbidities in 
psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32: 2058-2073.
Papadavid E, Dalamaga M, Vlami K, et al. Sleep Breath 2017; 21(4):949-958

✓ Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ψωρίασης και 
παχυσαρκίας, η οποία τεκμηριώνεται με πειραματικές μελέτες, 
μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών, μελέτες 
Μεντελιανής τυχαιοποίησης (παχυσαρκία→ψωρίαση)

✓ Η απώλεια βάρους μειώνει τη σοβαρότητα της ψωρίασης
✓ Η βαριατρική χειρουργική  ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

ψωρίασης και ΨΑ.
✓ Η παχυσαρκία μειώνει την αποτελεσματικότητα των 

βιολογικών παραγόντων
✓ Η ψωρίαση σχετίζεται με την παχυσαρκία με κοινούς 

παράγοντες φλεγμονής ενώ χαρακτηρίζεται κυρίως από ↑
λεπτίνη, ρεζιστίνη και χημερίνη αλλά και ↓ αδιπονεκτίνης

✓ Ολιστική προσέγγιση στη αντιμετώπιση του ψωριασικού
ασθενούς με παχυσαρκία

✓ Η απώλεια βάρους, η υγιεινή διατροφή, η φυσική άσκηση,η 
μείωση των εκλυτικών παραγόντων, η πρόληψη 
καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου και η αντιμετώπιση 
των συννοσήσεων είναι στο επίκεντρο της ολιστικής 
αντιμετώπισης. 

✓ Πολλαπλά οφέλη στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με 
ταυτόχρονη πρόληψη επιδείνωσης των συννοσήσεων

καρδιομεταβολικών Παραγόντων 
Κινδύνου και η αντιμετώπιση των 
συννοσήσεων είναι στο επίκεντρο της 
ολιστικής αντιμετώπισης. 

•  Πολλαπλά οφέλη στην Ποιότητα Ζωής 
των Ασθενών με ταυτόχρονη πρόληψη 
επιδείνωσης των συννοσήσεων

DrUG rEPUrPOSiNG ΚΑΙ ΨωρΙΑΣΗ
•  Οι στατίνες, κυρίως η 

συμβαστατίνη, ελατ-
τώνουν τη σοβαρότη-
τα της ψωρίασης

•  Η πραβαστατίνηκαι η 
ατορβαστατίνη μπορεί 
να επιδεινώσουν την 
ψωρίαση

11/1/2020

8

ΟΜΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

❖↓ Παχυσαρκία (κεντρογενής) 
❖↓mRNA ομεντίνης στο σπλαγχνικό 

λίπος, ↓ σύνδρομο ύπνου-άπνοιας, 
↑ αεροβική άσκηση
- BMI, WC, ινσουλίνη, HOMA-IR

❖↓ Μεταβολικό σύνδρομο, IGT, ΣΔIΙ, 
PCOS αλλά ↑ λιπώδη εκφύλιση 
ήπατος

-LDL-C, SBP, DBP
❖ ↓ Στεφανιαία νόσος

-βαρύτητα της ΣΝ, IL-6

Το μεταβολικό puzzle

44

ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ
ΛΙΠΟΚΙΝΕΣ

ΜΥΟΚΙΝΕΣ

ΗΠΑΤΟΚΙΝΕΣ

;;;ΟΡΓΑΝΟΚΙΝΗ

Addressing all 
issues at once ?

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΔΕΡΜ. ΒΛΑΒΕΣ

ΣΥΝΝΟΣΗΣΕΙΣ

Ολιστική προσέγγιση ασθενών με Ψωρίαση

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Υγιεινή/ποιοτική διατροφή 

Συννοσήσεις ΜΤΧ CSA Ακιτρετίνη anti-TNFα anti-ΙL-12/23 anti-IL-17 Απρεμιλάστη

ΣΔ ΙΙ ↑Glu ↑Glu, λιπίδια ↑Glu 
(adalimumab)
↓Glu (+insulin) 
etanercept

↑Ins sensitivity
↑metformin 
activity

Δυσλιπιδαιμία ↑λιπίδια ↑CHO, TRG ↑CHO, TRG
(adalimumab)

↑λιπόλυση

Υπέρταση ↑ΑΠ ↑ΑΠ
(adalimumab, 
infliximab)

Μεταβολικό 
σύνδρομο

Επιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

Επιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

Επιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

Βελτίωση 
μεταβολικού 
profil

NAFLD ↑AST, ALT, 
γ-GT

↑AST, ALT, γ-
GT, TBIL

↑AST, ALT, γ-
GT, ΤΒΙL

Οξεία ηπατική 
βλάβη 
(infliximab)

↓εναπόθεση 
λίπους στο 
ήπαρ

Βάρος σώματος Μικρή ↑ 
Weight-adjusted 
(WA)
Etanercept.
Infliximab

Weight-A 
(ustekinumab)
↓pharm/ics
(guselkumab)

Μικρή ↓
βάρους

Efficacy ↓ ↓ ↓

Drug repurposing και ψωρίαση 

✓ Οι στατίνες, κυρίως η 
συμβαστατίνη,ελαττώνουν τη σοβαρότητα της 
ψωρίασης

✓ Η  πραβαστατίνη και η  ατορβαστατίνη 
μπορεί να επιδεινώσουν την ψωρίαση.

✓ Η μετφορμίνη, οι αγωνιστές του υποδοχέα 
του GLP-1, οι αναστολείς της διπεπτιδυλικής 
πεπτιδάσης 4 (DPP-4) και οι θειαζολιδινόνες 
↓ δερματική φλεγμονή και τον 
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων.

Ip & Kirchhof Dermatology 2017; 233: 23-29
Mosiewicz et al. Arch Dermatol Res 2013; 305: 467-472 

•  Η μετφορμίνη, οι αγωνιστές του υποδοχέ-
α του GLP-1, οι αναστολείς της διπεπτιδυλι-
κής πεπτιδάσης 4 (DPP-4) και οι θειαζολιδι-
νόνες  δερματική φλεγμονή και τον πολ-
λαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων

Ip & KirchhofDermatology 2017; 233: 23-29
Mosiewiczet al. Arch Dermatol Res 2013; 305: 
467-472

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ
Σακχαρώδης Διαβήτης/Προ-διαβήτης
• HbA1c≥ 6.5%
• Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥126mg/ dL 
•  Κλασσικά συμπτώματα Υπεργλυκαιμίας: 

Πολυδιψία, Πολυφαγία, Πολυουρία ή Α-
πώλεια Βάρους + Μία τυχαία μέτρηση Γλυ-
κόζης πλάσματος ≥200 mg/dL

Προ-Διαβήτης
• HbA1c ≥ 5.7% και ≤6.5%
•  Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥100 mg/ dL 

και ≤126mg/ dL 
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Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς 

Σακχαρώδης Διαβήτης/Προ-διαβήτης

✓HbA1c ≥ 6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥

126mg/ dL 
✓Κλασσικά συμπτώματα 

Υπεργλυκαιμίας: Πολυδιψία, 
Πολυφαγία, Πολυουρία ή Απώλεια 
Βάρους + Μία τυχαία μέτρηση 
Γλυκόζης πλάσματος ≥ 200 mg/dL

Προ- Διαβήτης
✓HbA1c ≥ 5.7% και ≤6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥ 100 

mg/ dL και ≤ 126mg/ dL 

Μεταβολικό Σύνδρομο

Διαγνωστικά κριτήρια για Mets (Ευρωπαίους) 
αν ≥3 από τα παρακάτω: 
1)Περιφέρεια μέσης: M: >94 cm; W: >80cm
2)TRG ≥150 mg/dL ή θεραπεία
3)HDL-C: ♂: <40 mg/dL και ♀ <50 mg/dL ή 
θεραπεία
4)ΑΥ ≥130/85 mmHg ή θεραπεία
5) Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας >100 mg/dL

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙ) 

Δυσλιπιδαιμία

✓TRG ≥200 mg/dL
✓LDL-C: 
≥70 mg/dL σε περίπτωση : Ισχαιμικής 
καρδιακής νόσου, Καρδιαγγειακής νόσου, 
Περιφερικής αγγειακής νόσου
≥100 mg/dL σε περίπτωση:ΣΔ 
Ηπατικής/Νεφρικής Νόσου, Υψηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
≥160 mg/dL σε περίπτωση χαμηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
✓TRG ≥250 mg/dL

Αρτηριακή υπέρταση
Σε δύο διαδοχικές μετρήσεις, 
ΣΑΠ ≥140 mmHg και/ή ΔΑΠ ≥90 mmHg
Εκτίμηση Καρδιαγγειακού κινδύνου (ΚΑΔ)
✓ Screening για κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου
✓ Κάπνισμα, θετικό οικογενειακό ιστορικό 

καρδιαγγειακών νοσημάτων
Νεφρική νόσος
✓ACR ≥ 30 mg/g (≥ 3 mg/mmol)
✓GFR < 60 mL/min/1.73 m2

✓Ουρία και κρεατινίνη στον ορό

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙΙ) 

Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση 
ήπατος

✓Αλλαγές Ηπατικών Ενζύμων 
(οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές 
AST, ALT και/ ή γ-GT)

✓Υπέρηχος Άνω Κοιλίας με 
ευρήματα Ηπατικής Στεάτωσης

Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο

✓Ερωτηματολόγιο Epworth Sleepiness 
Scale

✓Ακτιγραφία
✓Μελέτη Υπνου (PSG)

Screening για άγχος/κατάθλιψη
✓Hospital Anxiety and Depression Scale
✓Beck Anxiety and Depression Inventory
✓Inventory-Alexithymia Scale

Dauden E et al. Position statement for the management of comorbidities in 
psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32: 2058-2073.
Papadavid E, Dalamaga M, Vlami K, et al. Sleep Breath 2017; 21(4):949-958

✓ Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ψωρίασης και 
παχυσαρκίας, η οποία τεκμηριώνεται με πειραματικές μελέτες, 
μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών, μελέτες 
Μεντελιανής τυχαιοποίησης (παχυσαρκία→ψωρίαση)

✓ Η απώλεια βάρους μειώνει τη σοβαρότητα της ψωρίασης
✓ Η βαριατρική χειρουργική  ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

ψωρίασης και ΨΑ.
✓ Η παχυσαρκία μειώνει την αποτελεσματικότητα των 

βιολογικών παραγόντων
✓ Η ψωρίαση σχετίζεται με την παχυσαρκία με κοινούς 

παράγοντες φλεγμονής ενώ χαρακτηρίζεται κυρίως από ↑
λεπτίνη, ρεζιστίνη και χημερίνη αλλά και ↓ αδιπονεκτίνης

✓ Ολιστική προσέγγιση στη αντιμετώπιση του ψωριασικού
ασθενούς με παχυσαρκία

✓ Η απώλεια βάρους, η υγιεινή διατροφή, η φυσική άσκηση,η 
μείωση των εκλυτικών παραγόντων, η πρόληψη 
καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου και η αντιμετώπιση 
των συννοσήσεων είναι στο επίκεντρο της ολιστικής 
αντιμετώπισης. 

✓ Πολλαπλά οφέλη στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με 
ταυτόχρονη πρόληψη επιδείνωσης των συννοσήσεων

Μεταβολικό Σύνδρομο
Διαγνωστικά κριτήρια για Mets (Ευρωπαίους) 
αν ≥3 από τα παρακάτω: 
1) Περιφέρεια μέσης: M: >94cm; W: >80cm
2) TRG ≥150 mg/dL ή θεραπεία
3)  HDL-C: : <40 mg/dL και <50 mg/dL ή 

θεραπεία
4) ΑΥ ≥130/85 mmHg ή θεραπεία
5)  Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας >100 mg/dL
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Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς 

Σακχαρώδης Διαβήτης/Προ-διαβήτης

✓HbA1c ≥ 6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥

126mg/ dL 
✓Κλασσικά συμπτώματα 

Υπεργλυκαιμίας: Πολυδιψία, 
Πολυφαγία, Πολυουρία ή Απώλεια 
Βάρους + Μία τυχαία μέτρηση 
Γλυκόζης πλάσματος ≥ 200 mg/dL

Προ- Διαβήτης
✓HbA1c ≥ 5.7% και ≤6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥ 100 

mg/ dL και ≤ 126mg/ dL 

Μεταβολικό Σύνδρομο

Διαγνωστικά κριτήρια για Mets (Ευρωπαίους) 
αν ≥3 από τα παρακάτω: 
1)Περιφέρεια μέσης: M: >94 cm; W: >80cm
2)TRG ≥150 mg/dL ή θεραπεία
3)HDL-C: ♂: <40 mg/dL και ♀ <50 mg/dL ή 
θεραπεία
4)ΑΥ ≥130/85 mmHg ή θεραπεία
5) Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας >100 mg/dL

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙ) 

Δυσλιπιδαιμία

✓TRG ≥200 mg/dL
✓LDL-C: 
≥70 mg/dL σε περίπτωση : Ισχαιμικής 
καρδιακής νόσου, Καρδιαγγειακής νόσου, 
Περιφερικής αγγειακής νόσου
≥100 mg/dL σε περίπτωση:ΣΔ 
Ηπατικής/Νεφρικής Νόσου, Υψηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
≥160 mg/dL σε περίπτωση χαμηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
✓TRG ≥250 mg/dL

Αρτηριακή υπέρταση
Σε δύο διαδοχικές μετρήσεις, 
ΣΑΠ ≥140 mmHg και/ή ΔΑΠ ≥90 mmHg
Εκτίμηση Καρδιαγγειακού κινδύνου (ΚΑΔ)
✓ Screening για κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου
✓ Κάπνισμα, θετικό οικογενειακό ιστορικό 

καρδιαγγειακών νοσημάτων
Νεφρική νόσος
✓ACR ≥ 30 mg/g (≥ 3 mg/mmol)
✓GFR < 60 mL/min/1.73 m2

✓Ουρία και κρεατινίνη στον ορό

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙΙ) 

Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση 
ήπατος

✓Αλλαγές Ηπατικών Ενζύμων 
(οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές 
AST, ALT και/ ή γ-GT)

✓Υπέρηχος Άνω Κοιλίας με 
ευρήματα Ηπατικής Στεάτωσης

Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο

✓Ερωτηματολόγιο Epworth Sleepiness 
Scale

✓Ακτιγραφία
✓Μελέτη Υπνου (PSG)

Screening για άγχος/κατάθλιψη
✓Hospital Anxiety and Depression Scale
✓Beck Anxiety and Depression Inventory
✓Inventory-Alexithymia Scale

Dauden E et al. Position statement for the management of comorbidities in 
psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32: 2058-2073.
Papadavid E, Dalamaga M, Vlami K, et al. Sleep Breath 2017; 21(4):949-958

✓ Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ψωρίασης και 
παχυσαρκίας, η οποία τεκμηριώνεται με πειραματικές μελέτες, 
μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών, μελέτες 
Μεντελιανής τυχαιοποίησης (παχυσαρκία→ψωρίαση)

✓ Η απώλεια βάρους μειώνει τη σοβαρότητα της ψωρίασης
✓ Η βαριατρική χειρουργική  ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

ψωρίασης και ΨΑ.
✓ Η παχυσαρκία μειώνει την αποτελεσματικότητα των 

βιολογικών παραγόντων
✓ Η ψωρίαση σχετίζεται με την παχυσαρκία με κοινούς 

παράγοντες φλεγμονής ενώ χαρακτηρίζεται κυρίως από ↑
λεπτίνη, ρεζιστίνη και χημερίνη αλλά και ↓ αδιπονεκτίνης

✓ Ολιστική προσέγγιση στη αντιμετώπιση του ψωριασικού
ασθενούς με παχυσαρκία

✓ Η απώλεια βάρους, η υγιεινή διατροφή, η φυσική άσκηση,η 
μείωση των εκλυτικών παραγόντων, η πρόληψη 
καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου και η αντιμετώπιση 
των συννοσήσεων είναι στο επίκεντρο της ολιστικής 
αντιμετώπισης. 

✓ Πολλαπλά οφέλη στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με 
ταυτόχρονη πρόληψη επιδείνωσης των συννοσήσεων

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤρΟΥΣ (ΙΙ)
Δυσλιπιδαιμία
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Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς 

Σακχαρώδης Διαβήτης/Προ-διαβήτης

✓HbA1c ≥ 6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥

126mg/ dL 
✓Κλασσικά συμπτώματα 

Υπεργλυκαιμίας: Πολυδιψία, 
Πολυφαγία, Πολυουρία ή Απώλεια 
Βάρους + Μία τυχαία μέτρηση 
Γλυκόζης πλάσματος ≥ 200 mg/dL

Προ- Διαβήτης
✓HbA1c ≥ 5.7% και ≤6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥ 100 

mg/ dL και ≤ 126mg/ dL 

Μεταβολικό Σύνδρομο

Διαγνωστικά κριτήρια για Mets (Ευρωπαίους) 
αν ≥3 από τα παρακάτω: 
1)Περιφέρεια μέσης: M: >94 cm; W: >80cm
2)TRG ≥150 mg/dL ή θεραπεία
3)HDL-C: ♂: <40 mg/dL και ♀ <50 mg/dL ή 
θεραπεία
4)ΑΥ ≥130/85 mmHg ή θεραπεία
5) Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας >100 mg/dL

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙ) 

Δυσλιπιδαιμία

✓TRG ≥200 mg/dL
✓LDL-C: 
≥70 mg/dL σε περίπτωση : Ισχαιμικής 
καρδιακής νόσου, Καρδιαγγειακής νόσου, 
Περιφερικής αγγειακής νόσου
≥100 mg/dL σε περίπτωση:ΣΔ 
Ηπατικής/Νεφρικής Νόσου, Υψηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
≥160 mg/dL σε περίπτωση χαμηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
✓TRG ≥250 mg/dL

Αρτηριακή υπέρταση
Σε δύο διαδοχικές μετρήσεις, 
ΣΑΠ ≥140 mmHg και/ή ΔΑΠ ≥90 mmHg
Εκτίμηση Καρδιαγγειακού κινδύνου (ΚΑΔ)
✓ Screening για κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου
✓ Κάπνισμα, θετικό οικογενειακό ιστορικό 

καρδιαγγειακών νοσημάτων
Νεφρική νόσος
✓ACR ≥ 30 mg/g (≥ 3 mg/mmol)
✓GFR < 60 mL/min/1.73 m2

✓Ουρία και κρεατινίνη στον ορό

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙΙ) 

Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση 
ήπατος

✓Αλλαγές Ηπατικών Ενζύμων 
(οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές 
AST, ALT και/ ή γ-GT)

✓Υπέρηχος Άνω Κοιλίας με 
ευρήματα Ηπατικής Στεάτωσης

Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο

✓Ερωτηματολόγιο Epworth Sleepiness 
Scale

✓Ακτιγραφία
✓Μελέτη Υπνου (PSG)

Screening για άγχος/κατάθλιψη
✓Hospital Anxiety and Depression Scale
✓Beck Anxiety and Depression Inventory
✓Inventory-Alexithymia Scale

Dauden E et al. Position statement for the management of comorbidities in 
psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32: 2058-2073.
Papadavid E, Dalamaga M, Vlami K, et al. Sleep Breath 2017; 21(4):949-958

✓ Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ψωρίασης και 
παχυσαρκίας, η οποία τεκμηριώνεται με πειραματικές μελέτες, 
μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών, μελέτες 
Μεντελιανής τυχαιοποίησης (παχυσαρκία→ψωρίαση)

✓ Η απώλεια βάρους μειώνει τη σοβαρότητα της ψωρίασης
✓ Η βαριατρική χειρουργική  ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

ψωρίασης και ΨΑ.
✓ Η παχυσαρκία μειώνει την αποτελεσματικότητα των 

βιολογικών παραγόντων
✓ Η ψωρίαση σχετίζεται με την παχυσαρκία με κοινούς 

παράγοντες φλεγμονής ενώ χαρακτηρίζεται κυρίως από ↑
λεπτίνη, ρεζιστίνη και χημερίνη αλλά και ↓ αδιπονεκτίνης

✓ Ολιστική προσέγγιση στη αντιμετώπιση του ψωριασικού
ασθενούς με παχυσαρκία

✓ Η απώλεια βάρους, η υγιεινή διατροφή, η φυσική άσκηση,η 
μείωση των εκλυτικών παραγόντων, η πρόληψη 
καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου και η αντιμετώπιση 
των συννοσήσεων είναι στο επίκεντρο της ολιστικής 
αντιμετώπισης. 

✓ Πολλαπλά οφέλη στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με 
ταυτόχρονη πρόληψη επιδείνωσης των συννοσήσεων

• TRG ≥200 mg/dL
• LDL-C: 
≥70 mg/dL σε περίπτωση : Ισχαιμικής καρ-
διακής νόσου, Καρδιαγγειακής νόσου, Πε-
ριφερικής αγγειακής νόσου
≥100 mg/dL σε περίπτωση: ΣΔ Ηπατικής/
Νεφρικής Νόσου, Υψηλού Καρδιαγγειακού 
Κινδύνου
≥160 mg/dL σε περίπτωση χαμηλού Καρ-

Συννοσή-
σεις

ΜΤΧ CSA Ακιτρετίνη anti-TNFα
anti-
IL-12/23

anti-
IL-17

Απρεμιλά-
στη

ςΔ ιι  Glu
 Glu, λι-

πίδια

 Glu 
(adalimumab)

 Glu (+insulin) 
etanercept

 Ins 
sensitivity

metformin 
activity

Δυσλιπιδαιμία  λιπίδια  CHO, TRG
 CHO, TRG 

(adalimumab)
 λιπόλυση

υπέρταση απ  απ (adalimumab, 
infliximab)

Μεταβολικό 
σύνδρομο

έπιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

έπιδείνωση 
μεταβολικού 
profil

έπιδείνωση 
μεταβολικού profil

βελτίωση 
μεταβολικού 
profil

NAFLD
 AST, 

ALT, γ-
GT

 AST, ALT, γ-
GT, TBIL

 AST, ALT, 
γ-GT, TBIL

οξεία ηπατική 
βλάβη (infliximab)

 εναπόθεση 
λίπους 
στο ήπαρ

βάρος 
σώματος

Μικρή Weight 
adjusted (WA) 
Etanercept. 
Infliximab

Weight-A 
(ustekinumab)

 pharm/ics
(guselkumab)

Μικρή  
βάρους

Efficacy   

διαγγειακού Κινδύνου
• TRG ≥250 mg/dL

Αρτηριακή υπέρταση
Σε δύο διαδοχικές μετρήσεις, ΣΑΠ  ≥140mmHg 
και/ή ΔΑΠ ≥90mmHg

Εκτίμηση Καρδιαγγειακού κινδύνου (ΚΑΔ)
-  Screening για κριτήρια μεταβολικού συν-

δρόμου
-  Κάπνισμα, θετικό οικογενειακό ιστορικό 

καρδιαγγειακών νοσημάτων

Νεφρική νόσος
- ACR ≥30 mg/g (≥ 3 mg/mmol)
- GFR <60 mL/min/1.73 m2

- Ουρία και κρεατινίνη στον ορό
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Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς 

Σακχαρώδης Διαβήτης/Προ-διαβήτης

✓HbA1c ≥ 6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥

126mg/ dL 
✓Κλασσικά συμπτώματα 

Υπεργλυκαιμίας: Πολυδιψία, 
Πολυφαγία, Πολυουρία ή Απώλεια 
Βάρους + Μία τυχαία μέτρηση 
Γλυκόζης πλάσματος ≥ 200 mg/dL

Προ- Διαβήτης
✓HbA1c ≥ 5.7% και ≤6.5%
✓Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας ≥ 100 

mg/ dL και ≤ 126mg/ dL 

Μεταβολικό Σύνδρομο

Διαγνωστικά κριτήρια για Mets (Ευρωπαίους) 
αν ≥3 από τα παρακάτω: 
1)Περιφέρεια μέσης: M: >94 cm; W: >80cm
2)TRG ≥150 mg/dL ή θεραπεία
3)HDL-C: ♂: <40 mg/dL και ♀ <50 mg/dL ή 
θεραπεία
4)ΑΥ ≥130/85 mmHg ή θεραπεία
5) Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας >100 mg/dL

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙ) 

Δυσλιπιδαιμία

✓TRG ≥200 mg/dL
✓LDL-C: 
≥70 mg/dL σε περίπτωση : Ισχαιμικής 
καρδιακής νόσου, Καρδιαγγειακής νόσου, 
Περιφερικής αγγειακής νόσου
≥100 mg/dL σε περίπτωση:ΣΔ 
Ηπατικής/Νεφρικής Νόσου, Υψηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
≥160 mg/dL σε περίπτωση χαμηλού 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
✓TRG ≥250 mg/dL

Αρτηριακή υπέρταση
Σε δύο διαδοχικές μετρήσεις, 
ΣΑΠ ≥140 mmHg και/ή ΔΑΠ ≥90 mmHg
Εκτίμηση Καρδιαγγειακού κινδύνου (ΚΑΔ)
✓ Screening για κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου
✓ Κάπνισμα, θετικό οικογενειακό ιστορικό 

καρδιαγγειακών νοσημάτων
Νεφρική νόσος
✓ACR ≥ 30 mg/g (≥ 3 mg/mmol)
✓GFR < 60 mL/min/1.73 m2

✓Ουρία και κρεατινίνη στον ορό

Βιοδείκτες και παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς (ΙΙΙ) 

Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση 
ήπατος

✓Αλλαγές Ηπατικών Ενζύμων 
(οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές 
AST, ALT και/ ή γ-GT)

✓Υπέρηχος Άνω Κοιλίας με 
ευρήματα Ηπατικής Στεάτωσης

Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο

✓Ερωτηματολόγιο Epworth Sleepiness 
Scale

✓Ακτιγραφία
✓Μελέτη Υπνου (PSG)

Screening για άγχος/κατάθλιψη
✓Hospital Anxiety and Depression Scale
✓Beck Anxiety and Depression Inventory
✓Inventory-Alexithymia Scale

Dauden E et al. Position statement for the management of comorbidities in 
psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32: 2058-2073.
Papadavid E, Dalamaga M, Vlami K, et al. Sleep Breath 2017; 21(4):949-958

✓ Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ψωρίασης και 
παχυσαρκίας, η οποία τεκμηριώνεται με πειραματικές μελέτες, 
μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών, μελέτες 
Μεντελιανής τυχαιοποίησης (παχυσαρκία→ψωρίαση)

✓ Η απώλεια βάρους μειώνει τη σοβαρότητα της ψωρίασης
✓ Η βαριατρική χειρουργική  ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

ψωρίασης και ΨΑ.
✓ Η παχυσαρκία μειώνει την αποτελεσματικότητα των 

βιολογικών παραγόντων
✓ Η ψωρίαση σχετίζεται με την παχυσαρκία με κοινούς 

παράγοντες φλεγμονής ενώ χαρακτηρίζεται κυρίως από ↑
λεπτίνη, ρεζιστίνη και χημερίνη αλλά και ↓ αδιπονεκτίνης

✓ Ολιστική προσέγγιση στη αντιμετώπιση του ψωριασικού
ασθενούς με παχυσαρκία

✓ Η απώλεια βάρους, η υγιεινή διατροφή, η φυσική άσκηση,η 
μείωση των εκλυτικών παραγόντων, η πρόληψη 
καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου και η αντιμετώπιση 
των συννοσήσεων είναι στο επίκεντρο της ολιστικής 
αντιμετώπισης. 

✓ Πολλαπλά οφέλη στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με 
ταυτόχρονη πρόληψη επιδείνωσης των συννοσήσεων

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤρΟΥΣ (ΙiΙ)
Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση ήπατος
•  Αλλαγές Ηπατικών Ενζύμων (οποιαδήποτε 

αύξηση στις τιμές AST, ALT και/ ή γ-GT)
•  Υπέρηχος Άνω Κοιλίας με ευρήματα Ηπατι-

κής Στεάτωσης

Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας 
στον ύπνο
• Ερωτηματολόγιο Epworth Sleepiness Scale
• Ακτιγραφία
• Μελέτη Υπνου(PSG)

Screening για άγχος/κατάθλιψη
• Hospital Anxiety and Depression Scale
• Beck Anxiety and Depression Inventory
• Inventory-Alexithymia Scale
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Η παχυσαρκία καί Η ψωρίασΗ αποτε-
λούν χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις που 
διασυνδέονται μεταξύ τους με έναν φαύλο κύ-
κλο παρουσιάζοντας συνεργική δράση. 
Στην παρούσα διάλεξη, επιχειρείται η αποκρυ-
πτογράφηση των δεδομένων που αναδεικνύ-
ουν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ψωρί-
ασης και της παχυσαρκίας, επισημαίνοντας τις 
παθοφυσιολογικές τους συνδέσεις με έμφαση 
στην ολιστική θεραπευτική προσέγγιση του α-
σθενούς με ψωρίαση και παχυσαρκία.

Η αμφίδρομΗ σχέσΗ 
μέταξυ ψωρίασΗσ καί παχυσαρκίασ 
τέκμΗρίωνέταί:
1)  από πειραματικές μελέτες σε επίμυες, όπου 

η παχυσαρκία αυξάνει τη σοβαρότητα της 
ψωριασικής δερματίτιδας που προκαλείται 
από την τοπική εφαρμογή του αγωνιστή των 
υποδοχέων TLR-7, imiquimod. Παρατηρή-
θηκε αύξηση των ιντερλευκινών IL-22 και 
IL-17A καθώς και του παράγοντα Reg3γ, ο 
οποίος είναι κρίσιμος διαμεσολαβητής στην 
ψωριασική επιδερμική υπερπλασία.

2)  από μελέτες Μεντελιανής τυχαιοποίησης, ό-
που άτομα με υψηλό Δείκτη Μάζας Σώμα-
τος (ΔΜΣ) εξαιτίας γονιδιακών πολυμορφι-
σμών (SNPs) παρουσιάζουν κατά 9% αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης ψωρίασης για κά-
θε αύξηση του ΔΜΣ κατά 1 kg/m2. Αντίθε-
τα, άτομα με γονιδιακούς πολυμορφισμούς 
που σχετίζονται με την ψωρίαση δεν εμφά-
νισαν διαφορά στον ΔΜΣ συγκριτικά με τους 
μάρτυρες.

3)  από μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελε-
τών όπου αναδείχθηκε μια ανεξάρτητη δο-
σοεξαρτώμενη συσχέτιση μεταξύ ΔΜΣ, πε-
ριμέτρου μέσης και λόγου μέσης-ισχίων με 
τον κίνδυνο ανάπτυξης ψωρίασης. Επίσης, 
αναδείχθηκε και μια αντίστοιχη αντίθετη δο-
σοεξαρτώμενη συσχέτιση μεταξύ ψωρίασης 
και παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς 
με σοβαρή ψωρίαση εμφάνιζαν αυξημένο 
κίνδυνο για ανάπτυξη παχυσαρκίας (pooled 
OR: 2.23, 95% CI 1.63–3.05). Τέλος, σύμ-
φωνα με νεότερα δεδομένα, το πλεονάζον 
σωματικό λίπος αποτελεί ανεξάρτητο πα-
ράγοντα κινδύνου ανάπτυξης ψωρίασης και 
ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ).

4)  από προοπτικές μελέτες αλλά και μελέτες σε 
μικρές σειρές ασθενών όπου η απώλεια βά-
ρους είτε με δίαιτα και σωματική άσκηση εί-
τε φαρμακευτικά ή μετά από βαριατρική χει-
ρουργική ελάττωσε τόσο τον κίνδυνο εμφά-
νισης ψωρίασης και ΨΑ όσο και τη σοβαρό-
τητα της ψωρίασης. Η γαστρική παράκαμψη 
(bypass) ως μέθοδος βαριατρικής χειρουργι-
κής παρουσίασε μεγαλύτερη αποτελεσματι-

κότητα στην ελάττωση του κινδύνου εμφά-
νισης ψωρίασης συγκριτικά με την επιμήκη 
γαστρεκτομή (sleeve gastrectomy).

5)  από μετα-αναλύσεις μελετών όπου φαίνε-
ται ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με χαμηλό-
τερη θεραπευτική απόκριση στους βιολογι-
κούς παράγοντες (ειδικότερα αντι-TNF-α), ε-
νώ αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παρά-
γοντα διακοπής της αγωγής με βιολογικούς 
παράγοντες.

Τόσο η παχυσαρκία όσο και η ψωρίαση α-
ποτελούν χρόνιες φλεγμονώδεις εξεργασίες 
και χαρακτηρίζονται από απορρύθμιση της έκ-
κρισης κυτοκινών αλλά και λιποκινών. Σύμφω-
να με μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελε-
τών, η παχυσαρκία και η ψωρίαση παρουσιά-
ζουν από κοινού χαρακτηριστικά αυξημένα επί-
πεδα κυτοκινών (TNF-α, IL-17, IL-6), λεπτίνης, 
ρεζιστίνης και χημερίνης με παράλληλη μείω-
ση των επιπέδων της αδιπονεκτίνης. Από τις 
λιποκίνες, η ρεζιστίνη παρουσιάζει σταθερότε-
ρη σχέση με την ψωρίαση και την παχυσαρκία 
ενώ είναι η μόνη λιποκίνη που μειώνεται μετά 
τη θεραπευτική αγωγή στην ψωρίαση.

Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση στη αντι-
μετώπιση του ψωριασικού ασθενούς με παχυ-
σαρκία. Η απώλεια βάρους, η υγιεινή διατρο-
φή, η φυσική άσκηση, η μείωση των εκλυτι-
κών παραγόντων για την ψωρίαση, η πρόληψη 
των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύ-
νου και η αντιμετώπιση των συννοσήσεων εί-
ναι στο επίκεντρο της ολιστικής αντιμετώπισης.

Ορισμένα φάρμακα για την ψωρίαση ενδέχε-
ται να επιδεινώσουν το μεταβολικό profil των 
ασθενών με ψωρίαση, παχυσαρκία και μετα-
βολικό σύνδρομο. Η μεθοτρεξάτη, η ακιτρετί-
νη και η κυκλοσπορίνη ενδέχεται να επιδεινώ-
σουν την υπέρταση, τη δυσλιπιδαιμία και τη λι-
πώδη διήθηση του ήπατος που συνυπάρχουν 
σε έναν ασθενή με παχυσαρκία και ψωρίαση. 

Από τα φάρμακα για την ψωρίαση, μόνο η δο-
σολογία της ινφλιξιμάμπης και η ουστεκινου-
μάμπης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με 
το βάρος του ασθενούς. 

Η παχυσαρκία εμφανίζει μειωμένη αποτελε-
σματικότητα στους βιολογικούς παράγοντες (ει-
δικότερα αντι-TNF-α) ενώ αποτελεί ανεξάρτητο 
προγνωστικό παράγοντα διακοπής της αγωγής 
με βιολογικούς παράγοντες. 

Οι αναστολείς της IL-17 είναι αποτελεσματι-
κοί ανεξάρτητα από το σωματικό βάρος. Ωστό-
σο, τείνουν να παρουσιάζουν καλύτερα ποσο-
στά δερματικής κάθαρσης σε νορμοβαρείς ψω-
ριασικούς ασθενείς. 

Υπάρχει έλλειψη δεδομένων αναφορικά με 
την αποτελεσματικότητα των αναστολέων της 
IL-23 σε παχύσαρκους ψωριασικούς ασθενείς. 
Η απρεμιλάστη μπορεί να προκαλέσει απώλει-
α βάρους ως ανεπιθύμητη ενέργεια ενώ εμφα-
νίζει επίσης ορισμένες ευεργετικές μεταβολικές 
δράσεις. 

Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι η σιμβαστα-
τίνη και ορισμένα αντιδιαβητικά φάρμακα ως 
«επαναστοχευμένα» φάρμακα (repurposed 
drugs) μπορούν να μειώσουν τη σοβαρότητα 
της ψωρίασης.

Συμπερασματικά, η oλιστική προσέγγιση στη 
αντιμετώπιση του ψωριασικού ασθενούς με 
παχυσαρκία εμφανίζει πολλαπλά οφέλη στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών με ταυτόχρονη 
πρόληψη της επιδείνωσης των συννοσήσεων. 
Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες πειραματι-
κές και επιδημιολογικές μελέτες καθώς και με-
γάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (RCTs) 
για τη διερεύνηση της αμφίδρομης σχέσης ψω-
ρίασης και παχυσαρκίας καθώς και για τη σύ-
νταξη συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμ-
μών βάσει τεκμηρίωσης (evidence-based) για 
τον έλεγχο και τη διαχείριση παχύσαρκων ψω-
ριασικών ασθενών.
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Η παθογένεια της υπνικής άπνοιας στηρίζεται κατά βάση σε δυ-
σλειτουργία του αναπνευστικού κέντρου και σε ένα ανατομικά 
στενό φάρυγγα. Ένας από τους βασικούς προδιαθεσικούς πα-

ράγοντες είναι η παχυσαρκία. Η υπνική άπνοια συνοδεύεται επίσης α-
πό την ύπαρξη του μεταβολικού συνδρόμου και μία από τις βασικότε-
ρες επιπλοκές της είναι η αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα. Η βα-
σική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η μακροχρόνια χρήση των ανα-
πνευστικών συσκευών θετικής πίεσης αεραγωγών τύπου CPAP.

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω το 2009 στο πλαίσιο της έναρξης της 
διακλινικής συνεργασίας της Β’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής 
Κλινικής και της Β’ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής του 
ΠΓΝ<ΑΤΤΙΚΟΝ>, αναζητήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης της ψωρίασης 
με την υπνική άπνοια και εάν η τελευταία συμβάλλει στην καρδιαγγει-
ακή νοσηρότητα των ψωριασικών ασθενών. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, 
ότι σε ασθενείς με ψωρίαση ο ένας στους δύο είχε υπνική άπνοια σύμ-
φωνα με την πολυπνογραφία.

Η καρδιαγγειακή νοσηρότητα που εκτιμήθηκε με το δείκτη Fram-
igham (εκτιμά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσα στην επόμενη 10 ετί-
α με βάση συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου όπως αρτηριακή υ-
πέρταση, φύλο, ΒΜΙ) ήταν προσαυξημένη μόνο στους άνδρες με βά-
ση τον προαναφερόμενο δείκτη, ενώ οι γυναίκες με μακροχρόνια ψω-
ρίαση άνω της 8ετίας είχαν σοβαρότερη υπνική άπνοια. 

Ωστόσο, λόγω των κοινών υποκειμένων παθογενετικών μηχανι-
σμών των προαναφερομένων νοσημάτων και ειδικότερα της Th1 
φλεγμονής που εμπλέκεται και στις δύο διαταραχές αναζητήθηκε η 
ύπαρξη συσχέτισης των δύο νοσημάτων αντίστροφα. Mελετήθηκαν 
δηλαδή ασθενείς με υπνική άπνοια και αξιολογήθηκαν δερματολογι-

κά για την ενδεχόμενη ύπαρξη ψωρίασης. Τα αποτελέσματα που προ-
έκυψαν ήταν ότι οι ασθενείς με υπνική άπνοια εμφάνιζαν σχεδόν τρι-
πλάσια συχνότητα ψωρίασης από την ομάδα ελέγχου και μάλιστα η 
ψωρίαση αποτελούσε ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμ-
φάνιση υπνικής άπνοιας. Ανάλογες μελέτες που ακολούθησαν κα-
τέληξαν στα ίδια συμπεράσματα ενώ μία πρόσφατη μετα-ανάλυση 
του 2020 η οποία συμπεριλαμβάνει και την δική μας ερευνητική με-
λέτη καταλήγει στο ότι υπάρχει αμφίδρομη συσχέτιση των δυο δια-
ταραχών. 

Η συσχέτιση της ψωρίασης και της υπνικής άπνοιας φαίνεται επίσης 
από το γεγονός ότι η θεραπεία της ψωρίασης με τους βιολογικούς πα-
ράγοντες πέρα από τη βελτίωση της δερματολογικής νόσου βελτιώνει 
και τις παραμέτρους του ύπνου, οπότε το εύλογο ερώτημα που προ-
κύπτει είναι εάν οι βιολογικοί παράγοντες θα μπορούσαν να χρηση-
μοποιηθούν σαν εναλλακτική θεραπεία της υπνικής άπνοιας. 

Τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν επαρκούν για την υπο-
στήριξη μιας τέτοιας υπόθεσης, οπότε χρειάζεται να λάβουν χώρα  πε-
ρισσότερες ανάλογες μελέτες. 

Εν κατακλείδι, η ψωρίαση και η υπνική άπνοια έχουν μια διπλής κα-
τεύθυνσης συσχέτιση κι επειδή αποτελούν και οι δύο επιβαρυντικούς 
καρδιαγγειακούς παράγοντες οφείλει τόσο ο δερματολόγος όσο και ο 
ειδικός ιατρός του ύπνου που ασχολείται με την υπνική άπνοια να τις 
αναζητά. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία θα είχε το γεγονός να εκτιμηθεί κα-
τά πόσο η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες βελτιώνει την βαρύ-
τητα της υπνικής άπνοιας στους ασθενείς με ψωρίαση. 
Aκολουθεί η αναλυτική παρουσίαση 
από την δίΗμέρίδα ψωρίασΗσ «ψωριακή νόσος 2020»

Υπνική άπνοια & Ψωρίαση
ΒΛΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Md, MSc Πνευμονολόγος Somnologist Expert in Sleep Medicine (ESrS board 2014), 
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Πνευμονολογίας, Υπεύθυνη Μονάδας Μελέτης Ύπνου, β’ Πνευμονολογική Κλινική 

Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ

Η ψωρίαση είναι μία χρόνια φλεγμονώδης 
δερματολογική πάθηση που συσχετίζεται 

με την παχυσαρκία, 
το μεταβολικό σύνδρομο και την 

αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα. 
Η υπνική άπνοια είναι μία διαταραχή 

ύπνου η οποία χαραχτηρίζεται 
από περιοδική διακοπή της αναπνοής λόγω 

απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού 
στη διάρκεια του ύπνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

την εμφάνιση πολλαπλών αφυπνίσεων που οδηγούν 
στον κατακερματισμό του ύπνου 

και την εμφάνιση ημερήσιας υπνηλίας. 
Η διαγνωστική εξέταση εκλογής 

είναι η πολυπνογραφία.
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χαρακτηριστικά 

 ✓ Επανορθώνει  

& φροντίζει  
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ECZEANE®
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αναπλήρωσης λιπιδίων  
με δράση κατά του κνησμού

1 εφαρμογή, 
κάθε δεύτερη μέρα

100% αποστειρωμένο 
Ευρεσιτεχνία UHT
0% Συντηρητικά

IKLEN®+
 ✓ Εξειδικευμένη φροντίδα 

ενάντια στη γήρανση 

 ✓ Κατάλληλο για όλους  

τους τύπους δέρματος 

 ✓ Αποδεδειγμένη 

αποτελεσματικότητα κατά 

των καφέ κηλίδων 

 ✓ Αναγνωρισμένα ενεργά 

λευκαντικά συστατικά 
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ΨΩΡΙΑΣΗ 

• Metabolic syndrome
• Diabetes
• Hypertension
• Obesity
• Tobaco smoking
• Depression
• Anxiety
• Suicidality

Characterized by increased proliferation, altered differentia-
tion of the epidermis, and inflitration of inflammatory cells 
such as neutrophils into the dermis (Lowes et al., 2014)

Psoriasis has a predilection of presenting on the scalp, exten-
sor surfaces of the limbs, hands and feets, sacral and genital 
regions

Psoriatic Arthritis 30%
PASI=Psoriasis Area Sevrity IndexPASI≥10

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
πριν μετά πριν μετά

YΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ - ΑΠΝΟΙΑ-ΥΠΟΠΝΟΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ >10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΟΞΥΓΟ-
ΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΣΗ  

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

•  Μη αναζωογονητικός ύπνος
•  Παρατηρημένες άπνοιες/ροχα-

λητό από το σύντροφο
•  Αφυπνίσεις μετά πνιγμονής (αί-

σθημα δύσπνοιας, αίσθημα α-
σφυξίας)

•  Ανήσυχος ύπνος
•  Έντονα ζωηρά όνειρα
•  ΓΟΠ
•  Αυπνία με συχνές αφυπνίσεις
•  Νυχτουρία (>2 φορές ούρηση)
•  Σιελόρροια
•  Νυχτερινές εφιδρώσεις
•  Αίσθημα παλμών
•  Σφίξιμο στο στήθος ή/και θωρα-

κικό άλγος

•  Υπνηλία/Aυπνία
•  Κόπωση
•  Διαταραχή συγκέντρω-

σης 
•  Γνωσιακά ελλείματα 

(διαταραχές μνήμης, 
συγκέντρωσης, πρόω-
ρο γήρας, ψυχική κα-
ταπόνιση) 

•  Διαταραχές προσωπι-
κότητας 

•  Διαταραχές διάθεσης
•  Πρωινός πονοκέφαλος
•  Ξηροστομία
•  Μειωμένη libido

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ-
ΕΠΑΝΟΞΥΓΟΝΩΣΗ

POLYSOMNOGrAPHY

TrEATMENT OF SLEEP APNEA

Continuous Positive Airway Pressure 
(CPAP)
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ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ

Prevalence and comorbidity of sleep conditions in Australian 
adults: 2016 Sleep Health Foundation national survey 

sleep Health. 2018

ΨΩΡΙΑΣΗ/ΚΑΡΔΙΑΓΓΓΕΙΑΚΟ

ΨΩΡΙΑΣΗ/ΥΠΝΟΣ
ΨΩΡΙΑΣΗ/ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΨΩΡΙΑΣΗ/ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΨΩΡΙΑΣΗ

ΣΧΕΣΗ ΨωρΙΑΣΗΣ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ

ΨΩΡΙΑΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ

?
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ 
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

ΥΠΝΙΚΗ 
ΑΠΝΟΙΑ

2009 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΒ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ-
ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣκαιΒ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΩΡΙΑΣΗ-ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ
•  Προκαταρκτική μελέτη σύγκρισης 25 ψωριασικών με 19 χρόνιους 

βρογχιτιδικούς. Το 36% των ψωριασικών έπασχαν από βαρύ σύν-
δρομο απνοιών συγκριτικά με το 32% των βρογχιτιδικών που έπα-
σχαν από άπνοιες

Buslau M et al Acta Derm Venereol 1999
•  Κινέζικη μελέτη όπου ψωριασικοί ασθενείς υπεβλήθησαν σε μελέ-

τη ύπνου
•  Συχνές αφυπνίσεις /ελαφρύς ύπνος προκαλούν εμφάνιση έντονου 

κνησμού και επιδείνωση της δερματολογικής νόσου 
Yang XQ et al J Invest Dermatol 2007 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
•  Πόσο συχνά οι ψωριασικοί ασθενείς εμφανίζουν αποφρακτική ά-

πνοια στον ύπνο
•  Συσχέτιση βαρύτητας ψωριασικής νόσου και βαρύτητας απνοιών
•  Οι άπνοιες στον ύπνο αποτελούν επιπλέον καρδιαγγειακό επιβαρυ-

ντικό παράγοντα στην ψωρίαση
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OSA:  46% in Psoriasis 

ΙΝFLAMMATiON OF PSOriASiS

IL-23 has a critical role in the pathogenesis of psoriasis by inducing pathological T helper type 17 (Th17) 
cells that release IL17 and IL-22
( Kikly et al.,2006; Fitch et al. , 2007; Chiricozzi et al. , 2014)
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PSORIASIS (obesity, stress, 
disturbed sleep, 

inflamation)
INFLAMATION

SLEEP APNEA (obesity, stress, 
 disturbed sleep, 

inflamation)

Sleep Apnea Psoriasis

• Awakenings • Pruritus

• Sleep duration • Pain

• Insomnia Inflamation • Anxiety

• Disturbed sleep • Depression

• Sleep quality • Insomnia

• Quality of life • Disturbed sleep

Prevelance of psoriasis in OSA was 9.5% vice control group 2.9%

Psoriasis is an independent risk factor for OSA above and beyond important 
comorbidities, anthropometric measures including also NC, a novel 
cardiometabolic risk factor which is independent of and synergistic with visceral 
adipose tissue

ΨΩΡΙΑΣΗ

ΣΥΧΝΕΣ ΑΦΥΠΝΙΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΘΕΙΑ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΛΑΦΡΥΣ ΥΠΝΟΣ 
(ΣΤΑΔΙΟ 1)

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ 
ΦΑΡΥΓΓΑ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΦΑΡΥΓΓΑ

ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
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In conclusion, there is  a disease severity dependent 
bidirectional association between psoriasis and sleep apnea. The 
clinical significance of this bidirectional relationship warrants 
further study.

7 studies with a total of 5,840,495 study subjects were included

The first meta-analysis investigating the bidirectional association between psoriasis and OSA

Additional clinical trials are needed to determine if sleep apnoea is reduced in obese pso-
riasis patients, if changes in weight during treatment affect sleep apnoea, and the role of 
obesity in sleep problems experienced by patients with psoriasis

**

PASI 75 response rate observed in the current for patients randomized to adalimumab was only 
30% as compared with the reported 56% PASI 75 response at week 8 in Phase III studies
Conclusions: Adalimumab used for 8 weeks at 40 mg every other week for the treatment 
of psoriasis did not improve OSA in this 20-patient study.

Higher dose such as 40 mg every week in obese patients with OSA

CPAP ? ΨωρΙΑΣΗ/ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ
•  Η CPAP βελτιώνει την υπνική άπνοια άρα και την ποιότητα ύπνου
•  Η CPAP μειώνει τη συστηματική φλεγμονή και την καρδιαγγειακή 

νοσηρότητα στους ασθενείς με υπνική άπνοια
•  Οι ψωριασικοί ασθενείς με υπνική άπνοια με την θεραπεία της CPAP 

μειώνουν το φλεγμονώδες φορτίο, και το stress που προκύπτει από 
τον διαταραγμένο ύπνο με αποτέλεσμα την εξομάλυνση της δερμα-
τολογικής νόσου (ιδιαίτερη η σημασία της CPAP στις ανθεκτικές στη 
θεραπεία μορφές της νόσου)

•  Άρα με βάση τα ανωτέρω βελτιώνεται η συνολική καρδιαγγειακή 
νοσηρότητα όταν συνυπάρχει ψωρίαση και υπνική άπνοια

•  Οι ασθενείς με ψωρίαση+υπνική άπνοια λόγω του ψυχολογικού 
τους προφίλ δεν είναι πάντα συνεπείς στην χρήση των αναπνευστι-
κών συσκευών ID
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ SADENT

Το ομοεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης λέιζερ (ΟΜΣΛ) εί-
ναι μια μη παρεμβατική συσκευή η οποία απεικονίζει τα 
ανώτερα στρώματα του δέρματος in vivo σε πραγματικό 

χρόνο. Το μικροσκόπιο (ΟΜΣΛ) επιτρέπει πολύ λεπτομερή α-
πεικόνιση με σχεδόν ιστοπαθολογική ανάλυση της επιδερμί-
δας και του θηλώδούς στρώματος. Το βάθος διείσδυσης είναι 
περίπου 250 nm. Το ομοεστιακό μικροσκόπιο επελέγη για να 
αναλύσει την επουλωτική διαδικασία καθώς είναι μια μη πα-
ρεμβατική συσκευή ικανή να αξιολογεί τακτικά τα βαθύτερα 
στρώματα του δέρματος. Ως εκ τούτου, η επουλωτική διαδι-
κασία μπορεί να παρακολουθείται στη διάρκεια του χρόνου 
χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Ο στόχος αυτής της δοκιμαστικής απόδειξης-του-εφικτού ή-
ταν η διερεύνηση των υποκείμενων επουλωτικών διαδικασι-
ών μετά την εφαρμογή με θερμομηχανική κλασματική μέθο-
δο (ΤΜΑ) και ο συσχετισμός τους με τις κλινικές καταστάσεις.

ΘΕρΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η κλασματική απόξεση του δέρματος συντελείται μέσω 

θερμομηχανικού συστήματος 81 ακίδων που εφαρμόζει ά-
κρο τιτανίου (Tixel, Novoxel-Γερμανία). Το άκρο συνολικής ε-
πιφάνειας ενός τετραγωνικού εκατοστού με ακίδες 9x9 θερ-
μαίνεται στην υψηλή θερμοκρασία των 400οC και η δερμο-
απόξεση επέρχεται μέσω της γρήγορης επαφής του προθερ-
μασμένου άκρου απευθείας με την επιφάνεια δέρματος. Το 
βάθος διείσδυσης (χρόνος προεξοχής) καθώς και η διάρκεια 
παλμού μπορούν να προσαρμοστούν κατ’ άτομο.

ΣΥζΗΤΗΣΗ 
Η θερμομηχανική κλασματική μέθοδος ΤΜΑ έφερε την ε-

πανάσταση στον τομέα κλασματικών συσκευών ειδικά σε 
σκουρόχρωμους τύπους δέρματος καθώς δεν στοχεύει κα-
θόλου σε χρωμοφόρα κύτταρα. Οι επουλωτικές διαδικασί-
ες που προκύπτουν μετά την εφαρμογή με θερμομηχανική 
μέθοδοΤΜΑ ομοιάζουν με τα ήδη γνωστά μοντέλα του κλα-
σματικού λέιζερ με CO2 ή τις διπολικές ραδιοσυχνότητες. Πέ-
ραν της δερμοανάπλασης, η θερμομηχανική μέθοδος, προ-

καλώντας χαμηλής ενέργειας θερμική αποσύνθεση 
στην κεράτινη στοιβάδα, μπορεί να βελτιώσει την 
διεπιδερμική διείσδυση ουσιών το οποίο πρόσφα-

τα αποδείχθηκε για την τοξίνη αλλαντίασης και 
το πενταμινολελαβουλινικό οξύ. Αυτά τα ευ-
ρήματα που δείχνουν αυξημένη διαπερατότη-

τα της επιδερμίδας μετά την θερμομηχανι-
κή απόξεση, μπορούν ίσως να χρησιμο-
ποιηθούν κατ’επέκταση για αισθητικές ε-
φαρμογές, όπως θεραπείες με πλάσμα ε-
μπλουτισμένων αιμοπεταλίων.

Παρόμοια με τις ραδιοσυχνότητες, η 
παραγωγή ινώδους ιστού ξεκινά από τις 

πλευρές της περιοχής μικροαπόξεσης και 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ SkIN-TECH

Μια καινοτόμος τεχνική 
κλασματικής μεθόδου 
η οποία στηρίζεται σε 

θερμομηχανικές αρχές 
(Tixel©) έχει πρόσφατα 
αναπτυχθεί. Ο στόχος 

αυτής της μελέτης 
ήταν να εξετάσει τη 

διαδικασία επούλωσης 
τραύματος και τις κλινικές 

πλευρές της όπως 
και την διαδερμική 

διαπερατότητα 
υδρόφιλων ουσιών. 
Τα τελευταία χρόνια, 

η ανάπτυξη μιας 
νέας τεχνολογίας 

που στηρίζεται στις 
θερμομηχανικές αρχές 

προσφέρει μια νέα 
μέθοδο θεραπείας. 

Θερμική ενέργεια 
ακριβείας μεταδίδεται 

κλασματικά στο δέρμα 
δημιουργώντας μια σειρά 

από μικροδιαύλους, 
ελαχιστοποιώντας τον 

χρόνο αδράνειας και 
τις παρενέργειες σε 
σύγκριση με άλλες 

κλασματικές μεθόδους. 

ΔιαΔικασια επούλωσησ τραύματοσ και ΔιαΔερμικησ Διαπερατοτητασ 

Με την θερμομηχανική 
          κλασματική μέθοδο 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ1, LEONiE vON GrAwErT1, MArTiNA ULriCH2, JUErGEN LADEMANN1, 
TOrSTEN zUBErBiEr1, MAJA A. HOFFMAN1,3 
1Τμήμα Δερματολογίας, Αφροδισιολογίας και Αλλεργιολογίας, Charité Universitätsmedizin-Berlin,  βερολίνο, Γερμανία, 
2Dermatologie am regierungsviertel / Collegium Medicum Berlin GmbH, βερολίνο, Γερμανία,
3Τμήμα Δερματολογίας, Πανεπιστήμιο Νοτίου Δανίας, Odense, Δανία

παρουσιάζει ανοδική δυναμική εκκίνηση από την δερμοεπι-
δερμική ένωση κατευθυνόμενη έως την άνω επιδερμίδα.

Σχετικά με τη θερμομηχανική μέθοδο ΤΜΑ, επίσης μια ι-
στοπαθολογική μελέτη επίσης αποκάλυψε σχηματισμό και-
νούργιου κολλαγόνου στην επιδερμίδα μετά από 7 ημέρες 
θεραπείας ενώ δεν προκάλεσε καμία ανωμαλία υπέρχρωσης 
στις περιοχές εφαρμογής. Ο πόνος κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας ήταν επίσης ηπιότερος σε σύγκριση με το λέιζερ CΟ2 
που απαιτούσε τοπική ή μέσω ψυχρού αέρα αναισθησία, για 
την επίτευξη παρόμοιων τιμών στην Αναλογική Κλίμακα Πό-
νου (VAS) στη διάρκεια της θεραπείας.Ακόμη και όταν γίνεται 
σύγκριση με ενδοβλαβική θεραπεία χηλοειδών με τον συν-
δυασμό τριαμσινολόνης και 5-φθοριοουρακίλης (5FU), ανα-
φέρθηκε ηπιότερος πόνος κατά τη χρήση θερμομηχανικής με-
θόδου.Έτσι, η θερμομηχανική μέθοδος ΤΜΑ είναι κατάλλη-
λη για ευαίσθητα δέρματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συμπερασματικά, καθώς η επουλωτική διαδικασία μετά τη 

θερμομηχανική μέθοδο είναι πολύ γρηγορότερη, ο χρόνος α-
νάνηψης μειώνεται σημαντικά συγκριτικά με άλλες κλασματι-
κές μεθόδους. Συνεδρίες συστήνονται μετά από πάροδο 4 ε-
βδομάδων ενώ δεν πρέπει να εφαρμοστούν σε χρονικό διά-
στημα λιγότερο από 2 εβδομάδες.
www.Skin-tech.gr 
RODOU 2 MAROUSI 2106122181 ID
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Αποτελεί τροποποίηση του αρχικού 
κρημνού, του Κέλσου (25 π.Χ.-50 
μ.Χ.), τον οποίον σε συνέχεια των ερ-

γασιών του, επανέφερε ο Franco το 15561.
Για αποφυγή σχηματισμού περισσείας δέρ-

ματος, εκατέρωθεν της βάσης του κρημνού, 
τα γνωστά «dog ears», με τροποποίηση αρ-
γότερα του Burow2 το 1855 (γνωστά ως τρί-
γωνα Burow), σχεδιάζονται τρίγωνα συμμε-
τρικά στη βάση του κρημνού. Τα εν λόγω 
δερματικά τρίγωνα αφαιρούνται και απορρί-
πτονται.

Ο Κέλσος εισήγαγε την συρραφή με απο-
λίνωση αγγείων, και τα ράμματα για τοπικούς 
κρημνούς3.

Επίσης τον προωθητικό κρημνό, και τον νη-
σιδιακό κρημνό για ελλείμματα ρινός, χειλέ-
ων, ωτων4.

Πρώτη έκδοση του Κέλσου 1478 Φλωρε-
ντία (8 τόμοι, στο ένατο κεφάλαιο του 5ου τό-
μου αναφέρονται οι κρημνοί για τα ελλείμμα-
τα στα χείλη, τη μύτη και τα ώτα. (Ανακάλυψη 
της τυπογραφίας το 1436 και 1ο βιβλίο που 
τυπώθηκε η Αγία Γραφή το 1452).

Αργότερα ονομάσθηκε και «γαλλικός» 
κρημνός. Πρόκειται για τετράπλευρο παραλ-
ληλόγραμμο με αναλογίες βάσεων 1:2 έως 
1:4 ακόμη και 1:5, κατά το αρχικό σχέδιο του 

Κέλσου. Ακολουθεί υπέγερση και συρραφή, 
τόσον κατά τις δύο επιμήκεις πλευρές στα 
πλάγια χείλη του τραύματος, όσον και κατά 
την βραχύτερη πλευρά, με την αντιθέτως κεί-
μενη απέναντι βραχεία πλευρά, του δεύτε-
ρου συμμετρικού κρημνού (Διπλός προωθη-
τικός κρημνός).

Ο προωθητικός είναι ένας από τους δύ-
ο κύριους τύπους των μετατοπιστικών κρη-
μνών, (μαζί με τον περιστροφικό). Το πλάτος 
και γενικότερα το μέγεθος, εξαρτάται από την 
αγγείωση του δέρματος της περιοχής κυρίως.

Δεν γινόταν πανταχόθεν υποσκαφή, του 
πέριξ δέρματος, τεχνική την οποία εφάρμο-
σε ο Franco. Το 15561 στο βιβλίο «Petit trait 
contenant une des principales de chirurgie». 
Ο Franco (1505-1578) θεωρείται από τους 
μεγαλύτερους γιατρούς της Αναγέννησης, με 
δεύτερη έκδοση του έργου του πέντε χρόνια 
αργότερα. Στην ιστορία της ιατρικής αναφέρε-
ται ότι: «Δεν υπάρχει χειρουργός με μεγαλύ-
τερες ανακαλύψεις από τον Franco».

Ως Προτεστάντης μετανάστευσε από τη 
Γαλλία στη Λωζάνη, παίρνοντας ουσιαστικά 
τη χειρουργική από τα χέρια των Παρισινών 
«Barber Surgeons», των κουρέων.

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό του Κέλσου, έ-
γιναν στη βάση του κρημνού τοξοειδείς το-

μές (τμήμα περιφερείας κύκλου). Αυτές με-
τά την έλξη μετατράπηκαν σε ημισεληνοει-
δές (semilurar insisions), για ελάττωση της τά-
σης συρραφής, μεταξύ των αντιθέτων βάσε-
ων του διπλού κρημνού, οι λεγόμενες (τομές 
χαλάρωσης) (relief excisions). Αναφέρονται 
στο έργο του Κέλσου3 «De Medicina», έκδο-
ση Βενετίας 1493. Το δευτερεύον τραύμα ε-
πουλώνονταν κατά δεύτερο σκοπό.

Τροποποίηση του εν λόγω κρημνού έκανε 
ο Jones5 το 1847 (οφθαλμίατρος από τη Φι-
λαδέλφεια) με τη μορφή Y σε V. Επίσης ανα-
φέρεται στη διόρθωση εντρόπιου, και εκτρό-
πιου, και στην θεραπεία δερματικού καρκί-
νου χρησιμοποιώντας χλωριούχο ψευδάρ-
γυρο, υλικό το οποίο το 1936 χρησιμοποίη-
σε ο Δρ. Mohs για την θεμελίωση της ομώ-
νυμης μεθόδου, ολοσχερούς εκρίζωσης δερ-
ματικού καρκίνου (Mohs Surgery). 

Ακολουθεί ο νησιδιακός κρημνός, που δη-
μοσιεύθηκε από τον Ολλανδό Esser6 (από το 
Ρόττερνταμ) το 1918.

Είναι μετατοπιστικός με τυχαία αγγείωση 
(μη βασιζόμενη σε επίσημο αγγείο οπότε λέ-
γεται αξονικός).

Η αιμάτωση γίνεται από τον υποδόριο ιστό 
και δη από τα διατιτραίνοντα δερματικά αρ-
τηρίδια. Παρασκευάζεται αρχικά ο υποδόρι-

Η αντιμετώπιση του εκτεταμένου δερματικού καρκίνου, απαιτεί ολοσχερή αφαίρεσή του, με επαρκή όρια ασφάλειας, το 
δημιουργούμενο δερματικό έλλειμμα, καλύπτεται κατά προτίμηση με παρακείμενο υγιές δέρμα -(δερματικό κρημνό). Τα 
μεγάλα ελλείμματα απαιτούν συνδυασμούς κρημνών. Η εφαρμογή του ορθογώνιου τριπλού ολισθαίνοντος νησιδιακού 
κρημνού, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία. Εφαρμόστηκε με επιτυχία στην πλάγια τραχηλική 
χώρα υπέργηρου αιμορραγικού ασθενούς. Εναλλακτικά προς τους περιστροφικούς κρημνούς, στην μεγάλης κινητικότητας 

περιοχή, με σκοπό διευκόλυνση του ασθενούς και επαρκέστερη αιμάτωση του κρημνού προς επιβίωσή του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΓΟΥΡΟΣ
Συντονιστής Διευθυντής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά

ΑνΑκοίνωση στο Β΄ ΠΑνελληνίο συνεδρίο δερμΑτοχείρουργίκησ 2019 

Ορθογώνιος Τριπλός 
Ολισθαίνων Νησιδιακός κρημνός
επι ελλειμματοσ αφαιρεθεντοσ Δερματικού καρκινού εκ τησ πλαγιασ τραχηλικησ χωρασ

Εικόνα 1:
Σχεδιασμός τριών ορθογωνίων κρημνών πέριξ τριγωνι-
κού δερματικού ελλείμματος

Εικόνα 2:
Παντοχόθεν τομή κρημνών των δύο κάθετων πλευρών

Εικόνα 3:
Συρραφή κρημνών των δύο κάθετων πλευρών με εσω-
τερικά ράμματα 
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ος μίσχος, με υποσκαφή του δέρματος κάτω-
θεν του χορίου έως το επίπεδο της εν τω βά-
θει περιτονίας, αλλά ικανού πάχους για την 
αγγείωση του κρημνού.

Ακολούθως ως ο κρημνός σύρεται (ολι-
σθαίνει) εις το προς κάλυψη δερματικό έλ-
λειμμα, όπου και συρράπτεται. Η δότρια πε-
ριοχή καλύπτεται με κατ’ ευθείαν συρραφή, 
αφού προκληθεί υποσκαφή πανταχόθεν.

Οι αποστάσεις πρέπει να είναι μικρές, και ι-
κανές για την επιβίωση των κρημνών.

 10 χρόνια νωρίτερα ο Horner (Φιλαδέλφει-
α) περιγράφει την τομή Ζ με αργότερα εξέλιξη 
σε πολλαπλό Ζ. Ο κρημνός Υ σε V του Jones 
είναι τριγωνικός κρημνός (το άνω τμήμα του 
Υ), κατόπιν τομής του κατακορύφου σκέλους, 
για την αφαίρεση επιμήκους δερματικής βλά-
βης, συνήθως καρκίνου. Στο σχηματιζόμενο 
έλλειμμα προωθείται ο τριγωνικός κρημνός, 
αλλά χωρίς πρόσθετες τομές προς τη βάση 
του, οπότε η κορυφή του τριγωνικού τμήματος 
του Υ, έρχεται στο απέναντι άκρον της κατακό-
ρυφης τομής, και σχηματίζεται τρίγωνο, ήτοι V.

70 χρόνια μετά τον Jones, το 1920, ο 
Gillies7 εισήγαγε την κατ’ αντίθεση μετατροπή 
του Υ σε V, δηλαδή τον κρημνό V σε Υ. Είναι 
τριγωνικός προωθητικός, και μετά την τομή 
τα σκέλη του V σύρονται προς τα άνω, προς 
τη βάση, όσο είναι δυνατόν, περίπου 1 cm, 
ώστε να υπάρχει ικανός μίσχος υποδόριος για 
τη διατροφή του.

Η γωνία του V η αρχική, με την νέα που 
σχηματίσθηκε, συρράπτονται κατ’ ευθείαν ό-
πως και ο υπόλοιπος κρημνός στα πλάγια. 
Παρόμοιος κρημνός με το όνομα keystone, 
σχεδιάστηκε από τον Beham7A το 2003.

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ 
ΝΗΣΙΔΙΑΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ

Ο ορθογώνιος τριπλός ολισθαίνων κρη-
μνός, αποτελεί τροποποίηση και επέκταση 
των ανωτέρω. Σημειωτέον ότι δεν έχει μέχρι 
τον Μάρτιο 2019 δημοσιευθεί στην διεθνή Ι-
ατρική βιβλιογραφία. Το δέρμα του κρημνού 
τέμνεται «πανταχόθεν», οπότε δερματική βά-
ση δεν υπάρχει.

 Η αιμάτωση γίνεται από τον υποδόριο ι-
στό, και δη από τα διατιτραίνοντα δερματικά 
αρτηρίδια8. Παρασκευάζεται αρχικά ο υπο-
δόριος μίσχος, με υποσκαφή του δέρματος 
κάτωθεν του χορίου, έως το επίπεδο της εν 
τω βάθει περιτονίας, αλλά ικανού πάχους για 
την αγγείωση του κρημνού. Ο κρημνός σύρε-
ται (ολισθαίνει), εις το προς κάλυψη δερματι-
κό έλλειμμα όπου και συρράπτεται. Η δότρι-
α περιοχή καλύπτεται με κατ’ ευθείαν συρ-
ραφή, αφού προηγηθεί υποσκαφή πανταχό-
θεν. Περιμετρικά ο μίσχος δεν πρέπει να δέ-
χεται κατά την έλξη (και δη την συρραφή) μέ-
γιστη τάση, που σημαίνει στραγγαλισμό των 
δερματικών αγγείων.

Προτιμητέο κρημνός να συνοδεύεται από 
επίσημο αγγείο, ώστε να εξασφαλισθεί η ε-
πιβίωσή του. 

Ο κρημνός αιματώνεται από αγγεία του υ-
ποδόριου ιστού, και ειδικότερα από το κέ-
ντρο του. Σχηματίζεται ένα είδος μανιταριού, 
με αγγείωση εξασφαλιζόμενη από τον μίσχο 
του κρημνού προς την επιφάνεια, η οποία 
μαζί με τον υποδόριο μίσχο μετακινείται. 

Ουσιαστικά είναι προωθητικός κρημνός 
και όχι περιστροφικός, διότι τότε θα υπήρχε 
στραγγαλισμός των αγγείων του μίσχου. Ε-

πίσης θα υπήρχε πρόβλημα αιμάτωσης και 
φλεβικής στάσης, (κύριο αίτιο απώλειας/νέ-
κρωσης του κρημνού). Γίνεται μικρή υποσκα-
φή, του κρημνού περιφερικά, και στο πέριξ 
δέρμα εκτεταμένη, όσο επιτρέπει η ελαστικό-
της του, το οποίο δεν έχει πρόβλημα αγγεί-
ωσης.

Προτιμητέον να αποφεύγονται οι ανελαστι-
κές περιοχές, και να προτιμώνται οι υπερκεί-
μενες μυών. Ο κρημνός προωθούμενος κα-
λύπτει το δερματικό έλλειμμα και συρράπτε-
ται πανταχόθεν περιφερικά, στα σημεία το-
μής/απόσπασης από το περιβάλλον δέρμα. 

Υπό τον όρο της επαρκούς ήπιας έλξης για 
τη διατήρηση της αγγείωσης, και όχι υπερ-
βολικής σε σημείο λεύκανσης (Δοκιμασία 
Allen)9. Αναμονή διώρου (χρυσό δίωρο), ώ-
στε να αποκτήσει ρόδινο χρώμα και όχι λευ-
κό ή κυανό.

Εάν πρόκειται για 2 κρημνούς, συρράπτο-
νται κατά το πρότυπο του Κέλσου. Ο Κέλ-
σος10 διατύπωσε τις προϋποθέσεις σύγκλι-
σης τραυμάτων: 1) αφαίρεση ξένων σωμά-
των (σαφώς και του δερματικού καρκίνου), 
2) σχολαστική αιμόσταση, (χρησιμοποιείται ι-
διαίτερα στην απλή συμμετρική δερματική ε-
κτομή βλεφάρων ως επί ξανθελασμάτων, ή 
περισσείας δέρματος με πρόβλημα οπτικού 
πεδίου), 3) καλή συρραφή.

Αν πρόκειται για 3 κρημνούς, συρράπτο-
νται κατά το πρότυπο του τριπλού κρημνού 
Limberg11, ή της αστεροειδούς συρραφής επί 
τριγωνικού ελλείμματος. 

Έναρξη συρραφής από τις γωνίες του τρι-
γώνου, και φυσικά τοποθέτηση πολλών υπο-
δόριων ραμμάτων.

Εικόνα 4:
Κινητοποίηση κρημνού υποτείνουσας (άνω)

Εικόνα 5:
Συρραφή τριών κρημνών μεταξύ τους με εσωτερικά 
ράμματα

Εικόνα 6:
Συρραφή τριών κρημνών στην πολυγωνική τομή

Εικόνα 7:
Περιφερική αιμόσταση και καθαρισμός πεδίου

Εικόνα 8:
Τελική συρραφή

Εικόνα 9:
Τομές σε δύο κρημνούς για απορροή αίματος
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Ο τριπλός ορθογώνιος ολισθαίνων νησιδι-
ακός κρημνός, αποτελεί εναλλακτικό τρόπο 
σύγκλισης ελλειμμάτων δερματικού καρκί-
νου, και είναι ασφαλής.

Πέριξ του τριγωνικού ελλείμματος στην 
πλαγία περιοχή του τραχήλου, σχήματος ορ-
θογωνίου τριγώνου, σχηματίζονται 3 τετρά-
γωνα, με το τετράγωνο της υποτείνουσας 
προσανατολισμένο προς την γνάθο, και τα 
των καθέτων πλευρών προς, την κλείδα και 
στέρνο (Εικ. 1).

Με βάση τα ανωτέρω και την αγγείωση του 
δέρματος, σχεδιάστηκε επί τριγωνικού ελ-
λείμματος, κατόπιν αφαίρεσης εκτεταμένου 
ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, στην πλα-
γία τραχηλική χώρα του ασθενούς, τριπλός 
ολισθαίνων ορθογώνιος κρημνός.

Ακολουθεί διήθηση των κρημνών με 
Xylocaine-adrenaline 1%, (αραιωμένης), δε-
δομένου ότι ο ασθενής (91 ετών) ελάμβανε 
αντιπηκτικά. 

Προτιμήθηκε από την άνευ αδρεναλίνης α-
ναισθησία, διότι υπήρχε ο κίνδυνος αιμορρα-
γίας και αιματώματος, θέτοντας σε κίνδυνο 
την επιβίωση των 3 κρημνών. Κίνδυνος λό-
γω εκτεταμένου μεγέθους των τετραγώνων 
κρημνών πλευράς 3 έως 5 εκατοστών καθε-
νός εξ αυτών.

Κατά τον Gillis, η επιβίωση των κρημνών 
είναι μια μάχη της κυκλοφορίας του αίματος 
(αιμάτωση-παροχέτευση).

Ακολουθεί πανταχόθεν τομή των δερματι-
κών επιφανειών των δύο τετραγώνων των κα-
θέτων πλευρών (Εικ. 2), υποσκαφή του κρη-
μνού μισό εκατοστό περιφερειακά, για λό-
γους κινητικότητας, και ολοσχερής υποσκα-
φή του περιβάλλοντος δέρματος του 9γωνου 
που σχηματίζεται (6+3 γωνίες).

Πρόκειται για μικτό, περιστροφικό εν μέρει, 
και κυρίως προωθητικό κρημνό. Περιστρέ-
φονται ελάχιστα, έλκονται κυρίως, και συρ-
ράπτονται οι δύο τετράγωνοι κρημνοί με ε-
σωτερικά ράμματα (απορροφήσιμα 3-0). Αφ’ 
ενός καθηλωτικά με τον υποκείμενο ιστό, 

αφ’ετέρου μεταξύ τους οι δύο κρημνοί των 
καθέτων πλευρών (Εικ. 3).

Ακολουθεί κινητοποίηση του κρημνού της 
υποτείνουσας, καθήλωση προς τα υποκείμε-
να στρώματα, και συμπλησίαση προς τους 
δύο προηγούμενους κρημνούς (Εικ. 4). 

Οι τρεις κρημνοί συρράπτονται μεταξύ 
τους, στη θέση του αρχικού ορθογωνίου τρι-
γωνικού ελλείμματος, με εσωτερικά ράμμα-
τα, δημιουργώντας περιφερικά όλων, δευτε-
ρεύοντα ορθογώνια ελλείμματα. Με σχεδόν 
ίσα εμβαδά, αλλά βασική ιδιότης δέρματος 
είναι η ελαστικότης, οπότε υπάρχει η δυνα-
τότης συμπλησίασης και σύγκλεισης (Εικ. 5).

Ο Γαληνός12,13 (130-200 μ.Χ.) εισηγήθη-
κε την αποκοπή θρυμματισμένων ορίων των 
τραυμάτων (ευθεία τομή), και σύγκλιση τραυ-
μάτων κατά επίπεδα, με τοποθέτηση εσωτε-
ρικών ραμμάτων και κατάλληλο προσανατο-
λισμό της εντομής (προφανώς γραμμές δερ-
ματικής τάσης). 

Ακολουθεί συρραφή των κρημνών με ε-
σωτερικά ράμματα στις πλευρές της 9γωνης 
πολυγωνικής τομής, και ελέγχεται το χρώμα 
των κρημνών (Εικ. 6). Γίνεται προσεκτική αι-
μόσταση περιφερικά, και καθαρισμός του πε-
δίου, με διαφανές αντισηπτικό (Εικ. 7). 

Ακολουθεί τελική συρραφή επιφανειακή, 
με nylon 3-0 σε όλες τις τομές (Εικ. 8).

Ο κρημνός έγινε στο μυώδες πλάτυσμα 
90χρονου ασθενούς υπό αντιπηκτική αγωγή, 
για αφαίρεση δερματικού καρκίνου. 

Ακολουθήθηκε η οδός της αραίωσης α-
δρεναλίνης στο 1%, αντί 2% που φέρεται στο 
εμπόριο.

Μετά την τοποθέτηση αντισηπτικού υγρού 
και αντιβιοτικής γάζας, εμφανίζονται κυανές ε-
πιφάνειες, στην περιοχή συρραφής των 2 τε-
τραγωνικών κρημνών των καθέτων πλευρών. 
Προφανώς λόγω δυσκολίας παροχέτευσης.

Πιθανή φλεβική στάση και συμφόρηση, 
κίνδυνος απώλειας κρημνών. Ο Αμβρόσιος 

Παρέ14 (1547) δήλωσε: «Το τραύμα έκλει-
σε και ο Θεός θα το επουλώσει». O Παρέ 

το 1564 δημοσίευσε το έργο του «Dix livres 
de chirurgie», με επανέκδοση μετά από εν-
νέα χρόνια.

Έγιναν δύο εντομές μια σε κάθε κρημνό, 
με ελαφρά υποσκαφή και πίεση για απορ-
ροή του λιμνάζοντος αίματος. Επίσης μπορεί 
να γίνει μερική αναρρόφηση με σύριγγα τύ-
που λιποαναρρόφησης, κατά την μεταφορά 
λίπους Σε λιγότερο από δίωρο η κυάνωση 
δεν υπήρχε. Σε άλλες περιπτώσεις συνήθως 
αφαιρούνται ράμματα για εκροή αίματος (Εκ. 
9) η αφαίρεση πηγμάτων. Μετά 24ωρο, οι 3 
κρημνοί είχαν ζωηρώς ερυθρό χρώμα και ε-
λάχιστη αιμορραγία (Εικ. 10). 

ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΚΡΗΜΝΟΥ ΥΠΕΡ 
ΤΟ ΜΥΩΔΕΣ ΠΛΑΤΥΣΜΑ:

Κλάδοι των αρτηριών. Από την έξω καρω-
τίδα κατά σειρά προς τα άνω εκφύονται: α) Ά-
νω Θυρεοειδής και ινιακή, β) γλωσσική και ο-
πισθία ωτιαία, γ) προσωπική, δ) έσω γναθιαί-
α, ε) επιπολής κροταφική.

Αιμάτωση άνω τμήματος από την υπογενεί-
διο, κλάδο προσωπικής.

Αιμάτωση κάτω τμήματος από κλάδο της ε-
γκαρσίας τραχηλικής.

Ενδιάμεσα έγινε η δοκιμασία Allen, για τον 
έλεγχο της αιμάτωσης. Ο Allen9 στο άρθρο 
του το 1929 αναφέρει: «o ιατρός πιέζει το 
δέρμα, και περιμένει για την επιστροφή του 
ρόδινου χρώματος». Η δοκιμασία Allen δη-
μοσιεύθηκε μετά πενταετή παρακολούθηση 
300 ασθενών, με θρομβωτική αγγειίτιδα στην 
Mayo Clinic. Η νόσος περιγράφηκε για πρώ-
τη φορά 50 χρόνια νωρίτερα από τον Von 
Winiwarter (Εικ. 11).

Ο δρ. Allen σε ηλικία 29 ετών, επινόησε την 
απλή δοκιμασία που παραμένει κλασσική, 
για τον έλεγχο της αιμάτωσης. Καρδιολόγος, 
που ξεπέρασε τις 300 δημοσιεύσεις. Έλαβε το 
βραβείο «εξαιρετικών επιστημονικών δραστη-
ριοτήτων» μετά από 30 χρόνια (1958). Γινό-
ταν περιοδικός έλεγχος του κρημνού και μερι-
κή αφαίρεση ραμμάτων (Εικ. 12). Εξέταση με-

Εικόνα 10:
Οι 3 κρημνοί μετά 24ωρο

Εικόνα 11:
Δοκιμασία Allen
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τά την πλήρη αφαίρεση, όπου μικρή φλεγμο-
νή στο κέντρο αντιμετωπίσθηκε με τοπική αντι-
σηψία και αντιβίωση (Εικ. 13).

Φλέβες κάτωθεν του πλατύσματος: προ-
σωπική, έσω σφαγίτις.

Αρτηρίες: ΄Εσω καρωτίς, προσωπική, ινια-
κή, άνω θυεροειδής, κοινή καρωτίς.

Το Μυώδες πλάτυσμα αιματώνεται από έ-
ναν κύριο μίσχο, την προσωπική αρτηρία 
(συνέχεια της έσω γναθιαίας), και επιπροσθέ-
τως από τον μεγαλύτερο κλάδο της, την υπο-
γενίδια (submental). Επίσης από δευτερεύο-
ντες κλάδους, εκ της εγκάρσιας τραχηλικής, 
ινιακής, οπίσθιας ωτιαίας, γλωσσικής και ά-
νω θυρεοειδούς, η οποία είναι και ο πρώτος 
κλάδος της καρωτίδας.

ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Μετά τον Παρέ (1564) και τον Franco 

(1556), και πριν τον Υ σε V κρημνό του ο-
φθαλμίατρου Jones (1847), και τον Burow 
(1855), ο Hunter15 το 1794 με το « Treatise 
on the Blood, inflammation and gunshot 
(Εδιμβούργο), και οι Quain και Wilson16 το 
1842 με το «Series of Anatomical plates in 
Lithography» (δίτομη έκδοση στο Λονδίνο), 
ασχολήθηκαν με τα υποδερματικά αγγεία και 
τις αναστομώσεις τους.

Ο Hunter μελετώντας έμβρυο και νεογέν-
νητο, παρατήρησε σταθερό αριθμό αρτηρι-
ών, όπως και σταθερές διατιτραίνουσες σε 
παιδιά και ανήλικες. 

Επίσης επεσήμαναν τις αναστομώσεις, πα-
ρατηρώντας ότι ήταν πιο πυκνές όπου τα αγ-
γεία ήταν πιο απομακρυσμένα.

Διαφραγματο-δερματικές αρτηρίες έχουν 
περιγραφεί από τους Quain και Wilson (Λον-
δίνο 1842), τον Grand 1958 (βιβλίο Ανατο-
μίας), και τους Cormak και Lamberty (1984).

Ενάμισυ αιώνα αργότερα οι Taylor και 
Palmer17, από το τμήμα Ανατομικής του Πα-
νεπιστημίου Μελβούρνης το 1987, περιγρά-
φουν τις «Vascular territories». Αngiosones, 
από την ελληνική λέξη, όπως αναφέρει ο ί-

διος στην υποσημείωση του άρθρου, σε πει-
ραματική μελέτη. 

Της δοκιμασίας Allen, προηγήθηκε μια 
και ακολούθησε μια, από τις πολύ σημα-
ντικές μελέτες, του Manchot18 το 1889. 
«Die Hautarterien (Έκδοση Λειψίας) και του 
Salmon19 τo 1936. «Arteres de la peau» (Πα-
ρίσι). 

Ο Manhot (1889) περιέγραψε συγκεκριμέ-
να κεντρικά αγγεία, πριν την ανακάλυψη των 
ακτίνων Χ από τον Roedgen το 1895.

Ο Salmon το 1936 έκανε περαιτέρω απει-
κόνιση, με έγχυση οξειδίου του μολύβδου 
και χρήση ακτίνων Χ.

Ακολούθησαν επί μέρους εργασίες όπως: 
Κατανομή δερματικών αγγείων στο δέρμα 

του πέλματος και των γλουτών. 
Οι διατιτραίνουσες του δέρματος είναι δύο 

ειδών: 1) κατευθείαν αγγείο (δερματική διατι-
τραίνουσα), που περνά από το μεσομύϊο διά-
φραγμα αγγειώνοντας και τον μυ.

2) Μικρότερες παράπλευρες διατιτραίνου-
σες, ως τελικοί κλάδοι.

Τα δύο δίκτυα επικοινωνούν στην επιφάνει-
α της περιτονίας.

Οι δερματικές διατιτραίνουσες έχουν δια-
φορετική εικόνα υπό πίεση και έκταση, Α) δι-
ατιτραίνουσες σε ηρεμία, Β) τάση από υποκεί-
μενους ιστούς, και κατά την ανάπτυξη. Πάντα 
υπάρχουν αγγεία διαπλεκόμενα, για την δια-
τροφή της περιοχής που αιματώνουν.

Ο κρημνός έγινε εναλλακτικά ορθογώνιος 
τριπλός ολισθαίνων διότι: Σε προηγούμενο α-
σθενή με δερματικό καρκίνο τραχήλου, πραγ-
ματοποιήθηκαν μεγάλοι κρημνοί περιστροφι-
κοί κυρίως. Απαραίτητη ήταν η περιορισμένη 
κίνηση του τραχήλου. Με τον εν λόγω τριπλό 
ολισθαίνοντα κρημνό, η κίνηση του τραχήλου 
είναι ευχερέστερη, και λιγότερο επικίνδυνη για 
την επιβίωση των κρημνών.

Την επιβίωση του κρημνού εξασφάλισε η 
αιμάτωση του δέρματος του μυώδους πλα-
τύσματος, ύπερθεν του οποίου πραγματοποι-
ήθηκε ο κρημνός (Εικ. 12).

Αιματώνεται από ένα κύριο και πολλούς 
δευτερεύοντες κλάδους. Κύριος αγγειακός 
μίσχος η προσωπική αρτηρία συνέχεια της 
γναθιαίας (κλάδου της έξω καρωτίδας). Επί-
σης και ο μεγαλύτερος κλάδος της, η υπο-
γενείδια.

Δευτερεύοντες κλάδοι έρχονται από την ε-
γκάρσια τραχηλική, ινιακή, οπίσθια ωτιαία, ά-
νω θυρεοειδή.

Από αυτές εκπορεύονται πολλοί διατι-
τραίνοντες κλάδοι, μυοδερματικοί κατά τον 
Coleman20, στο άρθρο «Platysma – clinical 
and anatomic consideration, το 1982 στο 
Am. J. Surg. Επίσης κατά τον Uehara21 στο 
«Blood Suplly to platysma. Anatomic study 
an clinical consideration» το 2001 στο J.Oral. 
Maxilofac Surg.

Ο εν προκειμένω κρημνός χρησιμοποιεί-
ται και σαν εναλλακτική-τροποποιητική μέθο-
δος άλλων προγενέστερων κρημνών. Όπως 
Rieger22 το 1967 για ελλείμματα της ρινός 
μετά αφαίρεση δερματικών καρκίνων. Προ-
ωθητικός κρημνός από το μεσόφρυο στη θέ-
ση ένεσης μυοχαλαρωτικών ουσιών, έως την 
κορυφή της μύτης.

Επίσης χρησιμοποιείται και στις περιοχές 
αυξημένης πιθανότητας για ανάπτυξη χηλοει-
δών. Όπως στο στέρνο και στη ράχη των νεα-
ρών ατόμων, εναλλακτικά από την ελλειψοει-
δή σύγκλιση κατά Von Simanowsky23. Oπου 
παρά την τοποθέτηση εσωτερικών ραμμά-
των, και την εκτεταμένη υποσκαφή, παρατη-
ρείται στα νέα κυρίως άτομα δημιουργία ου-
λής, λόγω αυξημένης τάσης του δέρματος, 
και μη περιορισμού των κινήσεων.

Ο Γερμανός Manchot18 το 1889 χαρτογρά-
φησε τις αγγειακές περιοχές του δέρματος, ε-
ντοπίζοντας 40 περίπου αγγειακές περιφέρει-
ες κεφαλής και τραχήλου.

Το 1936 ο Γάλλος ανατόμος Salmon19 πε-
ριέγραψε 80 αντίστοιχες σε ολόκληρο το σώ-
μα, με την βοήθεια της ακτινογράφησης. Τα 
αγγεία του δέρματος πορεύονται σε χαλαρό 
συνδετικό ιστό.

Εικόνα12:
Μερική αφαίρεση ραμμάτων

Εικόνα 13:
Πλήρης αφαίρεση ραμμάτων 
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Οι δερματικοί αρτηριακοί κλάδοι ξεκινούν 
από κατ’ ευθείαν αρτηρία ή από μυϊκούς 
κλάδους, ακολουθώντας πορεία εντός των 
μυών, ή μεταξύ των μυών. Ακολουθείται πο-
ρεία μέσω της εν τω βάθει περιτονίας, στην ε-
πιφάνεια της οποίας διακλαδίζονται προς την 
επιπολής περιτονία, μέσω του λιπώδους ι-
στού, ο οποίος και αιματώνεται από αυτούς. 
Έτσι δημιουργείται το κάτωθεν των θηλών 
του χορίου, αγγειακό δίκτυο (υποθηλώδες).

Επιπλέον υπάρχει και βαθύτερο αγγειακό 
δίκτυο, και σε αυτά τα δύο δίκτυα βασίζεται ο 
κρημνός, όταν έχει αποκοπεί πανταχόθεν κα-
τά το χόριο, μέχρι το επίπεδο κάτωθεν του υ-
ποδορίου λίπους.

Οι αναστομώσεις μεταξύ γειτονικών περι-
οχών, αιματουμένων από πρωτεύοντες κλά-
δους, είναι πάρα πολλές (εκ των 80 που με-
λέτησε ο ανατόμος Salmon).

Η αγγείωση του δέρματος, εξασφαλίζε-
ται από αρτηρίες προερχόμενες από τα μετα-
ξύ των μυών διαστήματα (κυρίως), αλλά και 
συμπληρωματικά από διατιτρώντες κλάδους 
της εν τω βάθει περιτονίας, ως τελικοί κλάδοι 
αρτηριών που αιματώνουν τους μυς. 

Η φλεβική κυκλοφορία του δέρματος γίνε-
ται από δίκτυο κάτωθεν του χορίου, από φλε-
βικούς κλάδους που συνοδεύουν τις δερμα-
τικές αρτηρίες.

Τα ανωτέρω καταλήγουν στο επιπολής, και 
ακολούθως στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο24.

Ο Dr. Mohs καθημερινά μας επεσήμαινε 
τη σημασία της ανατομίας και αιμάτωσης των 
κρημνών.

Αγγειακές περιφέρειες ράχεως μελετήθη-
καν με εκλεκτική αγγειογραφία και ενδαρτη-
ριακή έγχυση προσταγλαδίνης (1987), ήτοι έ-
ναν αιώνα μετά Manhot (1889).

Το 1981 οι Mathes και Nahai ταξινόμησαν 
την αιμάτωση των μυών, κλινικά και πειρα-
ματικά σε 5 μεγάλες κατηγορίες. Η κατηγορία 
2, στην οποία κατατάσσεται το μυώδες πλά-
τυσμα, έχει ένα πρωτεύον στέλεχος και μερι-
κούς μικρότερους αγγειακούς μίσχους. 

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ 
Αναζητώντας την ελληνική συνέχεια της Ιπ-

ποκρατικής Ιατρικής, αναφέρεται ο Ασκληπι-
άδης που επηρέασε τη Ρωμαϊκή ιατρική και ί-
δρυσε τη σχολή των Μεθοδιστών.

Μαθητής του Ασκληπιάδη (124-40 π.Χ.) 
που θεωρείται ο πρώτος γιατρός που καθι-
έρωσε την Ελληνική Ιατρική στη Ρώμη, και 
γεννήθηκε στην Κίο της Βιθυνίας, ήταν ο Τίτος 
Αυφίδιος (Οφίδιος) Έλληνας από την Σικελία. 

Κατά τον καθηγητή Benjamin Farrington25 
(H επιστήμη στην Αρχαία Ελλάδα. Pelican 
Books εκδ. 1949 σελ. 127-132) το έργο του 
Τίτου Αυφίδιου μεταφράστηκε από τον Κέλ-
σο, ο οποίος περιέγραψε την ιατρική της επο-
χής του με αναφορές σε χειρουργικές μεθό-
δους διάσημων Ελλήνων Ιατρών.

Αναφέρει ο Farrington στο πρωτότυπο 
(Εκδότης F. Marx 1915): «Celsus work on 
Medicine» is a translation of the work of 
a Sicilian called Titus Aufidius who wrote 

in Greek, pupil of Asclepiades. The debt of 
Celsus to Aufidius revealed by the analysis of 
his modern editor Fredericus Marx «Corpus 
Medicorum Latinorum» A. Cornelii Celsi. 
Martio MCMXV (1915), Aufidius probably 
flourished in the last half of the first Century 
BC, the translation was made under Tiberius 
between 20 and 40 AD.

Κατά την μελέτη των δερματικών αγγείων 
περιεγράφησαν δύο παρατηρήσεις:
α)  Lau of equilibrium (Νόμος ισορροπίας – ι-

σοζυγίου). «When the vessels in one area 
were small, those in the adjacent area 
were large».

β)  Taylor-Palmer: Pig and fresh cadavers. Mi-
croscopic extent tissue perfusion “when 
the vessel, lingected in the intact body, 
the perifer of cutaneous staining never 
extent beyond the expected area, of sur-
vive of the potential flap. THE OVERFLOW 
PHENOMENON” (Taylor- Palmer 1981).
O Κέλσος στο κεφάλαιο «περί των από βε-

λών τραυμάτων» και περί συγκολλήσεως 
τραυμάτων» στο βιβλίο μετάφραση του Ι.Χ. 
Αναγνώστου26 Αθήνα 1921 «πρακτική θερα-
πευτική τραυμάτων, Ιπποκράτους, Κέλσου» 
αναφέρει: «Χείριστον τραύμα το κυκλοτερές, 
ασφαλέστατον το ευθύγραμμον…. ευκολώ-
τερον θεραπεύεται ο έφηβος, παρά ο προβε-
βηκώς…. Επί αιμοραγίας οι φλέβες πρέπει να 
περιδεθώσι εις δύο θέσεις, εάν δε τούτο μη-
δέ επιτύχη, δια πεπυρακτωμένου σιδήρου να 
καυθώσι…να απολειφθεί εν τω βάθει πήγμα 
αίματος, διότι το τραύμα εμποδίζεται να συ-
γκοληθή…., πρέπει δια της ραφής όχι μόνο 
το δέρμα, αλλά και μέρος της υποκειμένης 
σαρκός να συμπεριλάβωμεν…. άριστη κλω-
στή είναι η ουχί πολύ συνεστριμένη». Κατά 
του Benuelt το πολύκλωνο ράμμα δεν είναι 
απλώς οδός αλλά λεωφόρος μικροβίων.

ΜΥωΔΕΣ ΠΛΑΤΥΣΜΑ (ΑΝΑΤΟΜΙΑ)
Λεπτός πλατύς μυς περιβάλλεται από την 

επιπολής τραχηλική περιτονία. Εκτείνεται α-
πό το δέρμα κάτωθεν της κλείδας έως την κά-
τω γνάθο.

Αιμάτωση από ένα κύριο και πολλούς δευ-
τερεύοντες αγγειακούς μίσχους. Ο κύριος εί-
ναι η προσωπική αρτηρία και ο μεγαλύτερος 
κλάδος της η υπογενείδια αρτηρία.

Δευτερεύοντες κλάδοι εκ της εγκάρσιας 
τραχηλικής, ινιακής, οπίσθιας ωτιαίας, άνω 
θυρεοειδούς. Από αυτά εκπορεύονται πολ-
λαπλοί διατιτραίνοντες μυοδερματικοί κλά-
δοι (Coleman20 1982), (Uehara21 2001). 

Κάτω από το δέρμα, και την επιπολής τρα-
χηλική περιτονία, φέρεται η κοινή καρωτίδα 
και η τραχηλική μοίρα της έσω καρωτίδας.

Η 2η και 3η μοίρα της αριστεράς υποκλειδίου 
έρχεται σε σχέση με το δέρμα, την επιπολής 
τραχηλική περιτονία και το μυώδες πλάτυσμα.

Η έξω καρωτίς (external carotid), καλύπτε-
ται από το επιπολής πέταλο της εν τω βάθει 
περιτονίας, την επιπολής περιτονία, το μυώ-
δες πλάτυσμα και το δέρμα, στην αρχική μοί-
ρα της.

ΑΝΑΣΚΟΠHΣΗ ΑρΧΙΚωΝ ΚρΗΜΝωΝ
Η εκτατικότης του δέρματος είναι χαρακτη-

ριστική μηχανική ιδιότης του, γνωστή ως ε-
λαστικότης. Βεβαίως «απόλυτη έλξη δεν ση-
μαίνει απόλυτη έκταση» όπως κατά τον νόμο 
του Ηοοk στη Φυσική, υπάρχει το όριο ελα-
στικότητος.

Η υπερβολική έκταση στραγγαλίζει τα αγ-
γεία και επηρρεάζει την αιμάτωση, συνεπώς 
και την επιβίωση του κρημνού – όπως παρα-
τήρησε το 1904 ο Berger27.

Βεβαίως στο πρόσωπο λόγω μεγάλης αγ-
γείωσης από αναστομούμενες δερματικές αρ-
τηρίες, «ο λευκός κρημνός θα γίνει ροζ κρη-
μνός», αλλά γενικά «ασφαλής κρημνός εί-
ναι ο ροζ κρημνός», υπό τον όρο της ήπιας 
περιστροφής. Τον περιστροφικό κρημνό, ει-
ρήσθω εν παρόδω, δημοσίευσε ο Imre28 το 
1928 και 1942.

Βεβαίως στον τριπλό ορθογώνιο ολισθαί-
νοντα νησιδιακό κρημνό, λόγω των τετρα-
πλεύρων κρημνών είναι αδύνατον να ακο-
λουθηθούν οι γραμμές μεγίστης δερματικής 
τάσης, γνωστές ως γραμμές του Langer, τις ο-
ποίες δημοσίευσε πρώτος ο Dupuytren29 τρι-
άντα χρόνια πριν από τον Langer30, το 1834 
στο Παρίσι. O Esser το 1918 πρώτος περιέ-
γραψε τον δίλοβο κρημνό6. 

Tην τεχνική Ζήτα (Ζ) περιέγραψε πρώτος ο 
Horner31 το 1837 και αργότερα ο Berger27 το 
1904, χρησιμοποίησε στο σύγγραμμά του 
περί ορθοπεδικής χειρουργικής την τεχνική 
του πολλαπλού Ζήτα.

Βεβαίως κατά την έλξη των προωθητικών 
κρημνών ή την στροφή των περιστροφικών, 
δημιουργείται δερματική ανύψωση τύπου 
μικρού δερματικού επάρματος, γνωστή ως 
“dog ear”. Tα τρίγωνα αυτά αφαιρεί με σχε-
διασμό εκ των προτέρων ο Burow το 1855, 
γνωστά ως τρίγωνα Burow2 

Μετά από τις πρώτες περιγραφές του περι-
στροφικού κρημνού, ακολουθεί ο μετωπιαί-
ος κρημνός που εφάρμοσε ο Fricke32 το 1829 

για κάλυψη ελλείμματος του κάτω βλεφά-
ρου, κατά παραλλαγή του πρώτου περιγρα-
φέντος και περίφημου «ινδικού κρημνού» 
για την κάλυψη ελλείμματος ρινός, όπως πε-
ριγράφεται στη Βέδα «Sushruta» το 700 π.Χ.

Άλλοι κρημνοί πριν τον 20ο αιώνα είναι ο 
γνωστός κρημνός από το άνω προς το κάτω 
χείλος, γνωστός και ως Abbe flap από τους, 
Stein 1848, Buck 1864, Estlander 1872, Ab-
be 1898.

Παρά τις προσπάθειες να ονομασθεί Stein 
flap, από τον πρώτο περιγράψαντα, ο κρη-
μνός ονομάσθηκε Abbe-Estlander.

Είναι σύνηθες φαινόμενο η παράλειψη του 
ονόματος του αρχικού συγγραφέα, όπως άλ-
λωστε και ο διπλός παρειακός προωθητικός 
κρημνός από τον Webster το 1955, που απο-
τελεί τροποποίηση του αρχικά περιγραφέντος 
κρημνού από το Bernard το 1853 στο Παρίσι, 
ήτοι 100 και πλέον έτη νωρίτερα.

Βεβαίως θα ήταν μέγιστη παράλειψη εάν 
δεν γίνει αναφορά στα ονόματα των πρωτο-
πόρων. Ήτοι:
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α)  Gaspare Tagliacozzi 1597, για τοπικούς 
και απομεμακρυσμένους κρημνούς. Δό-
τριες περιοχές τοπικών κρημνών για διόρ-
θωση ελλειμμάτων ωτός και ρινός (Βενε-
τία 1597).

β)  Carpue 1814, για τον μετωπιαίο κρημνό 
(Iνδικό του 700 π.Χ.) με σκοπό την απο-
κατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων ρινός. Ο 
Carpue, διαβάζοντας ένα άρθρο το 1794 
στο Gentlemans Magazine, εκτέλεσε τον 
κρημνό σε 17 λεπτά χωρίς αναισθησία και 
σε 2 φάσεις.

γ)  Warren (1840) για τον προωθητικό κρη-
μνό.

δ)  Α. Pare. Τεχνική συρραφής κατόπιν των ε-
μπειριών του ως στρατιωτικός ιατρός. «Ε-
γώ το κάλυψα, ο Θεός θα το επουλώσει».

ε)  Pancoast. Δύο χρόνια μετά τον Warren 
(1842), εφαρμόζει επίσης προωθητικό και 
περιστροφικό κρημνό, για κάλυψη ελλειμ-
μάτων ρινός με δότρια περιοχή την παρειά, 
σε συνέχεια των εργασιών του Tagliacozzi.

στ)  Dunham 1893. Αξονικός κρημνός βασι-
ζόμενος στην κροταφική αρτηρία, για α-
ποκατάσταση ρινός και παρειάς κατόπιν 
αφαίρεσης βασικοκυτταρικού καρκινώ-
ματος. Ακολούθως, 6 χρόνια αργότερα ο 
Monks (1898), εφαρμόζει την ίδια τεχνική 
για κάλυψη ελλείμματος κάτω βλεφάρου, 
κατόπιν αφαίρεσης δερματικού καρκίνου.

ζ)  Α. Carrel33 1910. Η κλασσική εργασία του 
«The treatment of wounds» JAMA 55, 
1910, κατόπιν παρατηρήσεων επούλωσης 
τραυμάτων κατά τον πόλεμο, και έρευνας 
στο Ινστιτούτο Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης. 
Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1912 
και έγραψε το βιβλίο «Άνθρωπος αυτό το 
άγνωστο».

η)  Lister 1867. Για την αντισηψία - αποστεί-
ρωση. Βασιζόμενος στις παρατηρήσεις του 
Παστέρ. Νωρίτερα αναφέρεται στη Βίβλο 
χρήση οίνου στις πληγές, και στην Οδύσ-
σεια του Ομήρου ραψωδία 22, για τη χρή-
ση θείου. Οδυσσέας προς την υπηρέτρια 
Ευρύκλεια «Φέρε θειάφι το οποίο καθαρί-
ζει τη μόλυνση, και φωτιά».

θ)  Κωχ. 9 χρόνια μετά τον Lister και επί πε-
νταετία (1876) ο Ρόμπερτ Κώχ ασχολήθη-
κε επίσης με τα αντισηπτικά.

ι)  Koller 1884. Κατόπιν υπόδειξης του Φρό-
ϋντ, δημοσιεύει στο Lancet την εργασία του 
για την χρήση κοκαΐνης ως τοπικού αναι-
σθητικού για τον οφθαλμό.
4 χρόνια νωρίτερα ο Annep, είχε δημοσι-

εύσει τη χρήση κοκαΐνης ως τοπικού αναι-
σθητικού σε Γερμανικό ιατρικό περιοδικό, ου-
σία την οποία χρησιμοποιούσαν ως αναισθη-
τικό οι Ινδιάνοι της Ν. Αμερικής.

Το 1885 ο καθηγητής της χειρουργικής στο 
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, της Βαλτιμό-
ρης, δημοσιεύει 1000 περιπτώσεις τοπικής α-
ναισθησίας με διήθηση κοκαΐνης στα αισθη-
τικά νεύρα.

20 χρόνια αργότερα συντίθεται η προκαΐ-
νη το 1904, και η λιδοκαΐνη (ξυλοκαϊνη) το 
1948, η οποία και χρησιμοποιείται ευρύτατα 

σήμερα μόνη, ή εν συνδυασμώ με αδρεναλί-
νη (επινεφρίνη).
ια)  Bovie. Ηλεκτροκαυτηρίαση για αιμόσταση 

με την ομόνυμη συσκευή. Διυθυντής του 
Εργαστηρίου Βιοφυσικής στο Χάρβαρντ 
(Βοστώνη). Η συσκευή του για πρώτη φο-
ρά χρησιμοποιήθηκε από τον Cushing, δι-
άσημο νευροχειρουργό ο οποίος δημοσί-
ευσε άρθρο το 1928 στο Surg. Cynecol 
Obstet, κανόνας μνεία στον Bovie. Την 
προηγούμενη χρονιά έκανε δημοσίευση 
στο Lancet).

O Bovie πώλησε την πατέντα της συσκευ-
ής για 1 δολάριο και απεσύρθη στο Μέιν (α-
νταποδοτικά στον Liebel της εταιρείας Liebel- 
Flatsheim του Σινσινάτι-Οχάϊο, ο οποίος τον 
βοήθησε οικονομικά στη δημιουργία της).

Αξιοσημείωτο είναι ότι προηγήθηκαν 
3 δημοσιεύσεις του πρώτου διδάξαντος 
D’Arsonval, στο Cont Rend Soc Biol το 1891 
και 1893, και η συσκευή του χρησιμοποιή-
θηκε για πλήθος νόσων. Ο όρος desiccation 
της μεθόδου, χρησιμοποιήθηκε το 1910 από 
τον W.L.Clark στην Φιλαδέλφεια (από το λα-
τινικό desiccate = ξηραίνω) κάνοντας δύο δη-
μοσιεύσεις για καταστροφή δερματικών καρ-
κίνων στα περιοδικά Am Med. Assoc (1910) 
και N.Y. Med Journ (1911).
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SPHEROFILL CELL
The ultimate treatment of brous cellulite

To , είναι η νέα πρωτοποριακή ιατρική Spherofill Cell ,  
συσκευή της ιταλικής εταιρείας PROMOITALIA  που έχει  
σχεδιαστεί για την αποτελεσματική και μόνιμη θεραπεία 
της ινώδους κυτταρίτιδας. Πολλές από τις θεραπείες κατά 
της κυτταρίτιδας είναι εξαιρετικές στο να βελτιώσουν τον 
τόνο του δέρματος, να μειώσουν την περίσσεια λίπους 
ή/και να διεγείρουν τη μικροκυκλοφορία, αλλά δεν δρουν 
στις αποκαλούμενες «οπές» που προκαλούνται από την 
υποτροπιάζουσα ίνωση. Το είναι η μόνη Spherofill Cell  
συσκευή που μπορεί να επιλέξει με ακρίβεια τις ίνες για 
να δουλέψει, να τις κρύψει αμέσως, και να εξαλείψει 
μόνιμα το φαινόμενο του «φλοιού πορτοκαλιού». 

Με την έγχυση της μεσοθεραπείας, του υαλουρονικού ή 
οποιουδήποτε άλλου προϊόντος της επιλογής σας, 
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και 
παρατείνεται το αισθητικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα 
εως και ενάμιση χρόνο μετά!

Το , σας υπόσχεται μοναδικά και Spherofill Cell
εντυπωσιακά αποτελέσματα με μία μόνο εφαρμογή!! 
Μια ματιά θα σας πείσει για την ποιότητα και την 
αξιοπιστία του: 

Εξάλλειψη ινών κολλαγόνου

Αύξηση της δραστηριότητας των ενζύμων 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως το , εκτελεί Spherofill Cell
τρεις ταυτόχρονες λειτουργίες:

Το δουλεύει Spherofill Cell 
πολύ ωραία και σε 
περιοχές που δύσκολα 
δουλεύονται με κάποιον 
άλλον τρόπο ή μέθοδο, 
όπως το ντεκολτέ, τις 
γραμμές του λαιμού και το 
πρόσωπο δίνοντας 
θεαματικά αποτελέσματα!

Μηχανική κοπή των ινώσεων

Θερμική βλάβη των λιποκυττάρων

Έγχυση αναζωγονητικού ή αναγεννητικού προϊόντος 
μεσοθεραπείας

 εταιρεία  σε συνεργασία με τον Η PAPAPOSTOLOU
ιταλικό οίκο , γνωρίζοντας την PROMOITALIA
ανάγκη των ασθενών σας να έχουν αψεγάδιαστο 

σώμα, ένα σώμα χωρίς κυτταρίτιδα, με υπέροχο δέρμα 
τόσο στην υφή, όσο και στην όψη και, την επιθυμία σας 
να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες των πελατών σας, έφερε 
στην Ελλάδα το πρωτοποριακό Spherofill Cell.

Το διαθέτει μοναδική χειρολαβή με Spherofill Cell 
δυνατότητα σύνδεσης μιας βελόνας η οποία εισάγεται 
εύκολα και με ακρίβεια, στο επιθυμητό σημείο εφαρμογής 
και κόβει τόσο επιφανειακά όσο και σε βαθύτερες 
στοιβάδες με ευκολία. Η βελόνα δεν είναι επενδυμένη και 
αυτό επιτρέπει την εκπομπή συγκεκριμένης 
ραδιοσυχνότητας που μπορεί να αποδυναμώσει τις ίνες 
κολλαγόνου χωρίς να προκαλέσει βλάβη ή θερμική 
διέγερση. Μέσω του ενδοδερμικού ανιχνευτή RFR 
(Radiofrequency Rao) Spherofill Cell που διαθέτει, το 
στοχεύει στην: 

Διέγερση των ινοβλαστών για την παραγωγή νέας
εξωκυτταρικής περιμέτρου
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Μάθετε περισσότερα στο:

To MeDioStar   είναι η 6η γενιά laser υψηλής ισχύος από την 

Asclepion της Γερμανίας. Είναι η τελευταία καινοτομία στο 

σχεδιασμό και την τεχνολογία. Το MeDioStar   είναι συνώνυμο 

της υψηλής ισχύος 5000Wa και του συντομότερου μήκους 

παλμού 3ms με την υψηλότερη συχνότητα των 20Hz και τη 

μεγαλύτερη σειρά κεφαλών μεγέθους 1cm² έως και 10cm² 

στην αγορά. 

Οι κεφαλές Monolith συνδυάζουν ταυτόχρονα τα μήκη 

κύματος από Diode laser 810nm έως 910nm, με στόχο 

μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη θεραπεία ακόμη και στα πιο 

σκούρα δέρματα (όλους τους φωτότυπους).

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ για τη χρήση του

Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ με 5000Wa

To MeDioStar   είναι ιδανικό για:
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• UltraSpeed

• MiniSpeed

2 ΚΕΦΑΛΕΣ ULTRASOUND

3 ΚΕΦΑΛΕΣ RF

• Unilarge
• Bipolar

+

• Microplasma Fractional RF
          ή
    UniBody

ή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

·

·

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
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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 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 απορρόφη-
ση του. Tο Pigmerise® περιέχει ένα 
φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπεριού 
(Piper nigrum phytocomplex) σε υ-
ψηλή συγκέντρωση, το οποίο απο-
τελεί ένα ισχυρό μίγμα με αντιοξει-
δωτική δράση. Το Pigmerise® δρα 
μειώνοντας τα επίπεδα του οξειδω-
τικού στρες στην επιδερμίδα και βο-
ηθά στην αποκατάσταση των φυσιο-
λογικών συνθηκών για τον πολλα-
πλασιασμό των μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για τη χρώση του 
δέρματος. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για τη θεραπεία της 
λεύκης, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές 
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Η εφαρμογή της UV ακτινοβολίας στην απο-
στείρωση αποτελεί αποδεκτή πρακτική από τα 
μέσα του 20ου αιώνα. Στις απαιτήσεις της νέας 
εποχής, η συσκευή FagronLab™ UVGI-80 κά-
νει χρήση αυτής της πρακτικής με δυνατότη-
τα αποστείρωσης 800m3 την ώρα. Χρησιμο-
ποιεί λαμπτήρες UVC, ozone free, στα 253,7 
nm και αυτό την καθιστά την τέλεια λύση για 
χώρους αναμονής σε ιατρεία και εργαστήρια.
•  Αποδεδειγμένη τεχνολογία απολύμανσης UVC
•  5 ισχυροί λαμπτήρες UVC 253,7nm και α-

θόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα
•  Απολυμαίνει αποτελεσματικά 800m3 αέρα 

σε 60 λεπτά
•  Ασφαλές στη χρήση παρουσία ανθρώπων
•  99,9% αποτελεσματικότητα απολύμανσης
•  Τάση λειτουργίας 220V
•  Τροχήλατη για εύκολη μετακίνηση
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

FagronLaτμ UVGI-80
Συσκευή δυναμικής αποστείρωσης του εσωτερικού αέρα σε 
ιατρεία και εργαστήρια  

Pigmerise® 
Καινοτόμο προϊόν για τη θεραπεία της υπομελάγχρωσης

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

Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Δ ΑΛ Α Ρ Ι Σ ΑΧ Α Ν Ι ΑΗ Ρ Α Κ Λ Ε Ι ΟΙ Ω Α Ν Ν Ι Ν ΑΠ ΑΤ Ρ Α

Συστήματα ακτινοβολίας UV
κατάλληλα για τη θεραπεία  

διαφόρων δερματολογικών παθήσεων

Χάρη στα παγκοσμίως γνωστά συστήματα 
επεξεργασίας UV και φωτός που διαθέτει, αλλά και στην 
άριστη τεχνογνωσία της, η εταιρεία PAPAPOSTOLOU για 
πάνω από 30 χρόνια αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη  των 
δερματολόγων σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία PAPAPOSTOLOU προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα 
προϊόντων, που περιλαμβάνει συσκευές για μερική έκθεση αλλά και 
εξελιγμένα συστήματα για τη θεραπεία ολόκληρου του σώματος με έλεγχο 
υπολογιστή. Όλα τα συστήματα είναι γερμανικής κατασκευής, πληρούν

τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας 
και είναι διεθνώς πιστοποιημένα ως 
ιατρικά προϊόντα αποτελεσματικής 
θεραπείας διαφόρων δερματολογικών 
παθήσεων όπως ψωρίαση, ατοπική 
δερματίτιδα, νευροδερματίτιδα, 
πιτυρίαση, λεύκη, κλπ.  
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Για δέρμα ευαίσθητο που χρειάζεται 
υψηλού βαθμού φωτοπροστασία από 
τη UVA/UVB ακτινοβολία. Είναι ιδανι-
κό για την πρόληψη της φωτοδερμα-
τίτιδας, των μελαγχρωματικών βλα-
βών και προστατεύει από την πρόω-
ρη γήρανση του δέρματος.

Υψηλή προστασία (50+) και αντο-
χή στο νερό, χωρίς τη βαριά, λιπα-
ρή αίσθηση που συνήθως αφή-
νουν οι πλούσιες υφές και φυσι-
κά κατάλληλο για επιδερμίδες 
με προβλήματα ακμής!

Το νέο μοντέλο φορητού δερματολογικου φακού του Οίκου Dermlite  
Lumio 2 είναι η επόμενη γενιά γενικού φωτισμού εξετάσεων δέρματος.

 Συνδυάζοντας το λαμπρότερο πολωμένο λευκό φως στην κατηγορία, δι-
αθέτει την δυνατότητα επιλογής σε τρία μήκη κύματος στο φάσμα υπεριώ-

δους ακτινοβολίας, μια ειδική λειτουργία ξύλου και ει-
δικά οπτικά φίλτρα σε μια πανέμορφη λεπτή, γρή-

γορα επαναφορτιζόμενη συσκευή, το Lumio 
2 είναι το απόλυτο εργαλείο για την 

απεικόνιση διαφόρων κα-
ταστάσεων του δέρματος.

Ο τέλειος συνδυασμός της τεχνολογίας και της μι-
κροχειρουργικής

Η δερματολογία, πλαστική χειρουργική και η αισθη-
τική ιατρική μπορούν να βασίζονται σε μια νέα ιατρική 
συσκευή, για μια μη επεμβατική μικροχειρουργική, που 
ονομάζεται HANDY. 

Το HANDY, εκμεταλλευόμενο τον ιονισμό αερίων που 
υπάρχουν στον αέρα, δημιουργεί ένα μικρό ηλεκτρικό 
τόξο ικανό να αποκαταστήσει την τονικότητα στους ιστούς. 

Αυτή η αρχή λαμβάνει χώρα όταν η άκρη του ηλε-
κτροδίου είναι αρκετά κοντά στο δέρμα, χωρίς να το 
αγγίξετε ποτέ.

Η θεραπεία Carboxytherapy είναι μια ιατρική θεραπεία που αποτελείται από 
υποδόρια ή ενδοδερμική χορήγηση αερίου [CO2] Για θεραπευτικούς σκο-
πούς μέσω τοπικών μικροεγχύσεων χρησιμοποιώντας πολύ λεπτές βελόνες.

Μικρές ακίνδυνές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα CO2 εγχέονται στις 
περιοχές του προσώπου ή και του λαιμού, οι οποίες παρουσιάζουν γραμ-
μές έκφρασης, βαθιές ρυτίδες, σκιές ή λίπος με στόχο την ενίσχυση της κυ-
κλοφορίας του αίματος της περιοχής.

Η αγγειογένεση νέων αιμοφόρων αγγείων στα σημεία εφαρμογής που 
προκαλείται από την καλύτερη αιμάτωση & οξυγόνωση βελτιώνει την εξω-
τερική όψη της επιδερμίδας.

ΔΙΓΚΑΣ - MEDiCAL EQUiPMENT
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Λ. Κηφισίας 354, Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ.: 210 6825000, 210 6826000

www.digas.gr

Επειδή η βρεφική και παιδική αντηλιακή 
φροντίδα δεν είναι παιχνίδι!

Με το Hydrovit Baby Sun Emulsion SPF30, 
το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την 
ευαίσθητη βρεφική και παιδική επιδερμί-
δα, μπορείτε να είστε σίγουρες ότι το μω-
ράκι σας είναι προστατευμένο με τα καλύ-
τερα και ΜΟΝΟ φυσικά φίλτρα, ενώ το 
χαμομήλι, το Jojoba Oil και η Βιταμί-
νη Ε θρέφουν το δέρμα και ανακουφί-
ζουν από καλκαιρινούς ερεθισμούς!

Πολύ δημοφιλής κατηγορία αντηλιακών καθώς 
συνδυάζει ευκολία και προστασία! 

Το HYDROVIT Sun Spay δεν αφήνει ίχνη παρά μό-
νο μια βελούδινη αίσθηση ενυδάτωσης

Extra tip: είναι ιδανικό για δέρματα με λιπα-
ρότητα και τάσεις ακμής καθώς και για τους μι-
κρούς της οικογένειας, λόγω γρήγορης και ανά-
λαφρης εφαρμογής!

HYDROVIT Baby Sun 
Emulsion SPF30 
Βρεφικό & παιδικό Αντηλιακό Γαλάκτωμα

HYDROVIT Sun Spay 
Αντηλιακό Σπρέι SPF30

HYDROVIT 
Sun Cream SPF30 
Kρέμα με Πλούσια Υφή

DERmLITE LUmIO® 2
Δερματολογικός φακός 

HANDY 
Συσκευή Plasma Excellence

CARBOxYTHERAPY CARBOmED C02  
Μια συσκευή Ιατρικής Θεραπείας 

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

ΠΡΟΐΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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To veLux αποτελεί ένα νέο, τεχνολογικά προ-
ηγμένο laser alexandrite για αποτρίχωση ,το 
οποίο συνδυάζει με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο όλα τα πλεονεκτήματα του συμβατι-
κού laser alexandrite χωρίς όμως τα αναλώ-
σιμα που έχει το συμβατικό laser alexandrite. 

Το veLux, δεν χρειάζεται gel ή λαδάκι κατά 
την εφαρμογή του, εκμεταλλεύεται πλήρως την 
βαθειά διείσδυση καθώς και την υψηλή απορρό-
φηση της ενέργειας από την μελανίνη που προ-
σφέρει η ταυτόχρονη εκπομπή των 2 διαφορετι-
κών μηκών κύματος που διαθέτει, τα 755nm του 
laser alexandrite και τα 808nm, τα οποία σε συν-
δυασμό με το μεγάλο spot size του, εξασφαλί-
ζουν γρήγορες, ανώδυνες και αποτελεσματικές 
θεραπείες. 

Το laser alexandrite νέου τύπου, VeLux, θεω-
ρείται αυτή την στιγμή η πλέον ολοκληρωμένη 
και τεχνολογικά εξελιγμένη λύση στην αντιμε-
τώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας καθώς εξα-
σφαλίζει το μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας 
και ασφάλειας για όλους τους φωτότυπους του 
δέρματος και όλες τις εποχές 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

H εταιρεία FROIKA κατασκεύασε λό-
γω της πανδημίας COVID 19 τη νέα σειρά 
FROISEPT EXTRA GEL & SRAY με αιθυλι-
κή αλκοόλη 80% v/v και υπεροξείδιο του 
υδρογόνου που εξουδετερώνει το 99,9% 
των μικροβίων.
•  Με πολύ καλή ανεκτικότητα στο δέρμα 

(Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου 
Α.Συγγρός, 30 εθελοντές), ενυδατική και 
μαλακτική δράση. 

•  Βακτηριοκτόνο (ΕΝ 1276 - 30sec), ιοκτό-
νο (κατά ιών με περίβλημα και χωρίς πε-
ρίβλημα, Poliovirus, Adenovirus, Murine 
Norovirus ΕΝ 14476 – 1min), μυκητοκτό-
νο(ΕΝ 1650 – 30sec), φυματιοκτόνο- μυ-
κοβακτηριοκτόνο (ΕΝ 14348-30sec)

•  Υγιεινή αντισηψία χεριών (ΕΝ 1500 – 
30sec)

•  Χειρουργική αντισηψία χεριών (ΕΝ12791 
– 3min)

•  Αντισηψία επιφανειών (ΕΝ13697 – 1min)
Διαθέσιμα μεγέθη: 

FROISEPT ΕΧΤΡΑ GEL 50,100, 500, 1000 ml & 5 Lt
FROISEPT ΕΧΤΡΑ SPRAY 100, 250, 500, 1000 ml & 5 Lt 

FROIkA DERMOCOSMETICS
Μητρομάρα 77, Αχαρνές, 136 78
Tηλ/Fax: +30 210 2444378, +30 210 2444018, +30 210 2440973
www.froika.com, email: info@froika.com

FROISEPT ExTRA GEL & SPRAY 
Nέα σειρά GEL & SRAY με αιθυλική αλκοόλη 
από τη FROIKA

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

15ml

ATACHE Depigment Punctual - P3
"Anti-Spot Cream"

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

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

•  ∆υσχρωµία • Mέλασµα
•  Πανάδες

Aναστολείς της Tυροσινάσης

Kojic Acid & Arbutin  

Kαινοτοµία  ATACHE:

Polypodium Leucotomos 
Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική &
Aντιφλεγµονώδης ∆ράση

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

Φίλτρα: TiO2, Silica

Xρήση: Πρωί & βράδυ στα σηµεία της δυσχρωµίας 

Mπορεί να χρησιµοποιείται στον Ήλιο

∆εν προκαλεί ερεθισµούς

Oρατό αποτέλεσµα σε 30 ηµέρες

30ml

ATACHE Depigment Day Cream SPF 50+

Eξειδικευµένη Aντιηλιακή Προστασία

Για Eπιδερµίδες µε τάση ∆υσχρωµίας 

• Mέλασµα •   Πανάδες 

Aναστολείς της Tυροσινάσης

Kojic Acid & Arbutin   

Kαινοτοµία  ATACHE: 

Polypodium Leucotomos 
Aντιοξειδωτική, Φωτοπροστατευτική &
Aντιφλεγµονώδης ∆ράση

Φροντίδα
µε: Bιταµίνη E, Bιταµίνη C, Retinyl Palmitate

Φίλτρα: TiO2, Silica, Iron Oxide
Octocrylene, Avobenzone

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

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

B y  A S A C  P h a r m a - S p a i n
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CHRONODERm
Ολοκληρωμένη εντατική αντιρυτιδική 
και επανορθωτική φροντίδα

DERmOPUR - Creme Solaire SPF 30 & Creme Solaire Teintée SPF 30
Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα της ευαίσθητης λιπαρής επιδερμίδας με ατέλειες

SENSIAL BB Creme 
SPF15 Claire & Moyenne 
Κρέμες προσώπου, σε 2 αποχρώσεις, εμπλουτισμένες με
ενυδατικούς, καταπραϋντικούς παράγοντες και αντηλιακά φίλτρα.

Τα ερευνητικά εργαστήρια της CΑSTALIA, με 
«πάνω από 20 χρόνια τεχνογνωσίας στη βι-
ολογία της επιδερμίδας», παρέχουν αξιόπιστες 
λύσεις με δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα προ-
ϊόντα για όλες τις ηλικίες και κάθε τύπο επιδερμίδας.

Η CΑSTALIA κυκλοφορεί στην σειρά Dermopur 
την Crème Solaire SPF 30 και Crème Solaire 
Teintée SPF 30, ρυθμιστικές αντηλιακές κρέμες 
προσώπου υψηλής προστασίας με ή χωρίς χρώμα, 
για τη λιπαρή επιδερμίδα με ατέλειες. Προστατεύουν 
και καλύπτουν τις ατέλειες χαρίζοντας φυσική ματ ό-
ψη στην επιδερμίδα. 

Η σύνθεση τους είναι εμπλουτισμένη με φωτοστα-
θερά φίλτρα ευρέος φάσματος, εκχύλισμα Porphyra 
Umbilicalis και Γλυκομαννάνη που προστατεύουν την 
επιδερμίδα από τις βλαπτικές επιδράσεις της UV ακτι-
νοβολίας και τη φωτογήρανση. Παράλληλα, ο συν-

δυασμός ολεανολικού οξέος/NDGA 
& λακτοφερίνης/λακτοπεροξειδάσης 

βοηθούν στη μείωση της περίσσειας σμήγματος, 
στην εξομάλυνση των ατελειών της λιπαρής επιδερ-
μίδας και εμποδίζουν την ανάπτυξη των βακτηρίων 
που είναι υπεύθυνα για τις ατέλειές της. Συγχρόνως, 
η βιταμίνη Ε παρέχει αντιοξειδωτική προστασία. Με 
λεπτόρρευστη υφή. Χωρίς άρωμα.
Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.com και 
μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε υγιή και όμορ-
φη επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της 
CASTALIA ή ακολουθήστε την σελίδα μας στο Facebook  
www.facebook.com/CastaliaLaboratoires
ή στο Instagram www.instagram.com/castalia_
laboratoires/

Η CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία,αφιερώνεται 
στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη.

Ρωτήστε το δερματολόγο ή το φαρ-
μακοποιό σας

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιάζει την 
SENSIAL BB Crème SPF15 Claire & Moyenne, κρέμες προ-
σώπου, σε 2 αποχρώσεις, εμπλουτισμένες 
με ενυδατικούς, καταπραϋντικούς παράγο-
ντες και αντηλιακά φίλτρα που προστατεύ-
ουν, χαρίζοντας φυσική κάλυψη και ομοιό-
μορφο τόνο στην επιδερμίδα.

Οι SENSIAL BB Crème SPF15 Claire & 
Moyenne, έχουν σύνθεση ενισχυμένη με 
πλούσιο σε φλαβονοειδή Pyrus Malus extract 
και Βιταμίνη Ε, που προστατεύουν από τις 
βλαπτικές επιδράσεις των ελευθέρων ριζών 
και συνεισφέρουν στην πρόληψη της πρό-
ωρης γήρανσης. Παράλληλα, το εκχύλι-
σμα Sea Mayweed βοηθά στη μείωση ερε-
θισμών, κοκκινίλων και στην αποκατάστα-
ση της απαλότητας στην ευαίσθητη επιδερ-
μίδα. Το Έλαιο καμελίνας και τα Ceramides 
ΙΙΙ την βοηθούν να διατηρήσει τη φυσική της 
υγρασία, διατηρώντας τη λεία και απαλή. 
Μη λιπαρή υφή. Για κάθε τύπο επιδερμίδας.

Οι SENSIAL BB Crème SPF15 Claire & 
Moyenne ανήκουν στην ενυδατική σειρά 
SENSIAL της Castalia, τα προϊόντα της οποίας συμβάλλουν στη διατήρη-
ση μιας όμορφης, ενυδατωμένης και ισορροπημένης επιδερμίδας.

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques επικεντρώνεται στην Υγεία, α-
φιερώνεται στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη. Με Πάνω από 
20 Χρόνια Τεχνογνωσίας στη βιολογία της Επιδερμίδας, αποτελεί-
ται από σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης 
της επιδερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα προϊόντα της είναι υποαλλεργικά, 
μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.com και μάθετε 
πώς μπορείτε να αποκτήσετε υγιή και όμορφη επιδερμίδα 

με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της CASTALIA 
ή ακολουθήστε την σελίδα μας 

στο Facebook www.facebook.com/CastaliaLaboratoires, 
ή στο Instagram www.instagram.com/castalia_laboratoires/

Τα ερευνητικά εργαστήρια της CΑSTALIA, με «πάνω 
από 20 χρόνια τεχνογνωσίας στη βιολογία της ε-
πιδερμίδας», παρέχουν αξιόπιστες λύσεις με δερμα-
τολογικά και κλινικά ελεγμένα προϊόντα για όλες τις η-
λικίες και κάθε τύπο επιδερμίδας. Η CΑSTALIA κυκλο-
φορεί στην σειρά Chronoderm με συνθέσεις εμπλου-
τισμένες με αντιγηραντικούς, αντιοξειδωτικούς και ε-
νυδατικούς παράγοντες που βοηθούν στην πρόληψη 
και διόρθωση των σημαδιών της χρονογήρανσης και 
φωτογήρανσης της επιδερμίδας.

O Chronoderm Sérum de Jeunesse, ορός πρόλη-
ψης, επανόρθωσης και ανάπλασης για τις πρώτες ρυ-
τίδες, που εξασφαλίζει ενυδάτωση και λάμψη σε πρό-
σωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Εμπλουτισμένος με καινο-
τόμα ενεργά συστατικά που προσφέρουν πολλαπλή 
δράση: Πρόληψη & μείωση ρυτίδων, Ανόρθωση, Ανα-
δόμηση, Σύσφιξη, Ελαστικότητα, Ενυδάτωση & Λάμψη. 

O Chronoderm Sérum de Jeunesse, περιέχει μια 
μοναδική σύνθεση με το σύμπλοκο νεότητας Silanol- 
Hydroxyproline, Υαλουρονικό Οξύ και με έναν ισορ-
ροπημένο συνδυασμό ενός φυσικού δισακχαρίτη με 
φυτική πρωτεΐνη που μειώνουν τα σημάδια γήρανσης 
και ενισχύουν την ανάπλαση και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Παράλλη-
λα, είναι εμπλουτισμένη με έναν συνδυασμό Glycoproteins με αμινοξέ-
α και Glycosaminoglycans που αναζωογονούν και διατηρούν την νεανι-
κή υφή και λάμψη, εξασφαλίζοντας λεία και απαλή επιδερμίδα. Δερμα-
τολογικά ελεγμένο. 

Ενδείκνυται για κάθε τύπο επιδερμίδας. Για Πρόσωπο, λαιμό. Πρόληψη 
και αντιμετώπιση των σημείων χρονογήρανσης και φωτογήρανσης, της χα-
λάρωσης και του ανομοιογενούς τόνου της επιδερμίδας.

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.com και μάθετε πώς μπο-
ρείτε να αποκτήσετε υγιή και όμορφη επιδερμίδα με τα δερμοκαλλυντι-
κά προϊόντα της CASTALIA ή ακολουθήστε την σελίδα μας στο Facebook 
www.facebook.com/CastaliaLaboratoires ή στο Instagram www.
instagram.com/castalia_laboratoires/

Η CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία, 
αφιερώνεται στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη. 

ρωτήστε το δερματολόγο ή το φαρμακοποιό σας
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια

10th wOrLD CONGrESS 
OF MELANOMA IN 
CONJUNCTiON wiTH 
17th EADO CONgRESS
April 14-17, 2021
Rome, Italy
worldmelanoma2021.com

16th EADv SYMPOSiUM
May 6-7, 2021, Porto, 
Portugal, www.eadv.org

ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
11-12 Ιουνίου 2021
Μέγαρο Μουσικής
Αθήνα, www.edae.gr

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ»
25-27 Ιουνίου 2021
Αθήνα, Divani Caravel
www.tmg.gr

AAD SUMMER MEETINg
July 29-Aug 1 2021
New York, www.aad.org

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
“ΠΑρΕΛΘΟΝ ΠΑρΟΝ 
& ΜΕΛΛΟΝ”
2-5 Σεπτεμβρίου 2021
Grand Hyatt Hotel Αθήνα
 
28th wOrLD CONGrESS 
OF LYMPHOLOGY
20-24 September 2021, 
ATHENS, www.isl-
2021lymphology.com

30th EADV CONgRESS
29/09-2/10, 2021
Vienna, Austria
www.eadv.org

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ -
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2021 
4 - 7 Νοεμβρίου 2021
«Μακεδονία Palace» 

Θεσσαλονίκη  
www.edae.gr

INTERNATIONAL 
CONgRESS 
OF DERMATOLOgY 
2021
November 10-13, 2021
Melbourne, Australia
Icd2021.com.au

20η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
17 & 18 Δεκεμβρίου 2021
Αθήνα, 
www.20 dermameeting-
syggros.gr
Τηλ. 2107265191 
κα Δαμπολιά Δήμητρα

2nd BIENNIAL 
MEETINg BALkAN 
FUNgUS
13 - 15 Οκτωβρίου 2022, 
Θεσσαλονίκη
www.balkanfungus2020.
com

Εαρινή Διημερίδα
Ελληνικης ΔΕρματολογικης & αφροΔιςιολογικης ΕταιρΕιας

11 & 12 Ιουνίου 2021, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
ΟΡΓΑΝΩΣΗ




