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ΚΟΙΝΗ Ή ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΚΜΗ
Η κοινή ή νεανική ακμή είναι μία συνήθης χρόνια δερματοπάθεια 

που χαρακτηρίζεται από απόφραξη και φλεγμονή των τριχοσμηγμα-
τογόνων μονάδων. Εκδηλώνεται κλινικά με σμηγματόρροια (λιπαρό-
τητα) και ένα πολύμορφο εξάνθημα σε «σμηγματορροϊκές» περιοχές 
που συχνά οδηγεί σε σχηματισμό ουλών. Αποτελεί τον πιο συχνό λό-
γο επίσκεψης στον δερματολόγο και έχει σημαντική νοσηρότητα και 
σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις.

Επιδημιολογία
Επιπολασμός: Η ακμή επηρεάζει περίπου το 9,4% του παγκόσμι-

ου πληθυσμού.
Συχνότητα: Το 50% των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων πάσχουν 

από ακμή, ενώ σχεδόν το 100% έχει κάποια στοιχεία ακμής.
Φυλή: Η ακμή επηρεάζει όλες τις φυλές, συχνότερα όμως την λευ-

κή φυλή. 
Φύλο: Προσβάλλονται εξίσου και τα δύο φύλα. Κατά την εφηβική 

ηλικία, η ακμή εμφανίζεται συχνότερα και βαρύτερα στα αγόρια, ενώ 
η ενήλικος ακμή παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες.

Διαφορική 
διάγνωση της ακμής 
από άλλες συνήθεις 

δερματοπάθειες 
του προσώπου
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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- Συντονιστής Δερματολογικού Τμήματος Νοσ. 
«Μεταξά», Πειραιάς 
ΣΓουΡοΣ Δ., Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α’ Παν/μιακής Δερματολογικής 
Κλινικής, Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΣΙΔΗΡοΠουΛοΣ θ., Διευθυντής ΕΣΥ Δερματολόγος Τμήματος Νοσ. 
Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νικης
ΣΙΔΗΡοΠουΛου Μ., Ειδικ. Δερματολογίας Παν/κο Γεν. Νοσ. Πατρών
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ θ., Διευθυντής ΕΣΥ, Παν/κο Γεν. Νοσ. 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, 
ΣΩτΗΡΙου Ε., Καθηγήτρια Δερματολογίας Α’ Παν/μιακή Δερματολογική 
Κλινική Νοσ. Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νικης 
ταΓΚα α., Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, 
Νοσ. «Α. Συγγρός»
ταΜΠουΡατΖΗ ΕΛΕυθΕΡΙα, Δερματολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γ.Ν.Π. 
«Τζάνειο» 
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

Οι βλατιδοφλυκταινώδεις δερματοπάθειες του προσώπου 
αποτελούν ένα συχνά αναφερόμενο πρόβλημα στο 

Δερματολογικό Ιατρείο, που απασχολεί ιδιαίτερα τους 
ασθενείς λόγω του κοσμητικού προβλήματος που 

δημιουργεί, τις σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που 
συνεπάγεται και την σημαντική αρνητική επίπτωση στην 

ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Relizema
TM

RELIFETM. MY SKIN SAYS HOW I FEEL.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ
ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Ολοκληρωμένη σειρά ενυδάτωσης για το ξηρό
και ευαίσθητο δέρμα, την ατοπική δερματίτιδα/
έκζεμα και το ερύθημα.1-4
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1. RelizemaTM cream ΦΟΧ, 2. RelizemaTM ultra hydrating lotion Label, 3. RelizemaTM 
lipid-replenishing cleanser Label, 4. RelizemaTM spray&go - zinc + panthenol ΦΟΧ

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, T.:210 8316111-13, F.:210 8317343, info@menarini.gr
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Αιτιοπαθογένεια

Μικροσκοπική Δομή Φαγεσώρων

Διακρίνονται τέσσερις κύριοι μηχανισμοί 
που συμβάλλουν στην εμφάνιση της ακ-
μής: η (μεσολαβούμενη από ανδρογόνα) 
αυξημένη παραγωγή σμήγματος, η διατα-
ραχή κερατινοποίησης στον τριχικό θύλα-
κο, ο αποικισμός του τριχικού θυλάκου α-
πό Cutibacterium acnes (C. acnes) και η α-
πελευθέρωση παραγόντων φλεγμονής στο 
δέρμα.

Προδιαθεσικοί και εκλυτικοί παράγοντες:
1. Γενετική προδιάθεση/κληρονομικότητα

•  Κληρονομική πολυπαραγοντικότητα (1 ή 
και οι 2 γονείς με ακμή)

2.  Καταμήνιος κύκλος (έξαρση κατά την έ-
ναρξη της εμμηνορρυσίας)/κύηση

3. Ενδοκρινικές διαταραχές
• Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
• Σύνδρομο Cushing 
• Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων
• Αδενώματα της υπόφυσης 
• Όγκοι επινεφριδίων
4. Φάρμακα
• Κορτικοστεροειδή, αναβολικά στεροειδή
• Αντισυλληπτικά 
•  Ανοσοκατασταλτικά (κυκλοσπορίνη, αζα-

θειοπρίνη)
•  Ψυχοτρόπα (τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, 

λίθιο, SSRIs)
•  Αντιεπιληπτικά (φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτά-

λη)
•  Αντιφυματικά (ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη)
•  Βρωμιούχες ουσίες (σπάνια δίδονται σήμερα)
•  Ιωδιούχες ουσίες (περιέχονται σε αντιβηχι-

κά σκευάσματα, στα ακτινολογικά υλικά και 
στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη 
θεραπεία θυρεοειδικών παθήσεων)

5.  Στοχευμένες θεραπείες (αναστολείς EGFR/
τυροσινικής κινάσης/VEGF) 

6.  Διατροφή (σοκολάτα, γαλακτοκομικά, λι-
παρές τροφές, junk food)

7.  Κάπνισμα
8.  Χρήση ή έκθεση σε ακνεογόνα καλλυντι-

κά: προϊόντα μακιγιάζ (μέικ απ, ρουζ και 
κραγιόν χειλιών), λιπαρές ουσίες περιποί-
ησης μαλλιών π.χ. πομάδες/μπριγιαντίνη 
μαλλιών που μπορεί να επεκταθούν και 
στο μέτωπο (ακμή από καλλυντικά).

9.  Επαφή στο επαγγελματικό περιβάλλον με 
παράγωγα του πετρελαίου ή διοξίνες στη 
χημική βιομηχανία (επαγγελματική ακμή).

10.  Αυξημένη περιβαλλοντική υγρασία (έ-
ξαρση το χειμώνα, βελτίωση τους καλο-
καιρινούς μήνες).

11.  Ψυχικό stress
12.  Εφαρμογή πίεσης/τριβής στο δέρμα ή 

«κλειστές συνθήκες» (μηχανική ακμή).

Κλινική εικόνα 
Οι βλάβες της ακμής εντοπίζονται στο πρό-

σωπο, στο στέρνο, στη ράχη, στους βραχίο-
νες, δηλαδή στις περιοχές που είναι περισσό-
τερο άφθονοι και λειτουργικοί οι σμηγματο-
γόνοι αδένες. Η ακμή χαρακτηρίζεται από την 
ύπαρξη πολύμορφου εξανθήματος, το οποί-
ο περιλαμβάνει:
1) Μη φλεγμονώδεις βλάβες:
•  Φαγέσωρες, οι οποίοι μπορεί να είναι ανοι-

χτοί (μικρά μαύρα στίγματα) ή κλειστοί (μι-
κρά λευκά επάρματα) και αποτελούνται α-
πό σμήγμα, κερατίνη, τμήματα τριχών και 
υπολείμματα σμηγματογόνων αδένων

2) Φλεγμονώδεις βλάβες:
• Βλατίδες
• Φλύκταινες
• Βλατιδοφλύκταινες
•  Οζίδια: έχουν μέγεθος > 5mm, ευμεγέθεις 

δευτερογενείς φαγέσωρες
•  Ψευδο-κύστεις: χωρίς πραγματικό επιθηλι-

ακό τοίχωμα
3) Λοιπές εκδηλώσεις:
•  Σμηγματόρροια (λιπαρότητα του δέρματος)
•  Ουλές: εμφάνιση τόσο στο πρόσωπο όσο 

και στον κορμό. Συνοδεύουν αυξημένης 
βαρύτητας και μεγάλης διάρκειας ακμή. Υ-
ποδιαιρούνται σε: ατροφικές, υπερτροφικές 
και χηλοειδή. Οι τελευταίες παρατηρούνται 
κυρίως στον κορμό.

Κλινικές μορφές ακμής
Ανάλογα με το είδος των βλαβών διακρί-

νονται οι εξής μορφές:
1.  Φαγεσωρική: χαρακτηρίζεται από την ύ-

παρξη κλειστών φαγεσώρων (λευκές βλα-
τίδες) ή ανοιχτών φαγεσώρων (μαύρα στίγ-
ματα)

2.  Βλατιδοφλυκταινώδης: χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία βλατίδων, φλυκταινιδίων ή 
βλατιδοφλυκταινιδίων

3.  Μικτή
4.  Οζώδης - κυστική: χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη οζιδίων και κύστεων
Ανάλογα με τη βαρύτητα, η ακμή χαρακτη-

ρίζεται ως:
•  Ήπια: συνολικός αριθμός βλαβών < 30
•  Μέτρια: συνολικός αριθμός βλαβών: 30 - 125
•  Βαριά: συνολικός αριθμός βλαβών > 125

Ειδικές μορφές ακμής:
Ακμή ενηλίκων (μετεφηβική ακμή): Αφορά 

συνήθως γυναίκες ηλικίας 20 έως 40 ετών, 
οι οποίες συχνά δηλώνουν ότι δεν είχαν εφη-
βική ακμή. Χαρακτηρίζεται από την παρουσί-
α επίμονων βλατιδοφλυκταινιδίων και λιγότερο 
φαγεσώρων και εντοπίζεται κυρίως περιστομα-
τικά, στην περιοχή της γνάθου, στη μύτη, στον 
πώγωνα και στις παρειές.

Συχνά σχετίζεται με την υπερέκκριση επινε-
φριδιακών και ωοθηκικών ανδρογόνων, οπό-
τε κλινικά διαφαίνονται σημεία όπως: δασυτρι-
χισμός, διαταραχές εμμήνου ρύσεως, αρρενο-
ποίηση. Επιπλέον, σχετίζεται με έναρξη ή δια-
κοπή αντισυλληπτικών, ψυχικό στρες και περι-
βαλλοντικούς παράγοντες.

Συρρέουσα ακμή (acne conglobata): αποτε-
λεί σπάνια, σοβαρή μορφή κυστικής ακμής, 
με εντονότερη συμμετοχή του κορμού (λαι-
μός, πλάτη, ώμοι, μηροί, γλουτοί), σε σχέση 
με το πρόσωπο. 

Προσβάλλει κυρίως νεαρούς άνδρες, ηλικί-
ας 18 έως 30 χρόνων. Χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία πολλαπλών, ομαδοποιημένων φα-
γεσώρων, φλεγμονωδών βλατίδων και συρ-
ρεόντων επώδυνων οζιδίων, κύστεων και απο-
στημάτων, τα οποία σχηματίζουν συρίγγια. Συ-
χνό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία υπερτρο-
φικών ουλών/χηλοειδών ή ατροφικών ουλών

Κεραυνοβόλος ακμή (acne fulminans): σο-
βαρή μορφή κυστικής ακμής οξείας έναρξης 
που συνήθως παρατηρείται σε έφηβους άρ-
ρενες. Οι ασθενείς εμφανίζουν πολυάριθμα 
φλεγμονώδη, επώδυνα οζίδια και κύστεις, με 
έντονη διαπύηση, εξέλκωση και εφελκιδοποί-
ηση. Η συνήθης κατανομή των βλαβών είναι 
στο στέρνο, στην πλάτη και στους ώμους, ενώ 
σπανιότερα μπορεί να εμπλακεί και το πρόσω-
πο. Συνοδεύεται από συστηματικά συμπτώμα-
τα και σημεία, όπως πυρετό, αρθραλγίες, μυ-
αλγίες, γενικό αίσθημα κόπωσης και κακουχί-
ας, ανορεξία και απώλεια βάρους. 

Θερινή ακμή ή ακμή της Mallorka: προ-
σβάλλει κυρίως γυναίκες από 20 έως 30 ε-
τών μετά την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολί-
α. Παρουσιάζεται σαν μονόμορφo  εξάνθημα 
από βλατιδοφλύκταινες στον κορμό και τους 
ώμους, χωρίς να προσβάλλει το πρόσωπο.

Φαρμακογενής ακμή: προκαλείται από τοπι-
κά ή συστηματικά χορηγούμενα φάρμακα. Συ-
νήθως οφείλεται στην χρήση τοπικών και συ-
στηματικών κορτικοστεροειδών. Άλλα φάρμα-
κα τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφά-
νιση φαρμακογενούς ακμής είναι: αντισυλλη-
πτικά, ψυχοτρόπα (λίθιο), ανοσοκατασταλτικά 

ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕYΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, 14564 Κηφισιά, 

Τηλ.: 212 222 5000, Fax: 2106834342  http://leo-pharma.gr
Τηλ. εξυπηρέτησης πελατών 212 222 5150

Γιατί το Advantan® μπορεί 
να είναι ένα κορτικοστεροειδές 
1ης επιλογής

Ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας  
σε σύγκριση με άλλα στεροειδή  
της ίδιας ισχύος 1

Για όλες τις ηλικίες 
από βρέφη 4 μηνών †

Υψηλή και άμεση  
αποτελεσματικότητα 2

Πρακτικό   
Εφαρμογή 1 φορά/ημέρα † 

Χρήση για μεγάλα  
χρονικά διαστήματα †

© LEO Pharma copyright MAT- 44895. All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group

50gr 15gr 60gr60gr

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 50g Λ.Τ. 8,46 € ΚΡΕΜΑ 15g  Λ.Τ. 2,73 €
ΚΡΕΜΑ 60g Λ.Τ. 9,46 €

ΑΛΟΙΦΗ 60g Λ.Τ. 9,46 €

*Η ένδειξη για ηλικία από 4 μηνών 
αφορά τη μορφή γαλακτώματος, κρέμας & αλοιφής του Advantan®

Μεγάλη ποικιλία μορφών για βρέφη και παιδιά 3*

Δελτίο τιμών 12/2020

 † ΠΧΠ Advantan®

1. Zaumseil R-P, et al. J Dermatol Treat 1992; 3(Suppl 2): 3–7 
2. Mensing H & Lorenz B. Z Hautkr 1998;73: 281–5
3. Luger TA. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011;25(3):251–8
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(αζαθειοπρίνη, κυκλοσπορίνη), αντιεπιληπτικά 
(φαινυτοΐνη), αντιφυματικά (ισονιαζίδη), βρωμι-
ούχες  και ιωδιούχες ουσίες. Στο πρώιμο στάδιό 
της χαρακτηρίζεται από την παρουσία βλατίδων 
και αργότερα εμφανίζονται βλατιδοφλύκταινες. 
Πιο συχνά προσβάλλει το στέρνο και την πλάτη 
(συστηματική αγωγή), αλλά μπορεί να εμφα-
νιστεί και στο πρόσωπο (τοπική αγωγή), στον 
τράχηλο και στα άνω άκρα. 

Επαγγελματική ακμή: ακμή που εμφανίζεται 
σε ασθενείς που εργάζονται και έρχονται σε ε-
παφή (άμεση, εισπνοή ή κατάποση) με αλο-
γονομένους υδρογονάνθρακες (χλωρακμή), 
πίσσα άνθρακα, μείγματα παραφίνης και πε-
τρελαιοπαράγωγα. Η κλινική εικόνα ποικίλ-
λει ανάλογα με την επιφάνεια δέρματος που 
έχει εκτεθεί στον επιβαρυντικό παράγοντα και 
τη χρονική διάρκεια έκθεσης. Στην περίπτω-
ση της χλωρακμής (επαφή με πολυχλωριού-
χα ναφθαλίνια, πολυχλωριούχες φαινόλες και 
διφαινύλια, κ.ά.) οι δερματικές αλλοιώσεις εμ-
φανίζονται αρχικά ως ερύθημα και οίδημα στο 
πρόσωπο, την οπίσθια επιφάνεια του ωτός, το 
στέρνο και τις ευαίσθητες περιοχές και στη συ-
νέχεια μετατρέπονται σε ανοιχτούς και κλει-
στούς φαγέσωρες, βλατίδες και κύστεις. 

Ακμή επαγόμενη από καλλυντικά (acne 
cosmetica): ακμή που προκαλείται από τη 
μακροχρόνια χρήση καλλυντικών προϊόντων 
που περιέχουν δυνητικά φαγεσωρογόνες ου-
σίες, όπως βαζελίνη, λανολίνη, φυτικά ή χη-
μικά έλαια. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 
κλειστών και ανοιχτών φαγεσώρων και βλα-
τιδοφλυκταινιδίων κυρίως στις παρειές και 
στον πώγωνα νεαρών γυναικών.

Προκλητή/νευρωτική ακμή (acne excoriée): 
αυτο-προκαλούμενη δερματοπάθεια, στην 
οποία ο πάσχων τραυματίζει τις ακνεϊκές βλά-
βες που έχει στο πρόσωπο ή σε άλλο μέρος 
του σώματος. Εμφανίζεται κυρίως σε κορίτσια 
εφηβικής ηλικίας και συχνά σχετίζεται με υ-
ποβόσκουσες ψυχιατρικές διαταραχές. Χα-
ρακτηριστική είναι η γραμμοειδής εμφάνιση 
των προκλητών βλαβών, οι οποίες μπορεί 
στη συνέχεια να οδηγήσουν στην εμφάνιση 
υπερμελάγχρωσης και σημαντικών ουλών.

Μηχανική ακμή (Acne mechanica): ακμή 
που εμφανίζεται σαν αποτέλεσμα επαναλαμ-
βανόμενου μηχανικού τραύματος στο δέρμα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
σημείο του  Fiddlers’ neck (λαιμός του βιο-
λιστή), που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 
ερυθηματωδών πλακών, φαγεσώρων, λει-
χηνοποίησης και υπερμελάγχρωσης στο ση-
μείο επαφής του δέρματος με το βιολί.

Maskne: Αποτελεί παραλλαγή της μηχα-
νικής ακμής, από την παρατεταμένη χρή-
ση μάσκας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19. Εκδηλώνεται ως εμφάνιση ή επι-
δείνωση ακμής, εντός 6 εβδομάδων από την 
έναρξη τακτικής χρήσης μάσκας, στην περιο-
χή που αυτή εφαρμόζεται. 

Πιθανοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της 
maskne: 
•  Απόφραξη των τριχοσμηγματογόνων θυ-

λάκων λόγω πίεσης  ή τριβής  & δυσβίωση 
του μικροβιώματος

•  Η παρατεταμένη εφαρμογή της μάσκας 
προκαλεί ζέστη και υγρασία και η προκα-
λούμενη αυξημένη εφίδρωση αποτελεί ε-
πιβαρυντικό παράγοντα κινδύνου για την 
εμφάνιση ακμής.

Διάγνωση
Η διάγνωση της ακμής στηρίζεται στο ιστο-

ρικό και στην κλινική εξέταση του ασθενούς. 
Στο ιστορικό του ασθενούς ελέγχεται η πα-
ρουσία προδιαθεσικών ή εκλυτικών παραγό-
ντων. Στην κλινική εξέταση ελέγχεται η πα-
ρουσία των ποικιλόμορφων βλαβών της ακ-
μής και ιδίως των φαγεσώρων και των ου-
λών, με την χαρακτηριστική εντόπιση στις 
σμηγματορροϊκές περιοχές. 

Εργαστηριακές εξετάσεις
Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν είναι απαραίτη-

τος ως τακτική ρουτίνας στους ασθενείς με ακ-
μή. Πιο συγκεκριμένα, ο ενδοκρινολογικός έ-
λεγχος κρίνεται σκόπιμος σε ασθενείς με οικο-
γενειακό ιστορικό ή κλινικά σημεία υπερανδρο-
γοναιμίας ή άνδρες και γυναίκες με επίμονη αν-
θιστάμενη στη θεραπεία ακμή. Ο ενδοκρινολο-
γικός έλεγχος περιλαμβάνει την μέτρηση των:
• Ολική και ελεύθερη τεστοστερόνη
• DHEA-S
• Ανδροστενεδιόνη
• FSH, LH
• 17-ΟΗ προγεστερόνη
• SHBG
• Οιστρογόνα 
• Προλακτίνη
• Αυξητική ορμόνη
• Κορτιζόλη
• ACTH
• IGF
• Δοκιμασία αντίστασης στην ινσουλίνη
• Θυρεοειδικές ορμόνες

Ο μικροβιολογικός έλεγχος συνήθως δεν 
είναι απαραίτητος γιατί το αποτέλεσμα του 
δεν επηρεάζει την θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Από τις βλάβες μπορεί να ληφθεί δείγμα για 

βακτηριακή καλλιέργεια με σκοπό τον απο-
κλεισμό σταφυλοκοκκικής, Gram αρνητικής 
θυλακίτιδας ή θυλακίτιδας από Pityrosporum.

Διαφορική Διάγνωση
• Ροδόχρους Νόσος
•  Θυλακίτιδα (σταφυλοκοκκική, Gram αρνη-

τική ή από Πιτυρόσπορο)
• Σύκωση (σταφυλοκοκκική ή μυκητιασική)
• Περιστοματική δερματίτιδα
• Οζώδης σκλήρυνση
• Σμηγματογόνες υπερπλασίες
• Συριγγώματα

ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΝΟΣΟΣ
Η ροδόχρους νόσος είναι μια χρόνια, υπο-

τροπιάζουσα, φλεγμονώδης δερματοπάθεια 
που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παρο-
δικού ή επίμονου ερυθήματος, φλεγμονω-
δών βλαβών και ευρυαγγειών. 

Η συνήθης κατανομή είναι στο κεντρικό 
πρόσωπο (παρειές, πώγωνα, μύτη και κεντρι-
κό μέτωπο) και λιγότερο συχνά εντοπίζεται 
στον τράχηλο και το στέρνο. Παρότι παλαιό-
τερα αναφερόταν ως ροδόχρους  ακμή, δεν 
σχετίζεται με την κοινή ακμή, αλλά μπορεί να 
συνυπάρχουν ή να διαδέχεται η μια την άλλη. 

Επιδημιολογία
Επιπολασμός. Σε παγκόσμια κλίμακα περί-

που το 18% του πληθυσμού πάσχει από ρο-
δόχρουν νόσο.

Ηλικία. Εμφανίζεται κυρίως σε ενήλικες 30 
έως 50 ετών, με μέγιστη συχνότητα μεταξύ 
40 και 50 ετών. Σπανίως έχει αναφερθεί στην 
παιδική ηλικία και σε ηλικιωμένους.

Φύλο. Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνό-
τερα από τους άνδρες. Οι άνδρες όμως εί-
ναι πιο πιθανό να αναπτύξουν σοβαρότερης 
μορφής νόσο, με εμφάνιση φυματωδών αλ-
λαγών, ιδιαίτερα ρινοφύματος.

Φυλή. συχνότερη σε άτομα με ανοιχτόχρω-
μο δέρμα (φωτότυποι Fitzpatrick Ι και ΙΙ), κελ-
τικής ή σκανδιναβικής καταγωγής.

Αιτιοπαθογένεια
Η ακριβής παθογένεια της ροδόχρου νό-

σου παραμένει ασαφής, αλλά θεωρείται μια 
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας νόσος με γε-
νετική προδιάθεση. 

Γονιδιακή θεωρία. Η γενετική συνιστώσα της 
νόσου υποστηρίζεται από το γεγονός εμφάνι-
σής της σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό, 
αλλά και από πρόσφατες μελέτες γενετικής 
συσχέτισης σε γονιδιωματική κλίμακα, που ε-
ντόπισαν τρία αλληλόμορφα ανθρώπινα α-
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ντιγόνα ιστοσυμβατότητας (HLA) και δύο μο-
νονουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς  (SNPs) 
που σχετίζονται με τη ροδόχρουν νόσο.

Θεωρία της φυσικής ανοσίας. Επιπλέον, 
φαίνεται ότι η ροδόχρους νόσος σχετίζεται με 
αυξημένη εγγενή ανοσολογική απόκριση σε 
διάφορα μικρόβια, φυσικό ή χημικό τραύμα, 
συμπεριλαμβανομένων των βλαβών από την 
υπεριώδη ακτινοβολία. 

Η ενεργοποίηση του υποδοχέα TLR 2 και 
των διαύλων TRP προκαλούν την παραγω-
γή και έκκριση αντιμικροβιακών πεπτιδίων 
(όπως η καθελισιδίνη) και προφλεγμονωδών 
κυτοκινών και χημειοκινών, με αποτέλεσμα 
την προαγωγή της χημειοταξίας των λευκο-
κυττάρων και της αγγειογένεσης.

Νευροαγγειακή θεωρία. Σύμφωνα με αυτή τη 
θεωρία, κάποια νευροαγγειακή δυσλειτουργί-
α  ενεργοποιεί προφλεγμονώδη νευροπεπτί-
δια που με τη σειρά τους στοχεύουν διάφο-
ρα δερματικά κύτταρα (κερατινοκύτταρα, ιστι-
οκύτταρα, κύτταρα Langerhans, αγγειακά εν-
δοθηλιακά κύτταρα) και προκαλούν αγγειοδι-
αστολή και ερύθημα. 

Ακόμα, ενδογενείς ορμόνες ή άλλοι εξωτε-
ρικοί παράγοντες, όπως η υπεριώδης ακτινο-
βολία, διάφορα μικροβιακά αντιγόνα και το 
συναισθηματικό στρες μπορούν επίσης να ε-
πάγουν την παραγωγή νευροδιαβιβαστών 
συμβάλλοντας περαιτέρω στην κλινική εκδή-
λωση της νόσου.

Demodex folliculorum. Σε ασθενείς με ρο-
δόχρουν νόσο έχει παρατηρηθεί μεγαλύτε-
ρος επιπολασμός Demodex folliculorum, με 
τις προσβαλλόμενες περιοχές του προσώπου 
να έχουν την υψηλότερη πυκνότητα σε ακά-
ρεα. 

To Demodex folliculorum μπορεί να συνδέ-
εται με την εμφάνιση της βλατιδοφλυκταινώ-
δους μορφής της ροδόχρου νόσου και άμε-
σα – μέσω ενεργοποίησης toll-like υποδοχέ-
ων και παραγωγής καθελισιδίνης – αλλά και 
έμμεσα, μέσω ενός βακτηριακού αντιγόνου 
του ακάρεος (Bacillus oleronius), το οποίο με 
τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει φλεγμο-
νώδη αντίδραση. 

Προδιαθεσικοί παράγοντες. Στη βιβλιογρα-
φία αναφέρονται διάφοροι προδιαθεσικοί 
παράγοντες που συνδέονται με την ροδό-
χρουν νόσο και με εξάρσεις αυτής, όπως:
•  η διατροφή (αλκοολούχα ποτά, ζεστά αφε-

ψήματα, πικάντικα φαγητά με καρυκεύματα)
•  η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία
•  οι ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας
•  η λοίμωξη από Helicobacter pylori
•  η δυσλειτουργία του δερματικού φραγμού
•  η λήψη αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων
•  το ψυχοκοινωνικό στρες κ.ά.

Κλινική εικόνα 
Οι εκδηλώσεις της ροδόχρου νόσου δια-

κρίνονται σε δερματικές και εξωδερματικές.

Δερματικές εκδηλώσεις:
•  Ερύθημα και ερυθρίαση (flushing). Το ε-

ρύθημα μπορεί να είναι είτε παροδικό 

(flushing) διάρκειας λίγων λεπτών. 
Πολλές φορές συνοδεύεται από αίσθημα 
θερμότητας ή καύσου. 
Συνήθως εντοπίζεται στις παρειές, στο μέ-
τωπο, στον πώγωνα, στη μύτη και κατα-
λαμβάνει τη ρινική γέφυρα, αλλά και τις ρι-
νοχειλικές πτυχές.

•  Βλατίδες ή/και φλύκταινες. Μπορεί να υπάρ-
χουν διάσπαρτες στις παρειές, στο μέτωπο, 
στον πώγωνα και στη μύτη. Οι φλύκταινες 
είναι συνήθως μικροσκοπικές (<1 mm) και 
βρίσκονται στην κορυφή των διακριτών ε-
ρυθρών βλατίδων, ενώ μπορεί να υπάρ-
χουν και πορφυρά οζίδια. 

•  Ευρυαγγείες. Αποτελούν όψιμες δερματικές 
εκδηλώσεις της ροδόχρου νόσου και μπο-
ρούν να συνυπάρχουν με το ερύθημα και 
τα βλατιδοφλυκταινίδια. Οι συνηθέστερες 
εντοπίσεις τους είναι οι παρειές και τα πτε-
ρύγια της ρινός.

•  Φύματα. Η χρόνια νόσος μπορεί να συνο-
δεύεται από πάχυνση ή ίνωση του δέρμα-
τος και υπερπλασία των σμηγματογόνων α-
δένων που μπορεί να προκαλέσουν παρα-
μόρφωση του προσώπου. Συνήθως προ-
σβάλλεται η μύτη (ρινόφυμα), αλλά μπορεί 
να εμφανιστεί και στην κάτω γνάθο (γναθό-
φυμα), στο μέτωπο (μετωπόφυμα), στα  ώ-
τα (ωτόφυμα), στην περιοχή των βλεφάρων 
(βλεφαρόφυμα).

Εξωδερματικές εκδηλώσεις:
Οφθαλμικές εκδηλώσεις
• Βλεφαρίτιδα/Επιπεφυκίτιδα
• Επισκληρίτιδα
•  Ευρυαγγείες στο χείλος των βλεφάρων και 

στους επιπεφυκότες
•  Μελιτόχροες εφελκίδες ή λέπια στη βάση 

των βλεφαρίδων
• Χαλάζιο
• Κριθή
• Διηθήματα/έλκη κερατοειδούς

Ταξινόμηση της νόσου-Κλινικές μορφές:
Το 2017 δημιουργήθηκε ένα νέο, ενημε-

ρωμένο σύστημα ταξινόμησης που βασίζεται 
σε φαινοτύπους. Σύμφωνα με αυτή την ταξι-
νόμηση απαιτείται τουλάχιστον 1 διαγνωστι-
κός ή 2 κύριοι φαινότυποι για τη διάγνωση 
της νόσου.

Διαγνωστικοί Κύριοι Δευτερεύοντες

Περιοδικά εντει-
νόμενο ερύθημα 
κεντρικού προ-
σώπου με χαρα-
κτηριστικό πρό-
τυπο
Φυματώδεις αλ-
λαγές

Ερύθημα: παρο-
δικό (flushing) ή 
μόνιμο
Βλατίδες και φλύ-
κταινες
Ευρυαγγείες
Οφθαλμικές εκδη-
λώσεις:
-  Ευρυαγγείες στις 

άκρες βλεφάρων 
(ταρσικός επιπε-
φυκότας) 

-  Υπεραιμία βολβι-
κού επιπεφυκότα 

-  Διηθήσεις του κε-
ρατοειδούς χι-
τώνα

-  Σκληρίτιδα και 
σκληροκερα-
τίτιδα

Αίσθημα θερμότητας/
καύσους
Οίδημα προσώπου (με 
εντύπωμα ή χωρίς)
Ξηρότητα (τραχύ δέρ-
μα με απολέπιση)
Οφθαλμικές εκδη-
λώσεις:
-  Mελιτόχροες εφελ-

κίδες και κυλινδρι-
κά συσσωματώματα 
(collarette) στη βάση 
των βλεφαρίδων

-  Ανομοιογένεια α-
κρών βλεφάρων

-  Ξηροφθαλμία λόγω 
αυξημένης εξάτμισης 
δακρύων

Διάγνωση
Η διάγνωση συνήθως τίθεται κλινικά, από 

τα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία με την χα-
ρακτηριστική κατανομή και την απουσία φα-
γεσώρων. 

Χρήσιμη για την αναγνώριση της νό-
σου μπορεί να είναι η ανίχνευση ακάρεων 
Demodex folliculorum, με άμεση μικροσκο-
πική εξέταση δειγμάτων δέρματος (λέπια – 
ξέσματα) μετά από κατεργασία με ΚΟΗ 40%. 

Διαφορική διάγνωση
• Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
• Κοινή ακμή
• Περιστοματική δερματίτιδα
• Θυλακίτιδα
•  Συστηματικός και δισκοειδής ερυθηματώ-

δης λύκος
• Δερματομυοσίτιδα
• Σαρκοείδωση
• Καρκινοειδές σύνδρομο

GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ
Αποτελεί λοίμωξη του ανώτερου τμήμα-

τος του τριχικού θυλάκου από Gram αρνη-
τικά βακτήρια. 

Χαρακτηρίζεται από την παρουσία βλατί-
δων, φλυκταινών και διαβρώσεων ή εφελκί-
δων με θυλακική κατανομή. Μπορεί να εμ-
φανιστεί σε:
•  ασθενείς με κοινή ακμή ή ροδόχρου νόσο, 

που έχουν λάβει συστηματικά αντιβιοτικά 
(κυρίως τετρακυκλίνες) για παρατεταμένες 
περιόδους

•  HIV ασθενείς
•  συχνή χρήση θερμών λουτρών (hot tub 

folliculitis)

Επιδημιολογία
Επιπολασμός. Ο επιπολασμός της νόσου εί-

ναι άγνωστος, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα από μικροβιολογικές μελέτες. Στις 
ΗΠΑ περίπου το 4% των ασθενών με ακμή 
που λαμβάνουν συστηματικά αντιβιοτικά για 
παρατεταμένη περίοδο διαγιγνώσκονται με 
Gram αρνητική θυλακίτιδα. 

Ηλικία. Συχνότερα προσβάλλονται ενήλικοι 
18 έως 30 ετών.

Φύλο. Οι άντρες επηρεάζονται πολύ συ-
χνότερα σε σχέση με τις γυναίκες.
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Αιτιοπαθογένεια
Ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός είναι 

η ανισορροπία της μικροβιακής χλωρίδας 
του ρινικού βλεννογόνου, με καταστολή των 
Gram θετικών και αύξηση του αποικισμού 
των Gram αρνητικών βακτηρίων, λόγω της 
παρατεταμένης λήψης αντιβιοτικής αγωγής. 

Επιπλέον, σε ασθενείς με ακμή ή ροδό-
χρου νόσο, η αυξημένη σμηγματόρροια δη-
μιουργεί υγρό περιβάλλον, κατάλληλο για 
την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των 
Gram αρνητικών μικροβίων. 

Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί και 
πολλές περιπτώσεις ασθενών με Gram αρνη-
τική  θυλακίτιδα που δεν έλαβαν ποτέ τοπική 
ή συστηματική αντιβιοτική αγωγή, για το λό-
γο αυτό πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι εν-
δεχομένως να υπάρχει κάποια ανοσολογική 
διαταραχή που οδηγεί στην νόσο. 

Πιο συγκεκριμένα, έχουν πιθανολογηθεί:
•  αντίδραση υπερευαισθησίας σε μικροβια-

κά αντιγόνα 
•  κληρονομική ανεπάρκεια Α1-αντιθρυψίνης
•  υψηλά επίπεδα IgE, με χαμηλά επίπεδα 

IgM και IgA
•  ποσοτικές διαταραχές των ανοσοσφαιρινών 

& του συμπληρώματος ορού

Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί
•  Escherichia coli
•  Enterobacter aerogenes
•  Klebsiella pneumonia
•  Klebsiella oxytoca
•  Pseudomonas aeruginosa (hot tub folliculitis)
•  Proteus mirabilis
•  Citrobacter freundii
•  Acinetobacter calcoaceticus
•  Serratia
•  Salmonella panama
•  Acinetobacter baumannii (HIV ασθενείς) 
•  Συνύπαρξη ≥ 2 Gram αρνητικών βακτηρίων

Κλινική εικόνα
Η χαρακτηριστική κλινική εικόνα της Gram 

αρνητικής θυλακίτιδας είναι έντονα κνησμώ-
δεις, ομαδοποιημένες και συρρέουσες ή διά-
σπαρτες και διακριτές βλάβες που εντοπίζο-
νται κυρίως στο άνω χείλος, τις παρειές και 

τον πώγωνα και σπανιότερα στο στέρνο ή στο 
τριχωτό της κεφαλής. 
•  Βλάβες τύπου I, που αποτελούν το 80% 

των περιπτώσεων, είναι επιπολής φλύκται-
νες χωρίς την παρουσία φαγεσώρων, η ρή-
ξη των οποίων οδηγεί στη δημιουργία  δια-
βρώσεων και εφελκίδων. Οι βλάβες τύπου 
Ι προκαλούνται συνηθέστερα από Klebsi-
ella, Escherichia και Serratia spp.

•  Βλάβες Τύπου II, που αποτελούν το 20% 
των περιπτώσεων, είναι εν τω βάθει οζώ-
δεις ή κυστικές βλάβες ή σε πιο σοβαρές 
περιπτώσεις, αποστήματα ή δοθιήνες. Οι 
εν λόγω βλάβες προκαλούνται συνηθέ-
στερα από Proteus spp. (κυρίως Proteus 
mirabilis).

Διάγνωση
Η διάγνωση της νόσου είναι κατά βάση κλι-

νική. Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να διαθέ-
τουν υψηλό  δείκτη υποψίας σε:
•  έξαρση φλεγμονωδών βλαβών (φλυκται-

νών, κύστεων) σε ασθενείς με κοινή ακμή ή 
ροδόχρου νόσου, που λαμβάνουν συστη-
ματική αντιβιοτική αγωγή για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα

•  ασθενείς των οποίων η ακμή/ροδόχρους 
νόσος είναι ανθεκτική στη θεραπεία
Η επιβεβαίωση της διάγνωσης μπορεί να 

γίνει είτε με άμεση μικροσκοπική εξέταση 
(χρώση Gram) ή με μικροβιακή καλλιέργεια.

ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
Η περιστοματική δερματίτιδα είναι μία χρό-

νια, επίμονη βλατιδοφλυκταινώδης δερματο-
πάθεια, η οποία εντοπίζεται κατά κανόνα γύ-
ρω από το στόμα. Η αιτιοπαθογένειά της πα-
ραμένει άγνωστη, ωστόσο πολλοί παράγο-
ντες έχουν ενοχοποιηθεί όπως: 
•  Τοπικά/συστηματικά κορτικοστεροειδή
•  Καλλυντικά προϊόντα: φθοριομένες οδο-

ντόπαστες, κρέμα με βάση παραφίνης, βα-
ζελίνη, αντηλιακά

•  Αλλεργικοί παράγοντες (ιστορικό ατοπίας)
•  UV ακτινοβολία, υψηλή θερμοκρασία
•  Λοιμογόνοι παράγοντες: Fusiform spirilla ή 

Candida 
•  Ορμονικοί παράγοντες

Επιδημιολογία
Επίπτωση. Επηρεάζει περίπου το 0.5-1%  

του πληθυσμού στις βιομηχανοποιημένες 
χώρες.

Ηλικία. Κυρίως προσβάλλονται ενήλικες 
20-45 ετών, ενώ σπανίως μπορεί να εμφανι-
στεί σε παιδιά.

Φύλο. Σε μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζε-
ται σε γυναίκες, συγκριτικά με τους άνδρες, ό-
μως ο αριθμός των ανδρών που προσβάλλο-
νται ολοένα και αυξάνεται, γεγονός που μπο-
ρεί να οφείλεται στην αλλαγή στις συνήθειες 
περιποίησης των ανδρών.

Κλινική εικόνα
Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά της πε-

ριστοματικής δερματίτιδας είναι η παρου-
σία βλατίδων, συνήθως ≤ 2mm, βλατιδο-
φλυκταινών και διάχυτου ερυθήματος με α-
πολέπιση, εντοπιζόμενα κυρίως στις ρινο-
παρειακές αύλακες, με περιστοματική επέ-
κταση. 

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι δεν προ-
σβάλλεται ο δακτύλιος πέριξ των χειλέων.

Διαφορική διάγνωση
• Ροδόχρους νόσος
• Κοινή ακμή
• Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
• Αλλεργική δερματίτιδα εξ’ επαφής
• Ερεθιστική δερματίτιδα εξ’ επαφής
• Διάσπαρτος κεγχροειδής λύκος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι βλατιδοφλυκταινώδεις δερματοπάθει-

ες του προσώπου είναι ένα συχνό πρόβλημα 
στο Δερματολογικό Ιατρείο. 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει αρ-
κετά συνήθη, αλλά και ασυνήθη νοσήματα. 

Οι περισσότερες περιπτώσεις διαγιγνώσκο-
νται και αντιμετωπίζονται εύκολα, όμως υ-
πάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που απαι-
τούν γνώση και εμπειρία δοκιμάζοντας τις ι-
κανότητες του Κλινικού Δερματολόγου. 

Οι συνηθέστερες βλατιδοφλυκταινώδεις 
δερματοπάθειες και η διαφοροδιάγνωσή 
τους συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΟΙΝΗ ΑΚΜΗ ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΝΟΣΟΣ GRAM (–)  ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗ  ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά:
Ηλικία
Φύλο

Εφηβική ηλικία
♀ ≈ ♂

30-50 ετών
♀ >> ♂

18-30 ετών
♀ >> ♂

20-45 ετών
♀ >> ♂

Κλινικές βλάβες φαγέσωρες
βλατίδες
φλύκταινες
ψευδοκύστεις
ουλές
σμηγματόρροια

ερύθημα
ευρυαγγείες
βλατίδες
φλύκταινες
οφθαλμικές εκδηλώσεις

βλατίδες
φλύκταινες
κύστεις
διαβρώσεις 
& εφελκίδες

βλατίδες
βλατιδοφλύκταινες
διάχυτο ερύθημα με απολέπιση
λευκός περιστοματικός 
δακτύλιος

Εντόπιση πρόσωπο, 
λαιμός, στέρνο, ώμοι, 
ανώτερη ράχη

κεντρικό πρόσωπο 
(παρειές, πώγωνας, μύτη και κε-
ντρικό μέτωπο)

πρόσωπο (κυρίως άνω χείλος, 
παρειές, 
πώγωνας)

Περιστοματικά (όχι στο 
περίγραμμα των χειλέων) 
και σπανίως περιοφθαλμικά

Συμπτωματολογία πόνος, 
ευαισθησία, 
κνησμός 

αίσθημα 
θερμότητας ή καύσου 
επεισόδια flushing

έντονος κνησμός ήπιος κνησμός
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ΧΑΜηΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ HPV
•  Οι HPV-6/11 προκαλούν

- Το 90-100% των κονδυλωμάτων
-  Σχεδόν το 100% των αναπνευστικών θη-

λωματώσεων
- Τους Όγκους Buschke-Lowenstein

•  Στους ασθενείς με κονδυλώματα μπορεί να 
συνυπάρχουν και HPV υψηλού κινδύνου

ΟΔηΓΙΕΣ
•  Καθησυχάζουμε
•  Ενημέρωση για ανάγκη τακτικού ελέγχου 

με τεστ Pap σε συνδυασμό με HPV-DNA 
test, αν η ασθενής είναι μεγαλύτερη από 
30 ετών, όπως ισχύει για όλες τις γυναίκες

•  Ενημέρωση για ανάγκη τακτικού ελέγχου 
και στις συντρόφους ανδρών ασθενών, ό-
πως ισχύει για όλες τις γυναίκες

ΕΙΔη ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ
Οξυτενή κονδυλώματα

Βλατιδώδη κονδυλώματα

Ενδοουρηθρικά κονδυλώματα

Περιπρωκτικά κονδυλώματα

Γιγαντιαία κονδυλώματα
(Όγκοι Buschke-Lowenstein)

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣη ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΜΕ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΙΟψΙΑ;
•  Οι βλάβες είναι άτυπες
•  Οι βλάβες δεν ανταποκρίνονται ή επιδεινώ-

νονται κατά την αγωγή
•  Οι βλάβες είναι μελαγχρωματικές ή εξελ-

κωμένες

ΕΡΓΑΣΤηΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
•  Έλεγχος για άλλες ΣΜΛ
•  Σε ασθενείς με περιπρωκτικά κονδυλώμα-

τα, προτείνεται ορθοσκόπηση
• Δεν συνιστώνται:
-  Το HPV DNA test στον ασθενή ή σε σύντροφο
- Η χρήση 3%-5% οξεικού οξέος
- Συχνότερο τεστ Pap στις γυναίκες

ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ HPV DNA TEST;
•  Σε γυναίκες >30 ετών μαζί με τεστ Παπ για 

προσυμπτωματικό έλεγχο
•  Σε γυναίκες >21 ετών, με άτυπα κύτταρα 

στο τεστ Pap (ASC-US)

ΟΔηΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
•  Τα κονδυλώματα ενδέχεται τους επόμενους 

μήνες να υποτροπιάσουν. Αυτό συμβαίνει 
γιατί καμία αγωγή δεν είναι ιοκτόνος.

•  Συνιστάται αποφυγή σεξ. επαφών με νέο 

Αντιμετώπιση τών Ασθενών 
με κονδυλώματα

ηΛΕΚΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΐΔΟΥ
Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Α’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων ΕΚΠΑ

Human Papillomavirus 
(HPV)
• Πάνω από 200 τύποι
•  Περίπου οι 40 προσβάλλουν 

το γεννητικό σύστημα 
χαμηλού/υψηλού-κινδύνου

IASIS PHARMA HELLAS ABEE
BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ | PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης: 
Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής
Τηλ.: 210 2311031, Fax: 210 2315889, e-mail: iasis@iasispharma.gr
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σύντροφο μέχρι την αποδρομή των κονδυ-
λωμάτων

•  Δεν γνωρίζουμε για πόσο διάστημα μετά 
την αποδρομή των κονδυλωμάτων ο ασθε-
νής παραμένει μεταδοτικός.

•  Το κάπνισμα αυξάνει τη συχνότητα και τη 
βαρύτητα των υποτροπών-συνιστάται εντό-
νως διακοπή καπνίσματος.

η ΘΕΣη ΤΟΥ ΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚΟΥ
•  Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από το δέρμα 

που δεν καλύπτεται από το προφυλακτικό
•  Συνιστάται η χρήση προφυλακτικού μέ-

χρι την αποδρομή των κονδυλωμάτων και 
στους δύο συντρόφους

ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤηΝ ΚΥηΣη
•  Μεταδίδονται οι HPV στο νεογνό;
- Ναι, κατά τον τοκετό
-  Η ενδομήτρια μετάδοση δεν έχει αποκλειστεί

ΜΕΤΑΔΟΣη HPV ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ
•  Τα ποσοστά της μετάδοσης ποικίλλουν (4-

87%)
•  Στα περισσότερα νεογνά δεν ανευρίσκεται 

HPV DNA μετά την πάροδο λίγων μηνών
•  Η παρουσία HPV DNA δεν στοιχειοθετεί 

λοίμωξη
•  Ένα μικρό ποσοστό παιδιών ενδέχεται να 

εμφανίσει κονδυλώματα ή νεανική υπο-
τροπιάζουσα αναπνευστική θηλωμάτωση 
(0.7%)

•  Η καισαρική τομή μειώνει αλλά δεν μηδενί-
ζει τον κίνδυνο μετάδοσης

ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤηΝ ΚΥηΣη
•  Δημιουργούνται προβλήματα στον τοκετό;
-  Όταν είναι ευμεγέθη ενδέχεται να φράζουν 

το γεννητικό σωλήνα
-  Υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας
-  Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις καισαρικής 

τομής ή αντιμετώπισης των κονδυλωμάτων

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
CDC GuIDELINES

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
•  Καμία μέθοδος:
- δεν θανατώνει τους ιούς
-  δεν προφυλάσσει από τις υποτροπές κατά 

100%

- δεν είναι ιδανική για όλους τους ασθενείς
•  Όλες οι μέθοδοι συνοδεύονται από τοπι-

κή αντίδραση

ΠΟΔΟφΥΛΛΟΤΟξΙΝη
•  Αναστέλλει την κυτταρική διαίρεση και 

προκαλεί νέκρωση των κονδυλωμάτων
•  Εφαρμογή: πρωί-βράδυ για 3 ημέρες, ακο-

λουθούν 4 ημέρες διακοπή 
•  Το διάλυμμα 0.5% είναι πιο βολικό για τα 

κονδυλώματα του πέους 
•  Η κρέμα 0.15% προτιμάται για τις βλάβες 

του αιδοίου και του πρωκτού

ΙΜΙΚΙΜΟΔη -

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡηΣηΣ
•  3 φ/εβδ
•  Ενημέρωση ασθενούς για την εμφάνιση της 

φλεγμονής
•  Έως 4 μήνες
-  Σε πρόσφατη μελέτη, δε βρέθηκε διαφορά 

στα ποσοστά κάθαρσης ανάμεσα σε αγωγή 
1 και 4 μηνών

Garland et al. Int J STD AIDS 2006;17:448-52.

ΣΙΝΕΚΑΤΕΧΙΝΕΣ (POLyPHENON A)
•  Αντιιική, αντινεοπλασματική, αντιοξειδωτι-

κή και ανοσοδιεγερτική δράση
•  3 φορές ημερησίως (μέχρι 16 εβδομάδες)
•  55-60% ολική αποδρομή βλαβών
•  6-10% υποτροπές στους 3 μήνες
•  Τοπικές αντιδράσεις

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΥΓΡΟ N2)
•  Προκαλεί νέκρωση του δέρματος και θρόμ-

βωση των αγγείων
•  Ο χρόνος ψύξης εξαρτάται από τη συσκευή 

και το μέγεθος των βλαβών
•  Γενικά, ψύχουμε μέχρι να καλυφθεί η βλά-

βη και να σχηματιστεί μία λεπτή άλως πε-
ριβλαβικά

ΔΙΑΘΕΡΜΟΠηξΙΑ, LASER, 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚη ΑφΑΙΡΕΣη
•  Όλες οι βλάβες εξαφανίζονται σε μία συ-

νεδρία
•  Απαιτείται τοπική αναισθησία, η οποία εί-

ναι επώδυνη
•  Οι καπνοί που δημιουργούνται από την ε-

ξάχνωση των ιστών περιέχουν μολυσματι-
κά σωματίδια των ιών

•  Η τοπική αντίδραση μπορεί να είναι έντονη 
και υπάρχει ο κίνδυνος ουλών

ΣΥΓΚΡΙΣη ΜΕΘΟΔΩΝ

Μέθοδος Αποδρομή 
βλαβών

Υποτρο-
πές

Ποδοφυλλοτο-
ξίνη

40-80% 10-40%

Ιμικουιμόδη 50-70% 13-20%

Σινεκατεχίνες 55-60% 6-10%

Κρυοθεραπεία 60-90% 25-40%

Laser-
Διαθερμοπηξία

100% 20-30%

ΠΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟ-
ΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤηΝ ΤΟΠΙΚη ΑΓΩΓη
Τα ανθοκραμβοειδή του μη πλήρως κερα-
τινοποιημένου δέρματος

ΕΜΒΟΛΙΑ
•  Gardasil 9 (6,11,16,18, 45, 31, 33, 52, 58)
- 3 ενδομυικές δόσεις (0, 2 και 6 μήνες)
- 2 δόσεις πριν τα 15
•  Cervarix (16,18)
- 3 ενδομυικές δόσεις (0, 1 και 6 μήνες)
- 2 δόσεις πριν τα 15

•  Δεν υποκαθιστούν το τεστ Παπ
•  Εμφανίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα 

στη μείωση των κονδυλωμάτων και των 
προκαρκινικών βλαβών του τραχήλου της 
μήτρας (και real-world δεδομένα)

•  Ο ρόλος τους στη θεραπευτική είναι πιθα-
νός αλλά ακόμα όχι τεκμηριωμένος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  Η διάγνωση των κονδυλωμάτων είναι συ-

νήθως εύκολη
•  Συνιστάται στους ασθενείς να γίνει έλεγχος 

και για άλλα σεξ. μεταδιδόμενα νοσήματα
• Συνιστάται διακοπή καπνίσματος
•  Η αντιμετώπιση των ασθενών μπορεί και 

πρέπει να εξατομικεύεται
•  Ενημέρωση για μεθόδους αγωγής και υπο-

τροπές
•  Η διάρκεια της μεταδοτικότητας και ο χρό-

νος επώασης ποικίλουν
•  Το προφυλακτικό μειώνει αλλά δεν μηδενί-

ζει τη μεταδοτικότητα
•  Τα κονδυλώματα προκαλούνται από HPV 

χαμηλού κινδύνου αλλά η συνύπαρξη στε-
λεχών υψηλού κινδύνου είναι υψηλή

•  Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων υπο-
στηρίζεται και από real-world δεδομένα

•  Ο ρόλος τους στη θεραπευτική είναι πιθα-
νός αλλά ακόμη όχι τεκμηριωμένος. ID

Isotretinoin

®

10mg 20mg 40mg

Για συνταγογραφικές πληροφορίες 
συμβουλευθείτε την Περίληψη 

Χαρακτηριστ ικών του Προϊόντος

IASIS PHARMA HELLAS ABEE
BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ | PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης: 
Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής
Τηλ.: 210 2311031, Fax: 210 2315889, e-mail: iasis@iasispharma.gr
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ΣΥΣΤηΜΑΤΙΚη ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  Τα συστηματικά φάρμακα επηρεάζουν όλο 

το ανοσοποιητικό σύστημα      
•  Τα συστηματικά φάρμακα προκαλούν κατα-

στολή του ανοσοποιητικού συστήματος και 
έτσι μειώνουν τη φλεγμονή στην ψωρίαση

•  Τα βιολογικά φάρμακα και οι ενδοκυττάριες 
στοχευμένες θεραπείες αντί να επηρεάζουν ο-
λόκληρο το ανοσοποιητικό σύστημα στοχεύ-
ουν σε συγκεκριμένα κύτταρα ή πρωτεΐνες.

ΠΟΤΕ ξΕΚΙΝΑΕΙ ΜΙΑ ΣΥΣΤηΜΑΤΙΚη 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤηΝ ψΩΡΙΑΣη
•  Μέτρια - Σοβαρή Ψωρίαση 

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ η ΣΥΣΤηΜΑΤΙΚη 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤηΝ ψΩΡΙΑΣη
•  Υποτροπή /επιδείνωση της ψωρίασης
•  Απώλεια αποτελεσματικότητας
•  Ανεπιθύμητες αντιδράσεις

ΥΠΟΤΡΟΠη / ΕΠΙΔΕΙΝΩΣη ψΩΡΙΑΣηΣ
•  Προσθήκη τοπικής αγωγής
•  Αύξηση δόσης του φαρμάκου
•  Μείωση του μεσοδιαστήματος χορήγησης
•  Συγχορήγηση κλασικής συστηματικής θε-

ραπείας με βιολογική.

ΜΕΤΑΒΑΣη ΑΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚη ΣΥΣΤηΜΑ-
ΤΙΚη ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚη
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
•  Όταν η αλλαγή γίνεται για λόγους ασφα-

λείας, συνίσταται η “wash out period” ως 
ότου αποκατασταθεί και σταθεροποιηθεί ο 
παράγοντας «ασφάλεια» για τον ασθενή.

•  Όταν η αλλαγή γίνεται λόγω έλλειψης απο-
τελεσματικότητας μπορεί να εφαρμοσθεί η 
άμεση μετάβαση ή περίοδος αλληλοεπικά-
λυψης με την προηγούμενη θεραπεία.

•  Χρήση των εγκεκριμένων δόσεων εφόδου 
κατά την έναρξη βιολογικής θεραπείας.

(Kerdel F, Zaiac M.An evolution in switching thera-
py for psoriasis patients who fail to meet treatment 

goals. Dermatol Ther 2015 (28):390-403)

1. Αλλαγή από ασιτρετίνη
•  Δεν χρειάζεται «wash out period»
•  Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέ-

πει να συνεχίσουν αντισύλληψη για 2 χρόνια 
σύμφωνα με τις συστάσεις του φαρμάκου.

2. Αλλαγή από κυκλοσπορίνη
•  Δεν χρειάζεται «wash out period»
•  Μια σύντομη περίοδος αλληλοκάλυψης 

(2-8 εβδομάδες) μπορεί να θεωρηθεί ότι 
μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής σε ασθενείς 
με μερική ανταπόκριση.

3. Αλλαγή από μεθοτρεξάτη
•  Δεν χρειάζεται «wash out period»
•  Μπορεί να συνδυάζεται με βιολογική θερα-

πεία

«WASH OuT PERIOD»
•  4 φορές ο χρόνος ημίσειας ζωής του φαρ-

μάκου.

ΧΡΟΝΟΙ ηΜΙΣΕΙΑΣ ΖΩηΣ ΣΥΣΤηΜΑΤΙ-
ΚΩΝ φΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤηΝ ψΩΡΙΑΣη

φΑΡΜΑΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ηΜΙΣΕΙΑΣ 
ΖΩηΣ

Ασιτρετίνη 2-5 ημέρες

Μεθοτρεξάτη 2-7 ώρες

Κυκλοσπορίνη 7 ώρες

Απρεμιλάστη 6-9 ώρες

Ετανερσέπτη 4 ημέρες

Ανταλιμουμάμπη 14 ημέρες

Ινφλιξιμάμπη 10 ημέρες

Πενκιλλιωμένη 
Σερτολιζουμάμπη

13 ημέρες

Σεκουκινουμάμπη 27 ημέρες

Ουστεκινουμάμπη 21 ημέρες

Μπρονταλουμάμπη 11 ημέρες

ΜΕΤΑΒΑΣη ΑΠΟ Τη ΜΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚη 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛη ΒΙΟΛΟΓΙΚη 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
•  Αφού εξετασθεί η προσαρμογή στη δόση, 

η μετάβαση πρέπει να γίνεται εάν οι ασθε-
νείς έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση ( δεν επι-
τυγχάνουν τουλάχιστον PASI 50) στο τέλος 
της φάσης εφόδου (πρωτογενής μη αντα-
πόκριση) ή αν η αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου χάνεται με την πάροδο του χρό-
νου (δευτερογενής μη ανταπόκριση).

•  Όταν η αλλαγή γίνεται για λόγους ασφα-
λείας απαιτείται η εφαρμογή της «wash out 
period» εως ότου η ασφάλεια ομαλοποιη-
θεί ή σταθεροποιηθεί.

•  Όταν η αλλαγή γίνεται λόγω έλλειψης απο-
τελεσματικότητας δεν απαιτείται «wash out 
period» και η μετάβαση στο νέο βιολογικό 
παράγοντα γίνεται κατά την επόμενη προ-
γραμματισμένη δόση της αρχικής αγωγής.

•  Έναρξη του νέου βιολογικού με την εγκε-
κριμένη δόση εφόδου και ακολουθούμενη 
από τη δόση συντήρησης.

1.  Αλλαγή από adalimumab, certolizumab 
pegol, secukinumab, brodalumab

•  Χορήγηση της 1η δόσης μετά από μια με-
ταβατική φάση συνήθως 2 εβδομάδων που 
είναι το χρονικό σημείο της επόμενης προ-

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩ ΤΗ
συστηματική θεραπεία 

στην ψωρίαση
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά

ψωρίαση: συστηματικό νόσημα-συστηματική θεραπεία. η συστηματική θεραπεία περιλαμβάνει:

Κλασσική 
Συστηματική Θεραπεία

• Κυκλοσπορίνη
• Μεθοτρεξάτη
• Ασιτρετίνη

Νεώτερη 
Συστηματική Θεραπεία 
(Βιολογική)

• Απρεμιλάστη
• Anti-TNF(+biosimilars)
• Anti-IL 17
• Anti-IL 12/23
• Anti-IL23
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Την περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος μπορείτε να τη βρείτε σε άλλη σελίδα του εντύπου

γραμματισμένης δόσης του φαρμάκου.
2. Αλλαγή από etanercept
•  Χορήγηση της 1η δόσης μετά από μια μετα-

βατική φάση συνήθως 1 εβδομάδας
3. Αλλαγή από infliximab
•  Χορήγηση της 1η δόσης μετά από μια μετα-

βατική φάση συνήθως 2-4 εβδομάδων α-
πό την τελευταία δόση ιδίως σε αποτυχία 
της θεραπείας

4. Αλλαγή από ustekinumab, guselkumab
•  Χορήγηση της 1η δόσης μετά από μια μετα-

βατική φάση 8-12 εβδομάδων ή νωρίτερα 
στις 2-4 εβδομάδες σε αποτυχία της προη-
γούμενης αγωγής.

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ η ΣΥΣΤηΜΑΤΙΚη 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤηΝ ψΩΡΙΑΣη
•  Υποτροπή /επιδείνωση της ψωρίασης
•  Απώλεια αποτελεσματικότητας
•  Ανεπιθύμητες αντιδράσεις

ΑΝΕΠΙΘΥΜηΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  
•  Φαρμακοεπαγώμενος ερυθηματώδης λύκος 
•  Πολλαπλή σκλήρυνση
•  Παράδοξες δερματικές αντιδράσεις
•  Γυροειδής αλωπεκία
•  Ηπατίτιδα Β
•  Ηπατίτιδα C
•  Φυματίωση 

φΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΡΥΘηΜΑΤΩ-
ΔηΣ ΛΥΚΟΣ ΑΠΟ ANTI-TNF   
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ:
• 0,19%-0,22% ινφλιξιμάμπη
• 0,18% ετανερσέπτη
• 0,10% ανταλιμουμάμπη
•  H διάγνωση τίθεται με 1 ορολογικό και 1 

μη ορολογικό κριτήριο του συστηματικού 
ερυθηματώδους λύκου.

•  Συνήθως (+)anti-dsDNA 
•  Συνήθως προσβολή δέρματος, νεφρών, ή-

πατος, εγκεφάλου.

φΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΩΜΕΝΟΣ 
ΕΡΥΘηΜΑΤΩΔηΣ ΛΥΚΟΣ 
ΑΠΟ ANTI-TNF -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣη   
“Etanercept-Induced Lupus Panniculitis with 
Continued Improvement after Treatment 
with Adalimumab for Psoriatic Arthritis”

Chen TK, et al J Psoriasis Psoriatic Arthritis 2018 
18a (3):142-146

•  Θεραπεία με άλλον anti-TNF παράγοντα!!

ΠΟΛΛΑΠΛη ΣΚΛηΡΥΝΣη   
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ:
Απομυελινωτική νόσος που προσβάλλει το 
ΚΝΣ, αυτοαντιγόνο με ενεργα Th1 και Th17 κύτ-
ταρα σχετιζόμενα με μυελίνη περνούν τον αιμα-
τοεγκεφαλικό φραγμό και παράγουν φλεγμο-
νώδεις κυτταροκίνες. Η ψωρίαση σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο για πολλαπλή σκλήρυνση.
•  Οι anti-TNF λειτουργουν ως εκλυτικός πα-

ράγοντας της νόσου.

ΠΑΡΑΔΟξΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Εντοπίζονται στο ΔΕΡΜΑ και δημιουργούν 
παράδοξη φλεγμονή μετά από χρήση βιο-
λογικής θεραπείας για κάποιο αυτόάνοσο 
νόσημα
•  Η περίσσεια IFN:
•  Μετανάστευση των Τ-κυττάρων στο δέρμα, 

ενεργοποίησή τους, τοπικη υπερπαραγωγή 
IFN στο δέρμα και δημιουργία ψωριασικών  
βλαβών.

•  Επάγει την έκφραση του υποδοχέα χυμικί-
νης CXCR3 στα Τ-κύτταρα, ο οποίος συμ-
μετέχει στη μετανάστευση των ενεργοποιη-
μένων Τ-κυττάρων στο δέρμα.

•  Μειώνει τη μεταφορά TH1 κυττάρων στην 
αρχική θέση της φλεγμονής και αυτά τα 

κύτταρα κινητοποιούνται σε άλλες περιοχές 
ιδιαίτερα στο δέρμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣη ΠΑΡΑΔΟξηΣ ψΩΡΙΑΣηΣ

(Vorcokova K, et al. Skin adverse reactions 
related to TNF Alpha Inhibitors Classification and 

therapeutic approach in psoriatic patients. Tailored 
treatments in psoriatic patients 2019)

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΔΟξη ψΩΡΙΑΣη   

•  Ασθενής, θήλυ 46 ετών με ν.Crohn. Προ-
σήλθε στο δερματολογικό ιατρείο λόγω δι-
απυητικής ιδρωταδενίτιδας (Harley stage I)

•  Έναρξη αγωγής με adalimumab για την ι-

ΑΛΛΑΓη ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣηΣ 
ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙηΜΕΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Failed 
biologic

Post switching 
biologics

Trial name PASI 75 PASI 90 PASI 100

Etanercept Ustekinumab
Ixekizumab 
Ixekizumab 
Tildrakizumab

ACCEPT
UNCOVER-2
UNCOVER-3
RESURFACE 2

48,9% w.28
83.5% w.28
78,2% w.28
81,4% w.52

23,4% w.28
57% w.28
58,8% w.28
41,6% w.52

-
22% w.28
27,3% w.28
15,9% w.52

Adalimumab Guselkumab 
Guselkumab
Risankizumab

VOYAGE-1
VOYAGE-2
IMMENT

-
-
-

73% w100
75% w.100
66% w.44

42% w.100
43% w.100
-

Etanercept    
Adalimumab
Infliximab 

Secukinumab SIGNATURE 65,3%w.16 41,5% w.16 -

Ustekinumab Guselkumab 
Brodalumab 

NAVIGATE
AMAGINE2,3

-
72,6% w.52

51,1% w.52
58,1% w.52

20% w.52
36,3% w.52

(Tsai YC, Tsai TF. Switching biologics in psoriasis-practical guidance and evidence to support. Exp Rev 
Clin Pharm 2020 13(5):493-503)
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Βοηθήστε να γίνουν τα
φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

δρωταδενίτιδα και την ν.Crohn.
•  Στους 3 μήνες από την έναρξη της αγωγής 

εμφάνισε δισιδρωσικό έκζεμα το οποίο δεν 
υφέθηκε με τοπική αγωγή

•  Στους 4 μήνες εξελίχθηκε σε ακροφλυκταί-
νωση παλαμών πελμάτων.

•  Έγινε διακοπή της adalimumab και αντικα-
τάσταση από ustekinumab, με την οποία υ-
φέθηκε η ΙΦΝΕ και υποχώρησε η παράδο-
ξη ψωρίαση.

ΓΥΡΟΕΙΔηΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ 
•  Εμφανίζεται πιο συχνά μετά από αγωγή με 

anti-TNF παράγοντα, με ΜΟ εμφάνισης της 
επιπλοκής 22,5 μήνες από την έναρξη του 
φαρμάκου.

(Tauber M, et al. “Alopecia areata occurring 
during anti-TNF therapy a national multicenter 

prospective study”. JAAD 2014 70(6):1146-1149.) 
•  Δεν εμφανίζεται υποτροπή της νόσου από 

αλλαγή σε φάρμακο της ίδιας κατηγορίας.
(Mele-Ninot G, et al. “Adalimumab related 
alopecia in a patient affected by psoriasis.” 

Dermatol Online J 2017 23(7)) (Kandpal 
R.”Alopecia universalis in a case of rheeumatoid 
arthritis after treatment with etanercept.” Int J 

Trichology 2019 11(4):173-176)

Η επαγόμενη από βιολογικό παράγοντα 
αλωπεκία, είναι drug-specific και όχι 
class-specific αντίδραση!!

•  Γυροειδής αλωπεκία περιγράφηκε σε 3 α-
σθενείς υπό αγωγή με ustekinumab.
(Slowinska M, et al. “Alopecia areata developing 

parallel to improvement of psoriasis during 
ustekinumab therapy. J Dermatol Case Re. 2010 

4(1):15-17) (Verros C, et al. “Letter:alopecia  
areata during ustekinumab administration co-

existance or an adverse reaction?” Dermatol 
Online J 2012 18(7):14)

•  Γυροειδής αλωπεκία περιγραφηκε σε 3 α-
σθενείς με anti-IL 17 στους οποίους ασθε-
νείς το switch έγινε ως εξής :

1. Secukinumab > brodalumab
2. Ixekizumab > guselkumab > tildrakizumab
3. Brodalumab > ustekinumab. 

(Eldirany SA, et al. “Ixekizumab induced alopecia 
areata. JAAD Case Rep. 2019 6(1):51-53)    

ΓΥΡΟΕΙΔηΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ - ΑΠΡΕΜΙΛΑΣΤη 
 “Alopecia 

universalis a 
challenge disease 

successfully treated 
with apremilast” 
(E.Tampouratzi, 

J.Katsantonis) 
(e-poster 

presentation)

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
•  Ασθενής, θήλυ, 50 ετών με ιστορικό μέτρι-

ας ψωρίασης κατά πλάκας από 5ετίας εμφά-
νισε ολική γυροειδή αλωπεκία προ 2ετίας.

•  Στο οικογενειακό ιστορικό: η μητέρα έχει 
πρόσθια ινωτική αλωπεκία και η αδελφή 
ανδρογεννητική αλωπεκία.

•  Όλες οι κλασικές θεραπείες για την αλωπε-

κία υπήρξαν αναποτελεσματικές (κορτιζό-
νη, μινοξιδίλη, ανθραλίνη, ΜΤΧ, PRP).

•  Η ασθενής ξεκίνησε θεραπεία με απρεμι-
λάστη και ενδοβλαβικά τριαμσινολόνη και 
ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΕ ΤΡΙΧΟΦΥΙΑ.

ΠΑΡΑΔΟξη ΕΜφΑΝΙΣη ΤΡΙΧΟφΥΐΑΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝη ΜΕ ψΩΡΙΑΣη ΚΑΙ ΟΛΙΚη ΓΥΡΟ-
ΕΙΔη ΑΛΩΠΕΚΙΑ ΥΠΟ ΑΠΡΕΜΙΛΑΣΤη 

Πρίν 3 μήνες 6 μήνες 1έτος

2 έτη

•  Η ολική γυροειδής αλωπεκία είναι αυτοα-
άνοσο νόσημα που δημιουργείται από την 
αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλο-
ντικών παραγόντων.

•  Η PDE4 έχει βρεθεί σε αυξημένες συγκε-
ντρώσεις στο τριχωτό της κεφαλης ασθε-
νών με γυροειδή αλωπεκία γι’αυτό και θα 
μπορούσε να αποτελέσει η απρεμιλάστη 
θεραπευτική επιλογή σε αυτό το νόσημα. 

•  Το ασφαλές profile, το εύκολο δοσολογικό 
σχήμα και η per os μορφή του φαρμάκου, 
σε συνδιασμό με τον προαιρετικό ε/ε που 
απαιτείται, ενδεχομένως να το καθιστούν ε-
ξαιρετική επιλογή εκτός από ψωρίαση και 
ψωριασικη αρθρίτιδα και στην ολική γυρο-
ειδή αλωπεκία.

ηΠΑΤΙΤΙΔΑ Β 
•  Από μια μελέτη 257 ασθενών με HBV(+) 

που λάμβαναν αnti-TNF αγωγή, το ποσο-
στό επανενεργοποίησης του HBV :
- 39% σε (+) HBsAg ασθενείς
- 5% σε (+) HBcAb ασθενείς

•  O ρυθμός επανενεργοποίησης μειώθηκε στους 
ασθενείς που έπαιρναν αντιική προφύλαξη:
-  62% σε αυτούς που λάμβαναν προφύλαξη
-  23% σε αυτούς που δεν λάμβαναν

(Perez-Alvarez R, et al. “Hepatitis B virus 
reactivation in patients receiving tumor necrosis 
factor targeted therapy:analysis of 257 cases.” 

Medicine 2011 90(6):359-371) 

ηΠΑΤΙΤΙΔΑ Β - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣη 
•  Κίνδυνος αναζωπύρωσης του HBV με anti-

TNF, ustekinumab, secukinumab
•  Αντιική προφύλαξη σε HBsAg(+) που λαμ-

βάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή.
•  Ασθενείς με HBsAg(-), HBcAb(+) θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε 3μηνο εργαστηριακό έλεγ-
χο για το ιικό φορτίο της ιογενούς λοίμωξης.

(Εuropean Association for the study of the liver 

EASL 2017 clinical practice guideliness on the 
management of hepatitis B virus infection. J 

Hepatol 2017 67(2):370-398) (Terrault NA, et al. 
“Update on prevention, diagnosis and treatment 

of chronic hepatitis B guidance”. Hepatology 
2018 67(4):1560-1599)

ηΠΑΤΙΤΙΔΑ C 
•  Έχει αναφερθεί επανενεργοποίηση HCV σε 

ασθενείς που υποβάλλονται σε αγωγή με 
anti-TNF, ustekinumab, secukinumab.

(Chiu HY, et al. “The safety profile of ustekinumab 
in the treatment of patients with psoriasis and 

concurrent hepatitis B or C.” Br J Dermatol 2013 
169(6):1295-1303) (Chiu HY, et al. “ Safety 

profile of secucinumab in the treatment of 
patients with psoriasis and concurrent hepatitis 
B or C a multicentric prospective cohort study.” 

Acta Derm Venereol 2018 98(9): 829-834) 
(Armengot-Carbo M, et al. “Acute hepatitis C in a 

patient receiving etanercept.” Actas Dermosifilior 
2013 104(3):239-241)

•  Επομένως χρειάζεται έλεγχος, τόσο για το ιι-
κό φορτίο του HCV RNA όσο και την αμινο-
τρανσφεράση του ορού επειδή η ηπατίτιδα 
δεν εμφανίζεται απαραίτητα κατά τη στιγμή 
της επανενεργοποίησης.

φΥΜΑΤΙΩΣη 
•  To 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού, πάσχει 

από λανθάνουσα φυματίωση.
•  Το 5-10% των ασθενών εμφανίζουν επανε-

νεργοποίηση της νόσου.
•  Οι βιολογικές θεραπείες όχι μόνο αναζωπυ-

ρώνουν τη λανθάνουσα φυματίωση αλλά 
ενέχουν και κίνδυνο πρωτογενούς μόλυν-
σης – ιδίως οι anti-TNF παράγοντες:
Infliximab > Adalimumab > Etanercept
(Houben RM, et al. “ The global burden of latent 

tuberculosis infection: a re-estimation
using mathematical modelling. Plos Med 2016 

13(10)). (Ai JW, et al. “Updates on the risk factors 
for latent tuberculosis reactivation and their 

managements.” Emerg Microbes Infect 2016 
3(5):10) 

•  Σε ασθενείς που λαμβάνουν anti-il17, anti-
il-23 δεν υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης 
φυματίωσης, γι΄αυτό αποτελούν θεραπεία 
εκλογής σε αυτή την ομάδα ασθενών.

(Snast I, et al. “Active tuberculosis in patients with 
psoriasis receining biologic therapy a systematic 

review”. Am J Clin Dermatol 2019 20(4):483-491)
•  Στην μελέτη IMMHANCE, 31 ασθενείς με 

λανθάνουσα φυματίωση που πήραν αγω-
γή με risankizumab δεν ανέπτυξαν ενεργή 
νόσο σε follow-up 55 εβδομάδων.

(Langley RG, et al. “Efficacy and safety of 
continuous Q21W risankizumab versus treatment 

withdrawal results from the phase III IMMhance 
trial.” 77th American Academy of Dermatology 

Annual Meeting 2019 Washington DC)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
•  Όσο πιο εξειδικευμένος είναι ο βιολογι-

κός παράγοντας, τόσο λιγότερο βλάπτεται 
η συνολική ανοσολογική ανταπόκριση του 
οργανισμού!!!

•  Σε περίοδο COVID-19 είναι πολύ σημαντι-
κή η ρύθμιση της ψωρίάσης, με όσο το δυ-
νατόν μικρότερη ανοσοκαταστολή. ID
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ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ :
•  Συστηματική και εντοπισμένη δερματική 

μορφή
• Πρωτοπαθή  και δευτεροπαθή μορφή
•  Η ταξινόμηση των αμυλοειδώσεων γίνεται 

βάσει των χαρακτηριστικών των πρωτεϊνι-
κών ινιδίων του αμυλοειδούς παρά των κλι-
νικοπαθολογικών χαρακτηριστικών.

•  Περισσότερες από 20 διαφορετικές πρωτε-
ΐνες έχουν ανιχνευτεί στα πρωτεϊνικά ινίδια 
του αμυλοειδούς

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 
ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ:
•  Στην Πρωτοπαθή και στη συστηματική Α-

μυλοείδωση που σχετίζεται με το μυέλωμα 
παρατηρούνται μονοκλωνικές ελαφριές α-
λυσίδες ανοσοσφαιρίνης (AL)

•  Στην Δευτεροπαθή συστηματική αμυλοεί-
δωση υπάρχει εναπόθεση μη ανοσοσφαι-
ρική πρωτεΐνη(AA)

•  Στην Πρωτοπαθή εντοπισμένη δερματική α-
μυλοείδωση και στη δευτεροπαθή εντοπι-
σμένη αμυλοείδωση εναπόθεση κυττοκε-
ρατίνης (ΑΚ)

ΣΥΣΤηΜΑΤΙΚη ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣη

ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝη ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣη

ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ
•  Στους ιστούς εμφανίζεται ως ομοιογενές, ά-

μορφο, σχεδόν διαφανές υλικό με ιδιαίτε-
ρες ιδιότητες χρώσης

•  Εναποτίθεται κάτω από την βασική μεμβρά-
νη, γύρω από αγγεία και κατά μήκος κολ-
λαγόνων ινών.

•  Ανεξάρτητα της σύστασης οι πρωτεΐνες έχουν 
κοινές βιοχημικές ιδιότητες, χρωματικές ιδιό-
τητες και δομή στα ινίδια που σχηματίζουν.

•  Το κοινό χαρακτηριστικό στη δομή όλων 
των διαφορετικών πρωτεϊνών του αμυλο-
ειδούς είναι η αντιπαράλληλη εναπόθεση 
των ινιδίων τους στο δέρμα. Αυτή η δομή 
είναι σταθερή και ανθεκτική και εξηγεί γιατί 
το κολλοειδές είναι τόσο επίμονο όταν ενα-
ποτεθεί στου ιστούς.

•  Όλοι τύποι του αμυλοειδούς περιέχουν μι-
κρές ποσότητες πρωτεΐνης (μη ινώδης) του 
συστατικού Ρ του αμυλοειδούς (ΑΡ). 

•  Προέρχεται και είναι ίδιο με το συστατικό 
αμυλοειδούς Ρ του όρου (SΑΡ), το οποίο 
βρίσκεται στο αίμα φυσιολογικά σε όλους 
ανθρώπους

•  Το SAP εμποδίζει τη πρωτεόλυση των ινιδί-
ων του αμυλοειδούς στην νόσο Alzheimer, 
στη αμυλοείδωση ΑΑ και AL και γενικώς 
μπορεί να συμβάλει στην παραμονή του α-
μυλοειδούς in vivo

ΠΡΩΤΟΠΑΘηΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝη 
ΔΕΡΜΑΤΙΚη ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣη
•  Υπάρχει εναπόθεση αμυλοειδούς σε υγιές 

δέρμα χωρίς συνύπαρξη εναπόθεσης αμυ-
λοειδούς σε εσωτερικά όργανα. 

•  Πιο συχνή μορφή είναι ο αμυλοειδής λει-
χήνας (κηλιδώδης ή βλατιδώδης) και σπα-
νιότερα η οζώδης μορφή

•  Συχνά συνυπάρχουν διαφορετικές μορφές 
στον ίδιο ασθενή

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
•  Η αιτιολογία της πρωτοπαθούς εντοπισμέ-

νης αμυλοείδωσης παραμένει άγνωστη.
•  Υπάρχει γενετική προδιάθεση όπως υποδη-

λώνεται από την εμφάνισή της σε μεγαλύ-
τερη συχνότητα σε διάφορες περιοχές του 
κόσμου.

•  Οικογενής πρωτοπαθής εντοπισμένη δερ-
ματική αμυλοείδωση είναι μια διαταραχή 
που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επι-
κρατούντα τύπο.

•  Η οζώδης αμυλοείδωση θεωρείται μία 
μορφή εξωμυελικού πλασματοκυττώμα-
τος, αφού τα ινίδια αποτελούνται από ανο-
σοσφαιρίνη AL που παράγεται από μονο-
κλωνικά πλασματοκύτταρα στο δέρμα.

•  Για την Αμυλοειδή λειχήνα και την κηλιδώ-
δη αμυλοείδωση έχει γίνει υπόθεση ότι η 
τοπική επιδερμική βλάβη και η νηματοει-
δής εκφύλιση των κερατινοκυττάρων ακο-
λουθείται από απόπτωση και μετατροπή 
των νηματοειδών μαζών (κολλοειδή σω-
ματίδια) σε αμυλοειδές υλικό στο θηλώ-
δες χόριο.

•  Υπέρ της θεωρίας αυτής συνηγορεί το γεγο-
νός ότι ανιχνεύονται ανοσοϊστοχημικά αντι-
σώματα έναντι της κυττοκερατίνης

•  Έχει προταθεί ότι στον αμυλοειδή λειχή-
να υπάρχει ειδική ανοσολογική ανοχή στην 
παρουσία των κολλοειδών σωμάτων στο 
θηλώδες χόριο ευνοώντας την μετατροπή 
τους σε αμυλοειδές από τα μακροφάγα ή 
από τους ινοβλάστες. 

•  Αντίθετα στον ομαλό λειχήνα μια έντονη α-
νοσολογική απάντηση εξασφαλίζει την α-
πομάκρυνση των κολλοειδών σωματείων 
που δημιουργούνται.

•  Η πρωτοπαθής εντοπισμένη δερματική αμυ-
λοείδωση σχετίζεται με την χρόνια τριβή η ο-
ποία πιθανώς προκαλεί επιδερμιδική βλάβη

•  Συσχέτιση παραισθητικής νωταλγίας  με κη-
λιδώδη αμυλοείδωση λόγω ξεσμού.

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
•  Στην βλατιδώδη και κηλιδώδη μορφή η ε-

ναπόθεση αμυλοειδούς περιορίζονται στο 
θηλώδες χόριο χωρίς περιθυλακικές και 
περιαγγειακές διηθήσεις.

Αμυλοείδωση
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔηΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β΄Δερματολογική Κλινική ΑΠΘ

Η αμυλοείδωση είναι μια ομάδα σχετικά σπάνιων διαταραχών στις οποίες παρατηρείται εναπόθεση 
πρωτεϊνικών ινιδίων αμυλοειδούς στους ιστούς
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Αμυλοειδής λειχήνας. Άμορφα σφαιρίδια αμυλοει-
δούς στο θηλώδες χόριο

Οζώδης δερματική αμυλοείδωση. (Χρώση congo 
red). Άμορφες μαζες αμυλοειδούς σε όλο το χόριο.

ΚΛΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝΑ
•  Η πιο συχνή κλινική μορφή του αμυλοει-

δούς λειχήνα είναι η βλατιδώδης.
•  Πολλαπλές υπερκερατωσικές βλατίδες έ-

ντονα κνησμώδεις με απολέπιση και συχνά 
υπερμελαχρωματικές.

•  Εντοπίζονται κυρίως τις κνήμες αλλά μπο-
ρούν να εμφανιστούν και στις γαστροκνη-
μίες, στον άκρο πόδα, στους μηρούς, στην 
κοιλιά, στο θώρακα και στις εκτατικές επι-
φάνειες των άνω άκρων

•  Βλατίδες μπορεί να συρρέουν σε πλάκες 
παρόμοιες με υπερκερατωσικό ομαλό λει-
χήνα

•  Η νόσος επιμένει με έντονο κνησμό για 
πολλά έτη.

•  Η τυπική κλινική εικόνα στην κηλιδώδη α-
μυλοείδωση είναι ομάδες μικρών μελαγ-
χρωματικών κηλίδων  2-3 mm οι οποίες 
μπορεί  να συρρέουν σε μεγαλύτερες .

•  Ένα δικτυωτό ή κυματιστό πρότυπο μπορεί 
να εμφανιστεί.

•  Κνησμός: ήπιος έως μέτριος αλλά σε ποσο-
στό 18% απουσιάζει

•  Εντόπιση συχνά στη μεσοπλάτια χώρα αλ-
λά και πιο εκτεταμένα σε πλάτη και θώρακα

•  Πιο σπάνια σε εκτατικές επιφάνειες άκρων 
και γλουτούς

•  Εμφανίζεται σε νεαρούς ενήλικες
•  Προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα
•  Επιμένει για αρκετά έτη

•  Η οζώδης μορφή είναι μια σπανία μορφή της 
εντοπισμένης δερματικής αμυλοείδωσης. 

•  Πιο συχνή σε γυναίκες.
•  Μονήρης ή πιο συχνά με πολλαπλά οζίδι-

α ή πλάκες
•  Εντόπιση σε πρόσωπο, κορμό, άκρα, γεν-

νητικά όργανα, υπερώα
•  Μέγεθος από mm έως αρκετά cm
•  Ατροφία του δέρματος με πετεχειώδη στοι-

χεία
•  Συσχέτιση με διαβήτη και σύνδρομο Sjögren
•  Σπάνια ο ασθενής μπορεί μετά από έτη να 

αναπτύξει συστηματική αμυλοείδωση (α-
πό 16 ασθενείς 1 μετέπεσε σε συστηματι-
κή νόσο).

ΣΠΑΝΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡφΕΣ
•  Κηλιδώδης μορφή με εκτεταμένες υπερ-

χρωματικές κηλίδες, χωρίς βλατίδες, με ει-
κόνα ποικιλοδερμίας στο πρόσωπο

•  Δυσχρωμική δερματική αμυλοείδωση: συγ-
γενής διαταραχή με υπερευαισθησία στη 
UVB ακτινοβολία και υπερ - υπομελαγχρω-
ματικές βλάβες με εναποθέσεις αμυλοει-
δούς στα φωτοεκτεθειμένα μέρη.

•  Πρωτοπαθής δερματική αμυλοείδωση στην 
κόγχη του ωτός

ΔΙΑφΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣη
•  Μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση
•  Ομαλό λειχήνα
•  Νευροδερματίτιδα 
•  Δικτυωτή υπερμελάγχρωση του αυχένα 

(dirty neck) - ατοπική δερματίτιδα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  Η θεραπεία στην πρωτοπαθή εντοπισμένη 

δερματική αμυλοείδωση είναι απογοητευ-
τική.

•  Επιθέματα υδροκολλοειδούς ή τοπικά στε-
ροειδή: βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. 

•  Η καλσιποτριόλη και η φωτοθεραπεία έ-
χουν περιορισμένη χρήση και αποτέλεσμα.

•  Η ακιτρεκίνη επέφερε σε ορισμένους ασθε-
νείς καλά θεραπευτικά αποτελέσματα είτε 
μόνη της είτε σε συνδυασμό με PUVA.

•  Μια μελέτη με κυκλοφωσφαμίδη 50 mg 
ημερισίως μείωση των κνησμών μέσα σε 
τέσσερις μήνες

•  Κυκλοσπορίνη που δόθηκε για ατοπική δερ-
ματίτιδα βελτίωσε και την αμυλοείδωση.

•  Δερμοαπόξεση και pulse dye laser στο βλα-
τιδώδη αμυλοειδή λειχήνα κνημών

•  Οζώδη αμυλοείδωση έδειξε καλά αποτε-
λέσματα με χειρουργική αφαίρεση, δια-
θερμοπηξία, κρυοπηξία, καυτηριασμός με 
CO2 laser αλλά οι υποτροπές είναι συχνές.

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘηΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝη 
ΔΕΡΜΑΤΙΚη ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣη
•  Μικροσκοπικές εναποθέσεις αμυλοειδούς 

έχουν περιγραφεί σε σχέση με μία πληθώ-
ρα δερματικών όγκων όπως: όγκοι ιδρωτο-
ποιών αδένων, πιλοματρίχωμα, δερματοί-
νωμα, σμηγματοροϊκή κερατίαση, ηλιακή 
κερατίαση, επιπολής διάχυτη ακτινική πο-
ροκεράτωση, ποροκεράτωση Mibelli, βασι-
κοκυτταρικό καρκίνωμα,τριχοεπιθηλίωμα. 

•  Η ποσότητα του αμυλοειδούς που ανιχνεύ-
εται είναι συνήθως κλινικά αμελητέα.

•  Ένα παρόμοιο φαινόμενο μπορεί να παρα-
τηρηθεί μετά από θεραπεία με PUVA.

ΣΥΣΤηΜΑΤΙΚη ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣη
•  Πρωτοπαθής και σχετιζόμενη με το μυέλω-

μα δερματική αμειλοείδωση
-  Γλώσσα, καρδιά, γαστρεντερικό, σκελετι-

κοί και λείοι μύες, καρπιαίοι σύνδεσμοι, 
νεύρα και δέρμα

•  Δευτεροπαθής συστηματική αμυλοείδωση
- Ήπαρ, σπλήνας, νεφροί και επινεφρίδια.

ΠΡΩΤΟΠΑΘηΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝη 
ΜΕ ΤΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚη 
ΑΜΕΙΛΟΕΙΔΩΣη
•  Το αμυλοειδές αποτελείται από πρωτεΐνη 

AL (ελαφριές αλυσίδες ανοσοσφαιρίνης)
• Δυσκρασία των πλασματοκυττάρων
• Μυελόγραμμα συνήθως φυσιολογικό
•  Συνήθως συνυπάρχουν ανώμαλες ανοσο-

σφαιρίνες ελαφριών λ αλυσίδων στον ορό

ΚΛΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝΑ
•  Μικρή υπεροχή στους άνδρες ~65 ετών
•  Άτυπα συμπτώματα: παραισθησία, απώλει-

α βάρους, οίδημα, δύσπνοια, συγκοπή ως 
αποτέλεσμα ορθοστατικής υπότασης 

•  Αυτά τα συμπτώματα προηγούνται έως και 
2 έτη της ιστολογικής διάγνωσης
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•  Κλασική συμπτωματολογία
- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Μακρογλωσία 
-  Ειδικές δερματοβλεννογόνιες βλάβες 40% 

των ασθενών
- Ηπατομεγαλία και οίδημα

•  Η αμυλοείδωση είναι η πιο συχνή αιτία μα-
κρογλωσσίας σε ενήλικες και συμβαίνει στο 
10% ασθενών

•  Η γλώσσα μπορεί να εμφανίσει αιμορραγι-
κές πλάκες, οζίδια 

•  Μπορεί να προκαλέσει δυσφαγία

•  Η συνηθέστερη δερματική βλάβη είναι η 
ενδοδερμική αιμορραγία που είναι αποτέ-
λεσμα της διήθησης του τοιχώματος των 
αγγείων από αμυλοειδές

•  Πετέχειες, πορφύρα και εκχυμώσεις: πτυ-
χές, βλέφαρα, πλάγια τραχήλου, μασχάλες

   

•  Λείες στιλπνές βλατίδες ή πλάκες με συχνά 
αιμορραγικό περιεχόμενο εντοπίζονται σε 
πτυχές, χείλη, γλώσσα και στοματικό βλεν-
νογόνο.

•  Οζίδια συρρέουν δημιουργώντας εικόνα 
κονδυλωμάτων περιπρωκτικά

•  Εκτεταμένη διήθηση σε πρόσωπο, άνω κά-
τω άκρα: εικόνα σκληροδερμίας

•  Αλωπεκία εκτεταμένη ή σε μικρές πλάκες

•  Ονυχία λόγω διήθησης της μήτρας του ό-
νυχα από αμυλοειδές

•  Επιμήκεις αύλακες, ονυχόλυση, χρόνια πα-
ρονυχία

•  Ηπατομεγαλία 50% περιστατικών
•  Σπληνομεγαλία 10% ασθενών
•  Νεφρωσικό σύνδρομο 30%
•  Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 30%
•  Γαστρεντερικό bowel disease
•  Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 25%
•  Περιφερική νευροπάθεια και μυϊκή αδυνα-

μία

•  Λεμφαδενοπάθεια 10%
•  Εναπόθεση αμυλοειδούς στις αρθρώσεις: 

εικόνα ρευματοειδούς αρθρίτιδας
•  Εναπόθεση αμυλοειδούς στους μαλακούς 

ιστούς: ώμους με διόγκωσή τους (shoulder-
pad sign)

ΔΙΑΓΝΩΣη
•  Διαγνωστική τριάδα:
• Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
• Μακρογλωσσία
• Δερματικές βλάβες αμυλοείδωσης

•  Βιοψία από δερματική βλάβη θεωρείται α-
παραίτητη καθώς και ο απεικονιστικός και 
εργαστηριακός έλεγχος των οργάνων που 
έχουν προσβληθεί

ΠΡΟΓΝΩΣη
•  Η πρόγνωση στη συστηματική και σχετιζό-

μενη με μυέλωμα αμυλοείδωση είναι κα-
κή, με κύριες αιτίες θανάτου την καρδιακή 
και νεφρική ανεπάρκεια.

•  Σχετίζεται με το βαθμό εμφάνισης μονοκλο-
νικών παθολογικών πλασματοκυττάρων 
στην περιφέρεια (ορό-ούρα) αλλά και στο 
μυελό των οστών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  Χημειοθεραπεία με melphalan και predni-

sone
•  Αυτόλογη μεταμόσχευση με stem-cells από 

το μυελό των οστών

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘηΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣη
•  Δευτεροπαθής εναπόθεση αμυλοειδούς 

ΑΑ (μη ανοσοσφαιρική πρωτεΐνη) σε χρό-
νια υποκείμενα φλεγμονώδη νοσήματα:
-  Χρόνιες λοιμώξεις: φυματίωση, λέπρα, 

τριτογόνος σύφιλη
- Χρόνια βρογχεκτασία, εμπύημα 
- Όγκοι: καρκίνωμα των νεφρών

• Το δέρμα δεν προσβάλεται σχεδόν ποτέ.
• Δεν υπάρχουν ειδικές βλάβες στο δέρμα.
•  Πρόγνωση και θεραπεία είναι αυτή της υ-

ποκείμενης νόσου

ΚΛηΡΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 
ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣηΣ
•  Γενετικοί τύποι αμυλοείδωσης που οφείλο-

νται σε μετάλλαξη που αφορούν πρωτεΐνες 
του πλάσματος οδηγούν σε σύνδρομα ό-
πως:
-  οικογενής μεσογειακός πυρετός :κληρο-

νομείται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμε-
νο τύπο, βλάβες δίκην ερυσιπέλατος κά-
τω άκρα, κνίδωση, οζώδη αγγειίτιδα

-  Muckle-Wells σύνδρομο: αυτοσωμικό ε-
πικρατούν τύπο, περιοδικό πυρετό,νεφρι-
κή αμυλοείδωση, κνίδωση, αρθροπάθει-
α και επιπεφυκίτιδα

-  Αμυλοειδής πολυνευροπάθεια: τροφικές 
διαταραχές δέρματος με δερματικά έλκη 
και διαταραχές εφίδρωσης.

ID
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Παράγοντες κακής πρόγνωσης αποτε-
λούν η ηλικία< 16 ετών, η οφίαση / 
καθολική γυροειδής αλωπεκία/ ολι-

κή γυροειδής αλωπεκία, η ατοπία, οι βλάβες 
στα νύχια, οι συχνές υποτροπές και το οικογε-
νειακό ιστορικό γυροειδούς αλωπεκίας ή άλ-
λων αυτοανόσων νοσημάτων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Όσον αφορά τη θεραπεία, υπάρχουν διαφο-
ρές στην αντιμετώπιση ανάμεσα σε παιδιά και 
ενήλικες.

Κορτικοστεροειδή
Για τα παιδιά, στη βιβλιογραφία αναφέρε-

ται πληθώρα δημοσιεύσεων για την αποτε-
λεσματικότητα των τοπικών κορτικοστεροει-

δών πολύ υψηλής δράσης, όπως η προπιο-
νική κλοβεταζόλη, με τα ποσοστά επανέκφυ-
σης να κυμαίνονται από 50-85%.  

Ενδοβλαβικές εγχύσεις με τριαμσινολόνη 
σε παιδιατρικούς ασθενείς πέτυχε επανέκφυ-
ση >85% μετά 24 εβδομάδες, ενώ σε 62 Ά-
ραβες ενήλικους ασθενείς 63% επανέκφυση. 

Η ενδοφλέβια έγχυση μεθυλπρεδνιζολό-
νης κατά ώσεις φαίνεται να είναι αποτελεσμα-
τική στο πρώτο επεισόδιο και σε πολυεστιακή 
νόσο με ποσοστό υποτροπής από 20-80% ε-
ντός έτους. 

Ενδομυική έγχυση τριαμσινολόνης σε 27 ε-
νήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσα νόσο, 
ανθεκτική σε συστηματική αγωγή και ανοσο-
θεραπεία, με μηνιαία χορήγηση για 3-6 μή-
νες, πέτυχε 63% επανέκφυση.

Μινοξιδίλη
Η μινοξιδίλη χορηγείται ως συμπληρωμα-

τική αγωγή των τοπικών κορτικοστεροειδών 
σε ενήλικες ασθενείς με αναφερόμενα ποσο-
στά επανέκφυσης >60%. Στα παιδιά, παρόλο 
που η χρήση της είναι μια επιλογή, θα πρέ-
πει να έχουμε στο μυαλό μας τις πιθανές α-
νεπιθύμητες ενέργειες, όπως η υπερτρίχωση.

Αναστολείς καλσινευρίνης
Παρόλο που η χρήση τους αναφέρεται σε 

δημοσιεύσεις, δεν υπάρχει καμμία αποτελε-
σματικότητα.

Προσταγλανδίνη Ε2
Χορήγηση σταγόνων λατανοπρόστης 

0,005% σε κορίτσι 12 ετών με γυροειδή α-
λωπεκία και λεύκη στην περιοχή των βλεφά-
ρων πέτυχε επαναγχρωματισμό και επανέκ-
φυση 2 μήνες μετά. Σε μελέτες ενήλικων α-
σθενών  με γυροειδή αλωπεκία οφρύων και 
βλεφάρων αναφέρονται ποσοστά επανέκφυ-
σης από 4-45%. 

Ανθραλίνη
Η ανθραλίνη χρησιμοποείται κυρίως σε παι-

διατρικούς ασθενείς. Σε πολλές μελέτες αναφέ-
ρεται ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 60%, 
χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ε-
νέργειες. Χρειάζεται όμως τουλάχιστον ένα έτος 
θεραπείας για το μέγιστο του αποτελέσματος.

DPCP
H χρήση του DPCP σε παιδιά  με ολική ή 

καθολική γυροειδή αλωπεκία αναφέρει ποσο-
στά επιτυχίας περίπου 10%, ενώ σε ενήλικες 
>50% και παραμένει η καλύτερη και ασφαλέ-
στερη επιλογή για έκταση νόσου >50%.

Φωτοθεραπεία
Η φωτοθεραπεία, αν και αναφέρονται πο-

σοστά επανέκφυσης από 20-45% και στις δύ-
ο ηλικιακές ομάδες, έχει εγκαταλειφθεί λόγω 
των μακροπρόθεσμων ανεπιθύμητων ενερ-
γειών της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έ-
χουν αποτύχει όλες οι θεραπείες και κυρίως 
η τοπική ανοσοθεραπεία.

308-nm Excimer Laser
H χρήση του αναφέρει ποσοστά επανέκφυ-

σης από 50-65% σε παιδιά και σε ενήλικες. Δεν 
παρατηρείται καμμία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Γυροειδής αλωπεκία παιδιών 
& ενηλίκων υπάρχουν 
διάφορές ςτην προγνωςη 
& άντιμέτωπιςη;
φΙΟΡη ΚΟΥΣΤΑ 
Επιμελήτρια Α΄, Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Η γυροειδής αλωπεκία είναι μία καλοήθης, υποτροπιάζουσα, αυτοάνοση, 
μη ουλωτική αλωπεκία. Μπορεί να συνυπάρχει με άλλα νοσήματα, όπως 
η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, ο διαβήτης, η λεύκη, ο ομαλός λειχήνας, η 
σκληροδερμία morphea, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα, η ψωρίαση, η ψωριασική αρθρίτιδα, τα νοσήματα του κολλαγόνου,  
η μυασθένεια, η κακοήθης αναιμία, ψυχιατρικά νοσήματα (άγχος, κατάθλιψη),  
η υπερλιπιδαιμία, η αρτηριακή υπέρταση. Τα νύχια συμμετέχουν σε ποσοστό 
10-66% με εμφάνιση βοθρίων, τραχυονυχίας και γραμμών Beau. Αυτόματη 
επανέκφυση μπορεί να συμβεί εντός έτους σε ποσοστό 34-50%. Σε καθολική ή 
γυροειδή αλωπεκία μπορεί να υπάρξει επανέκφυση <10% σε ποσοστό 14-25%.

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
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Μεθοτρεξάτη
Η χρήση της μεθοτρεξάτης φαίνεται να είναι 

αποτελεσματική και καλά ανεκτή θεραπεία 
για τη γυροειδή αλωπεκία των παιδιών και 
των ενηλίκων, παρόλο που η δεύτερη ηλικι-
ακή ομάδα εμφανίζει συχνότερα ανεπιθύμη-
τες ενέργειες, όπως η αύξηση των ηπατικών 
ενζύμων και οι γαστρεντερικές διαταραχές. 

Κυκλοσπορίνη
Η χρήση της κυκλοσπορίνης έχει εγκαταλη-

φθεί λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών της 
και της μειωμένης ανταπόκρισης.

Μεσαλαζίνη
Παιδιατρικοί ασθενείς με εκτεταμένη και υ-

ποτροπιάζουσα γυροειδή αλωπεκία, έλαβαν 
μεσαλαζίνη σε συνδυασμό με ή χωρίς συ-
στηματική πρεδνιζολόνη, βεταμεθαζόνη και 
μινοξιδίλη πετυχαίνοντας πλήρης επανέκφυ-
ση χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεσαλαζίνη σε 
συνδυασμό με τις τοπικές θεραπείες επιτρέ-
πει τη μείωση της χρήσης των συστηματικών 
κορτικοστεροειδών και μειώνει τις υποτροπές 
οταν αυτά διακόπτονται.

JAK αναστολείς
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η οδός 

JAK / STAT παίζει κεντρικό ρόλο στην παθο-
γένεση αυτής της ασθένειας, προσδιορίζο-
ντας τη διήθηση μεταξύ των κυττάρων CD8 
+ και των θυλακίων της τρίχας, υποδεικνύο-
ντας ένα ρόλο αναστολέων JAK στη θεραπεί-
α της ΓΑ. Η συστηματική χορήγηση τοφασιτι-
νίμπης σε ενήλικες πέτυχε ποσοστά επανέκ-
φυσης από 25-90%, ενω σε παιδιά προεφη-
βική ηλικίας>60%. 

Αναφορές υπάρχουν και για την τοπική χο-
ρήγησή της με καλά αποτελέσματα και στις 
δύο ηλικιακές ομάδες. Παρόμοια ποσοστά 

αναφέρονται στη χρήση ρουξολιτινίμπης συ-
στηματικά και τοπικά. 

Αναστολέας φωσφοδιεστεράσης–4
Από τη χορήγηση του δεν προέκυψαν εν-

θαρρυντικά αποτελέσματα.

Ντουπιλουμάμπη
Χορηγήθηκε σε έναν ενήλικα ασθενή με ι-

στορικό ατοπικής δερματίτιδας από την παιδι-
κή ηλικία και ολικής γυροειδούς αλωπεκίας 
με αποτέλεσμα την πλήρη επανέκφυση μετα 
6 μήνες θεραπείας.  

Συμπερασματικά δεν υπάρχει ριζική θερα-
πεία και καμία δεν έχει αποδειχθεί να επηρε-
άζει τη φυσική πορεία της νόσου.
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Η διαγνωστική προσέγγιση του ασθε-
νούς γίνεται με βάση το ιστορικό, την 
κλινική εξέταση, τον εργαστηριακό έ-

λεγχο, τη μικροσκοπική εξέταση βολβού και 

στελέχους δείγματος τριχών και (εάν κριθεί α-
παραίτητο) τη βιοψία και ιστολογική εξέταση. 

Η επίκτητη υπερτρίχωση που χαρακτηρίζεται 
από γενικευμένη χνοώδη υπερτρίχωση, μπο-

ρεί να συσχετίζεται με ενδοκρινολογικά νοσή-
ματα και άλλα παθολογικά αίτια. Η γενικευμέ-
νη χνοώδης υπερτρίχωση σαν εκδήλωση  πα-
ρανεοπλασματικού συνδρόμου μπορεί να εμ-
φανιστεί μήνες ή και χρόνια πριν τον όγκο, να 
έχει ταχεία εμφάνιση με κεφαλουραία κατανο-
μή συνοδευόμενη ή όχι από επίκτητη ιχθύα-
ση. Η συσχέτιση υπερτρίχωσης και ενδοκρινο-
λογικών νοσημάτων αφορά τον υποθυρεοει-
δισμό (ράχη, εκτατική επιφάνεια άκρων), τον 
υπερθυρεοειδισμό (τραχές, σκληρές τρίχες σε 
προκνημιαίο μυξοίδημα), καθώς και υποφυσι-
ογενείς ή διεγκεφαλικούς μηχανισμούς. Άλλες 
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αποτελούν πρώιμη και σημαντικότερη εκδήλωση συστηματικού νοσήματος και να 
οδηγήσουν κατά συνέπεια στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή του. 
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πεπτίδιο acetyl tetrapeptide-3 και εκχύλισµα 
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αιτίες υπερτρίχωσης αποτελούν το τραυματι-
κό σοκ, όπως π.χ. κακώσεις τριχωτού κεφα-
λής που ενδηλώνονται συνήθως 4-12 εβδο-
μάδες μετά, και μπορεί να διαρκέσει για 8 μή-
νες. Ομοίως, οι διαταραχές θρέψης, οι οποίες 
προκαλούνται από νευρογενή ανορεξία με δι-
άχυτη απώλεια τριχών (υπουποφυσισμός) και 
υπερτρίχωση με κατανομή δασυτριχισμού. Ε-
πίσης συμπεριλαμβάνεται η ακροδυνία και η 
δερματομυοσίτιδα. Στην εντοπισμένη υπερτρί-
χωση χαρακτηριστικός είναι ο σπίλος Becker 
που εμφανίζεται μετά την εφηβεία και 2-3 έ-
τη μετά την μελάγχρωση. Η τριχομεγαλία επί-
σης, χαρακτηρίζεται από επιμήκυνση, πάχυν-
ση βλεφαρίδων σε HIV+ ασθενείς, σε παρα-
νεοπλασματική εκδήλωση, σε ΣΕΛ και ύστερα 
από χορήγηση αναλόγων προσταγλανδινών. 

Η εντοπισμένη υπερτρίχωση μπορεί να εμφα-
νιστεί και ως προεφηβική υπερτρίχωση.

Μπορεί να διαπιστωθεί και μετά από θε-
ραπεία κοινών μυρμηκιών, σε φλεγμονώδεις 
δερματοπάθειες, ιογενείς λοιμώξεις(έκζεμα, 
ανεμοβλογιά), θέσεις ένεσης εμβολίου δι-
φθερίτιδας-τετάνου και τέλος θέσεις κλει-
στής περίδεσης με γύψο. Έχουν ενοχοποιηθεί 
φάρμακα τα οποία προκαλούν υπερτρίχω-
ση όπως: Διφαινυλοϋδαντοϊνη, Διαζοξίδη, 
Μινοξιδίλη, Κυκλοσπορίνη, Στρεπτομυκίνη, 
Κορτικοειδή, Πενικιλλαμίνη, Ψωραλένια.

Με τον όρο δασυτριχισμό εννοούμε την α-
νάπτυξη τελικών τριχών στο γυναικείο σώμα, 
με ανδρική κατανομή, σε θέσεις όπου φυσι-
ολογικά υπάρχει χνοώδες τρίχωμα, το οποί-
ο αποτελεί αισθητικό πρόβλημα στις γυναίκες 

και συνήθως αιτιολογούνται γενετικοί, ορμο-
νικοί παράγοντες. Οι αιτίες που προκαλούν 
τον δασυτριχισμό είναι σε ποσοστό 80% οι 
ανδρογονικοί παράγοντες, που περιλαμβά-
νουν το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθη-
κών (PCOS) (70-80%), το σύνδρομο HAIRAN 
(3%) στο οποίο εκδηλώνεται δασυτριχισμός, 
αντοχή στην ινσουλίνη, μελανίζουσα ακάν-
θωση. Επίσης περιλαμβάνονται η συγγενής 
υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων 
(2-8%) και οι νεοπλασίες των επινεφριδίων 
των ωοθηκών και της υπόφυσης. Επιπρόσθε-
τα, άλλες αιτίες δασυτριχισμού είναι οι μη αν-
δρογονικοί παράγοντες (σε σπάνιες περιπτώ-
σεις) και ο ιδιοπαθής δασυτριχισμός.

Η αιτιοπαθογένεια του δασυτριχισμού ο-
φείλεται σε υπερπαραγωγή ανδρογόνων 
που συναντάται στην υπερανδρογοναιμία 
και σε αυξημένο μεταβολισμό τους στον τρι-
χικό θύλακο, όπου υπάρχει αυξημένη δρα-
στηριότητα της 5α αναγωγάσης και 3β-ΟΗ-
στεροειδικής δεϋδρογενάσης και αύξησης 
των κυτταροπλασματικών υποδοχέων.

Ο δασυτριχισμός μπορεί να οφείλεται και 
ως ιδιοσυγκρασιακή υπερευαισθησία των 
τριχικών θυλάκων σε φυσιολογικές τιμές αν-
δρογόνων (γενετική καταβολή).

Η εργαστηριακή διερεύνηση του δασυτριχι-
σμού βασίζεται σε: α)FAI:Free andogen index 
(FAI=total testosterone x 100/SHBG > 5), β)
προλακτίνη, γ)17-ΟΗ προγεστερόνη, δ)Κορ-
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τιζόλη ούρων 24ώρου (Σ.Cushing), ε)DHEA-
S, στ)TSH, T3, T4, ζ)Echo ωοθηκών, επινεφρι-
δίων. Η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των α-
σθενών απαιτεί συνεργασία δερματολόγων, 
ενδοκρινολόγων και γυναικολόγων.

Στις επίκτητες παθήσεις τριχών στα παι-
διά συναντώνται οι διαταραχές χρώματος 
των τριχών. Η πρόωρη λεύκανση τριχών α-
παντάται στην κακοήθη αναιμία, στον υπερ/-
υποθυρεοειδισμό, σε διάφορα σύνδρομα 
(Werner, Book, Rothmud Thomson, Cri-du-
chat, μυοτονική δυστροφία), στην γυροειδή 
αλωπεκία και στην λεύκη.

Στις διαταραχές χρώματος συγκαταλέγο-
νται χημικοί και φαρμακευτικοί παράγοντες, 
όπως η ανθραλίνη, ρεσορκίνη, χλωροκίνη, 
υδροξυχλωρικίνη, κυκλοσπορίνη, ετρετινά-
τη, interferon-α, zidovoudine(HIV+), μινοξι-
δίλη, διαζοξίδη, υδροκινόνη, φαινυλθειου-
ρία, υποχλωριώδες οξύ, χλώριο, κοβάλτι-
ο, χαλκός, νικέλιο, θειούχο σελήνιο, πίσσα 
και μετά από χημειοθεραπεία. Επίσης παρα-
τηρούνται διαταραχές θρέψης και μεταβολι-
σμού στις οποίες περιλαμβάνονται, η νόσος 
Kwashiorkor, η διαλείπουσα υποπρωτεϊνική 
διατροφή, η ελκώδης κολίτιδα, η εκτεταμέ-
νη εντερεκτομή. Επίσης περιλαμβάνεται η σι-
δηροπενική αναιμία και η φαινυλκετονουρία, 
η ομοκυστινουρία, η νόσος «oast house» και 
το σύνδρομο Menkes Kinky.

Οι ουλωτικές αλωπεκίες μπορεί να οφείλο-

νται σε εξωγενείς παράγοντες, σε μυκητιασι-
κές λοιμώξεις (κηρίο, άχωρας), σε βακτηρια-
κές και ιογενείς λοιμώξεις (φυματίωση, ανε-
μοβλογιά, έρπητας ζωστήρας), σε λοιμώξεις 
από κόκκους (δοθιήν, άνθρακας, θυλακίτις, 
νεκρωτική ακμή), σε λοιμώξεις από πρωτό-
ζωα (λεϊσμανίαση) και σε δερματοπάθειες ά-
γνωστης αιτιολογίας (θυλακικός λειχήν, ερυ-
θηματώδης λύκος, ψευδογυροειδής αλωπε-
κία, εντοπισμένη σκληροδερμία, δερματομυ-
οσίτις, σαρκοείδωση, μαστοκυττάρωση, θυ-
λακική βλεννίνωση, αποψιλωτική θυλακίτις). 

Η απώλεια αναγενών τριχών ονομάζεται α-
ναγενής τριχόρροια που συναντάται στο σύν-
δρομο χαλαρών αναγενών τριχών, μετά α-
πό χημειοθεραπεία, στην γυροειδή αλωπεκί-
α, σε σοβαρής μορφής μειωμένη πρόσληψη 
πρωτεϊνών και σε φάρμακα, όπως ο υδράρ-
γυρος, θάλλιο, αρσενικό και το βορικό οξύ.

Η τελογενής τριχόρροια συναντάται 3-4 μή-
νες μετά την δράση του εκλυτικού αιτίου (ήπι-
ας μορφής) με αποκατάσταση 6-12 μήνες από 
την άρση του αιτίου. Η απώλεια των τελογε-
νών τριχών μπορεί να εμφανιστεί ύστερα από 
σοβαρή εμπύρετη λοίμωξη, οξέα ή χρόνια συ-
στηματικά νοσήματα, υπο- ή υπερθυρεοειδι-
σμός, μετά από χειρουργική επέμβαση ή μετά 
από λήψη φαρμάκων, όπως αντιπηκτικά, αντι-
συλληπτικά, ρετινοειδή, β-αναστολείς, λίθιο.

Επιπρόσθετα, τελογενής τριχόρροια συ-
ναντάται σε ανεπάρκεια ψευδαργύρου, N. 

Kwashiorkor, μαρασμός, ανεπάρκεια απα-
ραίτητων λιπαρών οξέων, ανεπάρκεια σιδή-
ρου με ή χωρίς αναιμία, ανεπάρκεια βιοτίνης, 
δίαιτες απίσχνασης.

Η ανδρογενετική αλωπεκία έχει ως πρώι-
μη έναρξη ποσοστό 15% εμφάνισης στην ε-
φηβική ηλικία συνήθως 14 ετών αγόρια και 
15 ετών κορίτσια με προοδευτική αραίωση 
και λέπτυνση με τυπική κατανομή και μορφή.

Η εμφάνιση ανδρογενετικής αλωπεκίας σε 
μικρότερες ηλικίες (<10 ετών) μπορεί να υπο-
δηλώνει ενδοκρινολογική διαταραχή, γι’ αυτό 
και πρέπει να γίνεται παιδο-ενδοκρινολογική 
εκτίμηση. Όσον αφορά τον εργαστηριακό έ-
λεγχο επί κλινικών σημείων υπερανδρογο-
ναιμίας συνιστάται περαιτέρω εργαστηριακός 
έλεγχος που περιλαμβάνει: α) τεστοστερόνη 
ελεύθερη και ολική, β) DHEA-S, γ) SHBG, δ) 
προλακτίνη, ε) υπερηχογραφικός έλεγχος ω-
οθηκών και επινεφριδίων. Στον εργαστηρια-
κό έλεγχο συμπεριλαμβάνεται εξέταση σιδή-
ρου, φερριτίνης, T3, T4 και TSH. 

Η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει 
τοπική εφαρμογή μινοξιδίλης: 1ml 2 φορές 
την ημέρα σε μορφή διαλύματος για τουλάχι-
στον 1 έτος. Η μινοξιδίλη χορηγείται σε μορ-
φή διαλύματος 2% στα κορίτσια και 5% στα 
αγόρια.  Έχουν σημειωθεί ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα, και πιο συγκεκριμένα έχει παρα-
τηρηθεί καθυστέρηση απώλειας τριχών και 
αύξηση διαμέτρου στελέχους των τριχών.

  

• Μειώνουν την
Kληρονομική Tριχόπτωση

• Ενισχύουν την ανάπτυξη
Νέων Τριχών &
Ισχυροποιούν τη δομή τους

• Προσφέρουν μεγαλύτερη
πυκνότητα στα μαλλιά

• Oρατά αποτελέσματα μετά
από αγωγή 3 μηνών

  

  
Σύνθεση: Rendensyl TM, Nicotinic Acid ester, Eκχυλ. Kαφεΐνης

Anti-Hairloss Foam  1x70ml & 3x70ml

Anti-Hairloss Shampoo  200ml

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

ANTI-HAIRLOSS
SYSTEM

saloni 1 dexia - A.qxp_Σχέδιο 1  30/9/21  10:40 AM  Page 1

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιµασµένα

µε Piroctone Olamine 0,75%
          & Γαλακτικό Oξύ

Urea Shampoo   5%  200ml

• Mειώνει τον P. Ovale & 
τον  Έντονο Kνησµό

• Kαθαρίζει βαθιά & Aπολιπαίνει 

• Eναλλακτικά σε θεραπείες
µε Kετοκοναζόλη 

• Ψωρίαση Tριχωτού - Mειώνει τον Kνησµό

• Σε Έντονη Aπολεπιστική Ξηρότητα

 

 

1965 - 2021:  57 Years
Dermatological Skin Care

Anti-Dandruff Shampoo    200ml 

Tηλ: 210 7628700 - email: info@intramed-pharma.gr
www.intramed-pharma.gr
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Η φιναστερίδη δεν έχει έγκριση σε χρήση για 
αγόρια ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η χρήση α-
ντιανδρογόνων, όπως η οξεϊκή κυπροτερόνη 
και η σπειρονολακτόνη δεν έχει διαπιστωθεί 
κατόπιν μελετών ότι παρουσιάζουν αποτελέ-
σματα σε κορίτσια με ανδρογενετικού τύπου α-
λωπεκία. Συνιστάται η ψυχολογική υποστήριξη 
ως συμπληρωματκό μέσο θεραπείας. Η γυρο-
ειδής αλωπεκία είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα 
που μπορεί να οφείλεται σε γενετική προδιά-
θεση, εμφανίζεται μετά από λοιμώξεις, μπορεί 
να ευθύνονται νευρολογικοί παράγοντες, ψυ-
χικό στρες, κυτταροκίνες, και ανωμαλίες μελα-
νοκυττάρων και κερατινοκυττάρων.  Εμφανίζε-
ται με την μορφή αποψιλωτικών πλακών χωρίς 
ουλοποίηση, μπορεί να είναι ασυμπτωματική, 
έχει αναφερθεί κνησμός, παραισθησία, πόνος, 
καύσος, αίσθημα τάσης. Εμφανίζονται τρίχες 
δίκην θαυμαστικού, προσβάλλονται οι  όνυχες 
και παρατηρείται λεμφαδενοπάθεια. Οι κλινι-
κές μορφές της γυροειδούς αλωπεκίας είναι: 1) 
κατά πλάκας, 2) δικτυοειδής, 3) οφίαση, 4) α-
νάστροφη οφίαση, 5) διάχυτη, 6) ολική, 7) κα-
θολική. Η διαφορική διάγνωση γίνεται μεταξύ: 
1) ουλωτικής αλωπεκίας, 2) τριχοτιλλομανίας, 
3) μυκητίασης, 4) αλωπεκίας από πίεση, 5) μο-
νιλέθριξ, 6) γενικευμένης ατριχίας, 7) πρώιμης 
ατριχίας με κύστεις, 8) συνδρόμου χαλαρών α-
ναγενών τριχών και 9) τελογενής αλωπεκίας. 
Το μόνο δεδομένο το οποίο είναι προβλέψιμο 
αναφορικά με την γυροειδή αλωπεκία είναι ό-
τι είναι απρόβλεπτη (Madani S, Shapiro J.J Am 
Acad Dermatol 2000;549-566).

Οι ενδείξεις πτωχής πρόγνωσης της γυροει-
δούς αλωπεκίας είναι η ατοπική δερματίτιδα, 
άλλες ανοσολογικές νόσοι, οικογενές ιστορι-
κό ΓΑ, έναρξη σε νεαρή ηλικία, δυστροφία ο-
νύχων, εκτεταμένη απώλεια μαλλιών, οφία-
ση. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της γυροει-
δούς αλωπεκίας περιλαμβάνει τα κορτικοστε-
ροειδή (τοπικά, ενοβλαβικά, per os), την αν-
θραλίνη, τη μινοξιδίλη (συνδυασμός), την το-
πική ανοσοθεραπεία(DPCP, SADBE), τον συν-
δυασμό θεραπειών και την ψυχολογική υπο-
στήριξη. Η τριχοτιλλομανία είναι μορφή α-

λωπεκίας που οφείλεται σε έλξη, περιστρο-
φή, ή/και αποκοπή των τριχών από τον ίδιο 
τον ασθενή. Είναι άγνωστης αιτιολογίας νό-
σημα (πιθανοί γενετικοί παράγοντες) και συν-
δέεται με βιοχημικές και βιολογικές εγκεφαλι-
κές δυσλειτουργίες. Οι ασθενείς εκδηλώνουν 
αγχώδη νεύρωση, είναι άτομα με εμμονές, 
με ψυχαναγκαστικές διαταραχές και παρουσι-
άζουν αδυναμία ελέγχου των παρορμήσεων. 
Οι τύποι της τριχοτιλλομανίας είναι :1)καλο-
ήθης μορφή, 2)σοβαρή μορφή. Η καλοήθης 
μορφή εμφανίζεται από 18 μηνών μέχρι και 4 
ετών. Η αναλογία αγοριών κοριτσιών είναι 3 
προς 2. Η νόσος υποχωρεί αυτόματα.

Στην σοβαρή μορφή τριχοτιλλομανίας η 
μέση ηλικία έναρξης είναι 13 έτη, εμφανίζε-
ται κυρίως στα κορίτσια και έχει χρόνια πορεί-
α με εμμονή και στην ενήλικο ζωή.

Η κλινική εικόνα της τριχοτιλλομανίας είναι 
συχνότερη στο τριχωτό της κεφαλής και χα-
ρακτηρίζεται από αποψιλωτικές πλάκες, ακα-
νόνιστες, ασύμμετρες, με περίεργα γεωμετρι-
κά σχήματα και κυμαινόμενο μέγεθος, αραι-
ές, κοντές ή και κομμένες τρίχες. Μπορεί να 
προσβάλλει οποιοδήποτε έντριχο μέρος του 
σώματος, όπως βλέφαρα, φρύδια, άκρα και 
καμία περιοχή δεν είναι λεία χωρίς τρίχες.

Η ψυχοπαθολογία του ασθενούς είναι δια-
ταραγμένη, μπορεί να συνυπάρχει αισθητκή 
διαταραχή, κνησμός, αιμωδίες τριχωτού, κα-
θώς και αίσθημα ανακούφισης και χαλαρω-
τικής αίσθησης μετά την έλξη των τριχών κα-
τά την διάρκεια διαβάσματος ή πριν τον ύπνο. 
Μπορεί να συνυπάρχει κακοποίηση τριχών ή 
τριχοφαγία, καθώς και δυσχέρεια προσαρμο-

γής ή μειωμένη απόδοση του ασθενούς.
Στις διαγνωστικές μεθόδους περιλαμβάνο-

νται η μικροσκοπική εξέταση των άνω άκρων 
των αποσπασμένων τριχών καθώς και η απο-
μόνωση της περιοχής του τριχωτού της κεφα-
λής με στεγανή περίδεση για 1-3 εβδομάδες.

Η ιστολογική εξέταση παρουσιάζει αιφνίδια 
μετάπτωση των θυλάκων στην καταγενή φά-
ση, ανεύρεση 2 ή 3 αναγενών τριχών και θυ-
λακικά βύσματα με υπολείμματα του επιθηλι-
ακού χιτώνα στο 60% των βιοψιών. Πρόκει-
ται για συνήθεια αυτοπεριοριζόμενη στα μι-
κρά παιδιά, συνιστάται τροποποιητική θεραπεί-
α συμπεριφοράς και συνηθειών και απαιτείται 
συνεργασία οικογένειας, παιδιού, δερματολό-
γου, κλινικού ψυχολόγου και παιδοψυχίατρου.

Συμπερασματικά οι επίκτητες παθήσεις τρι-
χών στα παιδιά απαιτούν ορθή διάγνωση, έ-
γκαιρη αντιμετώπιση, συνεργασία με άλλες 
ειδικότητες, επιλογή θεραπείας ανάλογα με 
την ηλικία, την έκταση και τις ανεπιθύμητες ε-
νέργειες, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη.
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18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Πρόσθια Ινωτική Αλωπεκία 
1994-2018 έπιδημιά 
που δέν έχέι ηλικιά κάι φυλο 

Η πρόσθια ινωτική αλωπεκία (Frontal Fibrosing Alopecia, FFA) περιγράφηκε πρώτη φορά το 1994, σε έξι 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, από τον Steven Kossard. Θεωρήθηκε σπάνιο νόσημα το οποίο προσβάλλει μόνο γυναίκες 
σε εμμηνόπαυση και ονομάστηκεμετεμμηνοπαυσιακή πρόσθια ινωτική αλωπεκία. Στη συνέχεια όμως επειδή παρατηρήθηκε 
τόσο σεγυναίκες μικρότερης ηλικίας, όσο και πιο σπάνια σε άνδρες, μετονομάστηκε πρόσθια ινωτική αλωπεκία. 
Την τελευταία δεκαετία σημειώνεται παγκόσμια αύξηση της επίπτωσής της. 





ΣΕΛΙΔΑ 36

ΚΛΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝΑ
Κλινικά εμφανίζεται με προοδευτική, ταινιο-

ειδή μετατόπιση της μετωποκροταφικής παρυ-
φής του τριχωτού της κεφαλής και πιο σπάνι-
α της οπισθοωτιαίας και της ινιακής. Η μετατό-
πιση γίνεται σταδιακά και μπορεί ναυποχωρή-
σει έως και 8 cm. Σε περιπτώσεις μακροχρό-
νιας εξέλιξης, μπορεί ναοδηγήσει σε σημαντι-
κούβαθμού ουλωτική αλωπεκία δίδοντας την 
όψη «κλόουν». Η καινούργια παρυφή του τρι-
χωτού της κεφαλής έχει οδοντωτή μορφή. Συ-
νυπάρχει μερική ή πλήρης απώλεια των τρι-
χών των φρυδιών και σπάνια απώλεια τριχών 
από άλλες θέσεις στο σώμα, όπως μασχάλες, 
εφήβαιο και άκρα. Στην περιοχή της αλωπε-
κίας το δέρμα είναι ατροφικό,λείο με πορσε-
λανοειδή χροιά, χωρίς σκληρία ή διήθηση και 
έχει διαφορετικό χρώμα σε σχέση με τις γει-
τονικές περιοχές, οι οποίες δείχνουν χαρακτη-
ριστικά μελάγχρωσης λόγω της χρόνιας έκ-
θεσης στον ήλιο, σε συνάρτηση με την ηλικί-
α του ασθενούς. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις παρατηρείται καταστροφή των θυλακικών 
στομίων. Χαρακτηριστική είναι και η εξαφάνι-
ση των χνοωδών και ενδιάμεσων τριχών στην 
πάσχουσα περιοχή. Σε φάση έξαρσης παρατη-
ρείται περιθυλακικό ερύθημα καθώς και περι-
θυλακική υπερκεράτωση.

Η παρουσία μεμονωμένων τριχών στη με-
σότητα του μετώπου, περίπου στο σημείο της 
αρχικής γραμμής του τριχωτού της κεφαλής, ή 

και στις κροταφικές παρυφές, αποτελεί σημα-
ντικό κλινικό σημείο για τη διάγνωση της πρό-
σθιας ινωτικής αλωπεκίας. Οι τρίχες αυτές ο-
νομάστηκαν «μοναχικές τρίχες» από την A. 
Tostito 2011, έχουν μήκος 3-7cm καιμπορεί 
να συνοδεύονται ή όχι από περιθυλακικό ε-
ρύθημα και απολέπιση.Ο Martinezetal., θεω-
ρούν ότι ο βαθμός της περιθυλακικής υπερκε-
ράτωσης αντικατοπτρίζει το βαθμό της λεμφο-
κυτταρικής διήθησης που υπάρχει σε ιστολο-
γικό επίπεδο. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανί-
ζονται στις παρειές βλατίδες μονόμορφες μη 
φλεγμονώδεις, στο χρώμα του δέρματος. Ε-
πίσης συχνά παρατηρούνται ερυθρά στίγματα 
στην περιοχή των φρυδιών και στο μεσόφρυο, 
καθώς και εμβύθινση των αγγείων του μετώ-
που. Οι ασθενείς παραπονούνται για κνησμό, 
τριχοδυνία και αίσθημα καύσου.

ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡηΜΑΤΑ
Τα κύρια τριχοσκοπικά ευρήματα του νοσή-

ματος είναι η απουσία των χνοωδών τριχών, 
η απουσία των θυλακικών σημείων, οι πε-
ριθυλακικές περιοχές καστανού, ιώδους και 
λευκού χρώματος, η περιθυλακική απολέπι-
ση ή υπερκεράτωση, το περιθυλακικό ερύ-
θημα, και τα ερυθρά στίγματα. 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚη ΕΙΚΟΝΑ
Η ιστολογική εικόνα περιλαμβάνει τη χαρα-

κτηριστική λειχηνοειδή λεμφοκυτταρική φλεγ-

μονώδη διήθηση στο επίπεδο του ισθμού και 
στη υπεραδενική μοίρα του τριχικού θυλάκου, 
την περιθυλακική ίνωση, την καταστροφή του 
θύλακα και τη μείωση του αριθμού των θυλά-
κων. Οι Tosti και Miteva, το 2012,περιέγρα-
ψαν σε ιστολογικό επίπεδο τη θυλακική τριά-
δα (follicular triad), ένα ιδιαίτερο εύρημα για 
την διάγνωση της FFA. Πρόκειται για τη ταυτό-
χρονη παρουσία τελικής, ενδιάμεσης και χνο-
ώδους τρίχας καθώς επίσης και τριχών σε ανα-
γενή, καταγενή και τελογενή φάση.

ΔΙΑφΟΡΙΚη ΔΙΑΓΝΩΣη
Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει α-

πό άλλες παθήσεις των τριχών όπως είναι η 
γυροειδής αλωπεκία, η χρόνια τελογενής τρι-
χόρροια, η ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, 
η αλωπεκία από έλξη, η ψευδογυροειδής α-
λωπεκία, ο θυλακικός λειχήνας, ο ερυθημα-
τώδης λύκος, τοιδιοπαθές μεγάλο μέτωπο, το 
σύνδρομο Graham- Little- Piccardi- Lassueur, 
η κεντρική φυγόκεντρος αλωπεκία, η θυλακι-
κή βλεννίνωση και η αποψιλωτική ακανθωτή 
θυλακική υπερκεράτωση. Η διάγνωση βασίζε-
ται στη χαρακτηριστική κλινική εικόνα, στα τρι-
χοσκοπικά ευρήματα και σε περίπτωση αμφι-
βολίας στην ιστολογική εξέταση.

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Η αιτιοπαθογένεια της FFA παραμένει ά-

γνωστη. Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν 

 • 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
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 • 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%
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ότι πρόκειται για επίκτητη ουλωτική αλωπε-
κία, υπότυπο του θυλακικού λειχήνα με ειδι-
κή εντόπιση. Διάφοροι γενετικοί παράγοντες 
και περιβαλλοντικοί έχουν μελετηθεί τα τε-
λευταία χρόνια και φαίνεται πιθανό το ενδε-
χόμενο να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην 
εμφάνισή της. Αναφορικά με τους γενετικούς 
παράγοντες αξίζει να αναφερθεί ότι γίνεται έ-
ρευνα για την γενετική προδιάθεση της FFA, 
δεδομένου του ότι έχει παρατηρηθεί σε μέλη 
της ίδιας οικογένειας. Έχει παρατηρηθεί σε έ-
φηβη 16 ετών και σε 3 παιδιά. 

Διερευνώνται επίσης διάφοροι περιβαλλο-
ντικοί παράγοντες που πιθανά να εμπλέκο-
νται στην αιτιοπαθογένεια της νόσου καθώς 
και η χρήση τοπικών προϊόντων που χρησι-
μοποιούν οι ασθενείς όπως είναι τα αντιηλια-
κά και οι ενυδατικές κρέμες προσώπου.

ΕΠΙΔηΜΙΟΛΟΓΙΑ
Αναζητώντας σχετικά άρθρα για την FFA, 

στον παγκόσμιο βιβλιογραφικό ιστό, ανευρί-
σκονται περίπου 306, εκ των οποίων αρκετά 
είναι ελληνικά. Η πρόσθια ινωτική αλωπεκία, 
σε ποσοστό περίπου 85%, παρατηρείται σε 
γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας Αφρι-
κανικής, Ασιατικής και Ισπανικής καταγωγής. 

Αυξημένη επίπτωση σημειώνεται σε γυναί-
κες με πρώιμη εμμηνόπαυση (17%) σε σχέση 
με την επίπτωση στο γενικό πληθυσμό (6%) 
και μετά από υστερεκτομή, ενώ δεν φαίνεται 

να επηρεάζεται το νόσημα από τη θεραπεία 
υποκατάστασης ή από ορμονικές διαταραχές. 

Εμφανίζεται σε ηλικία 18-87 ετών με μέσο 
όρο την έκτη δεκαετία της ζωής. Η αργή εξέ-
λιξη της νόσου σε συνδυασμό με την ήπια 
κλινική εικόνα, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο, 
καθιστούν δύσκολο τον υπολογισμό της έ-
ναρξης της. Σε αρκετές περιπτώσεις καθυστε-
ρεί η διάγνωση μέχρι και 18χρόνια.

Σε μια μελέτη περιγράφεται στις γυναίκες Α-
φρικάνικης φυλής έναρξη της FFA σε μικρό-
τερη ηλικία συγκριτικά με γυναίκες Καυκάσι-
ας και Ασιατικής φυλής ( 74% πριν την εμμη-
νόπαυση). Σε άλλη μελέτη δεν παρατηρείται 
διαφορά μεταξύ των δύο πληθυσμών γυναι-
κών. Οικογενειακό ιστορικό αναφέρεται σε 
ποσοστό 8% των ασθενών.

Φαίνεται ότι συνυπάρχει με δυσλιπιδαιμί-
α, υποθυρεοειδισμό, υπέρταση και οστεοπό-
ρωση και αναφέρεται πιθανή σχέση μεταξύ 
beta-blockers και Μ.Σ.Α.Φ., με πιθανή προ-
στατευτική δράση των αναστολέων του μετα-
τρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης.

Συνυπάρχει συχνά με διάχυτη ανδρογενε-
τικού τύπου αλωπεκία, γεροντική αλωπεκία 
(0-68%), καθώς και θυλακικό λειχήνα σε πο-
σοστό που κυμαίνεται από 2-17%. Τα πιο συ-
χνά αυτοάνοσα νοσήματα που παρατηρού-
νται σε ασθενείς με πρόσθια ινωτική αλωπε-
κία είναι η λεύκη, η γυροειδής αλωπεκία, η 
ατοπία, η ψωρίαση, η ρευματοειδής αρθρίτι-

δα, ο ερυθηματώδης λύκος και η πολυομυ-
οσίτιδα. Έχει αναφερθεί εμφάνιση FFA, μετά 
από μεταμόσχευση μαλλιών καθώς και μετά 
από face lift . Επίσης η ροδόχρους νόσος συ-
νυπάρχει συχνά σε ασθενείς με FFA.

Αναφορικά με τη σχέση του νοσήματος 
και το κάπνισμα υπολογίστηκε ότι 87% των 
ασθενών είναι μη καπνίζοντες. Τέλος δεν έ-
χει αποδειχθεί συσχέτιση του νοσήματος με 
παθολογικό ορμονικό εργαστηριακό έλεγχο 
στους ασθενείς. Ο Buendia-Castano et al., σε 
πρόσφατο άρθρο τους υποστηρίζουν την ά-
ποψη ότι η πρώιμη εμμηνόπαυση και η λήψη 
ταμοξιφένης, πιθανά να προάγουν ή να δια-
τηρούν τη νόσο, ενώ η παρουσία του ενδο-
μήτριου σπιράλ να λειτουργεί προστατευτικά.

Έχει περιγραφεί FFA σε έφηβη 16 ετών και 
σε 3 παιδιά. Φαίνεται λοιπόν πως είναι ένα 
νόσημα που δεν έχει ηλικία και φύλο.

Η πρόσθια ινωτική αλωπεκία παρατηρείται 
τα τελευταία χρόνια και σε άνδρες μικρότερης 
ηλικίας σε σχέση με τις γυναίκες. Η πρώτη α-
ναφορά έγινε από τον Stockmeier et al., το 
2002. Ακολούθησαν και άλλα σχετικά άρθρα 
τα επόμενα χρόνια με αναφορά σε 7 και 12 
περιπτώσεις ανδρών με FFA. Η κλινική εικό-

   

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
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 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιμασμένα

Hand Cream 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 
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www.intramed-pharma.gr
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να μοιάζει με αυτή των γυναικών με μικρές δι-
αφορές, αν και η συνυπάρχουσα ανδρογενε-
τικού τύπου αλωπεκία μπορεί να δυσκολεύ-
ει τη διάγνωση σε ορισμένες περιπτώσεις.Η 
απώλεια και η αραίωση των φρυδιών, η α-
πώλεια τριχών από άλλες θέσεις και η τυπική 
πορσελανοειδούς χροιάς ατροφία στη μετω-
πιαία και κροταφική παρυφή βοηθά στη δια-
φορική διάγνωση. Την τελευταία πενταετία ό-
λο και περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με 
FFA, παρατηρούνται σε μέλη της ίδιας οικογέ-
νειας. Ο Tziotzios και οι συνεργάτες του προ-
σπάθησαν να επανεξετάσουν την αιτιοπαθογέ-
νεια της νόσου και τόνισαν την ανάγκη διερεύ-
νησης των γενετικών και/ή επιγενετικών στοι-
χείων που πιθανά να σχετίζονται με την FFA. 
O Porrino Bustamante et al., μελέτησαν 20 α-
σθενείς με πρόσθια ινωτική αλωπεκία από 9 
οικογένειες και συμπέραναν ότι πρέπει να υ-
πάρχει γενετική προδιάθεση και ότι οι κόρες 
γυναικών με το νόσημα εμφάνισαν FFA σε μι-
κρότερη ηλικία. Ο Trueb το 2018, περιέγρα-
ψε το νόσημα σε άνδρα και γυναίκα που ήταν 
ζευγάρι. Στην τελευταία περίπτωση δεδομένης 
και της ανάλογης παρατήρησης σε ασθενείς 
του νοσοκομείου μας, θα πρέπει να ερευνη-
θεί αν είναι τυχαίο γεγονός ή αν κάποιοι κοινοί 
παράγοντες περιβαλλοντικοί πιθανά να ενέχο-
νται στην εμφάνιση της FFA.

Η πρόσθια ινωτική αλωπεκία είναι χρόνια 
πάθηση και απρόβλεπτη ως προς την εξέλι-
ξή της. Μπορεί να περάσουν μήνες και χρό-
νια μέχρι να σταθεροποιηθεί ή μπορεί να έ-
χει αργή εξέλιξη με περιστασιακή εκτεταμέ-

νη και έντονη τριχόπτωση. Αρκετά θεραπευτι-
κά σχήματα δοκιμάστηκαν τα τελευταία χρό-
νια και όπως συμβαίνει με τα νοσήματα που 
δεν είναι γνωστή η αιτιοπαθογένεια τους, νέες 
θεραπείες προτείνονται όλο και περισσότερο.

Η θεραπεία εξαρτάται από πολλές μετα-
βλητές, όπως είναι η φάση που βρίσκεται το 
νόσημα, η έκταση που καταλαμβάνει, ο ρυθ-
μός εξέλιξης , η ηλικία και το ιστορικό του α-
σθενή, η ψυχολογική κατάσταση και η ποιό-
τητα ζωής του. Συχνά οι ασθενείς απογοητεύ-
ονται από την πορεία της νόσου ή και από τη 
θεραπεία. Η πρώιμη διάγνωση είναι σημαντι-
κή για την έγκαιρη παρέμβαση του δερματο-
λόγου στην εξέλιξη της νόσου, να παρεμπο-
διστεί η επέκταση της αλωπεκίας και να μειω-
θούν τα συμπτώματα.
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Τα μαλλιά μετά από χρήση 
ογκολογικών θεραπειών  
μυθοι κάι άληθέιές  
ΑΟΥΡΑ ΥφΑΝΤη 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Ο καρκίνος που σαν όρος καθιερώθηκε από την εποχή του Ιπποκράτη, είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας 
παγκοσμίως και σήμερα τείνει να πάρει διαστάσεις επιδημίας. Η αντιμετώπισή του με αντικαρκινικές θεραπείες μπορεί 
να προκαλέσει δυσάρεστες παρενέργειες και μία από αυτές αφορά τα μαλλιά. 

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Προκαλεί σημαντική ψυχολογική επι-
βάρυνση καθώς αποτελεί την πιο εμ-
φανή παρενέργεια. Οι μελέτες αναφέ-

ρουν ότι 8% των ασθενών θα αρνηθούν την 
αντικαρκινική θεραπεία αν και εφόσον αυτή 
θα προκαλέσει αλωπεκία. Οι επιπτώσεις στα 
μαλλιά μετά από χρήση ογκολογικών θερα-
πειών εμφανίζονται σε:
•  65% των ασθενών που λαμβάνουν κυττα-

ροτοξικά φάρμακα 
•  15% μετά τις στοχευμένες θεραπείες (EGFR 

inhibitor, VEGFR/PDGFR inhibitor, BRAF in-
hibitor) 

•  2% μετά από ανοσοθεραπεία (CTLA-4, PD-
1 και PD-L1) 

•  25% μετά τις ορμονικές θεραπείες (Nolva-
dex, Femara, Arimidex) 

•  100% μετά από την ακτινοθεραπεία στην 
περιοχή του τριχωτού της κεφαλής 
Οι διαταραχές αυτές μπορούν να εμφανι-

στούν ως:
1)  αλωπεκία διάχυτη ή κατά πλάκας (μη ου-

λωτικη ή ουλωτικη ή γυροειδής) 
2)  αλλαγή της δομής και υφής της τρίχας 
3)  αλλαγή του χρώματος 
4)  δασυτριχισμός, υπερτρίχωση, τριχομεγαλία 

Υπάρχουν διάφορες κλίμακες βαθμονόμησης 

ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡηΣη 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ: 
Mύθοι και αλήθειες 

Η έκταση και η κλινική εικόνα των επιπτώ-
σεων στα μαλλιά εξαρτάται από: 
1)  το είδος του φαρμάκου ή το συνδυασμό 

φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 
2) τις δόσεις του 
3) τον τρόπο χορήγησης (per os / IV)  
4) τον τρόπο που το σώμα αντιδρά στο συ-
γκεκριμένο φάρμακο

Εξατομικευμένη θεραπεία αλωπεκίας, βασισμένη 
στο DNA του ασθενούς και σε κλινικά δεδομένα
Το SNP (Single Nucleotide Polymorphism) 
«snip» αποτελεί μια μεταβολή ενός 
νουκλεοτιδίου σε μια συγκεκριμένη θέση 
στο DNA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον προσδιορισμό του κινδύνου 
ανάπτυξης αλωπεκίας. Το TrichoTest™ 
είναι ένα γενετικό τεστ τελευταίας 
τεχνολογίας μικροσυστοιχιών DNA που 
περισσότερες από 50 δημοσιευμένες 
μελέτες υποστηρίζουν την επιστημονική 
βάση του. 

Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές σε 13 
γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά 
ότι σχετίζονται με την αλωπεκία. 

Πλεονεκτήματα του TrichoTest™
• Επιτρέπει την ακριβή επιλογή των 

αποτελεσματικότερων δραστικών 
ουσιών για τη θεραπεία της αλωπεκίας, 
αποφεύγοντας εκείνες που συμμετέχουν 
στη μεταβολική οδό που βρίσκεται σε 
αναστολή στον εκάστοτε ασθενή

• Προσαρμόζει τη δοσολογία των 
δραστικών ουσιών αναλόγως του 
μεταβολισμού του εκάστοτε ασθενή

• Χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγικότητα 
και αποτελεσματικότητα της τάξεως του 
99,9% κατά τον γενετικό προσδιορισμό

• Χάρη σε ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο, 

για τον οποίο εκκρεμεί ευρεσιτεχνία, 
επιτυγχάνεται μια εξατομικευμένη 
θεραπεία μεταξύ ενός συνόλου 
>175 εκατομμυρίων εναλλακτικών 
θεραπευτικών αγωγών

• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας

• Αποτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των δραστικών ουσιών

Για περισσότερες πληροφορίες και 
για να προμηθευτείτε το προϊόν 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
Fagron Hellas.
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Αλωπεκία μύθοι και αλήθειες 
Η αλωπεκία που οφείλεται στη χημειοθε-

ραπεία εμφανίζεται σε 65% των ασθενών και 
αποτελεί μία από τις πιο ενοχλητικές παρε-
νέργειες της. Δεν παρατηρείται πάντα με τα 
μαλλιά να παραμένουν ως έχουν ή να είναι 
τόσο μικρή που είναι σχεδόν απαρατήρητη. 

Φάρμακα που προκαλούν αλωπεκία:
Σοβαρή αλωπεκία προκαλούν: 

• Η δοξορουβικίνη 
• Η κυκλοφωσφαμίδη 
• Η επιρουβικίνη 
• Η βινκριστίνη 

Μέτρια αλωπεκία προκαλούν : 
• Η μπλεομικίνη 
• Η δοσεταξέλη 
• Η πακλιταξέλη 
• Η ετοποσίδη 
• Η φθοριοουρακίλη 
• Η ιρινοτεκάνη 
• Η ιφωσφαμίδη 
• Η μιτοξαντρόνη 
• Η βινβλαστίνη 

Αλωπεκία μύθοι και αλήθειες 
•  Είναι μη ουλωτική κατά πλάκας στις περιοχές 

με έντονη τριβή ή διάχυτη anagen effluvium. 
•  Ξεκινάει 2-3 εβδομάδες μετά τον 1o κύκλο 

της χημειοθεραπείας και σπανιότερα μετά 
τον 2o κύκλο ή μετά από λίγες ημέρες από 
την έναρξη της χημειοθεραπείας. 

•  Συνήθως είναι αναστρέψιμη σε 2 έως 6 μή-
νες μετά το τέλος της χημειοθεραπείας με τα 
νέα μαλλιά να έχουν τα ίδια χαρακτηριστι-
κά όπως πριν. 

•  Είναι αλήθεια ότι σε ένα ποσοστό 40% 
μπορεί να είναι μόνιμη (ατελή επανέκφυση 
των μαλλιών και λέπτυνση τους μετά από 6 
μήνες - 3 χρόνια μετά τη ΧΜΘ) συνήθως σε 
ασθενείς που λαμβάνουν «ταξάνες».

•  Είναι ασυμπτωματική, αλλά σε ποσοστό 11% 
συνοδεύεται από κνησμό και τριχοδυνία. 

Αλωπεκία μύθοι και αλήθειες 
Παρόμοια αλωπεκία με της ΧΜΘ, εμφανί-

ζεται και σε άτομα που λαμβάνουν βισμοδε-
γκίμπη (ERIVEDGE) όπως και σε άτομα που 
υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού των 
οστών. 

Αλωπεκία μύθοι και αλήθειες 
Η αλωπεκία μετά την ακτινοθεραπεία στην 

περιοχή του τριχωτού εμφανίζεται:
•  στο 100% των ασθενών σαν anagen 

effluvium 
•  1-3 εβδομάδες μετά από την πρώτη ακτι-

νοβολία
Η επανέκφυση πραγματοποιείται 2-6 μή-

νες αργότερα. Δόσεις < 2 Gy προκαλούν α-
ναστρέψιμη αλωπεκία. Συνυπάρχει με διάφο-
ρο βαθμό ακτινoδερματίτιδας. 

Αλωπεκία μύθοι και αλήθειες 
Η αλωπεκία μετά τις στοχευμένες θεραπεί-

ες (EGFR inhibitor, VEGFR/PDGFR inhibitor, 
BRAF inhibitor) εμφανίζεται ως: 

•  15% διάχυτη αλωπεκία
•  5% ουλωτική αλωπεκία (μετά από σοβαρή 

φλεγμονώδη διαβρωτική δερματοπάθεια ή 
μετά από tuffted θυλακίτιδα) 

Αλωπεκία μύθοι και αλήθειες 
Οι ορμονοθεραπείες (AIs, SERMs) προκα-

λούν μείωση της διαμέτρου της τρίχας στην 
μετωποβρεγματική χώρα και ανδρογενετικού 
τύπου αλωπεκία. Η ανοσοθεραπεία προκα-
λεί σε 2% των ασθενών γυροειδή αλωπεκί-
α ή μη ουλωτική διάχυτου τύπου αλωπεκία.

Τα ογκολογικά φάρμακα προκαλούν δια-
ταραχές της δομής και υφής της νέας τρίχας. 
•  Οφείλονται στην μείωση της διαμέτρου των 

τριχών και λόγω της περίσφιξης του στελέ-
χους τύπου Pohl-Pinkus 

•  Είναι αναστρέψιμες μετά την διακοπή των 
φαρμάκων.

•  Σε 65% των ασθενών μετά την χημειοθερα-
πεία τα νεα μαλλιά μπορούν να είναι ίσια 
και λεπτότερα ή σγουρά (“curlychemo”).

•  Σε 30% των ασθενών που λαμβάνουν στο-
χευμένες θεραπείες τα νέα μαλλιά μπο-
ρούν να είναι λεπτότερα, σγουρά και πιο 
εύθραυστα.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
Είναι αλήθεια ότι τα νέα μαλλιά, τα φρύδια, 

οι βλεφαρίδες και οι τρίχες του σώματος μπο-
ρούν να γίνουν πιο σκούρα ή πιο ανοιχτά (λευ-
κά ή γκρι) από πριν. Αυτό συμβαίνει μετά από 
χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, σε ποσοστό 
50% μετά από EGFR inhibitors και μετά την α-
νοσοθεραπεία. Τα αντικαρκινικά φάρμακα προ-
καλούν δασυτριχισμό, υπερτρίχωση και τριχο-
μεγαλία. Ο δασυτριχισμός και η υπερτρίχωση 
εμφανίζονται σε ασθενείς υπό ορμονική θερα-
πεία. Η τριχομεγαλία των βλεφαρίδων (μακρι-
ές και σγουρές) μπορεί να επηρεάσει την όρα-
ση και να διαβρώσει τον κερατοειδή. Είναι πιο 
συχνή μετά την θεραπεία με EGFR inhibitors. 

ΠΡΟΛηψη ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αλήθειες και μύθοι 

Η πρόληψη της αλωπεκίας μετά την ΧΜΘ  
μπορεί να γίνει με την:
1)  τοπική ψύξη του τριχωτού της κεφαλής 

(Scalp cooling) μόνο σε συμπαγείς όγκους 
2)  xρήση IV ammonium trichloro tellurate 

(AS101) 
Η θεραπεία γίνεται με χρήση:

1)  per os 1mg μινοξιδίλη ή τοπικά μινοξιδίλη 

2% (κατά τη διάρκεια και έως 4 μήνες με-
τά την ΧΜΘ).

2)  Τοπική χρήση bimatoprost(0,03%) για την 
απώλεια βρεφαρίδων.

3)  Τοπική χρήση βιταμίνης D3 
4)  Τοπικά κορτικοστεροιδή και αντιβιοτικά per 

os σε περιπτώσεις φλεγμονής του τριχω-
τού

5)  PRP (χωρίς μελέτες ασφάλειας και αποτε-
λεσματικότητας) – JEADV 2018 

6)  Πειραματικές θεραπείες με PTH – CBD 
(Collagen targeted parathyroid hormone 
analog) 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η αλωπεκία μετά την αντικαρκινική θερα-

πεία είναι κάτι παραπάνω από μία αλλαγή 
στην εμφάνιση ιδιαίτερα στα παιδιά και στις 
γυναίκες. Επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα 
ζωής και για αυτό τον λόγο η σωστή ενημέ-
ρωση, υποστήριξη και αντιμετώπιση από ο-
μάδα ογκολόγου - ψυχολόγου- δερματολό-
γου είναι αναγκαία. Είναι αλήθεια ότι οι πα-
ρενέργειες που αφορούν τα μαλλιά δεν είναι 
μόνιμες τις περισσότερες φορές, αλλά ανα-
στρέψιμες μετά την διακοπή των φαρμάκων.

Εκτός από πρακτικές μεθόδους αντιμετώπι-
σης (περούκα, ειδικό τουρμπάνι, κόψιμο των 
μαλλιών) υπάρχουν αν και όχι σε όλες τις πε-
ριπτώσεις, μέθοδοι πρόληψης και θεραπείας. 
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BioSil®
Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου†

Κλινικά αποδεδειγμένο

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

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

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

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

και βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος  
κατά 89% ‡†

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

• Ενισχύει τα νύχια ‡†

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

Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου†

† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. 
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της μείωσης του κολλαγόνου, της ελαστίνης και της 
κερατίνης στο δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια.

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

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

και βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος  
κατά 89% ‡†

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

• Ενισχύει τα νύχια ‡†

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

Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου†

† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. 
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Η Αυτόλογη Μεταμόσχευση Τριχοθυλα-
κικών Μονάδων (ΑΜΤΜ) είναι μία χει-
ρουργική επέμβαση. Το βέλτιστο απο-

τέλεσμα επιτυγχάνεται με συνδυασμό τόσο 
επιστημονικής γνώσης, όσο και κλινικής και 
χειρουργικής εμπειρίας. 

Ιδανικοί υποψήφιοι είναι ασθενείς που πά-
σχουν από:

- ΑΓΑ (Ανδρογενετική αλωπεκία)
-  Μετατραυματικές – μετεπεμβατικές ουλές 

(εγκαύματα, θλαστικά τραύματα, περιγεννε-
τικές ανωμαλίες). 
Αντίθετα δεν μπορούν να υποβληθούν σε 

ΑΜΤΜ ασθενείς που πάσχουν από:
- Γυροειδή αλωπεκία    
-  P.C.A. (Πρωτοπαθείς ουλωτικές αλωπεκίες 

ουδετεροφιλικής, λεμφοκυτταρικής και μει-
κτής αιτιολογίας).

- Telogen effluvium (τελογενής τριχόρροια).
Έτσι συνδυαστικά πρέπει να ληφθούν οι ε-

ξής παράμετροι για να επιτευχθεί το βέλτιστο 
αποτέλεσμα:
1. Ηλικία 
2. Φύλο
3.  Διενέργεια προεγχειριτικού ελέγχου και ε-

κτίμηση της κατάλληλης στιγμής που θα 
γίνει η ΑΜΤΜ. 

4.  Παράμετροι που αφορούν την ενδοεγχει-

ρητική διαδικασία:
-  Η κατάσταση της δότριας περιοχής (έκτασή 

της και πυκνότητα της, δηλαδή τρίχες ανά 
τετραγωνικό εκατοστό δέρματος)

-  Η ποιότητα μοσχευμάτων που λαμβάνονται 
με την εξαγωγή

-  Η έκταση λήπτριας περιοχής.

ΗΛΙΚΙΑ
Για την αντιμετώπιση των Μετατραυματικών 

ουλών: δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. 
Για περιγεννετικές ανωμαλίες η αντιμετώπισή 
τους γίνεται μετά την εφηβεία.

ΑΓΑ: όσο πιο πρώιμη είναι η έναρξή της τό-
σο πιο επιθετική αναμένεται η εξέλιξή της. Έτσι, 
διενέργεια ΑΜΤΜ σε μικρή ηλικία πρέπει να α-
ντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό γιατί η 
ΑΓΑ είναι μια χρόνια εξελισσόμενη αλωπεκία. 
Έτσι, εξαγωγή μεγάλου αριθμού μοσχευμάτων 
να αποφεύγεται σε μικρή ηλικία γιατί στο μέλ-

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΣΗΣ  
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

18η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 

Η μεταμόσχευση τριχών   
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ

Η Αυτόλογη Μεταμόσχευση 
Τριχοθυλακικών Μονάδων (ΑΜΤΜ) 
είναι μία χειρουργική επέμβαση. Το 
βέλτιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται 
με συνδυασμό τόσο επιστημονικής 

γνώσης, όσο και κλινικής και 
χειρουργικής εμπειρίας. 

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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λον πιθανόν να χρειαστεί νέα ΑΜΤΜ (η δότρι-
α όμως δεν είναι μια ανεξάντλητη περιοχή, έ-
τσι χρειάζεται  προσεκτική διαχείρισή της). Ε-
πιπλέον,  όταν πρόκειται να δημιουργηθεί νέα 
πρόσθια μετωπιαίας παρυφής – hair line σε μι-
κρή ηλικία. Θα πρέπει να αποφευχθεί μια πο-
λύ ‘’χαμηλή’’ hairline σε ηλικίες μικρότερες 
των 25-26 ετών. Εκτός από την κλινική εικόνα 
πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται και:
- Τριχοσκόπηση

 (λεπτές τρίχες αντιπροσωπεύουν τη σταδια-
κή μικροσκοποποίηση των τριχικών θυλά-
κων και άρα εξέλιξη της ΑΓΑ) αλλά και

- Τριχοριζόγραμμα 
 Συνήθως συναντάμε στην ΑΓΑ Μεικτά τρι-
χοριζογράμματα (αυξημένες τελογενείς και 
δυστροφικές και μειωμένες αναγενείς).   
Τα παραπάνω προσφέρουν πολύτιμες πλη-

ροφορίες για τη στρατηγική και τη διαχείριση 
της ΑΜΤΜ σε σχέση με την ηλικία. 

Παράλληλα, στο άλλο άκρο του ηλικια-
κού φάσματος σε άτομα της τρίτης ηλικίας θα 
πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο Ι-
στορικό για:
-  Χρόνιες νόσους (ΣΔ 1, 2, ΣΝ, Αθηρωμάτω-

ση)
- Χρόνιους καπνιστές 
-  Χορήγηση φαρμάκων, όπως: β-blockers, α-

ντιπηκτικά, α-ΜΕΑ, αντιεπιληπτικά, ρετινοει-
δή, αντιχοληστεριναιμικά, Βαρέα μέταλλα, 
αντικαταθλιπτικά. 
Πολλές φορές τα τριχοθυλάκια σε αυτές τις 

περιπτώσεις  συνήθως είναι λεπτά, ατροφικά, 
ενδεικτικά γήρανσής τους. 

Εξετάζοντας το φύλο οι σημαντικότερες δι-
άφορες εντοπίζονται σε:

- ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
- ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Είναι απαραίτητο στους άνδρες να προηγεί-

ται έλεγχος με:
- Τριχοριζόγραμμα
- Τριχοσκόπηση 
-  Τριχο scan – λογισμικό (θα δώσει πολύτι-

μες πληροφορίες για τη λήπτρια – δότρια 
περιοχή)
Σπάνια χρειάζεται  έλεγχος για αναιμία - θυ-

ρεοειδή. Δεν απαιτείται ορμονικός έλεγχος. 
Αντίθετα στις γυναίκες ο προεχγειρητικός έ-

λεγχος περιλαμβάνει:
- Τριχοριζόγραμμα 
- Τριχοσκόπηση
- Τριχο scan – λογισμικό

Απαραίτητα χρειάζεται να γίνεται έλεγχος α-
ναιμίας. 
- Θυρεοειδικό έλεγχο .
-  Ορμονικό έλεγχο (μόνο εφόσον υπάρχουν 

ενδείξεις για διαταραχές του κύκλου και/ ή 
δασυτριχισμός). 
Η κλινική εμπειρία δείχνει ότι γυναίκες με ε-

πιθετικά τριχοριζογράμματα (μεικτά με υψη-
λά ποσοστά τελογενών και δυστροφικών αλ-
λά και μειωμένα ποσοστά αναγενών), ύπαρ-
ξη αναιμίας, δυσλειτουργία θυρεοειδούς και 
πιθανή διαταραχή ανδρογόνων δεν είναι κα-

τάλληλες υποψήφιες για ΑΜΤΜ. 
Όσον αφορά τις Ενδοεγχειρητικές διάφο-

ρες στους άνδρες συχνά μια “full shave” 
προσέγγιση (κούρεμα τόσο δότριας όσο και 
λήπτριας) ή μόνο στη δότρια περιοχή και 
“unshaven” στη λήπτρια περιοχή αποτελεί 
τον κανόνα.

Στις γυναίκες  όμως, χρειάζεται να γίνει κού-
ρεμα ζώνης ή ζωνών για την εξαγωγή. Η επι-
λογή να γίνει εξαγωγή με τον τρόπο αυτό έ-
χει σαν αποτέλεσμα τον μειωμένο αριθμό μο-
σχευμάτων που μπορούν να εξαχθούν με την 
τεχνική FUE. 

Όμως, αυτό δεν ισχύει για την FUT. Επίσης, 
στις γυναίκες θεωρείται απαραίτητη η εμφύ-
τευση των μοσχευμάτων ανάμεσα στις υπάρ-
χουσες τρίχες χωρίς να γίνει κούρεμα της λή-
πτριας περιοχής. 

Έτσι, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, 
ώστε να αποφευχθεί το shock loss, δηλαδή ο 
τραυματισμός υπαρχουσών τριχών μετά από 
εμφύτευση των νέων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑ
1.  Effect of Follicular unit Extraction on the Donor Aria. 

Word J. Plast Surg, 2018, May, 7 (2) 193-187
2.  “Hairline restoration: Difference in Men and Women 

Length and Shape”. Facial Plast Surg, 2018, April, 34(2), 
155-158 

3.  Guidlines on Hair Restoration for east Asia patients. Der-
matol Surg, 2016, Jul.,42(7): 883-92

4.  Hair Transplantation for Men, J. Cosmet laser Ther 2008, 
Sep, 10 (3): 154 -160. Investig Dermatol, 2015, Jul 15, 
8: 361-370

5.  Hair Transplantation Surgery: challenges and solutions. 
Clin. Cosmet. Investig Dermatol, 2015, Jul 15, 8: 361-
370.

• Kορυφαίο Προϊόν στη
Δερματολογική - Aντιγηραντική Φροντίδα

• Προσφέρει Iσχυρή Aντιοξειδωτική Δράση

• Προλαμβάνει τη φωτογήρανση

• Πρόληψη & Aντιμετώπιση Δυσχρωμίας

Συνεργική δράση:

ορού Bιταμίνης C (Φυσική σε D & L μορφή)

με Bιταμίνη E  &  α-Λιποϊκό Oξύ
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B y  A S A C  P h a r m a - S p a i n

με πάνω από 153.000 πωλήσεις στην Eλλάδα
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ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Στην αιτιοπαθογένεια εμπλέκονται τόσο γε-

νετικοί, όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες, 
οι οποίοι με την σειρά τους είναι υπεύθυνοι 
για τους μηχανισμούς εκδήλωσης της ατοπι-
κής δερματίτιδας. Δηλαδή τις ανοσολογικές 
διαταραχές και τις διαταραχές επιδερμικού 
φραγμού.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤηΡΙΑ Α.Δ. 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια ατο-
πικής δερματίτιδας στα παιδιά κατά Hanifin 
και Rajka 1980 θα πρέπει να υπάρχουν 3 ή 
4 από τα βασικά και 3 από τα δευτερεύοντα.

Κύρια χαρακτηριστικά
•  Κνησμός
•  Τυπική μορφολογία και κατανομή
•  Βρέφη-νήπια προσβολή προσώπου/εξωτε-

ρικών επιφανειών 
•  Παιδιά-έφηβοι προσβολή καμπτικών επι-

φανειών,λειχηνοποίηση
•  Χρόνια υποτροπιάζουσα δερματίτιδα
•  Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ατοπίας

Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 
(τα σημαντικότερα)
•  Ξηροδερμία
•  Ιχθύαση
•  Ρωγμή κάτω από το πτερύγιο του ωτός
•  Θυλακική υπερκεράτωση
•  Αυξημένη ανοσοσφαιρίνη IgΕ
•  Χειλίτιδα
•  Δερματίτιδα χεριών-ποδιών
•  Επίταση των δερματογλυφικών στις παλά-

μες
•  Προδιάθεση για λοιμώξεις δέρματος
•  Δερματίτιδα τριχωτού κεφαλής

•  Επιδερμιδίτιδα (Pityriasis alba)
•  Dennie-Morgan lines (πτυχώσεις κάτω βλε-

φάρων)
Στη φυσιολογία του δέρματος στην ατοπική 

δερματίτιδα έχουμε πιο λεπτή επιδερμίδα με 
πιο λεπτή κερατίνη, μικρότερη συγκέντρωση 
ενυδατικών παραγόντων και λιπιδίων, αυξη-
μένο pH, αυξημένη συγκέντρωση αλλά και 
απώλεια νερού. Καθώς και αυξημένη απορ-
ρόφηση εκλυτικών παραγόντων αλλά και 
φαρμάκων.

ΕΠΙΔηΜΙΟΛΟΓΙΑ
•  1 στα 5 παιδιά στα αστικά κέντρα (η συγκέ-

ντρωση αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια)
•  3% στους ενήλικες 
•  60% έχει εμφανιστεί στο πρώτο έτος
•  15% εμφανίζεται σε εφηβεία και ενήλικη 

ζωή
•  (στα 20-40 χρόνια peak) 
•  70% των περιπτώσεων υφίεται πριν τα 16 

χρόνια
Η Α.Δ. διαχωρίζεται επίσης σε εξωγενή 

μορφή (όπου συνυπάρχουν ρινίτιδα, άσθμα, 
υψηλή IgE) και στην ενδογενή (σε ποσοστό 
20% στα παιδιά και μεγαλύτερη συχνότητα 
στα βρέφη). Η πρόωρη εκδήλωση της Α.Δ. 
προϊδεάζει για εξωγενή μορφή. Επιπλέον η 
σοβαρότητα της Α.Δ. και της ατοπικής ευαι-
σθητοποίησης σε συγκεκριμένα αλλεργιογό-
να είναι προγνωστικοί παράγοντες. 

Α.Δ. στα παιδιά μπορεί να επανεμφανιστεί 
μετά έτη απουσίας.

Στην πιο κάτω εικόνα βλέπουμε τις διαφο-
ρές στην εντόπιση της Α.Δ. ανάλογα με την η-
λικία. Πιο συγκεκριμένα στους ενήλικες παίρ-
νει τη μορφή λειχηνοειδούς δερματίτιδας κυ-
ρίως σε πρόσωπο και λαιμό, δερματίτιδας χε-
ριών, γενικευμένου εκζέματος, κνήφης, νομι-

σματοειδούυς εκζέματος, ψωριασιόμορφης 
δερματίτιδας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται 
η διαφορική διάγνωση της Α.Δ. των ενηλί-
κων. 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ  
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

Διαφορές στην ατοπική 
δερματίτιδα της πάιδικης 
ηλικιάς & της ένηλικης ζωης

Η ατοπική δερματίτιδα (Α.Δ.) είναι 
μια χρόνια, πολυαιτιολογική, 

υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης 
δερματοπάθεια. Έχει κύριο 

χαρακτηριστικό τον έντονο κνησμό. Η 
συχνότητά της ποικίλλει από 15-30% 

στα παιδιά και 2-10% σε ενήλικες. 
Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται 

με αυξημένη επίπτωση 2-3 φορές 
στις αστικές περιοχές, γεγονός που 

αποδίδεται στις συνθήκες διαβίωσης. 
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ΤΡΟφΙΚη ΑΛΛΕΡΓΙΑ 
ΚΑΙ Α.Δ.

Όσον αφορά την τροφική αλλεργία στην 
Α.Δ. σε σχέση και με την ηλικία επιγραμματι-
κά θα λέγαμε τα εξής: 
•  Η τροφική αλλεργία είναι συχνότερη στα 

παιδιά από τους ενήλικες. 
•  Η αλλεργία στο γάλα και στα αυγά είναι πιο 

συχνή στα μικρότερα παιδιά.  

•  Είναι συχνά παροδική και πρέπει να επανε-
κτιμάται μετά 1-2 χρόνια. 

•  50% παιδιών με αλλεργία στο γάλα είναι ε-
λεύθερα μετά 66 μήνες. 

•  Χαμηλή ειδική IgΕ μικρός πομφός και ή-
πια Α.Δ. είναι καλοί προγνωστικοί παρά-
γοντες. 

•  Υπαρχει συσχέτιση σοβαρότητας Α.Δ. και 
τροφικής αλλεργίας. 

Στα παιδιά κύριο λόγο στην θεραπεία παί-
ζουν εκτός από την πρόληψη των εκλυτικών 
παραγόντων μέτρα ενυδάτωσης ή τοπικές θε-
ραπείες. 

Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψην τις α-
νεπιθύμητες ενέργειες των  στεροειδών (α-
τροφία, καταστολή άξονα) λόγω της σχέση 
επιφάνειας-μάζας σώματος. 

Η αναστολείς καλσινευρίνης χρησιμοποι-
ούνται μετά τα 2 έτη. 

Στους ενήλικες έχουμε περισσότερες θερα-
πευτικές λύσεις που αφορούν τη συστηματι-
κή θεραπεία. 

Λύσεις που στα παιδιά χρησιμοποιούνται 
μόνο στις πολύ σοβαρές μορφές και ύπο τις 
προϊποθέσεις ασφαλούς χορηγησής.
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Κνησμός 
διάφοροποιηςη προςέγγιςης 
άνάλογά μέ την ηλικιά

Ο κνησμός είναι ένα υποκειμενικό 
σύμπτωμα για το οποίο λαμβάνει 
γνώση ο θεράπων γιατρός κατά 

την λήψη του ιστορικού.Πρόκειται 
για το ενοχλητικό αίσθημα μεταξύ 
πόνου και ηδονής που παράγεται 

στην επιφάνεια του δέρματος από 
εξωτερικά ή μη ερεθίσματα και οδηγεί 

στην ανάγκη για ξεσμό. 

Προσβάλλει όλες τις ηλικιακές ομάδες 
και απαιτεί αναλυτική, περιεκτική και 
προσεκτική προσέγγιση καθώς επηρε-

άζει έντονα την ποιότητα ζωής των ασθενών 
και το οικείο τους περιβάλλον.

Μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με την αι-
τιολογία του σε: δερματικό, νευροπαθητικό, 
νευρογενή, ψυχογενή και μικτό ενώ ανάλογα 
με την ηλικιακή ομάδα που προσβάλλει σε : 
παίδων, ενηλίκων και ηλικιωμένων.

Η θεραπευτική προσέγγιση παρουσιάζει δι-
αφοροποιήσεις κυρίως ανάλογα με την ηλικία 
του ασθενή, τόσο όσον αφορά στην ορθή δι-
αγνωστική σκέψη και τελικά διάγνωση και α-
ντιμετώπιση, όσο και σε σχέση με τυχόν πα-
ρενέργειες της εκάστοτε θεραπευτικής επιλο-

γής. Ο κνησμός ως σύμπτωμα, δύναται να συ-
νοδεύει μια πλειάδα νοσημάτων τόσο δερμα-
τικών όσο και συστηματικών: ατοπική δερμα-
τίτιδα, αντιδράσεις σε συστηματικώς - για άλ-
λο λόγο- χορηγούμενα φάρμακα, παρασιτώ-
σεις (ψώρα, φθειρίαση), κνίδωση, παρασιτικές 
κνήφες (νύγματα), κνύζες, φωτοδερματίτιδες, 
δερματίιτιδες (αλλεργικές και εξ’επαφής), κνί-
δωση, ομαλός λειχήνας, μυκητιάσεις, ψωρία-
ση, λοιμώξεις, νευροδερματίτιδες, Τ- δερματι-
κό λέμφωμα, πομφολυγώδη νοσήματα, αιμα-
τολογικά, νευρολογικά νοσήματα κ.α.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται 
στον κνησμό κατά τη διάρκεια της κύησης κα-
θώς το ατοπικό εξάνθημα, το πολύμορφο ε-
ξάνθημα, το πεμφιγοειδές της κύησης και η 
χολόσταση της κύησης μπορεί να είναι ο λό-
γος ύπαρξης κνησμού στη διάρκεια αυτής της 
τόσο ευαίσθητης περιόδου για την έγκυο γυ-
ναίκα. Επίσης ξεχωριστή προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί ώστε να διερευνηθεί και να πιστο-
ποιηθεί εάν ο κνησμός είναι στα πλαίσια κά-
ποιας υποκείμενης κακοήθειας.

Η κάθε ηλικία απαιτεί διαφορετικό χειρισμό 
στην αντιμετώπιση της εκάστοτε κνησμώδους 
δερματοπάθειας της. Στις μικρότερες και με-
γαλύτερες ηλικιακές ομάδες ασθενών, κύρια 
λόγω ηλικίας, προδιαθεσικών παραγόντων, 
ατομικού και οικογενειακού ιστορικού και τυ-

χόν συγχορηγούμενων φαρμάκων απαιτείται 
να δοθεί ειδική εκπαίδευση τόσο στον ασθε-
νή όσο και στο οικείο του περιβάλλον. Θα 
πρέπει να λαμβάνεται χρόνος ώστε να απα-
ντηθούν όλες οι πιθανές απορίες αναφορικά 
με την έναρξη του κνησμού και την αιτιολογί-
α του, καθώς και τον λόγο που επιλέγεται α-
πό τον θεράποντα γιατρό η τελικώς επιλεγ-
μένη και όχι άλλη θεραπεία. Θα πρέπει να 
δοθούν αναλυτικά οδηγίες σχετικά με τα βή-
ματα της θεραπευτικής προσέγγισης, τον χρό-
νο που θα χρειαστεί πιθανά για να παρουσι-
αστούν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και ε-
πιπρόσθετα οτιδήποτε θα πρέπει να αποφεύ-
γεται κατά την διάρκειά της.

Η θεραπεία προσαρμόζεται ακόμη ανάλο-
γα με το εάν ο κνησμός προϋπάρχει τυχόν 
του εξανθήματος, το συνοδεύει ή το ακολου-
θεί. Εάν είναι έντονος, παροξυντικός ή ήπια 
ανεκτός, Πότε παρουσιάζονται και εάν υπάρ-
χουν εξάρσεις ή υφέσεις στην έντασή του, το 
ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τις εκλε-
κτικές εντοπίσεις του δερματικού εξανθήμα-
τος. Η λήψη ενός αναλυτικού ιστορικού, η εν-
δελεχής κλινική εξέταση και τέλος η σωστή ε-
πικοινωνία με τον ασθενή και το περιβάλλον 
του, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείρι-
ση του κνησμού και την εύρεση κατάλληλης 
θεραπείας.

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, T.:210 8316111-13, F.:210 8317343, info@menarini.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και

Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί συχνό αίτιο 

λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ 
η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος (μικρο-
βιαιμία, λοιμώξεις ΚΝΣ) έχει εξαιρετικά δυσμε-
νή πρόγνωση. Τα διαθέσιμα εμβόλια είναι δύ-
ο τύπων: το πολυσακχαριδικό και το συζευγ-
μένο. Το πολυσακχαριδικό 23δύναμο εμβόλι-
ο (PPSV23) επάγει την παραγωγή ειδικών αντι-
σωμάτων έναντι του πνευμονιοκόκκου από τα 
Β λεμφοκύτταρα, ενώ αντίθετα, το συζευγμέ-
νο 13δύναμο εμβόλιο (PCV13) αφενός επάγει 
την παραγωγή ειδικών αντισωμάτων με τη βο-
ήθεια των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων και αφετέ-
ρου επάγει την παραγωγή ειδικών κυττάρων 
μνήμης προσφέροντας μακροχρόνια προστα-
σία. Το 13δύναμο εμβόλιο εγκαθιστά ισχυρή 
ανοσολογική μνήμη, προκαλεί υψηλότερη α-
νοσολογική απάντηση και προστατεύει από 
την αμιγή πνευμονία (μελέτη CAPITA). 

Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του πνευ-
μονιοκόκκου σε όλους τους ασθενείς που 
λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικές θεραπείες 
τόσο με το 13δύναμο συζευγμένο (PCV13) ό-
σο και με το 23δύναμο πολυσακχαριδικό εμ-
βόλιο (PPSV23). Η αλληλουχία των πνευμο-
νιοκοκκικών εμβολίων έχει διαμορφωθεί έ-
τσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνα-
τή ανοσογονικότητα. Αυτοί οι ασθενείς πρέ-
πει να λαμβάνουν και τα δύο είδη εμβολίων. 
Συστήνεται να προηγείται το εμβόλιο PCV13 
και μετά από 8 εβδ. να ακολουθεί το PPSV23. 
Σε άτομα ηλικίας ≥65 ετών που έχει προηγη-
θεί το PPSV23, τότε το PCV13 πρέπει να γίνε-
ται μετά 1 (ένα) χρόνο. Το PCV13 ανεξάρτη-
τα ηλικίας χορηγείται σε μία δόση εφάπαξ. Το 
PPSV23 σε ασθενείς < 65 έτη χορηγείται σε 2 
δόσεις (ανά 5 έτη), ενώ  > 65 ετών απαιτείται 
μία δόση (με απόσταση ≥ 5 έτη (αν είχε γίνει 
προηγούμενη δόση πριν τα 65 έτη).

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠηΣ
Η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης είναι από 

τις πλέον συχνές λοιμώξεις του αναπνευστι-

κού στον γενικό πληθυσμό και συνοδεύεται 
από σημαντική θνησιμότητα και νοσηρότη-
τα, ειδικά σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο α-
ντιγριπικός εμβολιασμός αποτελεί ένα από τα 
πιο ασφαλή και αποτελεσματικά προληπτικά 
μέτρα, καθώς έχει βρεθεί να προλαμβάνει έ-
ως και 60% των κρουσμάτων στους ενήλικες.

Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του ιού 
της γρίπης για όλους τους ασθενείς που λαμ-
βάνουν ανοσοτροποποιητικές θεραπείες με 
μία δόση αντιγριπικού εμβολίου ετησίως πριν 
την έναρξη της επιδημικής περιόδου (Οκτώ-
βριος, Νοέμβριος). Το εμβόλιο έναντι της γρί-
πης που κυκλοφορεί στην Ελλάδα είναι το τε-
τραδύναμο αδρανοποιημένο, που χορηγείται 
σε μία δόση ενδομυϊκά. Ο αντιγριπικός εμβο-
λιασμός αποτελεί ένα ασφαλές και αποτελε-
σματικό μέτρο πρόληψης της γρίπης. 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΡΠηΤΑ ΖΩΣΤηΡΑ
Ο έρπητας ζωστήρας είναι ένα συχνό νόση-

μα, η ετήσια επίπτωση του οποίου στις ΗΠΑ υ-
πολογίζεται σε 1% σε άτομα ≥60 ετών. Οφεί-
λεται στην αναζωπύρωση του ιού της ανεμευ-
λογιάς (VZV), ο οποίος μετά την πρωτολοίμω-
ξη παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα 
αισθητικά γάγγλια των περιφερικών νεύρων. Η 
νόσος χαρακτηρίζεται από νευροπαθητικό (ρι-
ζιτικό) άλγος και ετερόπλευρο φυσαλιδώδες ε-
ξάνθημα στην κατανομή ενός ή περισσότερων 

δερμοτομίων, που αντιστοιχούν στα προσβε-
βλημένα αισθητικά γάγγλια. Η λοίμωξη μπο-
ρεί να συνοδεύεται από μια σειρά πρώιμων και 
απώτερων επιπλοκών, με τη σημαντικότερη α-
πό αυτές να είναι η μεθερπητική νευραλγία 
(νευροπαθητικό άλγος στην κατανομή του ζω-
στήρα που εμμένει για τουλάχιστον 90 ημέρες 
μετά την εμφάνιση του εξανθήματος). Η σημα-
σία της ειδικής κυτταρικής ανοσίας στην αναζω-
πύρωση του VZV είναι ισχυρά τεκμηριωμένη.

Το εμβόλιο έναντι του έρπητα ζωστήρα κυ-
κλοφόρησε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 
2014. Πρόκειται για ένα ζων εξασθενημέ-
νο εμβόλιο του στελέχους Oka και η συγκέ-
ντρωση του ιού είναι 14 φορές υψηλότερη α-
πό το αντίστοιχο για την ανεμευλογιά. Το εμ-
βόλιο ελαττώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης έρ-
πητα ζωστήρα κατά 51% και τον κίνδυνο εμ-
φάνισης μεθερπητικής νευραλγίας κατά 67% 
σε άτομα ηλικίας ≥ 60 ετών.  Μελέτες έχουν 
δείξει την θετική επίδραση του εμβολιασμού 
στην κυτταρική ανοσία έναντι του VZV, καθώς 
φαίνεται ότι αυξάνεται τόσο το ποσοστό των 
ειδικών CD4+ Τ λεμφοκυττάρων, όσο και ο 
αριθμός των πρωτεϊνικών επιτόπων που ανα-
γνωρίζονται από αυτά.

Παρότι το εμβόλιο έχει ένδειξη άνω των 50 
ετών, οι περισσότερες κατευθυντήριες συστά-
σεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, συστήνουν το εμβόλιο να χορηγεί-

ΑΘηΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ  
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Εμβόλια έρπητα ζωστήρα,
πνευμονιόκοκκου, γρίππης 
τι πρέπέι νά γνωριζέι 
ο δέρμάτολογος

Οι λοιμώξεις από ιούς και βακτήρια συνεχίζουν να αποτελούν συχνές αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς 
που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικές θεραπείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τόσο το ίδιο το νόσημα όσο και αυτές 
οι θεραπείες θέτουν τον ασθενή σε αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των λοιμώξεων 
και των επιπλοκών τους μπορεί να προληφθεί με την έγκαιρη χορήγηση εμβολίων.
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PCV13 
για ≥ 19 ετών

PPSV23 για άτομα 19-64 ετών
PCV13 
σε ηλικία ≥ 65

PPSV23 
σε ηλικία ≥ 65

Συστήνεται Συστήνεται
Επαναληπτική 
δόση

Συστήνεται Συστήνεται

ΝΑΙ
≥ 1 χρ. αν έχει 
προηγηθεί το 
PPSV23 

ΝΑΙ 
≥ 8 εβδ. μετά 
το PCV13

ΝΑΙ ≥ 5 χρόνια 
μετά την 
πρώτη δόση 
του PPSV23

ΝΑΙ Εφ’ όσον 
δεν έχει γίνει 
πριν

ΝΑΙ 
≥ 8 εβδ. μετά το PCV13
≥ 5 χρόνια μετά 
από οποιαδήποτε δόση 
PPSV23 σε ηλικία 
< 65ετών

Πίνακας σειράς συνιστώμενων δόσεων για τα δύο εμβόλια PCV13 και PPSV23 
σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
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ται σε άτομα ηλικίας ≥ 60 ετών και σε αυτές τις 
ηλικίες αποζημιώνεται πλήρως από τα ασφα-
λιστικά ταμεία. Δεν προτείνεται η επιβεβαίωση 
έκθεσης στον ιό της ανεμευλογιάς (VZV) με ο-
ρολογικές δοκιμασίες (αντισώματα έναντι του 
VZV) πριν τη χορήγηση του εμβολίου. Το εμ-
βόλιο είναι μία δόση ενδομυϊκά ή υποδόρια. 

Το εμβόλιο έρπητα ζωστήρα αντενδείκνυ-
ται σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, μεταξύ 
των οποίων και σε αυτά που λαμβάνουν κορ-
τικοστεροειδή σε δόση ≥20 mg πρεδνιζόνης, 
μεθοτρεξάτη σε δόση >0.4 mg/kg/εβδομάδα 
και βιολογικούς παράγοντες. Σε ασθενείς που 
πρόκειται να λάβουν αγωγή με βιολογικούς 

παράγοντες, το εμβόλιο συνιστάται να χορη-
γείται τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες πριν την έ-
ναρξη της αγωγής ή τουλάχιστον ένα μήνα 
μετά τη διακοπή αυτής.

Το εμβόλιο έναντι του ΕΖ μπορεί να χορη-
γηθεί ταυτόχρονα με αδρανοποιημένο εμβό-
λιο κατά της γρίπης ως ξεχωριστή ένεση σε 
διαφορετικά σημεία του σώματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και στην Περίλη-
ψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ανα-
φέρεται ότι το εμβόλιο δεν πρέπει να συγχο-
ρηγείται με το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό 
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, διότι η συγχορή-
γησή τους σε μια κλινική μελέτη κατέληξε σε 
μειωμένη ανοσογονικότητα του εμβόλιο ένα-
ντι του ΕΖ και απαιτείται μεσοδιάστημα 4 ε-
βδομάδων μεταξύ τους, αυτό δεν είναι καθο-
λικά αποδεκτό και το CDC προτείνει τη σύγ-
χρονη χορήγηση των εμβολίων σε άτομα στα 
οποία υπάρχει η σχετική ένδειξη.

Τέλος, οι δοκιμασίες για τη διάγνωση της 
λανθάνουσας φυματίωσης (TST, Interferon-γ 
Releasing Assays-IGRAs) συνιστάται να γίνο-
νται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά τη χορή-
γηση του εμβολίου, λόγω του θεωρητικού 
κινδύνου πρόκλησης ανέργιας από τα ζώντα 
εξασθενημένα εμβόλια. 
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ΕΠΙΔηΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ηλικία: οιαδήποτε, όμως οι παράγοντες κιν-
δύνου είναι συχνότεροι στους ηλικιωμένους.
Φύλο: ίση συχνότητα και στα δύο φύλα
Επιπολασμός: 
• νοσηλευόμενα οξέα περιστατικά: 3-14%
• χρονίως νοσηλευόμενοι: 15-25%
• κατ’ οίκον νοσηλευόμενοι: 7-12%
• σε νευρολογικές μονάδες: 20-30%
• σε μονάδες εντατικής θεραπείας: 11%

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός των ελ-

κών εκ κατακλίσεως είναι η ισχαιμική ιστική 
βλάβη και νέκρωση, που προκαλείται από ε-
ξωτερική συμπίεση του χορίου και του υπο-
δέρματος. 

Όταν το δέρμα υφίσταται εξωτερική πίε-
ση που υπερβαίνει αυτή της μικροκυκλοφο-
ρίας (η μέση τριχοειδική πίεση του δέρματος 
είναι ≈ 25mmH), παρεμποδίζεται η ροή του 
αίματος στα αιμοφόρα αγγεία, με απόρροια 
την ανοξία των περιβαλλόντων ιστών. Τα έλ-
κη εκ πιέσεως μπορεί να προκληθούν είτε ύ-
στερα από εφαρμογή συνεχούς, παρατεταμέ-
νης πίεσης σε μαλακούς ιστούς ή από συχνά 
επαναλαμβανόμενη πίεση. Οι ιστοί οι οποί-
οι υπέρκεινται οστικών προεξοχών παρουσι-
άζουν μειωμένη αντοχή στην υποξία, γεγονός 
που εξηγεί την παρουσία κατακλίσεων σε με-
γαλύτερη συχνότητα σε αυτές τις ανατομικές 
περιοχές.

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Εξωγενείς παράγοντες: 
•  Παρατεταμένη άσκηση πίεσης σε περιοχές του 

σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών 
•  Τριβή 
•  Δύναμη διάτμησης είναι η εφαρμογή πίεσης 

που προκαλεί ολίσθηση ή κίνηση μέρους 
του σώματος έναντι άλλης ανατομικής περι-
οχής, χωρίς όμως να γίνεται ανύψωση. Η διά-
τμηση συμβαίνει όταν οι βαθύτεροι ιστοί, συ-
μπεριλαμβανομένων των μυών και του υπο-
δόριου λίπους, κινούνται προς τα κάτω λόγω 
της βαρύτητας, ενώ επιφανειακά η επιδερμί-
δα και το χόριο παραμένουν σταθερά λόγω 
της επαφής τους με κάποια εξωτερική επιφά-
νεια (π.χ. στρώμα, αναπηρική καρέκλα) και 
των δυνάμεων τριβής που αναπτύσσονται.

•  Ακράτεια ούρων ή κοπράνων, έντονη εφί-
δρωση αποτελούν συνθήκες παρατεταμέ-
νης υγρασίας που προκαλούν λύση της συ-
νέχειας του δέρματος

Ενδογενείς παράγοντες: 
•  Μειωμένη κινητικότητα ή η ακινησία (ανα-

γκαστική παραμονή του ασθενούς στο κρε-
βάτι μετά από μία χειρουργική/ορθοπεδι-
κή επέμβαση, διαταραγμένη ψυχική/νοητι-
κή κατάσταση, προχωρημένη ηλικία, ύπαρ-
ξη υποκείμενου νοσήματος ή ακατάλληλη 
νοσηλευτική φροντίδα)

•  Έλλειψη αισθητικότητας (κακώσεις νωτιαίου 
μυελού, νευροπάθεια σακχαρώδους δια-

βήτη, νευροεκφυλιστικές ασθένειες)
•  Υπόταση > πτωχή αιμάτωση ιστών
•  Κακή κατάσταση θρέψης ή υποσιτισμός. Ο 

μειωμένος λιπώδης ή/και μυϊκός ιστός, σε 
συνδυασμό με την λέπτυνση του δέρματος 
των ηλικιωμένων ασθενών ευνοεί την ανά-
πτυξη ελκών εκ κατάκλισης

• Υπολευκωματιναιμία

Ομάδες υψηλού κινδύνου
•  Ηλικιωμένοι
•  Ασθενείς με μειωμένη κινητικότητα 
•  Ορθοπεδικοί ασθενείς (κυρίως με κατάγμα-

τα λεκάνης, σπονδυλικής στήλης και κάτω 
άκρων)

•  Νευρολογικοί ασθενείς
•  Τετραπληγικοί, παραπληγικοί ασθενείς
•  νοσηλευόμενοι στις μονάδες εντατικής θε-

ραπείας

ΚΛΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝΑ
Τα έλκη κατακλίσεως εμφανίζονται εντός των 

2 πρώτων εβδομάδων της οξείας νοσηλεί-
ας ή και νωρίτερα αν ο ασθενής υποχρεούται 
σε πλήρη ακινητοποίηση. Οι βλάβες εντοπίζο-
νται κυρίως πάνω από οστέινες προεξοχές, ό-
πως «στο ιερό οστό, στα ισχιακά κυρτώματα, 
στον μείζονα τροχαντήρα, στις πτέρνες, στους α-
γκώνες, στα γόνατα, στα σφυρά και στην ινια-
κή χώρα». Σε γενικές γραμμές, όμως, μπορούν 
να εκδηλωθούν σε οποιαδήποτε περιοχή του 
σώματος πιέζεται παρατεταμένα πάνω σε μία 
άκαμπτη επιφάνεια (π.χ. αναπηρική καρέκλα, 
στρώμα, κρεβάτι). Η κλινική εικόνα ποικίλλει α-
νάλογα με την βαρύτητα (βάθος) της βλάβης:
•  Πρώιμη αλλοίωση (πριν τον σχηματισμό 

έλκους) χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
εντοπισμένου ερυθήματος που λευκάζει με 
την εφαρμογή πίεσης. 

•  1ου σταδίου: Μη λευκάζον ερύθημα σε ά-
θικτο δέρμα (που δεν έχει λύση της συνέ-
χειάς του). Συχνά συνυπάρχει τοπικά αυξη-
μένη θερμοκρασία, ήπιο οίδημα και επι-
δερμιδική σκλήρυνση, ειδικότερα σε άτο-
μα με σκουρόχρωμο φωτότυπο.

•  2ου σταδίου: Επιπολής ή μερικού πάχους νέ-
κρωση με υποκύανο χρώμα, που αφορά την 
επιδερμίδα ή/και το χόριο. Παρουσία φυσα-
λίδα ή πομφόλυγων, που όταν ρήγνυνται α-
ποκαλύπτονται επιφανειακά, αβαθή έλκη. 

•  3ου σταδίου: Εν τω βάθει νέκρωση, σαφώς 
αφοριζόμενες κρατηροειδείς ελκώσεις και 
ολικού πάχους απώλεια δέρματος. Η βλά-
βη ή η νέκρωση μπορεί να επεκταθεί μέχρι, 
αλλά όχι διαμέσου της περιτονίας.

•  4ου σταδίου: Ολικού πάχους έλκωση με ε-

Έλκη ΕΚ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ 
ΚΑΤΟΥΛηΣ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ

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

Τα έλκη εκ κατακλίσεως αποτελούν εντοπισμένες δερματικές βλάβες που 
εμφανίζονται εξαιτίας της ισχαιμίας των ιστών από παρατεταμένη άσκηση πίεσης 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Συνηθέστερα εντοπίζονται στην ιεροκοκκυγική 
χώρα, στους γλουτούς, στην ωμοπλάτη, υπομαζικά, στο περίνεο και στις φτέρνες, 
αλλά μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε περιοχή του δέρματος υφίσταται 
πίεση, τριβή ή υγρασία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Οι επιπτώσεις τους είναι 
σημαντικές τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το σύστημα υγείας μίας χώρας, αφού 
παρατείνουν την διάρκεια νοσηλείας, καθυστερούν ή αναχαιτίζουν την ανάρρωση 
και επιβαρύνουν το κόστος νοσηλείας.
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κτεταμένη καταστροφή/νέκρωση δέρματος, 
μυών, οστών ή/και υποστηρικτικών δομών, 
σχηματισμός σπηλαίου. Τα έλκη διαθέτουν 
ευρύτερη βάση και στενότερο άκρο, έχο-
ντας τελικά κωνοειδή μορφή, ενώ τα χείλη 
τους μπορεί να είναι υποσκαμμένα.
Λοιπές κλινικές εκδηλώσεις: Πυώδες εξί-

δρωμα και έντονο ερύθημα πέριξ του έλκους 
υποδηλώνουν δευτερογενή λοίμωξη, ενώ η 
συνύπαρξη δυσάρεστης οσμής είναι ενδεικτι-
κή επιμόλυνσης από αναερόβια βακτήρια. Τα 
έλκη με νεκρωμένο ιστό (παρουσία εσχάρας) 
στην βάση τους έχουν μεγαλύτερη πιθανότη-
τα εμφάνισης δευτερογενούς λοίμωξης. Πυρε-
τός, φρίκια ή έντονο άλγος στο έλκος εγείρουν 
υποψίες υπέρ κυτταρίτιδας ή οστεομυελίτιδας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η κλι-

νική εξέταση του ασθενούς συνήθως αρκούν 
για να τεθεί η διάγνωση. Σε περιπτώσεις συνυ-
πάρχουσας δευτερογενούς λοίμωξης, η λήψη 
δείγματος για μικροβιακή καλλιέργεια κρίνεται 
απαραίτητη ώστε να ταυτοποιηθεί ο υπεύθυ-
νος μικροοργανισμός και να δοθεί η κατάλλη-
λη αντιβιοτική αγωγή. Η ιδανικότερη τεχνική 
είναι η λήψη δείγματος από το βαθύτερο τμή-
μα του έλκους με χρήση διατρητήρα (punch). 
Επί υποψίας εν τω βάθει λοιμώξεων (κυτταρί-
τιδα, οστεομυελίτιδα), ο εργαστηριακός έλεγ-
χος φανερώνει λευκοκυττάρωση και αυξημέ-
νη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, ενώ η λήψη 
αιμοκαλλιέργειας κρίνεται απαραίτητη προς α-
ποκλεισμό βακτηριαιμίας ή σηψαιμίας. 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Έλκη λοιμώδους αιτιολογίας (ακτινομυκη-

τίαση)
•  Έγκαυμα
•  Έλκος αγγειίτιδας
•  Βασικοκυτταρικο καρκίνωμα
•  Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
•  Δερματικό λέμφωμα
•  Γαγγραινώδες πυόδερμα

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Mε την άρση της πίεσης και την κατάλληλη 

φροντίδα, τα έλκη 1ου και 2ου σταδίου μπο-
ρούν να επουλωθούν πλήρως εντός 1-2 εβδο-
μάδων, ενώ αυτά του 3ου και 4ου σταδίου σε 6-
12 εβδομάδες. Σε έλκη που δεν επουλώνονται, 
μπορούν να παρουσιαστούν οι εξής επιπλοκές:
•  Οστεομυελίτιδα
•  Πυώδης αρθρίτιδα
•  Σήψη/σηψαιμία
•  Συρίγγια
•  Κακοήθης εξαλλαγή (έλκη Marjolin)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ

Ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η 
πρόληψη εμφάνισης ελκών κατακλίσεως, για 
αυτό κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή προ-
φυλακτικού πρωτοκόλλου σε όλους τους 
ευπαθείς ασθενείς. Οι στρατηγικές πρόληψης 
περιλαμβάνουν τους εξής βασικούς άξονες: 

•  την αναγνώριση ατόμων που βρίσκονται σε 
κίνδυνο για ανάπτυξη κατάκλισης

•  τη διατήρηση και βελτίωση της ανοχής των 
ιστών στην πίεση για την πρόληψη της κα-
ταστροφής τους

•  την προστασία του σώματος από τα ανεπι-
θύμητα αποτελέσματα των εξωτερικών μη-
χανικών δυνάμεων όπως πίεση, τριβή και 
κατάτμηση

•  τη διατροφική υποστήριξη των ασθενών 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους

•  τον έλεγχο και την αποφυγή της υπερβολι-
κής υγρασίας
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα μέτρα πρόλη-

ψης των ελκών κατακλίσεων είναι:
•  Έλεγχος της ασκούμενης πίεσης > αλλαγή 

θέσεως του ασθενή κάθε 2 ώρες, μετατόπι-
ση του βάρους σώματος τουλάχιστον κάθε 
30 λεπτά, παραμονή στη θέση ημι-fowler 
όχι πάνω από 30 λεπτά

•  Έλεγχος των δυνάμεων τριβής > κατάλλη-
λη τοποθέτηση, μετακίνηση και περιστρο-
φή του ασθενούς

•  Αύξηση κινητικότητας > ενεργητική/παθη-
τική φυσικοθεραπεία, έγκαιρη κινητοποίη-
ση ασθενούς

•  Χρήση συστημάτων υποστήριξης, με σκο-
πό την μείωση της πίεσης στο δέρμα > α-
εροστρώματα, μαξιλάρια αφρού, ύδατος, 
γέλης ή αέρα

•  Σωστή φροντίδα του δέρματος > διατήρηση 
στεγνού και καθαρού δέρματος, χρήση ου-
δέτερου καθαριστικού σαπουνιού /λοσιόν ε-
νυδάτωσης, μαλάξεις στις περιοχές που είναι 
επιρρεπείς στην εμφάνιση ελκών εκ κατακλί-
σεως, περιδέσεις και επίδεσμοι κατάλληλα 
τοποθετημένοι και όχι σφιχτά εφαρμοσμένοι

•  Καλή υγιεινή: καθαρά και στεγνά σεντόνια 
χωρίς πτυχώσεις, ελαχιστοποίηση της έκθε-
σης του δέρματος στην υπέρμετρη υγρασία 
από την εφίδρωση, την ακράτεια ούρων ή 
κοπράνων και από τις εκκρίσεις των ελκών

•  Διόρθωση υποθρεψίας: επαρκής ενυδά-
τωση, διατήρηση καλού επιπέδου θρέψης, 
χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή 

χειρουργική, ανάλογα με το στάδιο του έλκους.
Έλκη 1ου ή 2ου σταδίου:
•  Εφαρμογή τοπικών αντιβιοτικών σκευασμά-

των κάτω από υγρή, αποστειρωμένη γάζα. 
Iδιαίτερα αποτελεσματική είναι η εφαρμο-
γή κρέμας τριπλού συνδυασμού για την ά-
μεση ανακούφιση του δέρματος από την 
φλεγμονή και ταυτόχρονα την καταπολέ-
μηση πιθανής συνυπάρχουσας δερματικής 

λοίμωξης ή πρόληψη εμφάνισής της. Ένας 
τέτοιος συνδυασμός περιλαμβάνει: 1) α-
κετονίδιο της τριαμσινολόνης, ένα δραστι-
κό τοπικό κορτικοστεροειδές, με ισχυρή α-
ντιφλεγμονώδη και αντικνησμώδη δράση, 
2) νυστατίνη, ένα αντιμυκητιασικό με εκλε-
κτική δράση έναντι των μυκήτων του γέ-
νους Candida, 3) νεομυκίνη, ένα αντιβιοτι-
κό ευρέος φάσματος, κατά των περισσοτέ-
ρων Gram θετικών και αρνητικών βακτηρί-
ων που προκαλούν δερματικές λοιμώξεις. 

•  Επιθέματα κατακλίσεων. Εάν το έλκος δεν 
επουλωθεί κατά 30% εντός 2 εβδομάδων, 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν επιθέματα υ-
δροκολλοειδή / αφρώδη / αλγηνικά /φιλμ, 
τα οποία διατηρούν υγρό το περιβάλλον 
του έλκους, ώστε να διεγείρεται η επούλω-
ση με τη δημιουργία κοκκιώδους και επι-
δερμικού ιστού.

Έλκη 3ου ή 4ου σταδίου:
•  Επιθέματα κατακλίσεων υδροκολλοειδή / 

αλγηνικά / υδροϊνώδη
•  Χειρουργικός καθαρισμός 

-  χειρουργικός καθαρισμός & απομάκρυν-
ση όλων των νεκρωμένων ιστών/ ουλώ-
δους ιστού /αποτιτανώσεων των μαλα-
κών μορίων

-  αφαίρεση της οστικής προεξοχής
-  κάλυψη των ιστικών ελλειμμάτων
-  σωστή κάλυψη των οστέινων προεξοχών 

με υγιείς μύες
•  Φωτοδυναμική θεραπεία. Μη επεμβατική θε-

ραπεία που επιταχύνει την αναδόμηση των ι-
στών και βοηθάει στην διατήρηση ενός ικα-
νοποιητικού επιπέδου κυτταρικής λειτουργί-
ας, προστατεύοντας τα επιρρεπή σημεία του 
σώματος από το σχηματισμό κατάκλισης.

Λοιμώδεις επιπλοκές: μακροχρόνια αντιβιοτι-
κή αγωγή, μερικές φορές σε συνδυασμό με χει-
ρουργικό καθαρισμό των νεκρωμένων ιστών.
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Θεραπεία έξαρσης

Θεραπεία συντήρησης 
για την αποφυγή  
νέων εξάρσεων

Ο μόνος τοπικός παράγοντας 
στην ψωρίαση με 2 ρόλους
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Κ
άτω από το πρίσμα λοιπόν των 
ενδεχόμενων επιπλοκών από 
τον COVID-19 οι ασθενείς υ-
πο ανοσοκατασταλτικές ή ανο-

σοτροποποιητικτές θεραπείες, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της διερεύνησης και έγι-
ναν πολλές προσπάθειες ώστε να αξιο-
λογηθεί η πορεία του COVID-19 σε α-
σθενείς με ψωρίαση υπο βιολογική θε-
ραπεία και να αξιολογηθούν τυχόν επι-
βαρυντικοί προγνωστικοί παράγοντες.

Πρόσφατα παρουσιάστηκαν δεδο-
μένα από την πρώτη και μεγαλύτερη 
παγκόσμια καταγραφή περιστατικών 
COVID-19 σε ασθενείς με ψωρίαση, ε-
στιάζοντας στην διερεύνηση επιβαρυ-
ντικών παραγόντων που συσχετίστηκαν 
με μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, ό-

πως η αυξημένη ηλικία, το ανδρικό φύ-
λο, η μη καυκάσια φυλή και οι συννο-
σηρότητες.

Η χρήση των βιολογικών παραγό-
ντων φάνηκε να σχετίζεται με χαμηλό-
τερο κίνδυνο νοσηλείας συγκριτικά με 
μη-βιολογικές συστηματικές θεραπείες 
αν και τα ευρήματα χρήζουν περαιτέρω 
επιβεβαίωσης2. 

Αυτό το εύρημα μπορεί να εξηγείται 
από το γεγονός ότι ανοσολογικά μονο-
πάτια που εμπλέκονται στην παθογένει-
α της ψωρίασης καθώς και οι θεραπεί-
ες που χρησιμοποιούνται για να τα κατα-
στείλουν, πιθανά επιδρούν και στην πο-
ρεία του COVID-192.

Σύμφωνα με ευρήματα άλλων μελε-
τών οι ανταγωνιστές της IL-17 ίσως έ-
χουν ευεργετικές δράσεις αναφορικά 
με το σχετιζόμενο με τα Th17 σύνδρο-
μο απελευθέρωσης κυτταροκινών, που 
συνδέεται με κακή πρόγνωση της νόσου 
COVID-19, δεδομένου ότι μπορούν να 
καταστείλουν την παραγωγή πολλών 
κυτταροκινών της μοριακής οδού σημα-
τοδότησης Th17 (συμπεριλαμβανομέ-
νης της επίδρασης των IL-6 και TNF-α σε 
άλλους τύπους κυττάρων)2.

Σε άλλη δημοσιευμένη μελέτη του 
2021, τα δεδομένα φαίνεται ότι συνηγο-
ρούν για την ευεργετική δράση των βι-
ολογικών θεραπειών για την ψωρίαση 
στη λοίμωξη COVID-19.

Καθώς αναπτύσσονται και διατίθενται 
εμβόλια κατά του SARS-CoV-2, η αξι-
ολόγηση της αναμενόμενης ασφάλει-
ας και αποτελεσματικότητας σε ασθενείς 
οι οποίοι χρήζουν θεραπείας με ανοσο-
κατασταλτικά και/ή ανοσοτροποποιητι-
κά φάρμακα, είναι ιδιαίτερα σημαντική4.

Τα εμβόλια τεχνολογίας mRNA φαί-

νεται να προλαμβάνουν την έναρξη και 
την έξαρση των λοιμώξεων COVID-193.

Εμβόλια με μη-ζώντα στελέχη SARS- 
CoV- 2 μπορούν να ληφθούν πριν, κα-
τά τη διάρκεια, ή μετά από την ημέρα 
χορήγησης της βιολογικής θεραπείας, 
χωρίς σημαντική τροποποίηση των θε-
ραπειών. 

Εν κατακλείδι τα εγκεκριμένα και δι-
αθέσιμα εμβόλια έναντι του ιού SARS-
CoV-2 αναμένεται και φαίνεται μέχρι 
στιγμής να είναι ασφαλή για ασθενείς 
υπό βιολογική θεραπεία με κάποιες δι-
αφορές στην αποτελεσματικότητα, ανα-
λόγως του βαθμού ανοσοκαταστολής 
και του τύπου του χορηγούμενου εμ-
βολίου4.
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Ο ρόλος των βιολογικών θεραπειών και οι 
συστάσεις για εμβολιασμό κατά του SARS-CoV-2 
σε ασθενείς υπό βιολογική θεραπεία

Η πανδημία έχει 
οδηγήσει σε 

πρωτόγνωρες 
προκλήσεις στο 

σύνολο του 
πληθυσμού 

αλλά και όλη 
την επιστημονική 

κοινότητα αλλά 
και τις δομές 

υγείας. Παρά το 
γεγονός ότι οι 
περισσότεροι 

ασθενείς με 
COVID-19 

παρουσιάζουν 
ελαφρά 

συμπτώματα, 
ένα περίπου 

5% εξελίσσουν 
ένα συστημικό 

υπερφλεγμονώδες 
σύνδρομο οξείας 

αναπνευστικής 
δυσχέρειας το 
οποίο χρήζει 

αντιμετώπισης σε 
ΜΕΘ, με κίνδυνο 

σηπτικού σοκ, 
πολυοργανικής 
ανεπάρκειας και 

θανάτου.1
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Η IL-17 συμβάλλει στην καταιγίδα απελευθέ-
ρωσης κυτοκινών διεγείροντας την υπερβολι-
κή και ανεξέλεγκτη παραγωγή προφλεγμονω-
δών κυτταροκινών (π.χ. IL-1β, IL-6 και IL-8), πα-
ράγοντα νέκρωσης όγκων-άλφα (TNF-a), παρα-
γόντων διέγερσης χημειοκινών. Η σεκουκινου-
μάμπη και η ιξεκιζουμάμπη είναι ανοσορυθμι-
στικοί αναστολείς της IL-17A και θα μπορού-
σαν να είναι ευεργετικοί παράγοντες στη θερα-
πεία σοβαρού COVID-19. Η μπρονταλουμά-
μπη δρά έναντι του υποδοχέα Α της ιντερλευ-
κίνης-17 (IL-17RA), ενός άλλου πιθανού μορί-
ου-στόχου στη θεραπεία της σοβαρής νόσου
COVID-19.

Βιολογικά σκευάσματα για την ψωρίαση και τη νόσο COVID-19. Οι αναστολείς του παράγοντα νέ-
κρωσης των όγκων (tumor necrosis factor - TNF) και οι αναστολείς της ιντερλευκίνης 17 (IL-17) 
δύνανται να συνεισφέρουν στην πρόλήψη έναντι της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 και την κα-
ταιγίδα κυτταροκινών από την COVID-19. (Kamiya K, et al. J Clin Med. 2021)
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Το Brodalumab δεσμεύει την υπομονάδα Α  
του υποδοχέα της IL-17 με μεγάλη συγγένεια δεσμεύοντας  

όλες τις ισομορφές της IL-17 που υπερεκφράζονται  
στο ψωριασικό δέρμα από όπου και αν παράγονται.1-3

Ταχεία έναρξη δράσης5

Καινοτόμος μηχανισμός δράσης3 Υψηλά επίπεδα δερματικής κάθαρσης4

Παρατεταμένη ανταπόκριση6
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Ω
στόσο προκύπτουν τα ερωτήματα, 
κατά πόσον όλα αυτά τα διατροφικά 
συμπληρώματα που περιέχουν βιτα-
μίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, προ-

σφέρουν πραγματικά στη βελτίωση της κλινικής 
εικόνας των ασθενών και αν ορισμένοι από αυ-
τούς τους παράγοντες έχουν επιστημονικά απο-
δεδειγμένη δράση, ή αν χορηγούνται απλώς 
συνδυαστικά, εν είδει θεραπευτικής παράδο-
σης, χωρίς να προσφέρουν στατιστικά σημαντι-
κή βελτίωση όταν δίδονται ως μονοθεραπεία. 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύ-
ει το σημαντικό ρόλο που παίζουν ορισμένοι δι-
ατροφικοί παράγοντες στη λειτουργία των μη-
τρικών κυττάρων (matrix cells) του βολβού του 
τριχοθυλακίου, ιδίως στη διαίρεση και διαφο-
ροποίηση αυτών, από όπου προκύπτει ο σχη-
ματισμός του τριχικού στελέχους, σε περιπτώ-
σεις μη ουλωτικής αλωπεκίας. Η πλειονότητα 
των στατιστικών δεδομένων προέρχεται από με-
λέτες που αφορούν την ανδρογενετικού τύπου 
αλωπεκία, τη γυροειδή αλωπεκία και την τελο-
γενή τριχόρροια και στους σημαντικότερους δι-

ατροφικούς παράγοντες - και κατ’ επέκταση συ-
μπληρώματα διατροφής που τους περιέχουν 
- κατατάσσονται οι ακόλουθοι:
• Σίδηρος: αποτελεί ίσως τον πλέον αναγνωρι-
σμένο διατροφικό παράγοντα που παίζει σημαί-
νοντα ρόλο στις θεραπείες των μη ουλωτικών 
μορφών αλωπεκίας, κυρίως σε γυναίκες ασθε-
νείς στην προ-εμμηνοπαυσιακή περίοδο και ιδί-
ως σε περιπτώσεις τελογενούς τριχόρροιας και 
ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας. Έχει απο-
δειχτεί ο καταλυτικός ρόλος του σιδήρου στην 
έκφραση ορισμένων γονιδίων στο βολβό της 
τρίχας, και συγκεκριμένα των CDC2, NDRG1, 
ALAD, RRM2 που θεωρείται ότι επάγουν τον 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό, ενώ παράλληλα 
οι περισσότερες συγκριτικές μελέτες επιβεβαιώ-
νουν τα στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επί-
πεδα σιδήρου στον ορό πασχόντων, κυρίως α-
πό τελογενή τριχόρροια και κατά δεύτερον α-
πό ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία που ακο-
λουθεί το πρότυπο απώλειας τριχών των θη-
λέων (female pattern hair loss) {Gowda et al, 
Trost et al}. Οι τιμές φερριτίνης ορού εξακολου-
θούν να θεωρούνται από τους περισσότερους 
συγγραφείς ο βασικότερος βιοδείκτης των επι-
πέδων σιδήρου στον οργανισμό και προτείνεται 
ο διαγνωστικός έλεγχος αυτών στις περιπτώσεις 
γυναικών με τελογενή τριχόρροια και ανδρογε-
νετικού τύπου αλωπεκία, με παράλληλη υπο-
κατάσταση όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε 
τα επίπεδα φερριτίνης να διατηρούνται σε τιμές 
> 40 ng/dL (σε άλλες κατευθυντήριες οδηγίες 
> 70 ng/dL).
• Βιταμίνη D: είναι γνωστός εδώ και δεκαετί-
ες ο αντιφλεγμονώδης και ανοσοτροποποιητι-

κός ρόλος της βιταμίνης D, η έλλειψη της οποί-
ας καταγράφεται σε αρκετά παθοφυσιολογικά 
μοντέλα αυτοάνοσων νοσημάτων. Επιπλέον, η 
βιταμίνη D ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό και 
τη διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων μέσω 
του VDR υποδοχέα (Vitamin D Receptor), γεγο-
νός που λαμβάνει χώρα άλλωστε και στα κερα-
τινοκύτταρα των τριχοθυλακίων, ιδίως στην α-
ναγενή φάση. 

 

Τα αποτελέσματα μετα-αναλύσεων, κυρίως 
στην περίπτωση της γυροειδούς αλωπεκίας ό-
που είναι σαφής ο αιτιολογικός ρόλος της δρά-
σης του ανοσοποιητικού συστήματος, αποδει-
κνύουν στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέ-
δων της βιταμίνης D στους πάσχοντες συγκριτι-
κά με την ομάδα ελέγχου, με τη βαρύτητα της 
νόσου να είναι σε κάποιες από αυτές αντιστρό-
φως ανάλογη των τιμών της βιταμίνης D (Gade 
et al). Για τους λόγους αυτούς προτείνεται σή-
μερα από τους περισσότερους ερευνητές ο δι-
αγνωστικός έλεγχος των επιπέδων βιταμίνης D 
και η αποκατάσταση αυτής, όταν ανευρίσκονται 
χαμηλές τιμές στις περιπτώσεις γυροειδούς α-
λωπεκίας.

 

• Ψευδάργυρος: είναι γνωστές οι επιπτώ-
σεις της έλλειψης ψευδαργύρου σε διάφορες 
μορφές αλωπεκίας, με επιβεβαιωμένη την επα-
νέκφυση των τριχών μετά την ημερήσια λήψη 

Ο ρΟλΟς των ςυμπληρωμάτων διάτρΟφης 
στη θεραπεία της τριχόπτωσης

Ά ρ θ ρ ο  Ε ν η μ Ε ρ ω σ η σ
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Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχτεί παγκοσμίως, σε σημαντικό βαθμό, ο ρόλος των 
συμπληρωμάτων διατροφής στη θεραπεία διαφόρων μορφών τριχόπτωσης, 
με αποτέλεσμα να αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι του θεραπευτικού 
σχήματος στις περισσότερες περιπτώσεις παθήσεων των τριχών.

 

 

 

 

 

 

 

 

ξέ
ν

η
 Δ

η
μ

ο
σί

έυ
ση

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

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

PANTONE 174-11 C

PANTONE 285 C

HAIR MONTH ®

2000 mg/ηµέρα

ΕΦ
ΑΠΑΞ ∆ΟΣΗ

ΚΥΣΤΙΝΗΣ

2000 mg/ηµέρα



Ο ρΟλΟς των ςυμπληρωμάτων διάτρΟφης 
στη θεραπεία της τριχόπτωσης

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

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

PANTONE 174-11 C

PANTONE 285 C

HAIR MONTH ®

2000 mg/ηµέρα

ΕΦ
ΑΠΑΞ ∆ΟΣΗ

ΚΥΣΤΙΝΗΣ

2000 mg/ηµέρα



ΣΕΛΙΔΑ 60

συμπληρώματος ψευδαργύρου, ιδίως σε πε-
ριπτώσεις τελογενούς τριχόρροιας και γυροει-
δούς αλωπεκίας (Kil et al). Για το λόγο αυτό οι 
περισσότεροι συγγραφείς συνιστούν την ημερή-
σια λήψη ψευδαργύρου σε περιπτώσεις αλωπε-
κίας όπου τα επίπεδα στον ορό ανευρίσκονται 
σε τιμές < 70 μg/dL.
• Βιταμίνη C: ο ρόλος της βιταμίνης C στη βελ-
τίωση της τριχόπτωσης, πέραν της αντιοξειδωτι-
κής της δράσης, έγκειται κυρίως στις επιβοηθη-
τικές ιδιότητες που έχει ως χηλικός παράγοντας 
στην εντερική απορρόφηση του σιδήρου. Επο-
μένως προτείνεται η καθημερινή λήψη της συ-
νιστώμενης δοσολογίας βιταμίνης C, σε όλες τις 
περιπτώσεις αλωπεκίας που σχετίζονται με έλ-
λειψη σιδήρου στον οργανισμό. Αντίθετα, δεν 
προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της 
ημερήσιας λήψης βιταμίνης Ε με τη βελτίωση 
της κλινικής εικόνας στις διάφορες μορφές αλω-
πεκίας, παρά τον εξίσου σημαντικό αντιοξειδω-
τικό ρόλο αυτής, με εξαίρεση κάποιες μελέτες 
που δείχνουν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης Ε 
στον ορό ασθενών με γυροειδή αλωπεκία, συ-
γκριτικά με την ομάδα ελέγχου (Ramadan et al).
• Σελήνιο: απαραίτητο ιχνοστοιχείο στη σύνθε-
ση περισσότερων από 35 πρωτεϊνών με αντιο-
ξειδωτική δράση στον οργανισμό, το οποίο α-
ποτελεί τα τελευταία χρόνια συστατικό πολλών 
συμπληρωμάτων διατροφής και τοπικών προϊ-
όντων για τη θεραπεία της τριχόπτωσης. Μελέ-
τες δείχνουν ότι ανευρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα 
σε ορισμένες περιπτώσεις τελογενούς τριχόρροι-
ας, αλλά και ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας, 
ενώ η ευεργετική του επίδραση συνίσταται κυ-
ρίως στην ενίσχυση του επαναχρωματισμού των 
τριχών, ιδίως σε περιπτώσεις πρόωρης απώλειας 
της μελανίνης του στελέχους της τρίχας, όπως και 
μετά από χημειοθεραπείες (Venton et al).
• Βιταμίνη Β: ο ρόλος του συμπλέγματος των 
βιταμινών Β έχει επαρκώς μελετηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια ως προς την επίδραση που έχει 
στην παθοφυσιολογία των μη ουλωτικών α-
λωπεκιών. Συγκεκριμένα, η έλλειψη ριβοφλα-
βίνης (βιταμίνης Β2) αν και σπάνια, μπορεί να 
προκαλέσει τελογενή τριχόρροια, ενώ τα χα-
μηλά επίπεδα βιοτίνης (βιταμίνης Β7) επηρεά-
ζουν τον κύκλο ζωής της τρίχας, καταστέλλο-
ντας την έκφραση ορισμένων γονιδίων και μει-
ώνοντας το μεταβολισμό της γλυκόζης, των αμι-
νοξέων και λιπαρών οξέων, γεγονός που οδη-
γεί σε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο. Τα επίπε-
δα βιοτίνης πρέπει να ελέγχονται, ειδικά σε πε-
ριπτώσεις παιδιατρικών αλωπεκιών που μπορεί 
να σχετίζονται με εγγενή ανεπάρκεια μεταβολι-

σμού της, ενώ κάπoιες μελέτες δείχνουν ότι σε 
περιπτώσεις τελογενούς τριχόρροιας και ανδρο-
γενετικού τύπου αλωπεκίας στο γυναικείο πλη-
θυσμό, τα επίπεδα βιοτίνης ανευρίσκονται χα-
μηλά, σε ποσοστό ως και 38% (Trueb et al), ε-
νώ βελτίωση της κλινικής εικόνας επιτυγχάνεται 
με τη διατροφική υποκατάσταση. Τέλος, αρκε-
τοί συγγραφείς επισημαίνουν το σημαντικό ρό-
λο του φυλλικού οξέος (Β9), καθώς και της βι-
ταμίνης Β12 στην ταχεία φάση κυτταρικού πολ-
λαπλασιασμού της τρίχας, δεδομένου ότι και οι 
δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν τη σύνθεση 
του DNA, την παραγωγή νουκλεϊκών οξέων και 
τον πρωτεϊνικό μεταβολισμό. Ορισμένες μελέ-
τες υποστηρίζουν σήμερα την ανάγκη για δια-
γνωστικό έλεγχο, ειδικά σε περιπτώσεις γυροει-
δούς αλωπεκίας, όπου τα χαμηλά επίπεδα Β9 / 
Β12 φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά τη βαρύ-
τητα και την πρόγνωση της νόσου (Kalkan et al)

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αμινοξέα: η κυστίνη και η μεθειονίνη απο-
τελούν ως γνωστόν δύο θειϊκά αμινοξέα με κα-
ταλυτικό ρόλο στον κύκλο ζωής της τρίχας, κα-
θώς αποτελούν πρόδρομα μόρια της κερατίνης. 
Η κερατίνη αποτελεί το βασικό συστατικό του 
στελέχους της τρίχας, οπότε η ελαττωμένη πρω-
τεϊνική σύνθεση της μπορεί να οδηγήσει σε μεί-
ωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ατρο-
φία των τριχικών θυλάκων και σημαντικού βαθ-
μού τριχόπτωση. Συγκεκριμένα, η συγκέντρω-
ση της κυστίνης ανέρχεται στο 15-17% της κε-
ρατίνης, αποτελούμενη από δύο κυστεΐνες που 
συνδέονται μεταξύ τους με δισουλφιδικό δε-
σμό. Ο δισουλφιδικός αυτός δεσμός αποτελεί 
μόριο κλειδί στη σταθερότητα της πρωτεΐνης της 
κερατίνης, με αποτέλεσμα ο ρυθμός ανάπτυξης 
του τριχικού θύλακα και η διάμετρος του στε-
λέχους της τρίχας να επηρεάζονται από την δια-
τροφική πρόσληψη κυστίνης (Rushton et al). Α-
ξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ο ρόλος της 
παράλληλης αναγκαίας πρόσληψης της βιταμί-
νης Β6, η οποία επηρεάζει αναλογικά τη βιοδια-
θεσιμότητα της κυστίνης στον οργανισμό. Εξάλ-
λου, νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν την ευ-
εργετική επίδραση της Ν-ακετυλ-κυστεΐνης, α-

μινοξέος που προέρχεται από την L- κυστεΐνη, 
στην απομάκρυνση των ελεύθερων ριζών και 
την αντιμετώπιση του οξειδωτικού stress στο ο-
ποίο υπόκεινται οι τρίχες, εξαιτίας της δράσης 
της UV-ακτινοβολίας και το οποίο μπορεί να ο-
δηγήσει σε πρόωρη γήρανση και απώλεια χρώ-
ματος των μαλλιών (Millington et al). Οι παθή-
σεις των τριχών και ειδικά οι διάφορες μορφές 
αλωπεκίας, αποτελούν ένα από τα συχνότερα 
αίτια προσέλευσης των ασθενών στα Δερματο-
λογικά ιατρεία, με τα πολυάριθμα συμπληρώ-
ματα διατροφής να αποτελούν πλέον αναπό-
σπαστο τμήμα της θεραπευτικής φαρέτρας. Τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μελέτες 
περί της αποτελεσματικότητας αυτών είναι αρ-
κετές φορές αντιφατικά, με ορισμένα εξ’ αυτών, 
όπως προαναφέραμε, να επιτυγχάνουν στατιστι-
κά σημαντικού βαθμού κλινική βελτίωση κατά 
τη χορήγηση τους, ενώ άλλα να μην επαληθεύ-
ουν το ρόλο τους στη θεραπεία της τριχόπτω-
σης. Κρίνεται επομένως απαραίτητη η επέκτα-
ση της έρευνας ως προς το ρόλο των συχνότερα 
χρησιμοποιούμενων διατροφικών παραγόντων, 
ώστε να προκύψουν στο μέλλον ασφαλέστερα 
συμπεράσματα αναφορικά με την αναγκαιότητα 
τους, αλλά και τη συσχέτιση των σημαντικότε-
ρων εξ’ αυτών με συγκεκριμένες μορφές μη ου-
λωτικών αλωπεκιών, προκειμένου να μπορέ-
σουμε να επιτύχουμε μια πραγματικά στοχευ-
μένη θεραπευτική παρέμβαση.
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•  Η σύγχρονη, συνδυασμένη αντιρετροϊκή θε-
ραπεία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επί-
πτωσης των καρκίνων αυτών.

•  Η μακρά πλέον επιβίωση των HIV-ασθενών 
ανέδειξε συννοσηρότητες, οι οποίες παλαι-
ότερα δεν ήταν στο επίκεντρο της προσοχής

•  Στις συννοσηρότητες αυτές περιλαμβάνονται 
μεταβολικές διαταραχές, καρδιαγγειακά νοσή-
ματα, νεφρική ή ηπατική νόσος, νευρογνωσια-
κές διαταραχές, αλλά και καρκίνοι (Non-AIDS 
Defining Cancers, NADC)

•  Η επίπτωση των μη-AIDS νεοπλασιών αυξάνε-
ται όσο αυξάνεται η επιβίωση

•  Η συμμετοχή της HIV λοίμωξης σε αυτές είναι 
έμμεση, και πιθανότατα και άμεση

•  Πολύ πρόσφατα (Νοέμβριος 2016), το NIH και 
το National Cancer Institute των ΗΠΑ, ταξινό-
μησε τον HIV στους καρκινογόνους ιούς, μαζί 
με άλλους τέσσερις (EBV, HTLV-1, MCV, HHV8) 

•  Σύμφωνα με την ανακοίνωση του NIH και του 
NCI, οι HIV ασθενείς:

•  Έχουν ώς και 10.000 φορές περισσότερες πι-
θανότητες να εκδηλώσουν Kaposi σε σχέση με 
τον γενικό πληθυσμό, 70 φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο για NHL και, οι γυναίκες, πενταπλάσιο 
κίνδυνο για καρκίνο τραχήλου

•  Έχουν όμως επίσης 25 φορές περισσότε-
ρες πιθανότητες για καρκίνο του πρωκτού, 
5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο 
του ήπατος, 3 φορές για καρκίνο πνεύμονα 
και υπερδεκαπλάσιο για λέμφωμα Hodgkin

•  Δεν έχει αποδειχθεί αυξημένη συχνότητα εμ-
φάνισης καρκίνου του εντέρου, του προστά-
τη ή του μαστού

•  Περαιτέρω, πολλές μελέτες αναδεικνύουν αυ-
ξημένο κίνδυνο και για ακανθοκυτταρικό καρκί-

Καρκίνοι μη εντασσόμενοι 
στον ορισμό του AIDS 

Β. ΠΑΠΑΡΙζΟΣ
Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣυ, Noσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

• Η συσχέτιση του HIV με καρκίνο είναι εξ' αρχής γνωστή
• Η πρώτη περιγραφή κρουσμάτων AIDS είχε, μεταξύ άλλων, αφορμή το σάρκωμα Kaposi: Friedman-Kien AE: 

Disseminated Kaposi’s sarcoma in young homosexual men. J Am Acad Dermatol 1981; 5: 468-471
• Στον ορισμό του AIDS (CDC 1993) εντάσσονται τρείς μορφές καρκίνου: το σάρκωμα Kaposi, το Non-Hodgkin 

Lymphoma και ο διηθητικός καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (AIDS – Defining Cancers, ADC)
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νωμα του επιπεφυκότος, όπως και για καρκίνους 
του δέρματος, εκτός κακοήθους μελανώματος

Conjunctival Eye Cancer Merkel cell Carcinoma

86.620 HIV-patients vs 196.987 controls

Silverberg MJ, Ann Intern Med. 2015 ;163(7):507-18
Πέραν της αυξημένης συχνότητας σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό, οι καρκίνοι σε HIV ασθενείς:

•  Εμφανίζονται συχνά σε ηλικίες νεώτερες από 

Επιδημιολογική μελέτη των σχετιζόμενων με καρκίνο θανάτων ανά πενταετία, 
2000-2010 (Γαλλία)

Vandenhende MA, PLOS ONE 10(6):e0129550

αυτές του γενικού πληθυσμού
•  Εμφανίζονται σε πιό προχωρημένο στάδιο και 

σε ιστολογικά δυσμενή τύπο
•  Εμφανίζουν επιθετικότερη εξέλιξη
•  Έχουν αυξημένη θνητότητα
•  Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις (πχ από HPV συλ-

λοίμωξη) εξελίσσονται συχνότερα και ταχύτε-
ρα πρός κακοήθεια

HIV κΑι κΑρκινοΣ: γιΑτι κΑι πώΣ
•  Οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω τον οποίων κά-

ποιοι ιοί προκαλούν καρκινογένεση δεν έχουν 
επαρκώς διευκρινισθεί

•  Ιδιαιτέρως για τον HIV, οι μηχανισμοί αυτοί εί-
ναι σίγουρα έμμεσοι, και πιθανότατα και άμεσοι

•  Σε κάθε περίπτωση, η καρκινογένεση είναι σύν-
θετο φαινόμενο και τελικό αποτέλεσμα πολλα-
πλών παραγόντων και μηχανισμών

ΣυΝΟΛΙΚΑ, ΣΤΗΝ HIV ΝΟΣΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙ-
δρώντΕΣ πΑρΑγοντΕΣ ΕινΑι:
•  Η μακρά επιβίωση που επιτυγχάνεται με την 

σύγχρονη θεραπεία (αυξημένη ηλικία-γήρανση, 
μακροχρόνια ανοσοκαταστολή, μακροχρόνια 
έκθεση σε συμπαράγοντες)

•  Ανοσοκαταστολή: χαμηλά CD4 (ή χαμηλό να-
δίρ CD4)

•  Ανιχνεύσιμο (ή υψηλό) ιικό φορτίο (>400, 
>1.000, >10.000)

•  Χρόνια ανοσοδιέγερση και φλεγμονή
•  Ανοσογήρανση
•  Συλλοιμώξεις με άλλους ιούς (HBV, HCV, EBV, 

HPV)
•  Τρόπος ζωής (κάπνισμα, αλκοόλ, ουσίες κλπ)
•  Άμεση δράση του HIV (;)
•  Γενετικοί παράγοντες 

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣυΜΜΕΤΟχΗ ΤΟυ 
HIV ΣΕ κΑρκινογΕνΕΣη:
•  Συχνά, η διαδικασία της ενσωμάτωσης του ιϊκού 

DNA στο DNA του κυττάρου προκαλεί αναδι-
άταξη του ιικού DNA και ενσωμάτωση τμήμα-
τος του γενετικού υλικού του ξενιστή σε αυτό. 

Περιστασιακά, η μεταγωγή (transduction) αυ-
τή προμηθεύει τον ιό με ένα γονίδιο του ξενι-
στή, εμπλεκόμενο στον έλεγχο του κυτταρικού 
κύκλου (πρωτο-ογκογονίδιο).

•  Το γονίδιο αυτό μεταγράφεται σε υψηλό βαθ-
μό, λόγω σύνδεσης με τα LTR του ιού, υπερ-
εκφράζεται και μεταλλάσσεται

•  Μεταφέρεται σε επόμενα κύτταρα που θα μο-
λυνθούν

•  Αυτό οδηγεί σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλα-
πλασιασμό, βασικό χαρακτηριστικό της ογκο-
γένεσης

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣυΜΜΕΤΟχΗ ΤΟυ 
HIV ΣΕ κΑρκινογΕνΕΣη:
•  O HIV, όπως και άλλοι ιοί, διαθέτει θέσεις σύν-

δεσης με τον NF-Kb, και η σύνδεση με αυτόν 
συμβάλλει στην ρύθμιση της έκφρασης των ιϊ-
κών γόνων. Η ενεργοποίηση του NF-Kb συν-
δέεται με ενεργοποίηση του HIV από τη λαν-
θάνουσα κατάσταση

•  Η χρόνια ενεργοποίηση του NF-Kb (σε χαμη-
λά ή μεσαία επίπεδα) συνδέεται με καρκίνο

•  Περαιτέρω, η tat-πρωτεΐνη του HIV:
•  Επάγει τη νεο-αγγειογένεση, τη μιτογόνο απά-

ντηση σε νεοπλασματικά κύτταρα και την έκ-
φραση κυτταροκινών φλεγμονής, αναστέλλει 
την απόπτωση και πιθανώς συμμετέχει στην 
καρκινογένεση στο ήπαρ

•  Ακόμη, ο HIV συμμετέχει σε: διαταραχή του 
ομαλού κυτταρικού κύκλου, αναστολή γό-
νων καταστολής όγκων, αναστολή της δράσης 
της τελομεράσης, επαγωγή της δράσης άλλων 
ογκογόνων παραγόντων 

ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
•  Η εμφάνιση ηπατικού καρκίνου συνδέεται κα-

τά κύριο λόγο με συλλοίμωξη με HBV ή HCV.
•  Αναπτύσσεται συνήθως επί ενός ήδη κιρρω-

τικού ήπατος
•  Η συχνότητα εμφάνισής του συνδέεται με το 

είδος του πληθυσμού της μελέτης και των επι-
πολασμό των ιών αυτών

•  Γενικώς, η συχνότητά του είναι 3-6 φορές με-
γαλύτερη από του γενικού πληθυσμού, με ετή-
σια επίπτωση 10-36/100.000

•  Σε σχέση με τους μη-HIV ασθενείς, εμφανίζε-
ται σε μικρότερες ηλικίες, σε πιό προχωρημέ-
νο στάδιο, πιό επιθετικός, με συχνότερες μετα-
στάσεις και με μικρότερη επιβίωση

•  Η θεραπεία της HIV λοίμωξης ΚΑΙ των συλ-
λοιμώξεων μειώνει την αναλογία θανάτων από 
ηπατικό καρκίνωμα

•  Στη συλλοίμωξη HIV-HBV, ο HIV συμπράτ-
τει άμεσα μέσω της δράσης της tat-πρωτεΐνης 
στα ηπατικά καρκινικά κύτταρα και έμμεσα, μέ-
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σω της υποβάθμισης της anti-HBV απάντησης.
•  Ο παθογενετικός μηχανισμός της καρκινογέ-

νεσης στην HCV λοίμωξη είναι λιγότερο σα-
φής, αλλά η αυξημένη φλεγμονή του ηπατι-
κού κυττάρου και η ανεπάρκεια της ανοσολο-
γικής απάντησης συμμετέχουν.

•  Oι ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη αναπτύσ-
σουν ταχύτερα κίρρωση

•  Περαιτέρω, ο HCV έχει συνδεθεί με αυξημένο 
(διπλάσιο) κίνδυνο και μη-ηπατικού καρκίνου 
σε μη-HIV ασθενείς, και ιδιαίτερα NHL

•  H πρόληψη και αντιμετώπιση των συλλοιμώ-
ξεων με τους ιούς αυτούς είναι ουσιώδους ση-
μασίας για την πρόληψη του καρκίνου του ήπα-
τος και, ίσως, και άλλων μορφών

ΛΕΜΦΩΜΑ HoDgkIN
•  Η συχνότητα του λεμφώματος Hodgkin υπο-

λογίζεται από 11 έως 32,3 φορές μεγαλύτερη 
στους HIV ασθενείς σε σύγκριση με τον γενι-
κό πληθυσμό.

•  Ο EBV έχει ανευρεθεί σε 80-100% των HIV 
ασθενών με Hodgkin (παρουσία LMP-1 στις 
ιστολογικές), σε αντίθεση με τους μη-HIV ασθε-
νείς (20-50%)

•  Συχνότεροι ιστολογικοί υπότυποι σε HIV ασθε-
νείς είναι ο μικτής κυτταροβρίθειας και ο λεμ-
φοπενικός, που συνδέονται περισσότερο από 
άλλους υποτύπους με EBV

•  Αυτό διερμηνεύει πιθανώς τη διαφορά συχνό-
τητας του EBV σε HIV και σε μη-HIV ασθενείς

•  Στις ΗΠΑ, εμφανίζεται πολύ συχνότερα σε άν-
δρες (άνδρες: γυναίκες = 6:1) και, αντιθέτως με 
άλλες νεοπλασίες, σε ηλικίες μεγαλύτερες του 
γενικού πληθυσμού (42 vs 40 έτη)

•  Αυξημένος κίνδυνος έχει διαπιστωθεί το δι-
άστημα αμέσως μετά την έναρξη ΑRT (IRIS?)

•  Σχέση με CD4 λεμφοκύτταρα: μεγαλύτερος κίν-
δυνος μεταξύ 50-350, κυρίως μεταξύ 100-200

•  Σε HIV ασθενείς: Εμφάνιση με β-συμπτώματα 
και σε πιό προχωρημένα στάδια (με συμμετο-
χή μυελού, ήπατος και σπληνός) σε σχέση με 
τον γενικό πληθυσμό. Επίσης, μικρότερη συ-
νολικά επιβίωση και ευκολώτερη υποτροπή 
μετά από θεραπεία

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕυΜΟΝΑ
•  Συνολικά, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο συ-

χνότερος ΝΑDC 
•  Η συχνότητά του σε HIV ασθενείς είναι τουλά-

χιστον διπλάσια του γενικού πληθυσμού, με 
ετήσια επίπτωση 34-93 /100.000

•  Η συσχέτισή του με το κάπνισμα είναι κα-
τά πολύ ισχυρότερη εκείνης με την HIV-
ανοσοανεπάρκεια: στις ανεπτυγμένες χώρες, 
>70% των HIV-ασθενών είναι καπνιστές

•  Στα νεοπλασματικά κύτταρα, δεν ανευρίσκονται 
αλληλουχίες του ιού. Εν τούτοις, η tat-πρωτεΐνη 
επάγει την έκφραση πρωτο-ογκογονιδίων σε 
σειρές βρογχοκυψελιδικών κυττάρων: η επί-
δραση του HIV στην καρκινογένεση είναι έμ-
μεση ΚΑΙ άμεση

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟυ ΠΡΩΚΤΟυ
•  Ο καρκίνος του πρωκτού είναι από τους συχνό-

τερους καρκίνους σε πληθυσμούς HIV ασθε-
νών, φθάνοντας τις 25-30 φορές μεγαλύτερη 
συχνότητα από του γενικού πληθυσμού

•  Στις ΗΠΑ, ή ετήσια επίπτωση υπολογίζεται σε 

1-2 /100.000 στο γενικό πληθυσμό, σε 131 
σε HIV-oμοφυλόφιλους και σε 46 σε άλλους 
HIV-ασθενείς

•  Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η συλλοί-
μωξη με κακοήθη στελέχη HPV (>70% HPV-
16), υψηλό ιικό φορτίο HIV ή και HPV, μεγά-
λος αριθμός συντρόφων, παθητικές πρωκτι-
κές επαφές, κάπνισμα, μεγαλύτερη ηλικία κλπ

•  Τα κονδυλώματα ΔΕΝ εξαλλάσσονται σε καρ-
κίνο (καλοήθη στελέχη HPV, συνήθως 6 & 11). 
Όμως, σε HIV-ομοφυλόφιλους άνδρες, η HPV 
λοίμωξη περιλαμβάνει συνήθως πολλαπλούς 
(και κακοήθεις) τύπους (>80%, μέση τιμή = 7 
τύποι/ασθενή)

•  Σε μετα-ανάλυση επιδημιολογικών μελετών 
δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στον επιπολα-
σμό High Grade Anal Intraepithelial Neoplasia 
(HGAIN) μεταξύ HIV(+) και HIV(-) ομοφυλόφι-
λων ανδρών.

•  Άρα, η HIV-ανοσοανεπάρκεια δεν είναι ο κυριό-
τερος παράγων για ανάπτυξη HGAIN (Machalek 
DA, Lancet Oncol 2012; 13:487-500)

•  Είναι όμως βασικός παράγων για εξέλιξη σε καρ-
κίνο. Η πιθανότητα κακοήθους εξέλιξης HGAIN 
υπολογίζεται σε 1 ανά 337 person years σε HIV 
έναντι 1 ανά 4.196 person years σε μη-HIV.

•  H συχνότητα του καρκίνου δεν μειώθηκε με 
την συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία (αντι-
θέτως, αυξήθηκε). Άρα, α) η μακρά επιβίωση 
επιτρέπει τις μεταβολές που επάγονται σε μα-
κροχρόνια διαδικασία από τον HPV και β) Η 
ART δεν προστατεύει τον βλεννογόνο από τις 
διαταραχές αυτές: οι τοπικές συνθήκες άμυνας 

 κυρίαρχη σημασία 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟυ ΚΑΡΚΙΝΟυ ΣΕ HIV ΑΣΘΕΝΕΙΣ
•  Oι HIV-ασθενείς μπορούν σήμερα να λάβουν 

τις ίδιες θεραπείες για καρκίνο, όπως και οι 
υπόλοιποι ασθενείς

•  Περιλαμβάνονται χημειοθεραπευτικά σχήματα, 
ακόμη και εντατικά – επιθετικά, μονοκλωνικά 
αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά, χειρουργικές 
επεμβάσεις, ακτινοθεραπείες και μεταμοσχεύσεις.

•  Την δυνατότητα αυτή την έχει προσφέρει η σύγ-
χρονη αντιρετροϊκή θεραπεία, αφού βελτιώνει 
την ανοσολογική κατάσταση, μειώνει την μυε-
λοτοξικότητα του HIV και άλλων λοιμώξεων, 
μειώνει τη νεφρική βλάβη κλπ

•  Προσοχή χρειάζεται στη χορήγηση ΧΜΘ ή ανο-
σοκατασταλτικών σε μεταμοσχεύσεις (ήπατος, 
μυελού): αλληλεπιδράσεις με ART

•  Τα νεώτερα αντιρετροϊκά (ιδιαιτέρως οι ανα-
στολείς ιντεγκράσης) έχουν ελάχιστες αλλη-
λεπιδράσεις και η συγχορήγηση είναι εφικτή 

προληΨη
Στην πρόληψη του καρκίνου σε HIV ασθενείς πε-
ριλαμβάνονται:
•  Screening test όπου υπάρχουν και είναι εφικτό
• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου: 

- Διακοπή καπνίσματος
-  Διακοπή χρήσης αλκοόλ και λοιπών ουσι-

ών (περιλαμβανομένων των poppers, αλλά 
και αναβολικών, άγνωστων «μαγικών» σκευ-
ασμάτων κλπ)

•  Aντιμετώπιση συλλοιμώξεων (ηπατίτιδα Β και 
C, HPV)

• Εμβολιασμοί (ηπατίτιδα Β, HPV)
•  Αποφυγή έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία, 

solarium κλπ)
• Πρώιμη έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής
•  Έγκαιρη αναζήτηση ιατρικών υπηρεσιών επί 

υπόπτων συμπτωμάτων

προληΨη – κΑρκινοΣ πνΕύμονΑ 
•  Έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις screening 

(α/φία θώρακος, κυτταρολογική πτυέλων, σπι-
ρομέτρηση, LDCT κλπ)

•  Συνήθως απευθύνονται σε άτομα >50 ετών, 
νυν ή πρώην καπνιστές, με οικογενειακό ιστο-
ρικό κλπ

•  Το πιο σημαντικό: αποφυγή καπνίσματος

προληΨη – κΑρκινοΣ ηπΑτοΣ 
•  Αποφυγή καπνίσματος, αλκοόλ, αναβολικών 

κλπ
•  Έλεγχος σωματικού βάρους
•  Πρόληψη ιογενούς ηπατίτιδας
•  Θεραπεία ιογενούς ηπατίτιδας
•  Σε ασθενείς με ηπατίτιδα: AFP, υπερηχογράφη-

μα, άλλες απεικονιστικές μέθοδοι κλπ

προληΨη – κΑρκινοΣ πρώκτού 
•  Η κυτταρολογική εξέταση πρωκτικού επιχρί-

σματος έχει χαμηλή ειδικότητα και ευαισθησία
•  Έχουν προταθεί: δακτυλική εξέταση, κυτταρο-

λογική, High Resolution Anoscopy
•  Δεν υπάρχουν μελέτες τεκμηρίωσης της απο-

τελεσματικότητας
•  Guidelines: Το CDC δεν προτείνει κυτταρολο-

γική. Η EACS προτείνει δακτυλική με ή χωρίς 
κυτταρολογική και HRA μόνον αν υπάρχουν 
ανωμαλίες στην κυτταρολογική

•  Σε περίπτωση κονδυλωμάτων: θεωρητικά, 
όποια θεραπεία καλό είναι να συνοδεύεται και 
με imiquimod ή sinecatechins

•  Εμβόλιο: τεκμηριωμένης ανοσογονικότητας 
σε HIV ασθενείς. Από το CDC προτείνεται σε 
όλους τους HIV ασθενείς <26 ετών, ασχέτως 
CD4 και ασχέτως προηγούμενης HPV λοίμω-
ξης (MMWR 2016 / 65(4);88–90)

ΑΝΤΙΡΕΤΡΟϊΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
•  Δεδομένο: τα επίπεδα CD4 λεμφοκυττάρων και 

ιικού φορτίου συνδέονται με κίνδυνο καρκίνου 
•  H μείωση των δεικτών φλεγμονής με τη θε-

ραπεία μειώνει τον κίνδυνο (Borges AH, Curr 
Opin HIV AIDS 2014;9(1):34-40)

•  SMART study: οι ασθενείς σε διακοπή θερα-
πείας είχαν αυξημένο κίνδυνο

•  START study: υποδιπλασιασμός του κινδύνου 
σε άμεση έναρξη ART

•  H έναρξη ART έχει συνδεθεί με αυτόματη υπο-
χώρηση προκαρκινικών βλαβών (HPV-HGAIN)

•  Αντιρετροϊκά φάρμακα έχουν in vitro αντινε-
οπλασματική δράση (αν.πρωτεάσης, αν.ιντε-
γκράσης, Efavirenz)

•  Δεν έχει τεκμηριωθεί συμμετοχή κάποιων αντι-
ρετροϊκών (ΑΖΤ, αν.πρωτεάσης, Efavirenz) σε 
ανάπτυξη καρκίνου

•  Τα διάφορα συμπληρώματα, εναλλακτικά, υπερ-
τροφές κλπ ΔΕΝ προστατεύουν από καρκίνο 
και ΔΕΝ «ανεβάζουν» τα CD4 λεμφοκύτταρα

•  Αντιθέτως, δεν αποκλείεται να έχουν διάφο-
ρες ανεπιθύμητες επιδράσεις στον οργανισμό

•  Πολύ σημαντικό είναι η αποφυγή των παρα-
γόντων κινδύνου. ID

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Η βριβουδίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν πρόσφατα ή βρίσκονται υπό θεραπεία ή πρόκειται να λάβουν (μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων εβδομάδων) αντικαρκινική χημειοθεραπεία με
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν 5-φθοριοουρακίλη (5-FU) συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης, των προφαρμάκων  (π.χ. καπεσιταβίνη,  και τεγαφούρη) και προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό
αυτών των δραστικών ουσιών ή άλλων 5-φθοριοπυριμιδινών (βλέπε επίσης παραγράφους 4.3, 4.5 και 4.8), και πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν αρχίσει η θεραπεία με φάρμακα της ομάδας 5-
φθοριοπυριμιδίνης.

Η βριβουδίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που έλαβαν πρόσφατα ή βρίσκονται υπό αντιμυκητιασική θεραπεία με φλουκυτοσίνη (ένα προφάρμακο της 5-φθοριοουρακίλης). 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ βριβουδίνης και φθοριοπυριμιδινών (π.χ. καπεσιταβίνη, 5-FU,  τεγαφούρη, φλουκυτοσίνη κ.α.) είναι δυνητικά θανατηφόρα (βλέπε παραγράφους 4.4, 4.5 και 4.8). Θανατηφόρες
εκβάσεις έχουν αναφερθεί μετά από αυτήν τη φαρμακευτική αλληλεπίδραση. Πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων μετά το πέρας της θεραπείας με Βριβουδίνη και την έναρξη της
θεραπείας με φάρμακα της ομάδας των φθοριοπυριμιδινών (π.χ. καπεσιταβίνη, 5-FU, τεγαφούρη, φλουκυτοσίνη κ.α.) (βλέπε παραγράφους 4.3, 4.5 και 4.8). 

Σε περίπτωση λανθασμένης χορήγησης της βριβουδίνης σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν πρόσφατα ή βρίσκονται υπό θεραπεία, η χορήγηση όλων των σκευασμάτων πρέπει να διακοπεί, και να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για τη
μείωση της τοξικότητας των φαρμάκων της ομάδας φθοριοπυριμιδίνης: Άμεση εισαγωγή σε νοσοκομείο και λήψη όλων των μέτρων πρόληψης συστημικών λοιμώξεων και αφυδάτωσης. Θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με
ειδικά κέντρα δηλητηριάσεων (αν υπάρχουν) το συντομότερο δυνατόν για να βρεθεί η κατάλληλη αντιμετώπιση έναντι της τοξικότητας της φθοριοπυριμιδίνης (βλέπε παραγράφους 4.3, 4.5 και 4.8). 

Για την έγκαιρη ΘΕΡΑΠΕΙΑ του ΟΞΕΟΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ
σε ενήλικες ανοσοεπαρκείς ασθενείς1
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ΒΙΒΛΙΟΡΑΦIΑ: 1. Smpc Brivir.

Για την πλήρη λίστα των ΑΕ, των αντενδείξεων και των προφυλάξεων κατά τη χρήση, παρακαλώ όπως συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  
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ADV_BRIVIR_21X29_3_2-21.qxp_Layout 1  12/3/21  10:27 AM  Page 1



ΣΕΛΙΔΑ 66

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ LASER
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ LASER 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ LASER

Το 1917  ο Einstein διατύπωσε 
την άποψη ότι η εκπομπή ακτινοβολίας 
από τα άτομα μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπους: είτε σαν αυτόματη εκπομπή 
άναρχα και ασυντόνιστα, είτε σαν  
προκλητή «διηγειρμένη» εκπομπή με 
συμφωνία στον χώρο και τον χρόνο. 
Δημοσίευσε την  θεωρία της 
«διηγερμένης εκπομπής 
ακτινοβολίας».

Imethodn 1961, Dr. Goldman became the 
first researcher to use a laser to treat a 
human skin disease when he treated 

melanoma. The later became popular in 
removing birthmarks and tattoos without 

leaving much scarring.

In 1966, Dr. Goldman, who worked for much 
of his career as a dermatologist at the 

University of Cincinnati, supervised the first 
operation in which a laser was used to 

remove a tumor without causing bleeding
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•  Imethodn 1961, Dr. Goldman became the 
first researcher to use a laser to treat a hu-
man skin disease when he treated melano-
ma. The later became popular in removing 
birthmarks and tattoos without leaving 

much scarring.
•  In 1966, Dr. Goldman, who worked for 

much of his career as a dermatologist at 
the University of Cincinnati, supervised the 
first operation in which a laser was used to 
remove a tumor without causing bleeding

•  Anderson RR, Parrish JA. Selective photo-
thermolysis: precise microsurgery by selec-
tive absorption of pulsed radiation. Sci-
ence. 1983;220:524–527.

LASER BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΘΕΟχΑΡΗΣ
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συνέβαλε και η χρήση 
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•  Manstein D, Herron GS, Sink RK, Tanner H, 
Anderson RR. Fractional photothermolysis: 
A new concept for cutaneous remodeling 
using microscopic patterns of thermal in-
jury. Lasers Surg Med 2004;34:426–438 

ΣΤΟΙχΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦυΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ LASER
•  Ο Bohr αποκάλυψε ότι ένα άτομο αποτελείται 

από τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια που περι-
στρέφονται σε διακριτές αποστάσεις (δηλα-
δή, μόνο σε συγκεκριμένες ακτίνες), τα οποία 
έχουν αντίστοιχα επίπεδα ενέργειας που αυ-
ξάνονται καθώς αυξάνεται η απόσταση από 
τον πυρήνα. 

•  Με την εφαρμογή ενέργειας, ένα ηλεκτρόνιο 
μπορεί να διεγείρεται σε υψηλότερο επίπε-
δο ενέργειας, αυξάνοντας έτσι την απόστασή 
του από τον πυρήνα. Στη συνέχεια θα επι-
στρέψει αυτόματα στο χαμηλότερο επίπεδο 
ενέργειας με αυτόματη εκπομπή ενός φω-
τονίου φωτός. 

•  Τα φωτόνια που παράγονται με ταυτόχρονη 
διέγερση πολλαπλών ατόμων και των ηλε-
κτρονίων τους οι Einstein και Bose ανακάλυ-
ψαν ότι είχαν την τάση να ενώνονται σε μια 
κοινή κατάσταση, οδηγώντας στην δημιουρ-
γία μιας συνεκτικής δέσμης φωτός - μία δι-
αδικασία που ονομάζεται διεγερμένη εκπο-

μπή ,(stimulated emission) 
•  Όταν αυτή η διαδικασία επιτελείται σε μια κοι-

λότητα με μεγάλο αριθμό ατόμων, μπορεί 
να οδηγήσει σε μια δέσμη φωτονίων υψη-
λής ενέργειας, την δέσμη του laser

ΑΚΡΟΝυΜΙΟ

L
A
S
E
R

Light

Amplification

by  the  Stimulated

Emission

of  Radiation

«ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη 
εκπομπή ακτινοβολίας.»

ΑΚΡΟΝΥΜΙΟ

1960

«ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή 
ακτινοβολίας.»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡχΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕυΗ 
ΤΟυ LASER
Το οπτικό «αντηχείο» - Το ενεργό υλικό - 
Τη διαδικασία άντλησης

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΟυ LASER
•  «Φασματική Καθαρότητα» - Μονοχρωματι-

κότητα: Η ακτινοβολία LASER εκπέμπεται σε 
ένα μόνο μήκος κύματος.

•  «Κατευθυντικότητα»: Η δέσμη Laser έχει πο-
λύ μικρή γωνία απόκλισης, ιδιότητα που επι-
τρέπει να εστιασθεί σε ιδιαίτερα μικρά σημεία.

•  «Συμφωνία»: Η ακτινοβολία διατηρείται στα-
θερή σε διαφορετικά σημεία στο ηλεκτρομα-
γνητικό πεδίο που δημιουργείται.

•  «Ένταση» - Λαμπρότητα: Η ιδιότητα της ακτι-
νοβολίας LASER να συγκεντρώνει υψηλή 
ενέργεια ανά μονάδα επιφανείας

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣυΣΤΗΜΑΤΟΣ LASER ΜΕ 
ΛυχΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΝ LASER LIgHT

χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟυ LASER

PD msec,nanosec,picosecondPD msec,nanosec,picosecondPD msec,nanosec,picosecond

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑχυΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΑΛΜΟυ

ΤυΠΟΙ ΤΩΝ LASER - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
•  Ανάλογα με το ενεργό υλικό που περιέχουν 

και τον τρόπο εκπομπής της δέσμης του laser

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ LASER 
Ανάλογα με το είδος του ενεργού υλικού που 
χρησιμοποιείται για να παραχθεί η δέσμη LASER

LASER 
στερεών

LASER 
υγρών

LASER 
αερίων

LASER 
ημιαγωγών

Nd:YAG ,
Er:YAG, Ρου-
βινίου,
Χολμίου 
Αλεξανδρίτη

LASER
υγρών 
βαφής ή Dye 
Lasers 

Laser CO
2
,

ηλίου-νέου 
(He-Ne) 
Αργού.

Διοδι-
κά LASER ή 
Diode Lasers.

LASER TYPE LASER SOURCE Wavelength
peaks

CW: emit a constant beam 
of light with long exposure 
durations 

Co2
Argon 

10,600 nm
488/514 nm 

Quasi-CW: shutter the CW 
beam into short segments, 
producing interrupted emis-
sions of constant laser energy 

KTP, Coopper 
vapour / bromide
Argon PTL
Krypton

532 nm
510-578 nm
577-585 nm
568 nm
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Pulsed*: emit high-energy 
laser light in ultrashort pulse 
durations with relatively long 
intervening time periods 
between each pulse 

Pulsed dye laser 
(PDL)
QS ruby
 QS alexandrite
 QS (Nd):(YAG) 
Erbium:YA
CO2 (pulsed) 

585-595 nm
694 nm
755 nm
1064 nm
2940 nm
10600 nm

long - short

ΜΗΚΗ ΚυΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ LASER
Τα κυριότερα ιατρικά laser σε συνάρτηση με 
τα μήκη κύματος που εκπέμπουν

ΜΗΚΟΣ ΚυΜΑΤΟΣ LASER kAI ΒΑΘΟΣ 
ΔΙΕΙΣΔυΣΗΣ 

 

•  Για σταθερό spot size 
και ενεργειακή πυ-
κνότητα το Nd YAG 
1064 nm έχει το με-
γαλύτερο βάθος δι-
είσδυσης.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΤΟυ LASER 
ΣΤΟυΣ ΙΣΤΟυΣ 
«Όταν η δέσμη του Laser προσπίπτει στο δέρ-
μα μπορεί να συμβεί:»

Και το αποτέλεσμα που μπορεί να προκα-
λέσει….

•  Το πιο σημαντικό για την θεραπεία εφαρ-
μογή είναι η απορρόφηση. 

•  Όταν απορροφάται η ενέργεια του laser, 
μετατρέπεται σε θερμότητα αυξάνοντας έ-
τσι τοπικά τη θερμοκρασία του ιστού στον 
οποίο προσπίπτει. 

•  Ανάλογα με τη θερμοκρασία που ανα-
πτύσσεται στον ιστό παρατηρούνται και δι-
άφορες βιολογικές μεταβολές όπως η πή-
ξη των πρωτεϊνών, η πηκτική νέκρωση, η 
εξάτμιση του ύδατος των ιστών, η απαν-
θράκωση και η εξάχνωση του ιστού.

Θερμοκρασία Βιολογικές μεταβολές

370 - 60 C ουδεμία μη αναστρέψιμη βλάβη παρατηρείται

60 C έίναι το σημείο πήξης των πρωτεϊνών και ιδιαί-
τερα του κολλαγόνου .ο ιστός παίρνει άσπρο-
γκρι χρώμα και συρρικνώνεται. Το αποτέλεσμα 
της πήξης στα αγγεία αποτελεί ένα τρόπο αιμό-
στασης (πρώτος χρόνος αιμόστασης)

80 C Πηκτική νέκρωση. η αρχιτεκτονική του ιστού δι-
ατηρείται, αλλά τα κύτταρα γίνονται διαφανή και 
το κυτταρόπλασμα «υγροποιείται». Το φαινόμε-
νο δεν είναι αναστρέψιμο και ακολουθείται από 
επούλωση. στο επίπεδο της αιμόστασης, εκτός 
από την πιο σημαντική συρρίκνωση του αγγεί-
ου, εμφανίζεται θρόμβωση και καταστροφή των
ενδοθηλιακών κυττάρων (δεύτερος χρόνος αι-
μόστασης).

82 C Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του αίματος 
μετατρέπεται σε μαύρο. Αυτό συμβαίνει λόγω 
εκφυλισμού της αιμοσφαιρίνης

90 -100 C Αρχίζει ο βρασμός του ενδοκυτταρικού ύδατος. 
η περιεκτικότητά του σε ηλεκτρολύτες πολύ λίγο 
επηρεάζει το σημείο βρασμού. οι δημιουργούμε-
νοι ατμοί αυξάνουν την ενδοκυτταρική πίεση πε-
ρίπου χίλιες φορές. η απελευθέρωση των ατμών 
γίνεται με βίαιη ρήξη του κυτταρικού τοιχώματος.

100 C έφ’ όσον εξατμισθεί το νερό, η αύξηση της θερ-
μοκρασίας γίνεται ταχύτατα.

200 - 500C Απανθράκωση του ιστού. ο ιστός παίρνει μαύ-
ρο χρώμα.

>500 C Αρχίζει η εξάτμιση του ιστού. ο ιστός εξαχνώνεται.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗχΑΝΙΚΕΣ 
ΠΟυ ΠΑΡΑΤΗΡΟυΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟυ LASER 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟυ LASER ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ - 
Στοχο ΕξΑρτΑτΑι Απο: 
•  το μήκος κύματος. 
•  την ισχύ της δέσμης του LASER. 
•  τη διάρκεια της ακτινοβόλησης. 
•  το χρώμα. 
•  και την εσωτερική σύσταση του ιστού.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟυ LASER 
ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ; 
1.  Εξάχνωση της βλάβης
2.  Εκλεκτική απορρόφηση της δέσμης του laser 

από τα χρωμοφόρα στόχους που περιέχο-
νται στην βλάβη

3.  Αφαίρεση της βλάβης με απόλυτο έλεγχο 
της αιμορραγίας 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΚυΡΙΑ χΡΩΜΟΦΟΡΑ ΣΤΟχΟΙ; 

Νερό
Εξωγενείς 

• Aιμοσφαιρίνη • Mελανίνη
• Νερό • Εξωγενείς χρωστικές, tattoo,κ.α

ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΤΩΝ χΡΩΜΟΦΟΡΩΝ ΤΟυ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

χΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ χΑΛΑΡΩΣΗΣ 
(Therma relaxation lTime/TRT) 
ορίζεται το διάστημα που χρειάζεται ένας 
ιστός για να ψυχθεί στο 50% της θερμο-
κρασίας που απέκτησε μετά την πρόπτωση 
της δέσμης Laser.
•  Για τα περισσότερα χρωμοφόρα του δέρμα-

τος, ο χρόνος αυτός είναι ανάλογος του μεγέ-
θους τους, π.χ. τα μελανοσώματα με διάμε-
τρο 0,5-1,0 μm έχουν TRT 1μs, ενώ τα τριχο-
ειδή διαμέτρου 10-100μm έχουν TRT 1ms.

•  Όταν ένας ιστός στόχος θερμανθεί για χρονι-
κό διάστημα μικρότερο από τον TRT, οι βλά-
βες περιορίζονται εντός του συγκεκριμένου 
μόνο ιστού, ενώ οι παρακείμενοι ιστοί πα-
ραμένουν ανέπαφοι

ΣύΣκΕύΕΣ ΨύξΕώΣ κΑι τροποΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΞΆΙρΕΤΙΚΆ σημΆνΤΙΚΆ σημΕΙο 
ΓΙΆ Την ΆΠοΔοΧη Τησ θΕρΆΠΕΙΆσ

LASER TA ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
μού ΑποΨη ΘΑ πρΕπΕι νΑ
ΕΠΑΝΔΡΩΝΟυΝ ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟυΣ ΛΟΓΟυΣ 

Laser CO2 χΑρΑκτηριΣτικΑ
•  Το laser CO2 παράγει μια υπέρυθρο δέ-

σμη, σε μήκος κύματος 10.600nm, πολύ 
μεγάλης εντάσεως που αποροφάται πλή-
ρως από το νερό. 

•  Επειδή ο ιστός του ανθρωπίνου σώματος πε-
ριέχει 75-90% νερό, δημιουργείται εξάχνω-
ση στο σημείο εστιάσεως προκαλώντας έτσι 
τομή, ενώ συγχρόνως σφραγίζονται τα μικρά 
αιμοφόρα αγγεία και λεμφαγγεία

•  Διάμετρος ζώνης περιφερειακής νέκρωσης 
0,15 mm

Ρινόφυμα CO2 laser

ΑΓΓΕΙΑΚΑ LASER

TreaTMeNT OF VasCULar LesIONs
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PWS -PDL
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•  P.D :0,45 ms-spot size: 7-10 mm- fluence: 
7-12j/cm2

•  Επιθυμητό end point: light purpura
•  Αριθμός συνεδριών 6-10
•  Ενίσχυση του αποτελέσματος με χρήση 

άλλου laser -IPL

PWS -PDL

rOsasCea-PDL

• (0.45) 1o ms-1omm-4,5-7 j/cm2
• Purpura η μεταβολή του χρώματος
•  Καλό είναι να συνδυάζεται και με συστη-

ματική ή τοπική αγωγή

 

ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΤΩ χΕΙΛΟυΣ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Nd: YAG LASER

Q-swITCHeD + PICO Laser

THe DIFFereNCes beTweeN Q 
swITCHeD aND PICO Laser 
•  Pico laser is measured is pico-seconds while Q-

switched lasers are measured in nano-seconds 
•  Pico uses photomechanical/pressure waves 

while Q-Switched photoacoustic effect.
•  Pico breaks down the ink into smaller par-

ticles than the Q-Switched 
•  Pico can fully clear a tattoo in as little as 4-6 

treatments the Q-switch can take up to over 20 
treatments, and still leave some fading behind.

bUT THe COsT??
ID
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Νέα πλατφόρμα 755/1064 mm για 45% γρηγορότερη εφαρμογή, 
με spot απο 2 έως 25mm  

Ιδανικό για αποτρίχωση, μελαχρωματικές κηλίδες & αγγεία με 
άριστα αποτελέσματα

Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ laser με τη νέα τεχνολογία Intellltrack & αισθητήρα 
θερμοκρασίας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Lutronic Ελλάδος & Κύπρου

Μελαχρωματικές Κηλίδες

Πριν Μετά

Αγγεία

Πριν Μετά

Αποτρίχωση

Πριν Μετά

Θεσσαλονίκη
Γραφεία: Χαλκιδικής 51
Αποθήκη: Πρασακάκη 97
55535, Πυλαία
2310303013

Αθήνα
Μεσσηνία 21
11526, Αμπελόκηποι
2106532561

medica100.com

 Το πιο σύγχρονο laser Αλεξανδρίτη στην αγορά!!!...

Πλατφόρμα Alexandrite & Nd:Yag

•  Τα stem cells προσκείμενα στον βολβό μπο-
ρεί να μην περιέχουν μελανίνη αλλά υπό-
κεινται σε θερμική βλάβη μεσω διάχυσης 
της θερμότητας απο το τον τριχικό θύλακο. 
Αυτή η καταστροφη των βλαστοκυττάρων 
θα εμποδίσει την αναπτυξη νέας τριχας

•  Η μελανίνη της επιδερμίδας αποτελεί επί-
σης ΣΤΟΧΟ

•  Η αναγενής φάση της τρίχας είναι η ιδανική 
για θεραπεία (αφθονία μελανίνης)

•  20% μονιμη μειωση σε κάθε συνεδρία (α-
ναγενής φαση) είναι το καλύτερο αποτέλε-
σμα που μπορούμε να πετύχουμε .

•  Η μελανίνη έχει καλύτερη απορρόφηση 
στα 690 nm παρά στα μεγαλύτερα μήκη 
κύματος. Η διεισδυση του φωτός είναι με-
γαλύτερη στα 1064nm

•  Ο κίνδυνος στους σκούρους φωτότυπους 
ξεπερνιέται με την «Θερμοκινητική επιλεκτι-
κότητα»: Πώς οι δομές στόχος με μεγάλο 
όγκο (πχ τρίχα) δεν θα μεταφέρουν την ε-
νέργεια που απορροφήσανε στις παρακεί-
μενες δομές; 

Επιλέγοντας το κατάλληλο ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑ-
ΤΟΣ, η θερμική βλάβη συγκεντρώνεται στις 
μεγαλύτερες δομές (θηλή της τρίχας, stem 
cells). To ιδανικό pulse duration για απο-
τρίχωση με laser είναι 10–50 ms, thermal 
relaxation time (TRT) για την επιδερμίδα εί-
ναι (3–10 ms) και για την τρίχα (40–100 ms)

Αποτρίχωση σε λευκεσ, ξΑνθεσ 
κΑί γκρίζεσ τρίχεσ
•  Τις περισσότερες φορές ανεπιτυχής λόγω 

έλλειψης μελανίνης
•  melanin-encapsulated liposomes to im-

prove laser hair removal of non-pigmented 
hair. 

•  Lipoxome spray was applied for 14 days, 
with application six to eight times per day 
prior to a series of eight to ten laser treat-
ments with an 800-nm diode laser. At 6 
months after the last laser treatment, 90% 
of patients experienced a permanent hair 
reduction of over 75% within 10 treat-
ments

•  De Leeuw J, Van der Beek N, Neugebauer 
D. Permanent hair removal of white, gray 
and light blond hair after laser treatment 
combined with melanin encapsulated lipo-
somes.

πΑρΑδοξη εμφΑνίση τρίχοφυίΑσ
μετΑ Απο την Αποτρίχωση με laser 
•  Ποιο συχνά σε φωτότυπους (III–V), 
•  PCOS; Λήψη κορτικοστεροειδών (πχ θερα-

πεία αυτοάνοσων), θεραπείες ορμονικής υ-
ποκατάστασης, λήψη φιναστερίδης 

•  Χαμηλά fluences μπορεί να διεγείρουν τον 
τριχικό θύλακο. Πρόληψη και θεραπεία η 
χρήση υψηλών fluences

•  Η τοπική φλεγμονή μπορεί να διεγείρει την 
μετατροπή vellus σε terminal hair

•  Παρατηρείται συχνότερα στην περιφέρεια 
της περιοχής που αποτριχώνουμε ή σε γει-
τονική περιοχή με την περιοχή που αποτρι-
χώνουμε 

Hair induction after laser- assisted hair remov-
al. Am Acad Dermatol. 2006;54(1): 64–7. The 
overall incidence was 4.5% (30/750) and oc-
curred most frequently on the face and neck 
(28/30 cases) of females darker skin types (III–
IV), indicating a greater tendency for transfor-
mation from vellus to terminal hair in such 
skin types

•  Alexandrite-like 755 nm wavelength di-
odes : Soprano ice vs Typical long pulse 
Alexandrite: Arion (alma lasers)

•  Soprano: pulse duration of 20 ms and a 
pulse repetition rate up to 10 Hz (super 
hair removal mode SHR) or up to 20-150 
ms in classical (hair removal, HR), a fluence 
range of 1-20 J/cm² in SHR or 1-120 J/
cm² in HR, and a spot sizes of 1.5 cm2

•  Thermoelectro contact cooling system us-
ing a sapphire glass window

• Συγκριση σε safety, efficacy and handling

•  H σύγκριση έγινε χρησιμοποιώντας και με 
τις δυο συσκευές fluences 20 J/cm2, pulse 
duration 20msec (spot size 1,5 or 10mm).

Συσκευές laser αποτρίχωσης: 
ΕιδΗ& ΠρΟΕΠΕΜβΑΤιΚΗ φρΟνΤιδΑ

κΑλοκΑσίδησ κωνστΑντίνοσ
δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, διδάκτορας ίατρικής σχολής Α.π.θ.

• Στόχος είναι η μόνιμη εξάλειψη του τριχικού θυλάκου και των 
προσκείμενων σε αυτών βλαστοκυττάρων. 

• Επιλεκτική στόχευση χρωμοφόρων = επιλεκτική φωτοθερμόλυση. 
Η απορρόφηση από την μελανίνη και η θερμική καταστροφή του τριχικού 

θυλάκου εξαρτάται από το μήκος κύματος του laser
• Ιδανικός συνδυασμός θεωρείται ο ανοικτός φωτότυπος δέρματος με 

σκούρα τρίχα
• ruby lasers(694 nm) πιο επιθετικο. Φωτότυποι I-III (ή και IV). 

Ο Αλεξανδρίτης και το διοδικό laser 810 είναι τα πιο ενδεδειγμένα 
και διαδεδομένα. Long pulsed Nd:YAG lasers (1064 nm) μοναδική επιλογή 

σε φωτότυπους V-VI  
• Τα IPL συστήματα παρέχουν ένα φάσμα από 400 nm εως 1400 nm 

σε μαγάλα spot sizes. ΔΕΝ ΕIΝΑΙ LASERs
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•  755 nm diode laser in SHR mode using 6-8 
J/cm2, pulse duration 20msec 

•  Overall, both systems showed a high effica-
cy in hair reduction (88.8 % 755 nm diode 
laser vs. 77.7 % 755 nm alexandrite laser)

•  755 nm diode laser was reported to be less 
painful (δεν εγινε συγκριτική μελέτη με δι-
αφορετικές μεθόδους ψύξης του δέρματος)

•  δεν εγινε διακριση με βαση τον φωτότυπο 
των ασθενών.

Ανεπίθυμητεσ ενεργείεσ 
•  Θυλακιτιδα, παροδικό ερύθημα, περιθυλα-

κικό οίδημα
•  ΟφΘΑΛΜιΚΕΣ ΕΠιΠΛΟΚΕΣ (καταρράκτης, 

ιριδίτιδα, διαταραχή μεγέθους κόρης, δια-
ταραχές οπτικού πεδίου – έγκαυμα αμφι-
βληστροειδους), φωτοφοβία

•  πόνος, 
•  Υπεριδρωσία (μασχάλη)
•  ΕΓΚΑΥΜΑ, 
•  Μεταφλεγμονώδης υπερμελάχρωση

•  Χαμηλότερα fluences συγκριτικά με ανοι-
κτούς φωτότυπους

•  Το μεγαλύτερο μήκος κύματος του Nd:YAG 
εχει ως συνέπεια μικρότερη απορρόφηση 
από την μελανίνη της επιδερμίδας

•  A retrospective study of 150 patients with 
FST IV–VI evaluated the results of hair re-
moval with a 1064-nm Nd:YAG laser with 
a mean fluence of 22.3 J/cm2. An average 
of nine treatment sessions occurred, at in-
tervals of 4–6 weeks, and fluence gradu-
ally increased until adverse effects or dis-
comfort were noted. The mean hair reduc-
tion achieved was 54.3%. In total, 86% of 

patients reported no adverse effects, 8% 
reported hyperpigmentation, and 2.7% 
reported skin burns, all of which healed 
with no permanent scarring or long-term 
complications

•  200 FST IV–V patients with a long-pulsed 
1064-nm Nd:YAG with starting fluences 
of 44/55 J/cm2 for FST IV and 40/50 J/
cm2 for FST V, which were increased by 5 
J/cm2 at every treatment session if there 
were no complaints of discomfort or ad-
verse effects. All patients completed six to 
eight sessions at 4- to 6-week intervals. 

At 6 months after the final session, 50% 
improvement was seen in 68.7% of pa-
tients treated on the lower face, 89.69% 
of those treated on the chin, and 59% of 
those treated on the upper lip. No burns 
or hyperpigmentation were reported

diode 
•  high repetition rate of 5 Hz και χαμηλότε-

ρα fluence (από 5 εως 10 J/cm2) και pulse 
durations of 10–20 ms. 

•  211 ασθενείς της μελέτης είχαν φωτότυπο 
(FST) IV και  55 V 

•  5 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 2 μηνών. Με 
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repetitive millisecond pulses πολλαπλά πε-
ράσματα για να επιτύχουμε heat stacking 
στον θύλακο της τρίχας.

•  Σε follow-up 6-μηνών, 102 από τους 368 
πέτυχαν 25–49% μείωση, 219 ασθενών 
πέτυχαν 50–74% μείωση, και 18 πέτυχαν 
75–100% μείωση

•  9 περιπτώσεις είχαν εγκαύματα πρώτου 
βαθμού και 3 δευτέρου βαθμού, 2 περι-
πτώσεις υπερμελάχρωση και 11 υπομελά-
χρωση 

ΑλεξΑνδρίτησ 
•  Μελετη των Garcia et al. Σε 150 ασθενείς 

FST IV–VI χρησιμοποιώντας 755-nm long-
pulsed alexandrite laser

•  Με 40-ms pulse duration και fluences Από 
13 - 24 J/cm2 (average 18 J/cm2).

•  Μετά από 3 συνεδρίες, ένας μέσος όρος 
μείωσης 40% επιτεύχθηκε και μόνο 2.7% 
ανέφερε ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ε-
γκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, 
υπερμελάχρωση και υπομελάχρωση.

•  Στην πρώτη ομάδα (57 ασθενείς) έγιναν συ-
νεδρίες μόνο με alexandrite laser (τέσσε-
ρεις συνεδρίες με μεσοδιάστημα δυο μη-
νών). 

•  Στην δεύτερη ομάδα (54 ασθενείς) έγιναν 
δυο συνεδρίες με diode laser για τις δυο 
πρώτες συνεδρίες και με alexandrite laser 
για τις επόμενες δυο συνεδρίες. 

•  δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικώς ση-
μαντική διαφορά στο μέσο όρο μείωσης 
της τριχοφυίας στις δύο ομάδες

•  Μέσος όρος ηλικίας για την πρώτη εφαρ-
μογή τα 12.3 έτη. δασυτριχισμός (14 ασθε-
νείς), PCOS (5), γενικευμένη υπερτρίχωση. 

•  1 ασθενής έκανε συνεδρία υπό γενική αναι-
σθησία (νοητική υστέρηση), 8 με κρέμα το-
πικού αναισθητικού (μέσος όρος ηλικίας 10 
έτη), και 15 χωρίς αναισθησία (μεγαλύτε-
ρος μέσος όρος ηλικίας 14 έτη). 

•  Σε δύο περιπτώσεις αναγκαστήκαμε να χα-
μηλώσουμε fluences λόγω διαμαρτυρίας 
του ασθενούς. 

•  Καμία ανεπιθύμητη ενέργεια.

•  follow-up 18 μηνών
•  Αlexandrite και Nd:YAG lasers ήταν αποτε-

λεσματικά στην αποτρίχωση στα πόδια.
•  Η ΣΥνδΥΑΣΤιΚΗ ΕφΑρΜΟΓΗ όχι μόνο δεν  

είχε κάποιο επιπρόσθετο όφελος, αλλά εί-
χε και περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες

Tips στην επίλογη ΑλεξΑνδρίτη 
•  Spot sizes 18; 20; 24;
•  Εκατομμύρια shots στα οποία απαιτείται 

αλλαγή λαμπών
•  Σύστημα ψύξης (κρύος αέρας; Κρυογόνο; 

Συνδυασμός; )
•  Ταχύτητα σάρωσης
•  Συστήματα ασφάλειας για προστασία από 

εγκαύματα
•  Κόστος service

•  Προσβασιμότητα σε service
•  Αγορά UPS ή έστω σταθεροποιητή τάσης

ΑλεξΑνδρίτησ μονο Ή δίπλο σ
υστημΑ (ΑλεξΑνδρίτησ - NdYag) 
•  Nd Yag:
•  δυνατότητα αποτρίχωσης σε φωτότυπους IV-VI
•  δυνατότητα αγγειακών θεραπειών
•  δυνατότητα επιπλέον θεραπειών αισθητι-

κής φύσης (skin rejuvenation, flushing, ε-
ρυθημα)

•  Μικρή διαφορά τιμής.

TIPS στην επιλογη 
LASER Αποτριχωσησ

O Αλεξανδριτης είναι, δικαίως κατά την γνώμη μου, 
το επικρατέστερο laser αποτρίχωσης στην χώρα μας. 

Αποτελεί απαραίτητη επένδυση σε ένα δερματολογικό ιατρείο 
που ξεκινάει (μαζί με το laser διοξειδίου είναι τα απολύτως απαραίτητα 

lasers) οπότε η επιλογή του κατάλληλου laser είναι ένα σημαντικό ζήτημα. 
Τα βασικά κριτήρια που θα καθορίσουν την επιλογή μου είναι:

•  Το laser να υποστηρίζει μεγάλα spot size (τουλαχιστον 18 αλλά και 20 , 22 , 25mm). Το με-
γάλο εμβαδόν σάρωσης σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα σάρωσης (πχ 3Hz) , θα μου 
εξασφαλίσει μια πολύ γρήγορη εφαρμογή. Αυτό εχει ιδιαίτερη σημασία όταν πρόκειται να 
αποτριχώσουμε μεγάλες επιφάνειες (πόδια, αντρική πλάτη). 

•  Η εφαρμογή να είναι πλήρως παραμετροποίησιμη  ως προς την ενέργεια  (Fluence) , αλλά 
και το εύρος παλμού (pulse width) καθώς και την ταχύτητα σάρωσης (Hz)

•  Όσον αφορά το σύστημα ψύξης που εξασφαλίζει ασφαλή και ανώδυνη εφαρμογή, θέλω να 
παρέχεται η δυνατότητα ψύξης με κρύο αέρα. Αυτό μειώνει δραστικά το κόστος της εφαρ-
μογής αλλά και παρέχει την ασφάλεια ότι δεν πρόκειται να ξεμείνω ποτέ από κρυογόνο. Αν 
η συσκευή παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης κρυογόνου μαζί με τον αέρα ή ε-
ναλλακτικής χρήσης κρυογόνου, αυτό είναι ευπρόσδεκτο.

•  Συστήματα ασφαλείας για προστασία του δέρματος από εγκαύματα λόγω λάθος χειρισμού: 
Κάποια σύγχρονα συστήματα laser κάνουν θερμομέτρηση του δέρματος πρίν από κάθε 
χτύπο (βολή). Έτσι αν το συγκεκριμένο σημείο του δέρματος έχει δεχθεί προηγουμένως 
βολή (από αμέλεια του χειριστή που δεν μετακινήθηκε σε διπλανό σημείο) δεν επιτρέπει  να 
διπλοχτυπήσουμε στο ίδιο σημείο γιατί «διαβάζει» υψηλή θερμοκρασία (τα περισσότερα ε-
γκαύματα προκύπτουν από διπλοχτυπήματα ή από μεγάλο overlap, δηλαδή από αλληλεπι-
κάλυψη, ενώ τα υπόλοιπα από λάθος παραμετροποίηση της εφαρμογής)

•  Δυνατότητα διπλής πλατφόρμας με συνδυασμό Αλεκανδρίτη με NdYAg laser: Το ΝdYAg 
προσφέρει μεγάλη ασφάλεια σε σκούρους φωτότυπους, αλλά μας δίνει την δυνατότητα να 
κάνουμε και άλλες εφαρμογές με το σύστημα μας όπως θεραπεία ευρυαγγειών και θερα-
πείες αντιγήρανσης

•  Αριθμός χτυπημάτων (shots) στα οποία απαιτεί το μηχάνημα το τυπικό service (αλλαγή λα-
μπών, φίλτρων): Σε κάποια σύγχρονα lasers μπορούμε να κάνουμε το τυπικό service στα 
2.000.000 shots ή και παραπάνω, ενώ σε παλαιότερα lasers καναμε service κάθε 1.000.000 
shots. Αυτό αλλάζει δραματικά το κόστος χρήσης.

•  Το κόστος του τυπικού service , αλλά και των αναλώσιμων ανταλλακτικών (φακοί, οπτική 
ίνα, pump chamber)

•  H προσβασιμότητα στο service: είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει service και άμεση υπο-
στήριξη στην πόλη που εργάζεσαι ή να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης σε εύλογο χρονικο 
διάστημα  (1-3 ημέρες)

•  Η εμπειρία των τεχνικών και η ποιότητα υποστήριξης-service: γιατί τον αντιπρόσωπο τον 
βλέπεις μια φορά , με τους τεχνικούς όμως αναπτύσσεις μακροχρόνια συνεργασία.

•  Εγγύηση του laser – δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης – δυνατότητα ετήσιου συμβολαί-
ου συντήρησης (service)

Όποια και να είναι η επιλογή σας συνιστώ ανεπιφύλακτα την εγκατάσταση τριφασικού 
ρεύματος στο ιατρείο και την εγκατάσταση UPS ή έστω σταθεροποιητή τάσης 
στην ηλεκτρολογική παροχή του laser (για προστασία της επένδυσής μας)
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ΣΕΛΙΔΑ 86

Π
ρακτικά το διοδικό λέιζερ 
(ακόμα και όταν λειτουρ-
γεί στα 755nm) δεν μπο-
ρεί να παρέχει αρκετά ι-

σχυρούς βραχείς παλμούς για να 
διαχειριστεί αποτελεσματικά την λε-
πτή ανοικτόχρωμη τριχοφυία ή τρι-
χοφυία με μικρή περιεκτικότητα με-
λανίνης. 

Το διοδικό λέιζερ μπορεί κατ' 
αρχάς να διαχειριστεί την χοντρή 
και σκούρα τριχοφυία στην πρώ-
τη ή/και δεύτερη συνεδρία αλλά 
στις επόμενες (όταν αρχίζει να εμ-
φανίζεται νέα τριχοφυία σε αναγε-
νή φάση) έχουν πρόβλημα με τις 
λεπτές ανοικτόχρωμες τρίχες. Πρα-
κτικά το διοδικό λέιζερ, κατά μέσο 
όρο, χρειάζεται 8-12 συνεδρίες. 

Από την άλλη μεριά, αυτό το πρό-
βλημα αντιμετωπίζεται εύκολα από 
το λέιζερ κρυστάλλου Αλεξανδρί-
τη που μπορεί να εκπέμπει ιδιαίτε-
ρα βραχείς παλμούς γιατί διαθέτει 
υψηλότερη αιχμή ισχύος. 

Για παράδειγμα, ένα μηχάνημα σαν 
το Motus μπορεί να λειτουργεί με 
αιχμή ισχύος  5,6-6 KW χωρίς κατα-

πόνηση, έτσι ώστε με την μισή ενέρ-
γεια να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα 
και μεγαλύτερη άνεση για τον ασθε-
νή, συγκριτικά με κάθε διοδικό λέ-
ιζερ 755nm. 

Πρακτικά το λέιζερ κρυστάλλου 
Αλεξανδρίτη διαχειρίζεται άριστα την 
λεπτή ανοικτόχρωμη τριχοφυία κα-
θώς η υψηλή αιχμή ισχύος επιτρέπει 
την βαθύτερη διείσδυση και πραγ-
ματοποιεί αποτελεσματική και επιλε-
κτική καταστροφή του “εξογκώμα-

τος” και της θηλής χωρίς βλάβη της 
επιδερμίδας, καθόσον ο στόχος εί-
ναι η ευμελανίνη του στελέχους και 
του θυλακίου στο επίπεδο του εξο-
γκώματος και της δερματικής θηλής. 

Παρέχει ανώδυνη θεραπεία και επι-
πλέον αποφεύγονται πιθανές παρε-
νέργειες που μπορεί να δημιουργή-
σει το διοδικό λέιζερ ιδιαίτερα όταν 

χρησιμοποιεί υψηλές ενέργειες παλ-
μού. Ο συνήθης μέσος όρος συνε-
δριών με λέιζερ κρυστάλλου Αλε-
ξανδρίτη είναι 6-8.

Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστι-
κό των μηχανημάτων Αλεξανδρίτη 
με κρύσταλλο είναι ότι η άκρη των 
διαφόρων χειρολαβών είναι στρογ-
γυλή που μπορεί κανείς να τα ξεχω-
ρίσει από τα διοδικα που έχουν την 
άκρη των χειρολαβών σε παραλλη-
λόγραμμο σχήμα.

Η Βασική Διαφορά μεταξύ 
Διοδικού Λέιζερ 755nm 
και Λέιζερ Κρυστάλλου 
Αλεξανδρίτη 755nm

Το διοδικό λέιζερ 
έχει ένα τεχνολογικό 

όριο όσον αφορά την 
δυνατότητα εκπομπής 

βραχέων παλμών 
υψηλής ενέργειας. 
Το διοδικό λέιζερ 

αυξάνει την διάρκεια 
παλμού για να 

προσφέρει αυξημένη 
θερμική ενέργεια, 

γιατί δεν μπορεί να 
“συγκεντρώσει” 

την αυξημένη αυτή 
ενέργεια σε βραχείς 

παλμούς. Λόγω 
της τεχνολογίας 
κατασκευής του 

παρουσιάζει χαμηλή 
αιχμή ισχύος.  

Νεότερα διοδικά λέιζερ 
φθάνουν τα 2-3-4 KW 

(διατηρώντας λογικές 
τιμές αγοράς) αλλά 

δεν μπορούν να πάνε 
υψηλότερα. 

Απο την επίστημονίκη βίβλίοθηκη τησ sadeNT

Κεντρικά Γραφεία
1ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-

Μαρκοπούλου, 
Παιανία Αττικής 19002

Τηλ.: 2111022900
email: info@sadent.com

www.sadent.com
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 εταιρεία PAPAPOSTOLOU σε συνεργασία με τη Ηγερμανική εταιρεία Asclepion Laser Technologies, 
έφερε στην Ελλάδα το μοναδικό και πρωτοποριακό 

PicoStar   Laser.

To  χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη PicoStar Laser
τεχνολογία  για  την  αφαίρεση  των  τατουάζ,  των 
χρωματισμένων βλαβών και του μόνιμου μακιγιάζ. Χάρη 
στην υψηλότερη ενέργεια και τους συντομότερους 
παλμούς, η θεραπεία με το είναι πολύ γρήγορη, PicoStar   
ήπια, ως επί το πλείστον αναίμακτη και δεν αφήνει 
καθόλου ουλές. 

Τα δύο μήκη κύματος παρέχουν στους γιατρούς την 
ευελιξία να προσαρμόζουν τις θεραπείες τους ακριβώς 
στις ανάγκες των ασθενών τους και σε μία ευρεία γκάμα 
χρωμάτων (από τα πιο σκούρα χρώματα έως το μπλε και το 
κόκκινο). 

Το  παράγει παλμούς κάτω από 300 ps για την PicoStar 
αποτελεσματικότερη θεραπεία των χρωματισμένων και 
πολύχρωμων τατουάζ. Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί 
για μεγάλη διάρκεια με υψηλή ταχύτητα χωρίς να 
χρειάζονται προ-παλμοί (pre- pulses) για τον χρήστη. 
Αυτό, το καθιστά ως ένα από τα ταχύτερα και πιο 
αξιόπιστα συστήματα PICO στην αγορά. Οι εξαιρετικά 
σύντομοι παλμοί, επιτρέπουν τη διάλυση των σωματιδίων 
χρωστικής  ουσίας  χωρίς  οποιεσδήποτε  θερμικές 
παρενέργειες ή ουλές. Αυτό αυξάνει την άνεση του 
ασθενούς  και  παρέχει  μεγαλύτερη  ευελιξία  και 
αποτελεσματικότητα.

Το διαθέτει εργονομική, λεπτή και ελαφριά PicoStar 
χειρολαβή. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
ατσάλι για  εύκολο χειρισμό και καθαρισμό. Χάρη στον 
περιστρεφόμενο δακτύλιο της χειρολαβής, το μέγεθος της 
κεφαλής μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς να χρειαστεί να 
αλλαχθεί η χειρολαβή ή το άκρο. Αυτό προσφέρει 
ευελιξία και το μέγιστο βαθμό ακρίβειας.

Ένα ειδικό σύστημα φακών δημιουργεί ένα ομοιoγενές 
πεδίο, χωρίς hot spots, διανέμοντας την ενέργεια του laser 
με απολύτως τέλειο τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
λιγότερο πόνο και χαμηλότερα επίπεδα αιμορραγίας. Το 
σχήμα της κεφαλής έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει την 
καλύτερη  κάλυψη  της  περιοχής  θεραπείας  με 
μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα .  Η  χειρολαβή 
μεγέθυνσης (zoom) με αυτόματη ανίχνευση σημείου, 
επιτρέπει την ευέλικτη και εύκολη ρύθμιση για όλες τις 
εφαρμογές  και  τις  περιοχές  του  σώματος.  Αυτό 
εξασφαλίζει γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική 
θεραπεία με ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Το   διαθέτει μεγάλη, ευκρινή και εύχρηστη LCD PicoStar
10.1” οθόνη αφής. Έχει επανασχεδιαστεί πλήρως και 
προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη. Το μενού είναι 
κατάλληλο τόσο για αρχάριους χρήστες όσο και για 
ειδικούς. Τα μεγάλα κουμπιά και εικονίδια προσφέρουν 
καλή ανιχνευσιμότητα και το σκούρο φόντο αποδίδει 
μεγαλύτερη αντίθεση και ευκρίνεια χρωμάτων. Υπάρχει 
σαφής επισήμανση των ενεργών στοιχείων μέσω του 
μεγέθους και της αλλαγής χρώματος. Οι αρχάριοι μπορούν 
να επιλέξουν την ένδειξη και να ορίσουν αυτόματα τις 
αντίστοιχες παραμέτρους. Οι επαγγελματίες χρήστες 
μπορούν να πάνε απευθείας στην οθόνη εργασίας με όλες 
τ ι ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  π α ρ α μ έ τ ρ ω ν ,  γ ι α  γ ρ ήγ ο ρ η  κα ι 
αποτελεσματική θεραπεία

ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ PICO LASER ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Nd: YAG διπλό μήκος κύματος (1064/532nm)

Υψηλότερη ενέργεια και βραχύτεροι παλμοί

Μεγέθυνση της χειρολαβής με διαφορετικά μεγέθη 
κεφαλών

Ομοιόμορφο προφίλ δέσμης και αυτόματη ανίχνευση 
σημείου

Οθόνη αφής και φιλική προς το χρήστη διεπαφή

® 
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εφαρμογές  και  τις  περιοχές  του  σώματος.  Αυτό 
εξασφαλίζει γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική 
θεραπεία με ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Το   διαθέτει μεγάλη, ευκρινή και εύχρηστη LCD PicoStar
10.1” οθόνη αφής. Έχει επανασχεδιαστεί πλήρως και 
προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη. Το μενού είναι 
κατάλληλο τόσο για αρχάριους χρήστες όσο και για 
ειδικούς. Τα μεγάλα κουμπιά και εικονίδια προσφέρουν 
καλή ανιχνευσιμότητα και το σκούρο φόντο αποδίδει 
μεγαλύτερη αντίθεση και ευκρίνεια χρωμάτων. Υπάρχει 
σαφής επισήμανση των ενεργών στοιχείων μέσω του 
μεγέθους και της αλλαγής χρώματος. Οι αρχάριοι μπορούν 
να επιλέξουν την ένδειξη και να ορίσουν αυτόματα τις 
αντίστοιχες παραμέτρους. Οι επαγγελματίες χρήστες 
μπορούν να πάνε απευθείας στην οθόνη εργασίας με όλες 
τ ι ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  π α ρ α μ έ τ ρ ω ν ,  γ ι α  γ ρ ήγ ο ρ η  κα ι 
αποτελεσματική θεραπεία

ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ PICO LASER ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Nd: YAG διπλό μήκος κύματος (1064/532nm)

Υψηλότερη ενέργεια και βραχύτεροι παλμοί

Μεγέθυνση της χειρολαβής με διαφορετικά μεγέθη 
κεφαλών

Ομοιόμορφο προφίλ δέσμης και αυτόματη ανίχνευση 
σημείου

Οθόνη αφής και φιλική προς το χρήστη διεπαφή

® 

info@papapostolou.gr www.papapostolou.gr
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Μάθετε περισσότερα στο:



Αποκλειστικός συνδυασμός τεχνολογιών!

Το ZIONIC είναι το πρωτοποριακό μηχάνημα 
του Ισπανικού Οίκου Thermosalud που συνδυάζει 
δύο τεχνολογίες σε ένα μηχάνημα:

(RF) μονοπολική ραδιοσυχνότητα (Resistive)
(MARP) Ενεργό, βαθύ, περιστροφικό μασάζ 

Είναι το μόνο μηχάνημα που προσφέρει άμεσα ορατά 
αποτελέσματα σμίλευσης, αναδιαμόρφωσης, τόνωσης, 
μείωσης της κυτταρίτιδας, μείωσης πόντων 
και χαλάρωσης, μέσα από μία σειρά εξειδικευμένων 
πρωτοκόλλων & τεχνικών, προσαρμοσμένων 
στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε θεραπείας. 

Λειτουργία σε 3 βασικά επίπεδα:

Επιδερμικό Επίπεδο: Eνεργοποιεί τους ινοβλάστες 
και τη σύνθεση νέων ινών κολλαγόντου, ελαστίνης 
και υαλουρονικού οξέος, με αποτέλεσμα το δέρμα 
να ανακτά την ελαστικότητα και την πυκνότητά του.

Επίπεδο Μυών: Ενεργοποιεί τους μυοϊνοβλάστες, 
προκαλώντας τη σύνθεση νέων ινών μυοσίνης 
και ακτίνης, ενώ βελτιώνει και διατηρεί το μυϊκό τόνο 
και σφριγηλότητα.

Επίπεδο Αγγείων: Αυξάνει την περιφερειακή ροή 
του αίματος και βελτιώνει την οξυγόνωση των ιστών, 
ενισχύοντας τη φλεβική και λεμφική κυκλοφορία.

Δελφών 5 & Κηφισίας, Τ.Κ 15233 Χαλάνδρι, Τ.: 210 67 77 540, www.dermacon.gr 

Πλεονεκτήματα:

•  Καταστρέφει το λιπώδη ιστό
•  Ενεργοποιεί το μεταβολισμό των κυττάρων
•  Λειτουργεί σε τρία επίπεδα: επιδερμικό, επίπεδο μυών και επίπεδο αγγείων
•  Αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης
•  Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και του λεμφικού συστήματος
•  Παράγει ένα χαλαρωτικό και αποσυμφορητικό αποτέλεσμα
•  Έχει Μηδενικό κόστος συντήρησης καθώς δεν έχει αναλώσιμα
•  Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Ισπανία
•  Διαθέτει πιστοποίηση Medical CE ISO_13485

Η Επανάσταση στη 
Διαμόρφωση του Σώματος 

σε μόλις 1 μήνα!
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Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία lids Medical ε.π.ε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

•  Επιφέρει αποτελέσματα από την 1η κιόλας 
συνεδρία

•  Ελάχιστα επεμβατική, γρήγορη, ασφαλής 
και χωρίς χρόνο αποθεραπείας
Οι μικρο-βελόνες δημιουργούν 

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

ορός νέας γενιάς Universkin p
* Καλύτερη διείσδυση ενεργών συστατικών
* Πιο αποτελεσματικός
*  νέα βελτιωμένη σύνθεση (συμβατή με τη 

νέα συσκευή μικρο-νυγμών Universkin S.TEP)

• Επιφάνεια δέρματος και λεπτές γραμμές
• Κατανομή λιπαρότητας
• Απώλεια δομικής ακεραιότητας
• Έκκριση σμήγματος και δερματικοί πόροι
• Μελαγχρωματικές βλάβες – δυσχρωμίες
• Ανάδειξη βαθμού προστασίας από το αντιηλιακό

Το διαγνωστικό σύστημα ανάλυσης δέρματος Observ 520 έχει τη δυνατότητα 
6 διαφορετικών απεικονίσεων για την αξιολόγηση των δερματικών βλαβών 
του προσώπου:

1. Daylight mode
2. Simulated Wood’s light mode
3. True UV mode
4. Parallel-polarization mode
5. Cross-polarization mode
6. Complexion analysis

STEP by UNiverskiN (LiDs MeDiCAL) 
Η 1η εξατομικευμένη θεραπεία αισθητικής δερματολογίας

Observ 520 
by sYLTON DiAgNOsTiC sYsTeMs (LiDs MeDiCAL)
Διαγνωστικό Σύστημα Απεικόνισης Δέρματος με νέο σύστημα 
τοποθέτησης ασθενή Ais (Advanced imaging system)

Η κεφαλή ClearSkin PRO 
συνδυάζει ένα μη επεμβατικό 
λέιζερ με ταυτόχρονη τεχνολογία 
ψύξης εξ επαφής, βοηθώντας 
στην ανάπτυξη νέου και υγιούς ιστού και 
διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας. Με τη διπλάσια ισχύ των προηγούμενων 
θεραπευτικών λύσεων, η ClearSkin PRO παρέχει έως και 
3000mJ (61,2mJ / Pixel) μη αφαιρετικής κλασματικής ενέργειας 
λέιζερ ανά παλμό. Το μη επεμβατικό fractional λέιζερ 
ERBIUM GLASS 1540nm της Alma Lasers διεισδύει βαθιά στο 
δέρμα, δημιουργώντας στήλες υψηλής πυκνότητας ενέργειας, 
ενώ παράλληλα διατηρεί ανέπαφη την επιδερμίδα. Μέσα από τη θερμική 
βλάβη και τον μηχανισμό επούλωσης του δερματικού ιστού, το αποτέλεσμα 
είναι ένα νέο δέρμα που είναι και δείχνει πιο νεανικό.

βραβείο καλύτερης καινοτόμου θεραπείας της χρονιάς!

ERBIUM GLASS 1540nm “CLearSkin PRO”
by ALMA LAsers (LiDs MeDiCAL)
Ανανέωση δέρματος, σύσφιγξη, ακμή, ουλές ακμής 
και καλοήθεις βλάβες

Το AQUAPURE II είναι το νέο all-in-one σύστημα 
της εταιρείας CluedermTM (CLASSYS Company 
Group) για την αντιγήρανση του προσώπου (όλων 
των τύπων και τόνων δέρματος) και σώματος. 

Το AQUAPURE II αντιμετωπίζει μη επεμβατικά 
μια πληθώρα δερματικών προβλημάτων και 
προσφέρει ποικίλα προγράμματα θεραπείας που 
ενισχύουν την ελαστικότητα και αναζωογονούν 
το δέρμα. 

Επιπλέον, μέσω των πλούσιων σε θρεπτικά 
συστατικά αντιοξειδωτικών ουσιών διείσδυσης, 
παρέχεται  ενυδάτωση, εν ίσχυση της 
ελαστικότητας του δέρματος και αναγέννηση 
του κολλαγόνου. 

Τα αποτελέσματα είναι  άμεσα και 
μακροχρόνια.

AQUAPURE II 
by CLAssYs (LiDs MeDiCAL)
Αντιγήρανση προσώπου και σώματος
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Chronoderm
Ολοκληρωμένη εντατική αντιρυτιδική 
και επανορθωτική φροντίδα

dermopur - Dermopur Gel Nettoyant, ήπιο αφρίζον gel καθαρισμού προσώπου
Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα της ευαίσθητης λιπαρής επιδερμίδας με ατέλειες

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιάζει 
το Dermopur Gel Nettoyant εξαιρετικά ήπιο αφρίζον 
gel καθαρισμού προσώπου χωρίς σάπωνες. Ο πλούσι-
ος αφρός του αφαιρεί αποτελεσματικά τους ρύπους, κα-
θαρίζει και αναζωογονεί την επιδερμίδα.

Π α ρ άλλ ηλ α ,  ο  σ υ νδ υ α σ μ ό ς  L a c tofe r r in -
Lactoperoxidase βοηθά στη μείωση της περίσσειας 
σμήγματος, εμποδίζει τη δημιουργία ερεθισμών και ε-
πιμολύνσεων, το ολεανολικό οξύ/NDGA βοηθά στη 
μείωση της λιπαρότητας, προλαμβάνει τη δημιουργί-
α μαύρων στιγμάτων και συμβάλλει στη βελτίωση των 
ατελειών της λιπαρής επιδερμίδας, και το βιολογικά ε-
νεργό παράγωγο β-γλυκάνης ενισχύει τη φυσική άμυ-
να της επιδερμίδας και τη λειτουργία του προστατευτι-
κού φραγμού, βοηθώντας την έτσι να συγκρατεί τα ε-
πίπεδα της φυσικής της υγρασίας, αφήνοντάς τη καθα-
ρή και απαλή.

Ο συνδυασμός των ενεργών συστατικών του Dermopur Gel Nettoyant 
βοηθά στη μείωση της περίσσειας σμήγματος, στην εξομάλυνση των ατε-
λειών της λιπαρής επιδερμίδας, μειώνει τους ερεθισμούς από τα μικρόβια 
που αναπτύσσονται στο λιπαρό περιβάλλον και χαρίζει ματ όψη.

Το Dermopur Gel Nettoyant έχει διακριτικό άρωμα, δεν ξηραίνει την 
επιδερμίδα αφήνοντάς την καθαρή και αναζωογονημένη. 

Ενδείκνυται για λιπαρή επιδερμίδα με ατέλειες. 
Για καθημερινή χρήση. Πρωί - Βράδυ. 
Κυκλοφορεί σε συσκευασίες 200ml & 300ml. 
Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.com και μάθετε πώς μπο-

ρείτε 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/
Η CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία,αφιερώνεται στην Ομορφιά και 

βασίζεται στην Επιστήμη.
Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται στα φαρμακεία.

Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιά-
ζει το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1, 
νερό καθαρισμού και τόνωσης, εμπλουτισμένο με ενυ-
δατικούς παράγοντες. Ιδανικό για την αφαίρεση μακι-
γιάζ και ρύπων από πρόσωπο, μάτια και χείλη, χρησι-
μοποιείται πρωί και βράδυ και δεν απαιτεί πλύσιμο με 
νερό μετά την εφαρμογή. Το SENSIAL Eau Micellaire 
Démaquillant 3 σε 1 είναι ιδανικό για ευαίσθητες, μη 
ανεκτικές επιδερμίδες, που εκτίθενται καθημερινά σε 
παράγοντες που προκαλούν ερεθισμό. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι εξωγενείς,  όπως το κρύ-
ο, η ζέστη, η ρύπανση, τα ακατάλληλα καλλυντικά, 
καθώς και ενδογενείς, όπως οι ορμονικές μεταβολές, 
η κούραση, το στρες και η διατροφή. Το SENSIAL Eau 
Micellaire Démaquillant 3 σε 1 καθαρίζει απαλά την ε-
πιδερμίδα και αφαιρεί το μακιγιάζ από το πρόσωπο 
πρόσωπο, μάτια και χείλη. 

Το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1, περιέχει ενεργά συστα-
τικά που αφαιρούν ακόμη και αδιάβροχο μακιγιάζ και χαρίζουν αίσθηση 
φρεσκάδας και τόνωσης στην επιδερμίδα. Παράλληλα, είναι ενισχυμένο 
με έναν προστατευτικό παράγοντα που βοηθά να αποτρέπεται η απομά-
κρυνση των φυσικών λιπιδίων της επιδερμίδας και με εκχύλισμα Snow 
Mushroom, που δημιουργεί ένα ανεπαίσθητο λεπτό φιλμ, διατηρώντας 
την επιδερμίδα απαλή και προστατευμένη. Χωρίς σάπωνες, αλκοόλ και 
προσθήκη parabens. Το SENSIAL Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1 α-
νήκει στην ενυδατική σειρά SENSIAL της Castalia, τα προϊόντα της οποίας 
συμβάλλουν στη διατήρηση μιας όμορφης, ενυδατωμένης και ισορροπη-
μένης επιδερμίδας. Η Castalia Laboratoires Dermatologiques επικεντρώ-
νεται στην Υγεία, αφιερώνεται στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη. 
Με Πάνω από 20 Χρόνια Τεχνογνωσίας στη Βιολογία της Επιδερ-
μίδας, αποτελείται 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 δερμοκαλ-
λυντικά 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 κυκλοφορεί στην σειρά Chronoderm 
με συνθέσεις εμπλουτισμένες με αντιγηραντικούς, α-
ντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες που βο-
ηθούν 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 καινοτόμα ενεργά συστατικά που 
προσφέρουν πολλαπλή δράση: 

Πρόληψη & μείωση ρυτίδων, Ανόρθωση, Αναδό-
μηση, Σύσφιξη, Ελαστικότητα, Ενυδάτωση & Λάμψη. 

O Chronoderm Sérum de Jeunesse, περιέχει μια 
μοναδική σύνθεση με το σύμπλοκο νεότητας Silanol- 
Hydroxyproline, Υαλουρονικό Οξύ και με έναν ισορρο-
πημένο συνδυασμό ενός φυσικού δισακχαρίτη με φυ-
τική πρωτεΐνη που μειώνουν τα σημάδια γήρανσης και 
ενισχύουν την ανάπλαση και ενυδάτωση της επιδερμίδας. 

Παράλληλα, είναι εμπλουτισμένη με έναν συνδυασμό Glycoproteins 
με αμινοξέα και Glycosaminoglycans που αναζωογονούν και διατηρούν 
την νεανική υφή και λάμψη, εξασφαλίζοντας λεία και απαλή επιδερμίδα. 
Δερματολογικά 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

SenSial 
Eau Micellaire Démaquillant 3 σε 1
Νερό καθαρισμού και τόνωσης, εμπλουτισμένο 
με ενυδατικούς παράγοντες. Δραστική ενυδάτωση 
και ανακούφιση της ευαίσθητης επιδερμίδας
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Η πρώτη καινοτόμος τεχνολογία που συν-
δυάζει το RF με το PLASMA. Μεγιστοποιεί το 
αποτέλεσμα της θεραπείας από την επιδερμίδα 
εώς το χόριο και δίνει καταπληκτικά αποτελέσμα-
τα στη σύσφιξη και ανόρθωση του δέρματος κα-
θώς και στη συνολική αναζωογόνηση του.

RF-Microneedle: Με μονωμένες και μη μονωμένες 
βελόνες - μέχρι και 2000 εφαρμογές. Ιδανικό για ανα-
γέννηση του δέρματος, για ακμή, υπερτροφικές ουλές, 
ραγάδες, σύσφιξη.
PLASMA: Τεχνολογία πλάσματος για γρηγορότε-
ρη απορρόφηση των μικρομοριακών διαλυμά-
των στο δέρμα, για αποστείρωση της περιοχής 
και σύσφιξη.
RF-Needle: Μονοπολικό RF - 1 ακίδας - για την 
επιλεκτική καταστροφή των σμηγματογόνων αδένων. Δεν επηρεάζει την ε-
πιδερμίδα, θεραπεύει την ακμή στη ρίζα της, αποτρέπει την επανεμφάνιση.
RF-Circle: Μονοπολικό RF - Για την ολική αναζωογόνηση του σύσφιξη 
του δέρματος.
RF-Vaginal: Μονοπολικό RF (Τύπου Μπάρας) - Μη επεμβατική, μη αφαι-
ρετική, μη χειρουργική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων ειδικά για τη γυναίκα. 
Ειδική εργονομική σχεδίαση κεφαλής για την αναζωογόνηση, τη σύσφιξη 
και την ξηρασία του κόλπου.
Ενδείξεις 
• Σύσφιξη, Ανάπλαση, Ρυτίδες προσώπου, περιοφθαλμικές & λαιμού
• Φωτογήρανση
• Σμίκρυνση διευρυμένων πόρων & ρύθμιση σμήγματος
• Έλεγχος ενεργού φλεγμονώδους ακμής
• Ανάπλαση ουλών ακμής ή άλλης αιτιολογίας
•  Σύσφιξη δέρματος σε δύσκολες περιοχές του σώματος (βραχίονες, γό-

νατα, κοιλιά, έσω μηροί)
• Ραγάδες

Τα CryoGlobes βελτιώνουν τη γενική κα-
τάσταση του δέρματος αυξάνοντας την πα-
ροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στο 
δέρμα (Στην περιοχή επαφής, η ιδιαίτερα 
χαμηλή θερμοκρασία του CryoGlobe, προ-
καλεί στον οργανισμό ως αντίδραση -στο 
εξωτερικό φαινόμενο που δέχεται- την αύ-
ξηση της θερμοκρασίας του, για εξισορρό-
πηση.). Η συχνή χρήση CryoGlobes συσφίγ-
γει το δέρμα και αναστέλλει τις ρυτίδες. Κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας με 
CryoGlobe, τα δερματικά αγγεία και τα τριχοειδή αγγεία υποβάλλονται σε αγγει-
οσυστολή (συστολή των αιμοφόρων αγγείων) ακολουθούμενη από αγγειοδια-
στολή (διαστολή των αιμοφόρων αγγείων). Αυτό αναγκάζει τις τοξίνες που απο-
θηκεύονται στα στρώματα του δέρματος να διασπώνται και να αποβάλλονται.

Θεραπείες που μπορούν να συνδυαστούν με τα CryoGlobes:
 Threads, Injectables, Radio Frequency, Microdermabrasion, Fillers, Skin 
Boosters, IPL, Laser, Dermaplaning, Vein removal, Skin needling, Waxing, 
Face peels, Coolifting gun
Θεραπείες που μπορούν να συνδυαστούν με τα CryoGlobes. 
• Threads – Νήματα PDO & PDO GOG 
• Injectables –ΒΟΤΟΧ κ.α. 
• Radio Frequency - RF 
• Microdermabrasion - Δερμοαπόξεση 
• Fillers - Υαλουρονικό 
• Skin Boosters 
• IPL 
• Fraction Laser 
• Dermaplaning 
• Vein removal 
• Skin needling 
• Waxing 
• Face peels 
• Coolifting gun 
• LED Therapy 

Gentlo rF Solution  
Πρώτη και καινοτόμος Τεχνολογία που 
συνδυάζει RF & Plasma (5 in 1 solution) 

Cryoglobes 
Σύσφιξη του δέρματος και αναστολή των ρυτίδων

GRouP oF INNoVAtIVE MED-AESthEtIC CoMPANIES
Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232, Τ. 210 65 65 505, 210 68 94 500, +30 697 2777 035
E info@pantimeless.com, W pantimeless.com,  Pantimeless Group,  pantimeless 

Το νέο μοντέλο φορητού δερματολογικου 
φακού του Οίκου Dermlite  Lumio 2 εί-
ναι η επόμενη γενιά γενικού φωτισμού 
εξετάσεων δέρματος.

 Συνδυάζοντας το λαμπρότερο πολω-
μένο λευκό φως στην κατηγορία, διαθέτει 
την δυνατότητα επιλογής σε τρία μήκη κύμα-
τος στο φάσμα υπεριώδους ακτινοβολίας, μια 
ειδική λειτουργία ξύλου και ειδικά οπτικά φίλ-
τρα σε μια πανέμορφη λεπτή, γρήγορα επανα-
φορτιζόμενη συσκευή, το Lumio 2 είναι το απόλυ-
το εργαλείο για την απεικόνιση διαφόρων καταστά-
σεων του δέρματος.

ΔΙΓΚΑΣ
MEDICAL EQuIPMENt
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Λ. Κηφισίας 354, Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ.: 210 6825000, 210 6826000
www.digas.gr

dermlite lumio® 2
Δερματολογικός φακός 

To VeLux αποτελεί ένα νέο, τεχνολογικά προηγμένο laser 
alexandrite για αποτρίχωση ,το οποίο συνδυάζει με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο όλα τα πλεονεκτήματα του 
συμβατικού laser alexandrite χωρίς όμως τα αναλώσι-
μα που έχει το συμβατικό laser alexandrite. 

Το VeLux, δεν χρειάζεται gel ή λαδάκι κατά την εφαρμο-
γή του, εκμεταλλεύεται πλήρως την βαθειά διείσδυση καθώς 
και την υψηλή απορρόφηση της ενέργειας από την μελανίνη 
που προσφέρει η ταυτόχρονη εκπομπή των 2 διαφορετικών 
μηκών κύματος που διαθέτει, τα 755nm του laser alexandrite 
και τα 808nm, τα οποία σε συνδυασμό με το μεγάλο spot size 
του, εξασφαλίζουν γρήγορες, ανώδυνες και αποτελεσματικές 
θεραπείες. Το laser alexandrite νέου τύπου, VeLux, θεωρείται 
αυτή την στιγμή η πλέον ολοκληρωμένη και τεχνολογι-
κά εξελιγμένη λύση στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης 
τριχοφυΐας καθώς εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο αποτελε-
σματικότητας 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
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Κρέμες κορτιζόνης (30gr/100ml), 

Acid Sallicylic έως 5%,  Menthol έως 0.5%

Urea Lotion  5%  400ml 

Urea Lotion  10%  200ml 

Urea Shampoo  5%  200ml 

Urea Hand Cream  5%  75ml 

Urea Foot Cream  10%  100ml 

Urea Face Cream  5%  50ml

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

Eξειδικευμένα Προϊόντα με UREA Yποστηρικτική αγωγή σε: 

Δερματοπάθειες με 
Έντονη Ξηρότητα & Kνησμό 

• Έκζεμα • Nευροδερματίτιδα 
• Ψωρίαση • Iχθύαση

Lotion 5% & 10% 
Hand Cream & Foot Cream 

Ως έκδοχα 
αναμειγνύονται με: 

Urea 1/2.qxp_Layout 1  17/9/20  9:15 PM  Page 1

Ο τέλειος συνδυασμός της τεχνολογίας και της μι-
κροχειρουργικής

Η δερματολογία, πλαστική χειρουργική και η αισθη-
τική ιατρική μπορούν να βασίζονται σε μια νέα ιατρι-
κή συσκευή, για μια μη επεμβατική μικροχειρουργική, 
που ονομάζεται HANDY. 

Το HANDY, εκμεταλλευόμενο τον ιονισμό αερίων 
που υπάρχουν στον αέρα, δημιουργεί ένα μικρό ηλε-
κτρικό 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.

δίγκΑσ - MediCal eQUipMeNT
ιΑΤριΚΟΣ ΕΞΟΠΛιΣΜΟΣ
βΟΗΘΗΜΑΤΑ νΟΣΗΛΕιΑΣ
ιΑΤριΚΑ ΑνΑΛΩΣιΜΑ
Λ. Κηφισίας 354, Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ.: 210 6825000, 210 6826000
www.digas.gr

hAnDY 
Συσκευή Plasma excellence

CARBOxYThERAPY CARBOMED C02  
Μια συσκευή Ιατρικής Θεραπείας 
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Το pigmerise® ενδείκνυται συνε-
πικουρικά στη θεραπεία δυσχρωμί-
ας δέρματος, λόγω διαταραχών υ-
πομελάγχρωσης όπως της λεύκης. 

Το pigmerise® είναι ένα καινοτό-
μο σκεύασμα λιποσωμιακής φόρ-
μουλας προωθώντας με τον τρόπο 
αυτό την ταχεία και σωστή απορρό-
φησή του. 

Tο pigmerise® περιέχει ένα φυτο-
σύμπλοκο μαύρου πιπεριού (Piper 
nigrum phytocomplex) σε υψηλή 
συγκέντρωση, το οποίο αποτελεί 
ένα ισχυρό μίγμα με αντιοξειδω-
τική δράση. 

Το pigmerise® δρα μειώνοντας τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες στην 
επιδερμίδα και βοηθά στην αποκατάσταση των φυσιολογικών συνθηκών 
για τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για 
τη χρώση του δέρματος. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για τη 
θεραπεία της λεύκης, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. 
* Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διά-
γνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 299:499-505. ‡ Barel, et al. (2005) 
Arch Dermatol Res, 297:147-153. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές 
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron hellas www.fagron.gr

Η σειρά φυσικών προϊόντων Fagron Neogen™ δημιουργήθηκε για τον 
καθαρισμό και την περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής και των μαλ-

λιών, διαθέτοντας την πατενταρι-
σμένη τεχνολογία TrichoTech™. Η 
τεχνολογία TrichoTech™ στηρίζε-
ται σε ένα καινοτόμο 100% φυτικό 
εκχύλισμα 7 αιθέριων ελαίων που 
ενισχύει την ανάπτυξη των νεογε-
νών τριχών (την αναγέννηση του 
τριχοθυλακίου) και προστατεύει 
όλο το τριχοειδές σύστημα (βολ-
βός-τριχωτό της κεφαλής-τρίχα).

Η επιλογή της κατάλληλης εξατο-
μικευμένης θεραπείας, κατόπιν αξι-
ολόγησης της κάθε περίπτωσης, σε 
συνδυασμό με τα προϊόντα Fagron 
Neooil™ έλαιο μαλλιών, Fagron 
NeoWash™ σαμπουάν και Fagron 
NeoCond™ Conditioner θα μεγι-
στοποιήσουν το αποτέλεσμα της 
θεραπείας αλωπεκίας. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πλη-
ροφορία για το προϊόν και τις επι-
στημονικές μελέτες μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με τη Fagron hellas, 

τηλ: 8011142100, 2431083633-5, fax:2431083615 
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr 

Fagron neogenΤΜ 
Η φυσική σειρά επανάσταση στην ενδυνάμωση των μαλλιών 
και την τριχόπτωση   

Pigmerise® 
Καινοτόμο προϊόν για τη 
θεραπεία της υπομελάγχρωσης

Το Biosil® είναι ένα συμπλήρωμα διατρο-
φής με πυρίτιο που βελτιώνει αποδεδειγ-
μένα την υγεία των μαλλιών, των νυχιών, 
του δέρματος, των οστών και των χονδρών. 

Περιέχει ως δραστική ουσία το ch-OSA®, 
ένα μίγμα ορθοπυριτικού οξέος σε συν-
δυασμό με χλωριούχο χολίνη, το οποίο 
ενεργοποιεί τη φυσική βιολογική οδό πα-
ραγωγής του κολλαγόνου. 

Έτσι, ο οργανισμός παράγει με το δι-
κό του “αποτύπωμα” DNA τις 3 πρωτεΐ-
νες ομορφιάς: το κολλαγόνο, την ελαστί-
νη και τη κερατίνη.

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

την ελαστικότητα του δέρματος κατά 89% ‡†
•  Αυξάνει τον όγκο των μαλλιών κατά 12,8%**† και την αντοχή τους κα-

τά 13,1%**†
• Ενισχύει τα νύχια ‡†

Το BioSil® κυκλοφορεί σε συσκευασία 60 καψουλών. διατίθεται στην 
Ελλάδα από την εταιρεία Fagron Hellas.
† Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διά-
γνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
* Όπως αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Τα α-
ποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.**Wickett, et al. (2007) Arch Dermatol Res, 
299:499-505. ‡ Barel, et al. (2005) Arch Dermatol Res, 297:147-153.

για περισσότερες πληροφορίες και για να προμηθευτείτε το προϊ-
όν παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Fagron hellas www.fagron.gr

Η εταιρεία PAPAPOSTOLOU σε συνεργασία με την 
PROMOITALIA, έφερε στην Ελλάδα το καινοτόμο 
μηχάνημα SPHEROFILL CELL, για να δώσει οριστικό 
τέλος στην κυτταρίτιδα!!!

Το SPHEROFILL CELL είναι η νέα ιατρική συσκευή 
για την αποτελεσματική και μόνιμη θεραπεία της 
ινώδους κυτταρίτιδας. Πολλές από τις θεραπείες 
κατά της κυτταρίτιδας είναι εξαιρετικές για να 
βελτιώσουν τον τόνο του δέρματος, να μειώσουν 
την περίσσεια λίπους και / ή να διεγείρουν τη 
μικροκυκλοφορία ,  αλλά δεν  δρουν σ τ ις 
αποκαλούμενες «οπές» που προκαλούνται από 
την υποτροπιάζουσα ίνωση. Το SPHEROFILL CELL 
είναι η μόνη 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».

Η αρχή λειτουργίας του είναι η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων (RFR - Radiofrequency 
Rao). Tο SPHEROFILL CELL  λειτουργεί μέσω ενός ενδοδερμικού ανιχνευτή RFR, και 
στοχεύει στην:

� Εξάλειψη ινών κολλαγόνου
� Αύξηση της δραστηριότητα των ενζύμων
� Διέγερση των ινοβλάστων για την παραγωγή νέας εξωκυτταρικής 

περιμέτρου.
Η θεραπεία μπορεί επίσης να σχετίζεται με ένα προϊόν μεσοθεραπείας που 
αναζωογονεί ή αναγεννάει, για να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του και να 
παρατείνει την αισθητική και θεραπευτική δράση του.

info@papapostolou.gr www.papapostolou.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

Το δουλεύει πολύ ωραία και SPHEROFILL CELL 
σε περιοχές που δύσκολα δουλεύονται με 
κάποιον άλλον τρόπο ή μέθοδο, όπως το 
ντεκολτέ, τις γραμμές του λαιμού και το 
πρόσωπο δίνοντας θεαματικά αποτελέσματα!

BioSil®

Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου†
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Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα• Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • 

h μη συνταγογραφούμενη θεραπεία κατά της ακμής Noreskin® με 20% Αζελαϊκό οξύ, για τοπική χρή-
ση. Ανακουφίζει από την ήπια έως μέτριας βαρύτητας κοινή ακμή. δρα κατά των βακτηριδίων Propionibacterium 
acnes που παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ακμής. 

Μειώνει την ανάπτυξη των κυττάρων της κερατίνης στιβάδας, τα οποία προκαλούν απόφραξη των πόρων του 
δέρματος σχηματίζοντας άσπρα και μαύρα στίγματα. Κλινικές μελέτες καταδεικνύουν ότι το αζελαϊκό οξύ πα-
ρουσιάζει άριστη αποτελεσματικότητα κατά της κοινής ακμής, δεν προκαλεί επιπλοκές και είναι καλά ανεκτό*.
*Worret WI, Fluhr JW. [Acne therapy with topical benzoyl peroxide, antibiotics and azelaic acid] Journal der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG. 2006 Apr;4(4):293-300.

hYDROVIT Anti-Acne Wash 
Καθαριστικό για λιπαρά με τάση ακμής 
και ακνεϊκά δέρματα. 

Καθαρίζει αποτελεσματικά το δέρμα χωρίς να κατα-
στρέφει το φυσικό προστατευτικό στρώμα του. 

Με ενυδατικές, επουλωτικές και καταπραϋντικές ιδιό-
τητες. βοηθά στη αναστολή της δράσης του P. Acnes , 
ρυθμίζει την υπερέκκριση σμήγματος, συσφίγγει τους πό-
ρους και βοηθά την επιδερμίδα να ξαναβρεί την ελαστι-
κότητα και τη ματ όψη της.

hYDROVIT Anti Acne Mask 
Για βαθύ καθαρισμό του δέρματος. 

Εξαιρετικά αποτελεσματική μάσκα για λιπαρά με τάση 
ακμής ή ακνεϊκά δέρματα, με λευκή άργιλο, βιταμίνες, 
εκχυλίσματα μανιταριού και wasabi. 

Προσφέρει βαθύ καθαρισμό, ματ αποτέλεσμα και απα-
λύνει τους διεσταλμένους πόρους χωρίς να «στεγνώνει» 
την επιδερμίδα.

hYDROVIT Anti-Acne Lotion
Αίσθηση δροσιάς. 

Μετά τον καθαρισμό του προσώπου, η εφαρμογή μιας 
μη λιπαρής λοσιόν συντελεί στη μείωση των πόρων προ-
ετοιμάζοντας το δέρμα ώστε να δεχτεί την ενυδάτωση που 
του χρειάζεται. Εξομαλύνει την επιφάνεια της επιδερμίδας, 
ιδανική για περιστατικά εφηβικής και μεταεφηβικής ακμής ή 
ακμής που οφείλεται σε χρήση φαρμάκων ή καλλυντικών. 
Έχει καταπραϋντικές ιδιότητες ανακουφίζοντας το συχνά ερε-
θισμένο ακνεϊκό δέρμα. Κατάλληλο για όσους δεν ανέχο-
νται ούτε ίχνος λιπαρότητας και για την περιποίηση περιο-
χών όπως η πλάτη ή το στέρνο.

hYDROVIT Anti-Acne Cream
Καθημερινή αντιμετώπιση της ακμής 
και της λιπαρότητας.

Για καθαρή και υγιή επιδερμίδα με τη δύναμη του Tea Tree 
Oil. ιδανική για την αντιμετώπιση της νεογνικής , εφηβικής και 
κοινής ακμής. Προσφέρει αντιμικροβιακή προστασία, κατα-
πραΰνει τους ερεθισμούς και την φλεγμονή και ενυδατώνει 
το δέρμα. Κατάλληλη για περιστατικά με θυλακίτιδες, ιδρώ-
ες. Είναι συμβατή με οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.

Αντιμετωπιστε την Ακμη 
με τα εξειδικευμένα προϊόντα επιστημονικής φροντίδας της TargetPharma

προϊοντΑ επίστημονίκησ φροντίδΑσ - δίΑτίθεντΑί ΑποκλείστίκΑ στΑ φΑρμΑκείΑ 
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

συνδυάστε το με τη δερμοκαλλυντική σειρά hYdroViT anti acne line, 
για ολοκληρωμένη φροντίδα καθημερινής αντιμετώπισης της ακμής και της λιπαρότητας. 

• δε ξηραίνουν • δεν ερεθίζουν • δεν προκαλούν φωτοευαισθησία • δερματολογικά ελεγμένα
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια

1ο δίΑδίκτυΑκο φρο-
ντίστηρίο - εφΑρμο-
γεσ των lasers & Αλ-
λων πηγων ενεργείΑσ 
στην δερμΑτολογίΑ
1 Οκτωβρίου - 30 νοεμ-
βρίου 2021, www.edae.gr

2o πΑγκοσμίο
συνεδρίο ΑκΑδημίΑσ 
ίΑμΑτίκησ ίΑτρίκησ
8-10 Οκτωβρίου Hotel 
GALINI, Καμένα βούρλα
www.thermalmedi-
cineacademy.gr

17ο πΑνελληνίο συνε-
δρίο δερμΑτολογίΑσ 
- ΑφροδίσίολογίΑσ 2021
4- 7 νοεμβρίου 2021
Ξενοδοχείο “Μακεδονία 
Palace”, Θεσσαλονίκη. 
www.edae.gr

9ο πΑνελληνίο
 συνεδρίο ελληνίκησ 
ετΑίρείΑσ ίΑτρίκησ
μυκητολογίΑσ
19-21/11/2021, DIVANI 
PALACE ACROPOLIS
www.hsomm.gr

13th iNTerNaTioNal 
CoNgress oF 
derMaTologY
10 -13 November 2021
Melbourne - Australia 
www.icd2021.com.au/

20η δερμΑτολογίκη 
δίημερίδΑ
17 & 18 δεκεμβρίου 
2021, Αθήνα, 
www.20 dermameeting-
syggros.gr,
Τηλ. 2107265191 
κα δαμπολιά δήμητρα

FührUNgs 
akadeMie 
derMaTologie 2022 
FÖrderN
ForderN
ForsCheN
Γερμανική 
δερματολογική Εταιρεία 
14-15 ιανουαρίου 2022, 
φρανκφούρτη Γερμανία
www.derma.de

23rd World 
CoNgress
iNTerNaTioNal 
MasTer CoUrse 
oN agiNg 
sCieNCe iMCas
27-29 January 2022
Paris and online
www.imcas.com

derMaTologie 
koMpakT UNd 
praxisNah
Γερμανική 
δερματολογική Εταιρεία 
18-20 φεβρουαριου 2022
RheinMain
Συνεδριακό Κέντρο
Wiesbaden
www.derma.de

aad 2022
aMeriCaN 
aCadeMY oF 
derMaTologY 
aNNUal MeeTiNg – 
BosToN
25 - 29 March, 2022
Boston Convention 
Center and Exhibition 
Center
415 Summer St, Boston, 
MA 02210, USA
www.aad.org

2nd BieNNial 
MeeTiNg BalkaN 
FUNgUs
13 - 15 Οκτωβρίου 2022, 
Θεσσαλονίκη
www.balkanfungus2020.
com

23rd World 
CoNgress 

iNTerNaTioNal
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Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
 ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ 

τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
για ΟΛΑ τα φάρμακα

 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών 
ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Για Επαγγελματίες Υγείας Μόνο. Πριν τη συνταγογράφηση του προϊόντος συμβουλευτείτε την Π.Χ.Π. που διατίθεται στο εκθετήριο 
της εταιρείας και στην ιστοσελίδα του ΕΜΑ: www.europa.eu. Ενδεικτική Λ.Τ.: 200mg PFS: 1281,55€ / 300mg PFS: 1279,37€

Sanofi-aventis A.E.B.E. Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α’, 176 74 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129, www.sanofi.gr


