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Συνήθη ιογενή εξανθήµατα στα παιδιά σελ. 8
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 18η ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α σελ. 14-43 
•   ςήκαιρητσαγρε ιογόΛ .αίκιλη ήκιδιαπ νητσ ήµκΑ 

διερεύνησης & αντιµετώπιση σελ. 14
•   νωκίληνε & νώιδιαπ αταµήθναξε ήδιεοµκΑ 

διαφορική διάγνωση σελ. 16
•  ;ησωνγάιδ η ηλοκύε ατνάπ ιανίε :ησαίρωΨ σελ. 24
•   ςείρογητακ ςέκιτυεπαρεθ ιΟ :ησαίρωΨ 

όπως αναπτύχθηκαν µε τη γνώση της παθοφυσιολογίας σελ. 28
•   αγολάνα ςεκιλήνε ιακ άιδιαπ εσ αίεπαρεθ ήκιποΤ 

µε την εντόπιση της ψωρίασης σελ. 29
•    ςήγολιπε αιρήτιρκ άκινεµιεκιτνΑ :ησαίρωΨ 

µεταξύ των διαθέσιµων µικρών µορίων σελ. 30
•    ςήγολιπε αιρήτιρκ άκινεµιεκιτνΑ 

µεταξύ των βιολογικών παραγόντων σελ. 33
•   ςησιρκόπατνα ςετκίεδοιβ νυοχράπΥ 

στις βιολογικές αγωγές της ψωρίασης; σελ. 36
•   :ςετνογάραπ ίοκιγολοιΒ 

∆ΙΝΟΥΝ ΛΥΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠ ΄ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ σελ. 37
•   ςαιελάφσα αταµέθ άκιδιΕ :ησαίρωΨ 

σε κάθε θεραπευτική κατηγορία σελ. 41
•   νητ ιακ αιελάφσΑ νητσ 001 οτ ςατνοζίγγεσορΠ 

αποτελεσµατικότητα PASI: Στοχεύοντας το 100 σελ. 42
•  ησιρκγέ όπυ ιακ αµισέθαιδ :ήδιεοµo-οιΒ σελ. 43
Μελανίζουσα Ακάνθωση (ΜΑ) σελ. 44
Καλοήθεις όγκοι στα παιδιά σελ. 51
∆ιαχείριση της Ψωρίασης µε αφρό καλσιποτριόλης / 
βηταµεθαζόνης (Cal/BD): Ο λόγος στους ασθενείς σελ. 58
Βασικές αρχές των Peelings σελ. 60
Laser αποτρίχωσης υπάρχει κατάλληλη ηλικία έναρξης; 
Είναι πάντα αποτελεσµατικό; σελ. 74
Επιστηµονικές Βιβλιοθήκες  
Ιατροφαρµακευτικών εταιρειών σελ. 51, 48, 80, 82, 84
Νέα Προϊόντα – ∆ελτία Τύπου σελ. 89
Προσεχή Συνέδρια σελ. 108  

∆ερµατοβλεννογόνια Νοσήµατα απειλητικά για την ζωή
σελ. 3

18TH EADO 
CONGRESS

SEVILLE 2022
APRIL 21 ST-23 RD

HYBRID CONGRESS

https://www.eado2022.com/

PRELIMINARY PROGRAM

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: ENSTILAR



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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ΔΕΡΜάΤΟΒλΕΝΝΟγΟΝΙά ΝΟΣηΜάΤά
• Σύνδρομο Stevens Johnson
• Τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση
• Κοινή πέμφιγα
• Παρανεοπλασματική πέμφιγα

Πολύμορφο ερύθημα Δέρμα Βλεννογόνοι

Ελασσον + +

Μείζον + +

Σύνδρομο Stevens-Johnson + +

Σ S-J / ΤΕΝ + +

Τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση + +

ΣΥΝΔΡΟΜΟ STEvENS - JOhNSON
•  Αποτελεί σοβαρή κλινική μορφή του πολυμόρφου ερυθήματος
•  Εκδηλώνεται στο δέρμα και στους βλεννογόνους
•  Ατομα νεαρής ηλικίας, αλλά και ενήλικες-ηλικιωμένοι
•  Κυριότερα αίτια: Ιοί (απλού έρπητα), μυκόπλασμα πνευμονίας, 

φάρμακα (ΑΜΣ, αντιβιότικα, κα.),αυτοάνοσα νοσήματα, κακοήθειες 
(αίματος, συμπαγών οργάνων)

•  Παθογενετικός μηχανισμός: εκτεταμένη απόπτωση επιδερμιδικών 
κυττάρων, επαγώμενη από κυτταροτοξικού τύπου επίδραση (CD8 
NK T, κα.) 

• Προπρανολόλη
• Χολεστυραμίνη
• Κλονιδίνη
• Τοπικά (Baby oil, capsaicin)

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά
Στοματικός βλεννογόνος
•  Προσβάλλεται σχεδόν πάντα
•  Αρχικά ερυθρότητα με φυσσαλίδες που διαρήγνυνται, αφήνοντας ε-

πώδυνες διαβρώσεις καλυπτόμενες από λευκοκίτρινες ψευδομεμ-
βράνες (και χείλη), οφθαλμοί, γεννητικά όργανα, φάρυγγας, λάρυγ-
γας, οισοφάγος, βρόγχοι       

Δερματοβλεννογόνια 
Nοσήματα 

απειλητικα για την ζωη
Π.γ. ΣΤάΥΡΟΠΟΥλΟΣ 

Καθηγητής Δερματολογίας - άφροδισιολογίας ΕΚΠά, 
Επισκέπτης Καθηγητής University of Kuwait, State of Kuwait

Η Συντακτική Επιτροπή και η εταιρεία DOCTORS MEDIA ΕΠΕ η οποία εκδίδει την εφημερίδα INFO DERMA δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για τα 
περιεχόμενα κειμένων των άρθρων και των διαφημίσεων τα οποία προέρχονται από Φαρμακευτικές Εταιρείες και από Εταιρείες Ιατρικών Μηχανημάτων.

ΠPOEΔPOΣ 
PHΓOΠOYΛOΣ Δ., Kαθηγητής Δερματoλoγίας παν/μίoυ Aθηνών, α’ 
παν/μιακή κλινική, νοσ. «α. Συγγρός», 
Διευθυντής νοσ. «α. Συγγρός» 
MEΛH 
αναΣταΣΙαΔΗΣ Γ., Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής εΣΥ, 
γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
ανΔΡΕαΔαΚΗΣ Ζ., Δερματολόγος, αθήνα
ανθοΠουΛοΣ τ., Δερματολόγος, αθήνα
ANTΩNIOY X., Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας παν/μίoυ Aθηνών
αΠαΛΛα Ζ., αν. καθηγήτρια Δερματολογίας, Β΄ παν/μιακή κλινική 
Δερματικών και αφροδισίων νοσημάτων α.π.Θ., γενικό νοσ. 
«παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
αΠοΣτοΛαΚΗΣ ν., Δερματολόγος, αθήνα
AYΓEPINOY Γ., Oμ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας παν/μίoυ Aθηνών
ΒαΛαΡουτΣοΣ Κ., Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΒαΣαΛου ΒαΡΒαΡα, Δερματολόγος, επιμελήτρια Β΄, α΄ κλινική 
ιατρικής Σχολής ε.κ.π.α., νοσοκομείο «ανδρέας Συγγρός», αθήνα
ΒΕΡΡOΣ Κ., Δερματoλόγoς, Tρίπoλη
ΒΡυΩνΗ Γ., Kαθηγήτρια Μικροβιολoγίας, παν/μίου αθηνών 
ΓEΩPΓAΛA Σ., Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας παν/μίoυ Aθηνών
ΓΕΩΡΓΙου Σ., καθηγήτρια Δερματολογίας παν/μίου πατρών, 
Διευθύντρια Δερματολογικής κλινικής, π.ν.γ. πατρών, Ρίο
ΓKAΓΚαΡΗ Ε., επ. καθηγήτρια Στοματολογίας εκπα, Στοματολογικό 
τμήμα νοσ. «α. Συγγρός»
ΓKΡΙτΖαΛΛαΣ Κ., MsC πανεπιστημίου παλέρμο, Δερματoλόγoς, 
αθήνα - κατάρ
ΓουΛΕΣ Δ., Ρευματολόγος, αθήνα
ΔουΒαΛΗ θ., επιμελήτρια Β’ Δερματολογικής κλινικής εΣΥ νοσ. 
«α. Συγγρός»
ZAPAΦΩNITHΣ Γ., Δερματoλόγoς, Δ/ντής Δερματολογικού 
τμήματος, γεν. νοσ. παίδων «αγ. Σοφία» 
ΖουΜΠουΛΗΣ Χ., καθηγητής Δερματολογίας, αφροδισιολογίας 
& αλλεργιολογίας, Δ/ντής των πανεπιστημιακών κλινικών 
Δερματολογίας και αφροδισιολογίας, αλλεργιολογίας και 
ανοσολογίας, νοσοκιομείο, Dessau, ιατρική Σχολή Βραδεμβούργου 
Theodor Fontane, γερμανίας
ΖουΡΙΔαΚΗ Ε., Διευθύντρια Δερματολογικής κλινικής εΣΥ, 
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΖΩΓΡαΦαΚΗΣ Χ., Διδάκτωρ ιατρικής Σχολής παν. αθηνών, 
Δερματολόγος, αθήνα 
θΕοΔΩΡοΠουΛοΣ Κ., επιμελητής A’, Β΄ παν/μιακή Δερματολογική 
κλινική, γενικό παν/μιακό νοσ. «αττικόν»
θΕοΧαΡΗΣ Σ., Δερματoλόγoς, Aθήνα
IΩαννΙΔΗΣ Δ., Kαθηγητής Δερματoλoγίας παν/μίoυ Θεσ/νίκης, 
Δ/ντής α' παν/μιακής Δερματολογικής κλινικής, νοσ. αφροδ. & 
Δερματικών νόσων Θεσ/νίκης
KAKEΠΗΣ Μ., Διδάκτωρ πανεπιστημίου αθηνών, Δερματολόγος, αθήνα
ΚαΛοΓΕΡοΠουΛοΣ ν., Δερματoλόγoς, πειραιάς 
ΚαΛοΚαΣΙΔΗΣ Κ., Διδάκτωρ ιατρικής Σχολής απΘ, Δερματολόγος, 
Θεσσαλονίκη
ΚαΠΕΛΛαΡΗ α., Δερματολόγος, Διδάκτωρ γαλλικού εθνικού 
κολλεγίου ιατρικής αισθητικής, αθήνα 
KαΠΕταναΚΗΣ Δ., Δερματολόγος, αθήνα 
KαΡαΔΗΜα Κ., Δερματολόγος, αθήνα 
ΚαΡΔαΣΗ Μ., Δερματολόγος, αθήνα
ΚατουΛΗΣ αΛΕξανΔΡοΣ, καθηγητής Δερματολογίας, Διευθυντής 
Β΄ κλινικής Δερματικών και αφροδισίων νόσων ιατρικής Σχολής 
ε.κ.π.α., πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο «αττικόν», αθήνα
ΚατΣαντΩνΗΣ Ι., Δ/ντής Δερματoλoγικού τμήματος, 
τζάνειο νοσοκομείο 
KATΣAMΠAΣ A., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας πανεπιστημίoυ 
Aθηνών 
ΚατΣαΡOY-KATΣαΡΗ α., Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας πανεπιστημίου 
αθηνών 
ΚαυΚαΣ Η., Διδάκτωρ ιατρικής Σχολής παν. αθηνών, MSc, 
Δερματολόγος, αθήνα
ΚΕτανΗ Ε., Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΚΕτΩνΗΣ Γ., Διδάκτωρ ιατρικής Σχολής παν. αθηνών, 
Δερματολόγος, λευκωσία, κύπρος
ΚΙΜΠουΡΗ Κ., Δερματoλόγoς, λάρισα
KOΛΙαΡαΚΗΣ ν., Συντ. Διευθυντής, ακτινοθεραπευτικού 
Ογκολογικού τμήμ., Noσ. «A. Συγγρός»
KOντOΧΡΙΣτOΠOυΛOΣ Γ., Διευθυντής Δερματoλoγικής κλινικής 
εΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΚOυΜανταΚΗ-ΜαθΙOυΔαΚΗ Ε., τ. αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας 
παν/μίoυ Aθηνών
ΚOυΣΚουΚΗΣ Κ., Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου 
παν/μίoυ 
ΚΡαΣαΓαΚΗΣ Κ., καθηγητής Δερματολογίας πανεπιστημίου κρήτης, 
Διευθυντής Δερματολογικής κλινικής παγνη 
KΡυΓΚΕΡ-ΚΡαΣαΓαΚΗ Σ., αν. καθηγήτρια Δερματολογίας 
παν/μίoυ κρήτης 
KυΡΙαΖΗ - ταΧου Ε., Διδάκτωρ πανεπιστημίου αθηνών, 
Δερματολόγος, αθήνα 
KΩΣTAKHΣ Π., Διευθυντής, Δερματoλoγική κλινική εΣΥ 
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΛαΖαΡΙΔου Ε., καθηγήτρια Δερματολογίας παν/μίoυ Θεσ/νικης, 
Διευθύντρια Β' παν/μιακής Δερματολογικής κλινικής Θεσ/νίκης, 
γενικό νοσ. «παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
ΛαΛαΣ αΙ., αν. καθηγής Δερματολογίας, A΄ παν/μιακή κλινική 
α.π.Θ., νοσ. αφροδ. & Δερματικών νόσων Θεσ/νίκης
ΛαΡΙοΣ Γ., Δερματολόγος Aφροδισιολόγος MD, MSc in HealtH 
informatics, Aθήνα

ΛαΣΚαΡΗΣ Χ. Γ., αν. καθηγητής Στοματολογίας ιατρικής Σχολής 
παν/μίoυ αθηνών
ΛΕΦαΚΗ-MαντΕΚOυ I., Διευθύντρια Δερματολογίας, Υπεύθυνη 
Δερματολογικού τμήματος γενικής κλινικής (EUROMEDICA) Θεσ/νίκη 
ΛουΚατου Μ., Δερματολόγος, αθήνα 
ΛουΜου - ΠαναΓΙΩτοΠουΛου Π., Διδάκτωρ Στοματολογίας 
παν. αθηνών, Στοματολόγος, αθήνα
ΜαΚΡΗΣ Μ., αλλεργειολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας αλλεργειολογίας 
(Δ. καλογερομήτρος), Διευθυντής εΣΥ, Β' παν/μιακή Δερματολογική 
κλινική, γενικό παν/μιακό νοσ. «αττικόν» 
ΜαΛτΕΖοΣ ν., Διδάκτωρ ιατρικής Σχολής παν. πατρών, 
Δερματολόγος, πάτρα 
ΜαυΡΙΔου Μ., Δερματολόγος, αθήνα 
ΜHAIDAT M., Δερματολόγος, αθήνα 
ΜοΡταΚΗΣ α., Διδάκτωρ ιατρικής Σχολής παν. αθηνών, 
Μαιευτήρας - γυναικολόγος, αθήνα
ΜουΣατου Β., Διδάκτωρ ιατρικής Σχολής παν. αθηνών, 
Δερματολόγος, αθήνα
ΜΠαΡΚΗΣ Ι., Διδάκτωρ ιατρικής Σχολής παν. αθηνών, 
Δερματολόγος, αθήνα
ΜΠαΣΙουΚαΣ Κ., τ. αν. καθηγητής Δερματολογίας παν/μίου 
ιωαννίνων 
ΜΠΡαΖΙΩτΗΣ α., Διδάκτωρ παν. αθηνών, Δερματολόγος, αθήνα
NAOYM X., Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής εΣΥ, γενικό Noσ. 
«Eυαγγελισμός» 
νΕαΜονΙτοΣ Κ., Δερματολόγος, αθήνα 
νΙΚοΛαΪΔου Η., Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας παν/μίoυ Aθηνών, α’ 
παν/μιακή Δερματολογική κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
NOυτΣΗΣ K.,  τ. Διευθυντής- Συντονιστής Δερματoλoγικής 
Kλινικής, γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός» 
νταΣΙου-ΠΛαΚΙΔα Δ., Δερματολόγος, Βόλος 
ΠαΛανΗΣ Ε., Δερματολόγος, αθήνα 
ΠαναΓαΚΗΣ Π., Διευθυντής, Δερματολογικής κλινικής εΣΥ, Noσ. 
«A. Συγγρός»
ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A., τ. Διευθυντής, Δερματoλoγικής κλινικής 
εΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠαΠαΔαυΙΔ Ε., καθηγήτρια Δερματoλoγίας παν/μίoυ αθηνών, 
γενικό παν/μιακό νοσ. «αττικόν»
ΠαΠαΚΩνΣταντΗΣ Μ., Διευθυντής Δερματoλoγικής κλινικής 
401 γνΣα 
ΠαΠαΡΙΖOΣ B., Διευθυντής Δερματoλoγικής κλινικής εΣΥ, 
Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠατΣατΣΗ αΙ., αν. καθηγήτρια Δερματολογίας Β΄ παν/μιακή 
κλινική Δερματικών και αφροδισίων νοσημάτων α.π.Θ., γενικό 
νοσ. «παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη 
ΠΕΡοΣ Ι., Διδάκτωρ πανεπιστημίου Marburg, Δερματολόγος, αθήνα
ΠETPIΔHΣ A., τ. Διευθυντής-Συντονιστής, Δερματoλoγικής κλινικής 
εΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΙτΣΙΛΛOΣ Χ., Δερματoλόγoς, λεμεσός, κύπρoς 
ΠοΛυΔΩΡου Δ., Διευθύντρια Δερματολογικής κλινικής εΣΥ, νοσ. 
«α. Συγγρός»
ΠοΛυΖΩΗΣ Ζ., Δερματολόγος, λειβαδιά 
ΠοΛυΧΡοναΚΗ Ε., Δερματολόγος, επιμελήτρια α΄ Υπεύθυνη 
τμήματος ειδικών Θεραπειών νοσ. «α. Συγγρός»
ΠOτOυΡΙΔOυ E., Διευθύντρια, Δερματoλoγικής κλινικής εΣΥ, Noσ. 
«A. Συγγρός» 
ΡαΛΛΗΣ Ε., Δερματολόγος, επίκουρος καθηγητής Δερματολογίας - 
αφροδισιολογίας πανεπιστημίου Δυτικής αττικής, αθήνα
ΡΗΓα Π., Δερματολόγος, αθήνα
ΡοΜΠοτΗ ν., ακαδημαϊκή Υπότροφος α’ παν/μιακή κλινική, Noσ. 
«A. Συγγρός» 
ΣΓοντΖου θ., επιμελήτρια α’, α’ πανεπιστημιακή Δερματολογική 
κλινική νοσ. «α. Συγγρός»
ΣΓουΡοΣ Γ., Διευθυντής- 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/
νίκης 
ταΓΚα α., Διευθύντρια εΣΥ, α’ παν/μιακή Δερματολογική κλινική, 
νοσ. «α. Συγγρός»
τΖΕΡΜΙαΣ Χ., Δερματολόγος, αθήνα
τΡΙΓΩνΗ α., Δερματολόγος, επιμελήτρια α΄ εΣΥ, Β΄Δερματολογική 
κλινική α.π.Θ, γ.ν.Θ. παπαγεωργίου, Θεσ/νίκη
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 & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙάΣ: Έλενα λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣη ΜARKETINg ΚάΙ ΔΙάφηΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜηΜάΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜΒΟΥλΟI ΔΙάφηΜΙΣηΣ: 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
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Δέρμα
•  Ερυθηματώδεις και οιδηματώδεις βλάβες με φυσσαλίδες, που   

σπάζοντας δημιουργώντας επώδυνες διαβρώσεις       

ΔΙάγΝΩΣη
•  Κλινική εικόνα
• Ιστοπαθολογική εξέταση (χρήσιμη, όχι απαραίτητη)

ΘΕΡάΠΕΥΤΙΚη άΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣη
•  Έγκαιρη διάγνωση, διακοπή υπόπτου φαρμακευτικού παράγοντα
• Νοσοκομειακή περίθαλψη
• Συστηματικά κορτικοστεροειδή
•  Αντιμετώπιση επιπλοκών: λοιμώξεων, σηψαιμίας, μεταβολικών δι-

αταραχών

ΠΡΟγΝΩΣη
•  Θνησιμότητα 5-12%
•  Σχέση με: σηψαιμία, αιμορραγία ΓΕΣ, διαταραχή ισοζυγίου ύδατος-

ηλεκτρολυτών
•  Προσοχή στις υποτροπές: πρωιμότερες εκδηλώσεις, αυξημένη σο-

βαρότητα

ΤΟξΙΚη ΕΠΙΔΕΡΜΙΙΚη ΝΕΚΡΟλΥΣη (ΝΟΣΟΣ LyELL)
•  Οξεία κλινικοπαθολογική νοσολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται 

από εκτεταμένη νέκρωση και αποκόλληση της επιδερμίδας
• Δύο μορφές: παιδική (τοξίνη σταφυλοκόκκου), ενηλίκων
• Γενετική προδιάθεση HLAB58: 01 (αλοπουρινόλη)
•  Αίτια: φάρμακα (ΑΜΣ, αντιβιοτικά, αναλγητικά,αντιεπιληπτικά, αλο-

πουρινόλη κ.ά.), ιοί, βακτήρια, λοίμωξη HIV, συστηματικά νοσήμα-
τα (αυτοάνοσα, κακοήθη)

•  Παθογένεια: εκτεταμένη απόπτωση επιδερμιδικών κυττάρων επαγώ-
μενη από κυτταροτοξικότητα (Τ κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, υπο-
δοχείς TNF-α, υποδοχείς «θανάτου», σύστημα κασπασών, granzain, 
σύστημα Fαs-Fαs ligand κ.ά.) 

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά Ι
•  Ελαφρός πυρετός, καταβολή δυνάμεων, ερύθημα και ευαισθησία 

στο δέρμα (μασχάλες πτυχές) και τριχωτό κεφαλής. Μέσα σε 24 ώ-
ρες δημιουργία φυσσαλίδων και καθολική αποκόλληση-νέκρωση   
της επιδερμίδας με αποτέλεσμα εκτεταμένες επώδυνες διαβρώσεις. 

• Σημείο Nikolsky θετικό πολύ νωρίς
• Κατάληψη σχεδόν 100% της δερματικής επιφάνειας 

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά IΙ
•  Στοματικές βλάβες (85-95%)  Διάχυτο ερύθημα – φυσσαλίδες, εκτε-

ταμένες διαβρώσεις, σιαλόρροια, πόνος δυσφαγία και δυσκαταπο-
σία. Εντόπιση: χείλη, γλώσσα, υπερώα, παρειές, ούλα

•  Οφθαλμοί, φάρυγγας, οισοφάγος, γεννητικά όργανα, πρωκτός, ΓΕΣ, 
πνεύμονες

ΔΙάγΝΩΣη
•  Ιστορικό
• Κλινική εικόνα
•  Ιστολογική εξέταση (Ολικού πάχους νέκρωση της επιδερμίδας με 

λεμφοκυτταρική διήθηση)

ΘΕΡάΠΕΥΤΙΚη ΠΡΟΣΕγγΙΣη
Έγκαιρη διάγνωση!
• Διακοπή ενοχοποιούμενου φαρμάκου
• Συστηματικά κορτικοστεροειδή (αμφιλεγόμενο)
•  Κυκλοσπορίνη, ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη, αντι-TNF-α παράγο-

ντες, πλασμαφαίρεση
• Νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας
• Αντιμετώπιση: συνεργασία διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων

ΚΟΙΝη ΠΕΜφΙγά
• Χρόνια αυτοάνοση δερματοβλεννογόνια νόσος
• Στόμα: προσβολή πάνω από 95%
• Γυναίκες συχνότερα από άνδρες
• Ηλικία 50-55 έτη
• Μακροχρόνια πορεία
•  Η πρόγνωση έχει βελτιωθεί, αλλά το ποσοστό θνητότητας αγγίζει 

το 15% (συνήθεις αιτίες θανάτου: επιπλοκές θεραπευτικής αγωγής, 
σηψαιμία, μεταβολικές διαταραχές)

ΠάΘΟγΕΝΕΙά
•  Λειτουργική αναστολή των δεσμογλεϊνών 3 και 1, που συντελούν 

στη συγκράτηση των επιδερμιδικών και βλεννογόνιων κυτταρικών ε-
παφών από κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα στον ορό των ασθενών

• Συνήθως κατά της δεσμογλεϊνης 3 (στόμα) και 1 (δέρμα) 

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά
Στοματικός βλεννογόνος
•  Πομφόλυγες που σπάζουν γρήγορα, επώδυνες διαβρώσεις υπερώ-

ας, παρειών, κάτω χείλους, γλώσσας, ούλων, εδάφους στόματος
•  Επίσης σε φάρυγγα, λάρυγγα, οισοφάγο, ρίνα, επιπεφυκότα, πρω-

κτό, γεννητικά όργανα  
Δέρμα
•  Φυσσαλίδες ή πλαδαρές πομφόλυγες, σπάζουν εύκολα, διαβρώ-

σεις, εφελκίδες,
•  Κορμός, τριχωτό κεφαλής, ομφαλός
•  Θετικά τα σημεία Nikolsky



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: kyntheum
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ΔΙάγΝΩΣη
•  Κλινική εικόνα
• Ιστοπαθολογία
•  Άμεσος - έμμεσος ανοσοφθορισμός (τίτλοι συμβαδίζουν με πορεί-

α νόσου)
• ELISA
• Ανοσοαποτύπωση (Western blot) 

ΘΕΡάΠΕΥΤΙΚη άΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣη
•  Συστηματικά κορτικοστεροειδή
•  Ανοσοκατασταλτικά: μοφετιλική, μυκοφαινολάτη ή νάτριο, Ritux-

imab, αζαθειοπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη
• Ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης

ΠάΡάΝΕΟΠλάΣΜάΤΙΚη ΠΕΜφΙγά
•  Σπάνια κλινική μορφή πέμφιγας, που αναπτύσσεται σε ασθενείς με 

μη-Hodgkin λέμφωμα και χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία (80%). 
Επίσης, συνυπάρχει με νόσο Castelman, θυμώματα και μακροσφαι-
ριναιμία Walderstorm

•  Κλινικές, ιστοπαθολογικές και ανοσολογικές ιδιαιτερότητες
•  Άνδρες και γυναίκες ηλικίας γύρω στα 60
•  Υψηλή θνησιμότητα

ΠάΘΟγΕΝΕΙά
•  Αυτοαντισώματα -τύπου- IgG στρέφονται κατά τουλάχιστον εννέα 

αντιγονικών επιτόπων (δεσμογλεϊνες,πλακίνες, αντιγόνα πομφολυ-
γώδους πεμφιγοειδούς,αντιγόνο ΜΒ 170 Kda, πλεκτίνες, κ.ά.)

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά
Βλεννογόνιες εκδηλώσεις
•  Πρώιμες, γενικευμένες, βαρειές διαβρώσεις στόμα, χείλη, φάρυγγα 

οισοφάγο, γεννητικά όργανα, επιπεφυκότα (ατροφία, συμφύσεις),   
βρογχιολίτιδα

•  Οι κλινικές εκδηλώσεις πολλές φορές προηγούνται της νεοπλασίας
Δερματικές εκδηλώσεις
•  Πολύμορφο εξάνθημα με πομφόλυγες, ερυθρές κηλίδες και πλάκες 

-τύπου- πολυμόρφου ερυθήματος

ΔΙάγΝΩΣη
• Κλινική εικόνα
•  Ιστοπαθολογία (συνδυασμός ευρημάτων πέμφιγας και πολυμόρφου 

ερυθήματος)
• Άμεσος - έμμεσος ανοσοφθορισμός
•  ELISA
•  Ανοσοαποτύπωση (Western blot)

ΘΕΡάΠΕΥΤΙΚη άΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣη-ΠΡΟγΝΩΣη
• Θεραπευτική προσέγγιση  υποκείμενης κακοήθειας
• Συστηματικά κορτικοστεροειδή
• Rituximab ID
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ΕξάΝΘηΜάΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ 
ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡάΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚά

ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ
α) «έρπησιν εσθιομένησιν» (ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ)
β) «έρπητες μεγάλοι» (ΕΠΙΔΗΜΙΚΑ 3)
γ) «εν χείλεσιν έλκεα» (ΕΠΙΔΗΜΙΚΑ 6)
ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
«εξάνθημα ομοιάζον δηγμάτων κώνωπων» 
(ΕΠΙΔΗΜΙΚΑ 7)
ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ
«ακροχορδώνες» (ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ)

ΙΛΑΡΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
•  Ιός ιλαράς (παραμυξοϊός του γ. Morbillivirus, 

RNA ιός)
•  Ξενιστής ο άνθρωπος
•  Μετάδοση (ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ) :
•  Αερογενώς μέσω σταγονιδίων (αιωρούνται 

για μεγάλο χρονικό διάστημα)         
•  Άμεση επαφή με ρινικά και φαρυγγικά εκ-

κρίματα 
•  Μολυσμένα από ιό αντικείμενα (λιγότερο 

συχνά)
•  3-5 ημέρες πριν το εξάνθημα (καταρροϊκό 

στάδιο) και 5 ημέρες μετά
•  Χρόνος επώασης:10-12 ημέρες
•  Τέλος χειμώνα - αρχές άνοιξης
•  Μόνιμη ανοσία
• �♂ = ♀
•  <15 μηνών >10 χρονών

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά 
•  ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ)
• ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
• ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΔΡΟΜΗΣ (ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ)

ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΣΤάΔΙΟ (2-4 ημέρες) 
•  Υψηλός πυρετός
• Βήχας (cough)
• Κόρυζα (coryza)  
• Επιπεφυκίτις (conjunctivitis)
• Φωτοφοβία
•  Κηλίδες koplik (παθογνωμονικό σημείο). 

Στικτές λευκόγκριζες κηλίδες (1-2mm) με ε-
ρυθρά άλω στο στοματικό βλεννογόνο ,α-
πέναντι από τους κάτω γομφίους, εμφάνιση 
12-24 ώρες πριν την έκθυση εξανθήματος

• Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια 
• Σπάνια οξύς κοιλιακός πόνος

ΕξάΝΘηΜάΤΙΚΟ ΣΤάΔΙΟ
ΚΗΛΙΔΟΒΛΑΤΙΔΩΔΕΣ ΕΞΑΝΘΗΜΑ
•  έκθυση κατά ώσεις 
•  αραιό, ροδαλό -> ερυθρό ,συρρέον  
•  στοιχεία αφορίζονται με υγιές δέρμα  
•  οπισθοωτιαία-γραμμή τριχωτού -> πρόσω-

πο -> λαιμός, κορμός, άκρα   

ΣΤάΔΙΟ άΠΟΔΡΟΜηΣ
•  Πτώση πυρετού 
•  Υποχώρηση εξανθήματος (4-7 ημέρες) στα-

διακά με τη σειρά έκθυσης
•  Καταλείπονται χαλκόχροες κηλίδες
•  Λεπτή απολέπιση δέρματος (όχι παλάμες 

πέλματα) (όχι πάντα)

ΑΤΥΠΗ ΙΛΑΡΑ 
•  Περιστασιακά σε εμβολιασμό με μη  ζώντα 

ιό (δεκαετία 1960) ή εμβολιασμό με ζώντα 
εξασθενημένο ιό

• Υψηλός πυρετός 
• Κεφαλαλγία 
• Μυαλγία 
•  Φυσαλιδο-φλυκταινώδες ή πορφυρικό ε-

ξάνθημα στα άκρα

ΔΙάγΝΩΣη 
•  Ιστορικό έκθεσης και ανεπαρκούς εμβολι-

ασμού 
• Κλινική εικόνα 
•  Καλλιέργεια (ούρα - ρινοφαρυγγικές εκκρί-

σεις - ηπαρινισμένο αίμα πάσχοντος)
• Αντισώματα έναντι ιλαράς:

- IgM
-  ΙgG (2ος τίτλος μετά από 10-14 ημέρες 

(x4)
• PCR

άΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠλΟΚΕΣ          
ΣΥΝΗΘΕΙΣ
• Βακτηριακές λοιμώξεις 

- οξεία μέση ωτίτιδα(7%)
- πνευμονία (6%)

Στα ανοσοκατασταλμένα παιδιά γιγαντοκυτ-
ταρική πνευμονία
• Νευρολογικές επιπλοκές

- πυρετικοί σπασμοί
- εγκεφαλίτιδα(0,1%)  

ΣΠΑΝΙΕΣ
• μυοκαρδίτιδα
• ηπατίτιδα

άΠΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠλΟΚΕΣ
• Υποξεία σκληρυντική παρεγκεφαλίτιδα
• 1:100.000 νοσούντων από ιλαρά
• 7-15 χρόνια μετά τη νόσηση
• Προϊούσα επιδείνωση - Θάνατος

ΘΕΡάΠΕΙά
• Συμπτωματική 

- αντιπυρετικά 
- αντιβιοτικά (επιμολύνσεις)

• IVIG
- <6 μέρες από την έκθεση στον ιό
-  Βρέφη <1 y, έγκυες, ανοσοκαταστελμένα 

άτομα στενού οικογενειακού περιβάλλο-
ντος ασθενούς (αυξημένος κίνδυνος επι-
πλοκών)

• Υψηλή δόση βιταμίνης Α

ΜΠάΡΚά ΚΩΝΣΤάΝΤΙΝά  
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., γενικό Νοσοκομείο Παίδων «η άγία Σοφία»

Συνήθη ιογενή 
εξανθήματα στα παιδιά
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•  Απομόνωση ασθενούς και παραμονή στο 
σπίτι 6-7 ημέρες από την εμφάνιση εξαν-
θήματος.

ΠΡΟληΨη
• Καθολικός εμβολιασμός 

- 1η δόση 12ο -15ο μήνα 
-  2η δόση 2ο-3ο έτος (Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμού 2020)
• Εμβόλιο στη φάση επώασης: Βοηθάει;

-  Εμβολιασμός των στενών επαφών αν γί-
νει εντός 72 ωρών από την έκθεση στον ιό 
προσφέρει ικανοποιητική προστασία.

ΕΡΥΘΡΑ
•  Αίτιο: Toga ιός του γένους Rubivirus (RNA 

ιός)
•  Ξενιστής: Άνθρωπος
•  Μετάδοση: Με αναπνευστικά σταγονίδια
•  Χρόνος επώασης: 14-21 μέρες
•  Μετάδοση 7 ημέρες  πρίν και 7 ημέρες με-

τά το εξάνθημα
•  Διάρκεια νόσου: 3-4 ημέρες
•  Τέλος χειμώνα - Αρχές άνοιξης
•  Ήπια - αυτοπεριοριζόμενη νόσος

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά 
•  Εξάνθημα (διάρκεια 1-3 ημέρες):

-  Διακριτές κηλίδες - βλατίδες ρόδινης  
χροιάς

-  Εμφανίζονται σε πρόσωπο λαιμό και εξα-
πλώνονται σε κορμό

-  Εξαφανίζονται με την ίδια σειρά έκθυσης
-  Δεν καταλείπει μελάγχρωση - απολέπιση   
-  Τέλος εξανθήματος = Τέλος ιαιμίας

•  Σημείο Forscheimer: Ερυθηματώδεις - Πε-

τεχειώδεις κηλίδες μαλακής υπερώας

ΔΙάγΝΩΣη 
•  Κλινική εικόνα
• Αντισώματα στον ορό πάσχοντος
• Καλλιέργεια ιού από ρινοφάρυγγα ή ούρα

ΘΕΡάΠΕΥΤΙΚη άΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣη
•  Συμπτωματική αγωγή
•  Παραμονή σπίτι για 7 ημέρες μετά την εμ-

φάνιση εξανθήματος

ΕΠΙΠλΟΚΕΣ
• Σπάνιες σε παιδιά
•  Έφηβοι (κυρίως κορίτσια): αρθραλγία - αρ-

θρίτιδα (δάχτυλα, πηχεοκαρπικές, γόνατα)
•  Σπάνια: εγκεφαλίτιδα (1:6000), θρομβοπε-

νική πορφύρα, ηπατίτιδα, μυοκαρδίτιδα
• Σύνδρομο συγγενούς ερυθράς

- Έγκυος στο 1ο τρίμηνο
-  Έως 85% πιθανότητα γέννησης νεογνού 

με σύνδρομο  συγγενούς ερυθράς
-  Νευροαισθητήρια κώφωση, καταρρά-

κτης, γλαύκωμα
-  Συγγενής καρδιοπάθεια, μικροκεφαλία, 

πνευματική καθυστέρηση, οστικές αλλοι-
ώσεις, ηπατίτιδα, θρομβοπενία

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
•  Αίτιο: Ιός ανεμευλογιάς ( VZV-HHV3, DNA-

ιός)
•  80 - 90.000.000 κρούσματα ετησίως πα-

γκοσμίως
•  >20 ετών, 90% άνοσοι
•  Θνητότητα σε υγιή παιδιά (1-14 ετών) 

2:100.000

•  Σπάνια μεταδίδεται ανεμευλογιά στα παιδιά 
από ενήλικα με EZ

•  Μετάδοση με: 
- Αναπνευστικά σταγονίδια
-  Επαφή με υγρό φυσαλίδων (πολύ μολυ-

σματικές)
•  Πρόδρομο στάδιο μέχρι και 5 ημέρες από 

την εμφάνιση εξανθήματος - εφελκιδοποί-
ηση βλαβών

•  Χειμώνα - Άνοιξη
•  Μόνιμη ανοσία

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά 
ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΣΤΑΔΙΟ
•  Πυρετός
•  Καταβολή
•  Κεφαλαλγία
•  Μυαλγία
•  Αρθραλγία 

ΕΞΑΝΘΗΜΑ
•  Ερυθρές κηλίδες-βλατίδες -> φυσαλίδες δι-

αυγείς (δροσοσταλίδα σε ροδοπέταλο) -> 
φυσαλλίδες ομφαλωτές -> φλύκταινες -> 
εφελκίδες (απόπτωση σε 6-7 ημέρες)

•  Ταυτόχρονα όλα τα στάδια εξέλιξης
•  Κνησμός
•  Επώδυνες διαβρώσεις στοματοφάρυγγα - 

επιπεφυκότα - κολπικού βλεννογόνου
•  Αποδρομή με υπομελάγχρωση - ουλές

ΔΙάγΝΩΣη 
•  Κλινική διάγνωση
• Κυτταρολογική εξέταση (Tzanck Smear)
• Άμεσος ανοσοφθορισμός
• PCR

Ιλαρά Ερυθρά Ανεμευλογιά
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• IgM-IgG αντισώματα ορού
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Διάσπαρτη λοίμωξη απλού έρπητα, έρπη-

τα ζωστήρα
• Ερπητικό έκζεμα
• Θυλακίτιδα
• Παρασιτική κνήφη
• Ερπητοειδής δερματίτιδα
• Λοίμωξη Coxsackie

ΠΡΟγΝΩΣη 
•  Πολύ καλή έκβαση
•  Αυτοπεριοριζόμενη νόσος
•  Επιστροφή στο σχολείο σε 1 εβδομάδα
•  Παράταση και γενίκευση ίωσης σε ανοσο-

κατεσταλμένα παιδιά
•  Θεαματική μείωση θνησιμότητας μετά την 

καθιέρωση του εμβολιασμού

ΕΠΙΠλΟΚΕΣ 
•  Δευτερογενείς μικροβιακές επιμολύνσεις 

(παιδιά <5 ετών σε οικογένεια με μεγαλύ-
τερα αδέρφια)

• ΚΝΣ
-  Μεταλοιμώδης παρεγκεφαλιδική αταξία ( 

1:4000) -> Καλή πρόγνωση
-  Εγκεφαλίτιδα (1,7:100.000, 1-14y, 5-

20% θνητότητα)
-  Reye σύνδρομο (λήψη σαλικυλικών)
-  Άσηπτη μηνιγγίτιδα, Guillain Barre

• Πνευμονία
• Ηπατίτιδα
• Θρομβοπενία
• Σπειραματονεφρίτιδα

ΠάΡάγΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ γΙά ΣΟΒάΡη 
ΝΟΣηΣη 
•  Νεογνά (ιδιαίτερα όταν η μητέρα είναι ορο-

αρνητική) ή πρόωρα (28 w κύησης)
• Έφηβοι ή ενήλικες
• Θεραπεία με κορτικοστεροειδή
• Κακοήθειες (λευχαιμία θνητότητα ≈ 7 %)
• Ανοσοκαταστολή
• Κύηση (πνευμονία)

ΘΕΡάΠΕΙά 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ
•  Αντιϊσταμινικά
•  Αντιπυρετικά (ακεταμινοφαίνη)
•  Τοπικά αντικνησμώδη (λοσιόν καλαμίνης, 

λουτρό βρώμης)
•  Τοπικά- συστηματικά αντιβιοτικά (σε επιμό-

λυνση)
ΑΝΤΙΪΚΗ (Acyclovir, valaciclovir)
•  παιδιά <12 ετών με: χρόνιες δερματοπά-

θειες, χρόνια προβλήματα αναπνευστικού, 
λήψη κορτικοειδών, μακρόχρονη θεραπεί-
α με σαλικυλικά

•  ανοσοκατασταλμένα 
•  άτομα οικογένειας ασθενούς με ανεμευλο-

γιά(;)
•  έγκυες με ανεμευλογιά (2ο-3ο μήνα κύη-

σης)(;)

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
•  Κύηση 8-20 w συγγενής ανεμευλογιά (0,4-

2%) ατροφία μελών- μικροκεφαλία - διατα-
ραχές ΓΕΣ, ΑΝΣ - οφθαλμικές 

•  Κύηση 13-36w: Νεογνικός, βρεφικός ΕΖ 
(0,8 - 1,7%)

•  5 ημέρες πριν-2 ημέρες μετά τον τοκετό: 
σοβαρή γενικευμένη λοίμωξη νεογνού 
(θνητότητα 30%)

άΙφΝΙΔΙΟ ΕξάΝΘηΜά 
6η ΝΟΣΟΣ - ΒΡΕφΙΚη ΡΟΔάΝΘη
•  Αίτιο: β-ερπητοϊοί 6 και 7 (HHV-6 κ HHV-7) 

του γένους Roseolovirus (ds-DNA ιοί)
•  Μετάδοση: από άνθρωπο σε άνθρωπο με 

σίελο
• Ξενιστής:άνθρωπος
• Χρόνος επώασης:5-15 ημέρες
•  Μετάδοση: 2 ημέρες πριν την έναρξη πυρε-

τού μέχρι εμφάνιση εξανθήματος 
• Παιδιά: 6μηνών-3 χρόνων

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά 
•  Υψηλός πυρετός (38ο -41ο ) διάρκειας 3-5 

ημέρες
• Καλή φυσική κατάσταση 
•  Stop πυρετός -> εξάνθημα(διάρκεια 1-3 η-

μέρες)
•  Ελαφρά ακαθόριστες, ρόδινης χροιάς, κη-

λίδες-βλατίδες (2-3mm)
•  Εντόπιση κυρίως στήθος-κορμό (λιγότερο 

άκρα-πρόσωπο)
•  Όχι κνησμός
•  Ενάνθημα Nagayama spots 2/3 ασθενών
•  Oίδημα βλεφάρων, διόγκωση λεμφαδέ-

νων, διάρροια 

άΙφΝΙΔΙΟ ΕξάΝΘηΜά 

•  O ιός παραμένει σε λανθάνουσα κατάστα-
ση εφ'όρου ζωής

•  Eνεργοποίηση ιού σε μεταμοσχευμένους  
-> πιθανή απόρριψη μοσχεύματος (GVHD)

•  HIV ασθενείς - σοβαρή νόσηση
•  Επιπλοκές: ηπατίτιδα, πνευμονίτιδα, μηνιγ-

γοεγκεφαλίτιδα, θρομβοπενία, εγκολεα-
σμός

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Κλινική εικόνα
•  Κυτταροκαλλιέργειες (λεμφοκύτταρα περι-

φερικού αίματος
• IgM ορού (>30 ημέρες)
• Αναζήτηση ιού από βλάβες δέρματος
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Όχι ιδιαίτερη
• Αντιπυρετικά, ψυχρά αποθέματα
• Επιπλοκές σε ανοσοκατασταλμένους (gan-
ciclovir, foscarnet, cidofovir)

λΟΙΜΩΔΕΣ ΕΡΥΘηΜά 
•  Αίτιο: Παρβοϊός Β19 του γένους erythrovirus 

(ο μικρότερος ανθρώπινος DNA ιός)
• Μετάδοση:

-  με αναπνευστικά σταγονίδια, παράγωγα 
αίματος, διαπλακουντιακά (υψηλός κίν-
δυνος στο 2ο τρίμηνο κύησης)

-  μια εβδομάδα πριν την έκθυση εξανθή-
ματος(σταματά μόλις εμφανισθεί το εξάν-
θημα)

• Χρόνος επώασης:7-10 ημέρες
• Τέλος χειμώνα - αρχές άνοιξης
• Κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας

ΚλΙΝΙΚη ΕΙΚΟΝά 
•  Ήπιος πυρετός , αδιαθεσία (περίπου 3 ημέ-

ρες πριν την έκθυση εξανθήματος)
• αρθραλγία, αρθρίτιδα ≈10%

ΕΞΑΝΘΗΜΑ (3 ΣΤΑΔΙΑ)
•  «Χαστουκισμένο μάγουλο» (1-4 ημέρες)
•  Ερυθηματοβλατιδώδες 
•  άκρα -> κορμό
•  συρρέον -> δικτυωτό καθώς ξεθωριάζει
•  Υποχώρηση εξανθήματος σε 5-10 ημέρες 
•  πιθανή υποτροπή-χρονιότητα (σε καταπό-

νηση, έκθεση στον ήλιο, ζεστό ντους)

ΕΠΙΠλΟΚΕΣ 
•  Αρθραλγίες ,εμβρυικός ύδρωψ ,απλαστικές 

κρίσεις ,χρόνια αναιμία
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Κλινική εικόνα
• Ορολογικός έλεγχος (ΙgΜ,IgG)
• PCR
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  Επιστροφή στο σχολείο όταν εμφανισθεί το 

εξάνθημα
•  Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (αρθρίτιδα)
•  IVIG σε ανοσοκατασταλμένα παιδιά 
•  Πιθανή μετάγγιση αίματος (αιματολογικά 

νοσήματα) ID
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Στην αιτιοπαθογένεσή της φαίνεται ότι 
συμμετέχουν αρκετοί μηχανισμοί, όπως 
ανώμαλη κερατινοποίηση εντός του τρι-

χικού θυλάκου, υπερέκκριση σμήγματος υπό 
την επίδραση των ανδρογόνων, αποικισμός 
με μικρόβια (P.acnes) και φλεγμονώδης ανο-
σολογική αντίδραση του ξενιστή. Έχουν επί-
σης ενοχοποιηθεί γενετικοί παράγοντες, τρο-
φές, φάρμακα και χημικές ουσίες.

Η νόσος παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση 
κατά την εφηβεία, που φθάνει το 95%, μπο-
ρεί όμως να παρατηρηθεί κατά τη νεογνική, 
τη βρεφική, τη μέση παιδική και την προεφη-
βική ηλικία και επηρεάζει αρνητικά την ποι-
ότητα ζωής των ασθενών. Τόσο η ηλικία εμ-
φάνισης όσο και οι διαφορές στην κλινική έκ-
φραση της νόσου κατά την παιδική ηλικία α-
ντανακλούν τις φυσιολογικές μεταβολές που 
συμβαίνουν κατά τη διαδρομή από την εμ-
βρυϊκή ζωή μέχρι και την εφηβεία.

Από την άλλη πλευρά, υποκείμενες παθο-
λογικές καταστάσεις, όπως συγγενής επινε-
φριδιακή υπερπλασία, όγκοι επινεφριδίων ή 
γονάδων κ.λπ., μπορούν να οδηγήσουν σε 
αυξημένη παραγωγή ανδρογόνων και επιμο-
νή ή επιδείνωση των κλινικών συμπτωμάτων 
της νόσου. Επί υποψίας υπερανδρογονισμού, 
επιβάλλεται ενδελεχής κλινικός και εργαστη-
ριακός έλεγχος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή ενημέρω-
ση των ασθενών και του άμεσου περιβάλ-
λοντός τους. Οι ήπιες και μέτριες μορφές της 

νόσου αντιμετωπίζονται συνήθως με τοπικά 
φάρμακα, όπως αζελαϊκό οξύ, ρετινοειδή, υ-
περοξείδιο του βενζοϋλίου, αντιβιοτικά και 
δαψόνη, μόνα τους ή σε συνδυασμούς. Οι ε-
πίμονες και βαριές μορφές, εκτός από την το-
πική θεραπεία απαιτούν συστηματική λήψη 
φαρμάκων, όπως αντιβιοτικών, αντιανδρο-
γόνων και σπανιότερα ισοτρετινοΐνης. Οι τε-
τρακυκλίνες δεν πρέπει να χορηγούνται σε α-
σθενείς κάτω των 8 ετών και η ισοτρετινοΐνη 
σε άτομα μικρότερα των 12 ετών. Τα τοπικά 
φάρμακα είναι επίσης χρήσιμα για τη θερα-
πεία συντήρησης.

Η επιτυχής αντιμετώπιση της ακμής στα παι-
διά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καλή 
γνώση του τρόπου δράσης και των πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών του κάθε παράγο-
ντα που εφαρμόζεται, ενώ η θεραπεία πρέπει 
να εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή. 

Τελικός στόχος είναι η αποτροπή της δημι-
ουργίας δύσμορφων ουλών και της περαιτέ-
ρω ψυχολογικής επιβάρυνσης των ασθενών.
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γ. ΚΟΝΤΟχΡΙΣΤΟΠΟΥλΟΣ 
Δερματολόγος - άφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο "ά. Συγγρός"

Η ακμή είναι μια 
φλεγμονώδης 
δερματοπάθεια 
που προσβάλλει τις 
τριχοσμηγματικές 
μονάδες και 
χαρακτηρίζεται από 
πολυμορφία βλαβών 
(φαγέσωροι, βλατίδες, 
φλύκταινες, κύστεις 
και οζίδια)

Ακμή στην παιδική ηλικία 
Λόγόι εργαστηριακησ 
διερεύνησησ & αντιμετώπιση 18η ΔεΡΜατΟλΟγικη ΔιηΜεΡιΔα 
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ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΑΚΜΗ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΝΕΟγΝΙΚη φλΥΚΤάΙΝΩΣη ΚΕφάληΣ 
(neonatal cephalic pustulosis - NCP) 
• εμφάνιση τις πρώτες εβδομάδες της ζωής
ΕΠΙΠΤΩΣΗ: 10%-20%  (έως 66%) 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
•  αποδίδεται στην παρουσία και υπερευαι-

σθησία σε ζυμομύκητες malassezia (M. fur-
fur, Μ. globosa, M. sympodialis)

•  κλινική ανταπόκριση στην τοπική θεραπεία 
με ιμιδαζόλες (π.χ. cr. κετοκοναζόλης 2%) 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- ερυθηματώδεις βλατίδες
- φλυκταινίδια 
-  απουσία: - φαγεσώρων - οζιδιοκυστικών 

βλαβών
ΕΝΤΟΠΙΣΗ
- πρόσωπο, αυχένας 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
-  μικροσκοπική εξέταση (αναζήτηση malas-

sezia spp.) 

ΠάΡΟΔΙΚη ΝΕΟγΝΙΚη φλΥΚΤάΙΝΩΔηΣ 
ΜΕλάΝΩΣη
(transient neonatal pustular melanosis)
•  σπάνια, άγνωστης αιτιολογίας, δερματοπά-

θεια (συχνότερη σε νεογνά αφρικανικής κα-
ταγωγής)

•  εμφάνιση κατά την γέννηση - 1η ημέρα της 
ζωής

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

- φυσαλίδες
- φλυκταινίδια }

οι βλάβες εξελίσσονται σε 
υπερχρωματικές κηλίδες με 
περιβάλλουσα απολέπιση

ΕΝΤΟΠΙΣΗ
-  πηγούνι, λαιμός,  ανώτερη περιοχή του στή-

θους, μηροί, γλουτοί, κοιλιά, παλάμες και  
πέλματα 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- κλινική εικόνα 

ΝΕΟγΝΙΚΟ ΤΟξΙΚΟ ΕΡΥΘηΜά 
(erythema toxicum neonatorum) 
•  αρκετά συχνή, καλοήθης δερματοπάθεια  

των νεογνών 

•  εμφάνιση συνήθως 2η - 5η ημέρα ζωής
ΕΠΙΠΤΩΣΗ: 30%-50% των νεογνών 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: άγνωστη 
- συσχέτιση με ηωσινοφιλία 
-  φλεγμονώδης απάντηση σε συστατικά 

σμήγματος 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  συρρέουσες ερυθηματώδεις κηλίδες με μι-

κρές βλατίδες και φλυκταινίδια 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ
-  κορμός, πρόσωπο, άκρα (εκτός από παλά-

μες και πέλματα)
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  κλινική εικόνα, μικροσκοπική εξέταση (ηω-

σινόφιλα σε επιχρίσμα φλύκταινας - χρώ-
ση με Giemsa)

ΕΡΥΘΡά ΙΔΡΩά (miliaria rubra) 
- κοινή πάθηση, συχνή σε θερμά κλίματα 
- συνήθως μετά την 1η εβδομάδα της ζωής
ΕΠΙΠΤΩΣΗ: 15% των νεογνών 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
-  ενδοεπιδερμιδική απόφραξη των ιδρωτο-

ποιών αδένων (βαθύτερα, σε σχέση με την 
κρυσταλλική ιδρώα) 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ
-  κεφαλή, αυχένας, πρόσωπο, ανώτερο τμή-

μα του κορμού, καμπτικές επιφάνειες 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  ερυθρές βλατίδες Ø 1-3 mm ή βλατιδοφλυ-

κταινίδια (φλυκταινώδης ιδρώα - παραλλα-
γή)

ΥΠΕΡΠλάΣΙά ΣΜηγΜάΤΟγΟΝΩΝ 
άΔΕΝΩΝ
-  συχνή, καλοήθης δερματοπάθεια των νεο-

γνών
ΕΠΙΠΤΩΣΗ: 21–48% 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
-  ενδομήτρια ορμονική διέγερση (ανδρογό-

να)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
-  θυλακικές βλατίδες λευκού ή κίτρινου χρώ-

ματος, ομαλά κατανεμημένες
- δεν συνυπάρχει ερύθημα
ΕΝΤΟΠΙΣΗ: πρόσωπο (γύρω από τη μύτη και 
το άνω χείλος) 

ΠΕΡΙΣΤΟΜάΤΙΚη/ΠΕΡΙΚΟγχΙΚη 
ΔΕΡΜάΤΙΤΙΔά
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
-  ενοχοποιούνται τοπικά ή εισπνεόμενα κορ-

τικοστεροειδή 

ΚΩΝΣΤάΝΤΙΝΟΣ χ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥλΟΣ 
Δερματολόγος - άφροδισιολόγος, Επιμελητής A΄, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική άφροδίσιων & Δερματικών Νόσων, Π. γ.Ν. «άΤΤΙΚΟΝ»

18η ΔεΡΜατΟλΟγικη ΔιηΜεΡιΔα 

Ακμοειδή εξανθήματα 
παιδιών & ενηλίκων 
διαφόρικη διαγνώση
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  φλεγμονώδεις βλατίδες, ερύθημα, απολέ-

πιση
-  απουσία ανοικτών και κλειστών φαγεσώρων 
- απουσία βλαβών γύρω από το ερυθρό των 
χειλιών και τις γωνίες του στόματος 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ 
-  περιστοματικά, περιοφθαλμικά, γύρω από 

τη μύτη
• η περιστοματική δερματίτιδα:
-  υποχωρεί με τοπικά αντιμικροβιακά (ερυ-

θρομυκίνη, μετρονιδαζόλη)
-  υποτροπιάζει με υψηλής ισχύος τοπικά κορ-

τικοστεροειδή 

άΚΜη άΠΟ ΕλάΙΩΔη ΣΚΕΥάΣΜάΤά 
ή άλΟΙφΕΣ (acne venenata infantum) 
• θεωρείται ακμή "εξ επαφής" 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
-  συχνότερη σε πληθυσμούς της Μεσογείου 

και σε αφροαμερικανούς 
ΗΛΙΚΙΑ: 3ος-4ος μήνας της ζωής
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
-  οφείλεται σε προϊόντα τοπικής περιποίησης 

του δέρματος (αλοιφές, κρέμες, και έλαια)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  συνήθως μονόμορφο εξάνθημα, κλειστοί 

και ανοικτοί φαγέσωροι 
-  σε μερικές περιπτώσεις φλεγμονώδεις βλα-

τίδες
-  υποχωρεί σε 6-8 εβδομάδες μετά τη διακο-

πή της χρήσης τους

ΘΥλάΚΙΤΙΔά (βακτηριακή)
-  επιπολής (φλυκταινίδια  κεντρικά στον θύ-

λακα με ερύθημα
-  εν τω βάθει (βαθύτερη προσβολή του θυ-

λάκου-μικρά, φλεγμονώδη οζίδια, κεντρική 
φλύκταινα με προοδευτική νέκρωση - δο-
θιήνας)

ΕΝΤΟΠΙΣΗ: πρόσωπο (και έντριχες περιοχές 
του σώματος)
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
- κλινική εικόνα
-  καλλιέργεια - χρώση κατά Gram (από επί-

χρισμα φλυκταινιδίων)  σε  περιπτώσεις με 
συχνές υποτροπές ή ανθεκτικές στη θερα-
πεία ακμής

•  S. aureus: ο αιτιολογικός παράγοντας στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων

• άλλες διαγνωστικές εξετάσεις:
-  διαφοροποίηση βακτηριακής θυλακίτιδας 

από μη βακτηριακή 
-  άμεση αναζήτηση - καλλιέργεια για μύκητες 
- επίχρισμα Tzanck
-  αλυσιδωτή αντίδραση   }

πολυμεράσης (PCR)

ιογενής 
θυλακίτιδα

gRAM άΡΝηΤΙΚη ΘΥλάΚΙΤΙΔά 
•  επιπλοκή μακροχρόνιας θεραπείας με per 

os αντιβιοτικά για ακμή ή ροδόχρου νόσο 
(συνήθως τετρακυκλίνες) 

•  ασθενείς σε αγωγή με αντιβιοτικά που δεν 
έχουν σημαντική βελτίωση της ακμής με-
τά από 3-6 μήνες θεραπείας ή σε εμφάνι-
ση φλεγμονωδών βλαβών παρά την αντι-
βιοτική αγωγή 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ: ~4% των ασθενών σε θεραπεί-

α με αντιβιοτικά
ΦΥΛΟ: ♀ = ♂ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
•  αντικατάσταση των gram (+) του βλεννογό-

νου της ρινός από gram (-) αρνητικά βακτή-
ρια και εξάπλωσή τους στο δέρμα 

• συνήθη gram (-): 
-  Pseudomonas aeruginosa - Serratia marc-

escens 
-  Klebsiella - Proteus mirabilis 
- Escherichia coli - Citrobacter 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  βλατίδες, φλυκταινίδια  

γύρω από στόμα και μύτη
-  υποτροπιάζουσα          

θυλακίτιδα τριχωτού  
κεφαλής

-  σοβαρή σμηγματόρροια

}  80% 
των ασθενών

-  κυστικές βλάβες  
(παρόμοιες με κυστική  
ακμή)

}  20% 
των ασθενών

- ιστορικό
- κλινική εξέταση 
- καλλιέργεια:  
- από φλυκταινίδιο - πρόσφατη βλάβη
- από τον ρινικό βλεννογόνο 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ
- ισοτρετινοΐνη  - θεραπεία 1ης γραμμής 
•  w μειώνει την έκκριση σμήγματος > δημι-

ουργεί αρνητικό περιβάλλον για την ανά-
πτυξη των gram (-) αρνητικών βακτηριδίων

-  τα αντιβιοτικά, συχνά είναι αναποτελεσμα-
τικά

ΘΥλάΚΙΤΙΔά άΠΟ MALASSEZIA  
(pityrosporum folliculitis)
•  υποδιαγνωσμένη δερματοπάθεια  που μι-

μείται την ακμή 
• μπορεί να συνυπάρχει με: 
- κοινή ακμή
- ηωσινοφιλική θυλακίτιδα 
- ακμή από στεροειδή
- ακμοειδές εξάνθημα από αναστολείς EGFR 
•  εμφανίζεται σε έφηβους, νεαρούς ενήλικες 

και σε ασθενείς  με ανοσοκαταστολή 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  μονόμορφες θυλακικές βλατίδες (ασυμπτω-

ματικές ή κνησμώδεις)
-  φλυκταινίδια, οζίδια (σε σοβαρές περιπτώ-

σεις)
- απουσία φαγεσώρων 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ: κορμός (ράχη, στέρνο),  βραχί-
ονες
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
-  απόφραξη του τριχικού θυλάκου + σμηγ-

ματόρροια (περιβάλλον το οποίο ευνοεί την 
ανάπτυξη Malassezia)

-  ζυμομύκητες Malassezia (M. furfur, M. 
pachydermatis, M. globosa)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
- κλινική εικόνα - ιστορικό
•  ασθενείς: - χωρίς ανταπόκριση στις θερα-

πείες της ακμής
-  που έχουν λάβει ευρέως φάσματος αντιβι-

οτικά 
- σε ανοσοκαταστολή 

- άμεση μικροσκόπηση
- βιοψία - ιστολογική εξέταση (χρώση PAS)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ
-  λοσιόν σουλφιδίου του σεληνίου2%,
-  αντιμυκητιασικά per os (ιτρακοναζόλη, 

φλουκοναζόλη)
- περιοδική χρήση τοπικών αντιμυκητιασικών 
- πρόληψη υποτροπών
•  η ισοτρετινοΐνη δεν προτείνεται ως θερα-

πευτική επιλογή

ηΩΣΙΝΟφΙλΙΚη ΘΥλάΚΙΤΙΔά 
(eosinophilic pustular folliculitis)
- μη λοιμώδης φλεγμονώδης δερματοπάθεια 
- σχετίζεται με:  
-  ανοσοκαταστολή (HIV, αιματολογικές κακο-

ήθειες, μεταμόσχευση) 
-  φάρμακα (καρβαμαζεπίνη, μινοκυκλίνη, 

αλλοπουρινόλη)
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
ΦΥΛΟ: ♂ : ♀   4.8 : 1 
ΗΛΙΚΙΑ: 3η - 4η δεκαετία της ζωής
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: άγνωστη 
• πιθανά:
-  αντίδραση υπερευαισθησίας  σε  λοίμωξη 

ή φάρμακα 
-  υπεραντιδραστικότητα σε πιτυρόσπορα, βα-

κτήρια, demodex 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- ερυθηματώδεις  περιθυλακικές βλατίδες 
- φλυκταινίδια (στείρα)
-  χρόνιες, υποτροπιάζουσες κνησμώδεις βλά-

βες
- καταλείπουν υπερμελάγχρωση 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ: πρόσωπο, κεφαλή, τράχηλος,  
κορμός (ράχη) 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
- ιστορικό - κλινική εικόνα 
-  εξέταση αίματος: περιφερική ηωσινοφιλία 

(35-50%), ↑ IgE 

ΚΟΙΝΕΣ ΜΥΡΜηΚΙΕΣ
-  οι ομαλές μυρμηκιές μπορεί να μιμούνται 

κλειστούς φαγέσωρες ή βλατίδες ακμής
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
- HPV-3, και οι HPV: 10, 28, 29, 41 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  ομαλές βλατίδες διαμέτρου2-4 mm, ελα-

φρώς επηρμένες, στο χρώμα του δέρματος 
ή ελαφρά ερυθηματώδεις 

- συνήθως  πολλαπλές και ομαδοποιημένες
ΕΝΤΟΠΙΣΗ: μέτωπο, παρειές, μύτη, περιστο-
ματικά 

ΜΟλΥΣΜάΤΙΚη ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ
- καλοήθης ιογενής λοίμωξη του δέρματος 
- προσβάλει κυρίως παιδιά
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
- ιός pox (DNA) οικ. Poxviridae 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  βλατίδες με ομφαλωτό κέντρο, διαμέτρου 

2-5 mm, στο χρώμα του δέρματος 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ: πρόσωπο, κορμός, μασχάλες, 
βουβωνικές περιοχές
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
- κλινική εικόνα - δερματοσκόπηση 
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-  PCR ή χρώση με Wright ή Giemsa (του πε-
ριεχομένου της βλάβης) 

ΟΖΩΔηΣ ΣΚληΡΥΝΣη 
-  πολυσυστηματική γενετική διαταραχή  με 

παρουσία πολλαπλών καλοήθων όγκων 
(προσβολή δέρματος, εγκεφάλου, καρδιάς, 
οστών, νεφρών, οφθαλμών, πνευμόνων) 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ: 1 περίπτωση ανά 6 - 10.000 γεν-
νήσεις
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  πολλαπλά αγγειοϊνώματα προσώπου (μα-

λακές, ροδόχροες ή στο χρώμα του δέρμα-
τος βλατίδες) 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ: ρινοχειλικές πτυχές, ζυγωματικά, 
πώγωνας 
-  δερματικές κηλίδες 1-3 mm (δίκην "κομφε-

τί") 
-  υποχρωμικές κηλίδες κορμού (σχήματος 

φύλλου σφενδάμου)
- πλάκα Shagreen 
- υπονύχια και περιονύχια ινώματα
-  επιληψία, βρεφικοί σπασμοί, νοητική υστέ-

ρηση, μαθησιακές δυσκολίες, αρρυθμίες 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
- κλινική εικόνα
- διαγνωστικά κριτήρια οζώδους σκλήρυνσης
- απεικονιστικός έλεγχος 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
-  μηχανική αφαίρεση των αγγειοινωμάτων με 

καυτηρίαση,  δερμοαπόξεση, laser (Argon, 
CO2) 

-  σιρόλιμους - ραπαμυκίνη (αναστολέας 
mTOR)

ΡΟΔΟχΡΟΥΣ ΝΟΣΟΣ
-  χρόνια, φλεγμονώδης δερματοπάθεια του 

προσώπου
-  χαρακτηρίζεται από περιόδους με εξάρσεις 

και υφέσεις
ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
- πολυπαραγοντική: 
- διαταραχές αγγείων
- UV ακτινοβολία, 
- οξειδωτικό stress
-  μικρόβια
- περιβαλλοντικοί παράγοντες
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
ΗΛΙΚΙΑ: άτομα μέσης ηλικίας, ↑συχνότητα  >  
65 ετών - (και παιδιά)
ΦΥΛΟ: > ♀ (69%)  -  οι άνδρες εμφανίζουν 
σοβαρότερες μορφές
ΦΥΛΗ: καυκάσια (96%) 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
•  ευρύ φάσμα, από ήπια σημεία και συμπτώ-

ματα (παροδικό ερύθημα και ξηροδερμία), 
έως σοβαρές εκδηλώσεις (επίμονο ερύθη-
μα,  φλεγμονώδεις βλάβες, οίδημα και φύ-
ματα)

• συνήθως εμφανίζεται με: 
-  ακμοειδούς τύπου βλατίδες και φλυκταινίδι-

α σε ερυθηματώδη βάση 
- τηλαγγειεκτασίες 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  κλινική εικόνα - διακριτά σημεία από την ακ-

μή: 
 - απουσία φαγεσώρων 
 - κεντροπροσωπική κατανομή
 -  απουσία βλαβών στην παρυφή του τριχω-

τού
 - οφθαλμικές εκδηλώσεις: υπεραιμία επιπε-
φυκότα, αίσθημα ξένου σώματος 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
- αποφυγή επιβαρυντικών παραγόντων

-  τοπικά φάρμακα: μετρονιδαζόλη, αζελαϊκό 
οξύ, βριμονιδίνη, BPO, θείο 5% κ.α.

-  συστηματικές θεραπείες: τετρακυκλίνες, μα-
κρολίδες, ισοτρετινοίνη, μετρονιδαζόλη 

- θεραπείες με Laser και IPL 

ΔΕΜΟΔηΚΩΣη
•  παρασίτωση που σχετίζεται με εξάνθημα 

τύπου ακμής 
•  υψηλές συγκεντρώσεις demodex έχουν πα-

ρατηρηθεί σε: 
- ροδόχρου νόσο 
- βλεφαρίτιδα 
- θυλακιώδη πιτυρίαση 
- περιστοματική δερματίτιδα
-  ασθενείς με ανοσοκαταστολή (παθήσεις ή 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)
ΗΛΙΚΙΑ: 3η-6η δεκαετία της ζωής
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
-  παράσιτα: demodex folliculorum, demodex 

brevis (ενδημούν στους θυλάκους των τρι-
χών, τους σμηγματογόνους και μεϊβομια-
νούς αδένες) 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- ερύθημα προσώπου - βλατιδοφλυκταινίδια 
-  θυλακικά βύσματα - απολέπιση - τραχύτη-

τα δέρματος
ΕΝΤΟΠΙΣΗ
- συμμετρικά, παρειές - βλέφαρα
- μέτωπο, μύτη, αυτιά, τράχηλος
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
-  άμεση μικροσκοπική εξέταση (λέπια- ξέ-

σματα δέρματος) με ΚΟΗ 40% 
-  τυποποιημένη βιοψία επιφάνειας δέρματος 

*(SSSB) *(συλλογή με ειδική κόλλα του α-
νώτερου τμήματος της κεράτινης στιβάδας ) 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
-  τοπική: περμεθρίνη, μαλαθείο, λινδόνη, 

βενζοϊκό βενζόλιο 
- συστηματική: ιβερμεκτίνη, μετρονιδαζόλη 

άΚΜη ΠΡΟΚάλΟΥΜΕΝη 
άΠΟ φάΡΜάΚά
-  προκαλείται ή επιδεινώνεται από ορισμένα 

φάρμακα
-  φάρμακα από του στόματος, ενέσιμα, τοπι-

κά ή εισπνεόμενα
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ταχεία έναρξη
- μονόμορφο εξάνθημα 
- θυλακική εντόπιση 
- εμφάνιση ανεξάρτητα από την ηλικία
-  ιατρικό ιστορικό παθήσεων και φαρμακευ-

τικής αγωγής 
- εκτεταμένη εντόπιση - κατανομή 
-  ύφεση των βλαβών με τη διακοπή του υ-

πεύθυνου φαρμάκου 

άΚΜη ή ΘΥλάΚΙΤΙΔά 
άΠΟ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔη
-  τα κορτικοστεροειδή μπορεί να προκαλέ-

σουν ή να επιδεινώσουν την ακμή
-  το εξάνθημα εμφανίζεται  2-4 εβδομάδες α-

πό την έναρξη ή και μετά από μήνες
-  η σοβαρότητα του εξανθήματος σχετίζεται 
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με τη δοσολογία
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
-  υψηλή δοσολογία - μακροχρόνια λήψη 

κορτικοστεροειδών (συστηματικών - PER OS 
ή IV, τοπικών, εισπνεόμενων)

•  παράγοντες που εμπλέκονται στην παθογέ-
νεια: 

-  υποδοχείς TLR-2, οι οποίοι διεγείρονται α-
πό το p. acnes 

-  αυξημένος πληθυσμός pityrosporum ovale 
στον τριχικό θύλακα 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  μονόμορφες βλατίδες ή βλατιδοφλυκταινί-

δια 
-  πιθανά, απουσία ερυθήματος (εξαιτίας της 

αντιφλεγμονώδους δράσης των ισχυρών 
τοπικών κορτικοστεροειδών) 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ 
-  πρόσωπο > τοπικά ή εισπνεόμενα κορτικο-

στεροειδή 
-  πρόσωπο, κορμός, βραχίονες > συστηματι-

κά κορτικοστεροειδή 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
-  κλινική εικόνα: - μονόμορφες βλάβες, α-

πουσία φαγεσώρων 
-  ιστορικό: - πρόσφατη ή ταυτόχρονη λήψη 

κορτικοστεροειδών 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
- διακοπή ή μείωση των κορτικοστεροειδών 
-  τοπική αγωγή: κλινδαμυκίνη, υπεροξείδιο 

βενζοϋλίου 

άΝάΒΟλΙΚά ΣΤΕΡΟΕΙΔη
•  συνθετικά στεροειδή  - συνθετικά παράγω-

γα της τεστοστερόνης   (δαναζόλη, τεστο-
στερόνη)

-  εμφάνιση ακμής σε αθλητές και  bodybuilders 
μετά από κατάχρηση 

-  προκαλούν ή επιδεινώνουν  προϋπάρχου-
σα ακμή

-  επάγουν σοβαρές μορφές ακμής (συρρέου-
σα, κεραυνοβόλος) 

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
- αυξάνουν: 
-  την παραγωγή σμήγματος διεγείροντας την 

εκκριτική ικανότητα του σμηγματογόνου α-
δένα 

- τα λιπίδια στο δέρμα
- τον πληθυσμό  του p. acnes 

ΝΕΥΡΟλΟγΙΚά - ΨΥχΙάΤΡΙΚά 
φάΡΜάΚά: άΝΤΙΚάΤάΘλΙΠΤΙΚά
- τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs)
ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ
- λίθιο Milithin 
- αλοπεριδόλη Aloperidin 
ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ      
- φαινυτοΐνη Epanutin 
- φαινοβαρβιτάλη Diphenal 
- λαμοτριγίνη Lamictal 
- βαλπροϊκό οξύ Depakine 
- γκαμπαπεντίνη Neurontin 
- καρβαμαζεπίνη Tegretol 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
- αιφνίδια έναρξη
-  διάχυτο μονόμορφο εξάνθημα - θυλακικά 

φλυκταινίδια 
- απουσία φαγεσώρων 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ
- πρόσωπο, στέρνο, ράχη
ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
- διακοπή του φαρμάκου
- υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 
- αντιβιοτικά  

άλΟγΟΝά ( ιώδιo, χλώριo, βρώμιο)
-  ιωδιούχα, χλωριούχα και βρωμιούχα σκευ-

άσματα προκαλούν ακμοειδές εξάνθημα ή 
επιδεινώνουν προϋπάρχουσα ακμή 

-  περιέχονται σε εισπνεόμενα φάρμακα ή  α-
πό του στόματος χορηγούμενα σκευάσματα 
(άσθματος, αποχρεμπτικά, θυρεοειδοπαθει-
ών, ηρεμιστικά, συμπληρώματα διατροφής,  
για κρυολόγημα κ.α.)

χλΩΡάΚΜη (chloracne) 
-  επαγγελματική ακμή ή από περιβαλλοντι-

κούς ρύπους
-  προκαλείται από έκθεση σε χλωριωμένους 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες (χλωριω-
μένες φαινόλες, χλωροναφθαλίνες, διοξί-
νες  κ.α.)

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
- ασαφής, πιθανά:
-  κερατινοποίηση της τριχοσμηγματογόνου 

μονάδας
-  απώλεια της εκκριτικής ικανότητας των 

σμηγματογόνων και των ιδρωτοποιών αδέ-
νων

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
-  βλατίδες, φαγέσωροι, λευκοκίτρινες κύστες, 

οζίδια
ΕΝΤΟΠΙΣΗ
-  ζυγωματικά, οπισθοωτιαίες περιοχές, κάτω 

γνάθος, τράχηλος, κορμός, μασχάλες, ό-
σχεο 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
-  ανθεκτική στις περισσότερες μορφές θερα-

πείας
-  Olestra: συνθετικό υποκατάστατο λίπους-

επιταχύνει την απέκκρισή τους με τα κό-
πρανα 

άΝάΣΤΟλΕΙΣ ΥΠΟΔΟχΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΟΥ 
άΥξηΤΙΚΟΥ ΠάΡάγΟΝΤά 
(EGFR) - αντινεοπλασματικά φάρμακα: 
cetuximab, erlotinib κ.α.
•  85% των ασθενών εμφανίζουν ακμοειδές 

εξάνθημα
•  50%  1 εβδομάδα από την έναρξη του 

φαρμάκου
ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
-  διαταραχή στη διαφοροποίηση - λειτουργι-

κότητα κερατινοκυττάρων > απόφραξη τρι-
χικών θυλάκων

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
-  θυλακικές βλατίδες, στείρα φλυκταινίδια - 

απουσία φαγεσώρων 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ: πρόσωπο, άνω κορμός
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
- τοπικά φάρμακα
-  τετρακυκλίνες, κορτικοστεροειδή, ισοτρετι-

νοΐνη 
*  το ακμοειδές εξάνθημα, συσχετίζεται με την 

απόκριση του όγκου στη θεραπεία 

φάΡΜάΚά ΠΟΥ ΠΡΟΚάλΟΥΝ 
άΚΜΟΕΙΔΕΣ ΕξάΝΘηΜά 
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ RAS / RAF / MEK / ERK
- vemurafenib - trametinib - Sorafenib 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (G-CSF) 
- filgrastim 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ anti TNF-α 
- infliximab - lenalidomide 
ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
- κυκλοσπορίνη 
- tacrolimus 
- sirolimus 
ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
- ισονιαζίδη 
- ριφαμπικίνη 
- εθειοναμίδη 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
- ακτινομυκίνη-D
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
- Β1, Β6, Β12
ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
- δαψόνη - χρυσός
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Η κοινή ή κατά πλάκα ψωρίαση είναι η 
συνηθέστερη μορφή, χαρακτηρίζεται 
από ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες, οι 

οποίες καταλαμβάνουν συχνότερα τις εκτατι-
κές επιφάνειες των άκρων, το τριχωτό, την ο-
σφύ, με συμμετρική προσβολή ή μπορεί να 
παρουσιάσουν μεγάλης έκτασης προσβολή 
του σώματος. 

Η διάγνωση είναι προφανής τις περισσότε-
ρες φορές. Ειδικές όμως εντοπίσεις ή και ό-
χι πλήρως τυπικό εξάνθημα μπορούν να θέ-
σουν προβληματισμούς κατά τη διάγνωση 
(πίνακας 1). Ένα ψωριασιόμορφο εξάνθημα 
στο τριχωτό, μπορεί να είναι ψωρίαση, αλ-
λά επίσης θα μπορεί να είναι μία σμηγματορ-
ροική δερματίτιδα, ένας υποξύς ερυθηματώ-
δης λύκος ή μίαδερματοφυτία. Επιπλέον, με-
μονωμένες βλάβες αίρουν ερωτηματικά: μι-
κρές ψωριασιόμορφες νομισματοειδείς πλά-
κες, πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν από το 
νομισματοειδές έκζεμα, τη ροδόχρου πυτιρί-
αση ή τη δευτερογόνο σύφιλη. 

Βλάβες με αυτά τα χαρακτηριστικά, κυρίως 
όταν ανθίστανται στη θεραπεία, μπορεί να εί-
ναι νόσος του Bowen, ακανθοκυτταρικό καρ-
κίνωμα και εάν εντοπίζονται στο πέος, ερυ-
θροπλακία Queyrat.

Μεμονωμένη προσβολή των πτυχών, απο-
τελεί την αναστροφή ψωρίαση. Σε αυτές ό-
μως τις περιπτώσεις οι ερυθηματώδεις πλά-
κες, στερούμενες συνήθως απολέπισης, πρέ-
πει να διαφοροδιαγνωστούν από άλλες δερ-
ματικές νόσους όπως η δερματοφυτία, η εξω-
μαστική νόσο Paget, η σμηγματορροϊκή δερ-

ματίτιδα, ή το ερεθιστικό έκζεμα. Η ψωριασι-
όμορφη βλάβη των πελμάτων ή παλαμών, 
μπορεί να αποτελεί εκδήλωση της ψωρία-
σης ή να είναι υπερκερατωσικό έκζεμα πελ-
μάτων. Όταν η βλάβη είναι ετερόπλευρη το 
ενδεχόμενο της δερματοφυτίας πρέπει να ε-
ξετάζεται.

άΙΚάΤΕΡΙΝη - ΕΥάγγΕλΙά ΜΟΥΣΤΟΥ 
Δερματολόγος - άφροδισιολόγος

18η ΔεΡΜατΟλΟγικη ΔιηΜεΡιΔα 

Ψωρίαση: ειναι παντα 
εύκόΛη η διαγνώση;

Η διάγνωση της ψωρίασης είναι κατά κοινή ομολογία κλινική και εύκολη για το δερματολόγο. Αυτό είναι αληθές για τη 
χρόνια κοινή ψωρίαση και με βεβαιότητα αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων. Όμως, ο δερματολόγος 
καλείται να διαγνώσει επιπλέον έναν αριθμό ψωριασιόμορφων εξανθημάτων, όπου διόλου εύκολο είναι να τεθεί με 
βεβαιότητα η διάγνωση. 

Πίνακας 1

Διαφορική διάγνωση κοινής ψωρίασης

Φλεγμονώδεις 
δερματοπάθειες

Ατοπική δερματίτιδα, νομισματοειδές έκζεμα, ομαλός λειχήνας, ερυθρά 
ιόνθιος πιτυρίαση, χρόνια λειχηνοειδής πιτυρίαση, ερυθηματώδης λύκος, 
σαρκοείδωση, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

Δερματικές λοιμώξεις Δερματοφυτία, καντιντίαση, δευτερογόνος σύφιλη, νορβηγική ψώρα

Κακοήθειες Σπογγοειδής μυκητίαση, εξωμαστική νόσο Paget, ν. Bowen

Πίνακας 2

Αίτια ερυθροδερμίας

Δερματίτιδα Ατοπική δερματίτιδα, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, ερεθιστική 
εξ΄επαφής δερματίτιδα

Ερυθηματολεπιδώδεις νόσοι Ψωρίαση, ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση, σύνδρομο Reiter, ομαλός λειχήνας

Νόσοι του συνδετικού ιστού Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, δερματομυοσίτιδα

Κακοήθειες Λευχαιμία, λεμφώματα - δερματικά λεμφώματα, Graft vs host disease

Πομφολυγώδεις νόσοι Πομφολυγώδες πεμφιδοειδές, ερυθηματώδης/βλαστική πέμφιγα

Λοιμώξεις HIV, δερματοφυτίες, νορβηγική ψώρα

Φαρμακευτικά εξανθήματα

Εικόνα 1: Ψωριασιόμορφη νομισματοειδής βλάβη η 
οποία είναι ν. Bowen.

Εικόνα 2: Η αριστερή εικόνα αντικατοπρίζει μία βλάβη ποροκεράτωσης, η οποία θεραπεύτηκε με κρυοθεραπεία, ενώ 
η δεξιά, είναι μία μεμονωμένη βλάβη ψωρίασης η οποία θεραπεύτηκε με συνήθη τοπική θεραπεία ψωρίασης (ιστο-
λογική επιβεβαίωση της διάγνωσης).
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Η σταγονοειδής ψωρίαση, χαρακτηριζόμε-
νη από μικρές βλατίδες (<1cm) με την παρου-
σία επιφανειακού λεπιού, αφορά κατά κύρι-
ο λόγο εφήβους και νέους ασθενής, μπορεί 
να υποχωρήσει ή να εξελιχθεί σε κατά πλά-
κα ψωρίαση. Η οξεία ή η χρόνια λειχηνοει-
δής πυτιρίαση αποτελούν μέρος της διαφορι-
κής διάγνωσης. Η ερυθροδερμία χαρακτηρί-
ζεται από γενικευμένη ερυθρότητα, προσβο-
λή έως 90% του δέρματος, διαφόρου βαθ-
μού απολέπιση και ενίοτε προσβολή του τρι-
χωτού ή των νυχιών. 

Ο κατάλογος των αιτιών είναι μακρύς, και η 
διάγνωση πραγματικός γρίφος εάν δεν προϋ-
πάρχουν σημεία που οδηγούν στη διάγνωση 
της υποκείμενης νόσου (πίνακας 2). Η ψωρία-
ση βρίσκεται στα συχνά αίτια της ευθροδερ-
μίας, αποτελώντας περίπου το 25% των πε-
ριστατικών. Η καλή λήψη του ιστορικού και η  
εξονυχιστική κλινική εξέταση μπορεί να μας 
οδηγήσουν πρώιμα στη διάγνωση. 

Η αναζήτηση ψωριασικών βλαβών, και οι 
πιθανές αλλοιώσεις στα νύχια (σταγόνα ελαί-
ου, βοθρία) μπορούν να υποδείξουν τη διά-
γνωση της ψωρίασης. Από την άλλη, η διαπί-
στωση νησιδίων υγιούς δέρματος, η κεφαλο-
ουραία ανάπτυξη του εξανθήματος, η κιτρι-
νωπή απολέπιση σε παλάμες και πέλματα ε-
πεκτεινόμενη στους καρπούς και τους αγκώ-
νες υποδεικνύουν μια ερυθρά ιόνθιοπυτιρία-
ση. Μεταξύ των κακοηθειών, τα Τ δερματικά 
λεμφώματα (CTCL) είναι η συχνότερη αιτία ε-
ρυθροδερμίας, περίπου το 25% των αιτιών ε-
ρυθροδερμίας και σύμφωνα με κάποιους με-
λετητές, η υποτροποιάζουσα ερυθροδερμία 
αγνώστου αιτιολογίας, υποκρύπτει ένα δερ-
ματικό λέμφωμα. 

Πέραν όμως αυτής της κλινικής εκδήλω-
σης τα CTCL στην κλινική εκδήλωση των κη-
λίδων και πλακών μπορούν να θεωρηθούν 
ψωρίαση ή το αντίστροφο και να απαιτηθεί ι-
κανός χρόνος μέχρι να στοιχειοθετηθεί πλή-
ρως ή ορθή διάγνωση. Άλλες πάλι φορές έ-

να δερματικό λέμφωμα μπορεί να συνυπάρ-
χει με την ψωρίαση, οπότε οφείλουμε εγρή-
γορση και στενή παρακολούθηση. Η κοινή 
ψωρίαση στα παιδιά παρουσιάζεται με λεπτό-
τερες πλάκες και ηπιότερη απολέπιση σε σχέ-
ση με τους ενήλικες. 

Η περιγεννητική ψωρίαση είναι μια ιδιαίτερη 
μορφή στα παιδιά με μεγάλη συχνότητα στις 
ηλικίες κάτω των 2 ετών (25%) αποτελώντας 
συχνά διαφοροδιαγνωρικό πρόβλημα, αφού 
κι άλλες δερματικές νόσοι όπως η ερεθιστική 
δερματίτιδα, η καντιντίαση, το σμηγματορροϊ-
κό έκζεμα, μπορεί να έχουν παρόμοια κλινική 
εικόνα. Η προσεκτική κλινική εξέταση του δέρ-
ματος προέχει και οδηγεί τη διάγνωση. 

Δεν πρέπει όμως να παραλείπουμε την κα-
λή λήψη του ιστορικού, όπως και την εξέτα-
ση των συνοσηροσήτων, η οποία μπορεί να 
βεβαιώσει μια πιθανή διάγνωση, αλλά και να 
μας πληροφορήσει για το πλήρες προφίλ του 
ασθενούς. 

Η ιστολογική εξέταση είναι συχνά πολύτιμη 
για τους δερματολόγους ενώ η κλινική εμπει-
ρία και η διαίσθηση του γιατρού, ίσως μπο-

ρούν να συμβάλλουν επιπλέον στη διάγνω-
ση δύσκολων και αμφίβολων περιπτώσεων.
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Εικόνα 3: Ψωριασιόμορφη βλάβη πελμάτων η οποία 
ήταν υπερκερατωσικό έκζεμα (ιστολογική επιβεβαίωση)

Εικόνα 4: Ψωριασιόμορφη βλάβη δεξιού πέλματος η 
οποία ήταν δερματοφυτία (μικροβιολογική επιβεβαίωση)

Εικόνα 5: Ερυθροδερμία εξαιτίας ερυθράς ιονθίου πιτυρίασης



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: kItOnAIL



ΣΕΛΙΔΑ 28

Η τυχαία παρατήρηση ότι ανοσοκατα-
σταλτικές θεραπείες όπως η κυκλο-
σπορίνη οδηγούσαν σε βελτίωση της 

νόσου, ώθησαν την έρευνα για την ανίχνευ-
ση ανοσο-μεσολαβητών, κυρίως υποομά-
δων των Τ-κυττάρων και των συνδεόμενων 
κυτταροκινών, στην παθογένεση της ψωρία-
σης. Έτσι λοιπόν η θεώρηση της νόσου άλ-
λαξε «από μέσα προς τα έξω». 

Η ψωρίαση σήμερα θεωρείται μια συστη-
ματική φλεγμονώδης νόσος, στην οποία ε-
μπλέκονται φυσική ανοσία, επίκτητη ανοσία 
και σχετιζόμενες κυτταροκίνες.

Ποικίλοι γενετικοί και περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν τα κε-
ρατινοκύτταρα και να επάγουν την απελευ-
θέρωση προφλεγμονωδώνκυτταροκινών, ό-
πως οι TNF, IL-1β, και IL-6. Αυτές οι κυτταρο-
κίνες μαζί με IFN-α και IFN-γ, που παράγονται 
από δενδριτικά κύτταρα και από κύτταρα φο-
νείς (NK) cells, ενεργοποιούν δενδριτικά κύτ-
ταρα στο χόριο και στους λεμφαδένες. 

Τα δενδριτικά κύτταρα έχουν ρόλο – κλειδί 
στον ανοσολογικό μηχανισμό της ψωρίασης. 
Τα ώριμα δενδριτικά κύτταρα έχουν πρωταρ-
χική δράση στην αντιγονική παρουσίαση και 
στην παραγωγή κυτταροκινών. Θεωρείται ότι 
ο TNF-α και η IFN-γ ενεργοποιούν τα κερατι-
νοκύτταρα, τα οποία παράγουν ποικιλία κυτ-
ταροκινών που επιδρούν στην ωρίμανση των 
δενδριτικών κυττάρων.

Τα δενδριτικά κύτταρα παράγουν IL-4, IL-
23, και IL-12, που ωθούν τη διαφοροποίηση 
των T κυττάρων σε Th2, Th17 ή Th1 cells, α-

ντίστοιχα. Tα Τh1, Th2, και Th17 κύτταρα πα-
ράγουν ειδικές κυτταροκίνες. Τα Th-17 κύττα-
ρα, τα οποία εξαρτώνται από την επίδραση 
της IL-23, παράγουν την προ-φλεγμονώδη 
κυτταροκίνη IL-17A. Στις ψωριασικές βλάβες 
ανευρίσκονται σε περίσσεια Th-17 κύτταρα. 
Ο ρόλος της IL-17A είναι πλέον αποδεδειγμέ-
να κεντρικός στην παθογένεση της φλεγμονής 
και του πολλαπλασιασμού των κερατινοκυτ-
τάρων στην ψωρίαση.

Υπάρχουν, επίσης και άλλα κύτταρα που 
παράγουν IL-17A ως απάντηση στον TNF, ενι-
σχύοντας ένα ανάστροφο κύκλωμα. Μακρο-
φάγα, μαστοκύτταρα, ουδετερόφιλα και λεμ-
φοειδή κύτταρα, όπως τα γδT κύτταρα,παρά-
γουν επίσης IL-17A, συμμετέχοντας σε ένα 
κύκλωμα ανατροφοδότησης και παραγωγής 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών που ενερ-
γοποιούν επιπρόσθετα τα κερατινοκύτταρα.

Με την αυξανόμενη γνώση σχετικά με την 
παθοφυσιολογία της νόσου και μετά από εν-
δελεχή μελέτη των συννοσηροτήτων αυτής, 
επήλθαν σημαντικότατες αλλαγές και στη θε-
ραπευτική προσέγγιση. Χαρακτηριστικά, από 
τη συνολική στόχευση του ανοσοποιητικού 
συστήματος με τα κλασικά ανοσοκατασταλ-
τικά - ανοσοτροποιητικά της νόσου φάρμακα, 
η θεραπευτική οδηγήθηκε μέσα σε μια 20ε-
τία σε ολοένα και πιο στοχευμένα μονοπάτια. 
Mε την αναστολή του παράγοντα νέκρωσης 
των όγκων (TNF) και την έγκριση των πρώ-
των βιολογικών παραγόντων (etanercept, 
infliximab, adalimumab) ξεκίνησε μια νέα ε-
ποχή στη θεραπεία της ψωρίασης. 

Πολύ σύντομα προστέθηκε στη φαρέ-
τρα και η αναστολή της ιντερλευκίνης 12/23 
(ustekinumab), για να ακολουθήσει στη συ-
νέχεια η αναστολή της ιντερλευκίνης 17 
(secukinumab, brodalumab, ixekizumab). 
Στοχεύοντας επίσης στο μονοπάτι της Th17 α-
πάντησης προστίθενται σταδιακά και οι ανα-
στολείς της ιντερλευκίνης 23 (guzelkumab, 
risankizumab). Εναλλακτικά, μια νέα θερα-
πευτική κατηγορία που αναπτύχθηκε - και 
δεν ανήκει στους βιολογικούς παράγοντες 
- είναι τα μικρά μόρια που χορηγούνται α-
πό του στόματος και είναι ενδοκυττάριοι εν-
ζυμικοί αναστολείς, όπως ο αναστολέας της 
φωσφοδιεστεράσης -4 (απρεμιλάστη) και oι 
αναστολείς των Janus κινασών (tofacitinib,  
ruxolitinib). Σε ερευνητική φάση βρίκονται ε-
πίσης και πολλά άλλα μόρια και αντισώματα, 
καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο ερευνητικό εν-
διαφέρον για τη βέλτιστη αντιμετώπιση αλλά 
και την τροποποίηση της πορείας της ψωρια-
σικής -πλέον- νόσου.
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Ψωρίαση: όι θεραπεύτικεσ 
κατηγόριεσ όπώσ 
αναπτύχθηκαν με τη γνώση 
τησ παθόφύσιόΛόγιασ

Η ορισμός της ψωρίασης άλλαξε 
ριζικά κατά την τελευταία δεκαετία, 
διαβαίνοντας από την ψωρίαση ως 
δερματική νόσο στην «ψωριασική 
νόσο» με τις ποικίλες εκδηλώσεις 
από διάφορα συστήματα. 
Aρχικά, τόσο οι κλινικοί δερματολόγοι 
όσο και οι ερευνητές θεωρούσαν 
«πηγή» της νόσου το κερατινοκύτταρο 
και αντιλαμβάνονταν 
τη δημιουργία των ψωριασικών 
πλακών από «έξω» προς τα μέσα.
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Για την τοπική αγωγή της ψωρίασης χρη-
σιμοποιούνται κυρίως ενυδατικοί παρά-
γοντες, κερατολυτικά (ουρία σε συγκέ-

ντρωση >10%, σαλικυλικό οξύ), τοπικά κορ-
τικοστεροειδή, ανάλογα της βιταμίνης D (καλ-
σιποτριόλη) και τοπικοί αναστολείς της καλ-
σινευρίνης (πιμεκρόλιμους και τακρόλιμους). 
ΟΙ παράγοντες αυτοί χρησιμοποιούνται μόνοι 
τους ή συνδυαστικά. Ουσίες όπως η πίσσα 
χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως ως συστα-
τικό σαμπουάν.

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο για την τοπική αγω-
γή της ψωρίασης. Είναι ισχυροί αντιφλεγμο-
νώδεις παράγοντες και αναστέλλουν όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων των Τ λεμ-
φοκυττάρων. Χρησιμοποιούνται μία με δύο 
φορές ημερησίως και η χρήση τους μειώνε-
ται σταδιακά, για την αποφυγή του φαινομέ-
νου rebound. Αποφεύγεται η χρήση τους στο 
πρόσωπο, τη γεννητική περιοχή και τις πτυχές.

Τα ανάλογα της βιταμίνης D (η καλσιπο-
τριόλη) έχουν ένα ισχυρό ανοσορρυθμιστικό 
προφίλ μέσω:
-  επαγωγής ανοσοανοχής σε δενδριτικά και Τ 

κύτταρα και
-  προώθησης της ανοσοκατασταλτικής δρά-

σης των Treg
Επιπλέον:

-  συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των Τ 
κυττάρων σε Τh2 κύτταρα  

-  αναστέλλουν τη δραστηριότητα των Th1/
Th17 κυττάρων και

-  ομαλοποιούν τον γρήγορο πολλαπλασια-
σμό και την ανώμαλη διαφοροποίηση των 
κερατινοκυττάρων
Τα ανάλογα της βιταμίνης D δεν χρησιμο-

ποιούνται πλέον ως μονοθεραπεία αλλά συν-

δυαστικά με βηταμεθαζόνη. Κυκλοφορούν 
δύο σκευάσματα, ένα σε μορφή ζελέ και έ-
να σε μορφή εκνεφώματος αφρού. Το δεύτε-
ρο, λόγω καλύτερης φαρμακοκινητικής, επι-
τυγχάνει μεγαλύτερη συγκέντρωση των φαρ-
μάκων στην ψωριασική βλάβη και εμφανίζει 
υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με 
τοπρώτο, ενώ το προφίλ ασφάλειας είναι το 
ίδιο. Το σκεύασμα εκνεφώματος αφρού:
-  χρησιμοποιείται μία φορά την ημέρα για 4 

εβδομάδες
-  η μέγιστη ημερήσια δόση του είναι 15 gr 

(μία φιάλη πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον  
4 ημέρες)

-  μία εφαρμογή 2 sec απελευθερώνει 0.5 gr 
προϊόντος που καλύπτει επιφάνεια  
σώματος ίση με μία παλάμη

-  η υπό θεραπεία επιφάνεια δεν πρέπει να υ-
περβαίνει το 30% της επιφάνειας του  
σώματος

-  πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε 
άτομα με διαταραχές μεταβολισμού  
ασβεστίου
Οι τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης δεν 

έχουν έγκριση για την αντιμετώπιση της ψω-
ρίασης, η χρήση τους όμως σε ασθενείς με α-
νάστροφη ψωρίαση ή με βλάβες στο πρόσω-
πο ή τα γεννητικά όργανα προκαλεί σημαντι-
κή βελτίωση των βλαβών. 

Για την ψωρίαση των γεννητικών οργά-
νων και την ανάστροφη ψωρίαση:
-  Αγωγή πρώτης γραμμής:

Κορτικοστεροειδή
- μετρίως ισχυρά ή ισχυρά
- για λίγες ημέρες, σταδιακή μείωση

-  Αγωγή δεύτερης γραμμής:
Αναστολείς καλσινευρίνης
- Off-label χρήση

- Προκαλούν ερεθισμούς
-  Επί μη βελτίωσης, συστηματική αγωγή

Για την ψωρίαση του τριχωτού της κεφα-
λής χρησιμοποιούνται  λοσιόν με σαλικυλι-
κό οξύ, λοσιόν με κορτικοστεροειδές και ζε-
λέ με συνδυασμό αναλόγου της βηταμίνης D 
και βηταμεθαζόνης.

Έγκριση για χρήση σε παιδιά έχουν ενδει-
κτικά τα κάτωθι τοπικά κορτικοστεροειδή:
- προπιονική φλουτικαζόνη (από 3 μηνών)
- μεθυλπρεδνιζολόνη (από 4 μηνών)
- βηταμεθαζόνη βαλερική (από 1 έτους)
- μομεταζόνη (από 2 ετών)

Οι αναστολείς καλσινευρίνης χορηγούνται 
σε παιδιά από 2 ετών (για την ατοπική δερ-
ματίτιδα).

Αναφορικά με τις εγκύους, τα κορτικοστε-
ροειδή, και ο συνδυασμός αναλόγων βητα-
μίνης D και βηταμεθαζόνης και αναστολείς 
καλσινευρίνης είναι κατηγορία C. Προτιμού-
με να χρησιμοποιούμε μαλακτικά.

ΣΥΜΠΕΡάΣΜάΤΙΚά:
•  Η τοπική αγωγή χρησιμοποιείται ως μονο-

θεραπεία στην ήπια ψωρίαση και συνδυα-
στικά με άλλες αγωγές στις βαρύτερες μορ-
φές της νόσου

•  Τα κορτικοστεροειδή, η καλσιποτριόλη και 
ο συνδυασμός τους είναι οι κυριότεροι πα-
ράγοντες που χρησιμοποιούμε

•  Στη γεννητική περιοχή, το πρόσωπο και τις 
πτυχές χρησιμοποιούνται off-label και οι α-
ναστολείς καλσινευρίνης (σε παιδιά από 2 
ετών)

•  Στα παιδιά χρησιμοποιούμε ορισμένα μόνο 
κορτικοστεροειδή

•  Στις εγκύους ασφαλέστερα είναι τα μαλα-
κτικά.

ηλΕΚΤΡά ΝΙΚΟλάΐΔΟΥ
Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών, ά’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός»
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τόπικη θεραπεια σε παιδια 
και ενηΛικεσ ανάλογα με 
την εντόπιση της ψωρίασης

Η τοπική αγωγή διαδραματίζει 
ακόμη και σήμερα,

στην εποχή των βιολογικών 
παραγόντων και του PASI 100, 

σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
των ασθενών με ψωρίαση. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 
ως μονοθεραπεία, σε ασθενείς με 

ήπια νόσο, είτε συνδυαστικά με 
συστηματική αγωγή, σε ασθενείς 

με μέτρια και σοβαρή ψωρίαση.
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Λ αμβάνοντας υπόψη αυτά, η επιστη-
μονική ομάδα που συνέταξε τα θε-
ραπευτικά πρωτόκολλα για την ψω-

ρίαση υιοθέτησε την ευρωπαϊκή ταξινόμη-
ση του νοσήματος σε μέτρια-σοβαρή με βά-
ση τον κανόνα των 10. Πρακτικά αυτό σημαί-
νει ότι ακόμη και αν οι αντικειμενικοί δείκτες 
της νόσου είναι χαμηλοί (<10), εφόσον ο δεί-
κτης ποιότητας ζωής του ασθενούς είναι ση-
μαντικά επηρεασμένος (>10), η ψωρίαση χα-
ρακτηρίζεται ως μέτρια-σοβαρή και θα πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί αντιστοίχως.  

Επιπλέον, συγκεκριμένες καταστάσεις κα-
θώς και εντοπίσεις τις νόσου είναι αρκετές ώ-
στε να χαρακτηρίσουν την ψωρίαση μέτρι-
α σοβαρή, επειδή ακριβώς επηρεάζουν την 
ποιότητα ζωής των ασθενών. Αυτές είναι:
-  Εμφανείς περιοχές του σώματος (π.χ. πρό-

σωπο)
-  Τριχωτό κεφαλής
-  Γεννητικά όργανα
-  Παλάμες - πέλματα
-  Νύχια (ονυχόλυση ή ονυχοδυστροφία σε 

τουλάχιστον 2 δάκτυλα χεριού)
-  Έντονος κνησμός 
-  Παρουσία επιμόνων πλακών 

Το DLQI, επομένως, αποτελεί καθοριστι-
κό δείκτη για την ταξινόμηση της νόσου, ενώ 
η ταξινόμηση της νόσου είναι ουσιώδης ώστε 
να αποφασιστεί το είδος της ενδεδειγμένης θε-
ραπείας. Οι διαθέσιμες συστηματικές θεραπεί-
ες για την ψωρίαση ανήκουν σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες: μικρά μόρια (παλαιότερα και νέα) 
καθώς και βιολογικές θεραπείες. Θέση έχουν 
στη μέτρια-σοβαρή ψωρίαση, καθώς και στην 
περίπτωση αποτυχίας των τοπικών θεραπειών. 
Στην αντιμετώπιση της ψωρίασης ,σημαντική εί-
ναι η κατανόηση ότι η ψωρίαση συνυπάρχει με 
μια πληθώρα συννοσυροτήτων με τις οποίες 
φαίνεται να συνδέεται μέσω της συστηματικής 
φλεγμονής. Επομένως, στην καθημερινή κλινι-
κή πράξη χειριζόμαστε σύνθετους ασθενείς με:
-  Ψωρίαση κατά πλάκας.
-  Ειδικές εντοπίσεις της νόσου.
-  ΨΑ.
-  Μεταβολικό σύνδρομο/παχυσαρκία.
-  Καρδιαγγειακά συμβάματα.
-  ΑΕΕ.
-  ΙΦΝΕ. 
-  Επηρεασμένο DLQI / κατάθλιψη. 
… οι οποίοι ζητούν ολιστική προσέγγιση, σε-
βασμό στις συννοσηρότητες τους και μακρο-
χρόνια διαχείριση της νόσου τους.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον σε μοντέρ-
νους καιρούς εξαιρετικά αποτελεσματικών 
στην ολιστική διαχείριση και ασφαλών βιο-
λογικών θεραπειών, τα παραδοσιακά μικρά 
μόρια έχουν θέση. Οι ειδικοί τονίζουν:

«Οι συμβατικές συστηματικές θεραπείες ε-
ξακολουθούν να διαδραματίζουν ένα σημα-
ντικό ρόλο στη δερματολογία και θα πρέπει 
να συνεχίσουν να θεωρούνται αποτελεσματι-
κά φάρμακα στη διαχείριση των ασθενών με 
ψωρίαση».

Η επιλεγμένη θεραπεία θα πρέπει :
•  Να είναι είναι αποτελεσματική
•  Να είναι ασφαλής κυρίως στην μακροχρό-

νια χορήγηση
•  Να προλαμβάνει, να περιορίζει ή να σέβε-

ται τις τυχόν συννοσηρότητες καθώς και τις 
θεραπείες που λαμβάνει ο ασθενής για αυ-
τές

•  Να μειώνει τις ημέρες ανάγκης νοσηλείας, 
όχι μόνο για την ψωρίαση

•  Να μειώνει τις ημέρες αποχής από την εργα-
σία ή τις καθημερινές δραστηριότητες

•  Και τελικά…
να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς

Ποια τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των 
διαθέσιμων μικρών μορίων;

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήρι-
ες οδηγίες οι συμβατικές συστηματικές θερα-
πείες έχουν θέση στη μέτρια-σοβαρή ψωρί-
αση καθώς και σε αποτυχία των τοπικών θε-
ραπειών ενώ ή νεότερη απρεμιλάστη έχει θέ-
ση σε αποτυχία ή αντένδειξη/δυσανεξία των 
συμβατικών θεραπειών. Eιδικότερα…

Μεθοτρεξάτη - 1958
Ενδείξεις:
•  Μέτρια προς σοβαρή κατά πλάκας ψωρίαση
•  Ερυθροδερμική ψωρίαση
•  Φλυκταινώδη γενικευμένη ψωρίαση
•  Φλυκταινώδη ψωρίαση παλαμών - πελμάτων
•  Ψωριασική ονυχία
•  Ψωριασική αρθρίτιδα
•  Συνδυαστική θεραπεία με βιολογικές θερα-

πείες 

Aντενδείξεις 
Απόλυτες αντενδείξεις
•  Κύηση & θηλασμός 
•  Αλκοολισμός
•  Αιματολογικές δυσκρασίες

ΠΟλΙΤΟΥ ΜάΡΙά 
Δερματολόγος, Επιμελήτρια ά΄, ά΄ Κλινική άφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.ά.,
Νοσοκομείο άφροδισίων & Δερματικών Νόσων «άνδρέας Συγγρός»

18η ΔεΡΜατΟλΟγικη ΔιηΜεΡιΔα 

Ψωρίαση: αντικειμενικα 
κριτηρια επιΛόγησ μεταξύ τών 
διαθεσιμών μικρών μόριών

To 2016 o WHO τόνισε την ανάγκη έγκαιρης πρόσβασης στον ιατρό των ασθενών 
με το σύνθετο αυτό νόσημα που ονομάζεται ψωρίαση. Ο χαρακτηρισμός 

ως σύνθετο νόσημα φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η ψωρίαση δεν 
αποτελεί μια απλή δερματοπάθεια, αλλά επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα 

ζωής αλλά και την υγεία των ασθενών, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά της. 



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.

TrichoTest™
Γενετικό τεστ για την Αλωπεκία

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

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr
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•  Ανοσοκαταστολή
•  Ενεργά πεπτικά έλκη
•  Σοβαρή μείωση της αναπνευστικής λει-

τουργίας
•  Λοιμώξεις
•  Ηπατοπάθεια
•  Νεφρική ανεπάρκεια
Σχετικές αντενδείξεις:
•  Αλληλεπιδράσεις με  άλλα φάρμακα
•  Συγχορήγηση με άλλα ανοσοκατασταλτικά 
•  Πρόσφατη χορήγηση ζώντων εμβολίων
•  Παχυσαρκία (BMI>30)
•  Σακχαρώδης διαβήτης
•  Χαμηλή συμμόρφωση

Η κλινική εμπειρία με τη ΜΤΧ είναι υψηλό-
τερη απ΄ότι η τεκμηριωμένη στις κλινικές με-
λέτες. Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου 
αυξάνεται με το χρόνο και μπορεί να αποτε-
λεί επιλογή μακροχρόνιας θεραπείας.

Η χρήση της περιορίζεται κυρίως από τον 
κίνδυνο αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμα-
κα, της ηπατοτοξικότητας, της μυελικής κατα-
στολής, των πεπτικών ελκών κ.α.
Άρα ποιο το προφίλ ασθενούς υποψήφιου για 
χορήγηση MTX;
•  Ασθενείς με μέτρια σοβαρή ψωρίαση 
•  Ηλικιωμένοι με συνοδά νοσήματα (π.χ. ΑΥ, 

υπερλιπιδαιμία)
•  Προστατευτική δράση στο καρδιαγγειακό 
•  Κατάλληλη θεραπεία σε ασθενείς με ιστορι-

κό Ca συμπαγούς οργάνου/ιστορικό NMSC
•  Πολυετής έκθεση σε PUVA, UVB (έντονη 

φωτογήρανση)
•  Ασθενείς με αυξημένοι συμμόρφωση 
•  Ψωριασική ονυχία, ψωρίαση τριχωτού κε-

φαλής και πτυχών (προδιάθεση ή επιβεβαι-
ωμένη για PsA )

•  … Υποψήφιοι για μακροχρόνια θεραπεία 
καθώς… 
 Έχει την υψηλότερη επιβίωση (drug surviv-
al) μεταξύ των κλασσικών θεραπειών

Συχνότερη κλασσική θεραπεία συνδυαζόμενη 
με βιολογικό (μειώνει την πιθανότητα για anti-
drug Abs)

Κυκλοσπορίνη - 1993
(αναστολέας καλσινευρίνης)
Ενδείξεις
•  Κατά πλάκας ψωρίαση
•  φλυκταινώδη ψωρίαση
•  ερυθροδερμική  ψωρίαση
•  ψωριασική ονυχία 
Η CyA είναι αποτελεσματικό φάρμακο στη δια-
τήρηση μιας καλής κλινικής ανταπόκρισης, αλλά 
εγείρονται θέματα ασφάλειας με προέχουσα τη 
νεφρική βλάβη (σωληναριακή ατροφία, αρτηρι-
ακή υαλινοποίηση, σπειραματική ίνωση).

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μακροχρόνια χο-
ρήγηση της CyA (<2 έτη) θα πρέπει να είναι η 
εξαίρεση, παρά ο κανόνας
Άρα ποιο το προφίλ ασθενούς υποψήφιου για 
χορήγηση κυκλοσπορίνης;
•  Ασθενείς με μέτρια σοβαρή ψωρίαση…

•  Νέοι ασθενείς καθώς και γυναίκες αναπα-
ραγωγικής ηλικίας 

•  Ασθενείς με κατά πλάκας, φλυκταινώδη, ερυ-
θροδερμική ψωρίαση και ψωριασική ονυχία 

•  Με ασταθή νόσο που χρήζουν γρήγορης έ-
ναρξης δράσης της θεραπείας. 

•  Κατάλληλη ως θεραπεία εφόδου. 
•  Κατάλληλη για διακοπτόμενη θεραπεία μό-

νη ή σε συνδυασμό με τοπικές θεραπείες
Η συγχορήγηση με άλλες συμβατικές-

βιολογικές θεραπείες δεν προτείνεται λόγω 
-  αυξημένου κινδύνου ανοσοκαταστολής 

(ΜΤΧ, βιολογικοί)
-  ανταγωνιστικής απενεργοποίησης κυττο-

χρώματος Ρ450 (ασιτρετίνη)

Ρετινοειδή 
Ενδείξεις 
•  Φλυκταινώδης ψωρίαση παλαμών-πελμάτων
•  Γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση
•  Ψωρίαση κατά πλάκα + UVB, PUVA, βιολο-

γικές θεραπείες
•  Ψωρίαση σε HIV 
•  Προφύλαξη για δερματικές νεοπλασίες σε 

μεταμοσχευμένους

Αντενδείξεις 
Απόλυτες αντενδείξεις 
•  Σοβαρή ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια
•  Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με επιθυ-

μία τεκνοποίησης
•  Αλκοολισμός
•  Πολυφαρμακία-αλληλεπιδράσεις
Σχετικές αντενδείξεις 
•  Χρήση αλκοόλ
•  Σακχαρώδης διαβήτης
•  Χρήση φακών επαφής
•  Παιδιά
•  Ιστορικό παγκρεατίτιδας
•  Υπερλιπιδαιμία
•  Αρτηριοσκλήρυνση
Άρα ποιο το προφίλ ασθενούς υποψήφιου για 
χορήγηση ασιτρετίνης;;;
Δεδομένου ότι:
•  Η αποτελεσματικότητα της χαμηλής δόσης 

ασιτρετίνης ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με 
μέτρια σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας είναι 
μη ικανοποιητική (δόση 40mg/ημέρα  πετυ-
χαίνει PASI 75 στο 25-30% των ασθενών) 

ΚΑΙ…
•  Το φάρμακο σε υψηλότερη δόση ενώ είναι α-

ποτελεσματικότερο, δεν είναι καλά ανεκτό... 
Στις Ευρωπαικές κατευθυντήριες οδηγίες 

προτείνεται απερίφραστα ως μονοθεραπέια η 
χρήση της μόνο σε ειδικές ομάδες ασθενών:
-  φλυκαινώδη ψωρίαση (γενικευμένη ή εντο-

πισμένη)
-  ασθενείς με HIV λοίμωξη
-  ασθενείς με ιστορικό συμπαγών όγκων
-  ως προφύλαξη για δερματικές νεοπλασίες 

σε μεταμοσχευμένους
-  ως συνδυαστική θεραπεία με UVB PUVA σε 

μέτρια σοβαρή ψωρίαση
Συνδυαστική χορήγηση με άλλες συμβατι-

κές θεραπείες δεν προτείνεται ενώ συγχορή-
γηση με anti TNF a θεραπείες προτείνεται με 

προσοχή λόγω των λίγων βιβλιογραφικών 
δεδομένων.

Βιβλιογραφικά φαίνεται ότι οι ασθενείς που 
λαμβάνουν συμβατική συστηματική θεραπεί-
α παραμένουν κατά μέσω όρο στη θεραπεί-
α μόλις 6-12 μήνες και αυτό λόγω των ανε-
πιθύμητων ενεργειών. Επομένως, οι ειδικοί 
συμφωνούν ότι οι συμβατικές συστηματικές 
θεραπείες στην ψωρίαση λόγω της τοξικότη-
τας τους πρέπει να χορηγούνται σε διακοπτό-
μενα ή κυκλικά σχήματα σε ασθενείς με:
-  Καλή ανταπόκριση και χωρίς συχνές υπο-

τροπές 
-  Ασθενείς με ιστορικό μικρών εξάρσεων (δι-

άρκειας <6 μηνών/έτος)

άπρεμιλάστη 
Η απρεμιλάστη απευθύνεται σε

Ασθενείς με Μέτρια έως Σοβαρή χρόνια 
κατά πλάκας ψωρίαση, άνω των 18 ετών 
οι οποίοι: 

-  Δεν έχουν ανταποκριθεί σε προηγούμενη 
κλασική συστηματική θεραπεία*

-  Έχουν εμφανίσει μη ανοχή στην κλασική 
συστηματική θεραπεία

-  Έχουν κάποια αντένδειξη στην κλασική συ-
στηματική θεραπεία 

Ασθενείς με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα, 
άνω των 18 ετών, οι οποίοι: έχουν ανεπαρ-
κή ανταπόκριση στα Τροποποιητικά της Νό-
σου Αντιρρευματικά Φάρμακα (DMARDs), ή 
έχουν εμφανίσει μη ανοχή σε προηγούμενη 
θεραπεία με DMARD - στην ψωριασική αρ-
θρίτιδα η απρεμιλάστη χορηγείται ως μονο-
θεραπεία ή σε συνδυασμό με DMARDs

Αντενδείξεις 
- Σοβαρή οξεία λοίμωξη 
- Κύηση/ θηλασμός 
-  Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία/έκδοχα
-  Δυσανεξία γαλακτόζης - έλλειψη/ανεπάρ-

κεια λακτάσης - κακή απορρόφηση γλυκό-
ζης - γαλακτόζης

Ποιο το προφίλ ασθενούς υποψήφιους για χο-
ρήγηση apremilast

Με βάση τα κλινικά δεδομένα αποτελε-
σματικότητας/ασφάλειας και τη μέχρι τώρα 
κλινική εμπειρία η απρεμιλάστη μπορεί να 
φανεί χρήσιμη σε ευρύ φάσμα ασθενών με 
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Μ-Σ ψωρίαση:
-  Ασθενείς με τυπικές ψωριασικές βλάβες
-  Ασθενείς με ειδικές εντοπίσεις της ψωρία-

σης (τριχωτό κεφαλής, νύχια, παλάμες-
πέλματα) - Χαμηλό ΒSA/PASI + Υψηλό DLQI

-  Ασθενείς με έντονο κνησμό –Υψηλό DLQI
-  Ασθενείς με συμπτώματα και από τις αρ-

θρώσεις
-  Ασθενείς με συννοσηρότητες/ειδικές κατα-

στάσεις για τις οποίες ενδεχομένως οι άλλες 
συστηματικές θεραπείες να έχουν αντενδεί-
ξεις ή περιορισμούς
Οι ειδικοί/μελέτες συμφωνούν ότι το apremi-

last είναι ένα νέο μικρό μόριο ιδιαίτερα χρήσι-
μο στην ολιστική διαχείριση των ασθενών, με 
φιλικό προφίλ ασφάλειας, ακόμα και σε ασθε-
νείς με συννοσηρότητες και αποτελεσματικό/α-
σφαλές σε μακροχρόνια συνεχή χορήγηση.

Συμπερασματικά ...
•  Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης 

πολυσυστηματική νόσος.
•   Δεδομένου ότι πολλά θέματα στην ψωρί-

αση είναι αμφιλεγόμενα και δεν ορίζονται 
ξεκάθαρα από evidence based δεδομένα, 

η διαχείρισή της ποικίλει 
•   Παρότι η ΠΧΠ των εγκεκριμένων για την ψω-

ρίαση σκευασμάτων παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες ως προς τη χρήση των φαρμά-
κων, δεν επιλύουν πολλά θέματα που προ-
κύπτουν στην καθημερινή κλινική πρακτική 
ανάμεσα στα οποία και τα κριτήρια επιλογής 
μεταξύ των διαθέσιμων θεραπειών. 

•   Για την επίλυση τέτοιων θεμάτων στηριζό-
μαστε στις γνώμες των ειδικών. 

•  Η ιδεατή θεραπεία της ψωρίασης είναι ε-
κείνη που είναι αποτελεσματική, ασφαλής 
κατάλληλη για μακροχρόνια χορήγηση αλ-
λά και σέβεται και βοηθά τις συννοσηρότη-
ες των ψωριασικών ασθενών. 

•   Σε μοντέρνους καιρούς με σύγχρονες βιο-
λογικές θεραπείες οι ειδικοί συμφωνούν ό-
τι τα παραδοσιακά μικρά μόρια εξακολου-
θούν να θεωρούνται πρώτης γραμμής φάρ-
μακα στη διαχείριση της ψωρίασης. 

•   Εξαιτίας της οργανοτοξικότητας και των ση-
μαντικών αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρ-
μακα πρέπει να χορηγούνται σε επιλεγμέ-
νους ασθενείς είτε σε διακοπτόμενα / κυκλι-
κά σχήματα είτε συνδυαστικά (MTX) με βιο-

λογικές θεραπείες. 
Το apremilast με το εξαιρετικό προφίλ ασφά-

λειας που επιδεικνύει και της ανοσορυθμιστι-
κή του δράση ήρθε να καλύψει το κενό που 
άφηναν τα συμβατικά μικρά μόρια για αποτε-
λεσματική και ασφαλή ολιστική διαχείριση της 
ψωρίασης σε μακροχρόνια συνεχή χορήγηση 
με σεβασμό στις συννοσηρότητες, αλλά και 
στις θεραπείες που λαμβάνονται για αυτές.  

Take home message  ...
•  Δεδομένης της έλλειψης evidence based 

δεδομένων σχετικά με την καταλληλότε-
ρη επιλογή ανάμεσα στα διαθέσιμα μικρά 
μόρια οι ειδικοί συμφωνούν ότι η επιλογή 
πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα βάσει: 
-  Των αντενδείξεων του εκάστοτε μικρού 

μορίου 
-  Των συννοσηροτήτων του ασθενούς 
-  Της ανάγκης ή όχι για συνεχή χορήγηση 
-  Της συμμόρφωσης των ασθενών 
-  Της επιθυμίας των ασθενών 

Και της…
-  Εμπειρίας του γιατρού.

Oι βιολογικοί παράγοντες είναι μακρο-
μόρια που στοχεύουν σε συγκεκριμέ-
νες κυτοκίνες που έχει αποδειχθεί ότι 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθο-
γένεια της ψωρίασης. Η πληθώρα των θερα-
πευτικών επιλογών έχει δημιουργήσει την α-
νάγκη εξατομίκευσης της θεραπείας. Με αυ-
τό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη συμμόρ-
φωση και καλύτερο θεραπευτικό αποτέλε-
σμα. Έτσι λοιπόν γίνεται προσπάθεια αναγνώ-
ρισης των παραγόντων που θα πρέπει να α-
ξιολογούνται και να επηρεάζουν την αποφα-
σή μας κάθε φορά στην επιλογή του πρώτου 
βιολογικού παράγοντα. Σύμφωνα με όλες τις 
πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες πριν α-
πό την έναρξη θεραπείας με κάποιο βιολογι-
κό παράγοντα θα πρέπει να αξιολογούνται :
Α)  Χαρακτηριστικά του ασθενή (Ηλικία & 

φύλο, δείκτης μάζας σώματος, επίδραση 
QoL, προηγηθείσες συστηματικές θερα-
πείες, συμμόρφωση)

Β)  Χαρακτηριστικά της νόσου (Έκταση, μορ-
φή, προσβεβλημένες περιοχές, συχνότη-
τα υποτροπών, ύπαρξη συννοσηροτήτων) 
και τέλος

Γ)  Χαρακτηριστικά του φαρμάκου (Ταχύτη-

ΠάΝάγάΚηΣ ΠάΝΤΕληΣ 
Διευθυντής, Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»

18η ΔεΡΜατΟλΟγικη ΔιηΜεΡιΔα 

Aντικειμενικα κριτηρια 
επιΛόγησ μεταξύ τών 
Bιολογικών παραγόντων

Τις τελευταίες δεκαετίες η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί 
στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας και η ανάδειξη του ανοσολογικού 

υπόβαθρου της νόσου, είχαν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση μιας σειράς  
νέων θεραπευτικών στόχων ενώ η παράλληλη ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας 

οδήγησε στην παραγωγή μιας νέας κατηγορίας φαρμάκων: 
των βιολογικών παραγόντων. 
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τα δράσης, διατήρηση αποτελεσματικότη-
τας, διαχείρηση συννοσηροτήτων, ευκολία 
χορήγησης, ασφάλεια).
Από τα ανωτέρω λίγα είναι τα αντικειμενικά 

κριτήρια που μπορεί να καθορίσουν την θε-
ραπευτική απόφαση μας. 

ΨΩΡΙάΣη ΣΤηΝ ΠάΙΔΙΚη ηλΙΚΙά
Συχνή είναι η εμφάνιση ψωρίασης και ανά-

γκη θεραπευτικής παρέμβασης κατά την δι-
άρκεια της παιδικής ηλικίας. Από τους βιολο-
γικούς παράγοντες μόνο δύο έχουν επίσημη 
ένδειξη σε παιδιά και ένας σε εφήβους.

ETANERCEPT 
•  Eπίσημη έγκριση για την θεραπεία της μέ-

τριας-σοβαρής ψωρίασης κατα πλάκας σε 
παιδιά & εφήβους (6-17 ετών)

•  Δόση 0,8mg/kg/week (maximum 50mg) 
μέχρι για 24 εβδομάδες 

ADALIMUMAB
•  Εγκριση για την θεραπεία της σοβαρής ψω-

ρίασης κατα πλάκας σε παιδιά & εφήβους 
(> 4 ετών) οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή 
ανταπόκριση ή είναι ακατάλληλοι για τοπι-
κή θεραπεία

Σωματικό βάρος 
κατά την χορήγηση

Συνιστώμενη δόση

15kg<έως <30kg 20 mg 

>30 kg 40 mg

Την εβδομαδα 0, 1 
και μετά κάθε 2 ε-
βδομάδες

USTEKINUMAB
Έγκριση για τη θεραπεία της μέτριας ως σο-

βαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε έφηβους α-
σθενείς από την ηλικία των 12 ετών και άνω, 
οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς, ή έχουν 
δυσανεξία σε άλλες συστηματικές θεραπείες

Σωματικό βάρος 
κατά την χορήγηση

Συνιστώμενη δόση

< 60kg 0,75 mg / kg

> 60 < 100 kg 45 mg

> 100 kg 90 mg

Εβδομάδες χορήγη-
σης 0 και 4 και στην 
συνέχεια κάθε 12 ε-
βδομάδες

ΨΩΡΙάΣη & ΕγΚΥΜΟΣΥΝη 
Η ψωρίαση, όπως κι άλλα φλεγμονώδη 

νοσήματα, εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρ-
κεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναί-
κας. Συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι 
περισσότερες γυναίκες εμφανίζουν βελτίωση 
της νόσου κατα την διάρκεια της κύησης. 

Όμως από τα ίδια στοιχεία προκύπτει και 
ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (κοντά 
στο 25%) θα εμφανίσει επιδείνωση της ψωρί-
ασης και συνεπώς θα χρειαστεί να λάβει κά-
ποιο θεραπευτικό παράγοντα κατα την διάρ-

κεια της κύησης. Όλοι οι βιολογικοί παράγο-
ντες ανήκουν στην κατηγορία Β κατά FDA και 
η χρήση τους θεωρείται σχετικά ασφαλής. Ε-
χεί αναγνωριστεί ότι η μοριακή δομή των βιο-
λογικών παραγόντων επιτρέπει τη μεταφορά 
μικρών ποσοτήτων από τη μητρική κυκλοφο-
ρία στο έμβρυο, μέσω του πλακούντα.

Τα εξ’ολοκλήρου IgG αντισώματα (μητρι-
κά και θεραπευτικά) διαπερνούν τον πλακού-
ντα μέσω ενεργής μεταφοράς, με τη διαμε-
σολάβηση των Fc νεογνικών υποδοχέων του 
πλακούντα. 

Αυτό συμβαίνει κυρίως μετά την 22η ε-
βδομάδα κύησης και έως το τέλος της εγκυ-
μοσύνης και αφορά κυρίως τα adalimumab, 
infliximab που είναι εξ’ολοκλήρου IgG1 και 
σε μικρότερο βαθμό το etanercept που περι-
έχει μόνο το Fc τμήμα του IgG1.

Παρόλα αυτά μόνο ένας βιολογικός παρά-
γοντας διαθέτει δημοσιευμένη μελέτη όπου 
έχει χορηγηθεί σε 16 γυναίκες που έλαβαν το 
φάρμακο κατά την διάρκεια της κύησης.

CETROLIZUMAB PEGOL
•  Οι συγκεντρώσεις του cetrlizumab pegol 

που μετρήθηκαν στο πλάσμα των βρε-
φών κατα την γέννηση ήταν κάτω του ορί-
ου ποσοτικού προσδιορισμού και για αυτό 
τον λόγο αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών 
του φαρμάκου ότι κατά την διάρκεια της ε-
γκυμοσύνης μπορεί να χορηγείται μόνο αν 
χρειάζεται από κλινική άποψη.

ΨΩΡΙάΣη & ΠΕΡΙΟΔΟΣ γάλΟΥχΙάΣ
Η περίοδος του θηλασμού είναι γνωστό ότι 

χαρακτηρίζεται από πολλούς θεραπευτικούς 
περιορισμούς. Παρόλα αυτά έχει τεκμηριω-
θεί ότι οι βιολογικοί παράγοντες λόγω του-
μεγάλου μοριακού βάρους δεν μεταφέρονται 
σε σημαντικές ποσότητες στο μητρικό γάλα. 

Ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων φυσικά 
αφορά τους Anti-TNFa παράγοντες όπου και 
σε αυτή την κατηγορία ασθενών φαίνεται ότι 
η πιο ασφαλής επιλογή είναι το cetrolizumab 
pegol που διαθέτει μελέτη σε 17 θηλαζου-
σες μητέρες που ανέδειξε ελάχιστη απέκκρι-
ση στο μητρικό γάλα. Έτσι όπως αναγραφε-
ται στο φύλλο οδηγιών του φαρμάκου μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια του 
θηλασμού. Τέλος, σημαντικά αντικειμενικά 
κριτήρια επιλογής βιολογικού παράγοντα α-
πό τα χαρακτηριστικάτου ασθενή αποτελούν 
η ύπαρξη συγκεκριμένων συννοσηροτήτων.

ΨΩΡΙάΣη & φλΕγΜΟΝΩΔη 
ΝΟΣηΜάΤά ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Είναι γνωστό ότι συχνά η ψωρίαση σχετίζε-
ται με αυξημένο ρίσκο για φλεγμονώδη νο-

σήματα του εντέρου IBD (Crohn’s disease και 
ελκώδη κολίτιδα).

SECUKINUMAB & BRODALUMAB 
Οι βιολογικοί παράγοντες που ανήκουν-

στηνομάδα των Anti IL17 μπορεί η χρήση 
τους να προκαλέσει παροξύνσεις τις νόσου 
Crohn. Αντίθετα, υπάρχουν βιολογικοί πα-
ράγοντες που έχουν είσημη ένδειξη θεραπεί-
ας της νόσου Crohn όπως:

ADALIMUMAB & INFLIXIMAB
Ένδειξη για την θεραπεία της μέτριας έως 

σοβαρής ενεργού νόσου Crohn σε παιδιά ( > 
6ετών) και ενήλικους ασθενείς.

USTEKINUMAB
Ένδειξη για την θεραπεία μέτριας έως σο-

βαρής νόσου Crohn σε ενήλικες ασθενείς 
που εμφάνισαν μη ανταπόκριση ή δυσανεξία 
σε anti-TNFa παράγοντα.

ΨΩΡΙάΣη 
& ΣΚληΡΥΝΣη ΚάΤά ΠλάΚάΣ

Παρόλο που η σχέση της σκλήρυνσης κα-
τά πλάκας με την ψωρίαση παραμένει ασα-
φής αρκετά συχνά τα δύο αυτά νοσήματα συ-
νυπάρχουν. Η χρήση των Anti-TNFa παραγό-
ντων έχει σχετισθεί με εμφάνιση ή έξαρση κλι-
νικών συμπτωμάτων απομυελινωτικών διατα-
ραχών του ΚΝΣ, συνεπώς η χρήση τους αντεν-
δείκνυται. Αντίθετα, η χρήση των ustekinum-
ab, secukinumab και brodalumab θεωρείται 
ασφαλής σε αυτη την κατηγορία ασθενών.

ΨΩΡΙάΣη & ΣΥΜφΟΡηΤΙΚη 
ΚάΡΔΙάΚη άΝΕΠάΡΚΕΙά
Anti TNFα

Η χρήση τους έχει σχετισθεί με επιδείνωση 
της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας σε 
ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ΚΑ (NYHA III/
IV). Χρήση με αυξημένη προσοχή σε ασθε-
νείς με ήπια ΚΑ (NYHA I/II) και διακοπή επί 
νέων συμπτωμάτων

Anti IL 12/23 & Anti IL 17A
Η χρήση τους δεν έχει σχετιστεί με εμφάνι-

ση ή επιδείνωση συμφορητικής καρδιακής α-
νεπάρκειας. Συμπερασματικά, λοιπόν, φαίνε-
ται ότι η επιλογή της κατάλληλης βιολογικής 
θεραπείας συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση και 
αρκετοί παράγοντες πρέπει να εκτιμώνται και 
να επηρεάζουν την θεραπευτική επιλογή όπως 
χαρακτηριστκά της νόσου, του ασθενή και του 
φαρμάκου. Στο μέλλον ίσως η αξιοποίηση βι-
ολογικών και γενετικών δεικτών θα μας επιτρέ-
ψει την εξατομίκευση της θεραπείας και τον κα-
θορισμό ατομικού θεραπευτικού προφίλ.
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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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H πρόσβαση σε μια ευρεία θεραπευ-
τική παλέτα βιολογικών παραγό-
ντων, όπως οι αναστολείς TNFα (ε-

τανερσέπτη, ινφλιξιμάμπη, ανταλιμουμά-
μπη, σερτολιζουμάμπη), ο αναστολέας της 
IL-12/23 (ουστεκινουμάμπη), οι αναστολείς 
της IL-17 (σεκουκινουμάμπη και ιξεκιζουμά-
μπη), ο αναστολέας του υποδοχέα της IL-17R 
(μπρονταλουμάμπη) και οι IL-23 αναστο-
λείς(γκουσελκουμάμπη, ριζανκιζουμάμπη, 
τιλτρακιζουμάμπη) εγείρει την ανάγκη για εύ-
ρεση κριτηρίων στην επιλογή της καταλλη-
λότερης συστηματικής θεραπείας σε κάθε α-
σθενή και  επομένως μια εξατομικευμένη θε-
ραπευτική προσέγγιση.   

Είναι γνωστό ότι 20-30% των ασθενών με 
ψωρίαση υπό βιολογική θεραπεία δεν αντα-
ποκρίνονται στους βιολογικούς παράγοντες 
είτε λόγω πρωτοπαθούς απουσίας ανταπό-

κρισης είτε λόγω δευτεροπαθούς απώλει-
ας αποτελεσματικότητας. Η δημιουργία ε-
ξουδετερωτικών και μη εξουδετερωτικών α-
ντισωμάτων, η αλλαγή της φαρμακοκινητι-
κής / φαρμακοδυναμικής της βιολογικής θε-
ραπείας, η τροποποίηση της νόσου μέσω ε-
νεργοποίησης εναλλακτικών οδών παθογέ-
νειαςκλπ. είναι πιθανές αιτίες δευτεροπαθούς 
απώλειας αποτελεσματικότητας. Έτσι, η ανά-
γκη εξατομικευμένης παροχής της βιολογικής 
θεραπείας με την καλύτερη αποτελεσματικό-
τητα σε κάθε ασθενή καθιστά την εύρεση βιο-
δεικτών ανταπόκρισης στους βιολογικούς πα-
ράγοντες επιτακτική. Παρά το γεγονός ότι με 
τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είμαστε σε θέ-
ση στην καθημερινή κλινική πράξη να προ-
βλέψουμε ποιός βιολογικός παράγοντας εί-
ναι ο ιδανικός για κάθε ασθενή ξεχωριστά, τα 
τελευταία χρόνια γίνεται μια σημαντική προ-

σπάθεια στη διερεύνηση βιοδεικτών ανταπό-
κρισης στις βιολογικές αγωγές της ψωρίασης. 
Οι βιοδείκτες αυτοί αναμένεται να επιτρέψουν 
μια πιο εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγι-
ση και να συνεισφέρουν έτσι έμμεσα σε ταχύ-
τερη επίτευξη του μέγιστου θεραπευτικού α-
ποτελέσματος, με θετική επίδραση στην ποι-
ότητα ζωής του ασθενή και ενδεχομένως θε-
τική επίδραση σε συννοσηρότητες, όπως τα 
καρδιαγγειακά συμβάματα, μεταβολικά νο-
σήματα και νοσήματα ψυχικής διάθεσης. Πα-
ράλληλα, η χρήση αποτελεσματικών βιοδει-
κτών ανταπόκρισης στην κλινική πράξη απο-
τρέπει περιττές δαπάνες από μη αποτελεσμα-
τικές συστηματικές θεραπείες με αρνητική επί-
πτωση τόσο στο σύστημα υγείας μας όσο και 
στην ψυχολογία του ασθενή μας.

Στους βιοδείκτες ανταπόκρισης στη βιολο-
γική θεραπεία ανήκουν τόσο κλινικές παρά-
μετροι όσο και γονιδιακοί / γενετικοί, επιγενε-
τικοί και πρωτεϊνικοί παράγοντες.

Στις κλινικές παραμέτρους ανταπόκρισης 
στη βιολογική θεραπεία ανήκουν:
•  το φύλο του ασθενή (οι γυναίκες ανταπο-

κρίνονται λιγότερο συχνά στη βιολογική θε-
ραπεία)

•  η ηλικία έναρξης της ψωριασικής νόσου 
(πρώιμη έναρξη σχετίζεται με ανθεκτική 
μορφή ψωρίασης)

•  η κλινική εικόνα και βαρύτητα της ψω-
ρίασης (η παλμοπελματιαία ψωρίαση είναι 
πιο ανθεκτική στη θεραπεία και ασθενείς με 
φλυκταινώδη ψωρίαση ανταποκρίνονται λι-
γότερα συχνά στη βιολογική θεραπεία)

•  η συνύπαρξη συννοσηροτήτων, όπως η 
ψωριασική αρθρίτιδα και η παχυσαρκία εί-
ναι αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες για 
την ανταπόκριση σε μια βιολογική θεραπεία

•  προηγούμενη αγωγή με βιολογικούς πα-
ράγοντες, η οποία συνήθως σχετίζεται με 
μειωμένη ανταπόκριση στη νέα βιολογική 
θεραπεία
Ως προς τους γενετικούς παράγοντες, η εμ-

φάνιση συγκεκριμένων γονιδιακών πολυμορ-
φισμών μπορεί να σχετίζεται με την ανταπόκρι-
ση στη θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες. 
Για παράδειγμα, το αλλήλιο HLA-Cw6 του γο-
νιδίου PSORS1 σχετίζεται με καλύτερη κλινική 
ανταπόκριση στην ουστεκινουμάμπη, ενώ α-
ντίθετα η σεκουκινουμάμπη φαίνεται να εμφα-
νίζει παρόμοια αποτελεσματικότητα ανεξαρτή-
τως της παρουσίας του HLA-Cw6 σε μια πρό-
σφατα δημοσιευμένη μελέτη. Σχετικά με γενε-
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ύπαρχόύν βιόδεικτεσ 
ανταπόκρισησ στισ βιολογικές 
αγωγές της ψωρίασης;

Οι βιοδείκτες στην ιατρική είναι μετρήσιμες παράμετροι ή ουσίες 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό μιας 

συγκεκριμένης βιολογικής κατάστασης, π.χ. μίας ασθένειας και ασκούν 
επιρροή ή προβλέπουν την κλινική έκβαση της νόσου. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για: 1. τη διάγνωση της ψωριασικής νόσου, 2. την 
αξιολόγηση της βαρύτητάς της, 3. την πρόγνωσή της, 4. τη συσχέτισή 

της με συννοσηρότητες (συμπεριλαμβανομένης και της ψωριασικής 
αρθρίτιδας) και 5. την ανταπόκρισή της στη θεραπεία. Η χρήση κάποιων 

από αυτούς ως θεραπευτικού στόχου είναι υπό διερεύνηση.
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τικούς βιοδείκτες που σχετίζονται με την αντα-
πόκριση στους anti-TNFa αναστολείς, ο πολυ-
μορφισμός rs2230926 του γονιδίου TNFAIP3 
φαίνεται να οδηγεί σε καλή κλινική ανταπό-
κριση στη θεραπεία με αντι-TNFα αναστο-
λείς, ο rs1061622 πολυμορφισμός στο γο-
νίδιο TNFR1B σχετίζεται με θετική ανταπόκρι-
ση στην ετανερσέπτη και φτωχή ανταπόκριση 
στην ανταλιμουμάμπη και την ινφλιξιμάμπη 
και ο rs1799724 πολυμορφισμός του γονιδί-
ου TNF σχετίζεται με θετική ανταπόκριση στην 
ετανερσέπτη και φτωχή ανταπόκριση στην α-
νταλιμουμάμπη και την ινφλιξιμάμπη. Το αλ-
λήλιο rs4819554 του γονιδίου του υποδοχέ-
α της IL-17 φαίνεται να οδηγεί σε καλή κλινι-
κή ανταπόκριση στη θεραπεία με αντι-TNFα α-
ναστολείς. Επίσης, η υπερβολική έκφραση της 
πρωτεΐνης Bax (Bcl2 associated X protein) και 
Bcl-xL (Bcl-extra large) σε ψωριασικές βλάβες 
σχετίζεται με καλύτερη ανταπόκριση στην αντι-
TNFα θεραπεία. Σχετικά με γενετικούς βιοδεί-
κτες ανταπόκρισης στη θεραπεία με τον ανα-
στολέα της IL12/23 ουστεκινουμάμπη, το γο-
νίδιο HLA-C που κωδικοποιεί υποδοχείς του 
μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας I 
(MHC class I) φαίνεται να εμφανίζει ένα αλλή-
λιο (rs10484554) το οποίο σχετίζεται με θετική 
ανταπόκριση στην ανταλιμουμάμπη και φτω-
χή κλινική ανταπόκριση στην ουστεκινουμά-
μπη. Αντίθετα, αλλήλια (rs151823, rs26653) 
του γονιδίου ERAP1, που κωδικοποιεί μια α-
μινοπεπτιδάση εμπλεκόμενη στην αντιγονοπα-
ρουσίαση μέσω του MHC class I, σχετίζονται 
με πολύ καλή κλινική ανταπόκριση στην ου-
στεκινουμάμπη. 

Επιγενετικοί μηχανισμοί, όπως η μεθυ-
λίωση του DNA και το microRNA (miRNA), 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σαν βι-
οδείκτες κλινικής ανταπόκρισης στη βιολογι-
κή θεραπεία. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα με-

θυλίωσης του DNA στα μονοπύρηνα λευκο-
κύτταρα του περιφερικού αίματος είναι αυξη-
μένα σε ασθενείς με ψωρίαση και φαίνεται να 
επιστρέφουν στο φυσιολογικό υπό θεραπεία 
με anti-TNFα αναστολείς.

Στους πρωτεϊνικούς παράγοντες ανήκει η 
ομάδα των ιστονών σε μονοκύτταρα περιφε-
ρικού αίματος που φαίνεται να σχετίζεται με 
την ανταπόκριση στους βιολογικούς παρά-
γοντες ουστεκινουμάμπη, ανταλιμουμάμπη, 
σεκουκινουμάμπη και ιξεκιζουμάμπη Για πα-
ράδειγμα, η μεθυλίωση της ιστόνης H3K27 
και H3K4 σχετίζεται με κλινική ανταπόκριση 
στις εν λόγω θεραπείες. Επίσης, η πρωτεΐνη 
S100A12 φαίνεται να σχετίζεται με την ενερ-
γότητα της ψωριασικής νόσου και την κλινι-
κή ανταπόκριση στη θεραπεία. Οι κυτοκίνες 
IFN-γ, IL-12 και IL-18 είναι αυξημένες σε α-
σθενείς με ψωρίαση και σχετίζονται τόσο με 
τη βαρύτητα της νόσου όσο και με την ενερ-
γότητάτης. Τα επίπεδά τους μειώνονται όταν 
η συστηματική θεραπεία είναι αποτελεσμα-
τική και μπορούν έτσι να χρησιμεύσουν σαν 
βιοδείκτες ανταπόκρισης.Τα επίπεδα της CRP 
φαίνεται επίσης να σχετίζονται με την κλινική 
ανταπόκριση στη βιολογική θεραπεία σε κά-
ποιους ασθενείς.

Τέλος, τα επίπεδα συγκέντρωσης του φαρ-
μάκου φαίνεται να είναι ένας ανεξάρτητος βι-
οδείκτης κλινικής ανταπόκρισης, όπως απο-
κάλυψε μια πρόσφατη κλινική μελέτη για την 
ανταλιμουμάμπη.

Συμπερασματικά, η εύρεση κατάλλη-
λων βιοδεικτών για την αξιολόγηση της κλι-
νικής ανταπόκρισης στη βιολογική θεραπεί-
α με προγνωστικό ρόλο (predicting) και ρό-
λο παρακολούθησης (monitoring) είναι ση-
μαντική για την εξατομικευμένη προσέγγιση 
του ασθενή με ψωριασική νόσο. Ενδεχομέ-
νως στο μέλλον η χρήση βιοδεικτών να α-

ποτελεί κομμάτι του διαγνωστικού και θερα-
πευτικού αλγόριθμου προσέγγισης της ψω-
ριασικής νόσου. Προκειμένου να υλοποιη-
θεί αυτός ο στόχος είναι ουσιαστικής σημασί-
ας η εύρεση βιοδεικτών με προγνωστική αξία 
για την ανταπόκριση στη βιολογική θεραπεία 
και ευκολία στη χρήση καιαξιολόγηση, υψη-
λή ειδικότητα και ευαισθησία, αναπαραγωγι-
κότητα και ευρεία αποδοχή από την επιστη-
μονική κοινότητα και τα ασφαλιστικά ταμεία.
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Η χρήση αυτή είναι αποδεκτή εκτός και 
εάν παραβιάζει δεοντολογικούς κα-
νόνες. Δίνει στο γιατρό τη δυνατότητα 

να αντιμετωπίσει ασθενείς που δεν απαντούν 

στις καθιερωμένες θεραπείες. Η ακατάλλη-
λη χρήση τους, όμως, οδηγεί σε ευνόητoυς 
προβληματισμούς που αφορούν την ασφά-
λεια. Έτσι για να χρησιμοποιηθεί ένα φάρμα-

κο εκτός ένδειξης θα πρέπει να έχει αποδείξει 
στην ιατρική κοινότητα ότι έχει υψηλή απο-
τελεσματικότητα, να υπάρχουν αποτελέσμα-
τα από κλινικές μελέτες και μόνο για ενδείξεις 
που θα ωφελήσουν τον ασθενή. 

Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποι-
ούνται σήμερα στη δερματολογία είναι οι ανα-
στολείς TNFα (etanercept, adalimumab, inflix-
imab), οι αναστολείς IL 12/23 (ustekinumab), 
οι αναστολείς IL 17-α (secukinumab, ixeki-
zumab), ο αναστολέας υποδοχέα IL 17 (bro-
dalumab), ο αναστολέας CD 20 B λεμφοκυτ-

ΜΠΕφΟΝ άγγΕλΙΚη 
Δερματολόγος-άφροδισιολόγος - Επιμελήτρια A΄, Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο «άνδρέας Συγγρός»
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Bιολογικοί παράγοντες: 
δινόύν Λύση περα 
απ΄την Ψώριαση

Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν μια επανάσταση στη θεραπευτική 
της δερματολογίας και η καθημερινή χρήση τους έχει οδηγήσει 

και στην εφαρμογή τους σε παθήσεις εκτός ένδειξής τους. 
Όταν λέμε εκτός ένδειξης εννοούμε τη συνταγογράφηση φαρμάκων 

για μη εγκεκριμένη ένδειξη, δοσολογία, μορφή ή οδό χορήγησης. 
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τάρων (rituximab) και ο αναστολέας Fc υπο-
δοχέα IgE (Omalizumab).

Παθήσεις στις οποίες έχουν χρησιμοποιη-
θεί βιολογικοί παράγοντες εκτός ένδειξης εί-
ναι οι ουδετεροφιλικές παθήσεις (αφθώδης 
στοματίτις, σ. Αδαμαντιάδη – Behçet, γαγ-
γραινώδες πυόδερμα), οι αυτοάνοσες πα-
θήσεις συνδετικού ιστού (δερματομυοσίτιδα, 
σκληροδερμία, Ε.Λ.), τα πομφολυγώδη νο-
σήματα (πέμφιγα, πομφολυγώδες πεμφιγο-
ειδές, ουλωτικό πεμφιγοειδές), οι κοκκιωμα-
τώδεις παθήσεις (σαρκοείδωση, γενικευμένο 
δακτυλιοειδές κοκκίωμα), καθώς και η ερυ-
θρά ιόνθιος πιτυρίαση, η ατοπική δερματίτι-
δα και η χρόνια κνίδωση.

Για το συν. Αδαμαντιάδη – Βehçet μέχρι 
πρόσφατα η θεραπεία ήταν εμπειρική. Oι 
πρόσφατες εξελίξεις στην κατανόηση της πα-
θογένειας και του ανοσολογικού προφίλ της 
νοσου έφερε στην επιφάνεια το ρόλο του Τ 
λεμφοκυττάρουκαι TNF-a και του ανοσολο-
γικού καταρράκτη που επιφέρoυν. Έτσι σήμε-
ρα έχει ανοίξει ο δρόμος για τις νέες στοχευ-
μένες θεραπείες. Το Infliximab έχει δοκιμα-
στεί σε περισσότερους από 300 ασθενείς κυ-
ρίως με υποτροπιάζουσα ραγοειδίτιδα όπου 
το 89% αυτών είχαν αποτύχει στη συμβατική 
θεραπεία. Η ανταπόκριση 89%, 90%, 100%, 
91% σε βλεννογονοδερματικές, οφθαλμικές, 
ΓΕΣ και ΚΝΣ εκδηλώσεις αντίστοιχα.

Η χρησιμοποιούμενη δοσολογία ήταν 
5mg/kg IV τις εβδομάδες 0,2,6 και κάθε 8 
στη συνέχεια. Το etanercept έχει δοκιμαστεί 
σε διπλή, τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη για 
4 εβδομάδες με ικανοποιητική ανταπόκριση 
στις περισσότερες βλεννογονοδερματικές εκ-
δηλώσεις, αλλά και βλάβες ΓΕΣ, ΚΝΣ. 

Το adalimumab έχει πάρει ένδειξη για μη 
μολυσματική ραγοειδίτιδα και σ. Αδαμαντιά-
δη λόγω ανταπόκρισης ασθενών που είχαν 
αποτύχει σε Ιnfliximab και άλλες κλασικές 
θεραπείες. Το secukinumab έχει δοκιμαστεί 
στην κλινική μελέτη SHIELD, σε ασθενείς με 
σ. Αδαμαντιάδη και ραγοειδίτιδα. Επιτεύχθη-
καν οι δευτερεύοντες στόχοι της μελέτης δη-
λαδή η μείωση-διακοπή των συγχορηγούμε-
νων ανοσοκατασταλτικών αγωγών. 

Το ustekinumab έχει δοκιμαστεί με καλά 
αποτελέσματα σε ένα ασθενή με σ. Αδαμα-
ντιάδη, ραγοειδίτιδα, ψωρίαση και διαπυητι-
κή ιδρωταδενίτιδα. Το rituximab έχει δοκιμα-
στεί σε διπλή, τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινι-
κή μελέτη και φαίνεται να είναι περισσότερο 
αποτελεσματικό σε συνδυασμό με ΜΤΧ στις 
οφθαλμικές βλάβες σε σχέση με το συνδυ-
ασμό ΑΖΤ-κυκλοφωσφαμίδης-πρεδνιζόνης 
(Greco A, Autoimmunity reviews 2017; 
17(6): 567-575, Sota J, Rheumatol Int 2017; 
(38)1: 25-35). 

Τα δεδομένα για το γαγγραινώδες πυόδερ-
μα αναφέρονται σε 41 μελέτες που πρωτεύ-
οντα στόχο είχαν την πλήρη ανταπόκριση ή 
την κλινική βελτίωση και δευτερεύοντα στό-
χο το χρόνο για ίαση και τις ανεπιθύμητες ε-
νέργειες. Έτσι για το infliximab υπάρχουν δε-
δομένα από α) διπλή, τυφλή τυχαιοποιημέ-

νη μελέτη σε 30 ασθενείς όπου σε δοσολο-
γία 5mg/kg vs placebo το 89,7% των ασθε-
νών παρουσίασε κλινική βελτίωση στις 2 ε-
βδομάδες και το 21% πλήρη επούλωση στις 
6 εβδομάδες. β) μελέτη ανασκόπησης όπου 
το 91,7% των ασθενών παρουσίασε ικανο-
ποιητική κλινική απάντηση με μέσο χρόνο α-
νταπόκρισης τους δύο μήνες και γ) από με-
λέτη ανασκόπησης με 13 ασθενείς που έπα-
σχαν από ΙΒD και ανταποκρίθηκαν στο 100%. 
Για το adalimumab δεδομένα υπάρχουν α-
πό α) μελέτη ανασκόπησης όπου αναφέρε-
ται 100% κλινική ανταπόκριση στους 2 μή-
νες και από β) μελέτη ανασκόπησης σε α-
σθσενείς με IBD που ανταποκρίθηκαν σχεδόν 
στο 100%. Για το etanercept στοιχεία προκύ-
πτουν από αναδρομική μελέτη σε 11 ασθε-
νείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια και ιστορι-
κό Ρ.Α., ΙΒD. Η χρησιμοποιούμενη δοσολο-
γία ήταν 25-50mg/ 2 φορές εβδομαδιαίως. 
Πλήρη ανταπόκριση παρουσίασαν οι 8 ασθε-
νείς με μέσο χρόνο ανταπόκρισης 12.5 εβδο-
μάδες και μερική ανταπόκριση οι 3 ασθενέις 
σε χρονικό διάστημα σε 8-18 εβδομάδων. Το 
secukinumma και το ixekizumab βρίσκονται 
υπό δοκιμή με ανοικτές μελέτες. (Partridge A. 
2018, doi: 10.1111/bjd.16485)

Για τη θεραπεία του πομφολυγώδους πεμ-
φιγοειδούς στοιχεία έχουμε από μελέτες για 
το omalizumab και το rituximab που σαν 
πρωτεύοντα στόχο είχαν την κλινική ανταπό-
κριση και σαν δευτερεύοντα στόχο τις ανεπι-
θύμητες ενέργειες και την υποτροπή. Έτσι, για 
το rituximab σε μελέτη με 62 ασθενείς που 
είχαν αποτύχει σε συστηματικά κορτικοστερο-
ειδή, πλήρη κλινική ανταπόκριση παρουσία-
σε το 85%, υποτροπή 29%, ο μέσος χρόνος 
υποτροπής ήταν 10,2 μήνες, και ανεπιθύμη-
τες ενέργειες είχε το 24% των ασθενών. Αυ-
τές ήταν κνησμός, ουδετεροπενία, λοιμώξεις, 
αναιμία, συν. απρόσφορης έκκρισης αντιδι-
ουρητικής ορμόνης, ταχυκαρδία, περιφερι-
κή αρτηριακή αποφρακτική νόσος, ενώ 2 θά-

νατοι θεωρήθηκαν πιθανώς σχετιζόμενοι με 
το φάρμακο. Το omalizumab έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε 22 ασθενείς που έιχαν παρουσιά-
σει αποτυχία σε συστηματικά κορτικοστεροει-
δή και 84% είχε πλήρη κλινική ανταπόκριση, 
το 80% υποτροπή, ο μέσος χρόνος υποτρο-
πής ήταν 3,4 μήνες ενώ ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες είχε το 20%. 

Αυτές ήταν θρομβοπενία, αύξηση ηπατι-
κών ενζύμων και 2 εμφράγματα μυοκαρδίου 
εκ των οποίων το ένα κατάληξε σε θάνατος. 
Οι Schmidt E et al, JID (2017), 1199-1203 
στο ‘’Meeting report of the pathogenesis of 
pemphigus and pemphigoid meeting’’ ανα-
φέρουν ότι στα πομφολυγώδη νοσήματα, τα 
ουδετερόφιλα αναγνωρίστηκαν ως πηγή IL17 
και των σχετιζόμενων IL22, IL23 του ορού αί-
ματος και του υγρού πομφολύγων. Στη δε υ-
ποτροπή φαίνεται ότι αυξάνονται τα επίπεδα 
IL17,IL23, CXCL10. Αυτά υποδεικνύουν ό-
τι πιθανώς ανοίγει μια νέα εποχή για τη χρή-
ση και άλλων φαρμάκων στα πομφολυγώ-
δη νοσήματα.

Οι βιολογικοί παράγοντες έχουν χρησιμο-
ποιηθεί και στα αυτάνοσα νοσήματα και συ-
γκεκριμένα στο συστηματκό ερυθηματώδη 
λύκο (ΣΕΛ) και στη νεανική δερματομυοσίτι-
δα.

Για το ΣΕΛ υπάρχουν δύο διπλές, τυφλές, 
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες οι LUNAR 
και EXPLORE σε ασθενείς με νεφρίτιδα σταδί-
ου III/IV η πρώτη και με ενεργό συστηματικό 
λύκο χωρίς νεφρίτιδα η δεύτερη. Και οι δύο 
απέτυχαν στον πρωτεύοντα στόχο που ήταν η 
βελτίωση SRI (Systemic Lupus Erythematosus 
Responder Index δείκτης δραστηριότητας της 
νόσου που αξιολογεί τη συμπτωματολογία, 
τη συστηματική συμμετοχή και τη συνολική 
αξιολόγηση του ιατρού) Δεδομένα από μελέ-
τες παρατήρησης σε περισσότερους από 450 
ασθενείς έδειξαν 60% μείωση στη δραστη-
ριότητα της νόσου, ενώ μελέτες ανασκόπη-
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σης σε 1231 ασθενείς έδειξαν βελτίωση στις 
ακόλουθες παραμέτρους: συνολική δραστη-
ριότητα της νόσου, αρθρίτιδα, θρομβοπενί-
α και μείωση δόσης συστηματικών κορτικο-
στεροειδών. Παρόλη την αποτυχία των κλι-
νικών μελετών το rituximab θεωρείται μί-
α λογική θεραπευτική επιλογή στη θεραπεί-
α του ενεργού συστηματικού λύκου. Η χρη-
σιμοποιούμενη δοσολογία στις μελέτες ή-
ταν 1000mg τις ημέρες 1, 15,168,182. Άλλο 
φάρμακο που έχει δοκιμαστεί στο ΣΕΛ είναι 
το ustekinumab. Σε κλινική μελέτη με σύνο-
λο 60 ασθενών αυτοί έλαβαν 260 mg, 390 
mg, 520 mg iv για ΒΣ 35-55 kgr, μεταξύ 55-
85 kgr και >85 kgr αντίστοιχα ακολουθούμε-
να από 90 mg sc κάθε 8 εβδομάδες σε συν-
δυασμό με την σταθερή θεραπεία του ασθε-
νούς. Ο πρωτεύον στόχος ήταν ο SRI να είναι 
4 την εβδομάδα 24 στόχο τον οποίο πέτυχε 
το 66% των ασθενών που έλαβαν USΤ και 
το 32% των ασθενών που έλαβαν placebo.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάστη-
καν ήταν κυρίως οι λοιμώξεις στο 45% του 
UST και στο 21% της ομάδας με placebo. Δεν 
παρατηρήθηκαν θάνατοι, ευκαιριακές λοιμώ-
ξεις, έρπης ζωστήρας, φυματίωση ή κακοή-
θειες τις εβδομάδες 0-24 της θεραπείας. Α-
πό τα δεδομένα φαίνεται ότι η προσθήκη του 
UST στην ήδη εφαρμοζόμενη θεραπεία είχε 
σαν αποτέλεσμα υψηλότερη αποτελεσματι-
κότητα κλινικά και εργαστηριακά με ευνοϊκό 
προφίλ ασφάλειας. 

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιή-
θηκαν τα βιολογικά φάρμακα στη νεανική 
δερματομυοσίτιδα ήταν α) χαμηλή αποτε-
λεσματικότητα των κλασικών θεραπειών, β) 
ΑΕ από τη χρήση ΜΤΧ ή στεροειδών, γ) α-
νάγκη για μακροχρόνια χρήση στεροειδών 
rituximab, abatacept, tocilizumab και anti 
TNFα παράγοντες οι κυρίως επιλογές. Στην 
παιδιατρική και ενηλίκων μυοσίτιδα φαίνε-
ται ότι το rituximab έχει πολύ καλή αποτε-
λεσματικότητα στο 83% των ασθενών, το 
infliximab έχει καλή αποτελεσματικότητα, το 
etanercept είναι λιγότερο αποτελεσματικό ε-
νώ το adalimumab δεν έχει δοκιμαστεί.

Στο 90% γίνεται συνδυασμός βιολογικών 
παραγόντων με άλλο φάρμακο και συγκε-
κτριμένα στο 19% με ΜΤΧ, στο 53% ΜΤΧ 
με στεροειδή και στο 42% MTX και ΜΜF ή 
AZT. (Spencer CH Pediatr Rheumatol Online 
J 2017;15:50)

Στη σαρκοείδωση το ustekinumab χρησι-
μοποιήθηκε με το σκεπτικό της συμμετοχής 
των IL12/23 στις προφλεγμονώδεις διαδι-
κασίες (διαφοροποιηση και ενεργοποιηση Τ 
κυττάρου) του σχηματισμου του κοκκιώματος 
αλλά η κλινική μελέτη απέτυχε. Το rituximab 
στοχεύει σε β λεμφοκύτταρα τα οποία δρουν 
πιθανως ως APCs στον αρχικό σχηματι-
σμό του κοκκιώματος. (Saketkoo LA, Expert 
Review of Clinical Immunology (2016)12:8, 
817-825).

Στο δακτυλιοειδές κοκκίωμα έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε 7 ασθενείς τo adalimumab. Σε δύ-
ο ασθενείς χρειάστηκε αύξηση της συχνότη-

τας σε εβδομαδιαία δόση. Βελτίωση παρου-
σιάστηκε στο BSA κατά 87%, στο ερύθημα 
κατά 88%, στη διήθηση κατά 95% ενώ υπο-
τροπή εμφανίστηκε σε  2 ασθενείς. (Min MS J 
Am Acad Dermatol. 2016 Jan;74(1):127-3).

H ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση θεωρείται πά-
θηση αγνώστου αιτιολογίας. Πιθανολογείται 
ανεπάρκεια βιταμίνης Α, παθολογική απάντη-
ση σε υπεραντιγόνα αλλά και παθογενετικό 
μονοπάτι που εμπλέκει anti-TNFα και IL12-
23. Σχεδόν για όλους τους βιολογικούς πα-
ράγοντες υπάρχουν δεδομένα. Το infliximab 
έχει δοκιμαστεί σε 37 ασθενείς σε δόση 5mg/
kg ώς συγχορηγούμενη θεραπείαμε ασιτρε-
τίνη, ΜΤΧ, τοπικά και συστηματικά κορτικο-
στεροειδή. 

Σημαντική κλινική βελτίωση παρουσίασε 
το 75% των ασθενών με πλήρη ανταπόκρι-
ση το 68%, μερική ανταπόκριση το 16%, κα-
θόλουέως και μερική ανταπόκριση το 16% 
ενώ εμφανίσηκαν και δύο υποτροπές. Ανε-
πιθύμητες ενέργειες παρουσίασαν 6 στους 
36 ασθενείς και αυτές ήταν οίδημα, αύξη-
ση σωματικού βάρους, πρωτοδιαγνωσθεί-
σα λεύκη, εξάνθημα, δύσπνοια, ταχυκαρδί-
α, νεφρική ανεπάρκεια, λεμφογενής λευχαι-
μία σε ένα ασθενή που είχε προηγηθεί μα-
κροχρόνια θεραπεία με ΜΤΧ, CsA και πρεδ-
νιζόνη. Το etanercept ελέγχθηκε σε 22 ασθε-
νείς ως συγχορηγούμενη θεραπεία στο 50% 
με MTX, αλλά και ασιτρετίνη. 

Πλήρη ανταπόκριση παρουσίασε το 72,8% 
των ασθενών, μερική ανταπόκριση το 13,6%, 
καθόλου έως μερικλη ανταπόκριση το 
13,6%, ενώ τέλος υπήρχαν τέσσερις υποτρο-
πές. Σε έναν ασθενή εμφανίστηκε επιδείνωση 
αρθρίτιδας. Το adalimumab χορηγήθηκε σε 
20 ασθενείς, ως συγχορηγούμενη θεραπεία 
στο 35% με ασιτρετίνη, αλλά και MTX. Πλή-
ρης ανταπόκριση παρουσιάστηκε στο 50% 
των ασθενών, μερική ανταπόκριση στο 25%, 
καθόλου έως μερική ανταπόκριση στο 25%  
ενώ εμφανίστηκαν και 3 υποτροπές μετά από 
2-3 μήνες από το τέλος της θεραπείας. Ανε-
πιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν σε 3 ασθε-
νείς και ήταν αύξηση ηπατικών ενζύμων, NHL 
και τοξική καταπληξία. 

Το ustekinumab χορηγήθηκε σε 18 ασθε-
νείς και ως συγχορηγούμενη θεραπεία σε 2 
ασθενείς με ασιτρετίνη. Πλήρη ανταπόκριση 
είχε το 78% των ασθενών, μερική αναταπό-
κριση το 11%, καθόλου έως μερική ανταπό-
κριση το 11% ενώ υποτροπή εμφανίστηκε σε 
έναν 1 ασθενή. Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύ-
μητες ενέργειες. 

Το secukinumab χορηγήθηκε σε 3 ασθε-
νείς με πλήρη ανταπόκριση στους δυό εξ αυ-
τών. Ως ανεπιθύμητη ενέργεια εμφανίστηκε 
καντιντίαση. (Napolitano M, Journal of the 
American Academy of Dermatology (2018), 
doi: 10.1016/j.jaad.2018.03.036).

Στη χρόνια κνίδωση φαίνεται να εμπλέκεται 
ο TNF-α παράγοντας. Η πρώτη αναφορά για 
χρήση antiTNF-α παραγόντων γίνεται για το 
etanercept σε κνίδωση εκ πιέσεως. (Magerl 
et al 2007). Πολλά περιστατικά και σειρές με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα έχουν ανακοι-
νωθεί για χρόνια κνίδωση, κνίδωση εκ ψύ-
χους και κνιδωτική αγγειίτιδα. Οι Sand και 
Thomsen, παρουσιάζουν 25 περιστατικά χρό-
νιας κνίδωσης με μονοθεραπεία etanercept ή 
adalimumab σε ασθενείς που είχαν αποτύχει 
σε θεραπεία με αντι-ισταμινικά, συστηματικά 
κορτικοστεροειδή, CsA και/ή omalizumab. 
Το 60% των ασθενών παρουσίασαν πλήρη 
ή σχεδόν πλήρη ύφεση συμπτωματολογίας 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας που κυμαι-
νόταν από 3-35 μήνες (μέση διάρκεια Τx: 13 
μήνες). Παρόλη την έλλειψη RCTs, οι αναστο-
λείς TNF-α μπορεί να θεωρηθούν θεραπευτι-
κή επιλογή. Θα πρέπει να γίνουν κλινικές με-
λέτες ώστε να προσδιοριστεί η ομάδα εκείνη 
των ασθενών που θα μπορούσε να ωφελη-
θεί περισσότερο από τη θεραπεία. 

Στη χρόνια κνίδωση έχει χορηγηθεί 
ustekinumab σε 33 ασθενείς με μέτρια/σο-
βαρή ατοπική δερματίτιδα, αλλά δεν αποδεί-
χθηκε στατιστική υπεροχή στο SCORAD 50. 
Khattri S et al, Exp Dermatol (2017). 

Παρόλα αυτά, η έκφραση των γονιδίων 
Τh1, Th17, Th2, Th22 τροποποιήθηκε θε-
τικά ήδη από την 4η εβδομάδα θεραπεί-
ας και ιστολογικά το 50% των ασθενών σε 
ustekinumab παρουσίασαν τόσο μείωση του 
πάχους της επιδερμίδας όσο και της Κ16. Σε 
διπλή, τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη σε ι-
απωνικό πληθυσμό δεν παρατηρήθηκε ιδι-
αίτερη αποτελεσματικότητα. Saeki et al, BJD 
(2017). 

Το omalizumab έχει χορηγηθεί σε 26 μελέ-
τες με 174 ασθενείς. Το 74.1% αυτών παρου-
σίασε διαβαθμισμένη βελτίωση από μικρή έ-
ως πλήρη. Με βάση την αξιολόγηση των ια-
τρών, 50% των ασθενών παρουσίασαν καλή 
έως πλήρη ανταπόκριση, 12,5% μέτρια και 
37,5% μικρή έως καθόλου. Holm JG et al, 
Int J Dermatol (2017). Το secukinumab βρί-
σκεται σε πιλοτική μελέτη φάσης ΙΙ για έλεγχο 
αποτελεσματικότητας και ασφαλείας σε μέ-
τρια/σοβαρή ατοπική δερματίτιδα.

Γενικά υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με 
τα βιολογικά και διστακτικότητα στη χρήση 
τους λόγω κόστους. Παθήσεις που η παρέμ-
βαση με βιολογικό παράγοντα θεωρείται α-
ναγκαία είναι η σοβαρή ατοπική δερματίτιδα, 
η ψωρίαση κατά πλάκας, το γαγγραινώδες 
πυόδερμα και η χρόνια κνίδωση. 

Επιτυχή αποτελέσματα έχουμε, όμως, στη 
θεραπεία με βιολογικά και σε άλλες παθή-
σεις όπως η σαρκοείδωση, το Γ.Π. και η ερυ-
θρά ιόνθιος πιτυρίαση. 

Πολλές από τις μελέτες εκτός ένδειξης εί-
ναι μικρές και πιθανά χρειάζεται περαιτέρω 
έρευνα, καθώς είναι αμφίβολη η επένδυση 
σε νέες μεγαλύτερες μελέτες εκ μέρους της 
φαρμακοβιομηχανίας. Αυτός είναι ο λόγος 
που πρέπει να αντλούμε δεδομένα από τις υ-
πάρχουσες μελέτες και αναφορές. Με τα μέ-
χρι τώρα δεδομένα προτείνεται η χρήση βιο-
λογικών εκτός ένδειξης στις λιγότερο συχνές 
αλλά περισσότερο σοβαρές δερματολογικές 
παθήσεις.
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O ι ψωριασικοί ασθενείς έχουν αυξημέ-
νη πιθανότητα για εμφάνιση ΜΜ κα-
θώς και SCC, BCC λόγω της παρατε-

ταμένης χρήσης κυκλοσπορίνης σε συνδυα-
σμό με την έκθεση στον ήλιο και της χρήσης 
PUVA. Ο αθροιστικός κίνδυνος SIR για εμφά-
νιση κακοηθειών στον ψωριασικό πληθυσμό 
είναι 1,16 (CI 95%: 1,07-1,25), εξαιρώντας 
τις κακοήθειες του δέρματος. Οι κακοήθει-
ες των συμπαγών οργάνων συνδέονται συ-
χνά με το κάπνισμα, την κατάχρηση αλκοόλ 
και τη γενικότερη ζωή και συνήθειες του α-
σθενούς.

Η μελέτη του Gelfand και συνεργατών 
δείχνει πως η επίπτωση Non-Hodgkin λεμ-
φώματος έχει σχετικό κίνδυνο SIR: 1,40 (CI 
95%: 1,06-1,86) και Hodgkin λεμφώμα-
τος HR:3,18 (CI 95%: 1,01 – 9,97) για ό-
σους ελάμβαναν συστηματική θεραπεία, HR: 
1,42(CI 95%: 1,00 – 2,02)  για όσους δεν 
ελάμβαναν θεραπεία. Ο κίνδυνος για εμφά-
νιση λεμφώματος αυξάνεται με τη βαρύτητα 
της ψωρίασης. 

Κάθε θεραπευτική κατηγορία στην ψωρί-
αση, έχει και κάποιες αντενδείξεις, όπως η 
χρήση anti-TNF σε ασθενείς με συμφορητι-
κή καρδιακή ανεπάρκεια, anti-IL17 σε ασθε-
νείς με νόσο Crohn και άλλα που θα συζη-
τηθούν. Οι αντενδείξεις των anti-TNF είναι: υ-
περευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κά-
ποιο από τα έκδοχα, ενεργός φυματίωση ή 

άλλες σοβαρές λοιμώξεις, όπως σηψαιμία ή 
ευκαιριακές λοιμώξεις και μέτρια έως σοβα-
ρή καρδιακή ανεπάρκεια (ΝΥΗΑ class III/IV). 
Οι αντενδείξεις του Ustekinumab είναι: υπε-
ρευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κά-
ποιο από τα έκδοχα και κλινικά σημαντικές 
ενεργές λοιμώξεις (π.χ. ενεργή φυματίωση). 
Ειδικά θέματα ασφάλειας με τους Anti-TNF/
Ustekinumab είναι: αυξημένος κίνδυνος για 
λοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού, ουρο-
ποιητικού, δέρματος και μαλακών μορίων, 
πνευμονία, απομυελινωτική νόσος, φαρμα-
κευτικός λύκος και anti-TNF, αντίδραση στο 
σημείο της ένεσης (etanercept), ψωριασιό-
μορφη δερματίτιδα/φλυκταινώδης ψωρίαση 
παλαμών-πελμάτων από anti-TNF, αλλεργι-
κές /αναφυλακτικές αντιδράσεις/σχηματισμός 
αυτοαντισωμάτων (συχνότερα με infliximab) 
- Μη εξουδετερωτικά Abs για Etanercept/
Adalimumab/Ustekinumab και ΤΒ / επανε-
νεργοποίηση HepB. 

Στη χορήγηση apremilast αναφέρονται: Δι-
άρροια, Ναυτία και Έμετος, Κεφαλαλγία (συ-
χνότερες ΑΕ-συνήθως υποχωρούν σε 2-3 ε-
βδομάδες και δεν αποτελούν λόγο διακο-
πής). Προσοχή στους λιποβαρείς ασθενείς 
και σε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (η δό-
ση της απρεμιλάστης θα πρέπει να μειώνεται 
στα 30 mg άπαξ ημερησίως σε ασθενείς με 
σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία). Τέλος, προ-
σοχή σε όσους αναφέρουν ιστορικό ψυχια-

τρικών διαταραχών και κατάθλιψης.
Στις anti-IL17 και τα ΙΦΝΕ: Brodalumab: 

Αντένδειξη η ενεργή ν. Crohn (oι ασθενείς 
με ιστορικό ν. Crohn θα πρέπει να παρακο-
λουθούνται για τυχόν σημεία και συμπτώ-
ματα ενεργής ν. Crohn) και Secukinumab/
Ixekizumab: 

Απαιτείται προσοχή όταν συνταγογραφείται 
σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του ε-
ντέρου, περιλαμβανομένης της ν. Crohn και 
της ελκώδους κολίτιδας. Οι ασθενείς θα πρέ-
πει να παρακολουθούνται στενά. 

Τέλος προσοχή σε:
•  Δεν έχουν συσχετιστεί με αναζωπύρωση ή 

νέα TΒ, παρ’όλα αυτά στέλνουμε πάντα τον 
πλήρη έλεγχο που απαιτείται!!

•  Συχνές οι λοιμώξεις του ανωτέρου ανα-
πνευστικού (ρινοφαρυγγίτιδα)

•  Διαταραχές γαστρεντερικού (ναυτία/διάρ-
ροια)

•  Παροδική και αναστρέψιμη ουδετεροπενία
•  Ήπιες-Μέτριες βλεννογονοδερματικές κα-

ντιντιάσεις 
•  Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης 

(Ixekizumab)
•  Σπάνια ανάπτυξη μη-εξουδετερωτικών α-

ντισωμάτων, χωρίς επίδραση στην αποτε-
λεσματικότητα

•  Δεν υπάρχει συσχέτιση αυτοκτονικού ιδεα-
σμού/συμπεριφοράς με το Brodalumab (α-
νάλυση 5 κλινικών μελετών) 

ΒΕΡγΟΥ ΘΕΟγΝΩΣΙά 
Δερματολόγος - άφροδισιολόγος, MD, PhD

18η ΔεΡΜατΟλΟγικη ΔιηΜεΡιΔα 

Ψωρίαση: ειδικα θεματα 
ασφαΛειασ σε καθε 
θεραπεύτικη κατηγόρια 

Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο 
φλεγμονώδες νόσημα, 

με σοβαρή επίπτωση 
στην σωματική και ψυχική υγεία 

των ασθενών. 
Πέραν των γνωστών 

συνοσσηροτήτων (ψωριασική 
αρθρίτιδα, φλεγμονώδη νοσήματα 

του εντέρου, ραγοειδίτιδα, 
κατάθλιψη κ.α.), έχει συνδέθει 

και με άλλες νόσους 
όπως το μεταβολικό σύνδρομο, 

τα καρδιαγγειακά συμβάματα, 
τη μη αλκοολικής αιτιολογίας 
λιπώδη διήθηση του ήπατος 

και πολλά άλλα. 
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Σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 5-42% οι ασθενείς ενδέ-
χεται να αναπτύξουν και ψωριασική αρθρίτιδα, που αποτελεί και 
την κύρια συννοσυρότητα της ψωρίασης.

Στις θεραπευτικές επιλογές της ψωρίασης περιλαμβάνονται τοπικοί 
παράγοντες (π.χ. κορτικοστεροειδή, ανάλογα της βιταμίνης D, τοπικά 
ρετινοειδή), φωτοθεραπευτικές μέθοδοι (π.χ UVB, PUVA), καθώς και 
συμβατικές συστηματικές θεραπείες (π.χ. μεθοτρεξάτη, ασιτρετίνη, κυ-
κλοσπορίνη).

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις συστημα-
τικές θεραπείες με τη χρήση ενός εύρους νέων θεραπειών οι οποίες α-
ναφέρονται ως βιολογικές, καθώς επίσης και τα νεότερα μικρά μόρια, 
όπως η απρεμιλάστη, ένας μικρομοριακός αναστολέας της φωσφοδι-
εστεράσης 4 (PDE4).

Οι διάθεσιμες βιολογικές θεραπείες στοχεύουν επιλεκτικά σε κυταρ-
ροκίνες που εμπλέκονται στη παθογένεση της ψωρίασης όπως ο TNFα 
(αδαλιμουμάμπη, ετανερσέπτη και ινφλιξιμάμπη), οι κυταρροκίνες 
IL12/IL23 (ουστεκινουμάμπη) και η IL17 (σεκουκινουμάμπη και μπρο-
νταλουμάμπη), με πολύ καλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. 

Ο δείκτης PASI (Psoriasis Area Severity Index) αποτελεί τον πιο συ-
χνά χρησιμοποιούμενο δείκτη για την εκτίμηση της βαρύτητας της ψω-
ρίασης στο δέρμα. 

Ουσιαστικά, η επί της εκατό ποσοστιαία βελτίωση αυτού (PASI50, 
PASI75, PASI90), εκφράζει και το μέγεθος της ανταπόκρισης στην θε-
ραπεία, με το PASI 100 να εκφράζει την πλήρη «κάθαρση» του δέρ-
ματος. 

 

Αρχικά, η επίτευξη ενός PASI 75 θεωρούνταν πολύ σημαντική βελ-
τίωση, και αποτελούσε το πρωτεύοντα καταληκτικό στόχο των μελε-
τών των πρώτων βιολογικών παραγόντων. 

Πλέον και με την έλευση νεότερων βιολογικών θεραπειών, οι θερα-
πευτικές μας προσδοκίες αυξήθηκαν συνεπώς στόχος πλέον είναι η ε-
πίτευξη του PASI 100,με δεδομένο ότι η υπολειπόμενη νόσος μπορεί 
να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

.  

 

 

 

 

Σημειώνεται επιπλέον, ότι όπως καταγράφεται και στις κλινικές με-
λέτες, η επίτευξη του PASI 100 οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη βελτίω-
ση της ποιότητα ζωής του ασθενή με ψωρίαση.

.  

 

 

 

 

ΜάΡΙΝά ΠάΠΟΥΤΣάΚη 
Διευθύντρια, ά’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο «ά. Συγγρός» 

18η ΔεΡΜατΟλΟγικη ΔιηΜεΡιΔα 

πρόσεγγιζόντασ τό 100 στηN
Aσφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα PASI:
στόχεύόντασ τό 100

Η ψωρίαση είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος του δέρματος, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυπαραγοντικό 
μηχανισμό παθογένεσης και πολυγονιδιακό μοντέλο κληρονομικότητας. 
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Καθώς το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας πολ-
λών από τους βιολογικούς παράγοντες 
πλησιάζει στη λήξη του, ή έχει ήδη λή-

ξει, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρων για την κα-
τασκευή βιοομοειδών. Τα βιοομοειδή, απο-
τελούν βιολογικά φαρμακευτικά προϊόντα 
παρόμοια, όχι όμως πανομοιότυπα, με ένα 
ήδη εγκεκριμένο βιολογικό φάρμακο, γνω-
στό ως φάρμακο αναφοράς.

Διέπονται από το ίδιο πλαίσιο έγκρισης με 
τους βιολογικούς παράγοντες και αναμένεται 
να έχουν ισοδύναμη κλινική αποτελεσματι-
κότητα και το ίδιο προφίλ ασφαλείας με το 
φάρμακο αναφοράς, ενώ από πλευράς κό-
στους αναδεικνύονται ως μια οικονομικότε-
ρη, εναλλακτική επιλογή των βιολογικών 
φαρμάκων. Οι βιολογικοί παράγοντες παρα-
σκευάζονται μέσα από πολύπλοκες και εξαι-
ρετικά ευαίσθητες διαδικασίες. Τα βιοομοειδή 
δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα γενόση-
μα. Τα βιοομοειδή αποτελούν μεγάλα μόρια 
που προέρχονται από ζωντανά κύτταρα ή ορ-
γανισμούς (βιοτεχνολογίας), ενώ τα γενόση-
μα είναι προϊόντα χημικής σύνθεσης, μικρού 

μεγέθους και χαμηλού Μ.Β. Διαφέρουν ση-
μαντικά ως προς τις μελέτες που απαιτούνται 
για την κατάδειξη ισοδυναμίας. Καθώς το γε-
νόσημο είναι ταυτόσημο με το φάρμακο α-
ναφοράς, μια μελέτη βιοισοδυναμίας σε αν-
θρώπους επαρκεί εφόσον η μοριακή ταυτο-
σημία καταδειχθεί μέσω αναλυτικών δοκι-
μών. Η διαδικασία έγκρισης όμως ενός βιο-
ομοειδούς, απαιτεί πολύπλοκες και μακρο-
χρόνιες διαδικασίες λόγω της εγγενούς μετα-
βλητότητας που παρουσιάζει. Ο στόχος κα-
τά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός βιοομοει-
δούς είναι να επιτευχθεί και να αποδειχθεί η 
«βιο-ομοιότητα», που στηρίζεται σε ένα σύ-
νολο δεδομένων (ποιοτικές μελέτες, δοκι-
μές συγκρισιμότητας, κλινικές και μη κλινικές 
μελέτες). Τα βιοομοειδή μπορούν να εγκρι-
θούν από τον EMA και FDA: μόνο αν δεν υ-
πάρχουν κλινικά σημαντικές διαφορές με το 
προϊόν αναφοράς, όσον αφορά την ασφάλει-
α, την καθαρότητα και τη δραστικότητα του 
προϊόντος. Τυχόν διαφορές μεταξύ των βιοο-
μοειδών φαρμάκων και των φαρμάκων ανα-
φοράς διατηρούνται εντός αυστηρών ορίων 
σε όλες τις παραμέτρους προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί ότι και τα δύο ενεργούν με τον ί-
διο τρόπο.
•  Αυτόματη υποκατάσταση (automatic 

substitution) σημαίνει πως υπάρχει νομική 
καταχύρωση ή δυνατότητα αντικατάστασης 
από το φαρμακοποιό ή το σύστημα υγείας 
του πρωτότυπου προϊόντος με το βιοομοει-
δές χωρίς την έγκριση ή/και γνώση του θε-
ράποντος. 

•  Ανταλλαξιμότητα (interchangeability) στην 
κλινική πράξη σημαίνει η αλλαγή και εναλ-
λαγή από ένα φάρμακο σε ένα «ισοδύνα-
μο» φάρμακο, που αναμένεται να πετύχει 
το ίδιο κλινικό αποτέλεσμα. 

•  Επέκταση ενδείξεων (extrapolation of 
indication) σημαίνει πως η έγκριση του βιο-
ομοειδούς σε μια κλινική ένδειξη επεκτεί-
νεται σε άλλες εγκεκριμένες ενδείξεις του 
φαρμάκου αναφοράς ή σε άλλη ομάδα α-
σθενών, με τη χρήση δεδομένων από την 
έγκριση μιας μόνο ένδειξης.
Οι οδηγίες του ΕΜΑ παραμένουν ασαφής 

για τη χρήση των βιοομοειδών παραγόντων. 
Αυτό συνεπάγεται πως η εκάστοτε χώρα έχει 
σημαντική ευθύνη για τη σύνταξη κατευθυ-
ντήριων γραμμών και οδηγιών. Έτσι, σύμφω-
να με τις οδηγίες της ΕΔΑΕ σε πρωτοθερα-
πευόμενους ασθενείς (naive) η χρήση προτό-
τυπων vs βιοομοειδών: 
•  Δεν θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά 

σε οικονομικές παραμέτρους, αλλά να ε-
ξατομικεύεται. Δεν είναι αποδεκτή η αυτό-
ματη υποκατάσταση χωρίς την εντολή ή τη 
γνώση, σύνεση ιατρού και ασθενούς. 

•  Συνιστάται η συνταγογράφηση βάση εμπο-
ρικής ονομασίας. 

•  Η πρακτική της ανταλλαξιμότητας σε ασθε-
νείς που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία, θα 
πρέπει να εξατομικεύεται και δεν συνιστά-
ται όταν παρατηρείται ικανοποιητική αποτε-
λεσματικότητα και ασφάλεια.
Ποια είναι όμως η διαδικασία έγκρισης των 

βιοομοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση;  Η αί-
τηση μιας εταιρίας προς τον ΕΜΑ για άδεια 
κυκλοφορίας ενός βιοομοειδούς εξετάζεται 
από: τις Eπιστημονικές επιτροπές του ΕΜΑ 
για τα ανθρώπινα φάρμακα και για την ασφά-
λεια (CHMP, PRAC), Ευρωπαικούς ειδικούς 
στα βιολογικά φάρμακα (Biologics Working 
Party) και Ειδικούς στα βιοομοειδή (Biosimilar 
Working Party) που καταλήγει σε μια «Επι-
στημονική γνωμοδότηση» και στη συνέχεια 
αποστέλλεται στην Ευρωπαική Επιτροπή που 
τελικά θα δώσει την άδεια κυκλοφορίας σε 
όλη την ΕΕ. 

Σήμερα, εγκεκριμένα βιοομοειδή στην Ευ-
ρώπη είναι 37 μόρια. Τα περισσότερα κυκλο-
φορούν σε όλη την Ευρώπη, όμως στην Ελ-
λάδα κυκλοφορούν 13, τα περισσότερα από 
αυτά είναι ερυθροποιητίνες και αυξητικοί πα-
ράγοντες λευκών αιμοσφαιρίων. Από τα με-
γαλύτερα μόρια, για την θεραπεία της ψωρία-
σης, σήμερα στην Ελλάδα κυκλοφορούν δυο 
βιοομοειδή με τη δραστική ουσία etanercept 
(Benepali, Erelzi) και δυο infliximab (Inflectra, 
Remsima), ωστόσο στο άμεσο μέλλον ανα-
μένεται η κυκλοφορία αρκετών άλλων βιοο-
μοειδών, όπως του adalimumab.

Στα βιοομοειδή, λόγω της παρόμοιας σύν-
θεσης και της βιολογικής δραστηριότητας με 
το φάρμακο αναφοράς, δεν επαναλαμβάνο-
νται οι μελέτες που διεξάγονται στο φάρμακο 
αναφοράς, του οποίου η ασφάλεια και η α-
ποτελεσματικότητα είναι ήδη γνωστή. Για λό-
γους ιχνηλασιμότητας συνιστάται να καταγρά-
φονται το εμπορικό όνομα, ο αριθμός παρτί-
δας και η ημερομηνία χορήγησης. Επίσης, α-
παιτείται συνεχιζόμενη παρακολούθηση, για 
τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελε-
σματικότητας σε συνθήκες καθημερινής πρα-
κτικής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
στενής συνεργασίας των ασθενών με τους ε-
παγγελματίες υγείας, τις ενώσεις ασθενών και 
τις ρυθμιστικές αρχές καθώς και αυστηρών 
μηχανισμών φαρμακοεπαγρύπνησης. 

ΕΥΤΕΡΠη ΖάφΕΙΡΙΟΥ 
Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

18η ΔεΡΜατΟλΟγικη ΔιηΜεΡιΔα 

Βιο-oμοειδή: 
διαθεσιμα και ύπό εγκριση

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη 
των βιολογικών παραγόντων 

από τις φαρμακοβιομηχανίες έχουν 
επιφέρει δραματικές αλλαγές στην 

πορεία και εξέλιξη των χρόνιων 
και απειλητικών για τη ζωή 

νοσημάτων. Ωστόσο, το κόστος τους 
είναι συχνά υψηλό και η θεραπεία 

μη προσβάσιμη από ασθενείς 
σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 

ID
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Περιοχές με υπερμελάγχρωση και πάχυν-
ση (υπερκεράτωση) της επιδερμίδας, κυρί-
ως παρατριμματικά
• Κατηγορίες

- Καλοήθης  
  Μελανίζουσα ψευδοακάνθωση – όταν 
συνυπάρχει με παχυσαρκία 
 Συγγενής
- Στο πλαίσιο ενός συνδρόμου
- Χωρίς την ύπαρξη ενός συνδρόμου 

-  Που συνδυάζεται με μια υποκείμενη νόσο
 Στο πλαίσιο συνδρόμων 
 Φαρμακευτικής αιτιολογίας
  Σχετική με την αντίσταση στην ινσουλίνη 
(τύπου Α, τύπου Β)
-  Αργή εξέλιξη, καλύπτει μικρότερη επι-

φάνεια σώματος
 Σχετιζόμενη με κακοήθεια 
-  Γρήγορη εξέλιξη, συνήθως με προσβο-

λή των βλεννογόνων, πολλαπλές ΣΚ 
και ακροχορδόνες και tripe palms

ΕΝΤΟΠΙΣη
• Συνήθης

-  Τράχηλος, μασχάλες, μηρογεννητικές πτυ-
χές, περιγεννητική περιοχή, περιπρωκτικά

• Σπάνια 
-  Ιγνυακή περιοχή, γόνατα, υπομαζικά, πε-

ριομφαλικά
... οπουδήποτε...

άΡχΙΚη ΕΚΤΙΜηΣη
• Σύνδρομο αντίστασης στην ινσουλίνη

-  Παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υ-
πέρταση και σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ

• Εργαστηριακός έλεγχος
-  Λιπιδαιμικό προφίλ, γλυκόζη, ινσουλίνη, 

γενική αίματος, ηπατική λειτουργία
-  Απεικονιστική διερεύνηση για τη διάγνω-

ση μιας πιθανής κακοήθειας 

άΡχΙΚη ΕΚΤΙΜηΣη
• Ποικίλλει 

- Ηλικία
- Εθνικότητα 

• 25% στο γενικό πληθυσμό
• >60% σε παχύσαρκα παιδιά 

Karadag AS, You Y, Danarti R, Al-Khuzaei S, 
Chen W. Acanthosis nigricans and the metabolic 

syndrome. Clin Dermatol. (2018) 36:48–53. 
10.1016/j.clindermatol.2017.09.008

ΤάξΙΝΟΜηΣη
• Τύπου Ι ή κακόηθες
•  Τύπου ΙΙ ή οικογενής ΜΑ είναι κληρονομεί-

ται με αυτοσωμικό επικρατές τρόπο, με την 
παρουσία του εξανθήματος από τη γέννα ή 
με την εμφάνισή του κατά τη διάρκεια της 
παιδικής ηλικίας

•  Τύπου ΙΙΙ, που συνδυάζεται με παχυσαρκί-
α, αντίσταση στην ινσουλίνη και ενδοκρο-

νοπάθεια 
- είναι ο συνηθέστερος
-  diabetes mellitus, acromegaly, Addison's 

disease, Cushing syndrome, hypothy-
roidism, Stein-Leventhal syndrome and 
hypogonadal syndrome.

-  Οι ινσουλινοανθεκτικές μορφές είναι ο 
λιποατροφικός ΣΔ, leprechaunism, pine-
aloma και acral hypertrophy syndrome-
type A  και type B syndrome.

•  Συνδρομικό / στο πλαίσιο ενός συνδρόμου
-  Bloom syndrome, Crouzon disease, Rud 

syndrome, Prader-Willi syndrome, ataxia 
telangiectasia, Costello syndrome, MOR-
FAN (Mental Retardation, Overgrowth, 
Remarkable Face, Acanthosis Nigricans 
syndrome), Wilson's disease.

• Φαρμακευτικής αιτιολογίας

άΙΤΙΟΠάΘΟγΕΝΕΙά
• Ταξινόμηση

- Συγγενής
- Επίκτητη 

•  Παράγοντες που ενεργοποιούν τα κερατινο-
κύτταρα και τους ινοβλάστες
-  Ινσουλίνη και εφάμιλλα μόρια (IGFR, in-

sulin-like growth factor receptor) 
-  FGF/FGFR (fibroblast/fibroblast growth 

factor receptor)

ΚάλΟηΘηΣ ΣΥγγΕΝηΣ 
• Μη-συνδρομική

-  Μεταλλάξεις που αφορούν την ενεργοποί-
ηση των υποδοχέων FGFR2 and FGFR3  
(fibroblast growth factor receptor). 
 FGFR2b 
- εκφράζεται στο δέρμα 
-  Μεσολαβητής του σήματος FGF για 

τους καταρράκτες RAS-RAF-MAPK και 
phosphoinositide-3 kinase

Μελανίζουσα Ακάνθωση (ΜΑ)
φ.Σ. Δελλή

Επιμελήτρια ά’, ΝΔάΝΘ - γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη

• 1889 - Γερμανία, Unna και Pollitzer
• 1909 - 50 ασθενείς με ΜΑ και κακοήθεια - Συσχέτιση με κακοήθεια

• 1976 - ΜΑ και αντίσταση στην ινσουλίνη - 2000 - Διαβητολογική Αμερικάνικη Εταιρία θεωρεί τη ΜΑ 
παράγοντα κινδύνου εμφάνισης του ΣΔ στα παιδιά
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•  Generalized benign acanthosis nigricans in 
an infant 

Dipti Das, Anupam Das, Dhiraj Kumar, 
Ramesh C. GharamiIndian, Dermatology Online 
Journal - 2014 - Volume 5 - Supplement Issue 2

γΟΝΙΔΙάΚά ΣΥΝΔΡΟΜά άΝΤΙΣΤάΣηΣ 
ΣΤηΝ ΙΝΣΟΥλΙΝη
•  Σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από την 

πλήρη απουσία του υποδορίου λιπώδους 
ιστού

  Μεταλλάξεις γονιδίου που κωδικοποιεί 
τους υποδοχείς της ινσουλίνης
-  leprechaunism (αυτοσωμικό υπολλει-

πόμενο). ΜΑ, παχύδερμα, δασυτριχι-
σμός, ονυχοδυσπλασία, απουσία υπο-
δόριου λιπώδους ιστού 

-  Rabson-Mendenhall syndrome (αυτο-
σωμικό υπολλειπόμενο). ΜΑ, έντονη 
ξηρότητα, δασυτριχισμός, παχυονυχί-
α, απουσία υποδόριου λιπώδους ιστού 

-  Peroxisome proliferator-activated re-
ceptor gamma. Γονίδιο που κωδικοποι-
εί ένα από τους 3 πυρηνικούς υποδοχείς 
που μαζί με τους υποδοχείς ρετινοειδών 
Χ δημιουργούν ετεροδιμερή που ρυθμί-
ζουν την μεταγραφή διαφόρων γονιδίων 

- ΣΔ τύπου 1 με ΜΑ και υπέρταση  
  Συγγενείς λιποδυστροφίες (συνυπάρχει 
υπερτροφία μυών) (αυτοσωματικό υπολ-
λειπόμενο)
-  1-acylglycerol-3-phosphate O-acyl trans-

ferase-2 or seipin (Berardinelli-Seip syn-
drome)

- lamin A/C (Dunnigan syndrome)
- Alstrom syndrome gene

•  Δυσλειτουργίες του αυξητικού παράγοντα 
των ινοβλαστών που είναι το επακόλουθο 
μιας από τις παρακάτω μεταλλάξεις 

  FGFR2 (Beare-Stevenson syndrome/το 
σύνδρομο cutis gyrata),

  FGFR3 (Crouzon syndrome with acanthosis 
nigricans/ thanatophoric dysplasia, severe 
achondroplasia with developmental delay, 
and acanthosis nigricans [SADDAN]). 

Uncommon lipodystrophic syndromes. Medicina 
Clinica 2014: 144(2)

DOI: 10.1016/j.medcle.2014.02.006

ΣΥΝΔΡΟΜΟ BLOOM
•  Αυτοσωμικό υπολλειπόμενο
• Κλινικά

  Τηλεαγγειεκτασιακό ερύθημα προσώπου 
και άλλων ηλιοεκτεθειμένων περιοχών, 
αντίσταση στην ινσουλίνη και προδιάθε-
ση για υποτροπιάζοντα κακοήθη νεοπλά-
σματα πολλών οργάνων 

Το γονίδιο BLM κωδικοποιεί την RecQ ελικάση, 
η οποία μαζί με άλλες δύο πρωτεΐνες (DNA 
topoisomerase IIIα και RMI) δημιουργεί ένα σύ-
μπλεγμα. Οι ετεροζυγώτες BLM είναι υγιείς, με 
φαινότυπο χωρίς τα χαρακτηριστικά της νόσου.

ΚάλΟηΘηΣ ΨΕΥΔΟΜΕλάΝΙΖΟΥΣά 
άΚάΝΘΩΣη
• Συνδυάζεται με παχυσαρκία

 Απώλεια βάρους
• Διερεύνηση – για τον αποκλεισμό

Ενδοκρινολογικές διαταραχές
-  ΣΔ, Ακρομεγαλία, Νόσος του Addison, 

Σύνδρομο Cushing, Υποθυροειδισμός, 
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 

-  Όγκοι υπόφυσης
-  Σύνδρομο γενικευμένης λιποδυστροφίας 

αυτοσωμικό υπολλειπόμενο 
οι ετεροζυγώτες έχουν μόνο υπερλι-
πιδαιμία

Φαρμακευτικής αιτιολογίας

Μά φάΡΜάΚΕΥΤΙΚηΣ άΙΤΙΟλΟγΙάΣ
• Φάρμακα

 Νικοτινικό οξύ  
- Κοιλιακή χώρα και καμπτικές επιφάνειες

-  Υποχωρεί σε 4-10 εβδομάδες μετά τη 
διακοπή  

Ινσουλίνη 
Ορμονικά υποκατάστατα της υπόφυσης 
- Θεραπεία με αυξητική ορμόνη (STH)
Συστηματικά κορτικοστεροειδή  
Ορμονική θεραπεία
- Diethylstilbestrol  
Σπάνια 
- Triazinate  
- Αντισυλλητικά  
- Φουσιντινικό οξύ  
- Μεθυλτεστοστερόνη  
-  Δεσμευτές του υποδοχέα του αυξητι-

κού παράγοντα των ινοβλαστών. Π.χ. 
palifermin

•  Πιθανή υποχώρηση μετά τη διακοπή του 
φαρμάκου

ΚάΚΟηΘηΣ Μά
•  Συνήθως ενήλικες >40ετών, 
• Πιο συχνά αδενοκαρκινώματα 

  Τις περισσότερες φορές αδενοκαρκίνωμα 
του στομάχου
  Λιγότερο συχνά εντέρου, παγκρέατος, 
μήτρας, πνευμόνων, ωοθηκών, ουροχό-
δους κύστης, μαστού ή προστάτη
  Σπανιότερα λεμφώματα  

•  Βαρύτερη κλινική εικόνα ΜΑ, με μεγαλύ-
τερη έκταση

• Πολλές φορές συνυπάρχουν 
  Υπερμελάγχρωση των βλεννογόνων 
  Μυρμηκιώδης υπερμελαγχρωματική πά-
χυνση περιοφθαλμικά 
  «Τριχωτή» εικόνα των χειλέων και της 
πλάγιας και οπίσθειας επιφάνειας της 
γλώσσας, που οφείλεται στις μυρμηκιώ-
δεις μη-μελαγχρωματικές θηλωματώδεις 
προσεκβολές
  Πάχυνση παλαμών-πελμάτων
  Απώλεια τριχών

Paraneoplastic dermatological manifestation of 
gastrointestinal malignancies. September 2009

World Journal of Gastroenterology 15(35):4372-9
DOI: 10.3748/wjg.15.4372
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Malignant tumours associated with AN

Tumour Reference

Breast cancer Levine et al., 2010 

Cholangiocarcinoma Scully et al., 2001 

Clear-cell renal carcinoma Ferraz de Campos et al. 
2016 

Endometrial adenocarcinoma Deen et al., 2017 

Fallopian tube carcinoma West et al., 2018

Gallbladder 
adenocarcinoma

Ziadi et al., 2009 

Gastric adenocarcinoma Yu et al., 2017 

Gastric diffuse B-cell 
lymphoma

Mignogna et al., 2009 

Gastrointestinal stromal 
tumor

Park et al., 2013 

Hepatocellular carcinoma Antonio et al., 2018 

Ileocecal adenocarcinoma Gunduz et al., 2013 

Insulinoma Patra et al., 2016 

Lung cancer Owen 2016 

Meningioma Dainichi et al., 2008 

Mycosis fungoides, Sèzary 
syndrome

Cheng et al., 2015 ; Fahmy 
et al., 2016 

Ovarian cancer Singh & Rai 2013 

Pancreatic adenocarcinoma McGinnes & Greer 2006 

Prostate cancer Tammaro et al., 2016 

Rectal adenocarcinoma Marschner & Reinhardt 
2011 

Sarcoma Brantsch & Moehrle 2010 

ΣΤΟχΟΣ
•  Αντιμετώπιση του υποκείμενου νοσήματος

-  Απώλεια βάρους (βελτίωση της υπερκε-
ράτωσης)

-  Διόρθωση της υπερϊνσουλιναιμίας (Περι-
ορισμό της έκτασης)

-  Διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου
-  Χειρουργική αφαίρεση του όγκου 

•  Προσέγγιση του αισθητικού προβληματι-
σμού

-  Λίγες κλινικές μελέτες και παρουσιάσεις 
περιστατικών  

ΘΕΡάΠΕΙά
•  Εξατομικευμένη
• Ομάδα 

-  Παιδίατρος/Παθολόγος, Ενδοκρινολόγος, 
Ογκολόγος 

• Εξαρτάται από 
-  Ηλικία εμφάνισης, εντόπιση, μορφή, συ-

νύπαρξη νοσημάτων που συσχετίζονται 
με την ΜΑ 

• Τοπική
• Συστηματική 

ΤΟΠΙΚη ΘΕΡάΠΕΙά
•  Τοπικά ρετινοειδή – 1ης γραμμής

  0.05% tretinoin, 30 περιστατικά 
-  14 ημέρες βελτίωση/ 16 εβδομάδες ία-

ση σε 80% των ασθενών
-  Ανάγκη διακοπτόμενης θεραπείας συντή-

ρησης (υποτροπή 4 εβδ μετά τη διακοπή) 
  0.1% tretinoin – 2 περιστατικά (τράχηλο, 
μασχάλες), 2 εβδομάδες θεραπείας
  adapalene gel - παιδιά

• Συνδυασμοί 
  0.05% tretinoin cream + 12% ammonium 
lactate cream 
  0.05% tretinoin + 4% hydroquinone + 
0.01% fluocinolone acetonide, 1μήνας 
θεραπεία 

• Ανάλογα βιταμίνης D
  0.005% calcipotriol cream 2 φορές την 
ημέρα για 3 μήνες
  calcipotriol ointment  

• Χημικά peeling
  TCA

ΣΥΣΤηΜάΤΙΚη ΘΕΡάΠΕΙά
•  Ρετινοειδή

  Isotretinoin
-  Μεγάλες δόσεις για μεγάλο χρονικό δι-

άστημα, 
-  Υποτροπιάζει μετά τη διακοπή (2 πε-

ριστατικά)

  Acitretin (1 περιστατικό)
  Etretinate (1 περιστατικό με γενικευ-
μένη λιποδυστροφία)

• Μετφορμίνη και ροσιγλινταζόνη
• Άλλα

  Συνδυασμός μετφορμίνη-θειαζολιντιόνη
  Συνδυασμός μετφορμίνης - αντισυλληπτι-
κών (HAIR-AN syndrome)
  Πιογλιταζόνη και σιταγλιπτίνη (γλιπτίνη) 
  Οκρεοτίδη (συνθετικός ανάλογος της σω-
ματοστατίνης)

άλλΕΣ ΘΕΡάΠΕΙΕΣ
•  Ιχθυέλαιο με ω-3 λιπαρά οξέα
• Ποδοφυλλίνη 20%
•  Συνδυασμός ουρείας και σαλικυλικού οξέος
• Laser αλεξανδρίτη

-  long-pulsed (5 msec) alexandrite laser σε 
διαστήματα 4–8 εβδομάδων

ΜΕλλΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡάΠΕΙΕΣ
•  Μετφορμίνη σε παχύσαρκα παιδιά 

(NCT02438020)
•  Leupronide acetate (συνθετικό GnRH) και 

σπιρονολακτόνη σε γυναίκες με πολυκυστικές 
ωοθήκες ή υπερανδρογονισμό και ΜΑ και α-
ντίσταση στην ινσουλίνη (NCT00004311)

•  Χορήγηση συμπληρώματος μελατονίνης 
σε παχύσαρκα άτομα (NCT02604095) 

Ο βασικός στόχος της αντιμετώπισης
•  Να βοηθήσουμε τον ασθενή να κατανοήσει 

το τι είναι η ΜΑ
• Διευκρίνιση της αιτιολογίας της ΜΑ
Παρότι η αισθητική πλευρά είναι μια σημα-
ντική όψη της ΜΑ
ΣΤΟΧΟΣ ...αναγνώριση και θεραπεία της υ-
ποκείμενης νόσου...
•  Η πληθώρα των πληροφοριών για τη θε-

ραπευτική αντιμετώπιση των υποκείμενων 
νοσημάτων, όσο και η αισθητική θεραπευ-
τική προσέγγιση, μας δίνουν τη δυνατότητα 
να θεραπεύσουμε αυτά τα νοσήματα και να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθε-
νών με ΜΑ, όσο και τις συνέπειες στην ψυ-
χολογία τους. ID

γεώργιος χαϊδεμένος
τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
Η δερματοσκόπηση, αποτελεί τμήμα της «μοντέρνας» Ιατρικής η οποία ολοένα συχνότερα χρησιμοποιεί μη επιθετικές και εύχρηστες απεικονιστι-
κές μεθόδους. Το βιβλίο μπορεί να ικανοποιήσει απαιτήσεις πολλών ταχυτήτων. Εάν είστε βιαστικός αναγνώστης, μπορείτε να περιηγηθείτε στις πε-
ριλήψεις που υπάρχουν στο τέλος των σημαντικών κεφαλαίων και να αποκτήσετε τις βασικές δερματοσκοπικές γνώσεις, μελετώντας τις λεζάντες 
των άνω των 210 φωτογραφιών του κειμένου. Αλλά και οι προσδοκίες των δύσκολων μελετητών πιστεύω πως θα βρουν ανταπόκριση, με τα ανα-
λυτικά και κατά Τομείς Κεφάλαια, τα οποία υποστηρίζονται από βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα, οι Πίνακες με κωδικοποιημένα τα δερματοσκοπικά χα-
ρακτηριστικά των παθήσεων και το Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, αποτελούν μια συνοπτική αλλ’ ουσιαστική μέθοδο αναγνωστικής προσπέλα-
σης. Υπενθυμίζεται πως με τη δερματοσκόπηση παρέχονται τρεις σημαντικές δυνατότητες στον Κλινικό γιατρό. Επιβεβαιώνεται η κλινική του υπο-
ψία. Μειώνεται ο αριθμός των μη απαραίτητων βιοψιών και χειρουργικών εξαιρέσεων. Επιτρέπεται η αναγνώριση των επικίνδυνων ή αμφίβολων 
για κακοήθεια περιπτώσεων που θα επανεξετασθούν ή θα οδηγηθούν στο χειρουργείο. Εντυπωσιάζει το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του συγ-
γραφέα, που σχεδόν καλύπτει όλο το φάσμα των παθήσεων που αναλύονται. Εξάλλου, χωρίς εικόνα η δερματοσκόπηση θα παρέμενε γράμμα κενό. 

Δερματοσκόπηση
Θεωρητικά στοιχεία και εφαρμογή στην κλινική πράξη

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

ΤΙΜΗ: 50€
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Hιδέα εφαρμογής της τριπλής συνδυαστικής τοπι-
κής αγωγής σε ένα σκεύασμα προέκυψε από την 
συχνή εκδήλωση δερματοπαθειών με συνύπαρ-

ξη φλεγμονής, μυκητιασικής λοίμωξης και συχνά μικρο-
βιακής επιλοίμωξης, ενώ η Τriamcinolone acetonide δρα 
κατασταλτικά στη φλεγμονή και τον κνησμό, επιτρέποντας 
την καλύτερη συνέργεια των αντιμικροβιακών και αντιμυ-
κητιασικών παραγόντων και μειώνοντας τον κίνδυνο ερε-
θισμού ή λοιμώξεων.

Στα συμπεράσματα συζήτησης ειδικών, για την χρή-
ση συνδυαστικών θεραπειών για την αντιμετώπιση των 
επιπολής μυκητιάσεων τον Φεβρουάριο του 2016, που  
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Mycosis”, τονίζεται ότι: “η 
προσθήκη ενός κορτικοστεροειδούς σε έναν αντιμυκητι-
ασικό παράγοντα κατά την έναρξη της θεραπείας μπορεί 
να μετριάσει τα φλεγμονώδη συμπτώματα της λοίμωξης 
και πιστεύεται  ότι βελτιώνει τη συμμόρφωση των ασθε-
νών, μειώνει τον κίνδυνο βακτηριακής επιμόλυνσης και 
ενισχύει την αποτελεσματικότητα του αντιμυκητιασικού 
παράγοντα.1 

O Dr D.Chalmers2 αναφέρει επιπλέον: «σίγουρα σε παι-
διά και σχεδόν σίγουρα σε ενήλικες, το έκζεμα είναι συ-
νήθως επιμολυσμένο, και συμφωνώ με το συμπέρασμα 
των συγγραφέων του άρθρου των Marples και συν. (Arch 
Dermatol 1973, 108:237),σύμφωνα με το οποίο κάποιος 
πρέπει να αντιμετωπίσει δραστικά, τόσο την οξεία όσο και 
την υποξεία μορφή εκζέματος με μια συνδυαστική φαρ-
μακευτική αγωγή και όχι ένα απλό στεροειδές, που θα 
πρέπει να προορίζεται μόνο για θεραπεία συντήρησης. Ο 
συνδυασμός περιέχει επίσης το αντιμυκητιασικό Νystatin 
και το όφελος εξ αυτού είναι προφανές όταν γνωρίζει κα-
νείς τον αυξανόμενο αριθμό ασθενών που παρατηρούνται 
λοιμώξεις με Candida.»

Είναι λοιπόν βεβαιωμένο ότι χρόνιες φλεγμονές 

του δέρματος, όπου είναι διαπιστωμένη η παρουσία 
Staphylococcus aureus και Candida albicans, δεν αντα-
ποκρίνονται παρά μόνο σε θεραπεία με συνδυασμό αντι-
βιοτικού, αντιμυκητιασικού και κορτικοστεροειδούς.

Η παράλειψη ενός από τα τρία συστατικά μειώνει ση-
μαντικά την συνολική αποτελεσματικότητα του φαρμά-
κου. Μελέτες που έγιναν σε μεγάλο αριθμό περιστατι-
κών, έδειξαν ότι γενικώς οι δερματοπάθειες επιπλέκο-
νται συχνά με την εγκατάσταση παθογόνων μικροοργα-
νισμών και ιδιαίτερα του σταφυλόκοκκου.

Η σχέση μεταξύ του Staphylococcus aureus και του ατο-
πικού εκζέματος αναγνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια. Έχει 
αποδειχθεί ότι ο S. aureus μπορεί να απομονωθεί από το 
90% των βλαβών του δέρματος του ατοπικού εκζέματος3. 
Σημειωτέον ότι η πυκνότητα του S. aureus τείνει να αυξά-
νεται ανάλογα με την κλινική βαρύτητα του εκζέματος4.

Η λοίμωξη του δέρματος από σταφυλόκοκκο προκα-
λεί την εμφάνιση πυώδους εξιδρώματος ή την δημιουρ-
γία αποστήματος. 

Ανάλογα με την ανατομική κατανομή της βλάβης, οι 
σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις κατατάσσονται στις παρακά-
τω κατηγορίες:
•  Λοιμώξεις της επιδερμίδας (μολυσματικό κηρίο)
•  Λοίμωξη του επιπολής δέρματος, κυρίως του χορίου 

(θυλακίτιδα)
•  Λοίμωξη του εν τω βάθει δέρματος (δοθιήνας)
•  Λοίμωξη του υποδόριου ιστού.

Ήπιες λοιμώξεις του δέρματος (π.χ.θυλακίτιδα) δεν πρέ-
πει να αντιμετωπίζονται με συστηματικά αντιβιοτικά, αλλά 
με τοπικώς δρώντα, λόγω της καλοήθους πορείας τους.

Η χρήση τοπικού αντιβιοτικού συνιστάται σε λοιμώ-
ξεις, όπως μολυσματικό κηρίο, το οποίο είναι περιορι-
σμένο σε έκταση και χωρίς δορυφορικές βλάβες. Σε αυ-
τή τη περίπτωση η χρήση κρέμας που περιλαμβάνει την 

Η κρέμα Kenacomb, λόγω του τριπλού συνδυασμού δραστικών ουσιών που περιέχει, η οποία είναι μοναδική στην Ελληνική αγορά έχει 
πολλαπλή δράση και επιφέρει γρήγορη, πλήρη και παρατεταμένη ανακούφιση από τον κνησμό, τον καύσο και τη φλεγμονή, συγχρόνως δε, 
καταπολεμά και αποτρέπει τις βακτηριακές ή μυκητιασικές επιπλοκές σε επιφανειακές μικροβιακές λοιμώξεις, δερματικές καντιντιάσεις, 
παράτριμμα, χρόνιο απλό λειχήνα, πρωκτογεννητικό κνησμό, παιδικό έκζεμα, δερματίτιδα εκ σπαργάνων (σύγκαμμα). 
Ενδείκνυται επίσης στις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες που επιπλέκονται από μικροβιακή ή μυκητιασική λοίμωξη όπως: έκζεμα, 
ατοπική δερματίτιδα, νομισματοειδές έκζεμα, δερματίτιδα εξ επαφής, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και νευροδερματίτιδα. 
Επιπλέον, εξασφαλίζει την συμμόρφωση του ασθενούς, επειδή δεν ερεθίζει τοπικά, δεν προκαλεί αλλεργική υπερευαισθησία, 
ούτε άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Ενδείκνυται επίσης σε δερματοπάθειες που οφείλονται στην Candida albicans ή σε 
βακτήρια ή που έχουν επιμολυνθεί από αυτά.

άΠΟ ΤηΝ ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚη ΒΙΒλΙΟΘηΚη ΤηΣ ΕΤάΙΡΕΙάΣ PROTASIS

κ ρ έ μ α 
Kenacomb
Η κρέμα Kenacomb είναι ένα πολυδύναμο σκεύασμα, 
που προρίζεται για τοπική χρήση σε φλεγμονώδεις δερματοπάθειες, 
ιδιαίτερα όταν είναι ήδη επιμολυσμένες ή απειλούνται από βακτηριακή 
ή μυκητιασική μόλυνση.

Τα δραστικά συστατικά 
της κρέμας Kenacomb  
είναι η Triamcinolone 

acetonide (1mg), η 
Neomycin sulfate 
(ισοδύναμη προς 

2,5mg Neomycin base) 
και η Nystatin (100.000 

μονάδες).
Η χρήση του 
συνδυασμού 

αντιβιοτικού και 
αντιμυκητιασικού 

με τοπικό 
κορτικοστεροειδές, 
στην θεραπεία των 

χρόνιων κυρίως 
δερματοπαθειών,υπήρξε 
αντικείμενο ενδελεχούς 
επιστημονικής μελέτης, 

σε μια προσπάθεια 
να αξιολογηθεί η 
χρησιμότητα ενός 

τέτοιου τριπλού 
συνδυασμού. Σε αυτό 

συνέβαλαν τόσο η 
εμπειρία της κλινικής 

χρήσης για περισσότερα 
από 50 χρόνια, όσο και 

οι κλινικές μελέτες.
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Νeomycin είναι μια ασφαλής επιλογή. 
Γενικά, συνιστάται η επανεκτίμηση των βλαβών σε 48-

72 ώρες ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή αποτυχία της αγω-
γής, η οποία συνήθως οφείλεται:
•  στην παρουσία ανθεκτικού στη μεθικιλίνη σταφυλό-

κοκκου (MRSA),
•  στην ύπαρξη βαθύτερης βλάβης στο δέρμα.

Σε περίπτωση αποτυχίας της θεραπείας είναι απαραί-
τητη η καλλιέργεια πύου από την δερματική βλάβη, με 
σκοπό να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του/των πα-
θογόνων που συμμετέχουν στην λοίμωξη του δέρματος.

Η Kenacomb με τον τριπλό συνδυασμό των δραστικών 
ουσιών, ασκεί τις εξής βασικές της θεραπευτικές δράσεις: 
την αντιαλλεργική, την αντιφλεγμονώδη, την αντικνησμώ-
δη, την αντιμικροβιακή και την αντιμυκητιασική. 

1  Το ακετονίδιο της τριαμσινολόνης αποτελεί ένα πιο 
δραστικό παράγωγο της τριαμσινολόνης και έχει 
αντιαλλεργική δράση. Πρόκειται για ένα δραστι-
κό τοπικό κορτικοστεροειδές, με ισχυρή αντιφλεγ-
μονώδη, αντιαλλεργική και αντικνησμώδη δρά-
ση. Επιτυγχάνει γρήγορο, πλήρες και συνήθως 
παρατεταμένο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ακόμα 
και σε περιπτώσεις όπου άλλα κορτικοειδή απέ-
τυχαν. Η τριαμσινολόνη προάγει την ενεργοποίη-
ση των υποδοχέων που βρίσκονται στις προστα-
τευτικές μεμβράνες των οργάνων στόχων και την 
παραγωγή μιας ειδικής πρωτεΐνης που ονομάζεται 
λιποκορτίνη. Η πρωτεΐνη αυτή προάγει την ανα-
στολή του ενζύμου φωσφολιπάση, η οποία επη-
ρεάζει την ανάπτυξη της φλεγμονώδους αντίδρα-
σης. H τριαμσινολόνη καταστέλλει την φλεγμονή 
και τον κνησμό και επιτρέπει μια στενότερη επαφή 
των αντιμικροβιακών και αντιμυκητιασικών παρα-
γόντων, ώστε ο κίνδυνος ερεθισμού ή λοιμώξεως 
να μειώνεται στο ελάχιστο5. Ο ρόλος των κορτικο-
στεροειδών παραμένει σημαντικός στην θεραπεία 
πολλών δερματικών παθήσεων. 
 Ο David Atherton από το Great Ormond Street 
Hospital for Children τονίζει ότι: «η ατοπική δερμα-
τίτιδα παραμένει μια θεραπευτική πρόκληση και τα 
τοπικά κορτικοστεροειδή εξακολουθούν να έχουν 
σημαντικό ρόλο»6. O Jonathan Ference σε άρθρο 
του στο “American Family Physician”το 2009 ανα-
φέρει ότι «τα τοπικά κορτικοστεροειδή είναι μια από 
τις παλαιότερες και πιο χρήσιμες θεραπείες για δερ-
ματολογικές παθήσεις».7

 Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Archives of 
Dermatology τον Νοέμβριο του 2001, ο Matthew 
Kanzler8, συνοψίζει: « η κρέμα ακετονιδίου της τριαμ-
σινολόνης 0,1% είναι μεσαίας ισχύος και επομένως εί-
ναι πιο κατάλληλη για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 
σώματος για παρατεταμένες περιόδους. Επιπροσθέτως, 
εκτός από τη σχετική ασφάλειά της, σχετικά με την έλ-
λειψη αξιοσημείωτης καταστολής των επινεφριδίων, η 
τριαμσινολόνη είναι σημαντικά φτηνότερη από τα πιο 
ισχυρά τοπικά στεροειδή παρασκευάσματα».

2  Η νυστατίνη είναι ένα ειδικό αντιμυκητιασικό αντιβι-
οτικό που ασκεί εκλεκτική δράση, προς την οποία 
πολλοί μύκητες και ζυμομύκητες είναι ευαίσθητοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδών Candida. Χρη-
σιμοποιείται στη θεραπεία ή την αποτροπή των λοι-
μώξεων που οφείλονται στους μύκητες αυτούς. Η 
νυστατίνη ασκεί την αντιμυκητιακή δράση της μέσω 
δέσμευσης της στην εργοστερόλη, που βρίσκεται 
στις μυκητιακές κυτταρικές μεμβράνες. Η σύνδεση 
την νυστατίνης με την εργοστερόλη προκαλεί σχη-

ματισμό πόρων στην μεμβράνη. Όταν το κάλιο και 
τα άλλα κυτταρικά συστατικά διαρρεύσουν μέσω 
των πόρων της μεμβράνης, τότε επέρχεται ο κυττα-
ρικός θάνατος των μυκήτων.
 Η νυστατίνη χρησιμοποιείται, λόγω των ιδιοτήτων της, 
για τη θεραπεία εξωτερικών λοιμώξεων του δέρμα-
τος και των βλεννογόνων, καθώς και των μυκητιασι-
κών λοιμώξεων του εντερικού σωλήνα. Το δραστι-
κό συστατικό διαταράσσει τη δομή του κυτταρικού 
τοιχώματος των μυκήτων σχηματίζοντας πόρους, 
καθιστώντας το έτσι διαπερατό. Αποτελεί φάρμα-
κο επιλογής για την αντιμετώπιση ειδικά του μύκητα 
Candida albicans.

3  Η νεομυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό ευρέος φάσμα-
τος, δραστικό έναντι των περισσοτέρων θετικών και 
αρνητικών κατά Gram βακτηρίων που προκαλούν 
συνήθως λοιμώξεις του δέρματος. Ανακαλύφθηκε 
από τους Waksman και Lechevalier το 1949 και εί-
ναι ένα αντιβιοτικό που παράγεται από στρεπτομύ-
κητες. Ανήκει στην οικογένεια των αμινογλυκοσιδών 
και είναι αντιβιοτικό που βρίσκεται σε πολλά φάρμα-
κα που χρησιμοποιούνται τοπικά, όπως κρέμες, αλοι-
φές, και κολλύρια.
 Η νεομυκίνη ανήκει στους αμινογλυκοζίτες που πε-
ριέχουν δύο ή περισσότερα αμινοσάκχαρα, συν-
δεδεμένα με γλυκοσιδικούς δεσμούς. Έχει βακτη-
ριοκτόνο δράση, αναστέλλοντας την 30s υπομο-
νάδα των μικροβιακών ριβοσωματίων. Η μικρο-
βιακή αντίσταση αναπτύσσεται μέσω πλασμιδίων 
δια παραγωγής ενζύμων, που συνδέονται στις αμι-
νογλυκοσίδες και τις αδρανοποιούν (ακετυλίωση. 
φωσφορυλίωση, αδενυλίωση), με παραγωγή αλ-
λοιωμένης 30s ριβοσωμιακής υπομονάδας. Μια 
άλλη αιτία είναι ότι μερικά μικρόβια στερούνται του 
οξυγονο-εξαρτώμενου μηχανισμού μέσω του οποίου 
το φάρμακο μεταφέρεται στο ριβόσωμα. Ο Clarence 
Livingood γράφει στο άρθρο του με τίτλο “Pyogenic 
Infections Treated With Neomycin”: «Ασθενείς που 
εμφάνισαν έκζεμα, δερματίτιδα, ή οξεία παρωνυχία 
λόγω βακτηριακής λοίμωξης και πυώδες εξάνθημα 
ανταποκρίθηκαν αμέσως και στη συντριπτική πλει-
οψηφία καθάρισαν εντός τριών έως έξι ημερών»9.

Η Kenacomb περιλαμβάνει επίσης το ειδικό έκδοχο, 
την Unibase με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί τόσο σε υγρές όσο και σε ξηρές βλάβες.

Η Unibase αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα 
των εκδόχων των δερματολογικών σκευασμάτων, επει-
δή λόγω τηςσύνθεσής της, συγκεντρώνει όλες τις χρήσι-
μες ιδιότητες της αλοιφής και της κρέμας. Εξυπηρετεί άρι-
στα τη σημερινή τάση απλοποίησης, γιατί χρησιμοποιεί-
ται με την ίδια επιτυχία τόσο σε υγρές, όσο και σε ξηρές 
δερματοπάθειες. Επιπλέον, η Unibase δε διακρίνεται κα-
θόλου μετά την εφαρμογή της και επομένως μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε εμφανείς περιοχές, όπως το πρόσωπο.

Η Unibase™ είναι μια συμπυκνωμένη κρέμα ελαίου 
σε νερό για τοπικά παρασκευάσματα. Αυτή η εξαιρετικά 
ανθεκτική κρέμα έχει σχεδιαστεί για να δέχεται μεγάλες 
ποσότητες API και διαλυτών, χωρίς διαχωρισμό. Μπορεί 
επιπλέον να προστεθεί σε άλλες κρέμες για να αποφευ-
χθεί o διαχωρισμός του γαλακτώματος10. 

Συμπερασματικά, η κρέμα Kenacomb είναι η ασφαλής 
και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή, προορισμένη 
για τοπική χρήση σε φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις, 
ειδικά όταν είναι επιμολυσμένες ή απειλούνται από βα-
κτηριακή ή/και μυκητιασική λοίμωξη. 
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Μη άγγΕΙάΚΕΣ ΚάλΟηΘΕΙΣ  
ΝΕΟΠλάΣΜάΤΙΚΕΣ ΒλάΒΕΣ
•  Επιθηλιακές
• Μελανοκυτταρικές
• Ιστιοκυτταρικές
• Υποδόριες (dermal)
• Ινοβλαστικές
• Λιποκυτταρικές

ΕΠΙΘηλΙάΚΕΣ ΝΕΟΠλάΣΜάΤΙΚΕΣ 
ΒλάΒΕΣ
•  ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΣ ΣΠΙΛΟΣ 
•  ΕΚΚΡΙΝΗΣ ΠΟΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΙΛΟΣ 

ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ - (Porokeratotic 
Εccrine Οstial Dermal Duct Nevus- PEODDN)

ά. ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΣ ΣΠΙλΟΣ

• Εμφάνιση: γέννηση 
•  Μορφολογία: Πλάκα ή κηλίδα μελανωτική 

ή στο χρώμα του δέρματος, γραμμική κατα-
νομή κατά μήκος των γραμμών του Blaschko

•  Εντόπιση: γειτονικά δάκτυλα
•  Εξέλιξη: πάχυνση ή αλλαγή χρώματος στην 

εφηβεία χωρίς υποστροφή
•  Συνοδά σύνδρομα: Επιδερμικό σύνδρομο 

σπίλων, σύνδρομο του Πρωτέα, SOLAMEN 
(segmental overgrowth, lipomatosis, arte-
riovenous malformation, and epidermal 
nevi syndrome) CLOVE (congenital lipoma-
tous overgrowth, vascular malformations, 

and epidermal nevi) syndrome
•  Ιστολογία: υπερκεράτωση, θηλωμάτωση
•  Μετάλλαξη: αυξητικός παράγοντας των ι-

νοβλαστών (30%)
•  Κακοήθης εξαλλαγή: μικρή πιθανότητα
•  Θεραπεία:

-  Συντηρητική (κρυοθεραπεία, τοπικά ρετι-
νοειδή)  μη θεραπευτική

-  Λέιζερ (CO2)  υποβοηθητικό  κίνδυ-
νος δημιουργίας ουλών

-  Χειρουργική  θεραπευτική (όταν είναι 
δυνατή)

Β.  ΕΚΚΡΙΝηΣ ΠΟΡΟΔΕΡΜάΤΙΚΟΣ  
ΣΠΙλΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜάΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 
(Porokeratotic Εccrine Οstial Dermal 
Duct Nevus- PEODDN)

•  Εμφάνιση: σπάνιο συγγενές αμάρτωμα, 24 
περιστατικά στην βιβλιογραφία (Marsden 
1979, Abell & Reed 1980)

•  Μορφολογία: συγγενείς υπερκερκερατωσι-
κές βλατίδες ή πλάκες 

•  Εντόπιση: άκρα (παλάμη, πέλματα)
•  Κλινική εικόνα: χωρίς συμπτώματα, κνη-

σμός, τοπική υπεριδρωσία (σπάνια)
•  Συνοδά σύνδρομα: -
•  Ιστολογία: επδερμιδικές καταδύσεις, παρα-

κερατωσικές κολώνες, κάλυψη των εκκρι-
νών πόρων, διάταση του ακροσυριγγίου

•  Μετάλλαξη: -
•  Κακοήθης εξαλλαγή: μικρή πιθανότητα α-

νάπτυξης SCC, παρακολούθηση
•  Θεραπεία: Απογοητευτική

-  Στεροειδή, UVA, PUVA, ανθραλίνη  μη 

αποτελεσματικά 
-  τοπικά ρετινοειδή/ κερατολυτικά  σχετι-

κή αποτελεσματικότητα
-  Λέιζερ (CO2) ή συνδυασμός erbium/CO2 

 υποβοηθητικό  πολλές συνεδρίες 
 κίνδυνος υποτροπής

-  Χειρουργική  θεραπευτική (εντοπισμέ-
νες βλάβες)

Β.  ΜΕλάΝΟΚΥΤΤάΡΙΚΕΣ  
ΝΕΟΠλάΣΜάΤΙΚΕΣ ΒλάΒΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΣΠΙΛΟΣ 

 
•  Εμφάνιση: γέννηση- πρώτες εβδομάδες της 

ζωής, 38% στα άκρα, 10% στην άκρα χεί-
ρα/ άκρο πόδι, κορίτσια (πιο συχνά)

•  Μορφολογία/Κλινική εικόνα: επίπεδες 
café-au-lait κηλίδες, αλλαγή χρώματος 
(“σκουραίνουν”), “ανασηκώνονται”, ανά-
πτυξη σκουρόχρωμων βλατίδων/κηλίδων 
(στο εσωτερικό τους), υπερτρίχωση 

•  Μέγεθος: μικροί (< 1,5cm), μεσαίοι (1,5- 
19,9 cm), μεγάλοι ή γιγάντιοι (> 20cm)

•  Κακοήθης εξαλλαγή: μελάνωμα, ραβδο-
μυοσάρκωμα, νευροσάρκωμα, αδιαφορο-
ποίητοι νευρικοί όγκοι, κακοήθης μπλε σπί-
λος, νευρομελάνωση

•  Πιθανότητα ανάπτυξης ΜΜ: μικροί-μεσαίοι 
 < 1%, μεγάλοι-γιγάντιοι  0,7%- 

3,1%, παιδική ηλικία- εφηβεία
•  Θεραπεία - Αντιμετώπιση: παρακολούθη-

Καλοήθεις όγκοι στα παιδιά 
Δρ. ΕΠάΜΕΙΝΩΝΔάΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥλΟΣ
Πλαστικός / χειρουργός Άκρας χειρός, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ άντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΤάξά

Γενικά: Οι δερματικές νεοπλασματικές βλάβες στην άκρα χείρα- άνω άκρο 
είναι σχετικά συνήθεις στην παιδική ηλικία
Διάκριση: Καλοήθεις-κακοήθεις / Αγγειακές- Μη αγγειακές
Αντικείμενο παρουσίασης: Καλοήθεις νεοπλασματικές βλάβες
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ση, εκτομή
-  Τυπική προσέγγιση: μικροί- μεσαίοι  

παρακολούθηση, αλλαγή χαρακτήρων, 
μεγάλοι-γιγάντιοι  εκτομή

-  Πολλαπλές βλάβες, γιγάντιες βλάβες  
έλεγχος νευρομελάνωσης (MRI)

-  “Σειριακή εκτομή”  καλύτερο αισθητι-
κό αποτέλεσμα

-  Μερικού πάχους εκτομή, δερμολείανση, 
χημικά πήλινγκ, κρυοθεραπεία,Λέιζερ, η-
λεκτροχειρουργική  μικρή ελάττωση 
εμφάνισης ΜΜ

-  Ακτινοθεραπεία  δεν συνιστάται

γ.  ΙΣΤΙΟΚΥΤΤάΡΙΚΕΣ ΝΕΟΠλάΣΜάΤΙΚΕΣ 
ΒλάΒΕΣ

ΝΕΑΝΙΚΟ ΞΑΝΘΟΚΟΚΚΙΩΜΑ 

 
•  Εμφάνιση: Καλοήθης ιστιοκύττωση των μη- 

Langerhans κυττάρων, 34,5% στη γέννη-
ση, αγόρια (πιο συχνά)

•  Εντόπιση: κεφαλή- τράχηλος, κορμός, άνω 
άκρο (8%), σπάνια όνυχας (2 περιστατικά 
στην βιβλιογραφία- υπονύχιο οζίδιο)

•  Μορφολογία: μονήρης “ελαστική” (rub-
bery), κιτρινο-καφεοειδής βλατίδα 

•  Κλινική εικόνα: χωρίς συμπτώματα
•  Συνοδές νόσοι: συστημική ιστιοκύττωση (ε-

γκέφαλος, συμπαγή όργανα), café-au-lait 
κηλίδες, νευροινομάτωση, λευχαιμία

•  Ιστολογία: ιστιοκύτταρα με μεγάλη παρου-
σία λίπους, γιγαντοκύτταρα Touton κάλυψη 
των εκκρινών πόρων, διάταση του ακροσυ-
ριγγίου

•  Εξέλιξη: Υποστροφή (2-6 έτη), χωρίς θερα-
πεία

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΥΤΟΙΩΜΕΝΗ 
ΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
ΝΟΣΟΣ Hashimoto-Pritzker  

 

•  Εμφάνιση: Μορφή συγγενούς δερματικής ι-
στιοκυττάρωσης των κυττάρων Langerhans

•  Εντόπιση: κορμός, επέκταση στα άκρα
•  Μορφολογία: κοκκινο - καφεοειδής βλατι-

δο - οζώδης βλάβη, εξέλκωση
•  Κλινική εικόνα: χωρίς συμπτώματα
•  Συνοδές νόσοι: ήπια μορφή στο φάσμα της 

συστηματικής ιστιοκυττάρωσης (χωρίς συ-
νοδό διήθηση από κύτταρα Langerhans) 

•  Ιστολογία: μονόκλωνη ανάπτυξη κυττάρων 
Langerhans (S100 +, CD1a +)

•  Εξέλιξη: Υποστροφή (εβδομάδες- μήνες), 
χωρίς θεραπεία

•  Συμπληρωματική Θεραπεία:
-  Τοπικά Στεροειδή, PUVA, νιτρική μου-

στάρδα, αλοιφή tacrolimus 
-  Χειρουργική  μονήρεις εντοπισμένες 

βλάβες

Δ.  ΥΠΟΔΟΡΙΕΣ ΚάλΟηΘΕΙΣ  
ΝΕΟΠλάΣΜάΤΙΚΕΣ ΒλάΒΕΣ

ΣΠΙΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 

 
•  Εμφάνιση: Καλοήθη συγγενή αμαρτώματα 

των άκρων
•  Εντόπιση: άκρα
•  Μορφολογία: βλατίδες στο χρώμα του 

δέρματος, πλάκες
•  Κλινική εικόνα: χωρίς συμπτώματα
•  Συνοδά σύνδρομα: Tuberous sclerosis, 

MEN-I, Buschke-Ollendorff, Proteus
•  Ιστολογία: μεγάλη εναπόθεση κολλαγό-

νου, ελαστίνης σε διάφορες αναλογίες
•  Εξέλιξη: Υποστροφή (εβδομάδες- μήνες), 

χωρίς θεραπεία
•  Θεραπεία: Δεν χρειάζεται

-  Χειρουργική  αν υπάρξει ανάγκη (δύ-
σκολος καθορισμός των χειρουργικών ο-
ρίων)

ΑΜΑΡΤΩΜΑ ΤΩΝ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
•  Εμφάνιση: Σπάνιες βλάβες, ανάπτυξη υπερ-

πλαστικών λείων μυικών ινών υποδόρια. 
Συγγενείς (αγόρια), επίκτητες, οικογενείς, 

•  Εντόπιση: άνω άκρο, κορμός, άκρα χείρα 
(σπανιώτατα)

•  Μορφολογία: πλάκες στο χρώμα του δέρμα-
τος, υπερτρίχωση, υπέρχρωση, επίταση των 
θυλακίων, σκλήρυνση (σημείο ψευδο- Darier)

 

•  Κλινική εικόνα: σπίλος του Becker (μικρότε-
ρη υπερτρίχωση, υπέρχρωση, σκλήρυνση)

•  Συνοδά σύνδρομα: -
•  Ιστολογία: μεγάλη παρουσία σε σωρούς 

(bundles) λείων μυϊκών ινών
•  Θεραπεία: συντηρητική

-  Χειρουργική  αν υπάρξει ανάγκη (λει-
τουργικά, αισθητικά προβλήματα)

Ε.  ΙΝΟΒλάΣΤΙΚΕΣ ΚάλΟηΘΕΙΣ  
ΝΕΟΠλάΣΜάΤΙΚΕΣ ΒλάΒΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΙΝΩΜΑΤΩΣΗ 

 

•  Εμφάνιση: Ασυνήθης καλοήθης συγγενής 
όγκος, 30% κατά την γέννηση

•  Εντόπιση: άκρα χείρα (πλάγιες επιφάνειες 
των δακτύλων- “kissing lesions”– επιφά-
νειες διπλανών δακτύλων)

•  Μορφολογία: όγκοι, αυξανόμενοι σε μέγε-
θος, κοκκινωποί - στο χρώμα του δέρματος

•  Ιστολογία: ήπια ανάπτυξη μυοινοβλαστών, 
προεξέχουσες συναθροίσεις, πολυποειδείς 
μάζες, διήθηση εξαρτημάτων, ηωσινοφιλι-
κά, παραπυρηνικά κυτταροπλασματικά έ-
γλειστα (παθογνωμονικό)

•  Θεραπεία: 
-  Ενδοβλαβική έγχυση στεροειδών  υ-

ποτροπή (ανάλογη με τη χειρουργική ε-
ξαίρεση)

-  Ενδοβλαβική έγχυση 5FU (μηνιαία)  υ-
ποστροφή (αναφέρεται)

-  Εκτομή με Mohs  αναφέρεται
-  Χειρουργική  αν υπάρξει ανάγκη (λει-

τουργικά, αισθητικά προβλήματα)  υ-
ποτροπή (60%)

ΜΥΟΙΝΩΜΑ
•  Εμφάνιση: Συνήθης καλοήθης νεογνικός ό-

γκος, κορίτσια (πολλαπλές βλάβες), Μονή-
ρεις, πολλαπλοί, πολυκεντρικοί  προ-
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σβολή σπλαχνικών οργάνων
•  Εντόπιση: Κεφαλή- τράχηλος, άνω άκρο 

(δεύτερη πιο συχνή εντόπιση)

•  Μορφολογία: Μονήρεις βλάβες  σκλη-
ρές υποδόριες μάζες, υποστροφή σε ατρο-
φικές πλάκες, Πολλαπλές βλάβες  πλά-
κες, εξέλκωση, ρικνωτικές ουλές δακτύλων

•  Ιστολογία: περιφερική ζώνη ατρακτοειδών, 
δεσμιδωτών κυττάρων περιβάλλουν, Κε-
ντρική ζώνη στρογγυλών ή πολυγωνικών 
κυττάρων

•  Εξέλιξη: Σπλαχνική συμμετοχή  κακή, 
Μονήρεις βλάβες  υποστροφή

•  Θεραπεία: 
-  Μονήρεις βλάβες  παρακολούθηση 

(υποστροφή)
-  Χειρουργική  αν υπάρξει ανάγκη (λει-

τουργικά, αισθητικά προβλήματα)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΝΩΔΕΣ ΑΜΑΡΤΩΜΑ 

•  Εμφάνιση: Σπάνιος καλοήθης ινώδης ό-
γκος, 25% συγγενής, αγόρια (2,4:1)

•  Εντόπιση: κορμός, εγγύς άνω άκρο, άκρα 
χείρα (σπάνια)

•  Μορφολογία: ανώδυνα, κινητά υποδόρια 
οζίδια, ακαθόριστα όρια

•  Ιστολογία: παρουσία ώριμου λίπους σε 
φωλέες, ανώριμων μπλε μεσεγχυματικών 
κυττάρων, μυξοειδές στρώμα

•  Εξέλιξη: Δεν υποστρέφει
•  Θεραπεία: 

-  Χειρουργική  αν υπάρξει ανάγκη (λει-
τουργικά, αισθητικά προβλήματα)  υ-
ποτροπή

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΑΛΙΝΩΣΗ

 

 
•  Εμφάνιση: Σπάνια αυτοσωμική, υπολειπό-

μενη νόσος  Συστηματική εναπόθεση υ-
αλίνης (δέρμα, σπλαχνικά όργανα, μύες)/ 
Νεανική μορφή

•  Εντόπιση: όλο το σώμα
•  Μορφολογία: Σπαστικότητα αρθρώσεων 

(χέρι, δάκτυλα, καρπός), πάχυνση δέρμα-
τος, ερυθηματώδεις βλατίδες, πλάκες, υ-
πέρχρωση, διόγκωση αρθρώσεων, αδυνα-
μία σίτισης, Υπερτροφία ούλων, παθολογι-
κά κατάγματα, δυσμορφίες προσώπου

•  Ιστολογία: υποδόριες εναποθέσεις άμορ-
φης υαλίνης

•  Μοριακή βιολογία: μετάλλαξη παράγοντα 
von Willebrand γονιδιακός τομέας (CMG2/
ANTXR2)  συναρμογή μήτρας βασικής 
μεμβράνης  μορφογένεση ενδοθηλια-
κών κυττάρων

•  Εξέλιξη: Μοιραία (2 έτη)/ Νεανική μορφή 
 2η – 3η δεκαετία

•  Θεραπεία: Παρηγορητική

ΣΤ.  λΙΠΟΚΥΤΤάΡΙΚΕΣ ΚάλΟηΘΕΙΣ  
ΝΕΟΠλάΣΜάΤΙΚΕΣ ΒλάΒΕΣ

ΛΙΠΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ 

 

•  Εμφάνιση: Σπάνιος καλοήθης ινο-λιπώδης 
όγκος, πρώιμη παιδική ηλικία, αγόρια (πιο 
συχνά)

• Εντόπιση: άκρα
•  Μορφολογία: ανώδυνη, υποδόρια μάζα, 

αργή ανάπτυξη, ακαθόριστα όρια
•  Ιστολογία: ινίδια ινοβλαστών διασχίζουν ώ-

ριμο λιπώδη ιστό
• Θεραπεία: 

-  Χειρουργική  θεραπεία εκλογής  υ-
ποτροπή

ΛΙΠΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

•  Εμφάνιση: Σπάνιος καλοήθης όγκος, ανώ-
ριμα λιποκύτταρα, πρώιμη παιδική ηλικία, 
Αγόρια (πιο συχνά)

•  Εντόπιση: άκρα (27% σε μια σειρά)
•  Μορφολογία: ανώδυνη μάζα, γρήγορη α-

νάπτυξη, ακαθόριστα όρια
•  Ιστολογία: λοβία ώριμων- ανώριμων λιπο-

κυττάρων, 
βλεννώδες στρώμα, ινώδη διαφραγμάτια
•  Μοριακή βιολογία: ανακατανομή, γονίδιο 

PLAG1, χρωμόσωμα 8q12
•  Εξέλιξη: ενίοτε μεγάλη ανάπτυξη (τοπικά), 

απουσία μεταστάσεων
•  Θεραπεία: 

- Χειρουργική  υποτροπή (33%) 
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άγγΕΙάΚΕΣ ΚάλΟηΘΕΙΣ 
ΝΕΟΠλάΣΜάΤΙΚΕΣ ΒλάΒΕΣ 
•  Αιμαγγείωμα της παιδικής ηλικίας
•  Γρήγορα υποστρεφόμενο συγγενές αιμαγ-

γείωμα
•  Μη υποστρεφόμενο συγγενές αιμαγγείωμα
•  Λοβιακό τριχοειδές αιμαγγείωμα  (πυογό-

νο κοκκίωμα)
•  Θυσανωτό αγγείωμα και Καποζοειδές αι-

μαγγειοενδοθηλίωμα
•  Ατρακτοκυτταρικό αιμαγγειοενδοθηλίωμα
•  Συγγενές εκκρινο- αγγειοματώδες αμάρτωμα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣη
• Αγγειακές νεοπλασματικές βλάβες

-  Αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού των εν-
δοθηλιακών κυττάρων

• Αγγειακές δυσπλασίες
-  Ανωμαλίες , λόγω βλάβης κατά την διάρ-

κεια της αγγειακής μορφογένεσης
-  Δεν υπάρχει κυτταρικός πολλαπλασιασμός

άΙΜΜάγγΕΙΩΜά 
ΤηΣ ΠάΙΔΙΚηΣ ηλΙΚΙάΣ

•  Εμφάνιση: Πιο συχνός καλοήθης όγκος στα 
παιδιά, Καυκάσια φυλή (1%-4 %), πρώιμα 
νεογνά, Κορίτσια (πιο συχνά), οικογενειακό 
ιστορικό (10%)

•  Εντόπιση: άκρα (15%)
•  Μορφολογία: Φάση γρήγορης ανάπτυξης 

(Εξαρτάται από το βάθος)  Επιφανειακό 
 πολυλοβωτή βλατίδα, πλάκα, όζος, Ε-

ντωβάθει  μπλε, χρώμα του δέρματος
•  Ιστολογία: έντονη κυτταροβρίθεια, πεπαχυ-

σμένα, στρογγυλοποιημένα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, Στρώμα με πολλά μαστοκύτταρα, 
επιπέδωση ενδοθηλιακών κυττάρων, διεύ-
ρυνση αυλού, GLUT-1+

•  Εξέλιξη: 2 φάσεις  γρήγορης ανάπτυξης 
(τοπικά) φάση υποστροφής (αντικατάσταση 
με ινολιπώδη ιστό)  10% υποστροφή/έ-
τος  50% υποστροφή (5 έτη)  90% υ-
ποστροφή (9 έτη)

•  Επιπλοκές: εξέλκωση, άλγος, αιμορραγία, 
καρδιακή ανεπάρκεια (μεγάλο μέγεθος)

• Θεραπεία: 
- Παρακολούθηση
- Έγχυση στεροειδών

- Τοπική εφαρμογή τιμολόλης
-  Προπρανολόλη (pos), ιντερφερόνη, βιν-

κριστίνη, μπλεομυκίνη
-  Χειρουργική  μη ανταπόκριση στα φάρ-

μακα, κίνδυνος μόνιμων βλαβών μετά την 
υποστροφή, κίνδυνος παραμόρφωσης 
(μετά το 3ο έτος)

γΡηγΟΡά ΥΠΟΣΤΡΕφΟΜΕΝΟ 
ΣΥγγΕΝΕΣ άΙΜάγγΕΙΩΜά (Rapidly 
involuting congenital hemangioma- RICH)

 

•  Εμφάνιση: Υποκατηγορία συγγενούς αιμαγ-
γειώματος, αγόρια-κορίτσια ισότιμα

•  Μορφολογία: θερμές πλάκες, οζίδια, ω-
χρός δακτύλιος αγγειοσύσπασης, Φύσημα 
(ακρόαση), ψηλαφητές σφύξεις

•  Ιστολογία: λοβία μικρών, κανονικών αγγει-
ακών καναλιών, δυστροφική ασβέτωση, ει-
κόνα θρόμβωσης, εναπόθεση αιμοσιδηρί-
νης, GLUT-1 (-)

•  Εξέλιξη:
- Φάση γρήγορης ανάπτυξης  ( - )
- Φάση υποστροφής  12ος-18ος μήνας

•  Επιπλοκές: παροδική θρομβοκυττοπενία, 
βλάβες αιμόστασης (1η εβδομάδα ζωής)

•  Θεραπεία: Συνήθως δεν χρειάζεται
-  Τοπική εφαρμογή τρανεξαμικού οξέος  

σταθεροποίηση θρόμβων (αιμορραγία)
-  Εμβολισμός / Χειρουργική  εξέλκωση, 

αιμορραγία, αιμοδυναμική αστάθεια

Μη ΥΠΟΣΤΡΕφΟΜΕΝΟ ΣΥγγΕΝΕΣ 
άΙΜάγγΕΙΩΜά

 

•  Εμφάνιση: καλά σχηματισμένα κατά τη γέν-
νηση

•  Μορφολογία: θερμές στρογγυλές πλάκες, 
οζίδια, τηλεαγγειεκτασία, κεντρική - περιφε-
ρική ωχρότητα

•  Ιστολογία: μεγαλύτερα λοβία, διατεταμένα 
αγγειακά κανάλια, Πάχυνση τοιχωμάτων, 
αρτηριολοβιδιακή, αρτηριοφλεβική επικοι-
νωνία GLUT-1 (-)

•  Εξέλιξη:
- Φάση γρήγορης ανάπτυξης  ( - )
- Φάση υποστροφής  ( - )

• Επιπλοκές: ( - )
• Θεραπεία: Συνήθως δεν χρειάζεται

-  Χειρουργική εξαίρεση  υποτροπή (μι-
κρό ποσοστό)

λΟΒΙάΚΟ ΤΡΙχΟΕΙΔΙΚΟ άΙΜάγγΕΙΩΜά 
(ΠΥΟΓΟΝΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ)
•  Εμφάνιση: Συχνά στα παιδιά, ιστορικό 

τραυματισμού, έδαφος άλλων αγγειακών 
δυσπλασιών (κηλίδα port-wine)

• Εντόπιση: άκρα χείρα
•  Μορφολογία: εύθρυπτες, γρήγορα ανα-

πτυσσόμενες πλάκες, περιφερικός ωχρός 
δακτύλιος

•  Ιστολογία: πολυποειδείς εξωφυτικές μάζες, 
πολυάριθμα τριχοειδή, Φλεβίδια, κοκκιώ-
δης ιστός, ουδετερόφιλα, ινοκύτταρα, οιδη-
ματώδες στρώμα, GLUT-1 (-)
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• Θεραπεία:
-  Εκτομή, shaving, 
-  Ηλεκτροθεραπεία, κρυοθεραπεία, 
-  Λέιζερ (CO2, παλμικό)
-  Τοπική εφαρμογή στεροειδών, νιτρικού 

αργύρου
-  Σκληροθεραπεία (sodium tetradecyl sulfate)

ΘΥΣάΝΩΤΟ άγγΕΙΩΜά & ΚάΠΟΖΟΕΙΔΕΣ 
άΙΜάγγγΕΙΟΕΝΔΟΘηλΙΩΜά 

•  Εμφάνιση: Σχετικά σπάνιοι (200 περιστατι-
κά), καλοήθη αγγειακά νεοπλάσματα, επι-
θετικά (τοπικά), διαφορετικές νοσολογικές 
οντότητες  φάσμα ίδιας νόσου

•  Εντόπιση: Θυσανωτό αγγείωμα  κορμός 
τράχηλος, άκρα χείρα. Καποζοειδές αιμαγ-
γειοενδοθηλίωμα  κορμός, άκρα (διήθη-
ση μαλακών μορίων, οστών)

•  Μορφολογία: Θυσανωτό αγγείωμα  κα-
φεοειδείς αργά αναπτυσσόμενες κηλίδες, 
πλάκες, Υπεριδρωσία, περιοχές κηλίδες 
port-wine, lanugo hair, Καποζοειδές αιμαγ-
γειοενδοθηλίωμα  σκληρές, κοκκινω-
πές-μωβ πλάκες, οζίδια, γρήγορη ανάπτυ-
ξη, Kasabach-Merritt φαινόμενο (θρομβο-
κυττοπενία, διαταραχή πηκτικότητας, 50%)

•  Ιστολογία: Θυσανωτό αγγείωμα / Καποζοει-
δές αιμαγγειοενδοθηλίωμα  διατεταμένα 
τριχοειδή, ενδοθηλιακά κύτταρα με σκου-
ρόχρωμους πυρήνες, “θύσανοι”  πολυ-
άριθμα τριχοειδή (το ένα δίπλα στο άλλο) 
υποδόρια

• Θεραπεία:
-  Φαρμακευτική  ασπιρίνη, ηπαρίνη, 

κορτικοστεροειδή, ακτινομυκίνη D, Κυ-
κλοφωσφαμίδη, ραπαμυκίνη, προπρανα-
λόλη

-  Βινκριστίνη  ανταπόκριση 87%
-  Χειρουργική  μη ανταπόκριση στη φαρ-

μακευτικά αγωγή

άΤΡάΚΤΟΚΥΤΤάΡΙΚΟ 
άΙΜάγγγΕΙΟΕΝΔΟΘηλΙΩΜά 

•  Εμφάνιση: Σπάνια καλοήθη αγγειακά νεο-
πλάσματα, συνοδεύουν γενετικά σύνδρο-
μα (Maffucci, Klippel- Trenaunay, συγγενές 
λεμφόιδημα). Σύνδρομο Maffucci  σπά-
νιο συγγενές νόσημα, αγγειακές δυσπλασί-
ες, εγχονδρώματα. Αγγειακές βλάβες ά-
κρας χειρός  μαλακά, ευπίεστα οζίδια, 
μπλε χρώμα (φλεβικές αγγειοδυσπλασίες). 
Ιστολογικά  τριχοειδικά, φλεβικά αιμαγ-
γειώματα + ατρακτοκυτταρικό αιμαγγειοεν-
δοθηλίωμα

• Εντόπιση: άκρα
•  Μορφολογία: Σκληρά, μπλε οζίδια, πολυ-

κεντρικό χαρακτήρα
• Μεταστάσεις: όχι
• Θεραπεία:

-  Εγχύσεις ενδοβλαβικές- ενδαρτηριακές 
 ανασυνδυασμένη IL-2

- Ραπαμυκίνη (pos)  ανταπόκριση Maffucci 
- Χειρουργική  υποτροπή

ΣΥγγΕΝΕΣ ΕΚΚΡΙΝΕΣ άγγΕΙΟΜάΤΩΔΕΣ 
άΜάΡΤΩΜά

•   Εμφάνιση: Kαλόηθες αμάρτωμα, συγγενής 
βλάβη (45,7%) 

• Εντόπιση: κυρίως άκρα (πέλματα, παλάμες)
•  Μορφολογία: Μονήρες συγγενές οζίδιο, 

πολλαπλές βλάβες (σπάνια)
•  Συνοδά συμπτώματα: άλγος  αυξημένη 

παρουσία νευρικών ινών, Υπεριδρωσία  
αυξημένη θερμοκρασία της βλάβης  
δευτεροπαθής εφίδρωση. Καταστροφή ο-
νύχων  συμμετοχή των δακτύλων

•  Συνοδά σύνδρομα: νευροινωμάτωση (τύ-
πος Ι), σύνδρομο Cowden, αγγειακές δυ-
σπλασίες (μυρμηκιώδες αιμαγγείωμα, α-
τρακτοκυτταρικό αιμαγγείωμα, αρτηρι-
ο-φλεβώδεις δυσπλασίες)

•  Ιστολογία: συσσωρεύσεις ώριμων εκκρι-
νών αδένων, στρώμα με προβάλλοντα αγ-
γεία

•  Θεραπεία:
- Βουτυλινική τοξίνη  Υπεριδρωσία
- Χειρουργική  βλάβες με έντονο άλγος

ID
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Η 
ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγ-
μονώδης δερματοπάθεια με αρ-
νητικές επιπτώσεις στην Ποιότη-
τα Ζωής (QoL) των ασθενών1. 

Στα περιστατικά με ήπια-μέτρια ψωρίαση, 
η τοπική θεραπεία παραμένει ο “χρυσός 
κανόνας”2. Ο αφρός καλσιποτριόλης / βη-
ταμεθαζόνης (Cal/BD) είναι ένα εγκεκριμέ-
νο φάρμακο για τη θεραπεία των συμπτω-
μάτων και σημείων της ενεργού ψωρίασης 
βραχυπρόθεσμα. Τα πρόσφατα δεδομένα 
της μελέτης PSO-LONG καταδεικνύουν ότι 
ο αφρός Cal/BD αποτελεί το μοναδικό το-
πικό παράγοντα με ένδειξη και στη μακρο-
χρόνια διαχείριση της κατά πλάκας ψωρί-
ασης, καθώς επιτυγχάνει μακροπρόθεσμα 
έλεγχο της νόσου, διατηρώντας παράλλη-
λα ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας3. Η με-
λέτη CELSUS έχει ως στόχο να περιγράψει 
την άμεση αντίληψη των ασθενών, την ικα-
νοποίησή τους από τη θεραπεία με αφρό 
Cal/BD και την επίδραση στην QoL4. 

Η μελέτη ήταν μη-παρεμβατική, προοπτι-
κή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλά-
δα5. Για την αξιολόγηση της ικανοποίησης του 
ασθενούς χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματο-
λόγιο 4 σημείων (αποτελεσματικότητα, ανε-
κτικότητα, ευκολία και συνολική εκτίμηση), με 
βάση μια αριθμητική βαθμολογική κλίμακα 
(NRS). Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε 
ο αφρός Cal/BD αξιολογήθηκαν με ένα ερω-
τηματολόγιο 3 σημείων (προηγούμενη θερα-
πεία «μη αποτελεσματική», «μη εύκολη στη 
χρήση», «έλλειψη συμμόρφωσης»). Η αντί-
ληψη των ασθενών για τον αφρό Cal/BD αξι-

ολογήθηκε αμέσως μετά την πρώτη εφαρμο-
γή με βάση ένα ερωτηματολόγιο 3 σημείων 
(απαλό δέρμα, αίσθηση φρεσκάδας, ανακού-
φιση από τον κνησμό), βαθμονομημένων με 
μια κλίμακα NRS από το 1 (πολύ) έως το 4 
(καθόλου). Η βαρύτητα των συμπτωμάτων 
αξιολογήθηκε με βάση ένα ερωτηματολόγιο 
5 σημείων (κνησμός, απώλεια ύπνου λόγω  
κνησμού, απολέπιση, ερύθημα και ξηρότη-
τα). Η QoL μετρήθηκε με το Δερματολογικό 
Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI)6. 

Συμπεριλήφθηκαν 400 ασθενείς. Από 
τους ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμε-
νη  θεραπεία, ποσοστό 56,2% βαθμολόγη-
σε τη συνολική ικανοποίηση τους από την 
προηγούμενη θεραπεία ως μέτρια. Οι ίδιοι 
ασθενείς οι οποίοι είχαν λάβει προηγούμε-
νη θεραπεία, επέλεξαν τον αφρό Cal/BD είτε 
λόγω μη αποτελεσματικότητας (73.3%), εί-
τε έλλειψης συμμόρφωσης (20.4%), ή δυ-
σκολίας στην εφαρμογή (13.1%) της προ-
ηγούμενης θεραπείας.

Οι ερευνητές συνταγογράφησαν τον αφρό 
Cal/BD για καθημερινή χρήση σχεδόν σε 
όλους τους ασθενείς (391/397, 98.5%) οι 
οποίοι τον εφάρμοσαν καθημερινά, 1 φο-
ρά την ημέρα για 4 εβδομάδες. H πλειοψη-
φία των ασθενών ανέφεραν απαλό δέρμα 
(73.1%), αίσθηση φρεσκάδας (79.9%) και 
ανακούφιση από τον κνησμό (65.4%), του-
λάχιστον «αρκετά». 

Συνολικά, παρατηρήθηκε μείωση στη βαθ-
μολογία βαρύτητας κάθε συμπτώματος μετά 
τις 4 εβδομάδες. Το ποσοστό των ασθενών 
με κνησμό και απώλεια ύπνου λόγω κνη-

σμού ήταν 89.3%  στην αρχή της θεραπείας 
και 43.5% την εβδομάδα 4. Κλινικά σημαντι-
κή ανακούφιση του κνησμού (η οποία ορίζε-
ται ως ≥30% μείωση της βαρύτητας του κνη-
σμού) αναφέρθηκε από το 93.4% των ασθε-
νών. Η μέση τιμή του DLQI στην αρχή της θε-
ραπείας ήταν 8.6 και 2.8 κατά την εβδομάδα 
4. Το 76.3% των ασθενών πέτυχε βαθμολο-
γία DLQI ≤5 (καθόλου/μικρή επίδραση στην 
QoL) την εβδομάδα 4. Οι ασθενείς ανέφεραν 
ότι η θεραπεία με αφρό Cal/BD ήταν «πολύ 
καλή» όσον αφορά στην αποτελεσματικό-
τητα (64.5%), την ανεκτικότητα (59.0%), την 
ευκολία εφαρμογής (58.8%) και τη συνολι-
κή ικανοποίηση από τη θεραπεία (64.3%). 

Η μελέτη CELSUS καταδεικνύει ότι ο αφρός 
Cal/BD επιτυγχάνει σημαντική ανακούφι-
ση από τον κνησμό, ένα όφελος σημαντι-
κό για τους ασθενείς, καθώς αντιλαμβάνο-
νται τον κνησμό ως το πιο ενοχλητικό σύ-
μπτωμα7. Σύμφωνα με τα ευρήματα που 
αφορούν στην ικανοποίηση από τη θερα-
πεία, ένα ιδιαιτέρως σημαντικό χαρακτηρι-
στικό είναι ότι στο τέλος της εβδομάδας 4, 
σχεδόν όλοι οι ασθενείς (99.7%), συμμορ-
φώθηκαν με τη θεραπεία. Παρόλο που δεν 
εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη, η βελ-
τίωση του DLQI πιθανόν συσχετίζεται με τη 
βελτίωση του Δείκτη Έκτασης και Βαρύτη-
τας Ψωρίασης (PASI)5. Ορισμένες μελέτες 
υπογραμμίζουν ότι σημαντική βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας σχετίζεται με τη βελ-
τίωση της QoL8.
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Διαχείριση της Ψωρίασης 
με αφρό καλσιποτριόλης / 
βηταμεθαζόνης (Cal/BD): 
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Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Π.γ.Ν. Πατρών
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Αξιολόγηση των διαφόρων θεραπευτικών παραμέτρων από τους ασθενείς 
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γΙάΤΙ Νά άΣχΟληΘΟΥΜΕ ΜΕ Τά 
PEELINgS;
•  Γιατί είναι ασφαλείς θεραπείες σε εκπαιδευ-

μένα χέρια
•  Γιατί είναι αποτελεσματικές θεραπείες (εν-

δογενής & εξωγενής γήρανση)
•  Γιατί είναι οικονομικές θεραπείες
•  Γιατί υπάρχει αύξηση της χρήσης τους πα-

γκοσμίως (η 3η πιο συχνή θεραπεία μετά το 
botox και τα εμφυτεύματα)

A Practical Approach to Chemical Peels: A Review 
of Fundamentals and Step-by-step Algorithmic 

Protocol for Treatment by TEO SOLEYMANI, MD; 
JULIEN LANOUE, MD; and ZAKIA RAHMAN, MD. 

J Clin Aesthet Dermatol. 2018;11(8):21–28

άΠΟ ΤηΝ άΡχάΙά ΙΣΤΟΡΙά…
Leptyntika (ουσίες που λειαίνουν/λεπταίνουν 
το δέρμα) by Antyllus, quoted by Oribasius 
•  Αλκυόνιον (σπόγγος των ακτών της Μεσο-

γείου) 
•  Θείον (sulphur)

•  Σταφίς αγρία
•  Νάπυ (mustard)
•  Κάχρυ (parched barley-κριθάρι)
•  Πέπερι 
•  Λημνήστις (centaurea –αγρια ορχιδέα)
•  Ευφόρφιον (γαλατσίδα)
•  Πύρεθρον (χρυσάνθεμο)
•  Rhymmata, smegmata,
•  Kathartika and trimmata
•  Tripsis smexis

Katharsis of the skin: peeling applications and 
agents of chemical peelings in Greek medical text-

books of Graeco-Roman antiquity

ΜΕχΡΙ Τη ΣΥγχΡΟΝη…
•  5000 χρόνια πριν…. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 

ανεμίγνυαν σωματίδια αλαβάστρου με μέ-
λι και γάλα

•  Κλεοπάτρα και ξινόγαλα(lactic acid)

•  Οι Γαλλίδες έβαζαν κρασί στο πρόσωπο 
τους για λείανση και λάμψη (tartaric acid)

•  O Aυστριακός δερματολόγος Hebra πε-
ριέγραψε τη φαινόλη σαν χημικό πηλινγκ 
το 1860,σε συνεργασία με το γαμπρό του 
Μoritz Kaposi.

•  1882 ο Unna Γερμανός δερματολόγος ανέφε-
ρε τη χρήση του σαλικυλικού οξέος, τα Gutta 
plasters με φαινόλη & SA , την Unna Paste 
με 50% ρεσορκινόλη και έδωσε το όνομα 
“Schalcur”(scaling cure) στο χημικό peeling.

•  1930 τα χημικά peelings εισάγονται στην Α-
μερική από τη Γαλλία

•  1961 Baker & Gordon παρουσίασαν τη 
γνωστή φόρμουλα φαινόλης

•  1974 Van Scott EJ, Yu RJ ανακοίνωσαν τη 
δράση των AHA στην κερατινοποίηση  σε 
ασθενείς με ιχθύαση

The rise of Chemical Peeling in 19th century Euro-
pean Dermatology: emergence of agents, formula-

tions and treatments C. Borelli F. Ursin F. Steger-
First published: 20 February 2020 JEADV

άλγΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕγγΙΣηΣ ΤΩΝ PEELINgS

•  Βασικές αρχές σε σχέση με το γιατρό
• Βασικές αρχές σε σχέση με τον ασθενή

•  Ποιες χημικές ουσίες χρησιμοποιούμε στα 
peelings;

•  Σε ποια στοιβάδα του δέρματος εντοπίζε-
ται η παθογένεια του προβλήματος που θέ-
λω να λύσω (ενδείξεις) και σε ποιο σημεί-
ο του σώματος;

•  Γνωρίζω καλά την τεχνική και τις παραμέ-
τρους εφαρμογής;

ΠάΡΟΥΣά ΚάΤάΣΤάΣη
λΟγΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨηΣ
•  Ιστορικό (αλλεργίες, φάρμακα πχ αντισυλ-

ληπτικά, ισοτρετινοίνη, έρπης, χηλοειδή, 
προηγούμενες θεραπείες, κάπνισμα, απώ-
λεια βάρους, εγκυμοσύνη, δερμοκαλλυντι-
κά-προετοιμασία)

•  Κλινική εξέταση(δερματοπάθειες, λοιμώ-
ξεις, φωτότυπος-μαύρισμα, πάχος δέρμα-
τος, στάδιο φωτογήρανσης  Glogau)

•  Προτιμήσεις( δεν θέλει να ξεφλουδίσει, δεν 
μπορεί να είναι συνεπής στο αντιηλιακό, 
κόστος, μη ρεαλιστικές προσδοκίες)

χηΜΙΚΟ PEELINg
•  Εφαρμογή ενός ή περισσότερων χημικών 

παραγόντων  στο δέρμα με συνέπεια πρό-
κληση ελεγχόμενου τραύματος  στην επι-
δερμίδα ή/και το χόριο, με αποτέλεσμα την 
αναγέννηση των κατεστραμμένων ιστών

•  Η χημική απολέπιση εφαρμόζεται στην κλι-
νική & αισθητική δερματολογία για πολλές 
καταστάσεις

•  Επί της ουσίας η ιδέα του Peeling στηρίζε-
ται στη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ διαδικασία ανανέω-
σης των κυττάρων της επιδερμίδας και στους 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ μηχανισμούς επούλωσης

ΤΙ ΕΙΝάΙ λΟΙΠΟΝ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ χΡηΣΙ-
ΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤά χηΜΙΚά PEELINgS;
•  Ουσίες που  αυτούσιες πχ γλυκολικό οξύ 

(ζαχαροκάλαμο), κιτρικό οξύ (λεμόνια)  υ-
πάρχουν στη φύση αλλά πλέον παρασκευ-
άζονται, σταθεροποιούνται & τυποποιού-
νται στα εργαστήρια

•  Ουσίες που πρόδρομές τους υπάρχουν στη 
φύση αλλά έχουν τροποποιηθεί χημικά για 
να αποκτήσουν συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά π.χ. τριχλωροξικό(TCA) από το ξύδι 
(οξικό οξύ)

•  Ουσίες που από άλλη χρήση στην φαρμα-
κευτική–ιατρική (πχ μανδελικό αντισηπτικό 

Βασικές αρχές των PEElINgs

Καθώς μεγαλώνουμε…
Επηρεάζονται όλοι οι ιστοί 
και τα όργανα 
•  Από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παράγοντες (ενδογενής  
& εξωγενής γήρανση)

•  Με διαφορετικό ρυθμό  
σε κάθε άνθρωπο

•  Σε αλληλεπίδραση  
της μιας δομής με την άλλη

ΚάΡάΜΠΟΐΚη ΒάΣΙλΙΚη
Δερματολόγος - άφροδισιολόγος
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VOLUMISE IT 
ΣΜΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ  
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

FILL IT 
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SMOOTH IT 
ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ  
ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΣ
Ένας συνδυασμός τριών προϊόντων για μια ολιστική
προσέγγιση της περιοχής των ματιών.
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ουροφόρων οδών, φαινόλη αντισηπτικό ) 
βρήκαν εφαρμογή στην δερματολογία–αι-
σθητική 

•  Ουσίες που η χρήση τους είναι συνάρτη-
ση εξειδικευμένης γνώσης, χημικών παρα-
μέτρων και ευρωπαϊκών οδηγιών

•  Ουσίες δηλαδή και σκευάσματα που α-
νάλογα με το βάθος διείσδυσης στο δέρ-
μα και την πιθανότητα ερεθιστικής δράσης, 
προορίζονται για χρήση: 
- στο σπίτι από τον ασθενή
-  Στο ινστιτούτο από τον επαγγελματία αι-

σθητικό
- Στο ιατρείο από το δερματολόγο 
-  Σε οργανωμένη κλινική για το βαθύ peel-

ing φαινόλης

ΠΟΙά ΕΙΝάΙ Τά PEELINg 
ΠΟΥ χΡηΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;
•  α & β υδροξυοξέα (ΑΗΑ & ΒΗΑ)
• TCA
• Συνδυασμοί
• Φαινόλη

ΛΙΓΟ χΗΜΕΙΑ… 
χηΜΕΙά 1
Τι είναι οξύ
•  Θεωρία Βronsted-lowry: ουσία ικανή να 

προσφέρει ιόντα Η+ (πρωτόνια) σε μία άλ-
λη ουσία που λέγεται βάση. 

•  Το πρωτόνιο Η+ είναι ένα άτομο υδρογό-
νου από το οποίο λείπει ένα e, συνεπώς εί-
ναι θετικά φορτισμένο

Οργανικά οξέα
•  Παρουσία της καρβοξυλικής ομάδας –

COOH, η οποία διαθέτει το πρωτόνιο Η+
•  Στην πραγματικότητα και άλλα οργανικά 

μόρια που στερούνται της –COOH, μπο-
ρούν να εκδηλώσουν όξινα χαρακτηριστι-
κά κάτω από συγκεκριμένες φυσικοχημικές 
συνθήκες πχ ρεσορκίνη

χηΜΕΙά 2
Όξινα χαρακτηριστικά ενός μορίου
•  Σταθερά όξινης διάστασης(Κa), λογαριθμι-

κή έκφραση ως pKa
•  Όσο χαμηλότερη η pKa, τόσο μεγαλύτερο 

το όξινο δυναμικό ενός μορίου
•  Σε κάποια οργανικά μόρια η παρουσία και 

άλλων ομάδων πχ –ΟΗ ή αλογόνων, όπως 
του Cl στο TCA αυξάνουν το όξινο δυναμικό

•  Η Pka είναι χαρακτηριστική για κάθε μόριο 
οξέος πχ γλυκολικό 3,83 σε ορισμένη θερ-
μοκρασία

Όξινα χαρακτηριστικά ενός διαλύματος
•  Συγκέντρωση & pH:o αντίθετος του δεκα-

δικού λογάριθμου της συγκέντρωσης των 
ιόντων υδρογόνου (Η+) του διαλύματος. 
Χαμηλότερη τιμή pH=>μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση  Η+ => μεγαλύτερη οξύτητα

•  Κινητικότητα Η+, μονάδα μέτρησης η ηλε-
κτρική αγωγιμότητα (Grotthus)

χηΜΕΙά 3
Ρυθμιστικό διάλυμα(buffered)
•  Διάλυμα του οποίου το pH δεν αλλάζει εύ-

κολα /πολύ μικρές διακυμάνσεις και παρα-
μένει σε πιο υψηλές τιμές 

•  Μίγμα ασθενούς οξέος και συζευγμένης 
βάσης (ή το αντίστροφο).Το ασθενές οξύ 
δεν είναι το ενεργό ΑΗΑ του προϊόντος

•  Πχ στη φύση το αίμα (pH 7,4 .Αν pH <7,2 
οξέωση, αν >7,6 αλκάλωση)

Εξουδετέρωση(neutralizing)
•  Η κλασική αντίδραση είναι οξύ +βάση = ά-

λας +νερό
•  Στα μερικώς εξουδετερωμένα διαλύματα 

ΑΗΑ, το οξύ ΑΗΑ και μια μικρότερη ποσό-
τητα βάσης συνδυάζονται σε μια αμφίδρο-
μη χημική αντίδραση

•  Το μερικώς εξουδετερωμένο οξύ σχηματί-
ζει διάλυμα με υψηλότερο pH από το ελεύ-
θερο οξύ

ΚάΠΟΙά ΣηΜάΝΤΙΚά ΣΤΟΙχΕΙά 
γΙά Τά ΣΚΕΥάΣΜάΤά
•  Συγκέντρωση του οξέος - pH
•  Pka = pH στο οποίο η ποσότητα του ελεύ-

θερου οξέος είναι ίση με την ποσότητα του 
άλατος του. Είναι μια και σταθερή για κάθε 
οξύ πχ 3,83 για το γλυκολικό

•  Αν pH < pka περισσότερο  ελεύθερο οξύ
•  Μερικώς  εξουδετεροποιημένο διάλυμα 
•  Βuffered 
•  Έκδοχα: μελέτες δείχνουν ότι διαφοροποι-

ήσεις στον ερεθισμό & το αποτέλεσμα από 
τα AHA σχετίζονται με τη formula

χηΜΕΙά 4
ΑΗΑ
Α από την α θέση του C στην χημική ένω-
ση(ονομάζοντας με α τον C που ενώνεται απ’ 
ευθείας με τον άνθρακα της χαρακτηριστικής 
ομάδας –COOH) 

γλυκολικό λακτικό μανδελικό

(2 ύδροξυ 
αιθανικό 

οξύ)     

( 2 ύδροξυ 
προπανικό 

οξύ)     

( 2 ύδροξυ 2 
φαινυλοακε-

τικό οξύ)

Textbook of Chemical Peels (Philippe Deprez)

ΟξΕά φΡΟΥΤΩΝ: γλΥΚΟλΙΚΟ, γάλάΚΤΙ-
ΚΟ, ΚΙΤΡΙΚΟ, άΜΥγΔάλΙΚΟ, ΜηλΙΚΟ
Μηχανισμός δράσης
•  Σταθερά όξινης διάστασης (Κa), λογαριθμική έ
1.  Επιδερμίδα

-  Παρεμπόδιση του σχηματισμού ιονι-
κών δεσμών των δεσμοσωμάτων μέσω 
αναστολής τρανφερασών και κινασών  
εξασθένηση της συνοχής των κερατινο-

κυττάρων και πρόκληση απολέπισης
- Λέπτυνση κερατίνης στιβάδας
-  Διαταραχή των εστερικών δεσμών μετα-

ξύ κεραμιδίων και κερατινοκυττάρων ευ-
κολότερη απολέπιση &

-  Προαγωγή της κυτταρικής ανανέωσης 
(turnover)

2. Χόριο 
- Προαγωγή της σύνθεσης κολλαγόνου
-  Αύξηση της εναπόθεσης γλυκοζαμινογλυ-

κανών στη θεμέλια ουσία (ενυδάτωση)

άηά PEELS
•  Μη τοξικά
•  Ασφαλή και με ελάχιστες αντενδείξεις (κατ.Β 

στην εγκυμοσύνη)
•  Αποτελεσματικά σε πολλές ιατρικές και κο-

σμητικές ενδείξεις
•  Δοκιμασμένα σε πολλές φυλές και φωτότυ-

πους(Grimes 2008)
•  Παρατηρείται τεκμηριωμένα αύξηση του πά-

χους της επιδερμίδας και του θηλώδους χο-
ρίου, αύξηση της παραγωγής των GAGS, της 
πυκνότητας του κολλαγόνου και της ποιότη-
τας των ελαστικών ινών (Ditre JAAD 1996)

•  Ενυδατικές (humectant) ιδιότητες
Effects of alpha-hydroxy acids on photoaged skin: 

a pilot clinical, histologic, and ultrastructural 
study. Ditre CM, Griffin TD, Murphy GF, Sueki H, 

Telegan B, Johnson WC, Yu RJ, Van Scott EJ. J Am 
Acad Dermatol. 1996 Feb;34(2 Pt 1):187-95

IChThyOSIS

ΜάΝΔΕλΙΚΟ
•  Λιπόφιλο υδροξυοξύ
•  Ροδοχροϊκά, ευαίσθητα 

δέρματα
• Δυσχρωμίες

)

BhA - ΣάλΙΚΥλΙΚΟ
•  β γιατί το ΟΗ είναι συνδεδεμένο με το β C
•  Είναι λιπόφιλο, οπότε διεισδύει εύκολα στο 

λιπαρό περιεχόμενο του θύλακα
•  Επηρεάζει τον καταρράκτη του αραχιδονι-

κού οξέος άρα είναι αντιφλεγμονώδες
•  Προκαλεί απολέπιση και επιτάχυνση του κυτ-

ταρικού κύκλου (διάσπαση δεσμοσωματίων)
•  Έχει αντικαρκινικές & λευκαντικές ιδιότητες
•  Πολύτιμο σε κοινή ακμή, ροδόχρου,κηλίδες
•  Ακατάλληλο (κατ.C) εγκυμοσύνη/θηλα-
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σμό, μεγάλες επιφάνειες, αλλεργία στην α-
σπιρίνη, ενεργό πεπτικό έλκος.

ΡΕΖΟΡΚΙΝΟλη - JESSNER
•  Ρεζορκινόλη (1882 Unna) φαινολικό παρά-

γωγο
•  Jessner solution (Dr Max Jessner): 14gr ρε-

ζορκινόλη, 14g σαλικυλικό, 14gr λακτικό 
σε διάλυμα αιθανόλης. Ο προάγγελος των 
συνδυαστικών peels. Στόχος η μείωση των 
παρενεργειών των συστατικών και η αύξη-
ση της αποτελεσματικότητας  με διαφορετι-
κούς τρόπους δράσης.

•  Jessner και TCA(Monheit peel)
•  Ακμή ,ροδόχρους ακμή
•  Προσοχή στους σκούρους φωτότυπους, 

αλλεργίες στα συστατικά & σε θυρεοειδο-
πάθειες N. Cassano et al. / J. Eur. Acad. 
Dennatol. Venereol. 13 (1999) 14-23

•  Τροποποιημένο jessner (κιτρικό αντι για ρε-
ζορκινόλη)

χηΜΕΙά 5
ΤCA : περί ξυδιού ο λόγος...

ΜηχάΝΙΣΜΟΣ ΔΡάΣηΣ TCA
Μετουσίωση πρωτεϊνών
•  Από τις δομές των πρωτεϊνών μόνο η πρω-

τοταγής δομή στηρίζεται σε ισχυρούς δε-
σμούς. Αντίθετα, η δευτεροταγής, η τριτοτα-
γής και η τεταρτοταγής δομή στηρίζονται σε 
ασθενέστερους και σχετικά ευμετάβλητους, 
στη θερμοκρασία και στο ρΗ δεσμούς.

•  Αυτό έχει ως συνέπεια μεταβολές στο ρΗ 
ή στη θερμοκρασία να οδηγούν σε λύση 
τέτοιων δεσμών και τροποποίηση των δο-
μών της πρωτεΐνης, με εξαίρεση την πρω-
τοταγή δομή.

•  Το φαινόμενο αυτό λέγεται ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ. 
Η στερεοποίηση των πρωτεϊνών του αβγού 
με το βράσιμο ή το "κόψιμο" του γάλακτος 
με την προσθήκη οξέων οφείλεται σε με-
τουσίωση των πρωτεϊνών.

χηΜΕΙά 6
•  Η φαινόλη είναι αρωματική οργανική ένω-

ση και είναι ευρέως διαδεδομένη στη φύση
•  Οι πολυφαινόλες (φλαβονοειδή και ανθο-

κυανίνες) αποτελούν μία σημαντική ομάδα 
αντιοξειδωτικών οι οποίες χρησιμοποιού-
νται σε θεραπείες αντιγήρανσης

•  Γνωστές σε όλους μας φαινόλες αποτελούν 
το πικρικό οξύ (το οποίο χρησιμοποιείται 
και ως ομοιοπαθητικό φάρμακο),η ρεζορ-
κινόλη, η υδροκινόνη και η παρακεταμό-
λη η οποία έχει τις ίδιες οδούς αποτοξίνω-
σης με τη φαινόλη (αποφυγή συγχορήγη-
σης-μεθαιμοσφαιριναιμία)

MηχάΝΙΣΜΟΣ ΔΡάΣηΣ φάΙΝΟληΣ
•  Διάσπαση σουλφιδικών δεσμών => κερα-

τόλυση
•  Μετουσίωση πρωτεϊνών
•  Διάσπαση κυτταρικών μεμβρανών
•  Αδρανοποίηση ενζύμων
•  Καταστροφή μελανινοκυττάρων
•  Αναισθητική δράση στις ευαίσθητες νευρι-

κές απολήξεις μέσω της πρωτεϊνικής πήξης
•  Σε συνδυασμό με croton oil για αύξηση της 

διεισδυτικότητας στα βαθιά peelings φαινό-
λης

άΝάΣΚΟΠηΣη ΜηχάΝΙΣΜΟΥ ΔΡάΣηΣ
AHA
•  Αναστολή ηλεκτρικών δεσμών μεταξύ των 

πρωτεϊνών και της προσκόλλησης των κε-
ρατινοκυττάρων μέσω των δεσμοσωμάτων. 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

TCA
•  Μετουσίωση πρωτεϊνών και διάσπαση των 

δεσμών μεταξύ των αμινοξέων.
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ & ΧΟΡΙΟ

ΦΑΙΝΟΛΗ
•  Πήξη πρωτεϊνών, ομοιοπολικοί δεσμοί με-

ταξύ των πρωτεϊνών. 
ΧΟΡΙΟ

άΥξηΤΙΚΟΙ ΠάΡάγΟΝΤΕΣ & ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ
•  Tranforming Growth Factor β3 (κολλαγό-

νο τύπου I)
•  Vascular Endothelial GF (μείωση ερυθήμα-

τος και φλεγμονής)
•  Fibroblast GF (διέγερση παραγωγής κολλα-

γόνου)
•  Epidermal lGF (πάχυνση δέρματος)
•  Platelet-derived GF
•  Interleukin 1&10

Chemical Peeling: A Useful Tool in the Office 
M. Truchuelo,a, P. Cerdα,b L.F. FernαndezcActas 

Dermosifiliogr. 2017;108(4):315---322

•  Ποιες χημικές ουσίες χρησιμοποιούμε στα 
peelings;

•  Σε ποια στοιβάδα του δέρματος εντοπίζε-
ται η παθογένεια του προβλήματος που θέ-
λω να λύσω (ενδείξεις) και σε ποιο σημεί-
ο του σώματος;

•  Γνωρίζω καλά την τεχνική και τις παραμέ-
τρους εφαρμογής;

ΠΡΟΒληΜάΤά ΠΡΟΣ λΥΣη

πρόβλημα εντόπιση

• Τραχύτητα 
• Κηλίδες

• Μέλασμα
• Ουλές ακμής
• Ενεργός ακμή

• Λεπτές γραμμές
• Βαθιές ρυτίδες

• Κεράτινη στοιβάδα
• Βασική στοιβάδα, βάθος 

επιδερμιδικών θηλών
• Επιδερμίδα –χόριο 
• Επιδερμίδα –χόριο-

υποδόριο
• Επιδερμίδα

• Επιδερμίδα-χόριο
• Βαθύ χόριο

ΙΣΤΟλΟγΙΚη άΝΤΙΣΤΟΙχΙΣη ΒάΘΟΥΣ 
PEELINg

ΙηλΙάΚη φάΚΙΔά (SOLAR LENTIgO)

ΚάΤάΤάξη PEELINgS
Επίπεδο τραυματισμού 
•  Πολύ επιφανειακά
• Επιφανειακά
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• Μέτρια
• Βαθιά
Μηχανισμός  δράσης 
•  Καυστικά (TCA, croton oil)
•  Μεταβολικά (αρβουτίνη, αζελαικό, βιτ. C, κιτρι-

κό, γλουταθειόνη, γλυκολικό, κοζικό, λακτι-
κό, μανδελικό, φυτικό, πουριβικό, ρετινόλη)

•  Τοξικά (υδροκινόνη, φαινόλη, ρεζορκινό-
λη, σαλικυλικό)
IPS:chemical peels for the aging faces of all skin 

types. Peter Paul Rullan, Amir M.Karam

Επί της ουσίας: Κάθε χημική ουσία που 
χρησιμοποιούμε θα μπορούσε να δώσει 
διαφορετικό βάθος απολέπισης ανάλο-
γα με τα εξής δεδομένα:
•  Είδος της ουσίας
•  Συγκέντρωση, pΗ, έκδοχα του σκευάσμα-

τος (gel/solution)
•  Τρόπος εφαρμογής 
•  Χρόνος εφαρμογής
•  Περιοχή δέρματος(λαιμός, ντεκολτέ, χέρια, 

πλάτη, πρόσωπο)
•  Φωτότυπος, φυλή (mixed race)
•  Κατάσταση δέρματος, δερματοπάθειες
•  Προετοιμασία (αύξηση αναγενητικής ικανό-

τητας  δέρματος,καλύτερη ανταπόκριση)
•  Χρήση τοπικών ερεθιστικών ουσιών / δια-

δικασιών
•  Πρόσφατη λήψη ισοτετρινοίνης

Guidelines for chemical peeling in Japan Journal of 
Dermatology 2012; 39: 321–325

ΠΟλλΕΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙλΟγΕΣ...
•  Peeling Ρετινόλης (ρετινόλη 3% σε συνδυα-

σμό με ισχυρά αντιγηραντικά & αντιοξειδω-
τικά συστατικά)

•  Peeling ΤCA με μικρό ποσοστό φαινόλης
•  Peeling με συνδυασμό TCA,kozic acid, 

ferulic acid, bexaretinyl complex
•  Peeling αζελαϊκού & σαλικυλικού οξέος
•  Peeling Μανδελικού & κιτρικού οξέος
•  Τροποποιημένα jessner (σαλικυλικό,λακτι-

κό, κιτρικό)
•  Boutique or pamper peels (προτιμώ τον ό-

ρο μεσοθεραπευτικά peels): συνδυασμός 
των συμβατικών peel με εκχυλίσματα βο-
τάνων, βιταμίνες & άλλα συστατικά ενσω-
ματωμένα σε ειδικό σύστημα διείσδυσης 

γΕΝΙΚά ΟΙ ΣΥγχΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚΕΣ 
ΤάΣΕΙΣ ΕΙΝάΙ:
•  Ανανέωση της επιδερμίδας με την ελάχιστη 

δυνατή -απαραίτητη απολέπιση

•  Αποφυγή δημιουργίας έντονης φλεγμονώ-
δους αντίδρασης και μείωσης των ανοσο-
λογικών μηχανισμών του δέρματος

•  Συνδυασμοί τεχνικών πχ microneedling ή 
laser fractional CO2 και peeling ,με στόχο 
την αυξημένη αποτελεσματικότητα και τη 
μείωση των παρενεργειών

•  Συνδυασμοί διαλυμάτων με διαφορετικά οξέα
Sharad J. Combination of microneedling 
and glycolic acid peels for the treatment 

of acne scars in dark skin. J. Cosmet. Dermatol. 
2011; 10:317–23

Landau M. Combination of chemical peelings 
with botulinum toxin injections and dermal fillers. 

J. Cosmet. Dermatol. 2006; 5: 

ΜΕΡΙΚά TIPS & ΕΠΙΣηΜάΝΣΕΙΣ
•  Μικρά τραύματα ή τσιμπήματα με υπερμε-

λάγχρωση προϊδεάζουν για την τάση υπερ-
μελάγρωσης του ασθενή

•  Αποφυγή χοριακών peel σε ασθενείς με 
πρόσφατη μεγάλη απώλεια βάρους, πρό-
σφατα χειρουργημένους με ηπατικά κ νε-
φρολογικά προβλήματα (κακό επίπεδο θρε-
πτικών ουσιών) ή με  νοσήματα που επηρε-
άζουν τον θύλακο πχ ινωτικές αλωπεκίες.

•  Διαβάζω πλήρως τη σύνθεση και τη χημεί-
α του νέου σκευάσματος peeling που έχω 
επιλέξει & κυρίως τη μορφή συγκέντρωσης 
του TCA ( σε w/v, w/w )

•  Ξεκινάω από τη χαμηλότερη συγκέντρωση 
και το λιγότερο χρόνο εφαρμογής

•  Μεγάλης σημασίας ο έλεγχος της ισορροπί-
ας της φλεγμονής μετά το peel

•  σκέψη για χορήγηση βιταμίνης C (κυρίως σε 
καπνίζοντες)

•  Επιλέγω layer technique (χαμηλότερες συ-
γκεντρώσεις και αύξηση επαλείψεων ή συ-
μπλήρωση σε σημεία που δεν αντιδρούν)

Ζούμε σε μια εποχή με σοβαρές δερμα-
τολογικές προκλήσεις όπως:
•  Αύξηση ανθεκτικότητας στελεχών p.acnes 

(πχ δημιουργία biofilm) & staphylococcus 
στα γνωστά αντιβιοτικά (κλινδαμυκίνη, ερυ-
θρομυκίνη, τετρακυκλίνες)  
Nakase K1, Nakaminami H1, Propionibacterium 
acnes is developing gradual increase in resistance 
to oral tetracyclines. J Med Microbiol. 2017 
Jan;66(1):8-12

•  Αύξηση των προκαρκινικών και καρκινι-
κών βλαβών του δέρματος (Habif Clinical 

Dermatology)
•  Αύξηση της ενηλίκου ακμής

Skroza N1,2, Tolino E1,2 Adult Acne Versus 
Adolescent Acne: A Retrospective Study of 
1,167 Patients. J Clin Aesthet Dermatol. 2018 
Jan;11(1):21-25. 

Και τα peels μας δίνουν εναλλακτικές/
συμπληρωματικές θεραπευτικές λύσεις 
γιατί έχουν:
•  Αντιμικροβιακή δράση

Takenaka Y1, Hayashi N,. J Dermatol. Glycolic 
acid chemical peeling improves inflammatory 
acne eruptions through its inhibitory and 
bactericidal effects on Propionibacterium acnes. 
J Dermatol 2012 Apr;39(4):350-4. 
Alicia A O'Connor ,Patricia M Lowe , Chemical 
peels: A review of current practice Autralasian 
Journal of Dermatology(2018) 59, 171–181 

•  Μανδελικό: Mandelamine φάρμακο με χρή-
ση σαν αντισηπτικό των ουροφόρων οδών

άντικαρκινική δράση-θεραπείες πεδίου
The new fluor-hydroxy pulse peel. A combination 
of 5-fluorouracil and glycolic acid. Marrero GM1, 
Katz BE. Dermatol Surg. 1998 Sep;24(9):973-8.
Superficial chemical peels. Zakopoulou N1, 
Kontochristopoulos G. J Cosmet Dermatol. 2006 
Sep;5(3):246-53
Tasleem Arif Salicylic acid as a peeling agent: 
a comprehensive review Clin Cosmet Investig 
Dermatol. 2015; 8: 455–461
Chemical Peels in Skin Cancer: A Review by POLYTIMI 
SIDIROPOULOU, MD; STAMATIS GREGORIOU, 
MD, PhD; DIMITRIS RIGOPOULOS, MD, PhD; and 
GEORGIOS KONTOCHRISTOPOULOS, MD, PhD  j 
clin aesthet dermatol2020;13(2):53–57 

άντιακνεϊκή & άντιγηραντική δράση
Skroza, Nevena et al. “Adult Acne Versus Adolescent 
Acne: A Retrospective Study of 1,167 Patients” 
Journal of clinical and aesthetic dermatology vol. 
11,1 (2018): 21-25. 
Tan, A U et al. “A review of diagnosis and treatment 
of acne in adult female patients” International 
journal of women's dermatology vol. 4,2 56-71. 
23 Dec. 2017, doi:10.1016/j.ijwd.2017.10.006

ΣΥΜΠΕΡάΣΜάΤΙΚά
•  Η ενασχόληση με τα peels απαιτεί μελέτη 

και επιμόρφωση 
•  Αποτελούν ένα πολύτιμο, αξιόπιστο και δι-

αχρονικό εργαλείο στην αισθητική και κλι-
νική Δερματολογία το οποίο οφείλουμε να 
διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε

Chemical peels: A review of current practice .Alicia A O’Connor, Patricia M Lowe, Stephen 
Shumack and Adrian C Lim. Australasian Journal of Dermatology (2017)
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άΠΟΤΡΙχΩΣη ΜΕ LASER: ΟΡΙΣΜΟΣ
•  Το 1998 ο FDA εισάγει τον όρο Permanent 

Hair Reduction ως την μακροπρόθεσμα 
σταθερή μείωση του αριθμού των τριχών, 
που επανεκφύονται μετά από θεραπεία με 
Laser, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αρ-
κετές συνεδρίες. 

•  Ο χρόνος της επανέκφυσης των τριχών θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ένα πλή-
ρη κύκλο τους

Ο ΚΥΚλΟΣ ΖΩηΣ ΤΩΝ ΤΡΙχΩΝ
•  Αναγενές στάδιο: περίοδος αύξησης (80-

85% των τριχών βρίσκονται σε αυτή τη πε-
ρίοδο)

•  Καταγενές στάδιο: περίοδος ηρεμίας ( 10-
15% των τριχών)

•  Τελογενές στάδιο: περίοδος απόπτωσης της 
τρίχας (1-3% των τριχών) 

ΤΟ χΡΩΜά ΤΩΝ ΤΡΙχΩΝ
•  Ευμελανίνη σε μαύρες, καστανόχροες και 

ξανθές 
•  Φαιομελανίνη σε κόκκινες 
–  Η απορρόφηση της φαιομελανίνης σε ο-

ποιοδήποτε μήκος κύματος είναι πολύ μι-
κρότερη από αυτή της ευμελανίνης 

•  Οι ξανθές τρίχες έχουν μειωμένο αριθμό 
μελανοσωμάτων 

•  Οι λευκές δεν περιέχουν χρωστική (ολική 
έλλειψη  τυροσινάσης)

•  Οι γκρίζες περιέχουν μειωμένο αριθμό ε-
νεργά παραγωγικών μελανοκυττάρων    

η ΕΠΙλΕΚΤΙΚη φΩΤΟΘΕΡΜΟλΥΣη
•  Εκπομπή κατάλληλου μήκους κύματος που 

απορροφάται προνομιακά από το στόχο 
(ενδογενές χρωμοφόρο μελανίνη)

•  Διάρκεια ακτινοβόλησης μικρότερη ή ίση 

από τον απαιτούμενο χρόνο θερμικής χα-
λάρωσης (TRT)του στόχου 

•  Ικανή παροχή ενέργειας για την επίτευξη 
της αναγκαίας θερμοκρασίας για την κατα-
στροφή του στόχου. Χρόνος θερμικής κα-
ταστροφής (TDT) 

•  Μη ειδικό στόχο αποτελούν τα βλαστοκύτ-
ταρα που εντοπίζονται στο έξω έλυτρο της 
τρίχας στη περιοχή της διογκώσεως (bulge)

•  Η θερμική καταστροφή τους επιτυγχάνεται 
από τη διάχυση της ενέργειας που απορρο-
φάται από τη μελανίνη των τριχών (χρόνος 
θερμικής καταστροφής) 

ΠάΡάΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ LASER
•  Η αποτελεσματικότητα της επιλεκτικής α-

πορρόφησης από τη μελανίνη στηρίζεται 
στην κατάλληλη επιλογή των παρακάτω 
παραμέτρων

ΕΥγΕΝΙά ΔΡΕΚΟλΙά  
Δερματολόγος - άφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης της ά’ Πανεπιστημιακής Κλινικής άφροδισίων & Δερματικών 

Νόσων, Νοσοκομείο άνδρέας Συγγρός

Laser αποτρίχωσης  
ύπαρχει καταΛΛηΛη 

ηΛικια εναρξησ; 
ειναι παντα απότεΛεσματικό;

• Η θεραπεία με Laser είναι το Gold standard της αποτρίχωσης 
• 22 χρόνια εμπειρίας μετά την πρώτη εφαρμογή του Ruby Laser (694nm), 

αποδεικνύουν πως ενώ είναι μια ασφαλής διαδικασία, κάποιες ειδικές 
συνθήκες και παράμετροι το κάνουν λιγότερο αποτελεσματικό

• Λίγα δεδομένα υπάρχουν για τους παιδιατρικούς ασθενείς 
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–  Μήκος κύματος
–  Διάρκεια παλμού
–  Ενέργεια
–  Μέγεθος spot
–  Σύστημα ψύξης

ΠΟΙά ΕΙΝάΙ η ΚάΤάλληλη ηλΙΚΙά 
ΕΝάΡξηΣ ΤηΣ άΠΟΤΡΙχΩΣηΣ ΜΕ LASER;
Ηλικία έναρξης – Laser αποτρίχωσης
•  Η ανάπτυξη των τελικών τριχών, ύστερα α-

πό  σταδιακή αντικατάσταση του χνοώδους 
τριχώματος, συμβαίνει κατά την εξέλιξη της 
εφηβείας ως δευτερεύων χαρακτηριστικό 
του φύλου 

•  Η νωρίτερα από το ηλικιακό αναμενόμενο, 
εμφάνιση τελικών τριχών σε παιδιά, απαιτεί  
ενδοκρινολογική διερεύνηση 

•  Δυνητικά, αποτρίχωση με laser σε εφήβους 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από το στάδιο 
3 και μετά κατά Tanner 

•  Συγγενείς παθήσεις όπως η υπερτρίχωση 
τύπου εμβρυικού χνοός, δημιουργούν έ-
ντονη ψυχολογική επιβάρυνση τόσο στα 
παιδιά όσο και στους γονείς τους

•  Οι θεραπείες με laser μπορεί να υπερέ-
χουν έναντι άλλων μεθόδων διότι είναι πιο 
γρήγορες, λιγότερο επώδυνες και εύκολες 
στην εφαρμογή 

ΘΕΡάΠΕΥΟΝΤάΣ ΠάΙΔΙά ΚάΙ ΕφηΒΟΥΣ 
•  Ο υπεύθυνος ιατρός θα πρέπει να είναι ε-

ξαιρετικά προσεκτικός και να έχει κάλυψη 
από άλλες ειδικότητες

•  Το περιβάλλον θεραπείας θα πρέπει ν’ αρ-
μόζει σε παιδιατρική φροντίδα

•  Πιστοποιητικό συγκατάθεσης από τους γο-
νείς αλλά και αποδοχή από το παιδί για τη 
διαδικασία

•  Εάν ο υπεύθυνος ιατρός κρίνει πως το παι-
δί δεν επιθυμεί την κοσμητική παρέμβαση 
η θεραπεία δεν πρέπει να γίνεται  

ΕΝάΣ άλλΟΣ ηλΙΚΙάΚΟΣ ΣΤάΘΜΟΣ 
ΕΙΝάΙ η ΕΜΜηΝΟΠάΥΣη
•  Η εμμηνόπαυση συνδέεται με έκπτωση των 

οιστρογόνων, της προγεστερόνης και αυξη-
μένη δράση των ανδρογόνων στους σμηγ-
ματογόνους αδένες και τους τριχικούς θυ-
λάκους με συνέπεια τη μετατροπή του χνο-
ώδους τριχώματος σε τελικό  

•  Η ποσότητα των τριχών του σώματος τεί-
νει να μειώνεται στην εμμηνόπαυση σε α-
ντίθεση με την τριχοφυΐα του προσώπου 
που αυξάνεται ακόμα και σε ηλικιωμένα 
άτομα

•  Οι γκρίζες ή λευκές τρίχες αποτελούν πρό-
βλημα για την αποτρίχωση με laser λόγω 
έλλειψης χρωμοφόρου 

η ΘΕΡάΠΕΙά ΜΕ LASER ΕΙΝάΙ ΠάΝΤΟΤΕ 
άΠΟΤΕλΕΣΜάΤΙΚη;
Παράδοξη Υπερτρίχωση
•  Ορισμός: Ενεργή ανάπτυξη τελικών τριχών 

εντός και εκτός των ορίων της φωτοαπο-
τρίχωσης 

•  Κλινική εικόνα: αύξηση σε πυκνότητα, 
χρώμα και πάχος των τριχών. Δημιουργεί 
έντονη ανησυχία στους ασθενείς ως μείζον 
κοσμητικό πρόβλημα

•  Συμβαίνει με όλα τα γνωστά lasers, συχνό-
τερα με το IPL

•  Συχνότητα εμφάνισης: 0,6% - 10% 
•  Συχνότερο σε φωτότυπους III-IV (μεσογεια-

κής προέλευσης)
•  Σε γυναίκες με ΣΠΩ ή τοπική χρήση μινο-

ξιδίλης 
•  Συχνότερα στο πρόσωπο, λαιμό και χέρια 

στις γυναίκες. Βραχίονες, ώμους και λαιμό 
στους άνδρες   
Έναρξη: 4-20 μήνες μετά την πρώτη συνε-

δρία. Σε συνολικά 2-8 συνεδρίες
Οφείλεται: 

–  σε χαμηλή παροχή ενέργειας, λιγότερο δυ-
νατή για να επιτευχθεί θερμική καταστροφή 
του τριχικού θυλάκου. 

–  σε διάχυση της θερμότητας στην περιβάλ-
λουσα περιοχή
Προκαλείται ενεργοποίηση των θυλακι-

κών βλαστοκυττάρων, διαμέσου των πρωτεϊ-
νών θερμικού shock , αλλά και άλλων αυξη-

τικών παραγόντων που επάγουν το συγχρονι-
σμό της τριχοφυΐας σε τελικό αναγενές στάδιο   

Αντιμετώπιση 
•  Ασθενείς με σύνδρομο ΣΠΩ, φωτότυπο III-

IV, με χνοώδες τρίχωμα που δεν καθορίζο-
νται εύκολα τα όρια της αποτρίχωσης, θα 
πρέπει να αποφεύγονται ή να ενημερώνο-
νται πλήρως για την επιπλοκή αυτή

•  Πλήρης ορμονολογικός, υπερηχογραφικός 
έλεγχος 

•  Συχνότερα μεσοδιαστήματα συνεδριών 1-
1,5 μήνες  

•  Μεγαλύτερη παροχή ενέργειας, κάθετα 
στην επιδερμίδα με επαρκή ψύξη

•  Εναλλαγή διοδικού με Αλεξανδρίτη εάν εί-
ναι εφικτό 

PILI BIgEMINI
•  Εκτός από το παράδοξο φαινόμενο μια 

συνακόλουθη επιπλοκή είναι η εμφάνι-
ση διδυμίας τριχών (Pili bigemini), η ο-
ποία παρατηρείται κυρίως με το laser 
Alexandrite

•  Η ερμηνεία του φαινομένου βασίζεται επί-
σης στη χαμηλή ενέργεια η οποία αντί να 
καταστρέψει τον τριχικό θύλακο ενεργοποι-
εί τα βλαστοκύτταρα να διαφοροποιηθούν 
οδηγώντας στην εμφάνιση της διδυμίας 

ΣΥΜΠΕΡάΣΜάΤά
•  Κατάλληλη ηλικία έναρξης της αποτρίχω-

σης με laser θεωρείται η εμμηναρχή για τα 
κορίτσια και το στάδιο 3-4 κατά Taner για τα 
αγόρια, ενώ έχει αποδειχθεί ασφαλής και 
σε μικρότερες ηλικίες

•  Η εμμηνόπαυση παρουσιάζει αύξηση των 
τριχών στο πρόσωπο με δυσκολία για την 
αποτρίχωση με laser όταν αυτές μετατρα-
πούν σε λευκές ή γκρίζες

•  Η αποτρίχωση με laser είναι ασφαλής δια-
δικασία στα χέρια έμπειρου δερματολόγου, 
παρόλα αυτά παράδοξα φαινόμενα μπορεί 
να συμβούν μειώνοντας την αποτελεσματι-
κότητα της  ID
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Γ
ιά τον λόγο αυτό χρησιμοποι-
ούνται πηγές που εκπέμπουν 
στο υπέρυθρο φάσμα. Ο στόχος 
της ακτινοβολίας είναι η μελανί-

νη που είναι συγκεντρωμένη στην βά-
ση του στελέχους και στο τριχοθυλά-
κιο. Γιά μία σωστή αποτρίχωση πολύ 
σημαντικοί παράγοντες είναι ο δερμα-
τικός φωτότυπος και η υφή και το χρώ-
μα της τρίχας, γιατί καθορίζουν την επι-
λογή του κατάλληλου μήκους κύματος 
της ακτινοβολίας. 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διαδοχικές 
φάσεις της τρίχας, κατά τις οποίες παρου-
σιάζεται λέπτυνση και αποχρωματισμός, 
είναι αναγκαία η τροποποίηση των παρα-
μέτρων εκπομπής. Γιά την επίτευξη της 
επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης ο παλμός 
πρέπει να μεταβάλλεται γιά να παραμένει 
αποτελεσματικός στις λεπτότερες και με 
μειωμένη περιεκτικότητα χρωμοφόρων 
τρίχες, μειώνοντας την διαρκειά του αλ-
λά αυξάνοντας τo peak power.

Το laser Nd:YAG στα 1064 nm είναι το 
σύστημα με την μεγαλύτερη διείσδυση 
στους ιστούς και προσφέρει μία ασφα-
λή και εύχρηστη λύση στην αποτρίχω-
ση των σκούρων φωτότυπων.

Τα συστήματα διοδικού laser παρέχουν 
θεραπείες αποτρίχωσης με ταχύτητα και 
ευκολία με μία τεχνική “in motion” εκ-
πέμποντας παλμούς χαμηλής ενέργειας 
και μεγάλης συχνότητας. Στην πορεία 
των θεραπειών συχνά παρατηρείται πα-
ραμονή των ανοικτόχτωμων και λεπτών 
τριχών που απαιτούν μεγαλύτερες ενέρ-
γειες παλμού σε μικρότερους χρόνους. 
Το ίδιο ισχύει και γιά τα συστήματα IPL τα 
οποία επιπλέον θέλουν μεγάλη προσο-
χή στους σκούρους φωτότυπους.

Το laser Αλεξανδρίτη στα 755 nm, που 
θεωρείται το “gold standard” στην απο-
τρίχωση, παρουσιάζει μία ικανοποιητική 
διεισδυτικότητα στούς ιστούς και μία σα-
φώς μεγαλύτερη απορροφητικότητα από 
την μελανίνη σε σχέση με το Nd:YAG, 
προσφέροντας γρήγορες και αποτελεσμα-
τικές θεραπείες. Βέβαια οι θεραπείες των 
σκούρων φωτότυπων χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής, αν και οι πρόσφατες τεχνολο-
γικές καινοτομίες επιτρέπουν στους θερα-
πευτές να χρησιμοποιούν αυτή την πη-
γή με μία τεχνική “in motion”, παρέχο-
ντας την δυνατότητα θεραπείας και στους 
σκούρους φωτότυπους με ασφάλεια.

 Στην αποτρίχωση, όπου το ζητούμενο 
είναι η αποτελεσματική θεραπεία να εναρ-
μονίζεται με τον φωτότυπο του ασθενούς, 
η πρώτη επιλογή είναι τα laser Nd:YAG 
1064nm και Αλεξανδίτη 755 nm, καθό-
σον είναι τα μόνα που προσφέρουν μεγά-
λη ευελιξία και ευχρηστία στο θέμα των 
παραμέτρων λειτουργίας (χρόνος παλ-

μού-peak power). Σ' αυτόν τον τομέα η 
σημαντική καινοτομία της DEKA είναι η 
παρουσίαση της τεχνολογίας Moveo στις 
πλατφόρμες Motus AX και Motus AY. 

Πρόκειται γιά laser Αλεξανδρίτη εξοπλι-
σμένα με μία ειδική χειρολαβή η οποία 
σαρώνει την περιοχή θεραπείας με κυ-
κλικές ή γραμμικές κινήσεις περνώντας 
αρκετές φορές πάνω από το ίδιο σημείο 
(ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλες επιφάνει-
ες όπως ο κορμός, τα άκρα, η βουβωνι-
κή χώρα και οι μασχάλες) 

Τα επαναλαμβανόμενα περάσματα 
επιτυγχάνουν την σταδιακή παροχή της 

απαιτούμενης ενέργειας γιά την κατα-
στροφή του τριχοθυλακίου (όπως ιστο-
λογικά αποδεικνύεται) χωρίς να διακιν-
δυνεύει η ακεραιότητα του δέρματος.

Η εμπειρία μας έδειξε ότι αυτή η τε-
χνική είναι αποτελεσματική και ασφα-

λής. Επίσης αποδείχθηκε πολύ δημοφι-
λής στους ασθενείς μας, ιδιαίτερα γιατί 
ήταν ανώδυνη (ένα πρόβλημα που εί-
χαμε μέ άλλα συστήματα αποτρίχωσης, 
ιδιαίτερα με τα laser Αλεξανδρίτη). Πράγ-
ματι η τεχνική πολλαπλών περασμάτων 
αυτής της χειρολαβής αρκείται σε ιδιαί-
τερα χαμηλά επίπεδα ενέργειας, περί τα 
6 με 7 J/cm2. 

Γιαυτό τον λόγο είναι τόσο καλά ανε-
κτή από τους ασθενείς και επιτυγχάνει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα (ελαφρό ερύ-
θημα-περιθυλακικό οίδημα) ανώδυνα. 

Τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας σημαί-

νουν ότι μπορούμε να επεμβαίνουμε με 
ασφάλεια ακόμα και στις εποχές του χρό-
νου που ο ασθενής εκτίθεται στην έντο-
νη ηλιακή ακτινοβολία. 

Ο ακριβής καθορισμός του φωτότυ-
που και η προσεκτική παρακολούθηση 
του δέρματος κατά την διάρκεια της θε-
ραπείας πρέπει πάντα να τηρούνται από 
τον θεραπευτή. Εαν εφαρμοστεί σωστά η 
τεχνική των επαναλαμβανόμενων περα-
σμάτων με την Moveo, μειώνει τον χρό-
νο θεραπείας και καθιστά δυνατή την δι-
αχείριση ιδιαίτερα δύσκολων περιοχών 
γρήγορα και με ασφάλεια. 

Το ευανάγνωστο και λειτουργικό 
interface επιτρέπει την επιλογή των πα-
ραμέτρων θεραπείας γρήγορα και αποτε-
λεσματικά, καθιστώντας το σύστημα ευ-
έλικτο και ευπροσάρμοστο σε κάθε θε-
ραπευτική ανάγκη. Η χειρολαβή Moveo, 

με την ενσωματωμένη ψύξη, μας επιτρέ-
πει να κάνουμε ομαλές συνεχείς κινήσεις 
πάνω από την περιοχή θεραπείας, πραγ-
ματοποιώντας πολλαπλά περάσματα μέ-
χρι να χορηγηθεί στην περιοχή η επαρ-
κής θεραπευτική δόση ενέργειας. 

Δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγο-
νός ότι τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας 
που απαιτεί η Moveo κρατούν χαμηλά 
τα κόστη συντήρησης, αυξάνοντας κατά 
πολύ περισσότερο τον χρόνο ζωής των 
αναλωσίμων του laser και των οπτικών 
εξαρτημάτων σε σύγκριση με τα κλασι-
κά συστήματα Αλεξανδρίτη.

Νέες μέθοδοι Αποτρίχωσης
Τα συστήματα 
αποτρίχωσης 

χρησιμοποιούν 
πηγές laser με σκοπό 

να πετύχουν ένα 
μόνιμο αποτέλεσμα 
χωρίς να επιφέρουν 

βλάβες (δυσχρωμίες 
ή ουλές), μειώνοντας 

μεσοπρόθεσμα τον 
αριθμό και την διάρκεια 

των απαιτούμενων 
θεραπειών. Η 

αποτελεσματική, 
σε βάθος χρόνου, 

αποτρίχωση απαιτεί την 
επιλεκτική καταστροφή 

του ίδιου του 
τριχοθυλακίου, όπως και 
των τριχοειδών αγγείων 
του.Εφ' όσον οι δομές 

αυτές βρίσκονται σε 
βάθος η ακτινοβολία 
πρέπει να μπορεί να 

διεισδύει βαθιά στους 
ιστούς.

Prof. Giovanni Cannarozzo
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Ιστολογικά δερματικά παρασκευάσματα με αιματοξυλίνη και εοσίνη (Η&Ε). (Α): Θετικό δείγμα. Η τρίχα έχει φολιδω-
τή δομή, τα μελανοκύτταρα και ταο γασικά κύτταρα του βολβού είναι φυσιολογικά, όπως επίσης και οι παρακείμε-
νοι αδένες. (Β): Ιστολογική εικόνα κατόπιν κλασικής θεραπείας αποτρίχωσης (μονό πέρασμα) με λέιζερ 755 nm της 
DEKA. Παρατηρείται πηκτική νέκρωση με μερική αποκόλληση του περιτριχίου και μέρους του φλοιού της τρίχας. (C): 
Ιστολογική εικόνα κατόπιν θεραπείας με κεφαλή Moveo (πολλαπλά περάσματα) με λέιζερ 755 nm της DEKA. Και εδώ 
παρατηρείται πηκτική νέκρωση, αλλά αυτή τη φορά σε ολόκληρη τη δομή της τρίχας (μυελός, φλοιός και περιτρίχιο).

Κεφαλή Moveo. Τα συστήματα λέιζερ που εκπέμπουν στο 
ορατό και υπέρυθρο φάσμα παρουσιάζουν μεγάλη ανά-
κλαση δέσμης στην επιδερμίδα. Τo Moveo σχεδιάστη-
κε για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η DEKA ανέ-
πτυξε τεχνολογία για τη βελστιστοποίηση του 
συστήματος κεφαλή-δέρμα που διπλασιά-
ζει την απορροφούμενη από το δέρμα 
ενέργεια. Η άκρη από ζαφείρι που 
έρχεται σε συνεχή επαφή με το 
δέρμα χαμηλώνει τον δεί-
κτη ανάκλασης πετυχαί-
νοντας μείωση των απω-
λειών ενέργειας.
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Τα πολυνουκλεοτίδια προ-
σελκύουν τα μόρια του νε-
ρού σε μεγάλο βαθμό και 

χρησιμεύουν στο να απομακρύ-
νουν τις ελεύθερες ρίζες. 

Μέσω της δράσης τους επιτυγ-
χάνεται ένα ιδανικό περιβάλλον 
για την αναπτυξη των ινοβλαστών 
ενώ η βιοχημική τους επίδραση 
οδηγεί στην παραγωγή κολλαγό-
νου και ελαστίνης. Έτσι ο ιστός του 
δέρματος γίνεται πιο ελαστικός και 
ενυδατωμένος.

Το PDRN εκχυλίζεται και καθαρί-
ζεται σε υψηλή θερμοκρασία, μια 
διαδικασία που επιτρέπει την ανά-
κτηση σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
95% καθαρής δραστικής ουσίας με 
αδρανοποιημένες πρωτεΐνες και πε-
πτίδια. Αυτό εγγυάται την ασφά-
λεια του προϊόντος και την έλλει-
ψη οποιασδήποτε παρενέργειας..

Το juvenus δεσμεύει μόρια νε-
ρού, γεμίζει ενδοδερμικά τα κενά 
και κάνει τους ιστούς πιο σφιχτούς 
και πιο ενυδατωμένους. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα μια εντατική ενυ-
δάτωση του δέρματος από το βά-
θος δίνοντας μια όψη πιο σφρηγιλή. 

Επιπλέον, το juvenus χρησιμεύει 
ως κάθαρση των ελεύθερων ριζών 
δηλαδή έχει αντιοξειδωτική δράση.

Η εκτεταμένη ενυδάτωση και η 
αντιοξειδωτική δράση συμβάλλουν 
στην δημιουργία ενός βέλτιστου φυ-
σιολογικού περιβάλλοντος για η δι-
έγερση της μεταβολικής δραστηριό-
τητας των ινοβλαστών και την ανα-
γέννηση τους. Έτσι, το juvenus βελ-
τιώνει την ελαστικότητα του δέρμα-
τος και είναι αποτελεσματικό ενά-
ντια της γήρανσης και της φωτο-
γήρανσης.

ΠΟΙά ΕΙΝάΙ Τά ΩφΕλη ΤΟΥ JUvENUS;

Juvenus by Croma 
Ένα νέο προιόν PDRN 
στην γκάμα της Croma

άΠΟ ΤηΝ ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚη ΒΙΒλΙΟΘηΚη ΤηΣ SADENT

Tι είναι όμως το PDRN; 
To PDRN (poly deoxy 

ribo nucleotide) 
είναι μϊξη από 

δεοξυριβονουκλεοτίδια.
Μια μακριά σειρά 

(δεοξυριβο)
νουκλεοτιδίων 

σχηματίζουν την 
πολυνουκλεοτιδική 

ραχοκοκαλιά. 
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ΚΩΝΣΤάΝΤΙΝΟΣ ΜΠάλάΣ  
Καθηγητής της Σχολής ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Διευθυντής του Εργαστηρίου ηλεκτρονικής και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιο-ιατρικής Τεχνολογίας  
Ιδρυτής της Εταιρίας QCELL, Τεχνοβλαστού του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Δερματοσκόπιο Spectral View
ειΣαγει την ΔΥναΜικη τηΣ πΟλΥφαΣΜατικηΣ απεικΟνιΣηΣ 
Στην κλινικη ΔεΡΜατΟλΟγια τΟΥ 21ου αιωνα

Μπορούμε εύκολα να φαντασθούμε ότι η ανάπτυξη 
απεικονιστικών συσκευών βασισμένη σε νέες ανι-
χνευτικές διατάξεις με την δυνατότητα απεικόνισης 

σε πάμπολες φασματικές ζώνες («χρώματα»), εντός και εκτός 
του ορατού φάσματος, θα αποτελούσαν σημαντική πηγή επι-
πρόσθετων διαγνωστικών πληροφοριών.  

Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών που συνδυάζουν τις τερά-
στιες αναλυτικές δυνατότητες της φασματοσκοπίας με την χω-
ρική διακριτική ικανότητα υψηλής ευκρίνειας των σύγχρονων 
αισθητήρων απεικόνισης, καθώς και η ολοκλήρωσή τους σε 
μια εύχρηστη συσκευή χειρός, αποτελεί ένα παγκοσμίου επι-
πέδου επίτευγμα της  QCELL1 , εταιρίας` τεχνοβλαστού του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης. Για το επίτευγμά της αυτό, η QCELL ανα-
δείχθηκε ως μια από τις κορυφαίες εταιρίες της Ευρώπης στον 
τομέα της ιατρικής απεικόνισης για το έτος 2021 από το αμε-
ρικάνικο περιοδικό “Healthcare Tech Outlook2”.

Η πρώτη εφαρμογή της κατοχυρωμένης με διεθνή διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας φασματικής όρασης έγινε στον 
τομέα της δερματοσκόπισης υλοποιώντας το πρώτο διεθνώς 
δερματοσκόπιο πολυφασματικής απεικόνισης με την ονο-
μασία “Spectral View Dermoscope”. Το δερματοσκόπιο 
“Spectral View” επιτελεί όλες τις λειτουργίες των σύγχρο-
νων ψηφιακών δερματοσκοπίων, όπως για παράδειγμα: έγ-
χρωμη απεικόνιση σε επιλεγόμενες μεγεθύνσεις, ολόσωμη 
(full body) απεικόνιση για χαρτογράφηση και παρακολού-
θηση σπίλων, αρχειοθέτηση και συγκριτική αξιολόγηση 
ψηφιακών εικόνων, τηλε-ιατρική κλπ. Πέραν αυτών όμως, 
η συσκευή Spectral View παρέχει, μέσω πλήρως αυτο-
ματοποιημένων διαδικασιών, μια σειρά από νέες απει-
κονιστικές επιλογές, οι οποίες παρέχουν σημαντικές δι-

αγνωστικές πληροφορίες.  
Ειδικότερα, η συσκευή επιτρέπει την σε πραγ-

ματικό χρόνο συν-παρατήρηση ψηφιακών έγ-
χρωμων και υπέρυθρων εικόνων. Μέσω της 
φασματικής απεικόνισης στο υπέρυθρο μέρος 
του φάσματος, καθίσταται δυνατή η διαφανο-

σκόπηση των ανώτερων στρωμάτων του δέρμα-
τος. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνονται οι διαγνωστικές πλη-
ροφορίες και καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε βαθύτερα 
στρώματα, παρέχοντας την δυνατότητα της ψηφιακής χαρ-
τογράφησης της πυκνότητας των μελανοκυττάρων στα βα-
θύτερα στρώματα του δέρματος. Αυτό αποτελεί σημαντι-
κή πληροφορία για την υποβοήθηση της διαφοροδιάγνω-
σης  και ένα επιπλέον κριτήριο ταυτοποίησης μελαχρωμα-
τικών αλλοιώσεων.

Ανάλογης χρησιμότητας είναι η απεικονιστική επιλογή 
στο υπεριώδες μέρος τους φάσματος που βρίσκεται στο άλ-
λο άκρο του ορατού οπτικού φάσματος. Η χρησιμότητά της 

έγκειται στην επιλεκτική απεικόνιση της επιδερμίδας 
αναδεικνύοντας, για παράδειγμα, υποκλινικές κη-
λίδες, ενδείξεις φωτογήρανσης με την δυνατότητα 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας θεραπειών. 

Η συσκευή “Spectral View” επιτελεί επίσης ψηφια-
κή και ποσοτική απεικόνιση φθορισμού αντικαθιστώ-

ντας τις παραδοσιακές τεχνικές βασισμένες σε λαμπτή-
ρεςWoods. Παρέχοντας ποσοτική μέτρηση της έντασης 

και της έκτασης των νησίδων φθορισμού, επιτρέπει την 

αντικειμενική εκτίμηση και παρακολούθηση μυκητιάσεων, της 
ακμής και διαφόρων ορμονικών διαταραχών.

Τέλος, αξιοποιώντας την πολυφασματική απεικόνιση καθί-
σταται δυνατή η ανάδειξη του αγγειακού πλέγματος και των 
νέο-αγγειώσεων, η μέτρηση του ερυθήματος σε ερεθισμούς 
που παρατηρούνται π.χ. σε δερματίτιδες, αλλεργικές αντιδρά-
σεις και λόγω φωτοευαισθησίας.

Το δερματοσκόπιο Spectral View ενσωματώνει και αναβαθ-
μίζει συνολικά σχεδόν όλες τις τεχνικές απεικόνισης που χρη-
σιμοποιούνται στην κλινική δερματολογία σε μια φορητή συ-
σκευή. Συνιστά μια εξαιρετική φωτογραφική συσκευή, ένα προ-
ηγμένο ψηφιακό μικροσκόπιο, μία κάμερα φασματικής απει-
κόνισης και έναν ψηφιακό απεικονιστή φθορισμού. 

Πέραν αυτών, το Spectral View επιτελεί μια σειρά από και-
νοτόμες απεικονιστικές λειτουργείες, οι οποίες περιλαμβάνουν 
την υπέρυθρη και την φασματική απεικόνιση. Αυτές οι τεχνο-
λογικά προηγμένες απεικονιστικές τεχνολογίες προσφέρουν 
επιπρόσθετες πληροφορίες για την ανίχνευση και την ταυτο-
ποίηση παθολογικών καταστάσεων σε πρώιμο στάδιο, κα-
θιστώντας αδιαμφισβήτητη την σημασία του δερματοσκοπί-
ου “Spectral View” ως ένα αναντικατάστατο διαγνωστικό και 
ερευνητικό εργαλείο.    

BIBλΙΟγΡάφΙά
1. https://qcell.tech/  
2.  https://medical-imaging-europe.healthcaretechoutlook. com/

vendor/qcell-trailblazing-medical-diagnosis-throughspectral-
vision-cid-2279-mid-205.html 

Παρά τις ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις σε 

όλους τους επιμέρους 
τομείς της ιατρικής 

απεικόνισης, τα ιατρικά 
«-σκόπια»: μικροσκόπια, 

οφθαλμοσκόπια, 
ενδοσκόπια, 

δερματοσκόπια, κλπ 
βασίζονται εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια 
στην τριχρωματική 
όραση/απεικόνιση. 

Παρά το γεγονός ότι 
το οπτικό σύστημα 

των ιατρών “oculus-
medicus” είναι ευαίσθητο 

και εκπαιδευμένο 
να αναγνωρίζει με 

ικανοποιητική, αρκετές 
φορές, ειδικότητα και 

ευαισθησία δυσδιάκριτα 
μοτίβα ιστικών 

αλλοιώσεων, παραμένει 
φυσικά περιορισμένο 

από το πολύ μικρό 
φασματικό εύρος της 

ευαισθησίας του.
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Hυγιεινή είναι η πρακτική του να διατηρεί κανείς τον εαυ-
τό του αλλά και το περιβάλλον του καθαρό προκει-
μένου να αποφεύγονται ασθένειες ή μολύνσεις. Συνε-

πώς, η υγιεινή του δέρματος και των ματιών περιλαμβάνει τό-
σο τον καθαρισμό τους όσο και την φροντίδα της υγείας τους. 
Στη σύγχρονη εποχή, ο καθαρισμός έχει ξεπεραστεί ως απλή 
ανάγκη για αφαίρεση των ρύπων και έχει καθιερώσει τη θέ-
ση του ως μια τελετουργία χαλάρωσης και ως τρόπος βελ-
τίωσης της όψης και της υγείας του δέρματος. Είναι σημαντι-
κό, ωστόσο, να διατηρείται η λεπτή ισορροπία μεταξύ καθα-
ρισμού του προσώπου και των ματιών και της διατήρησης της 
ομοιόστασής τους.

γΙάΤΙ ΕΙΝάΙ ΤΕλΙΚά άΠάΡάΙΤηΤΟΣ Ο ΚάΘάΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;

Ο καθαρισμός του προσώπου αλλά και το ντεμακιγιάζ, εί-
ναι σημαντικό να αποτελούν μέρος της καθημερινής περιποί-
ησης της επιδερμίδας ώστε να επιτρέπουν στο δέρμα να ανα-
πνέει, να ενυδατώνεται και να προστατεύεται από ερεθισμούς. 
Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη του καθαρισμού είναι τα εξής:
•  Απομάκρυνση του έντονου μακιγιάζκαι των επιβλαβών ρύ-

πων από την επιφάνεια του δέρματος που οδηγούν σε ερεθι-
σμούς ή συμβάλλουν στην πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας. 

•  Προστασία και ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού.
•  Μείωση του κινδύνου εμφάνισης μαύρων στιγμάτων και 

άλλων τύπων κηλίδων λόγω υπερπαραγωγής και εγκλω-
βισμού σμήγματος στους πόρους.

•  Προώθηση της κυτταρικής ανανέωσης απομακρύνοντας τα 
νεκρά κύτταρα.

•  Διέγερση της μικροκυκλοφορίας του δέρματος λόγω του 
λεμφικού μασάζ κατά τον καθαρισμό.

ΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤάΙ ΕΠΙΒλάΒηΣ Ο ΚάΘάΡΙΣΜΟΣ; 
Σύμφωνα με μακροχρόνιες δερματολογικές έρευνες και μελέ-

τες, ο καθαρισμός με προϊόντα που περιέχουν σκληρά επιφα-
νειοδραστικά μπορεί να οδηγήσει σε αντίστροφα αποτελέσματα 
από τα επιθυμητά για την υγεία και την όψη της επιδερμίδας. 

Τα σκληρά επιφανειοδραστικά, όπως το απλό σαπούνι, έχουν 
την ικανότητα να καταστρέφουν την δομή των πρωτεϊνών και 
των λιπιδίων της κεράτινης στιβάδας αλλά και να απομακρύ-
νουν τα υδατοδιαλυτά αμινοξέα τα οποία αποτελούν τους 
φυσικούς ενυδατικούς παράγοντες, ΝΜFs, της επιδερμίδας. 

Επιπλέον, το αλκαλικό pHτων σκληρών επιφανειοδραστι-
κών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση των κερατινο-
κυττάρων η οποία επιτρέπει να εισέρχονται τα εκάστοτε κα-
θαριστικά προϊόντα στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας 
προκαλώντας δυνητικά βιοχημικές αντιδράσεις όπως ερεθι-
σμούς ή ενοχλήσεις. 

Συμπερασματικά, εάν δεν γίνει προσεκτική επιλογή του 
κατάλληλου προϊόντος για την καθημερινή ρουτίνα ντεμακι-
γιάζ και καθαρισμού του προσώπου, είναι πιθανό η επιδερμί-
δα να ατονήσει, να αφυδατωθεί, να χάσει την ελαστικότητα της 
και να αποκτήσει θαμπή όψη με ερεθισμούς και ερυθρότητα.

O ΚάΘάΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜάΤΙΩΝ
Τα μάτια και η περιοχή γύρω από αυτά χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής τόσο ως προς την συχνότητα και τα προϊόντα του 
καθαρισμού αλλά και ως προς την μηχανική αυτού. 

Είναι γεγονός πως κατά τη διάρκεια της μέρας τα μάτια εκτί-
θενται σε μια πληθώρα μικροοργανισμών και σωματιδίων 
σκόνης τα οποία μπορεί να αποδειχθούν επιβλαβή για αυτά 
ενώ για τους χρήστες φακών επαφής και καθημερινού, έντο-

νου μακιγιάζ οι πιθανότητες αρνητικών επιπτώσεων στην πε-
ριοχή των ματιών είναι εντυπωσιακά υψηλότερες. 

Σεβόμενοι τον σπουδαίο ρόλο και την ευαισθησία των ματιών, 
είναι απαραίτητος ο ήπιος καθαρισμός τους ώστε να απομακρύ-
νονται οι επιβλαβείς ρύποι και να αποφεύγεται η εισχώρηση 
χρωστικών του μακιγιάζ στον κερατοειδή χιτώνα του ματιού.

Η προσεκτική επιλογή των προϊόντων που προορίζονται για 
χρήση στην περιοχή των ματιών είναι ιδιαίτερης σημασίας κα-
θώς αυτά θα πρέπει να είναι οφθαλμολογικά ελεγμένα ώστε 
να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.

Η μηχανική του καθαρισμού παίζει επίσης σπουδαίο ρόλο 
στο να μην αναπτύσσεται υπερβολική τριβή η οποία μπο-
ρεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και καταστροφή των βλεφα-
ρίδων. Οι βλεφαρίδες είναι σημαντικό να μένουν ενυδατωμέ-
νες και ενδυναμωμένες κατά τη διαδικασία του καθαρισμού 
και όχι να φθείρονται και να καταπονούνται. 

ΝΕΕΣ ΤΕχΝΟλΟγΙΕΣ ΚάΘάΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΚάΙ ΜάΤΙΩΝ

Πλέον η τεχνολογία των καθαριστικών προσώπου και μα-
τιών έχει εξελιχθεί ραγδαία και μπορεί κανείς να συναντήσει 
καθαριστικά τόσο σε μορφή gel ή κρέμας όσο και στη μορ-
φή καθαριστικών βαλσάμων ή διφασικών νερών καθαρισμού 
με μικκύλια.

Όσο αφορά στα τελευταία, πρόκειται για προϊόντα τα οποία 
αποτελούνται από δύο φάσεις, ελαίου και νερού, ενώ διαθέ-
τουν και μικκύλια ικανά να εγκλωβίζουν και να απομακρύνουν 
τους περιβαλλοντικούς ρύπουςαπό την επιφάνεια του δέρματος. 

Έπειτα από ανάμειξη των δύο φάσεων, τα λιπαρά στοιχεία 
διαλυτοποιούν το μακιγιάζ και ενυδατώνουν την επιδερμίδα, 
ενώ η ενεργή υδατική καθαριστική βάση σε μορφή μικκυλί-
ων, απομακρύνει αποτελεσματικά τα κατάλοιπα και τους ρύ-
πους από το πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ξέβγαλμα.

Στα προϊόντα καθαρισμού, εκτός από τις επιφανειοδραστικές 
ουσίες, είναι δυνατό να προστεθούν δραστικά συστατικά που 
θα φροντίσουν στοχευμένα την υγεία και την όψη του προσώ-
που καθιστώντας την καθημερινή ρουτίνα καθαρισμού, ρουτί-
να επανόρθωσης, αναζωογόνησης και θεραπείας. 

Στην κατηγορία των δραστικών συστατικών που μπορούν να 
ενσωματωθούν αποτελεσματικά σε ένα διφασικό νερό καθα-
ρισμού ανήκει το Υαλουρονικό Οξύ το οποίο δημιουργεί ένα 
παραμένον ενυδατικό φιλμ μετά τον καθαρισμό, η Πανθενόλη 
η οποία ενδυναμώνει τις βλεφαρίδες και φυσικά έλαια και εκ-
χυλίσματα όπως τα Argan Oil, Chamomile Oil και Cucumber 
Extract τα οποία καταπραΰνουν και θρέφουν σε βάθος την 
επιδερμίδα, επιβραδύνοντας τα σημάδια γήρανσης και προ-
στατεύοντας από ερεθισμούς ενώ προσφέρουν και ένα αίσθη-
μα φρεσκάδας και τόνωσης. 

ΒΙΒλΙΟγΡάφΙΚΕΣ άΝάφΟΡΕΣ
1.  Handbook for Cleaning/decontamination of Surfaces, Volume 

1, P. Somasundaran, ISBN 0444516646, 9780444516640
2.  The evolution of facial cleansing: substrate cleansers pro-

vide mildness benefits over leading, Sherrie L. Kinderdine, 
BS, Tim Coffindaffer, PhD, VOLUME 50, ISSUE 3, SUPPLE-
MENT , P77, MARCH 01, 2004

3.  The science behind skin care: Cleansers,Zoe Diana Draelos, 
December 2017,Journal of Cosmetic Dermatology 17(Sup-
pl 1),DOI:10.1111/jocd.12469

4.  CLEANSERS AND THEIR ROLE IN VARIOUS DERMATOLOGI-
CAL DISORDERS, Partha Mukhopadhyay, Indian J Dermatol. 
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Ο καθαρισμός 
και το ντεμακιγιάζ 

του προσώπου έχει 
εξελιχθεί κατά το 

πέρασμα των χρόνων 
από απλή τριβή 

του δέρματος 
σε άσκηση χαλάρωσης 

και βελτίωσης 
της υγείας και της 

εμφάνισής του. 
Τα σαπούνια 

που αποτελούσαν 
τον βασικό καθαριστικό 

παράγοντα, 
έχουν πλέον υποστεί 

ριζικές αλλαγές 
με μια πληθώρα 

νεότερων συστατικών 
να ενσωματώνονται 

σε αυτά.

Η σΗμασία του σωστου 
καθαρισμού & ντεμακιγιάζ 
του προσωπου καί των ματίων



Εμπλουτισμένο με Argan Oil | Cucumber Extract | Chamomile Oil

Μητρομάρα 77, Αχαρνές 13678, Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 24 44 378 - Fax: +30 210 24 40 973 
www.froika.com - e-mail: info@froika.com

Κατάλληλο για • Ξηρό, μικτό δέρμα • Λιπαρό δέρμα με τάση ακμής

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ • ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

° Ενυδατικό ° Αναζωογονητικό ° Καταπραϋντικό

Καθαρισμός, Ντεμακιγιάζ & Ενυδάτωση με Υαλουρονικό οξύ

HYALURONIC 
BI-PHASE MICELLAR WATER
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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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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

BioSil®

Η πρώτη και μοναδική γεννήτρια κολλαγόνου†

To veLux αποτελεί ένα νέο, τεχνολογικά προ-
ηγμένο 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 εφαρμογή του, εκμεταλλεύεται πλήρως την 
βαθειά διείσδυση καθώς και την υψηλή απορρό-
φηση της ενέργειας από την μελανίνη που προ-
σφέρει η ταυτόχρονη εκπομπή των 2 διαφορε-
τικών μηκών κύματος που διαθέτει, τα 755nm 
του laser alexandrite και τα 808nm, τα οποία σε 
συνδυασμό με το μεγάλο spot size του, εξασφα-
λίζουν γρήγορες, ανώδυνες και αποτελεσματι-
κές θεραπείες. 

Το laser alexandrite νέου τύπου, VeLux, θεω-
ρείται αυτή την στιγμή η πλέον ολοκληρωμένη 
και τεχνολογικά εξελιγμένη λύση στην αντι-
μετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας καθώς 
εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο αποτελεσματι-
κότητας και ασφάλειας για όλους τους φωτότυ-
πους του δέρματος και όλες τις εποχές του χρό-
νου 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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Η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία Aenorasis, μέλος του ομίλου Elpen λανσάρει την νέα σειρά καινοτόμων φυ-
σικών προϊόντων Therature. H νέα σειρά Therature είναι σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θερα-
πευτικών αναγκών, που απαιτούν καθημερινή φροντίδα.

H σειρά Therature είναι μια φυσική, ασφαλής και αποτελεσματική λύση, πού βελτιώνει σημαντικά την ποι-
ότητα ζωής των ατόμων με δερματικές παθήσεις όπως: η ατοπική δερματίτιδα με το Relief Skin Disorders, οι 
αιμορροΐδες με το Calm Hemorrhoids, η στοματοφαρυγγική βλεννογονίτιδα με το Care Oral Mucositis, 

οι ουλές και τα χειλοειδή με 
το Care Scars. Βασισμένη στην 
πλούσια βιοποικιλότητα της ελ-
ληνικής φύσης, διαθέτει επιστη-
μονικά τεκμηριωμένη αποτελεσματι-
κότητα στην θεραπεία των συμπτω-
μάτων ενός μεγάλου εύρους ιατρι-
κών παθήσεων.

Αξιοποιώντας τα πολλαπλά οφέ-
λη της τεχνολογίας Film Forming 
Technology, η σειρά Therature προ-
σφέρει άμεση καταπραϋντική δράση 
και προστασία για μεγάλο διάστημα.

Συστήνεται ήδη από τα μεγαλύτερα 
δερματολογικά κέντρα στην Ελλάδα 
και διατίθεται σε όλα τα φαρμακεία.

AENORASIS 
Λανσάρει την φυσική σειρά THerAPYnATUre

Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου, 151 27, Μελίσσια
Tηλ.: 210 6136332, Fax: 210 8105298
email: info@aenorasis.com, www. aenorasis.com

Ο τέλειος συνδυασμός της τεχνολογίας και της μικροχει-
ρουργικής

Η δερματολογία, πλαστική χειρουργική και η αισθητική ια-
τρική μπορούν να βασίζονται σε μια νέα ιατρική συσκευή, για 
μια μη επεμβατική μικροχειρουργική, που ονομάζεται HANDY. 

Το HANDY, εκμεταλλευόμενο τον ιονισμό αερίων που υπάρ-
χουν στον αέρα, δημιουργεί ένα μικρό ηλεκτρικό τόξο ικανό 
να αποκαταστήσει την τονικότητα στους ιστούς. 

Αυτή η αρχή λαμβάνει χώρα όταν η άκρη του ηλεκτροδί-
ου είναι αρκετά κοντά στο δέρμα, χωρίς να το αγγίξετε ποτέ.

Η θεραπεία Carboxytherapy είναι μια ιατρική θεραπεία που αποτελεί-
ται από υποδόρια ή ενδοδερμική χορήγηση αερίου [CO2] Για θεραπευτι-
κούς σκοπούς μέσω τοπικών μικροεγχύσεων χρησιμοποιώντας πολύ λε-
πτές 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.

HANDY 
Συσκευή Plasma excellence

CARBOxYTHERAPY 
CARBOMED C02  
Μια συσκευή Ιατρικής Θεραπείας 

Το νέο μοντέλο φορητού δερματολο-
γικου φακού του Οίκου Dermlite  Lumio 
2 είναι η επόμενη γενιά γενικού φωτισμού 
εξετάσεων δέρματος.  Συνδυάζοντας το λα-
μπρότερο πολωμένο λευκό φως στην κατηγο-
ρία, διαθέτει την δυνατότητα επιλογής σε τρία μή-
κη κύματος στο φάσμα υπεριώδους ακτινοβολίας, 
μια ειδική λειτουργία ξύλου και ειδικά οπτικά φίλ-
τρα σε μια πανέμορφη λεπτή, γρήγορα επαναφορτι-
ζόμενη συσκευή, το Lumio 2 είναι το απόλυτο εργαλείο 
για την απεικόνιση διαφόρων καταστάσεων του δέρματος.

DERMLITE LUMIO® 2
Δερματολογικός φακός 

ΔΙγΚάΣ - MEDICAL EQUIPMENT
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Λ. Κηφισίας 354, Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ.: 210 6825000, 210 6826000, www.digas.gr
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H FROIKA παρουσιάζει το HYALURONIC BI PHASE MICELLAR WATER, 
το μικκυλιακό νερό καθαρισμού δύο φάσεων με αποτελεσματική και απαλή 
σύνθεση κατάλληλο να αφαιρεί ακόμη και το αδιάβροχο μακιγιάζ.  

Με κύριο συστατικό το Υαλουρονικό Οξύ, προσφέρει βαθιά ενυδάτω-
ση, δημιουργεί ένα παραμένον ενυδατικό φιλμ μετά τον καθαρισμό και αφή-

νει μεταξένια υφή στην επιδερμίδα. Η πρω-
τοποριακή του σύνθεση με Εκχύλισμα Αγ-
γουριού, δρα καταπραϋντικά στο ευαίσθη-
το και ερεθισμένο δέρμα, ρυθμίζει τον τόνο 
της επιδερμίδας και την παραγωγή σμήγματος 
καθώς παρουσιάζει και αντιγηραντική δράση.  

Χάρη στο έλαιο του Χαμομηλιού, την 
Πανθενόλη και το Έλαιο Argan που περι-
έχει, χαρίζει στην επιδερμίδα μια αίσθηση 
ανακούφισης, εξουδετερώνει τις ελεύθερες 
ρίζες, θρέφει σε βάθος και ενδυναμώνει αι-
σθητά τις βλεφαρίδες.  

Η σειρά διακρίνεται στα HYALURONIC EYES 
BI PHASE MICELLAR WATER των 150ml 
και στο HYALURONIC MOIST BI PHASE 

MICELLAR WATER των 400ml. Είναι δερματολογικά και 
οφθαλμολογικά ελεγμένα και προορίζονται για χρήση σε όλο το πρόσωπο 
ακόμη και σε ευαίσθητα μάτια και χρήστες φακών επαφής. Ενδείκνυται για 
καθαρισμό προσώπου και ματιών στην καμπίνα των δερματολόγων πριν 
από δερματολογικές θεραπείες και είναι κατάλληλα για ξηρό & μικτό δέρ-
μα, λιπαρό δέρμα με τάση ακμής καθώς και ροδόχρου νόσο.  

FROΐKA DERMOCOSMETICS S.A. 
Μητρομάρα 77, Αχαρνές, 136 78, Tηλ.: +30 210 2444378
www. froika.com, email: info@froika.com

Το κορυφαίο σύστημα φωτοθεραπείας κατασκευασμένο από τον Κορεάτικο οίκο Lutronic. Ενσω-
ματώνει την καινοτόμο τεχνολογία LLLT (Low-Level Light Therapy) η οποία χρησιμοποιεί τις ευεργετικές 

ιδιότητες του φωτός για να σας παρέχει αξιόπιστες και ανώδυνες θεραπείες. Ακόμη, η τεχνολογία OLAT 
(Optical Lens Array Technology) χρησιμοποιεί οπτικά ευθυγράμμισης, τα οποία συγκεντρώνουν και αποδίδουν 

στον ιστό τη θεραπευτική ενέργεια των 1.800 LED νέα γενιάς, επιτυγχάνοντας τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. 
Στα ποικίλα πλεονεκτήματα του Healite II συγκαταλέγονται και τα εξής: 

• χρήση συγκεκριμένων ιδανικών μηκών κύματος αναλόγως τη θεραπεία
• ισχυρή ενέργεια φωτός η οποία μπορεί να διεισδύει βαθιά στον ιστό όπου απαιτείται.
Επιπλέον, το σύστημα φωτοθεραπείας λειτουργεί είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. 
Οι θεραπείες που παρέχει το Healite II είναι ανώδυνες μη επεμβατικές, κατάλληλες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
Το σύστημα μπορεί να εξοπλιστεί είτε με μοναδική κεφαλή είτε με κεφαλές συνδυαστικών μηκών κύματος. 
Υπάρχουν οι εξής διαθέσιμες επιλογές: 
• 415/830nm (διπλό μήκος κύματος)
• 830nm (μονό μήκος κύματος) και 
• 633/830nm (διπλό μήκος κύματος). Το σύστημα είναι κατάλληλο για θεραπεία ποικίλων ασθενειών όπως: αναγέννηση τρί-

χας, αλωπεκίες, τοπική αύξηση κυκλοφορίας του αίματος, επούλωση πληγών, ανακούφιση από μυϊκούς πόνους και πόνους αρ-
θρώσεων, μυϊκοί σπασμοί, ενεργή ακμή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ειδικές προσφορές, καθώς και για αναζήτηση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολο-
γικού εξοπλισμού, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

SOLUTION MEDICAL CARE - ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τηλ. 2310 303013, 2310 943313, fax: 2310 935845
email: info@solutionmedical.gr | sales@solutionmedical.gr

www.medica100.com | www.solutionmedical.gr | www.medicalasers.gr

FROΪKA: HYALURONIC MOIST BI 
PHASE MICELLAR WATER 400ml 
& HYALURONIC EYES BI PHASE 
MICELLAR WATER 150ml 
Καθαρισμός, Ντεμακιγιάζ & Ενυδάτωση με Υαλουρονικό Οξύ 

Σύστημα φωτοθεραπείας Healite II 
του οίκου Lutronic 
Βελτιωμένα αποτελέσματα για μέγιστη σωματική ευεξία!

Φορητή κρυοπηξία 
Freezepen της Clinic 6
Πανίσχυρη | Ακριβής | Ανώδυνη
Η κορυφαία φορητή κρυοπηξία της αγοράς σήμερα!

Το σύστημα φορητής κρυοπηξίας Freezpen αποτελεί τη νέα πανίσχυρη 
πρόταση της Clinic 6 για τον επαγγελματία υγείας. Αφαιρεί όλες τις δερμα-
τικές βλάβες και απομακρύνει ανεπιθύμητους σπίλους με εύκολο και γρή-
γορο τρόπο. Διαθέτει εξαιρετικά δυνατό μικρο-ψεκασμό (Micro-injection), 
στα 50-55 bar, ώστε να επιτυγχάνει θερμοκρασία -89ο C για πλήρη νέκρω-
ση του ιστού όπου εντοπίζεται η βλάβη. Ο ψεκασμός δημιουργεί μία εξαι-
ρετικά λεπτή δέσμη ώστε να προσφέρει στον εφαρμοστή απόλυτη ακρίβεια 
καθώς και προστασία του γειτονικού υγιούς ιστού. Η διαδικασία εφαρμο-
γής είναι απλή και ανώδυνη, αφού δεν προκαλεί κοψίματα ή αιμορραγία. 
Δεν απαιτείται αναισθησία, ενώ είναι κατάλληλο για χρήση ακόμη και σε 
παιδιά. Η μόνη αίσθηση από τον ασθενή είναι ελάχιστα ελαφρά τσιμπήμα-
τα, έτσι ώστε να μην αισθάνεται άβολα κατά τη θεραπεία. Το Freezpen προ-
σφέρει τέλεια αποτελέσματα χωρίς ουλές, αφήνοντας τον υγιή ιστό άθικτο, 
ενώ ο νεκρός ιστός εξαφανίζεται σε λίγες βδομάδες. Έτσι, παρέχετε ικανο-
ποίηση και χαμόγελα στους πελάτες σας! Το σύστημα Freezpen μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για όλο το εύρος εφαρμογών, σε: Δερματολογία, Αισθητι-
κή, Γενική Ιατρική (αιμαγγειώματα, κρεατοελιές, κεράτωση), Κτηνιατρική, Γυ-
ναικολογία, Παιδιατρική, Ποδολογία. Το σύστημα ενσωματώνει αμπούλες 
των 8g ή 16g. Η κρυοπηξία Freezpen συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφο-
ράς και φύλαξης, user manual και λαβίδα για την τοποθέτηση του φίλτρου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ειδικές προσφορές, καθώς και για ανα-
ζήτηση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επικοινωνήστε μα-
ζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!
SOLUTION MEDICAL CARE - ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τηλ. 2310 303013, 2310 943313, fax: 2310 935845
email: info@solutionmedical.gr | sales@solutionmedical.gr
www.medica100.com | www.solutionmedical.gr | www.medicalasers.gr
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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

Το PICOHI είναι μια μη επεμβατική συσκευή που απαι-
τεί ελάχιστο έως καθόλου χρόνο διακοπής με εγγυημέ-
να αποτελέσματα.

Σας επιτρέπει να επιτύχετε μια καθαρή και ομοιόμορ-
φη επιδερμίδα. Έτσι, η νεανική και άψογη υφή του δέρ-
ματος μετά την θεραπεία είναι εγγυημένη με το PICOHI. 
Το λέιζερ PICHOI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αφαίρεση τατουάζ, τις χρωματισμένες αλλοιώσεις και 
την αναζωογόνηση του δέρματος.

Με διαφορετικές κεφαλές ενιαίας δέσμης ή 
Fractional για :

• Αφαίρεση Τατουάζ
• Εξάλειψη δυσχρωμιών
• Ανάπλαση προσώπου
• Σύσφιξη πόρων
• Αντιμετώπιση Μελάσματος
• Rejuvenation
• Και άλλα

Η πρώτη συσκευή LED με έγκριση από το FDA για τη θεραπεία της τρι-
χόπτωσης, της γήρανσης του δέρματος και των γενικών καταστάσεων πό-
νου, χωρίς την ανάγκη συνταγής (OTC). Το Celluma RESTORE είναι μη τοξι-
κό, μη επεμβατικό και ανώδυνο. Η συσκευή είναι ευέλικτη, βολική και εύ-
κολη στη χρήση για κάθε ιατρείο. Ο κατοχυρωμέ-
νος, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σχεδιασμός της 
συσκευής φωτοθεραπείας Celluma, επιτρέπει 
την προσαρμοσμένη (στην επιθυμητή από-
σταση από το σημείο εφαρμογής) τοποθέ-
τηση πάνω από το τριχωτό της κεφαλής  
για αποτελεσματική απορρόφηση φωτεινής 
ενέργειας και αύξηση του ρυθμού αναγέν-
νησης των μαλλιών.

Επιπλέον, το Celluma RESTORE μπορεί να 
τοποθετηθεί οπουδήποτε στο σώμα για να μει-
ώσει τον πόνο και να βελτιώσει την υγεία του 
δέρματος. Συνολικές διαστάσεις 16" x 8" με 
επιφάνεια επεξεργασίας 14" x 6", το Celluma 
RESTORE μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα συρτάρι ή 
άλλο μέρος για ασφάλεια και εύκολη πρόσβαση.

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 

PICoHI 
eπεμβατική συσκευή με εγγυημένα αποτελέσματα 

CeLLuma restore 
Για τη θεραπεία της τριχόπτωσης, της γήρανσης του δέρματος 
και των γενικών καταστάσεων πόνου
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DERMOPUR
Eντατική φροντίδα  της λιπαρής επιδερμίδας με ατέλειες. Συνθέσεις εμπλουτισμένες με σμηγματορρυθμιστικούς, 
κερατολυτικούς, ενυδατικούς, αντιμικροβιακούς και καταπραϋντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εξομάλυνση 
και εξυγίανση της λιπαρής επιδερμίδας με ατέλειες.

Με γαλακτικό οξύ, ένα α-υδροξυοξύ (ΆΗΆ) που βελτιώνει τον βαθμό 
απολέπισης της κεράτινης στιβάδας και την ανανέωση της επιδερμίδας. Άρι-
στο έκδοχο.

Ενεργά Συστατικά:
•  Γαλακτικό Οξύ: Βελτιώνει τον βαθμό απολέπισης της κεράτινης στιβάδας 

και την ανανέωση της επιδερμίδας
•  Αλλαντοΐνη: Επουλωτικές ιδιότητες
•  Βιταμίνη Ε: Iσχυρή αντιοξειδωτική προστασία
•  Πανθενόλη: Ενισχύει την ενυδάτωση της επιδερμί-

δας, καταπραΰνει τους ερεθισμούς
•  Γλυκονικός Ψευδάργυρος: Στυπτικές και αντισηπτι-

κές ιδιότητες
•  Εκχύλισμα των φύλλων του φυτού Centella Asiatica: 

Σφριγηλότητα, ελαστικότητα, αντιρυτιδική προστασία

χρήση - Tips:
•  Τοπική χρήση, κάνει κερατόλυση (peeling)
•  Διορθώνει τις ατέλειες της επιδερμίδας
•  Ευνοεί την κυτταρική ανανέωση
•  Εφαρμόστε μετά τον καθαρισμό με Dermopur Gel 

Nettoyant
•  Μετά την εφαρμογή, αποφύγετε την έκθεση στον 

ήλιο ή χρησιμοποιήστε αντηλιακό

Άφαιρεί αποτελεσματικά τους ρύπους και το περιττό σμήγμα και χαρίζει 
ματ όψη στην επιδερμίδα χωρίς να την ξηραίνει. 

Κατάλληλο και για παιδιά.

Ενεργά Συστατικά:
•  Συνδυασμός Lactoferrin-Lactoperoxidase: Βοηθά στη μείωση της περίσ-

σειας σμήγματος, εμποδίζει τη δημιουργία ερεθισμών 
και επιμολύνσεων
•  Συνδυασμός ολεανολικού οξέος/NDGA: Βοηθά στη 

μείωση της λιπαρότητας και την εξομάλυνση των ατε-
λειών της λιπαρής επιδερμίδας

•  Βιολογικά ενεργό παράγωγο β-γλυκάνης: Ενισχύει τη 
φυσική άμυνα και τη λειτουργία του προστατευτικού 
φραγμού της επιδερμίδας

χρήση - Tips:
ΠΡΩΙ - ΒΡΑΔΥ
• Για καθημερινή χρήση
•  Εφαρμόστε σε υγρή επιδερμίδα, κάνετε αφρό, ξεβγά-

λετε με νερό και στεγνώστε απαλά
•  Μετά τον καθαρισμό με Dermopur Gel Nettoyant, 

εφαρμόστε την Dermopur Creme Matifiante που 
χαρίζει ενυδάτωση και ματ όψη στο πρόσωπο, κα-
ταπολεμώντας τη γυαλάδα της λιπαρής επιδερμίδας

•  Προετοιμάζει την επιδερμίδα να δεχθεί τη θεραπευ-
τική αγωγή

Ενυδατώνει, καταπραΰνει και προσφέρει ματ αποτέλεσμα

Ενεργά Συστατικά:
•  Συνδυασμός Lactoferrin-Lactoperoxidase: Βοηθά στη μείωση της περίσ-

σειας σμήγματος, εμποδίζει τη δημιουργία ερεθισμών και επιμολύνσεων
•  Συνδυασμός ολεανολικού οξέος/NDGA: Βοηθά στη μεί-

ωση της λιπαρότητας και την εξομάλυνση των ατελειών 
της λιπαρής επιδερμίδας

•  Βιολογικά ενεργό παράγωγο β-γλυκάνης: Ενίσχυση της 
φυσικής άμυνας και της λειτουργίας του προστατευτικού 
φραγμού της επιδερμίδας

•  Συμπαγή λεία μικροσφαιρίδια: Άπορρόφηση της περίσ-
σειας σμήγματος

χρήση - Tips:
ΠΡΩΙ - ΒΡΑΔΥ
• Εφαρμόστε μετά τον καθαρισμό με Dermopur Gel Nettoyant
•  Προσφέρει «ματ» όψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 

(απορροφητικούς μικροδεσμευτές σμήγματος)

ΒΗΜΑ 1 | geL neTTOYAnT
Εξαιρετικά ήπιο αφρίζον καθαριστικό gel προσώπου 
χωρίς σαπούνι

ΒΗΜΑ 2 | CreMe MATiFiAnTe
Μη λιπαρή ρυθμιστική 
κρέμα προσώπου  

ΒΗΜΑ 3 | LACTOker
Κρέμα προσώπου για τη διόρθωση και μείωση των ατελειών 
της λιπαρής επιδερμίδας

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

Με πολύ μικρό ποσοστό απορρόφησης νερού από το δέρμα, το 

QuadroStarPRO Yellow μειώνει το κίνδυνο παρενεργειών ιδιαίτερα για τις 

ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Σε σύγκριση με τα συμβατικά laser 

αντίστοιχων θεραπειών, το QuadroStarPRO Yellow απορροφά 40% 

περισσότερη αιμοσφαιρίνη από τα αγγεία. Δεν καταστρέφει τους γύρω 

ιστούς, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί το ποσοστό απορρόφησης 

μελανίνης, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για τη θεραπεία ακόμα και των 

πιο σκούρων τύπων δέρματος. Xάρη στον ειδικό σαρωτή (scanner) με 

ενσωματωμένη ψύξη της επιδερμίδας , το QuadroStarPRO Yellow επιτρέπει 

τη γρήγορη και χωρίς πόνο επεξεργασία μεγάλων περιοχών, όπως στην 

περίπτωση της couperosis ή port-wine stains συγκεκριμένου μεγέθους.

Το  QuadroStarPRO Yellow  είναι  κατάλληλο  για  θεραπείες  όπως:

Το QuadroStarPRO Yellow είναι το 

πρώτο laser με μήκος κύματος 

577nm (dye laser) που επιτρέπει τη 

θεραπεία επιφανειακών αγγείων 

και χρωματικών αλλοιώσεων, 

χωρίς να απαιτούνται αναλώσιμα.
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h μη συνταγογραφούμενη θεραπεία κατά της ακμής Noreskin® με 20% άζελαϊκό 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

TARgET PhARMA - ΠΡΟΐΟΝΤά ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚηΣ φΡΟΝΤΙΔάΣ - ΔΙάΤΙΘΕΝΤάΙ άΠΟΚλΕΙΣΤΙΚά ΣΤά φάΡΜάΚΕΙά 
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

Ένας αρμονικός συνδυασμός υψηλής δραστικότητας εκχυ-
λισμάτων φυτών και μικροσφαιριδίων υαλουρονικού οξέος 
με εξαιρετικό αποτέλεσμα αντιρυτιδικής δράσης. 

Αντιγηραντικός και Αντιρυτιδικός ορός σε μονοδόσεις που 
μειώνει τις ρυτίδες και στις 3 διαστάσεις.
•  12% μείωση του βάθους των ρυτίδων έκφρασης στο μέ-

τωπο σε 6 ώρες (άμμεσο αποτέλεσμα)
•  Αύξηση της πυκνότητας και της σφριγηλότητας σε 24 ώ-

ρες (μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα)
•  11% αύξηση της ελαστικότητας σε 4 εβδομάδες (μακροπρό-

θεσμο αποτέλεσμα). Δερματολογικά Ελεγμένο. Συσκευα-
σία Βάζου 60 μονοδόσεων + Φακελίσκος 7 μονοδόσεων.

HYDROVIT 3D 
Superlifter 

Modose 
Εξαιρετικό αποτέλεσμα 

αντιρυτιδικής δράσης

Διαγνώστε τις ανάγκες 
της επιδερμίδας σας, γνωρίστε 
τα Ελληνικά δερμοκαλλυντικά 

προϊόντα HYDROVIT και κλείστε 
στην παλάμη σας τη δύναμη 

της νεότητας σε… μονοδόσεις
από τη Hydrovit Health Care!
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια

20η Δερματολογική 
ΔιήμεριΔα
17 & 18 Δεκεμβρίου 
2021, Αθήνα
www.20dermameeting-
syggros.gr
τηλ. 2107265191 
κα Δαμπολιά Δήμητρα

23rd WORLD CONGRESS 
INTERNATIONAL 
MASTER COURSE ON 
AGING SCIENCE IMCAS
27-29 January 2022
Paris and online
www.imcas.com

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

18th EADO CONGRESS 
HYBRID CONGRESS
21-23 April 2022
Sevilla, Spain
http://www.eado.org

EADV SYMPOSIUM 2022
12-14 May 2022
Ljubljana
www.eadvsymposium2022.
org

IMCAS 
ASIA 2022
10 June - 12 June 2022

Bangkok
The Athenee Hotel
a Luxury Collection Hotel
www.imcas.com/en/
attend/imcas-asia-2022

5o ΣΥΝεΔριο 
ε.με.Δ.α.α.Π. | 
«ΔερματικεΣ 
ΠαΘήΣειΣ 2022: 
ΠαρελΘοΝ, 
ΠαροΝ και 
μελλοΝ»
30 ΙΟΥΝΙΟΥ- 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 
2022, Καλαμάτα, 
Ξενοδοχείο GRECOTEL 
FILOXENIA
www.free-spirit.gr/el/
dermatikes-pathiseis-
parelthon-paron-
mellon-p6
67.html

IMCAS 
AMERICAS 2022
21 July - 23 July 2022 , 
Cartagena de Indias
Cartagena de Indias 
Convention Center - Julio 
Cesar Turbay Ayala
www.imcas.com/
en/attend/imcas-
americas-2022

AAD INNOVATION 
ACADEMY
21-24 JULY 2022, 
VANCOUVER, BC
www.aad.org/member/
meetings-education/ia22

31st EADV CONGRESS
7-11 September 2022, 
Milan
www.eadvcongress2022.
org/congress

2nd BIENNAL MEETING 
BALKAN FUNGUS
13-15 Οκτωβρίου 2022, 
Θεσσαλονίκη, www.
balkanfungus2020.com

23rd WORLD 
CONGRESS 

INTERNATIONAL



• ΜΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΒΙΟΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ
• ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ Η2Ο2 ΜΕ TCA (33%) 

& KOXIKO OΞY (5%)

Η επανάσταση στην 
βιοαναζωογόνηση ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

T H E R A P Y

H2O2TC A

Growth factors

POMC

Irritative action

H+

Modulation of  
inflammatory reaction s

Increase d recepto r
availability and affinity

Dermal matrix
remodelling

H2O2
Low concentratio n

NEOCOLLAGENESIS
TISSU E

RESTORATIO N

Modifies skin barrier Ease s penetration

Modulatio n

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
• Χωρίς βελόνες
• Νo frosting
• Χωρίς πόνο
• Ολιγόλεπτη εφαρμογή
• Άμεσα εμφανή αποτελέσματα
• Άμεση επιστροφή στις καθημερινές 

δραστηριότητες
• Εφαρμογή όλες τις εποχές του χρόνου

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
• Σφριγηλότητα
• Λάμψη
• Λείανση της επιδερμίδας
• Άμεση αισθητική βελτίωση
• Ενυδάτωση

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
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      Pantimeless Group 
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CE-MARKED 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000.000 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Προϊόν Μη Ενέσιμης Βιοανάπλασης, σε μορφή gel, που εφαρμόζεται με συγκεκριμένη 
τεχνική από ιατρό. Διεγείρει την κυτταρική ανανέωση του δέρματος και τον σχηματισμό 

νέων ινών κολλαγόνου (collagen booster). Άμεση αισθητική βελτίωση στην ποιότητα 
του δέρματος. Πρόκειται για το μοναδικό προϊόν που συνδυάζει τη δράση του H2O2 και 

μια υψηλή συγκέντρωση TCA για μια αποτελεσματική δερματική διέγερση. 
ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ TCA

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛEIOY ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Μόνο δύο βήµατα για λαµπερό, προστατευµένο, ενυδατωµένο δέρµα.

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
WiQo ICP CREAM Compact Colored Cream (10,5 ml)
SPF 50+: προστατεύει το δέρμα τόσο από τις ακτινοβολίες UVA όσο και από τις UVB, χάρη στο 
μίγμα φυσικών και χημικών φίλτρων. Καλύπτει μικρές αποσβέσεις ομοιόμορφα και αναδει-
κνύει τον τόνο της επιδερμίδας με φυσικό αποτέλεσμα. Δημιουργεί ένα λεπτό, αόρατο και 
μεταξένιο στρώμα που προστατεύει το δέρμα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Wide application Use: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μικρών ατελειών μετά από 
διάφορους τύπους επεξεργασιών. Όφελος για το ιατρείο σας: το προϊόν κάνει τον ασθενή να 
δείχνει και να αισθάνεται καλύτερα.

ITALIAN ART OF BEAUTY
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H y a l u r o n i c  A c i d

TΟ HYDRYAL ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ:
• Βελτίωση υδρο-ισορροπίας
• Αναζωογόνηση του δέρματος
• Μείωση ρυτίδων
• Λείανση των πτυχών του προσώπου
• Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος
• Διατήρηση της υγρασίας του δέρματος
• Ενίσχυση της λάμψης του δέρματος

HYDRYALIX ULTRA DEEP
Ενδείκνυται για διόρθωση των πολύ βαθιών 
ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως 
ρινοπαρειακές πτυχώσεις, αύξηση όγκου 
ζυγωματικών και αναμόρφωση του σχήματος 
του προσώπου.

HYDRYALIX DEEP - LIDO
Ενδείκνυται για διόρθωση βαθιών ρυτίδων και 
πτυχώσεων του προσώπου, όπως 
οι ρινοπαρειακές πτυχώσεις και οι γραμμές θλίψεως. 
Περιέχει λιδοκαΐνη.

To Hydryalix είναι ενέσιµη, αποστειρωµένη, µη πυρετογόνος γέλη που προορίζεται για την 
αύξηση των µαλακών µορίων. Αποτελείται από διασταυρωµένο υαλουρονικό οξύ µη ζωικής 
προέλευσης. Η γέλη είναι χωρίς Latex, καθαρή, διαφανής ιξωδοελαστική και βιοαποδοµήσιµη.

HYDRYALIX LIPS-LIDO
Ενδείκνυται για σχηματισμό του περιγράμματος 
καθώς και αποκατάσταση του όγκου των χειλιών. 
Περιέχει λιδοκαΐνη.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: tRemFyA




