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∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΨΩΡΙΑΣΗΣ

«Ψωριασική Νόσος 2020»
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψωρίασης 2020
και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ιπποκράτη

Ξενοδοχείο Grand Hyatt, Aθήνα

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Ευαγγελία Παπαδαυίδ, Καθηγήτρια ∆ερµατολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Υπό την αιγίδα

Οργάνωση - Γραμματεία

∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΨΩΡΙΑΣΗΣ
«Ψωριασική Νόσος 2020» Ξενοδοχείο
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψωρίασης 2020
και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ιπποκράτη

Grand Hyatt,
Aθήνα

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,
Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης, ο ετήσιος εορτασμός της οποίας έχει ορισθεί στις
29 Οκτωβρίου, διοργανώνουμε διημερίδα με θέμα «Ψωριασική Νόσος 2020».
Η ψωρίαση δε μεταδίδεται από άτομο σε άτομο! Αυτό είναι το σαφές, κατηγορηματικό και λίαν αισιόδοξο
μήνυμα της επιστημονικής κοινότητας της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης.
Σκοπός της διημερίδας «Ψωριασική Νόσος 2020» είναι να διαδοθεί το μήνυμα σε όλο το κοινό και να
γίνει κατανοητό ότι η ψωρίαση είναι κληρονομική και αυτόανοση δερματοπάθεια, και δεν μεταδίδεται.
Δυστυχώς, ακόμα οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με προκατάληψη και επιβαρύνονται ψυχοκοινωνικά.
Το μήνυμα αυτό σήμερα είναι ακόμη πιο ισχυρό, καθώς μετά από 20ετή εμπειρία με τα νεότερα
εξειδικευμένα και στοχευμένα φάρμακα για την ψωρίαση, προϊόντα βιοτεχνολογίας, οι γιατροί εχουμε τη
δυνατότητα να προσφέρουμε την καλύτερη λύση στους ασθενείς με ψωριασική νόσο.
Ειδικότερα τo 2020, έχουμε στη φαρέτρα μας πολλές ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες και τη
δυνατότητα να προσφέρουμε Ιατρική ακριβείας στην ψωριασική νόσο, δηλαδή εξατομικευμένη θεραπεία.
Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής διημερίδας για την ψωρίαση στην οποία συμμετέχουν διαπρεπείς
ειδικοί επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, θα αναλυθεί η εξατομικευμένη θεραπεία με οδηγό τα νεότερα
φάρμακα σε συνδυασμό με την εμπειρία που θα καταθέσουν οι ειδικοί.
Η Ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση και η διεπιστημονική αντιμετώπιση αποτελούν το μυστικό της
επιτυχίας για μια φυσιολογική ζωή χωρίς περιορισμούς για όλους τους ασθενείς με ψωρίαση.

Σας περιμένουμε σε αυτήν τη διαδραστική επιστημονική εκδήλωση!
Με εκτίμηση

Ευαγγελία Παπαδαυίδ
Καθηγήτρια Δερματολογίας - Aφροδισιολογίας Ε.Κ.Π.Α.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Μέλη:

Did you know?

Παπαδαυίδ Eυαγγέλια
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Καπνιάρη Ειρήνη
Κατσιμπρή Πελαγία
Λαμπαδάκη Κυριακή
Λαμπαδιάρη Βάια
Μασούρη Σοφία
Νταλαμάγκα Μαριάννα
Οικονομίδης Ιγνάτιος
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∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΨΩΡΙΑΣΗΣ
«Ψωριασική Νόσος 2020» Ξενοδοχείο
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψωρίασης 2020
και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ιπποκράτη

Grand Hyatt,
Aθήνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
15:00 - 15:20 Εγγραφές
15:20 - 16:00 Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών με ψωριασική νόσο.
Προεδρείο: Παπαδαυίδ Ε., Θεοδωρόπουλος Κ.
Ομιλήτριες: Γραφανάκη Κ., Λώλου Ν., Ντυμένου Ε., Τζαβέλλα Η.
16:00 - 16:30 Εναρκτήρια Ομιλία: Ο Ιπποκρατικός κατά το ήθος και τα έργα γιατρός, την εποχή
της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας.
Προεδρείο: Παπαδαυίδ Ε.
Ομιλητής: Ζηρογιάννης Π.
16:30 - 19:00 Στρογγυλό τραπέζι 1: Μπορεί το ομικό (γενετικό, ανοσολογικό, πρωτεομικό
και μεταβολομικό) προφίλ του ασθενούς να δώσει σήμερα απαντήσεις στο
δερματολόγο;
Προεδρείο: Μπάσδρα Ε., Πετεινάκη Ε., Πιπέρη Χ.
• Precision Medicine in Psoriasis: How Evolving Therapies Have Altered the
Paradigm Parmentier J.
• Τι γνωρίζουμε για την ανοσοβιολογία της ψωρίασης Καραγιάννη Φ.
• Tι γνωρίζουμε για τη μηχανοδιέγερση της ψωρίασης Μαλάκου Λ.
• Πρωτεομικοί βιοδείκτες στην ψωρίαση Κουμουρτζής Μ.
• Εμπλοκή των gene clocks στην παθογένεια της ψωρίασης Παντελίδη Κ.
• Μεταβολομικοί βιοδείκτες στην ψωρίαση Γαλιάτσου Ε.
19:00 - 20:00 Εναρκτήριες διαλέξεις από την πλευρά των ασθενών.
Προεδρείο: Καπνιάρη Ε., Μασούρη Σ., Παπαδαυίδ Ε., Πισιμίση Ε.
• Ημέρα Ψωρίασης 2020, από την πλευρά των ασθενών Γεροκώστα Ε.
• Από την πλευρά των ασθενών Βαμβακούσης Ρ.
20:00 - 20:15 Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί
20:15 - 21:15 Δορυφορικό Συμπόσιο
21:15
4

Δείπνο

Οργάνωση:

30-31

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Οκτωβρίου
2020

Υπό την αιγίδα

psoriasis.

It is NOT
contagious
be nformed.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Did you know?

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
09:00 - 11:15 Στρογγυλό τραπέζι 2: Πώς οι ειδικοί τύποι ψωρίασης επηρεάζουν την θεραπεία
της ψωρίασης.
Προεδρείο: Γεωργίου Σ., Μπασούκας Ι., Κρασαγάκης Κ., Κατούλης Α.
• Ψωρίαση ονύχων Ρωτσιάμης Ν.
• Ψωρίαση γεννητικών οργάνων Παπαδάκη Μ.
• Ψωρίαση τριχωτού Λαμπαδάκη Κ.
• Φλυκταινώδης ψωρίαση Θεοδωρόπουλος Κ.
• Ψωρίαση παλαμών πελμάτων Μπαφίλιας Π.
11:15 - 11:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:20 - 13.20 Στρογγυλό τραπέζι 3: Μπορούν τα αρχεία καταγραφής δεδομένων των ασθενών
(registries), να βοηθούν θεραπευτικά τον δερματολόγο;
Προεδρείο: Μπούμπας Δ., Στρατηγός Α., Βασιλόπουλος Δ., Οικονομίδης Ι.
• Μικτό δερματο-ρευματολογικό ιατρείο (DermaRheuma Clinic) Kατσιμπρή Π.
(Μπούμπας Δ., Παπαδαυίδ Ε., Καπνιάρη Ε., )
• Δεδομένα από ιατρείο ψωρίασης Καπνιάρη Ε., Παπαδαυίδ Ε., Θεοδωρόπουλος Κ.
• Δεδομενα από το ιατρείο ψωριασικής αρθρίτιδας Γρίβας Α., Κατσιμπρή Π.
• Δεδομένα από χρήση βιοομοειδών Διαμαντή Κ., Παπαδαυίδ Ε.,
Θεοδωρόπουλος Κ., Νταλαμάγκα Μ.
13:30 - 14:00 Δορυφορική Διάλεξη
14:00 - 16:00 Στρoγγυλό τραπέζι 4: Πώς ο φαινότυπος των ασθενών δίνει απαντήσεις στον
δερματολόγο.
Προεδρείο: Τεντολούρης Ν., Τεκτονίδου Μ., Νταλαμάγκα Μ., Λαμπαδιάρη Β.
• Αποκρυπτογράφηση της αμφίδρομης σχέσης ψωρίασης και παχυσαρκίας
Νταλαμάγκα Μ.
• Καρδιαγγειακά νοσήματα και ψωρίαση Οικονομίδης Ι.
• Μεταβολικό σύνδρομο και ψωρίαση Λαμπαδιάρη Β.
• Η δίαιτα στην ψωρίαση Παπαθανάση Α.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
16:00 - 18:00 Στρογγυλό τραπέζι 5: Πώς ο φαινότυπος των ασθενών δίνει απαντήσεις στον
δερματολόγο.
Προεδρείο: Κοσκίνας Ι., Ρουσσάκη-Σούλτσε Α., Λαζαρίδου Ε., Μπουτάτη Ε.
• Ψυχιατρικά νοσήματα και ψωρίαση Ρίζος Ε.
• Υπνική άπνοια και ψωρίαση Βλάμη Κ.
• Λιπώδης διήθηση του ήπατος και ψωρίαση Κοσκίνας Ι.
• ΙΦΝΕ, ψωρίαση και βιολογικοί παράγοντες Τριανταφύλλου Κ.
18.00 - 18.30 Δορυφορική Διάλεξη
18:30 - 19:00 Ειδική διάλεξη: Λοίμωξη COVID-19 σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη
νοσήματα υπό ανοσοτροποποιητικές θεραπείες.
Προεδρείο: Παπαδόπουλος Α., Μπουτάτη Ε.
Ομιλητής: Θωμάς Κ.
19:00 - 19:30 Δορυφορική Διάλεξη
19:30 - 20:30 Δορυφορικό Συμπόσιο
Συμπεράσματα - Συζήτηση
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Ευρετήριο
Προέδρων - Ομιλητών
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Parmentier Julia

Scientific Director, Immunology Precision Medicine

Βαμβακούσης Ρένος

Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών με
Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα «ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ»

Βασιλόπουλος Δημήτρης

Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Υπεύθυνος
Μονάδας Κλινικής Ανοσολογίας - Ρευματολογίας,
Β’ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αθήνα

Βλάμη Κατερίνα

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Πνευμονολογίας, Υπεύθυνη
Μονάδας Μελέτης Ύπνου, Β’ Πνευμονολογική Κλινική
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Γαλιάτσου Ειρήνη

Ζηρογιάννης Παναγιώτης

Νεφρολόγος, τ. Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
Πρόεδρος Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου
Πνεύματος, Αθήνα

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Α’
ΕΣΥ, Β’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Θωμάς Κώστας

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Δ’ Παθολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθήνα

Καπνιάρη Ειρήνη

Ειδικευόμενη Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Β’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Πανεπιστημιακή
Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α., Β’ Κλινικής Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθήνα

Γεροκώστα Εύη

Καραγιάννη Φανή

Συγγραφέας, Αθήνα

Γεωργίου Σοφία

Καθηγήτρια Δερματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών,
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Πάτρα

Γραφανάκη Κατερίνα

Ε.ΔΙ.Π Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών. MSc, MD
PhD, Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Πάτρα.

Βιολόγος (PhD), Β’ Κλινικής Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθήνα

Κατούλης Αλέξανδρος

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β’ Κλινικής Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Κατσιμπρή Πελαγία

Γρίβας Αλέξανδρος

Ιατρός -Υ ποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Μονάδα
Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ’
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Διαμαντή Κωνσταντίνα

Κοσκίνας Ιωάννης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονική
Συνεργάτης Β’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
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Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας, Ε.Κ.Π.Α.,
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο, Αθήνα
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Κουμουρτζής Μάριος

Ειδικευόμενος Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Β’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Κρασαγάκης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Δερματολογικής
Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου, Κρήτη

Λαζαρίδου Ελισάβετ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, Διευθύντρια Β΄ Δερματολογικής
Κλινικής Α.Π.Θ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη

Λαμπαδάκη Κυριακή

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’
Β’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Λαμπαδιάρη Βάια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη, Ενδοκρινολόγος,
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Μονάδα
Έρευνας Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Λώλου Νικόλ

Ιατρός - Υποψήφια Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα

Μαλάκου Λίνα

Βιολόγος, MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα

Μασούρη Σοφία

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, MD, PhD,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος , Β’ Κλινικής Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθήνα

Μπάσδρα Έφη

Καθηγήτρια Βιοχημείας - Εμβιομηχανικής, Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Μπασούκας Ιωάννης

Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Μπαφίλιας Παναγιώτης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα

Μπούμπας Δημήτρης

Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας ,
Διευθυντής Δ’ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Μπουτάτη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδη
Διαβήτη, Λοιμωξιολόγος, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Νταλαμάγκα Μαριάννα

Ιατρός Βιοπαθολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βιολογικής Χημείας - Κλινικής Βιοχημείας Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Ντυμένου Ειρήνη

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, MD, MSc,
Επικουρική Ιατρός, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας,
Καλαμάτα

Οικονομίδης Ιγνάτιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Ε.Κ.Π.Α.,Υπεύθυνος Εργαστηριού Προληπτικής
Καρδιολογίας και Ηxωκαρδιογραφίας.
Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθηνα

Παντελίδη Κλέλια

MSc, Ειδικευόμενη Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Νοσοκομείο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», Αθήνα

Παπαδάκη Μαρία

Ειδικευόμενη Δερματολογίας, Β’ Κλινικής
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
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∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΨΩΡΙΑΣΗΣ
«Ψωριασική Νόσος 2020» Ξενοδοχείο
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψωρίασης 2020
και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ιπποκράτη

Grand Hyatt,
Aθήνα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Παπαδαυίδ Ευαγγελία

Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Β’ Κλινική Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Παπαδόπουλος Αντώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Παπαθανάση Αργυρώ

Ειδικευόμενη Δερματολογίας, Β’ Κλινικής
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Πετεινάκη Έφη

Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Κλινικής
Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Λάρισα

Πιπέρη Χριστίνα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή,
Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Πισιμίση Ελένη

MSc, PhD, Νοσηλεύτρια, Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Ρίζος Εμμανουήλ

Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Β΄ Ψυχιατρική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Ρουσσάκη-Σούλτσε Αγγελική-Βικτώρια

Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας, Λάρισα

Ρωτσιάμης Νικόλαος

MD, MSc Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Κλινικής Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», Αθήνα
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Στρατηγός Αλέξανδρος

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Διευθυντής Α’ Κλινικής
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Υπεύθυνος
Κέντρου Μελανώματος και Καρκίνου του Δέρματος,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», Αθήνα

Τεκτονίδου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρευματολογίας,
Υπεύθυνη Ρευματολογικής Μονάδας,
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Τεντολούρης Νικόλαος

Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής
Παθολογίας, Αθήνα

Τζαβέλλα Ηλέκτρα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’,
Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», Τρίπολη

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Γαστρεντερολόγος, Β’ Προπαιδευτική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθήνα

30-31

Οκτωβρίου
2020

Οργάνωση:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Υπό την αιγίδα

psoriasis.

It is NOT
contagious
be nformed.

Did you know?

Γενικές
Πληροφορίες
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∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΨΩΡΙΑΣΗΣ
«Ψωριασική Νόσος 2020» Ξενοδοχείο
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψωρίασης 2020
και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ιπποκράτη

Grand Hyatt,
Aθήνα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
20:00 - 21:00 Δορυφορικό Συμπόσιο
«Διευρύνοντας τις θεραπευτικές επιλογές στην
Ψωριασική Νόσο. O ρόλος της IL-23»
Προεδρείο: Παπαδαυίδ Ε.
• Διαμορφώνοντας ένα νέο θεραπευτικό μονοπάτι
στην ψωρίαση Παπαδαυίδ Ε.
• Η συμβολή της IL-23 στον ταχύ και αποτελεσματικό
έλεγχο της ψωριασικής νόσου Θεοδωρόπουλος Κ.
• Eξατομικεύοντας τη θεραπευτική προσέγγιση στην
ψωρίαση Ταμπουρατζή Ε.
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30-31

Οκτωβρίου
2020

Οργάνωση:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Υπό την αιγίδα

psoriasis.

It is NOT
contagious
be nformed.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Did you know?

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
13:30 - 14:00 Δορυφορική Διάλεξη
«Ο ρόλος των βιοομοειδών στη θεραπεία των αυτοάνοσων
νοσημάτων. Switch, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του
βιοομοειδούς της ινφλιξιμάμπης (CT-P13) μετά από 6 χρόνια
εμπειρίας στην Ελλάδα»
Προεδρείο: Παναγάκης Π.
Ομιλητής: Παπαγόρας Χ.
18:00 - 18:30 Δορυφορική Διάλεξη
«Η Πολύπλευρη Οπτική της Ψωριασικής Νόσου μέσω της
Ιντερλευκίνης - 17Α»
Προεδρείο: Παπακωνσταντής Μ.
Ομιλήτρια: Καπνιάρη Ε.
19:00 - 19:30 Δορυφορική Διάλεξη
«Στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της ψωρίασης & της
διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας με το βιοομοειδές της
ανταλιμουμάμπης SB5»
Προεδρείο: Παπαδαυίδ Ε.
Ομιλητής: Θεοδωρόπουλος Κ.
19:30 - 20:30 Δορυφορικό Συμπόσιο UCB
«Γυναίκες με Ψωριασική Νόσο: Χρειάζονται μία διαφορετική
προσέγγιση?»
Προεδρείο: Παπαδαυίδ Ε.
Ομιλήτριες: Καπνιάρη Ε., Κανδύλη Α.
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∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΨΩΡΙΑΣΗΣ
«Ψωριασική Νόσος 2020» Ξενοδοχείο
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψωρίασης 2020
και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ιπποκράτη

Grand Hyatt,
Aθήνα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ & ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Κανδύλη Άννα
Ρευματολόγος, Αθήνα

Καπνιάρη Ειρήνη
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Κλινική Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Παναγάκης Παντελής
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων
& Δερματικών Νόσων «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», Αθήνα

Παπαγόρας Χαράλαμπος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Παπαδαυίδ Ευαγγελία
Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Κλινική Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Παπακωνσταντής Μάρκος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική 401 Γενικό
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Ταμπουρατζή Ελευθερία
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Πειραιάς

14

Οργάνωση:

30-31

psoriasis.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Οκτωβρίου
2020

It is NOT
contagious

Υπό την αιγίδα

be nformed.

Did you know?

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Εταιρεία Διάδοσης του Ιπποκρατείου Πνεύματος (Ε.Δ.Ι.Π.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ψωρίασης και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ιπποκράτη, οργανώνει διημερίδα με τίτλο
«Ψωριασική Νόσος 2020» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα,
με την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής Συνεδρίων, όπως αυτοί προβλέπονται στο ισχύον
«Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Συνεδρίων».

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ξενοδοχείο «Grand Hyatt»
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115, Αθήνα 117 45, Αίθουσα “Κυκλάδες”, Τηλ.: 21 4402 1234
www.hyatt.com

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων.

LIVE STREAMING
Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση είναι ο ακόλουθος:
https://events-free-spirit.gr/psoriasiki-nosos-2020/live-streaming

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)
Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) αποστέλλονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και ειναι
απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη
διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η
είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της διημερίδας που
θα είναι σύντομα διαθέσιμη. Η εγγραφή για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας,
Φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
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∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΨΩΡΙΑΣΗΣ
«Ψωριασική Νόσος 2020» Ξενοδοχείο
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψωρίασης 2020
και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ιπποκράτη

Grand Hyatt,
Aθήνα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου σε όσους το
επιθυμούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα
θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να
παραδώσουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία
ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους. Παρακαλούνται όλοι
οι Συμμετέχοντες Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του
προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ COVID-19
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 3611/29.08.2020 προβλέπονται τα ακόλουθα:
• Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε συνέδριο με φυσική παρουσία,
ανά συνεδρία, είναι τα πενήντα (50) άτομα.
• Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τους συμμετέχοντες, το κοινό και
το προσωπικό εντός του κυρίως χώρου του συνεδρίου.
• Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο συσκευής με απολυμαντική ουσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για
τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή
φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή της
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ με θέμα “Ψωριασική Νόσος 2020”
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης 2020 και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ιπποκράτη,

ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρίες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίησή του
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«Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών με ψωριασική νόσο»
Μελάγχρωση προσώπου φαρμακευτικής αιτιολογίας σε ασθενή με εκτεταμένη ψωρίαση κατά πλάκας
Γραφανάκη Κατερίνα
Ε.ΔΙ.Π. Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, MSc, MD PhD, Ειδικευόμενη Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Πάτρα.

Η επαγόμενη από φάρμακα υπερμελάγχρωση έχει συχνά περιγραφεί, και συνήθως οφείλεται σε
συσσώρευση μελανίνης στην επιδερμίδα ή / και στο χόριο, είτε λόγω άμεσης ενεργοποίησης των
μελανοκυττάρων ή λόγω μη ειδικής φλεγμονής προκαλούμενης από φάρμακα με την συμβολή ή
όχι της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Άνδρας ασθενής 56 ετών, με δέρμα τύπου III κατά Fitzpatrick και εκτεταμένη ψωρίαση κατά
πλάκας χωρίς προσβολή του προσώπου, υπό συστηματική αγωγή με απρεμιλάστη (30mg x 2) από
9 μηνών, παρουσίασε προοδευτική, διάχυτη/δικτυωτή κατά τόπους, μελάγχρωση προσώπου και
ώτων. Ταυτόχρονα οι ψωριασικές αλλοιώσεις σε κορμό και άκρα, σημείωσαν σημαντική βελτίωση,
καταλείποντας μελάγχρωση.
Από την ιστολογική εξέταση των βλαβών του προσώπου διαπιστώθηκε λειχηνοειδής αντίδραση
με ακράτεια χρωστικής και συμμετοχή ηωσινοφίλων/πλασματοκυττάρων, ενώ η ιστολογική εικόνα
από τις αποδραμούσες ψωριασικές βλάβες ήταν συμβατή με μεταφλεγμονώδη μελάγχρωση.
O ενδελεχής εργαστηριακός έλεγχoς ήταν εντός φυσιολογικών ορίων και αποκλείστηκαν άλλες
συχνές αιτίες υπερμελάγχρωσης.
Δεδομένου ότι ο ασθενής δεν ελάμβανε καμία άλλη τοπική ή συστηματική αγωγή, θεωρούμε
ότι η υπερμελάγχρωση που παρουσιάστηκε στο πρόσωπο του είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας
συνδεόμενη με τη λήψη της απρεμιλάστης και τη συμβολή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
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«Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών με ψωριασική νόσο»
Ντυμένου Ειρήνη
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, MD, MSc, Επικουρική Ιατρός, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα

Η παρουσίασή μου αφορά σε άνδρα ασθενή, 40 ετών, ο οποίος εμφανίζει εκτεταμένη ψωρίαση κατά
πλάκας στον κορμό και τα άκρα, ψωρίαση τριχωτού κεφαλής, ψωριασική ονυχία και ψωριασική
αρθρίτιδα. Η νόσος του εμφανίζει ανθεκτικότητα στις συστηματικές αγωγές που έχει λάβει έως
σήμερα, τόσο στις κλασσικές, σε βιολογικούς παράγοντες όσο και σε συνδυασμούς αυτών, καθώς
λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των αγωγών επιτυγχάνεται βελτίωση του PASI score 70% έως και
90%, αλλά εν συνεχεία, χωρίς συγκεκριμένο αιτιολογικό παράγοντα (stress, λοίμωξη, φάρμακο κ.ά.),
εμφανίζει έξαρση του νοσήματος και υποτροπή σαν να μην λαμβάνει αγωγή. Στην παρούσα φάση
λαμβάνει Ustekinumab 45 mgr και MTX 15 mgr/εβδομάδα και το ερώτημα είναι στην επόμενη
υποτροπή, τι αγωγή θα μπορούσε να λάβει?
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ABSTRACT BOOK
Ο Ιπποκρατικός Κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρός στην Εποχή της Υψηλής
Ιατρικής Τεχνολογίας
Σάββα Λευκοθέα, Βογιατζάκης Ευάγγελος, Ζηρογιάννης Ν. Πάνος
Ζηρογιάννης Παναγιώτης
Νεφρολόγος, τ. Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
Πρόεδρος Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι νέοι γιατροί, ζώντας σε μια κοινωνία ανατροπής κανόνων και αρχών, αναζητούν για να πορευθούν
νέους κανόνες και αρχές, που να ικανοποιούν και να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους προς
τον πάσχοντα, προς την κοινωνία, αλλά και προς τον εαυτό τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο γιατρός της
εποχής της Παγκοσμιοποίησης, φθάνει στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όπου βρίσκεται μπροστά
σε έναν γενικευμένο ανταγωνισμό. Έναν ανταγωνισμό, ο οποίος στο χώρο της Ιατρικής ιδιαίτερα,
μεταξύ των πολλών προβλημάτων, δημιουργεί και αναταράξεις στην Ηθική υπόσταση και τη
Δεοντολογία του. Οι αναταράξεις αυτές είναι απόρροια των μεγάλων επιστημονικών εξελίξεων, οι
οποίες υποχρεώνουν το γιατρό να αναθεωρήσει τη θέση του μπροστά στα νέα δεδομένα, και να
αποφασίσει αν θα συνεχίσει να αποτελεί:
Τον Ιπποκρατικό κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρό, ή
θα προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής της υψηλής
Ιατρικής Τεχνολογίας της εποχής, η οποία χαρακτηρίζεται
από τον εύκολο και γρήγορο πλουτισμό με τις όποιες
συνέπειες προκαλούν αυτές οι εξελίξεις.
Ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρός δεν είναι ένα ιδεατό πρόσωπο, της φαντασίας μας,
αλλά ένας πραγματικός υπηρέτης της Τέχνης και της Επιστήμης του, και προς αυτήν την κατεύθυνση
πρέπει να εστιάζει όλο το ενδιαφέρον του. Αυτό, άλλωστε, άφησε ως παρακαταθήκη ο Ιπποκράτης,
όπως διαβάζουμε στην Πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής Επιδημιών Α5, στην οποία ο
Ιπποκρατικός συγγραφέας διδάσκει.
Η τέχνη συνίσταται από τρεις παράγοντες:
την Αρρώστια, τον Άρρωστο και το Γιατρό.
Ο γιατρός είναι ο υπηρέτης της τέχνης του.
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Ο Ιπποκρατικός γιατρός είναι ένας υπηρέτης, στην υπηρεσία του αρρώστου και της τέχνης του. Μιας
τέχνης, της Ιατρικής, την οποίαν υπηρετεί με πηγαία αισθήματα προσφοράς προς το συνάνθρωπό
του.
Μετά από τη βραχεία αυτή τοποθέτηση, θα ήταν πράγματι εύκολο και θα μπορούσαμε να κλείσουμε
το θέμα μας μέσα σε τέσσερις λέξεις:
Καλός Γιατρός, κατά το Ήθος και τα Έργα, μπορεί να
γίνει μόνο ένας, Καλός Άνθρωπος, με Ηθικές Αρχές.
Γιατί όπως είχε πει και ο Oppenhaimer:
Η Επιστήμη από μόνη της καθιστά τον Άνθρωπο
ισχυρότερο, αλλά όχι και καλύτερο.
Η ισχύς της θέσης την οποίαν κατέχει ο γιατρός δεν του εξασφαλίζει αυτόματα και την ιδιότητα του
Καλού Ανθρώπου. Γιατί όπως είχε πει και ο Πλούταρχος:
Ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου αποκαλύπτεται
όταν κατέχει δύναμη και εξουσία. Αυτές φουντώνουν
κάθε πάθος και φανερώνουν κάθε κρυμμένο ελάττωμα.
Ο Παυλάτος σε ομιλία του διερωτήθηκε, Αλλά:
Τι είναι Ανθρωπισμός;
¶ • Η Ιατρική, που ασκείται μέσα από τους κανόνες του Ανθρωπισμού , περιγράφεται στις γραμμές
της πραγματείας, Παραγγελίαι, από τις οποίες αναδύεται το διττό μήνυμα, το οποίο υπογραμμίζει ο
θαυμαστός Ιπποκρατικός λόγος και αφορά στη Φιλαλληλία του γιατρού.
• Ἤν δε καιρός εἴη χορηγίης ξένων τε ἐόντι και
απορέοντι, μάλιστα επαρκέειν τοῖσι τοιούτεοισιν ̇ ἤν γὰρ
παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι και φιλοτεχνίη.

Εκεί όπου υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο
υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη.
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ABSTRACT BOOK
«Πρωτεομικοί βιοδείκτες στην Ψωρίαση»
Κουμουρτζής Μάριος
Ειδικευόμενος Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H Πρωτεομική (proteomics) αποτελεί σημαντικό τομέα έρευνας, ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο των
τεχνολογιών που αφορά τη μελέτη των πρωτεϊνών, των μετα-μεταφραστικών τους τροποποιήσεων
και των αλληλεπιδράσεων τους, με στόχο την κατανόηση πολύπλοκων βιολογικών φαινομένων.
Η πρωτεομική έχει χρησιμοποιηθεί και σε μελέτες με ασθενείς με Ψωρίαση, προσπαθώντας να
κατανοήσουμε καλύτερα την παθοφυσιολογία της Ψωρίασης, αλλά και να εντοπίσουμε πρωτεϊνικούς
βιοδείκτες που θα μας βοηθήσουν μελλοντικά στην πρόγνωση, στη διάγνωση της ψωρίασης και στη
διαφορική διάγνωση από άλλες δερματοπάθειες αλλά και από την Ψωριασική αρθρίτιδα, καθώς
και στη θεραπεία της Ψωρίασης αναδεικνύοντας νέους πρωτεινικούς στόχους που εμπλέκονται
στην παθογένεια της Ψωρίασης. Τα εργαλεία ανάλυσης των πρωτεινών στην Πρωτεομική είναι
η Φασματομετρία μάζας (MS), που βασίζεται στον ιοντισμό ατόμων ή μορίων ή την παραγωγή
ιοντικών θραυσμάτων μορίων και την καταγραφή της σχετικής έντασης του ιοντικού ρεύματος που
αντιστοιχεί σε λόγο μάζας προς φορτίο (m/z), σε συνδυασμό με αέριο- ή υγρο- χρωματογραφία
(GS- or LC-MS) ή με τριχοειδική ηλεκτροφόρηση και η Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού
συντονισμού (NMR spectroscopy).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι Περιορισμοί και τα προβλήματα στην Πρωτεομική είναι το υψηλό κόστος της ανάλυσης και
τα χρονοβόρα πειράματα, η αδυναμία ανάλυσης πρωτεϊνών οι οποίες βρίσκονται σε πολύ χαμηλή
συγκέντρωση, καθώς και προβλήματα στο διαχωρισμό των πρωτεϊνών και στην σταθερότητα τους.
Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθουν περισσοτερες μελέτες Πρωτεομικής με πρωτεΐνες που
εμπλέκονται στην παθογένεια της Ψωρίασης, με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και περισσότερο
στοχευμένες σε συγκεκριμένους πρωτεϊνικούς δείκτες, καθώς υπάρχει μεγάλη «πληροφορία» στη
διεθνή βιβλιογραφία.
Η Πρωτεομική μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την παθογένεια και την
παθοφυσιολογία της Ψωρίασης, να εντοπίσει πρωτεϊνικά μόρια τα οποία μπορούν να αποτελέσουν
διαγνωστικούς και προγνωστικούς στόχους, αλλά να μας βοηθήσει και σε θεραπευτικό επίπεδο,
τόσο στην ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων, όσο και στην παρακολούθηση της βαρύτητας και
της εξέλιξης των ασθενών με Ψωρίαση.
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«Εμπλοκή των gene clocks στην παθογένεια της ψωρίασης»
Παντελίδη Κλέλια
MSc, Ειδικευόμενη Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», Αθήνα

Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια που
χαρακτηρίζεται από ανώμαλο πολλαπλασιασμό και ωρίμανση κερατινοκυττάρων. Συχνότητα
εμφάνισης 1.5%-3%. Προσβάλλει εξίσου και τα δυο φυλά. Τα 2/3 των ασθενών πάσχουν από
ήπια μορφή και το 1/3 από μέτρια έως σοβαρή μορφή της νόσου. Η ψωρίαση έχει συσχετισθεί
με πολλές συννοσηρότητες όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο
και την αποφρακτική άπνοια ύπνου. O κνησμός και συχνές παροξύνσεις της νόσου συνδέονται με
διαταραχές του ύπνου. Η συχνότητα ψωρίασης στους Ελληνες ασθενείς με υπνική άπνοια είναι 9.3%
ενώ στο γενικό πληθυσμό είναι 2.3%.
Ειδικότερα οι διαταραχές ύπνου σε ασθενείς με ψωρίαση αποτελεί ένα πεδίο που παρότι είναι
αποδεκτό δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και συστηματικά στη βιβλιογραφία μέχρι σήμερα. Ειδικότερα
δεδομένου του κνησμού κατά τη διάρκεια του ύπνου εμφανίζουν αυπνία και αφυπνίσεις. Οι
περισσότερες μελέτες σε αυτό το πεδίο βασίζονται σε ερωτηματολόγια ειδικά καθώς και σε κάποιες
μελέτες ύπνου.
Η ακτιγραφία χρησιμοποιείται σε ασθενείς με διαταραχές ύπνου ή του κιρκάδιου ρυθμού καθώς
είναι ένας αντικειμενικός τρόπος καταγραφής ύπαρξης ή όχι της μυϊκής δραστηριότητας για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς με ψωρίαση μπορεί να μην
γνωρίζουν πάντα σε ποιο βαθμό η ασθένειά τους επηρεάζει πτυχές της ζωής τους.
Η Ψωρίαση Επηρεάζεται από το Βιολογικό μας Ρολόι. Ο χρόνος και η διάρκεια του ύπνου ελέγχονται
στενά από τους κεντρικούς μηχανισμούς. Το 2017, το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής εστίασε
την προσοχή στη σημασία της ομοιόστασης, που διασφαλίζεται από την παρουσία κιρκαδιακών
ρυθμών. Πολλά φυσιολογικά γεγονότα, από τον ύπνο έως τη σίτιση, καθώς και η ανοσολογική
ανταπόκριση, αλληλοσυνδέονται με τους κίρκαρδιους ρυθμούς. Η σύγχρονη κοινωνία και ο τρόπος
ζωής μας, δημιουργούν πρόσθετες απειλές για την υγεία των εργαζομένων σε νυχτερινή βάρδια ή
σε εργαστηριακές συνθήκες φωτισμού που μιμούνται το ηλιακό φως.
Εργαζόμενοι σε νυχτερινές βάρδιες εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ψωρίασης λόγω
της διαταραχής του ανοσολογικού συστήματος. Τα Clock genes είναι γονίδια του κιρκάδιου ρυθμού,
συνδέονται με πολλές διαταραχές ύπνου και αλλαγές τις κιρκάδιας δραστηριότητας, καθώς και με
τον χρονότυπο του ατόμου. Αναφορικά τα γονίδια αυτά είναι PER 1,PER 2,PER 3, BMAL 1, CLOCK.
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Ο κιρκάδιος ρυθμός ελέγχεται από τον κεντρικό ρυθμιστή ή το κύριο ρολόι, το οποίο βρίσκεται στον
(SCN) του πρόσθιου υποθάλαμου. Eπηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το φως και το περιβάλλον. Τα
περιφερειακά όργανα, όπως το δέρμα, συμβάλλουν επίσης στον κιρκαδικό ρυθμό και διαθέτουν
ενδογενή ρυθμικότητα.
Ο όρος κιρκάδιος ρυθμός αναφέρεται στον ενδογενή 24ωρο φυσιολογικό, μεταβολικό και
συμπεριφορικό ρυθμό του σώματος. Αυτός ο ρυθμός ορίζεται από ένα κιρκάδιο ρολόι. Έχει
παρατηρηθεί σε πολλούς ζωντανούς οργανισμούς, όπως σε φυτά, ζώα, μύκητες. Παρόλο που
οι κιρκάρδιοι ρυθμοί είναι ενδογενείς, προσαρμόζονται στο τοπικό περιβάλλον από εξωγενείς
παράγοντες, πιο σημαντικός είναι το φως της ημέρας.
Οι βιολογικοί δείκτες για τον έλεγχο του κιρκάδιου ρυθμού είναι: η έκκριση μελατονίνης από την
επίφυση, η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος και τα επίπεδα της κορτιζόλης στο πλάσμα.
Νεότερα δεδομένα μέχρι σήμερα υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς με ψωρίαση έχουν μειωμένα
επίπεδα μελατονίνης. Ενώ το γονίδιο CLOCK έχει συνδεθεί με τη ρύθμιση της ψωρίασης ρυθμίζοντας
την έκφραση της ιντερλευκίνης -23R σε ποντίκια.
Ερώτημα προς απάντηση είναι εάν η κακή κιρκαδική ευθυγράμμιση μπορεί να συμβάλει στην
έκφραση της νόσου? Μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι η AD επιδεινώνεται λόγω του φυσικού στρες
αναστροφής ημέρας και νύχτας. Κατά τη διάρκεια αυτής της αντιστροφής το εσωτερικό ρολόι ήταν
διαταραγμένο και η έκφραση των γονιδίων του ρολογιού (Bmal1, Clock και Per2) αυξήθηκε. Αυτά
τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα γονίδια ρολογιού ήταν στενά συνδεδεμένα με την έναρξη της AD.
Στη ψωρίαση μέχρι σήμερα υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα.
Οι δερματολόγοι θα πρέπει να υποψιάζονται και να αναζητούν τυχόν διαταραχές ύπνου σε
ψωριασικούς ασθενείς (λήψη αναλυτικού ιστορικού). Ασθενείς με ψωρίαση, ιδανικά, οφείλουν να
αναφέρουν κατά τη λήψη του ιστορικού τους στον θεράποντα ιατρό τους τυχόν διαταραχές στον
ύπνο.
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«Ημέρα Ψωρίασης 2020, από την πλευρά των ασθενών»
Γεροκώστα Εύη
Συγγραφέας

«Ο ήρωάς μου είμαι εγώ - δηλαδή εσύ»
Το δέρμα μου είχε κόκκινες πληγές. Όμως δεν είχα χτυπήσει.
Το δέρμα μου έβγαζε λέπια. Όμως δεν ήμουν ψάρι.
Το δέρμα μου είχε αγκάθια. Όμως δεν ήμουν σκαντζόχοιρος.
Άραγε θυμάμαι πότε άρχισαν όλα αυτά; Δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Είναι αλήθεια ότι πάντα μού άρεσε να λέω όσα θέλω να πω χρησιμοποιώντας ιστορίες.
Αυτός είναι ο τρόπος μου, αυτή είναι η ευκολία μου.
Αυτόν τον τρόπο διάλεξα και σήμερα.
Σήμερα που ζω ένα μικρό θαύμα.
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«Εναρκτήριες διαλέξεις από την πλευρά των ασθενών»
Βαμβακούσης Ρένος
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα «Επιδέρμια»

Ο ασθενής με ψωρίαση έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με διάφορες καταστάσεις που οφείλονται
στην νόσο του. Οι ασθενείς αρκετά συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα ή φοβίες που προέρχονται
από την κοινωνία, το κράτος και την ίδια μορφή της νόσου. Μέσα από την ανάλυση των προβλημάτων
θα προκύψει η σημασία της σχέσης γιατρού ασθενή και της συμμετοχής σε ομάδες και συλλόγους.
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«Μικτό́ δερματο-ρευματολογικό ιατρείο (Derma-Rheuma Clinic)»
Κατσιμπρή Πελαγία
Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογιας, Δ’ Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα ανήκουν στο φάσμα της ίδιας ασθένειας, μιας χρόνιας
ετερογενούς συστηματικής φλεγμονώδους νόσου με ανοσολογικό υπόβαθρο. Το 30% περίπου των
ασθενών με ψωρίαση θα εμφανίσουν ψωριασική αρθρίτιδα.
Η ΨΑ εμφανίζει ποικιλία συμπτωμάτων.
Η διάγνωση της ψωριασικής αρθρίτιδας είναι κλινική, ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν υπάρχουν.
Ορισμένες εκδηλώσεις σχετίζονται με δυσμενή πρόγνωση και θέτουν την αναγκαιότητα για πιο
επιθετική αντιμετώπιση της νόσου.
Η πρώιμη έναρξη συστηματικής θεραπείας της ψωριασικής αρθρίτιδας ευνοεί την ύφεση της νόσου.
Σημαντικό ρόλο στην ολιστική αντιμετώπιση της ψωριασικής νόσου έχουν διεθνώς τα Διεπιστημονικά
Συνεργαζόμενα Ιατρεία που απαρτίζονται από ρευματολόγο και δερματολόγο. Το Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν” διαθέτει ένα από τα πρώτα διεπιστημονικά ιατρεία για την ψωριασική
νόσο στην Ελλάδα, μεταξύ της Ρευματολογικής Μονάδας της Δ’ Παθολογικής Κλινικής και της Β’
Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων.
Τα οφέλη αυτών των Ιατρείων είναι πολλαπλά. Βελτιώνουν την αντιμετώπιση δύσκολων ασθενών,
σχετικά με τους οποίους θεραπευτικές αποφάσεις λαμβάνονται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά
για όλα τα πεδία της ψωριασικής νόσου, και συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση ασθενών με
διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Παράλληλα, παρέχουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και έρευνα.
Υπάρχουν, μολαταύτα, προκλήσεις, όπως η ανάγκη επιλογής των κατάλληλων ασθενών, ώστε να
αξιοποιείται στο έπακρο η κατάρτιση και η συνεργασία των δύο ειδικοτήτων, καθώς και οργανωτικά
και διοικητικά ζητήματα.
Η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα είναι σύνθετες ασθένειες, για την αντιμετώπιση των οποίων
τα Διεπιστημονικά Συνεργαζόμενα Ιατρεία αυξάνουν τη σχετική ενημέρωση, εξασφαλίζουν την
επικοινωνία μεταξύ των ειδικοτήτων και βελτιώνουν την ποιότητα της περίθαλψης αυτών των
ασθενών.
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«Δεδομένα από το ιατρείο ψωριασικής αρθρίτιδας»
Γρίβας Αλέξανδρος
Ιατρός - Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Στο ιατρείο ψωριασικής αρθρίτιδας της Ρευματολογικής Μονάδας του ΠΓΝ Αττικόν έχουν εκτιμηθεί
400 ασθενείς στο διάστημα 01/2018 - 09/2020.
Καταγράφονται με συγχρονικό τρόπο τα πλήρη δεδομένα των ασθενών.
Πρόκειται για 103 άνδρες (40%) και 158 γυναίκες (60%), με μέσο όρο ηλικίας τα 55.3 έτη και διάμεση
διάρκεια νόσου τη στιγμή της καταγραφής τα 4 έτη.
Σε 71 ασθενείς η πρωτοδιάγνωση της νόσου έγινε στο ρευματολογικό ιατρείο, ενώ 75 ασθενείς
παραπέμφθηκαν στο ιατρείο από δερματολόγους.
Ο πιο συχνός κλινικός υπότυπος της νόσου είναι ο πολυαρθριτιδικός σε συνδυασμό με την κατά
πλάκας ψωρίαση, με μέτρια ενεργότητα όπως αυτή εκτιμήθηκε με τον δείκτη ενεργότητας της
ψωριασικής αρθρίτιδας DAPSA. Οι πιο συχνές συννοσηρότητες είναι η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η
δυσλιπιδαιμία και η υπέρταση. Η πλειοψηφία των ασθενών λαμβάνει μονοθεραπεία με βιολογικό
παράγοντα.
Οι ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα της κοορτής του “Αττικόν” εμφανίζουν σημαντικό φορτίο νόσου
παρά τη χρήση βιολογικών παραγόντων, παρουσιάζουν συχνότερα τον πολυαρθριτιδικό φαινότυπο
της νόσου και πάσχουν από σημαντικό φάσμα συνοσσηροτήτων.
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«Αποκρυπτογράφηση της αμφίδρομης σχέσης ψωρίασης και παχυσαρκίας»
Νταλαμάγκα Μαριάννα
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας - Κλινικής Βιοχημείας, Ιατρικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α.

Η παχυσαρκία και η ψωρίαση αποτελούν χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις που διασυνδέονται
μεταξύ τους με έναν φαύλο κύκλο παρουσιάζοντας συνεργική δράση. Στην παρούσα διάλεξη,
επιχειρείται η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων που αναδεικνύουν την αμφίδρομη σχέση
μεταξύ της ψωρίασης και της παχυσαρκίας, επισημαίνοντας τις παθοφυσιολογικές τους συνδέσεις
με έμφαση στην ολιστική θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς με ψωρίαση και παχυσαρκία.
Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ ψωρίασης και παχυσαρκίας τεκμηριώνεται:
1) από πειραματικές μελέτες σε επίμυες, όπου η παχυσαρκία αυξάνει τη σοβαρότητα της ψωριασικής
δερματίτιδας που προκαλείται από την τοπική εφαρμογή του αγωνιστή των υποδοχέων TLR-7,
imiquimod. Παρατηρήθηκε αύξηση των ιντερλευκινών IL-22 και IL-17A καθώς και του παράγοντα
Reg3γ, ο οποίος είναι κρίσιμος διαμεσολαβητής στην ψωριασική επιδερμική υπερπλασία.
2) από μελέτες Μεντελιανής τυχαιοποίησης, όπου άτομα με υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
εξαιτίας γονιδιακών πολυμορφισμών (SNPs) παρουσιάζουν κατά 9% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
ψωρίασης για κάθε αύξηση του ΔΜΣ κατά 1 kg/m2. Αντίθετα, άτομα με γονιδιακούς πολυμορφισμούς
που σχετίζονται με την ψωρίαση δεν εμφάνισαν διαφορά στον ΔΜΣ συγκριτικά με τους μάρτυρες.
3) από μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών όπου αναδείχθηκε μια ανεξάρτητη
δοσοεξαρτώμενη συσχέτιση μεταξύ ΔΜΣ, περιμέτρου μέσης και λόγου μέσης - ισχίων με τον
κίνδυνο ανάπτυξης ψωρίασης. Επίσης, αναδείχθηκε και μια αντίστοιχη αντίθετη δοσοεξαρτώμενη
συσχέτιση μεταξύ ψωρίασης και παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση
εμφάνιζαν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη παχυσαρκίας (pooled OR: 2.23, 95% CI 1.63–3.05). Τέλος,
σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, το πλεονάζον σωματικό λίπος αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα
κινδύνου ανάπτυξης ψωρίασης και ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ).
4) από προοπτικές μελέτες αλλά και μελέτες σε μικρές σειρές ασθενών όπου η απώλεια βάρους
είτε με δίαιτα και σωματική άσκηση είτε φαρμακευτικά ή μετά από βαριατρική χειρουργική
ελάττωσε τόσο τον κίνδυνο εμφάνισης ψωρίασης και ΨΑ όσο και τη σοβαρότητα της ψωρίασης.
Η γαστρική παράκαμψη (bypass) ως μέθοδος βαριατρικής χειρουργικής παρουσίασε μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα στην ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης ψωρίασης συγκριτικά με την επιμήκη
γαστρεκτομή (sleeve gastrectomy).
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5) από μετα-αναλύσεις μελετών όπου φαίνεται ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με χαμηλότερη
θεραπευτική απόκριση στους βιολογικούς παράγοντες (ειδικότερα αντι-TNF-α), ενώ αποτελεί
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα διακοπής της αγωγής με βιολογικούς παράγοντες.
Τόσο η παχυσαρκία όσο και η ψωρίαση αποτελούν χρόνιες φλεγμονώδεις εξεργασίες και
χαρακτηρίζονται από απορρύθμιση της έκκρισης κυτοκινών αλλά και λιποκινών. Σύμφωνα με
μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών, η παχυσαρκία και η ψωρίαση παρουσιάζουν από
κοινού χαρακτηριστικά αυξημένα επίπεδα κυτοκινών (TNF-α, IL-17, IL-6), λεπτίνης, ρεζιστίνης και
χημερίνης με παράλληλη μείωση των επιπέδων της αδιπονεκτίνης. Από τις λιποκίνες, η ρεζιστίνη
παρουσιάζει σταθερότερη σχέση με την ψωρίαση και την παχυσαρκία ενώ είναι η μόνη λιποκίνη
που μειώνεται μετά τη θεραπευτική αγωγή στην ψωρίαση.
Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση στη αντιμετώπιση του ψωριασικού ασθενούς με παχυσαρκία.
Η απώλεια βάρους, η υγιεινή διατροφή, η φυσική άσκηση, η μείωση των εκλυτικών παραγόντων
για την ψωρίαση, η πρόληψη των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου και η αντιμετώπιση
των συννοσήσεων είναι στο επίκεντρο της ολιστικής αντιμετώπισης.
Ορισμένα φάρμακα για την ψωρίαση ενδέχεται να επιδεινώσουν το μεταβολικό profil των ασθενών με
ψωρίαση, παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο. Η μεθοτρεξάτη, η ακιτρετίνη και η κυκλοσπορίνη
ενδέχεται να επιδεινώσουν την υπέρταση, τη δυσλιπιδαιμία και τη λιπώδη διήθηση του ήπατος που
συνυπάρχουν σε έναν ασθενή με παχυσαρκία και ψωρίαση. Από τα φάρμακα για την ψωρίαση,
μόνο η δοσολογία της ινφλιξιμάμπης και η ουστεκινουμάμπης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με
το βάρος του ασθενούς. Η παχυσαρκία εμφανίζει μειωμένη αποτελεσματικότητα στους βιολογικούς
παράγοντες (ειδικότερα αντι-TNF-α) ενώ αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα διακοπής
της αγωγής με βιολογικούς παράγοντες. Οι αναστολείς της IL-17 είναι αποτελεσματικοί ανεξάρτητα
από το σωματικό βάρος. Ωστόσο, τείνουν να παρουσιάζουν καλύτερα ποσοστά δερματικής
κάθαρσης σε νορμοβαρείς ψωριασικούς ασθενείς. Υπάρχει έλλειψη δεδομένων αναφορικά με
την αποτελεσματικότητα των αναστολέων της IL-23 σε παχύσαρκους ψωριασικούς ασθενείς. Η
απρεμιλάστη μπορεί να προκαλέσει απώλεια βάρους ως ανεπιθύμητη ενέργεια ενώ εμφανίζει
επίσης ορισμένες ευεργετικές μεταβολικές δράσεις. Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι η σιμβαστατίνη
και ορισμένα αντιδιαβητικά φάρμακα ως «επαναστοχευμένα» φάρμακα (repurposed drugs)
μπορούν να μειώσουν τη σοβαρότητα της ψωρίασης.
Συμπερασματικά, η oλιστική προσέγγιση στη αντιμετώπιση του ψωριασικού ασθενούς με
παχυσαρκία εμφανίζει πολλαπλά οφέλη στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ταυτόχρονη
πρόληψη της επιδείνωσης των συννοσήσεων. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες πειραματικές
και επιδημιολογικές μελέτες καθώς και μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (RCTs) για
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Η ψωρίαση είναι μία χρόνια φλεγμονώδης δερματολογική πάθηση που συσχετίζεται με την
παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο και την αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα.
Η υπνική άπνοια είναι μία διαταραχή ύπνου η οποία χαρακτηρίζεται από περιοδική διακοπή της
αναπνοής λόγω απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού στη διάρκεια του ύπνου. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλαπλών αφυπνίσεων που οδηγούν στον κατακερματισμό του ύπνου
και την εμφάνιση ημερήσιας υπνηλίας. Η διαγνωστική εξέταση εκλογής είναι η πολυπνογραφία.
Η παθογένεια της υπνικής άπνοιας στηρίζεται κατά βάση σε δυσλειτουργία του αναπνευστικού
κέντρου και σε ένα ανατομικά στενό φάρυγγα. Ένας από τους βασικούς προδιαθεσικούς παράγοντες
είναι η παχυσαρκία. Η υπνική άπνοια συνοδεύεται επίσης από την ύπαρξη του μεταβολικού
συνδρόμου και μία από τις βασικότερες επιπλοκές της είναι η αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα.
Η βασική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η μακροχρόνια χρήση των αναπνευστικών συσκευών
θετικής πίεσης αεραγωγών τύπου CPAP.
Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω το 2009 στα πλαίσια της έναρξης της διακλινικής συνεργασίας της
Β’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής και της Β’ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής
Κλινικής του ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”, αναζητήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης της ψωρίασης με την υπνική
άπνοια και εάν η τελευταία συμβάλλει στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα των ψωριασικών ασθενών.
Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι σε ασθενείς με ψωρίαση ο ένας στους δύο είχε υπνική άπνοια σύμφωνα
με την πολυπνογραφία, η καρδιαγγειακή νοσηρότητα ήταν προσαυξημένη μόνο στους άνδρες με
βάση το δείκτη Framigham ενώ η χρονική διάρκεια της δερματολογικής νόσου συσχετίστηκε με
την υπνική άπνοια μόνο στις γυναίκες.
Ωστόσο, λόγω των κοινών υποκειμένων παθογενετικών μηχανισμών των προαναφερομένων
νοσημάτων και ειδικότερα της Th1 φλεγμονής που εμπλέκεται και στις δύο διαταραχές αναζητήθηκε
η ύπαρξη συσχέτισης των δύο νοσημάτων αντίστροφα. Mελετήθηκαν ασθενείς με υπνική άπνοια και
αξιολογήθηκαν δερματολογικά για ενδεχομένη ψωρίαση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν
ότι οι ασθενείς με υπνική άπνοια εμφάνιζαν σχεδόν τριπλάσια συχνότητα ψωρίασης από την ομάδα
ελέγχου και μάλιστα ανεξαρτήτως του ΒΜΙ και των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου.
Ανάλογες μελέτες που ακολούθησαν κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα. Άρα διαπιστώνει κανείς ότι
η ψωρίαση και η υπνική άπνοια έχουν μια διπλής κατεύθυνσης συσχέτιση κι επειδή αποτελούν και
οι δύο επιβαρυντικούς καρδιαγγειακούς παράγοντες οφείλει τόσο ο δερματολόγος όσο και ο ειδικός
ιατρός του ύπνου που ασχολείται με την υπνική άπνοια να τις αναζητά.
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