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επιστημονικές σελίδες

Τραυματισμός Βαλάνου
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Δερματολογικό τμήμα, «Γ.Ν. Ευαγγελισμός»

Αλλεργική αντίδραση σε ράμματα μετά από χειρουργική αφαίρεση BCC 
σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή

ΚουρΕλησ ΆθΆνΆσιοσ, ΚΆρΆλη ΕλΕνη-ΆννΆ, νουτσησ ΚωνστΆντινοσ, νΆουμ Χρηστοσ
Δερματολογικό τμήμα, «Γ.Ν. Ευαγγελισμός»

σκοπός
Η απόδειξη ότι η αιματηρή φυσαλίδα ήταν αποτέλε-

σμα τραυματισμού.

μέθοδοι
Δόθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος προς αποκλει-

σμό Σ.Μ.Ν. και έγινε διάνοιξη της φυσαλίδας.

συζήτηση
Καμία από τις εξετάσεις δεν ήταν παθολογική και ο 

ασθενής παρακολουθείται μέχρι σήμερα χωρίς κλινι-
κή συμπτωματολογία.

συμπεράσματα
Βασικές βλάβες σε μορφή φυσαλίδας στα γεννητικά 

όργανα δεν είναι πάντα συμβατές με Σ.Μ.Ν. 

Ά σθενής 64 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία του νοσο-
κομείου για αξιολόγηση βλάβης στην αριστερή ωμοπλάτη. Άπό 
την κλινική εξέταση προέκυψε βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα το 

οποίο έχρηζε χειρουργικής αφαίρεσης.  Άπό το ιστορικό του ασθενούς 
προέκυψε ότι ο ασθενής έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, 
λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. 

Δεκαπέντε ημέρες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία αφαίρε-
σης των ραμμάτων ο ασθενής προσέρχεται με έντο-
να αλλεργική αντίδραση στο σημείο της χειρουργι-
κής αφαίρεσης εξαιτίας των VICRYL ραμμάτων 3-0 
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη συρραφή του 
τραύματος.

σκοπός
Η απόδειξη ότι η έντονη ερυθρότητα που παρου-

σίασε ο ασθενής δεκαπέντε μέρες μετά το πέρας της 
χειρουργικής αφαίρεσης του επιθηλιώματος στο ση-
μείο της επέμβασης ήταν αλλεργική αντίδραση οφει-
λόμενη στα ράμματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
για τη συρραφή του τραύματος.

μέθοδοι
Έγινε βιοψία δέρματος από το σημείο της αντίδρασης για τη διερεύ-

νηση της βλάβης.

συζήτηση
Η βιοψία έδειξε ότι πρόκειται για πορφυρική βλάβη στα πλαίσια αλ-

λεργικής αντίδρασης στα ράμματα η οποία συνδέεται άμεσα και με την 
ανοσοκαταστολή του ασθενούς λόγω του χρόνιου 
νοσήματος.

συμπεράσματα
Παρόλο που τα συνθετικά ράμματα θεωρούνται 

πιο ασφαλή, όσον αφορά τις αλλεργικές αντιδράσεις, 
από τα φυσικά δεν είναι καθόλου σπάνιες οι περι-
πτώσεις που παρουσιάζονται αλλεργίες στα συνθετι-
κά ράμματα. Επιβεβαιώνεται η θεωρία η οποία ανα-
φάρει ότι το στήθος, η πλάτη, τα άκρα και λιπώδεις 
περιοχές του προσώπου είναι περισσότερο ευπαθείς 
όσον αφορά αλλεργικές αντιδράσεις σε ράμματα.

Ασθενής 22 ετών εμφάνιζε αιματηρή φυσαλίδα διαμέτρου 8mm.

Οι παρακάτω εργασίες παρουσιάστηκαν στο συνέδριο 100 χρόνια ΣΥΓΓΡΟΣ 
που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Νοεμβρίου 2010 


