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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Τόμος 3, (2):99-109, 2006

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Θεραπεία εστιακής υπεριδρωσίας
με αλλαντική τοξίνη
Treatment of focal hyperhidrosis
with botulinum toxin
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εστιακή υπεριδρωσία ορίζεται ως η υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες. Αφορά κυρίως τις μασχάλες, τις παλάμες, τα πέλματα και το πρόσωπο και
οφείλεται σε διαταραχή του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Οι διαθέσιμες θεραπευτικές
επιλογές περιλαμβάνουν τοπική εφαρμογή διαλυμάτων, ιοντοφόρηση, συστηματικώς χορηγούμενα αντιχολινεργικά και χειρουργική αφαίρεση δέρματος ή συμπαθεκτομή. Πρόσφατα
προστέθηκε στις θεραπευτικές λύσεις η χημειοαπονεύρωση των ιδρωτοποιών αδένων της
πάσχουσας περιοχής με ενδοδερμική χορήγηση αλλαντικής τοξίνης. Οι αλλαντικές τοξίνες
αποτελούν μία ομάδα νευροτοξινών με ορότυπους Α-G, που διακόπτουν την προσυναπτική
απελευθέρωση ακετυλοχολίνης. Παρουσιάζεται μία ανασκόπηση της μεθόδου χορήγησης, της
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας της εστιακής υπεριδρωσίας με βοτουλινική τοξίνη, βασισμένη στις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα. Τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι η αλλαντική τοξίνη αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία της εστιακής
υπεριδρωσίας, εναλλακτική των επιθετικών χειρουργικών μεθόδων και των, λιγότερο αποτελεσματικών, τοπικών εφαρμογών. Η εξατομίκευση των δόσεων και η βελτίωση των τεχνικών
χορήγησης είναι δυνατό να απαλλάξουν τους πάσχοντες από την ενοχλητική αυτή διαταραχή,
για διάστημα αρκετών μηνών.
Λέξεις κλειδιά: Υπεριδρωσία εστιακής υπεριδρωσίας, θεραπευτική αντιμετώπιση, αλλαντική το
ξίνη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υπεριδρωσία μπορεί να οριστεί ως η υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες, πέραν της απαραίτητης
ποσότητας για την ψύξη του σώματος1. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή ή
δευτεροπαθή, εστιακή ή γενικευμένη. Η εστιακή αφορά τις παλάμες, τα
πέλματα, τις μασχάλες ή το πρόσωπο. Ως ποσοτικός ορισμός της εστιακής υπεριδρωσίας έχει προταθεί η έκκριση άνω των 50mg ιδρώτα ανά
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ΠIνακας 1. ΑIτια δευτεροπαθοYς υπεριδρωσIας
1. Εμπύρετα νοσήματα
2. Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές
α) θυρεοτοξίκωση
β) σακχαρώδης διαβήτης
γ) υπογλυκαιμία
δ) γιγαντισμός και μεγαλακρία
ε) φαιοχρωμοκύττωμα
στ) εμμηνόπαυση
3. Φαρμακευτικές ουσίες
4. Καρδιαγγειακές παθήσεις
5. Αναπνευστική ανεπάρκεια

λεπτό από το μασχαλιαίο βόθρο και άνω των 30mg
ιδρώτα ανά λεπτό από τις παλάμες2. Οι περιπτώσεις
εστιακής υπεριδρωσίας αφορούν στις παλάμες και τα
πέλματα σε ποσοστό 60% και στις μασχαλιαίες χώρες
σε ποσοστό 30-40%3. Η υπεριδρωσία του προσώπου
εμφανίζεται λιγότερο συχνά και σε ποσοστό μικρότερο
του 10%.
Ενώ πολλοί πάσχοντες ιδρώνουν σε συνεχή βάση,
ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου, άλλοι αναφέρουν αιφνίδιες κρίσεις υπεριδρωσίας. Ως εκλυτικά αίτια
αναφέρονται η ψυχική καταπόνηση (stress), η υψηλή
θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η κατανάλωση
ευφορικών ουσιών, όπως η καφεΐνη. Ποσοτικές μετρήσεις δείχνουν ότι η έκκριση ιδρώτα στους πάσχοντες
αυξάνεται κατά 12-30 φορές. Στις κρίσεις, οι απώλειες
υγρών φθάνουν μέχρι 3 λίτρα την ώρα, ενώ οι φυσιολογικές απώλειες είναι 0,5 λίτρο το εικοσιτετράωρο4.
Εκτός της αφυδάτωσης, η υπεριδρωσία στιγματίζει τους
πάσχοντες στην επαγγελματική και την προσωπική τους
ζωή, έχει σημαντικό οικονομικό κόστος καθαρισμού
και αγοράς νέων ενδυμάτων και μπορεί να επιπλακεί
με δευτερογενείς επιμολύνσεις, λόγω της διαβροχής
των υπεριδρωσικών περιοχών.

6. Hodgkin λέμφωμα
7. Ενδοθωρακικά νεοπλάσματα
8. Σύνδρομο καρκινοειδούς
9. Σύνδρομο Frey (γευστική υπεριδρωσία)
10. Οσφρητική υπεριδρωσία
11. Βλάβες νωτιαίου μυελού
12. Αντιρροπιστική υπεριδρωσία
13. Ψύχος
14. Υποθαλαμική βλάβη
15. Σύνδρομο νυχιού-επιγονατίδας
16. Ιδρωτοποιοί σπίλοι-αγγειώματα

προβλήματος συμβαίνει συχνότερα κατά τη δεύτερη ή
την τρίτη δεκαετία της ζωής. Παρά το ότι δεν υπάρχουν
εκτενείς μελέτες στην επιδημιολογική βιβλιογραφία,
υπολογίζεται ότι ως και 62% των πασχόντων έχουν
κάποιο συγγενή που εμφανίζει το ίδιο πρόβλημα8.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τους περισσότερους συγγραφείς, οι εκκρινείς αδένες δεν εμφανίζουν μορφολογικές ανωμαλίες
στους πάσχοντες από πρωτοπαθή υπεριδρωσία. Παρά
το ότι ένας ερευνητής παρατήρησε την ύπαρξη ενός
υβριδίου ιδρωτοποιού αδένα, που έχει και εκκρινή και
αποκρινή στοιχεία και εμφανίζει δεκαπλάσια εκκριτική
ικανότητα σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς ιδρωτοποιούς αδένες10, το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε
σε μεταγενέστερες μελέτες. Η υπερβολική έκκριση
ιδρώτα αποδίδεται σε δυσλειτουργία του αυτόνομου
νευρικού συστήματος που ελέγχει τη λειτουργία των
ιδρωτοποιών αδένων9.
Τα αίτια της δευτεροπαθούς υπεριδρωσίας παρατίθενται στον Πίνακα 111. Σε κάθε περίπτωση, η
διάγνωση της υποκείμενης νόσου είναι απαραίτητη
πριν την έναρξη της θεραπείας.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ο επιπολασμός της υπεριδρωσίας στο γενικό πληθυσμό εκτιμάται μεταξύ 0,6-2,9%5-6. Προσβάλλει
εξίσου και τα δύο φύλα, αν και οι γυναίκες προσέρχονται συχνότερα για θεραπεία, επειδή θεωρούν την
κατάσταση περισσότερο ενοχλητική7. Η έναρξη του

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑΣ
Ειδικός παρακλινικός έλεγχος δεν απαιτείται για
τους πάσχοντες από εστιακή υπεριδρωσία. Στη γενικευμένη υπεριδρωσία, οι εργαστηριακές εξετάσεις
καθορίζονται από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση,
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ΠΙνακας 2. ΕφαρμογΕς βοτουλινικΗς τοξΙνης
1. Στραβισμός
2. Βλεφαρόσπασμος
3. Σπαστικό ραιβόκρανο
4. Ρυτίδες από σύσπαση μιμικών μυών
προσώπου

με τη διαφορική διάγνωση να περιλαμβάνει τα αίτια
της δευτεροπαθούς υπεριδρωσίας.
Η καταγραφή του εύρους και της κατανομής της
παλαμιαίας υπεριδρωσίας γίνεται κυρίως με δύο μεθόδους: τη σταθμιστική μέθοδο και τη δοκιμασία
αμύλου-ιωδίου του Minor. Η σταθμιστική μέθοδος
απαιτεί τη χρήση απορροφητικού χαρτιού, το οποίο
μένει σε επαφή με την παλάμη για καθορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ζυγίζεται προκειμένου
να υπολογιστεί η ποσότητα του εκκρινόμενου ιδρώτα.
Στη δοκιμασία αμύλου-ιωδίου, αρχικά εφαρμόζεται
διάλυμα ιωδίου 5% στην πάσχουσα περιοχή. Αφού
το διάλυμα στεγνώσει εφαρμόζεται σκόνη αμύλου.
Ο ιδρώτας που εκκρίνεται αντιδρά με το ιώδιο και το
άμυλο και προκαλεί τη μεταβολή του χρώματος της
σκόνης σε βαθύ ιώδες στα σημεία υπεριδρωσίας. Με
την τεχνική αυτή μπορεί να γίνει ακριβής χαρτογράφηση
των υπεριδρωσικών περιοχών4.
Άλλες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί για την
καταγραφή του προβλήματος είναι οι χρωματογραφικές
της ο-φθαλαλδεΰδης, του κυανού της βρωμοφαινόλης,
της νινυδρίνης, οι μέθοδοι αποτύπωσης με τη λήψη
εκμαγείου της πάσχουσας δερματικής επιφάνειας, η
άμεση μικροσκόπηση και η καταμέτρηση των μεταβολών των ηλεκτρικών αντιστάσεων του δέρματος.

5. Περιφερική παράλυση προσωπικού νεύρου
6. Επίμονα άλγη που οφείλονται σε
σπαστικότητα
7. Πρωκτικές ραγάδες
8. Υπεριδρωσία

Πρόσφατα ανακοινώθηκε επιτυχής θεραπεία με τοπική
εφαρμογή της αντιχολινεργικής ουσίας γλυκοπυρολλάτης13.
3. Συστηματική αγωγή: Έχουν χρησιμοποιηθεί παράγοντες που αποκλείουν τους διαύλους ασβεστίου
και αντιχολινεργικά, με αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες
(δυσκοιλιότητα, επίσχεση ούρων, θάμβος όρασης, ξηροστομία) και προσωρινό θεραπευτικό αποτέλεσμα.
4. Ιοντοφόρηση: Η τεχνική στερείται παρενεργειών,
η ανάγκη όμως για συχνές επαναληπτικές θεραπείες
περιορίζει τη χρησιμότητα της14-15.
5. Χειρουργική αντιμετώπιση: Έχουν εφαρμοστεί
δύο τεχνικές:
α) Εκτομή δέρματος μασχάλης, με συχνότερες επιπλοκές τις τοπικές λοιμώξεις, την ιδρωταδενίτιδα και
τη δημιουργία ουλών12.
β) Συμπαθεκτομή. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν
τοπικές λοιμώξεις, πνευμοθώρακα, αιμορραγία, σύνδρομο Horner, κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος,
παράλυση του λαρυγγικού νεύρου, γευστική υπεριδρωσία και αντιρροπιστική υπεριδρωσία12.
6. Τοπική έγχυση αλλαντικής τοξίνης, που κερδίζει
συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια.

ΑΛΛΑΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΝΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της εστιακής υπεριδρωσίας περιλαμβάνει:
1. Γενικά μέτρα: Ελαφρά ένδυση,δροσερό περιβάλλον, αντικατάσταση των απωλεσθέντων υγρών
και ηλεκτρολυτών.
2. Τοπική αγωγή, όπως χλωριούχα παράγωγα αλουμινίου, φορμαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη, ταννικό οξύ,
με μικρή αποτελεσματικότητα και αρκετές ανεπιθύμητες
ενέργειες (καφεοειδής χρωματισμός του δέρματος)12.

Η αλλαντική ή βοτουλινική τοξίνη (botulinum toxin
ΒΤΧ) είναι μία ισχυρή νευροτοξίνη που παράγεται από
το Gram θετικό αναερόβιο Clostridium botulinum.
Έχουν αναγνωριστεί επτά αντιγονικοί τύποι ΒΤΧ
(A,B,C,D,E,F,G)16. Από αυτούς μόνον οι τύποι Α,Β,Ε,F,G
έχουν δράση στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα17. Η πρώτη θεραπευτική εφαρμογή της ΒTX έγινε σε πάσχοντες
από στραβισμό το 198018. Οι θεραπευτικές ενδείξεις της
ΒΤΧ έκτοτε διευρύνθηκαν και το θεραπευτικό φάσμα
σήμερα παρατίθεται στον Πίνακα 2.
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Σχήμα 1. Μηχανισμός δράσης βοτουλινικής τοξίνης.
Η βοτουλινική τοξίνη αποτελείται από μία βαριά και
μία ελαφριά αλυσίδα που συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς. Μετά την είσοδο της βοτουλινικής
τοξίνης στη σύναψη, η ελαφριά αλυσίδα διατέμνει
την πρωτεΐνη-στόχο SNAP-25 και αναστέλλει την
απελευθέρωση ακετυλοχολίνης.

Χημεία και μηχανισμός δράσης
Η ΒΤΧ-Α είναι μια πρωτεΐνη μεγάλου μοριακού
βάρους (150KDa), η οποία, ενεργοποιούμενη πρωτεολυτικά, σχηματίζει δύο τμήματα: μία ελαφριά αλυσίδα
(Μ.Β. 50KDa) και μία βαριά αλυσίδα (Μ.Β. 100KDa),
συνδεδεμένες με δισουλφιδικούς δεσμούς.
Η ΒΤΧ-Α δρα στις προσυναπτικές μεμβράνες των
μεταγαγγλιακών χολινεργικών νευρικών ινών διακόπτοντας την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης (Σχήμα
1)19-22.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή αναφυλακτικές
αντιδράσεις που να αποδίδονται στη ΒΤΧ23.
Σε ενέσιμη χορήγηση στο πρόσωπο, έχουν σπάνια
αναφερθεί κεφαλαλγία, βλεφαρόπτωση, εκτρόπιο,
διπλωπία, αιματώματα και εκχυμώσεις. Όλα τα παραπάνω είναι αντιστρεπτά και προσωρινά και μπορούν
να αποφευχθούν μειώνοντας τον όγκο του ενέσιμου
διαλύματος, επιβραδύνοντας την ταχύτητα έγχυσης και
αποφεύγοντας την έγχυση σε απόσταση μικρότερη του
1 εκ. από το χείλος του οφθαλμικού κόγχου24.
Έχει αναφερθεί μία μικρής διάρκειας γριππώδης
συνδρομή μετά τη χορήγηση της ΒΤΧ-Α25. Η σημαντικότερη ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει παρατηρηθεί
κατά τη θεραπεία της υπεριδρωσίας είναι η τοπική
μυϊκή αδυναμία, με αυτόματη ίαση σε διάστημα 14
ημερών26. Έχουν αναφερθεί μακροπρόθεσμα μετα-

βολές του μεγέθους της μυϊκής ίνας και ηλεκτρομυογραφικές ανωμαλίες ακόμη και σε μύες μακριά από
το σημείο της έγχυσης, χωρίς όμως να συνοδεύονται
από κλινικές εκδηλώσεις27. Οι αντενδείξεις χορήγησης
περιλαμβάνουν καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από
γενικευμένη μυϊκή αδυναμία: νευρομυϊκές διαταραχές,
προϊούσες μυοπάθειες (Myasthenia gravis), εκτεταμένη
ατροφία του μυός στόχου, λήψη αμινογλυκοσιδών
κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα, εγκυμοσύνη
και θηλασμός28. Η ΒΤΧ-Α δεν περνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και, επομένως, δεν έχει δράση στο
κεντρικό νευρικό σύστημα29. Οι αντιγονικές ιδιότητες
της τοξίνης ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραγωγή
αντισωμάτων, καθιστώντας αναποτελεσματική την
περαιτέρω θεραπεία, αν και η δημιουργία αντισωμάτων αποτελεί την εξαίρεση μάλλον παρά τον κανόνα,
ακόμη και σε ασθενείς που έχουν λάβει μακροχρόνια
θεραπεία30-33.
Η BTX-B παρουσιάζει σημαντικότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες, που περιλαμβάνουν ξηροστομία, δυσφαγία,
θάμβος όρασης, δυσπεψία και πόνο στο σημείο της
έγχυσης μεγαλύτερο αυτού της ΒΤΧ-Α. Η ΒΤΧ-Β έχει
πιθανώς μεγαλύτερη συστηματική διασπορά και μεγαλύτερη συγγένεια προς τις τελικές νευρικές απολήξεις
του αυτόνομου συμπαθητικού και σε αυτό αποδίδονται
οι συχνές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες34.

Η ΑΛΛΑΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ
Η εφαρμογή της ΒΤΧ-Α σε υπεριδρωσία ανακοι-

Σ. Γρηγορiου, Α. Στρατηγoς, Ε. Μερμhγκη, Γ. Κοντοχριστoπουλος. Θεραπεiα εστιακhς υπεριδρωσiας με αλλαντικh τοξiνη

103

νώθηκε για πρώτη φορά το 1995 από τον Drobik35.
Έκτοτε έγιναν αρκετές μελέτες που παγίωσαν τις παρακάτω αρχές, όσον αφορά τη χορήγηση της ΒΤΧ-Α
σε πάσχοντες από υπεριδρωσία:

1. Καταγραφή του προβλήματος
Αρχικά γίνεται χαρτογράφηση της πάσχουσας περιοχής με τη δοκιμασία αμύλου-ιωδίου ή τη χρήση
απορροφητικού χαρτιού. Ακολουθεί φωτογράφιση των
υπεριδρωσικών περιοχών και, σε ορισμένες μελέτες,
ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας από υπολογιστή36.
Έτσι εντοπίζονται οι περιοχές στις οποίες θα ενεθεί η
τοξίνη, αλλά και παρέχεται αντικειμενικό μέτρο αξιολόγησης της βελτίωσης του προβλήματος.

2. Αναισθησία
Η ενέσιμη εφαρμογή στις μασχάλες είναι καλά
ανεκτή από τους ασθενείς και δεν απαιτεί αναισθησία. Η εφαρμογή σε παλάμες και πέλματα απαιτεί
αναισθησία.
Συνήθως εφαρμόζεται περιοχική αναισθησία με
χορήγηση λιδοκαΐνης και αποκλεισμό του κύριου
αισθητικού νεύρου της περιοχής όπου θα γίνει θεραπεία37. Τα μειονεκτήματα της περιοχικής αναισθησίας είναι ότι χρειάζεται αναμονή 30 λεπτών μέχρι να
αναισθητοποιηθεί η περιοχή και ότι δημιουργείται
αντιδραστική υπεραιμία που, στη συνέχεια, αυξάνει
την αιμορραγία από τις θέσεις ένεσης της ΒΤΧ-Α, με
αποτέλεσμα την απώλεια τοξίνης από το σημείο ένεσης
και τη μείωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
Για τους ίδιους λόγους, καλό είναι να αποφεύγεται η
χρήση ασπιρίνης από τους ασθενείς τις προηγούμενες
από τη θεραπεία ημέρες.
Έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί τοπική αναισθητική
γέλη EMLA ή και παγοκύστες σε επαφή με την περιοχή,
σε τακτά χρονικά διαστήματα καθόλη τη διάρκεια της
χορήγησης της τοξίνης. Εξαιρετική αναισθησία παρέχει
η χρήση εκνεφώματος διχλωροτετραφλουορεθάνης
(ψυκτικό για αθλητικές κακώσεις), πριν από κάθε ένεση
στο σημείο της εφαρμογής38.

3. Τεχνική χορήγησης
Υπάρχουν δύο εμπορικά σκευάσματα ΒΤΧ-Α, το
Botox (Allergan) και το Dysport (Ipsen) και ένα εμπορικό σκεύασμα BTX-B, το Myoblock (Elan).
Η φύσιγγα Botox περιέχει 100U και η φύσιγγα

Σχήμα 2. Ενδεικτικά σημεία έγχυσης βοτουλινικής τοξίνης σε
παλαμιαία υπεριδρωσία. Η απόσταση μεταξύ των σημείων
έγχυσης ποικίλλει ανάλογα με την ενιέμενη δόση.

Dysport 500U ΒΤΧ-Α. Το περιεχόμενο της φύσιγγας
διαλύεται σε φυσιολογικό ορό, συνήθως 4ml. H φύσιγγα Myoblock περιέχει 5000U BTX-B/ml και διατίθεται
σε συσκευασίες των 2500, 5000 ή 10000U, που δεν
απαιτούν ανασύσταση.
Για την εφαρμογή συνήθως χρησιμοποιούνται σύριγγες ινσουλίνης 50U, με βελόνα των 30G ή των
26G39. Έχει αναφερθεί, ακόμη, η χρήση της βελόνας
ADG στη χορήγηση ΒΤΧ-Α40. Πρόκειται για αποστειρωμένη συσκευασμένη βελόνα 30G, που διαθέτει
ένα κάλυμμα πολυπροπυλενίου με δυνατότητα κίνησης και έχει σχεδιαστεί για να ενίεται κολλαγόνο. Το
κάλυμμα μπορεί να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να αποκαλύπτει το επιθυμητό μήκος βελόνας.
Έτσι, ρυθμίζοντας το μήκος της βελόνας, χορηγείται η
ΒΤΧ-Α ακριβώς στο επίπεδο των ιδρωτοποιών αδένων
και αποφεύγεται η διήθηση της τοξίνης στους μυς και
η προσωρινή μυϊκή αδυναμία.
Οι ενέσεις γίνονται ενδοδερμικά. Η βελόνα πρέπει να
διεισδύσει στο δέρμα υπό αμβλεία γωνία 170ο. Σε περιπτώσεις κάθετης εισόδου παρατηρείται παλινδρόμηση
σημαντικής ποσότητας του διαλύματος και, επομένως,
μείωση της δράσης του. Στη μασχαλιαία χώρα, κάθε
ένεση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργήσει πομφό. Στις παλάμες, η δημιουργία πομφού είναι
σχεδόν αδύνατη, λόγω της αυξημένης σκληρότητας
του δέρματος. Σε κάθε περίπτωση είναι επιθυμητή η
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Πινακας 3. Θεραπεια υπεριδρωσιας μασχαλων με ΒΤΧ.
Κυριοτερες δημοσιευμενες μελετες (>10 ασθενεις)
Συγγραφέας
Glogau 199843
Karamfilov 200044
Naver 200045
Schnider 200146
Wollina 200247
Low 200348
Galadari 200349
Heckmann 200550
Schnider 199951
Heckmann 200152
Naumann 200153
Odderson 200254
Naumann 200355
Baumann 200456

Σχεδιασμός
ανοικτή
ανοικτή
ανοικτή
ανοικτή
ανοικτή
ανοικτή
ανοικτή
ανοικτή
συγκριτική
συγκριτική
συγκριτική
συγκριτική
συγκριτική
συγκριτική

Ασθενείς
12
24
32
40
47
12
15
43
13
145
320
18
207
20

δημιουργία μιας ωχρής περιοχής, ένδειξη ότι το υλικό
ενίεται στο κατώτερο χόριο. Σε κάθε ένεση απαιτείται,
μετά την απομάκρυνση του δείκτη από το έμβολο της
σύριγγας, η παραμονή της βελόνας στο σημείο έγχυσης
για ένα ή δύο δευτερόλεπτα, μέχρι να εξισωθούν οι
πιέσεις, διαφορετικά το διάλυμα θα παλινδρομήσει
υπό πίεση έξω από το σημείο έγχυσης. Έχει επίσης
περιγραφεί εφαρμογή της αλλαντικής τοξίνης μέσω
συσκευών ιoντοφόρησης και Dermojet41-42.
Οι περισσότερο συνηθισμένες θέσεις έγχυσης στις
παλάμες απεικονίζονται στο Σχήμα 2. Επιπλέον, ενέσεις
μπορούν να γίνουν στο ωλένιο χείλος της παλάμης
μεταξύ παλαμιαίας και ραχιαίας επιφάνειας του χεριού.
Ο στόχος είναι να γίνουν οι ενέσεις με τέτοιο τρόπο,
ώστε οι περιοχές διάχυσης της τοξίνης να επικαλύπτουν
η μία την άλλη, σε όλη την έκταση της παλάμης.

4. Δόση και θεραπευτικό αποτέλεσμα
Οι κυριότερες δημοσιευμένες μελέτες με περισσότερους από 10 ασθενείς, οι δόσεις και τα σκευάσματα
που χρησιμοποιήθηκαν και η διάρκεια του θεραπευτικού αποτελέσματος παρατίθενται στους Πίνακες 3,4
και 536,42-65.
Η συνηθέστερη δόση, η οποία χρησιμοποιείται από
τους περισσότερους συγγραφείς, είναι 50U Botox,
100U Dysport ή 2500U Myoblock σε κάθε μασχάλη

Δόση
50U Botox
200U Botox
38-184U Dysport
200U Dysport
200U Botox
100U Botox
125U Dysport
100/200U Dysport
200U Dysport
200U Dysport
50U Botox
50U Botox
50U Botox
2500U Myoblock

Διάρκεια (μήνες)
4-7
10
8-9
>8
>19
>7
1-6
>3
>5
>5
4
7-16
2-8

και 100U Botox, 250U Dysport ή 5000U Myoblock
σε κάθε παλάμη ή πέλμα.
Η μείωση της έκκρισης ιδρώτα παρατηρείται μεταξύ 2ης και 14ης ημέρας από την εφαρμογή της
θεραπείας. Ανταπόκριση παρατηρείται στο 95% των
ασθενών. Η μείωση των υπεριδρωσικών περιοχών,
όπως διαπιστώνεται με τη δοκιμασία αμύλου-ιωδίου,
φτάνει το 80%.
Η διάρκεια του θεραπευτικού αποτελέσματος μπορεί
αδρά να εκτιμηθεί σε 4-19 μήνες σε μασχαλιαία υπεριδρωσία, 3-13 μήνες σε παλαμιαία υπεριδρωσία και
4-10 μήνες σε πελματιαία υπεριδρωσία. Η μικρότερη
διάρκεια θεραπευτικού αποτελέσματος στην παλαμιαία και πελματιαία υπεριδρωσία μπορεί να αποδοθεί
στην ευκολότερη παλινδρόμηση του διαλύματος
έξω από το σημείο έγχυσης, στη μικρότερη ακτίνα
διήθησης γύρω από το σημείο έγχυσης στο παχύ
δέρμα παλαμών-πελμάτων, στο μεγαλύτερο αριθμό
τελικών χολινεργικών απολήξεων στο παλαμιαίο
δέρμα, ή στη διαφορετική ταχύτητα αποκατάστασης
του μηχανισμού της χολινεργικής μεταβίβασης μεταξύ
διαφορετικών περιοχών. Μια συντηρητική ενημέρωση
του ασθενούς για τη διάρκεια του αποτελέσματος στις
ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να αναφέρει
αναμενόμενη διάρκεια 7 μηνών για τις μασχάλες και
5 μηνών για παλάμες-πέλματα66.
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Πινακας 4. Θεραπεια υπεριδρωσιας παλαμων με ΒΤΧ-Α.
Κυριοτερες δημοσιευμενες μελετες (>10 ασθενεις)
Συγγραφέας
Σχεδιασμός
Naumann 1998 57
ανοικτή
Naver 200045
ανοικτή
Goldman 200058
ανοικτή
120-220U Dysport
5-14
Solomon 200059
ανοικτή
Vadoud-Seyedi 200160 ανοικτή
Schnider 200146
ανοικτή
61
Krogstad 2005
ανοικτή
Schnider 199736
συγκριτική
Saadia 200162
συγκριτική
Bodokh 200163
συγκριτική
64
Low 2002
συγκριτική
Baumann 200565
συγκριτική

Ασθενείς
11
94
40

Δόση
50U Botox
120-220U Botox
50-75U Botox

20
23
21
17
11
24
10
19
20

165U Botox
50U Botox
230U Dysport
230U Botox
120U Dysport
50-100U Botox
70U Botox
100U Dysport
5000U Myoblock

Η σύγκριση μεταξύ των προϊόντων ΒΤΧ-Α (Botox
και Dysport) έχει δείξει παρόμοια αποτελεσματικότητα
στη θεραπεία της παλαμιαίας υπεριδρωσίας, σε μία
συγκριτική μελέτη οχτώ ασθενών που χρησιμοποίησε αναλογία δόσης 1:4 μεταξύ των προϊόντων67.
Ωστόσο, τέτοιου είδους συγκρίσεις έχουν αμφίβολη
χρησιμότητα, δεδομένου ότι πρόκειται για προϊόντα
διαφορετικού πρωτεϊνικού φορτίου, με ξεχωριστή
διασπορά και φαρμακοκινητική. Η BTX-B (Myoblock),
λόγω συχνότερων συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών, μόλις πρόσφατα έχει μελετηθεί στη θεραπεία
της μασχαλιαίας και παλαμιαίας υπεριδρωσίας και
ο μικρός αριθμός μελετών δεν επιτρέπει συγκρίσεις
αποτελεσματικότητας με τα προιόντα BTX-A.
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν τοπικά αιματώματα και μυϊκή αδυναμία των άκρων
χειρών. Η έναρξη της τελευταίας συμβαίνει 5-7 ημέρες
μετά τη θεραπεία και ιάται μετά από 14-21 ημέρες. Οι
πάσχοντες δεν εμφανίζουν προβλήματα στο γράψιμο,
τη δακτυλογράφηση ή τη χρήση μαχαιροπήρουνων,
δυσκολεύονται όμως να περάσουν ένα κουμπί μέσα
από μία κουμπότρυπα, να ανοίξουν μια κλειδαριά
με κλειδί, ή να αφαιρέσουν το πώμα από ένα γυάλινο περιέκτη. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται να
μεσολαβούν 14 ημέρες μεταξύ της εφαρμογής της
θεραπείας στο δεξί και το αριστερό χέρι, ώστε να μη

Διάρκεια (μήνες)
>1
3-14

4-9
4-13
>6
>6
>3
6
6
2-5

συμπέσουν οι περίοδοι της μυϊκής αδυναμίας, αλλά και
να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής συμπληρωματικής
χορήγησης σε ατελώς θεραπευθείσες περιοχές4.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει αναφερθεί ανάπτυξη αντιδραστικής υπεριδρωσίας μετά από θεραπεία με ΒΤΧΑ, παράμετρος που, μαζί με την καλύτερη ανοχή της
τεχνικής από τον ασθενή, αποτελεί το σημαντικότερο
πλεονέκτημα της μεθόδου σε σύγκριση με τις χειρουργικές τεχνικές. Αδιαμφισβήτητο είναι, επίσης, το γεγονός
ότι η θεραπεία με ΒΤΧ είναι μία ακριβή μέθοδος που
δεν προσφέρει μόνιμη λύση στο πρόβλημα. Στην
περίπτωση που ο ασθενής επιλέξει τις χειρουργικές
εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να παραπεμφθεί σε νευροχειρουργική ή πλαστική χειρουργική κλινική.

Υπεριδρωσία και ποιότητα ζωής
Η υπεριδρωσία αποτελεί διαταραχή που επηρεάζει
την ποιότητα ζωής των πασχόντων, σε βαθμό παρόμοιο με άλλες σοβαρές δερματολογικές παθήσεις,
όπως η ψωρίαση και η ατοπική δερματίτιδα. Σειρά
μελετών έχει τεκμηριώσει, πέραν αμφισβήτησης, τη
σημαντική επιβάρυνση της διαταραχής στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ζωή των ασθενών.
Οι περισσότεροι υπεριδρωσικοί (40-70%) δηλώνουν
ότι δυσκολεύονται να χειριστούν εργαλεία σε χειρωνακτικές εργασίες και πολλοί πιστεύουν ότι θα έκαναν
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Πiνακας 5. Θεραπεiα υπεριδρωσiας πελμaτων με ΒΤΧ-Α.
Κυριoτερες δημοσιευμeνες μελeτες (>10 ασθενεiς)
Συγγραφέας
Vadoud-Seyedi 200442

Σχεδιασμός
ανοικτή

Ασθενείς
10

Δόση
50U Botox

Διάρκεια (μήνες)
10

Πινακας 6. Εστιακη υπεριδρωσια και αλλαντικη τοξινη.
Βελτιωση ποιοτητας ζωης. Κυριοτερες δημοσιευμενες μελετες
Συγγραφέας
Swartling 200168
Tan 200269
Campanati 200370
Weber 200571
Solish 200572
Naumann 200273

Παράμετρος
DLQI*
DLQI
DLQI
Skindex
HHIQ**/DLQI
HHIQ

n
53
34
41
70
146
320

Σχεδιασμός	Βελτίωση
ανοικτή
Σημαντική
ανοικτή
Σημαντική
ανοικτή
Σημαντική
ανοικτή
Σημαντική
ανοικτή
Σημαντική
συγκριτική
Σημαντική

*Dermatology Life Quality Index
**Hyperhidrosis Impact Questiοnnaire

διαφορετικό επάγγελμα αν έλειπε το πρόβλημα. Διστάζουν, σε ποσοστό 50-70%, να προτείνουν το χέρι
για χειραψία και αισθάνονται αμήχανα σε κοινωνικές
εκδηλώσεις. Οι αθλητικές δραστηριότητές τους είναι
περιορισμένες και το 50-60% δηλώνει ότι το πρόβλημα επηρεάζει αρνητικά ακόμη και τις ιδιαίτερες
προσωπικές στιγμές6.
Η θεραπεία με ΒΤΧ προσφέρει στους υπεριδρωσικούς
θεαματική βελτίωση σε όλους τους δείκτες ποιότητας
ζωής. Οι κυριότερες δημοσιευμένες μελέτες βελτίωσης ποιότητας ζωής παρατίθενται στον Πίνακα 668-73.
Σημαντικότερη, όμως, απόδειξη αποτελεί το γεγονός
ότι, σε ποσοστό 90%, οι ασθενείς που εφαρμόζουν
θεραπεία με ΒΤΧ, επαναλαμβάνουν τη θεραπευτική
συνεδρία μετά την αποδρομή του αποτελέσματος66.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η βοτουλινική τοξίνη αποτελεί μια πολύ καλή θεραπευτική λύση για την αντιμετώπιση της εστιακής
υπεριδρωσίας. Η τεχνική χορήγησης είναι σχετικά
ανώδυνη, χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν

απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση και έχει μακροχρόνια αποτελέσματα. Η έναρξη χρήσης των άλλων ορότυπων της
τοξίνης αναμένεται να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις,
αλλά και νέες προοπτικές. Η βελτίωση των συσκευών
που ελέγχουν το βάθος έγχυσης και την ποσότητα της
τοξίνης αναμένεται να μειώσει την ανεπιθύμητη μυϊκή
αδυναμία, την πιθανότητα ανάπτυξης ανοσοαντοχής
και το κόστος της θεραπείας. Περαιτέρω έρευνα στο
γενετικό υπόβαθρο της υπεριδρωσίας, ίσως ανοίξει
το δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Προς
το παρόν, η ΒΤΧ-Α προσφέρει στους πάσχοντες από
υπεριδρωσία μία θεραπεία που, κατά γενική διαπίστωση, αλλάζει την ποιότητα ζωής τους.

SUMMARY
Focal hyperhidrosis is defined as excessive sweating
that involves the eccrine sweat glands of the axilla,
face, palms and soles of the feet, due to a disorder
of the sympathetic nervous system. The therapeutic options available include topical applications,
iontophoresis, systemic anticholinergics, surgical
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excision or sympathectomy. Only recently the local
chemodenervation with injections of botulinum toxin
type A was added to the therapeutic tools of focal
hyperhidrosis. Botulinum toxins comprise a family
of neurotoxins designated as types A-G which block
presynaptic release of acetylcholine. We present a
review of the studies performed so far concerning
the method of administration, efficacy and safety
of botulinum toxin type A in the treatment of focal
hyperhidrosis. The results establish botulinum toxin
as a promising alternative to more aggressive surgical
therapies and less effective topical applications. The
dosage and injection techniques can be optimized
to provide several months of freedom from this
troubling disorder.
Key words: Ηyperhidrosis, treatment, botulinum
toxin
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