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Αντιμετώπιση των ουλών
Επιμέλεια: ΗλΙαΣ ΣΤαΥΡΙΝαΔΗΣ 

 Ειδικευόμενος Δερματολόγος-αφροδισιολόγος, Νοσ. «α. Συγγρός»

Διαδικασία επούλωσης 1

•  Η διαδικασία της φυσιολογικής επούλωσης 
περιλαμβάνει 3 στάδια:    
1. φλεγμονής     
2. ανάπτυξης κοκκιώδους ιστού                
3. αναδιαμόρφωσης (remodeling).

•  Πληγές μερικού πάχους (επιδερμίδα + θηλώδες 
χόριο) τείνουν να μην αφήνουν ουλές, εκτός 
από δυσχρωμίες, μερικές φορές.

•  Πληγές ολικού πάχους αφορούν το δικτυωτό 
χόριο ή βαθύτερα, και εκεί η φλεγμονή και η 
ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού είναι σημαντικά 
στοιχεία στην επούλωση. Η ουλή αναπτύσσεται 
προκειμένου να καλύψει την απώλεια ιστού.
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Διαδικασία επούλωσης 2: Φλεγμονή

•  Αιμορραγία => σχηματισμός θρόμβου => απο-
κοκκίωση αιμοπεταλίων => απελευθέρωση 
διαφόρων αυξητικών παραγόντων π.χ. TGF-β1, 
EGF, IGF-1, PDGF, κ.ά. =>   
1. χημειοταξία φλεγμονωδών κυττάρων  
2. σχηματισμός εξωκυττάριας ουσίας   
3. νεοαγγειογένεση.

•  Πλειάδα άλλων χημειοτακτικών παραγόντων 
π.χ. υποπροϊόντα ινωδόλυσης =>   
ουδετερόφιλα και μονοκύτταρα στην πληγή.

•  Ουδετερόφιλα:     
1. φαγοκκυτάρωση μικροοργανισμών  
2. παραγωγή προφλεγμονωδών κυττοκινών 
=> ενεργοποίηση τοπικών κερατινοκυττάρων 
και μακροφάγων.

•  Μονοκύτταρα: δρουν σαν ενεργοποιημένα 
μακροφάγα:     
1. φαγοκυτταρώνουν μικροοργανισμούς και 
ιστικά ράκη     
2. παράγουν αυξητικούς παράγοντες και κυτ-
τοκίνες π.χ. PDGF => χημειοταξία ινοβλαστών 
στην πληγή.
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Διαδικασία επούλωσης 3: 
Κυτταρικός πολλαπλασιασμός

•  Αρχικά ο κοκκιωματώδης ιστός είναι πλούσιος 
σε αγγεία και κυτταροβριθής.

•  Οι ινοβλάστες και τα κερατινοκύτταρα πολ-
λαπλασιάζονται από την επίδραση αυξητικών 
παραγόντων στην πληγή.

•  Το κλάσμα κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ / κολλαγόνο 
τύπου Ι αρχικά είναι υψηλό και η εκτατική αντοχή 
της ουλής, 7-10 ημέρες μετά τον τραυματισμό, 
είναι περίπου 5-10% αυτής του φυσιολογικού 
δέρματος.

•  Κάποιοι ινοβλάστες μετατρέπονται σε μυοϊνο-
βλάστες, συμπλησιάζοντας τα χείλη της πλη-
γής.

•  Καθώς η διαδικασία της επούλωσης εξελίσσεται 
και έχει σχηματιστεί ένα πλούσιο υπόστρωμα 
κολλαγόνου, η κυτταροβρίθεια ελαττώνεται 
λόγω της απόπτωσης, η οποία ενεργοποιείται 
από ελάχιστα κατανοητούς μηχανισμούς. 
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Διαδικασία επούλωσης 4: Remodeling

•  Στη φάση αυτή τα φλεγμονώδη κύτταρα αφή-
νουν την πληγή ενώ η περίσσεια κολλαγόνου 
και εξωκυττάριας ουσίας αποσυντίθενται από 
ειδικά ένζυμα.

•  Τα ένζυμα αυτά λέγονται μεταλλοπρωτεϊνάσες 
(MMPs) και παράγονται από ινοβλάστες, μα-
στοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα και μακρο-
φάγα.

•  Η ισορροπία μεταξύ των μεταλλοπρωτεϊνασών 
και των αναστολέων τους (ΤΙΜΡ Ι και ΤΙΜΡ ΙΙ) 
είναι πολύ σημαντική στην ομαλή επούλωση 
του ιστού.

•  Οι ιντερφερόνες που παράγονται από τα Τ-
λεμφοκύτταρα (INF-γ), λευκοκύτταρα (INF-α) και 
τους ινοβλάστες (INF-β) εμποδίζουν τη σύνθεση 
κολλαγόνου και φιμπρονεκτίνης.

•  Το remodeling της ουλής είναι έντονο για 6-12 
μήνες, αλλά μπορεί να συνεχίζεται για χρόνια.

•  Τελικά η ουλή αποτελείται κυρίως από κολλα-
γόνο τύπου Ι, ενώ η εκτατική αντοχή της προ-
σεγγίζει το 70-80% αυτής του φυσιολογικού 
δέρματος.
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Διαδικασία επούλωσης 5

•  Κατά την επούλωση μερικές φορές σχηματίζεται 
υπερβολική ποσότητα συνδετικού ιστού και έτσι 
σχηματίζονται τα χηλοειδή και οι υπερτροφικές 
ουλές.

•  Διαφοροποιήσεις των ανοσορυθμιστικών κυ-
τοκινών ίσως παίζουν ρόλο στο σχηματισμό 
των χηλοειδών: Ασθενείς με χηλοειδή έχουν 
υψηλοτέρα επίπεδα IL-6, TNFα, INFβ και χαμη-
λότερα επίπεδα INFα, INFγ, και TNFβ, σε σχέση 
με φυσιολογικούς μάρτυρες.

•  Η υπερβολική παραγωγή κολλαγόνου στα 
χηλοειδή φαίνεται να μην οφείλεται μόνο σε 
βλάβη των ινοβλαστών αλλά και των κερατι-
νοκυττάρων τα οποία προάγουν την παραγωγή 
κολλαγόνου από τους ινοβλάστες.

•  Ο TGF-β προάγει την παραγωγή από τους 
ινοβλάστες κολλαγόνου, φιμπρονεκτίνης και 
πρωτεογλυκανών και έχει 3 ισομορφές (1,2 
και 3). Από πειραματικά δεδομένα φαίνεται ότι 
στα χηλοειδή υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στη 
δράση των ισομορφών 1 και 2 οι οποίες έχουν 
την τάση να σχηματίζουν υπερβολική ποσότητα 
ουλώδους ιστού.
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Διαδικασία επούλωσης 5

•  Κατά την επούλωση μερικές φορές σχηματίζεται 
υπερβολική ποσότητα συνδετικού ιστού και έτσι 
σχηματίζονται τα χηλοειδή και οι υπερτροφικές 
ουλές.

•  Διαφοροποιήσεις των ανοσορυθμιστικών κυ-
τοκινών, ίσως παίζουν ρόλο στο σχηματισμό 
των χηλοειδών: Ασθενείς με χηλοειδή έχουν 
υψηλοτέρα επίπεδα IL-6, TNFα, INFβ και χαμη-
λότερα επίπεδα INFα, INFγ, και TNFβ, σε σχέση 
με φυσιολογικούς μάρτυρες.

•  Η υπερβολική παραγωγή κολλαγόνου στα 
χηλοειδή φαίνεται να μην οφείλεται μόνο σε 
βλάβη των ινοβλαστών αλλά και των κερατι-
νοκυττάρων τα οποία προάγουν την παραγωγή 
κολλαγόνου από τους ινοβλάστες.

•  Ο TGF-β προάγει την παραγωγή από τους 
ινοβλάστες κολλαγόνου, φιμπρονεκτίνης και 
πρωτεογλυκανών και έχει 3 ισομορφές (1,2 
και 3). Από πειραματικά δεδομένα φαίνεται ότι 
στα χηλοειδή υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στη 
δράση των ισομορφών 1 και 2 οι οποίες έχουν 
την τάση να σχηματίζουν υπερβολική ποσότητα 
ουλώδους ιστού.
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Κυτταρική απόπτωση και χηλοειδή

Υπάρχουν διάφορα γονίδια που φαίνεται να παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη βιολογία των χηλοειδών. 
Πιστεύεται ότι η μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα 
που εμφανίζουν οι ινοβλάστες στα χηλοειδή οφεί-
λεται όχι μόνο στην αυξημένη παραγωγή, αλλά 
και στην ελάττωση του ρυθμού της κυτταρικής 
τους απόπτωσης. Χρειάζονται να γίνουν περαιτέρω 
έρευνες αλλά έχει ήδη αποδειχθεί ότι ο ρυθμός της 
απόπτωσης στα χηλοειδή είναι διαφορετικός.
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Μορφολογική ταξινόμηση των ουλών
8

Κλινικές διαφορές μεταξύ χηλοειδών 
και υπερτροφικών ουλών

ΧΗΛΟΕΙΔΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΕΣ 
 ΟΥΛΕΣ
Επεκτείνονται και στο  Περιορίζονται στις
κλινικά υγιές δέρμα τραυματισμένες
 περιοχές
Μπορεί να συνεχίσουν Συνήθως
να μεγαλώνουν ακόμα υποστρέφουν
και σε όλη τη διάρκεια σε 12-18 μήνες
της ζωής
Συχνά ανθεκτικά Απαντούν
στη θεραπεία σε θεραπεία
Ερυθηματώδη όρια Σπάνια συνεχίζουν να
υποδηλώνουν μεγαλώνουν μετά
συνεχιζόμενη το πέρας 2-3 μηνών
ανάπτυξη
Κνησμώδη, επώδυνα, Συνήθως
συνοδευόμενα με ασυμπτωματικές
αίσθημα καύσου
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Ιστολογικές διαφορές μεταξύ 
χηλοειδών και υπερτροφικών ουλών
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Χηλοειδές

Υπερτροφική ουλή

Υπερτροφικές και ατροφικές ουλές
11

χηλοειδή 1
12

Τύποι χηλοειδών

χηλοειδή 2
13

χηλοειδή 3
14

Τύποι χηλοειδών

Τύποι χηλοειδών

αισθητικά αποδεκτές 
και μη αποδεκτές ουλές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Θέση Ανάμεσα  Τέμνει
 σε δύο δύο
 κοσμητικές κοσμητικές
 υπομονάδες  υπομονάδες
 ή στη μέση 
 γραμμή
Προσανα- Παράλληλη Κάθετη
τολισμός στις RSTLs στις RSTLs
Βάθος Επιφανειακή Βαθειά
Χρώμα Χρώμα  Υπέρ- ή υπό-
 του δέρματος χρωματική
Ύψος Επίπεδη Ανυψωμένη ή 
  εμβυθισμένη
Παθολογική  Όχι Υπερτροφική
επούλωση  ουλή ή χηλοειδές
Ανατομικές Επίπεδες,  Κινητές, κυρτές
περιοχές ακίνητες  επιφάνειες
 περιοχές π.χ.  π.χ. γόνατα,
 αντιβράχιο,   αγκώνες
 μηρός
Γωνία του Κάθετη γωνία Γωνιώδεις τομές
τραύματος σε περιοχές σε περιοχές
 ελεύθερες  ελεύθερες τριχών
 τριχών και  και κάθετες
 γωνιώδεις  τομές σε
 τομές σε  τριχωτές
 τριχωτές  περιοχές
 περιοχές
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Θεραπευτική αντιμετώπιση 
των ουλών 1

•  Εφαρμογή επιθεμάτων από σιλικόνη ή άλλα 
υλικά (cordran tape= tape+ 4μg fluradrenoline, 
Scarguard = silicone+ hydrocortisone+ vitamin 
E) (χηλοειδή). Πρέπει να εφαρμόζονται καθη-
μερινά, για 12-24 ώρες, για 3-12μηνες.

•  Συμπίεση με 24-30 mmHg (χηλοειδή).  
Εφαρμογή καθημερινά για 12-24 ώρες, για 
6-12 μήνες.

•  Κρυοθεραπεία (χηλοειδή, υπερτροφικές ου-
λές).

•  Χημικά peelings (ατροφικές, εμβυθισμένες ου-
λές, υπέρχρωση).

• Εμφυτεύματα (εμβυθισμένες ουλές).
• Χειρουργική αντιμετώπιση.
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Κορτικοστεροειδή ενδοβλαβικά

•  Ενδείξεις: Χηλοειδή, υπερτροφικές ουλές.
•  Μηχανισμός: ↓ παραγωγής κολλαγόνου και 

γλυκοζαμινογλυκανών λόγω της ↓ των φλεγ-
μονωδών διαμεσολαβητών, του πολλαπλασι-
ασμού των ινοβλαστών και της παρατεταμένης 
υποξίας.

•  Φάρμακο εκλογής: τριαμσινολόνη σε πυκνό-
τητα 40mg/ml ή αραιότερη προς αποφυγή 
ατροφίας.

•  Διαδικασία: ενδοδερμική (όχι υποδόρια!) έγχυση, 
μέσα στην ουλή αλλά, όχι κοντά στα όριά της, 
με βελόνα 27-30 gauge, μέχρι η ουλή να πάρει 
ένα ανοιχτό κίτρινο-λευκό χρώμα.

•  Μεσοδιαστήματα συνεδριών: 4-6 εβδομάδες.
•  Απάντηση στη θεραπεία: 50-100%, με καλύτερη 

ανταπόκριση των υπερτροφικών ουλών έναντι 
των χηλοειδών και των νέων ουλών έναντι των 
παλαιοτέρων.

•  Συχνότητα επανεμφάνισης της ουλής: 9-50% 
(χηλοειδή).
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Κατηγορίες ουλών και χειρουργική θεραπεία

ΕΙΔΟΣ ΟΥΛΗΣ ΑΙΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ανυψωμένη Επούλωση υπό τάση, ανεπαρκής συμπλησίαση των χειλέων του τραύματος, Διήθηση με κορτικοστεροειδή, Shave εκτομή, Ατρακτοειδής εκτομή,
 Μοσχευματα ολικού πάχους και μεγάλου μεγέθους Δερμοαπόξεση, Laser resurfacing
Υπερτροφικές ουλές / χηλοειδή Γενετική προδιάθεση, Διήθηση με κορτικοστεροειδή,
 Περιοχή κίνησης ή τάσης,  Shave εκτομή, ατρακτοειδής εκτομή,
 Εστία χρόνιας φλεγμονής π.χ. ξένο σώμα Ακτινοθεραπεία, κρυοθεραπεία, 
  Lasers, θεραπεία συμπίεσης
Εμβυθισμένη Ακμή, βαθειά shave βιοψία,  Ατρακτοειδής εκτομή, 
 Ηλεκτροκαυτηρίαση/απόξεση,  Ενδοδερμικά ράμματα, εμφυτεύματα,
 Επούλωση επιπλακείσα από λοίμωξη ή αιμάτωμα Υποσκαφή, Lasers, Peelings
Ευρεία  Επούλωση υπό τάση Εκτομή και συρραφή με ενδοδερμικά ράμματα
Μακριά γραμμοειδής Κακή εγχειρητική τεχνική Δερμοαπόξεση,
  Χειρουργικός επανασχεδιασμός της ουλής (W-plasty, GBLC)
Ice pick Ακμή, τραύμα Punch εκτομή, Punch μόσχευμα,
  Δερματικό pocket μόσχευμα, δερμοαπόξεση
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RSTLs (relaxed skin tension lines)
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Οι ρυτίδες έκφρασης

Θεραπευτική αντιμετώπιση
των ουλών 2

•  Lasers (κυρίως Pulse-dye και Q-
switched Nd:YAG 532nm για τα 
χηλοειδή και τις υπερτροφικές ουλές 
και CO2, Er:YAG, Nd:YAG 1320NM, 
Diode 1450nm για τις ατροφικές ου-
λές). 

•  Ακτινοθεραπεία (χηλοειδή). Εφαρμογή 
με δόσεις πολύ χαμηλότερες από αυ-
τές που χρησιμοποιούνται για δερμα-
τικές κακοήθειες, κυρίως μετά από 
χειρουργική εκτομή, ώστε να μην 
υποτροπιάσει το χηλοειδές.

•  Αντιμετώπιση υπομελάγχρωσης (α. 
UVB φωτοθεραπεία, β. μεταμόσχευση 
μελανοκυττάρων που λαμβάνονται με 
punch ή με shave τεχνική).

• Καλυπτικό μακιγιάζ
• Φαρμακευτική θεραπεία
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Συνδυασμός 

κορτικοειδούς - κρυοθεραπείας

•  Αυξάνεται η απά-
ντηση στη θερα-
πεία στο 80-90%.

•  Προηγείται κρυο-
θεραπεία, οπότε 
το οίδημα που δη-
μιουργείται στην 
ουλή διευκολύνει 
την έγχυση της 
τριαμσινολόνης, 
ειδικά σε πολύ 
σκληρές ουλές.

•  Αναισθητική δρά-
ση της κρυοθερα-
πείας.
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Βεραπαμίλη ενδοβλαβικά

•  Μηχανισμός: αναστολέας καναλιού ασβε-
στίου, αναστολή σύνθεσης/έκκρισης μο-
ρίων μεσοκυττάριας ουσίας (κολλαγόνου, 
γλυκοζαμινογλυκανών, φιμπρονεκτίνης και 
φιμπρινάσης)

•  Μελέτη με 22 άτομα με χηλοειδή, που αφαι-
ρέθηκαν χειρουργικά και ακολούθησαν 5 
συνεδρίες, με μεσοδιαστήματα 2 μηνών εν-
δοδερμικής έγχυσης βεραπαμίλης 2.5 mg/ml 
(συνολική δόση 0.5-5 ml), μετά από follow 
up 2 ετών:
•  2 ασθενείς είχαν χηλοειδή μικρότερου 

μεγέθους απ’ ό,τι αρχικά.
• 2 ασθενείς είχαν υπερτροφικές ουλές.
• 4 ασθενείς είχαν μόνο κνησμό τοπικά.
•  1 ασθενής είχε χηλοειδές στην ίδια θέση, 

παρόμοιο με το αρχικό.
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Μπλεομυκίνη ενδοβλαβικά

•   Μηχανισμός: νέκρωση κερατινοκυττάρων με 
μικτή φλεγμονώδη διήθηση.

•  Μελέτη με 13 άτομα με χηλοειδή, με έγχυ-
ση μπλεομυκίνης 1.5 IU/ml, με πολλαπλές 
διηθήσεις:

•  7 ασθενείς είχαν πλήρη επιπέδωση της ου-
λής.

•  5 ασθενείς είχαν πολύ σημαντική επιπέδωση 
της ουλής.

•  1 ασθενής είχε σημαντική επιπέδωση της 
ουλής.

•  Μελέτη με 31 ασθενείς με χηλοειδή, που 
αντιμετωπίστηκαν με μπλεομυκίνη ενδοβλα-
βικά, σε 3-5 συνεδρίες, με μεσοδιαστήματα 
1 μήνα:

•  Επιπέδωση των ουλών στο 84%, ενώ στους 
υπόλοιπους σημαντική μείωση του όγκου της 
ουλής και βελτίωση της υφής της.
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5-φθοριοουρακίλη 
ενδοβλαβικά 1

•  Μηχανισμός: ανάλογο πυριμιδίνης, αναστέλ-
λει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών in 
vitro, πιστεύεται ότι μειώνει τη μετεγχειρητική 
oυλοποίηση, έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτε-
λεσματική στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
των υπερτροφικών ουλών και μερικώς απο-
τελεσματική σε μικρά χηλοειδή.

•  Μελέτη σε 28 ασθενείς με χηλοειδή, με έγ-
χυση 0.5-2.0 ml, σε διάλυση 50 mg/ml, ανά 
εβδομάδα, επί 12 εβδομάδες, μετά από follow 
up 12 εβδομάδων:

•  70% των ασθενών είχαν πάνω από 50% ελάτ-
τωση του μεγέθους του χηλοειδούς.  
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5-φθοριοουρακίλη 
ενδοβλαβικά 2

•  Αναδρομική μελέτη 1000 ασθενών, που αντι-
μετωπίστηκαν για χηλοειδή και υπερτροφικές 
ουλές, σε χρονικό διάστημα 9 ετών:

•  Το πιο αποτελεσματικό σχήμα αποδείχθηκε 
ότι ήταν 0.1ml τριαμσινολόνης (10mg/ml) 
και 0.9ml 5-FU (50mg/ml) με ενδοβλαβικές 
ενέσεις έως και 3 φορές την εβδομάδα. 

•  Μελέτη 20 ασθενών με χηλοειδή, που αντιμε-
τωπίστηκαν με 5-FU (50mg/ml), ανά εβδομάδα 
και έκαναν κατά μέσο όρο 7 συνεδρίες:

•  85% των ασθενών είχαν πάνω από 50% βελ-
τίωση των χηλοειδών, εντούτοις στο 47%  
υπήρξε επανεμφάνιση των χηλοειδών σε 1 
έτος. 
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Ρετινοϊκό οξύ τοπικά

•  Μηχανισμός: μειώνει τη σύνθεση τονοϊνιδίων 
και κερατοϋαλίνης, αυξάνει την παραγωγή 
βλεννοπολυσακχαριτών, αυξάνει το ρυθμό 
κυτταρικής ανάπτυξης, ενώ in vitro παρεμπο-
δίζει τη σύνθεση του DNA.

•  Μελέτη 21 ασθενών με 28 χηλοειδή και 
υπερτροφικές ουλές, όπου το ρετινοϊκό οξύ 
χρησιμοποιήθηκε τοπικά 2 φορές τη μέρα, για 
τουλάχιστον 3 εβδομάδες:

•  Βελτίωση παρατηρήθηκε στο 77-79% των 
ουλών που ελέγχθηκαν, η οποία περιλάμβανε 
μείωση στο μέγεθος των βλαβών και βελτίωση 
των συμπτωμάτων.
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Ιμικουιμόδη τοπικά

•  Μηχανισμός: η ιμικουιμόδη επηρεάζει την 
παραγωγή TNF-α, INF-α, ΙNF-γ, IL-1, 6, 8 και 
12 και τροποποιεί την έκφραση των δεικτών 
της κυτταρικής απόπτωσης.

•  Μελέτη 13  χηλοειδών, που αναιρέθηκαν 
χειρουργικά και ακολούθησε εφαρμογή κρέμας 
ιμικουιμόδης 5%, κάθε βράδυ, για 8 εβδομά-
δες:

•  10 ασθενείς με 11 χηλοειδή που προσήλθαν για 
το follow up, μετά από 6 μήνες δεν εμφάνισαν 
υποτροπή των χηλοειδών.

•  Παρενέργειες: ελαφρύς ερεθισμός τοπικά, 
υπερμελάγχρωση τοπικά στους μισούς ασθενείς 
της μελέτης.
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Tacrolimus τοπικά

•  Μηχανισμός: ανοσοτροποποιητής, που αναστέλλει τον 
TGF-α. Το Gli-1 που υπερεκφράζεται στους ινοβλάστες 
τον χηλοειδών. Η Rapamycin είναι ένα κοντινό ανάλογο 
του Tacrolimus, που in vitro αναστείλει το Gli-1, κάτι 
που ανοίγει το πεδίο για τη μελέτη της δράσης του 
Tacrolimus στα χηλοειδή.

•  Πιλοτική μελέτη 12 ασθενών με χηλοειδή, που εφάρ-
μοσαν αλοιφή Tacrolimus 0.1%, τοπικά, δυο φορές 
τη μέρα για 12 εβδομάδες:

•  Παρόλο που τα αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικά, παρουσιάστηκε βελτίωση του ερυθήμα-
τος, του κνησμού και ελάττωση της πυκνότητας των 
βλαβών, στους περισσότερους ασθενείς.
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Ιντερφερόνη

• Μηχανισμός: οι ιντερφερόνες -α, -β και –γ μειώνουν 
in vitro την σύνθεση του κολλαγόνου τύπου I, II και 
πιθανώς VI μέσω ελάττωσης του κυτταρικού RNA.
• Κλινική μελέτη όπου υπήρξε στατιστικά σημαντική 
μείωση της επανεμφάνισης 124 χειρουργικά αναιρεθέντων 
χηλοειδών, όταν χορηγήθηκε μετεγχειρητικά INFα-2b: 
18.7 επανεμφάνιση vs. 51.1% επανεμφάνιση μετά από 
χειρουργική εκτομή μόνο.

29

Βοτουλινική τοξίνη

• Μηχανισμός: τοπική ακινητοποίηση της περιοχής της 
πληγής => μείωση της τάσης του τραύματος, η οποία 
θεωρείται ότι ευνοεί την ανάπτυξη χηλοειδών και υπερ-
τροφικών ουλών.
• 2 case reports, που αφορούσαν ασθενείς οπού χρη-
σιμοποιήθηκε βοτουλινική τοξίνη σε μετεγχειρητικά 
τραύματα: οι πληγές επουλώθηκαν πιο ομαλά και δεν 
παρατηρηθήκαν παρενέργειες. 
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