
Η υπεριδρωσία είναι μια παθολογι-
κή κατάσταση που χαρακτηρίζεται 
από υπερβολική έκκριση ιδρώτα 

από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδέ-
νες. 

Η νόσος διακρίνεται σε πρωτοπαθή (ιδιο-
παθή) ή δευτεροπαθή, καθώς και σε εστια-
κή ή γενικευμένη. Ο επιπολασμός της υπε-
ριδρωσίας στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται 
μεταξύ 0,6% και 2,8%. 

Η εστιακή υπεριδρωσία συνήθως αφορά 
τις μασχάλες, τις παλάμες, τα πέλματα και το 
πρόσωπο. Εκδηλώνεται για πρώτη φορά κα-
τά την παιδική ή την εφηβική ηλικία. Θετικό 
οικογενειακό ιστορικό αναφέρεται στο 30%-
50% των περιπτώσεων. Η νόσος έχει σοβα-
ρές κοινωνικές, επαγγελματικές και ψυχολο-
γικές επιπτώσεις, που επιβαρύνουν σημαντι-
κά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η θεραπευτική προσέγγιση της εστιακής υπε-
ριδρωσίας είναι εξαιρετικά δύσκολη και πε-
ριλαμβάνει γενικά μέτρα, αλλαγή στον τρό-
πο ζωής των ασθενών, τοπικά και συστημα-
τικά φάρμακα, ιοντοφόρηση, ενδοδερμικές 
εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης τύπου Α, χει-
ρουργική αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδέ-
νων και συμπαθεκτομή.

Η τοπική θεραπεία της εστιακής υπεριδρω-
σίας είναι εξαιρετικά δημοφιλής στις προηγ-
μένες χώρες. 

Πάνω από το 90% των ενηλίκων κατανα-
λωτών στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν τακτικά ένα 
αντιιδρωτικό ή αποσμητικό. Οι παράγοντες 
αυτοί διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία 
εμπορικών μορφών, όπως σαπούνια, λοσι-
όν, σπρέι, ρολ-ον, στικ, ζελέ, κρέμες κ.λπ., 
με μεγάλα ποσά να ξοδεύονται κάθε χρόνο 
παγκόσμια για την αγορά τους.

Τα αποσμητικά περιέχουν αντιμικροβιακές, 
αντιιδρωτικές, αντιμυκητιασικές και αρωμα-
τικές ουσίες (πίνακας 1). 

Η δράση τους συνίσταται στην καταστολή 
των διαφόρων μικροβιακών πληθυσμών στην 
επιφάνεια του δέρματος. Προορίζονται κυ-
ρίως για την περιοχή των μασχαλών και την 
αντιμετώπιση της βρωμιδρωσίας, ενώ είναι 
ελάχιστα αποτελεσματικά κατά της υπερι-
δρωσίας. Στα μειονεκτήματά τους περιλαμ-
βάνονται η ταχεία αδρανοποίηση των δρα-
στικών συστατικών τους, η πρόκληση δερ-
ματίτιδας εξ επαφής και η δυσκολία εφαρ-
μογής τους σε άλλες περιοχές του σώματος, 
όπως οι παλάμες και τα πέλματα.

Τα αντιιδρωτικά περιλαμβάνουν μια σει-
ρά παραγόντων, όπως αλδεΰδες, οξέα, το-
πικά αναισθητικά, αντιχολινεργικά και άλα-
τα μετάλλων. 

Δρουν εκλεκτικά στους εκκρινείς ιδρωτο-
ποιούς αδένες και μπορούν να εφαρμοσθούν 
τόσο στις μασχάλες όσο και σε άλλες περι-
οχές του σώματος. Η χρήση των περισσο-
τέρων από τους παραπάνω παράγοντες έχει 
εγκαταλειφθεί λόγω περιορισμένης αποτε-
λεσματικότητας, τοπικών ή και συστηματι-
κών ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Σήμερα τα άλατα του αλουμινίου 
(aluminum chloride hexahydrate, aluminum 
chlorohydrate, aluminum lactate κ.λπ.) απο-
τελούν τη βάση της τοπικής θεραπείας της 
εστιακής υπεριδρωσίας και χρησιμοποιού-
νται ευρέως, μόνα τους ή υπό μορφή συ-
μπλόκων, ενσωματωμένα σε εμπορικά αντι-
ιδρωτικά προϊόντα (πίνακας 2). 

Οι μηχανισμοί δράσης τους συνίστανται: 
α) στην απόφραξη των εκκρινών ιδρωτοποι-
ών αδένων στο επίπεδο του ακροσυριγγίου 
στην κερατίνη στιβάδα (άμεση επίδραση), β) 
στην πρόκληση δομικών και λειτουργικών 
βλαβών στην εκκριτική μοίρα των εκκρινών 
ιδρωτοποιών αδένων (μακροχρόνια επίδρα-
ση), έτσι ώστε πολλοί να την προτείνουν ως 
μόνιμη θεραπεία για την εστιακή υπεριδρω-
σία, και, γ) στην αναστολή του πολλαπλα-
σιασμού των μικροβίων της περιοχής (απο-
σμητική δράση).

Ειδικότερα, το aluminum chloride hexa-
hydrate που είναι το πιο δραστικό από τα 
άλατα του αλουμινίου χρησιμοποιείται σε 
πυκνότητες από 6,5-50% (συνήθως 20%-
25%), μέσα σε απεσταγμένο νερό, σε από-
λυτη αλκοόλη ή σε ζελέ σαλικυλικού οξέος 
4-6%. Τα αλκοολικά διαλύματα είναι περισ-
σότερο αποτελεσματικά από τα υδατικά δι-
αλύματα και λιγότερο ερεθιστικά. Τα σκευ-
άσματα σαλικυλικού οξέος είναι περισσό-
τερο δραστικά και καλύτερα ανεκτά από τα 
αλκοολικά διαλύματα και επιτρέπουν την 
εφαρμογή μεγαλυτέρων πυκνοτήτων αλάτων 
αλουμινίου. Τα διαλύματα αλάτων αλουμι-
νίου εφαρμόζονται το βράδυ προ του ύπνου 
σε στεγνό δέρμα, με ή χωρίς κλειστή περί-
δεση, και ξεπλένονται το επόμενο πρωί. Η 
επάλειψη αρχικά γίνεται κάθε 24-28 ώρες μέ-
χρι να ελεγχθούν τα συμπτώματα της υπε-
ριδρωσίας και στη συνέχεια μία φορά κάθε 
1-3 εβδομάδες. Η ανταπόκριση των ασθε-
νών κυμαίνεται μεταξύ 70% και 100%, με 
ποσοστό μείωσης του παραγόμενου ιδρώ-
τα μεταξύ 22-80%. 

Η εφαρμογή αλάτων αλουμινίου μπορεί να 
συνοδεύεται από ορισμένες ήπιες, παροδι-
κές και αναστρέψιμες ανεπιθύμητες ενέργειες, 
όπως κνησμό, τσιμπήματα ή κάψιμο αμέσως 

μετά την εφαρμογή τους, ερεθιστική δερματί-
τιδα εξ επαφής λόγω σχηματισμού υδροχλω-
ρικού οξέος (αντίδραση των αλάτων αλουμι-
νίου με νερό) και κέχρια. Οι παραπάνω ανε-
πιθύμητες ενέργειες αντιμετωπίζονται με μεί-
ωση της συγκέντρωσης των αλάτων, μείω-
ση της συχνότητας εφαρμογής, χρήση κρέ-
μας υδροκορτιζόνης 1% και, σε πιο επίμο-
νες περιπτώσεις, με διακοπή της θεραπείας. 
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διά-
λυμα aluminum chlorohydrate που είναι λι-
γότερο ερεθιστικό ή να χορηγηθεί συμπλη-
ρωματικά τριαιθανολαμίνη, που εξουδετε-
ρώνει τη δράση του υδροχλωρικού οξέος 
που παράγεται από το aluminum chloride 
hexahydrate.

Συμπερασματικά, η τοπική εφαρμογή αλά-
των αλουμινίου αποτελεί μια πολύ καλή θε-
ραπευτική πρόταση για την πρωτοπαθή εστι-
ακή υπεριδρωσία. Μάλιστα, για τις ήπιες και 
μέτριες μορφές της νόσου, πολλοί τη θεω-
ρούν ως θεραπεία εκλογής. Φθηνά, αποτε-
λεσματικά, καλά ανεκτά από τον ασθενή, μη 
τοξικά, μη αλλεργιογόνα, τα άλατα αλουμι-
νίου μπορούν να συνδυασθούν και με όλες 
τις άλλες θεραπείες της υπεριδρωσίας που 
είναι σήμερα διαθέσιμες.
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Εικόνα 1. Εφίδρωση μασχάλης

Εικόνα 2. 
Εφίδρωση 
παλαμών.

Πίνακας 1. 
Κυριότερα συστατικά των αποσμητικών

Τρικλοζάνη Αντιμικροβιακή
Τρικλοκαρβάνη Αντιμικροβιακή
Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου Αντιμικροβιακή
Άλατα μετάλλων (σε χαμηλές πυκνότητες) Αντιιδρωτική / αντιμικροβιακή
Αλειφατικές αλκοόλες και γλυκόλες Αντιμικροβιακή / αντιμυκητιασική
Αρώματα Κάλυψη οσμών

Ουσία Ιδιότητα

Πίνακας 2. 
Κυριότεροι αντιιδρωτικοί παράγοντες

Αλδεΰδες γλουταραλδεΰδη, φορμαλδεΰδη, μεθαιναμίνη
Οξέα ταννικό οξύ, τριχλωροξικό οξύ
Αντιχολινεργικά  προπανθελίνη, γλυκοπυρρολάτη, hexapyrroneum bromide, 

poldine methosulfate
Άλατα μετάλλων άλατα αλουμινίου, άλατα ζιρκονίου




