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Απώτερες ανοσολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες 
σχετιζόμενες με εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος 

και υαλουρονικού οξέος - ακρυλικού hydrogel

Κλινικά ευρήματα, μακροπρόθεσμο follow up και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
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σκοπός

Σκοπός της μελέτης ήταν να 
εκτιμηθούν
•  τα κλινικά συμπτώματα,
•  τα εργαστηριακά ευρήμα-

τα, 
• η θεραπεία και 
• η παρακολούθηση 
   των ασθενών με απώτερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες σχετι-
ζόμενες με εμφυτεύματα υα-
λουρονικού οξέος/ (ΗΑ) και υ-
αλουρονικού οξέος-ακρυλικού 
hydrogel (ΗΑ-ΑΗ)

κλινική  
εκτίμηση

Έγινε κλινική εκτίμηση 
των κοκκιωμάτων, των 
δερματικών εκδηλώσεων 
και άλλων τοπικών και 
συστηματικών ανοσολο-
γικού τύπου    διαταραχών    
που     πιθανώς σχετίζο-
νται με  τα  εμφυτεύματα  
ΗΑ και ΗΑ-ΑΗ, καθώς και 
πιθανή αλληλεπίδρασή 
τους με προηγούμενα 
εμφυτεύματα.

Μελέτη

Από τις 25 περιπτώσεις  οι 15 αναλύθηκαν με 
μακροχρόνια παρακολούθηση:
• κλινική εξέταση
• αιματολογικές  εξετάσεις
• ακτινογραφία θώρακα  

•  Ο λανθάνων  χρόνος  μέχρι  την  έναρξη  των συ-
μπτωμάτων ήταν κατά μέσο όρο 13,7 μήνες

•  Ευαίσθητα  στην αφή  οζίδια  παρατηρήθηκαν  
στους περισσότερους ασθενείς

•  Συστηματικές εκδηλώσεις εμφανίσθηκαν σε 3 
από τις 25 περιπτώσεις

•  Εργαστηριακές διαταραχές εμφανίσθηκαν σε 
όλες τις περιπτώσεις

Είδη 
εμφυτευμάτων

1 2 3 4

Είδος εμφυτεύματος, λαθάνων χρόνος  
και κλινικά χαρακτηριστικά των σειρών

Είδος εμφυτεύματος, λανθάνων χρόνος και κλινικά 
χαρακτηριστικά των 15 μελετώμενων ασθενών

5 6



ΣΕΛΙΔΑ 32

Βασικά εργαστηριακά αποτελέσματα 
των 11 μελετώμενων ασθενών

κλινική παρακολούθηση (follow up)  
μιας σειράς 15 ασθενών

Εργαστηριακά Ευρήματα

Όλοι οι ασθενείς είχαν τουλάχιστον μια μη φυσιολογική παράμετρο.
Από τις 11 περιπτώσεις: 
•  παθολογικές τιμές στις πρωτεΐνες οξείας φάσης  CRP και/ή ινωδογόνο 

παρουσιάστηκαν στις 6,
•  αύξηση στα επίπεδα ACE παρατηρήθηκε στις 4,
• αύξηση της LDH  στις 4,
•  χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος στις 4 
• ΑΝΑ(+) στις 3.

Θεραπεία

• Ibuprofen 1.800-2.400mg/day •  Indomethacin 100-150mg/day
•  Cetirizine 10-20mg/day • Hydroxychloroquine 200-400mg/day
• Prednisone 10-15mg/day

Follow Up

Η παρακολούθηση των ασθενών έγινε κατά Μ.Ο. επί 16 μήνες. 
Από τις 13 περιπτώσεις:
• 6 φαίνεται να θεραπεύτηκαν
•  6 είχαν υποτροπιάζουσες και υπολειπόμενες κλινικές εκδηλώσεις 

όπως οζίδια προσώπου και οίδημα
• Tο sicca syndrome παρέμεινε 
Σε 3 περιπτώσεις τα αυξημένα επίπεδα ACE επέμειναν, χωρίς όμως 
να εμφανισθεί σαρκοείδωση, κοκκιωματώδεις διατ/χές ή συστηματικά   
ανοσολογικού τύπου νοσήματα

συζήτηση ι

Και οι δύο τύποι υαλουρονικού οξέος (ζωικής και μη ζωικής προέλευσης) 
μπορεί να περιέχουν ποικίλα ποσά πρωτεϊνικών προσμίξεων, οπότε ο 
θεωρητικός κίνδυνος για πρόκληση αντιδράσεων τύπου υπερευαισθη-
σίας υπάρχει και έχει περιγραφεί.
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Θέσεις εμφυτευμάτων προσώπου συζήτηση ιι

Μελέτες έδειξαν 
ένα μεγάλο εύ-
ρος αντιδράσεων 
υπερευαισθησί-
ας, κυρίως επι-
βραδυνόμενου 
τύπου κοκκιω-
ματώδεις αντι-
δράσεις ,  που 
σε  ορ ισμένες 
περιπτώσεις συ-
νοδεύονται και 
από αντιδράσεις 
άμεσου τύπου.

Μη άμεσες και απώτερες ανεπιθύμητες ενέργειες 
που αναφέρθηκαν μετά ένεση εμφυτευμάτων 

που περιείχαν ήα και ήα-αή συστατικά
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συζήτηση ιιι

•  Οι γλυκοζαμινογλυκάνες στις οποίες ανήκει το ΗΑ θεωρούνται 
μη ειδικές για τα διάφορα ζωικά είδη και ως εκ τούτου μη αντι-
γονικές.

•  Οι Wang et al. έδειξαν ότι οι γλυκοζαμινογλυκάνες θα μπορούσαν 
να παίξουν το ρόλο «υπεραντιγόνου» και να παρέχουν έτσι το απα-
ραίτητο έναυσμα για την έναρξη των ανοσολογικών απαντήσεων.

συμπέρασμα

Τα εμφυτεύματα με υαλουρονικό οξύ, αν και πολύ σπάνια, μπορούν να 
προκαλέσουν μέτριες έως σοβαρές ανοσολογικού τύπου ανεπιθύμητες 
ενέργειες, που περιστασιακά μπορεί να συνοδεύονται και από συστη-
ματικές εκδηλώσεις.
Είναι απαραίτητο να γίνουν μελέτες προκειμένου να εκτιμηθεί η χρησιμό-
τητα ενός δερματικού test πριν την εφαρμογή του εμφυτεύματος.
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