
ΣΕΛΙΔα 48

Περίληψη

Στο άρθρο παρουσιάζεται η περίπτωση 2 ασθενών που υπέ-
φεραν από παλαμιαία 
υπεριδρωσία και ιδι-
οπαθές δυσιδρωσικό 
έκζεμα, με πτωχή α-
νταπόκριση στα τοπικά 
κορτικοστεροειδή.
οι ασθενείς αντιμετω-
πίστηκαν αποτελεσμα-
τικά για την υπεριδρω-
σία τους με ΒΤχ-α και 
ακολούθως εμφάνισαν 
σημαντική υποχώρη-
ση του δυσιδρωσικού 
τους εκζέματος. 

Δυσιδρωσικό έκζεμα ή πομφόλυξ

Το δυσιδρωσικό έκζεμα 
ή πομφόλυξ είναι μια 
χρόνια υποτροπιάζου-
σα μορφή φυσαλιδώ  -
δους παλαμοπελματι-
αίας δερ   ματίτιδας, που 
θεωρείται αντίδραση 
σε ποικιλία ενδογενών 
και εξωγενών παραγό-
ντων. 
Η υπεριδρωσία είναι ε-
πιβαρυντικός παράγο-
ντας σε ποσοστό 40% 
των περιπτώσεων δυσι-
δρωσικού εκζέματος.

υποχώρηση του υποτροπιάζοντος Δυσιδρωσικού Εκζέματος
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Αντιμετώπιση

•  Αντιμετωπίστηκαν με ενδοδερμικές ενέσεις ΒΤΧ-Α.
•  Πριν τη θεραπεία έγινε τεστ αμύλου-ιωδίου που αποκά-

λυψε σημαντική έκκριση ιδρώτα.
•  100 μονάδες BTX-A διαλύθηκαν σε 4 ml φυσιολογικό 

ορό.
•  Χρησιμοποιήθηκε σύριγγα 0.5 ml με βελόνα 30 gauge.
•  Οι ενέσεις έγιναν ενδοδερμικά στα δάχτυλα και στις πα-

λάμες.
•  Στην κάθε πλευρά χρησιμοποιήθηκαν 100 μονάδες, ώστε 

η συνολική δόση ήταν 200 μονάδες

Κλινική πορεία (Ι)

•  Και οι δύο ασθενείς ανέφεραν σημαντική βελτίωση του κνησμού, του ερυθήματος, των φυσαλίδων 
και της υπεριδρωσίας 3 μέρες μετά τη θεραπεία.

•  Μια εβδομάδα αργότερα 
σημειώθηκε σημαντική 
βελτίωση της δερματίτι-
δας των χεριών.

•  Ταυτόχρονα παρατη-
ρήθηκε μια ελάττωση 
της υπεριδρωσίας κατά 
80% περίπου που επι-
βεβαιώθηκε με το τεστ 
αμύλου-ιωδίου.
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4Περιγραφή περπτώσεων

οι ασθενείς ήταν γυναίκες 25 και 21 ετών 
με ιστορικό παλαμιαίας υπεριδρωσίας 20 
και 21 χρόνια αντίστοιχα. 
Παρουσίαζαν συχνές υποτροπές του εκ-
ζέματός τους κατά τους θερινούς μήνες τα 
τελευταία χρόνια και είχαν χρησιμοποιήσει 
τοπικά κορτικοστεροειδή χωρίς σημαντική 
βελτίωση. 
Κλινικά εμφάνιζαν ερύθημα και φυσαλίδες 
σε αμφότερες τις παλάμες με συνοδό έντονο 
κνησμό.
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Συμπέρασμα

•  Επιπρόσθετοι μηχανισμοί που εξηγούν την ευεργετική δράση των ενδοδερμικών ενέσεων 
BTX-A στο δυσιδρωσικό έκζεμα, ίσως περιλαμβάνουν πιθανή τοξική δράση στις κεντρομόλες 
νευρικές ίνες μπλοκάροντας τη φλεγμονώδη εξεργασία μέσω αναστολής νευροπεπτιδίων 
όπως η ουσία P.

•  Η αξιοσημείωτη ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία με BTX-A επιβεβαιώνει παρόμοια 
αποτελέσματα προηγούμενων ερευνητών και υποδηλώνει ότι η BTX-A μπορεί να είναι μια 
αποτελεσματική εναλλακτική θεραπεία του υποτροπιάζοντος δυσιδρωσικού εκζέματος που 
συνδυάζεται με υπεριδρωσία. 

Δράση της ΒΓΧ-Α

•  Επιπλέον σε πρόσφατες μελέτες στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν ενέσεις 
BTX-A για τη θεραπεία του δυσι-
δρωσικού εκζέματος των χεριών τα 
αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά.

•  Η BTX-A είναι μια ισχυρή νευροτο-
ξίνη που μπλοκάρει τα αυτόνομα 
χολινεργικά νεύρα, συμπεριλαμβα-
νομένων των συμπαθητικών ινών 
που νευρώνουν τους ιδρωτοποιούς 
αδένες μέσω αναστολέων απελευ-
θέρωσης ακετυλοχολίνης.
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7Κλινική πορεία (ΙΙ)

•  8 εβδομάδες αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας 
δεύτερης επανεξέτασης, κανένα σημείο υπο-
τροπής για τα δύο νοσήματα δεν παρατηρή-
θηκε.

•  Αν και η θεωρία κατά την οποία η κατακρά-
τηση ιδρώτα στον ιδρωτοποιό πόρο οδηγεί 
στο φυσαλιδώδες δυσιδρωσικό έκζεμα έχει 
εγκαταλειφθεί από καιρό, ωστόσο ο ιδρώτας 
συχνά αποτελεί παράγοντα έξαρσης στους 
ασθενείς με δυσιδρωσικό έκζεμα.

•  Διάφορες μέθοδοι όπως η ιοντοφόρηση και η 
συμπαθεκτομή που έχουν μειώσει τον ιδρώτα 
έχουν βελτιώσει και το δυσιδρωσικό έκζεμα.

6

ID




