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 ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Kαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξα πιηθά κε 
ζθνπό ηελ αύμεζε ησλ καιαθώλ κνξίσλ γηα αηζζεηηθνύο ιόγνπο. Σν παινπξνληθό νμύ 
ρξεζηκνπνηείηαη κε απμαλόκελε ζπρλόηεηα γηα ηελ αύμεζε ησλ ρεηιέσλ θαη ηε 
δηόξζσζε ησλ ξπηίδσλ ηνπ πξνζώπνπ. Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ελέζηκνπ παινπξνληθνύ 
νμένο, ην δσηθήο θαη ην κε δσηθήο πξνέιεπζεο. Σν έλεζηκν παινπξνληθό νμύ έρεη 
θαηαδείμεη πςειή αζθάιεηα θαη ρακειή ζπρλόηεηα αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ. Οη 
αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο θαη ν ζρεκαηηζκόο θνθθησκάησλ είλαη νη πην ζνβαξέο 
παξελέξγεηεο. Ζ αηηηνινγία ησλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο δελ έρεη θαηαλνεζεί 
πιήξσο. Θεσξείηαη όηη απνηεινύλ κία αλνζνινγηθή απόθξηζε ζε κηθξέο πνζόηεηεο 
πξσηεΐλεο ζπλδεδεκέλεο κε ην παινπξνληθό νμύ. Ζ ζεξαπεία ηνπο πεξηιακβάλεη 
ζηεξνεηδή, κηλνθπθιίλε, αλνζνηξνπνπνηεηηθνύο παξάγνληεο όπσο ε θπθινζπνξίλε, 
tacrolimus θαη αζθνκπθίλε, θαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε επηιεγκέλεο πεξηπηώζεηο. 
Γελ ζπληζηάηαη ε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθήο έγρπζεο πξηλ ηελ εκθύηεπζε.  Απηνί πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ ηα εκθπηεύκαηα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο επηπινθέο ησλ 
εκθπηεπκάησλ θαη κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπινθώλ απηώλ. 
 
 ABSTRACT. Several materials have been used for the purposes of soft tissue 
augmentation over the past few decades for cosmetic purposes. Hyaluronic acid is 
being used with increasing frequency for lip augmentation and treatment of facial skin 
lines. There are two types of injectable hyaluronic acid products manufactured, animal 
and non-animal derived. Injectable hyaluronic acid has demonstrated a high safety 
profile with low incidence of adverse reactions. Hypersensitivity reactions and 
granuloma formation are the most distressing adverse effects. The etiology of 
hypersensitivity reactions remains to be completely understood. It is thought to be an 
immune response to small amounts of protein linked to hyaluronic acid. Treatments 
include steroids, minocycline, immunomodulatory agents such as cyclosporine, 
tacrolimus and ascomycin and surgical procedures in selected cases. There are no 
recommendations to perform pretreatment skin testing.  Those who use fillers need to 
be familiar with the complications of fillers and with the treatment of those 
complications. 
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   Σα ηειεπηαία ρξφληα έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο αηφκσλ επηζθέπηεηαη ηα ηαηξεία 
δεξκαηνιφγσλ θαη πιαζηηθψλ ρεηξνπξγψλ αλαδεηψληαο ιχζεηο γηα ην γεξάζθνλ δέξκα ηνπο, 
ηελ ζπγθάιπςε αηειεηψλ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ πξνζψπνπ θαη γηα θαζαξά αηζζεηηθνχο 
ιφγνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνχλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. (1) 

   Σα ελέζηκα εκθπηεχκαηα καιαθψλ κνξίσλ ζεσξνχληαη ηδαληθά ιφγσ ηεο επθνιίαο κε ηελ 
νπνία δηελεξγείηαη ε εκθχηεπζε, ηνπ ρακεινχ θφζηνπο θαη ηεο ειάρηζηεο ηαιαηπσξίαο ηνπ 
αζζελνχο.(2) 

   Η ηαμηλφκεζε ησλ εκθπηεπκάησλ γίλεηαη κε θξηηήξηα ηελ κνληκφηεηα (πίλαθαο 1) θαη ηελ 
πξνέιεπζή ηνπο (πίλαθαο 2). 
 
 
    Σν ηδαληθό πιηθό εκθύηεπζεο, ην νπνίν δελ έρεη αθφκα αλαθαιπθζεί, πξέπεη λα δηαζέηεη 
νξηζκέλεο ηδηφηεηεο. Πξέπεη λα είλαη κε αιιεξγηνγφλν, αδξαλέο, βηνζπκβαηφ, ζηείξν, κε 
ππνγφλν, κε θαξθηλνγφλν, αλψδπλν γηα ηνλ αζζελή, εχθνιν ζηελ παξαζθεπή θαη εκθχηεπζε, 
ζηαζεξφ, δχζθνιν λα κεηαθηλεζεί κεηά ηελ εκθχηεπζε, ηθαλφ λα παξακείλεη ζηνπο ηζηνχο 
ρσξίο λα πξνθαιέζεη θιεγκνλψδε αληίδξαζε, φρη ππεξβνιηθά δαπαλεξφ θαη λα έρεη ζχληνκν 
ρξφλν απνθαηάζηαζεο θαη επαλφδνπ ζηε θπζηνινγηθή θνηλσληθή δσή ηνπ αζζελνχο. (7) 

 

 
   Έλα πιηθφ εκθχηεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα κε απμαλφκελε ζπρλφηεηα είλαη ην 
παινπξνληθφ νμχ. 
   Σν παινπξνληθό νμύ (ΤΟ) είλαη έλαο θπζηθφο πνιπζαθραξίηεο, κία γιπθνδακηλνγιπθάλε 
πνπ απνηειείηαη απφ επαλαιακβαλφκελεο αιιεινπρίεο ηνπ κνλνζαθραξίηε D-γιπθνπξνληθνχ 
νμένο θαη ηεο N-αθεηπι-D-γιπθνδακίλεο.(8, 9) 

   Δίλαη δνκηθά, θπζηθά, ρεκηθά θαη βηνινγηθά ηαπηφζεκν ζε φινπο ηνπο ηζηνχο φισλ ησλ 
εηδψλ θαη απηφ ην θαζηζηά ηελ ηδαληθή νπζία γηα ρξήζε σο βηνινγηθφ πιηθφ ζηελ ηαηξηθή θαη 
ηελ αηζζεηηθή.(6) 

   Αλεπξίζθεηαη ζηε κεζνθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία θαη γεκίδεη ην ρψξν κεηαμχ ησλ θνιιαγφλσλ 
θαη ησλ ειαζηηθψλ ηλψλ. Τςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ αλεπξίζθνληαη ζηνλ ζπλδεηηθφ ηζηφ, ζην 
πγξφ πνπ πεξηβάιιεη ηνλ νθζαικφ, ζηνπο αξζξηθνχο ρφλδξνπο, ην αξζξηθφ πγξφ θαη ζην 
δέξκα.( 8,9,10)  Δίλαη πδξφθηιε νπζία θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαθξαηά κεγάιεο πνζφηεηεο 
λεξνχ (1000 θνξέο ην βάξνο ηνπ).Ο ξφινο ηνπ ΤΟ ζηνλ νξγαληζκφ είλαη λα ελπδαηψλεη ην 
δέξκα θαη λα δηαηεξεί ηνλ φγθν ηνπ. Δπίζεο παξέρεη έλαλ κεραληζκφ κεηαθνξάο ζξεπηηθψλ 
νπζηψλ απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηα δψληα θχηηαξα ηνπ δέξκαηνο θαη δξα ζαλ 
πξνζηαηεπηηθφο θαη ιηπαληηθφο παξάγνληαο έλαληη κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ θαθψζεσλ.(8, 10, 11) 
 
 

  Σν παινπξνληθφ νμχ ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή έρεη βξαρχ ρξφλν εκίζεηαο δσήο (1-2 εκέξεο) 
ζηνλ ζπλδεηηθφ ηζηφ. Δπνκέλσο ζηελ πξσηαξρηθή ηνπ κνξθή ην παινπξνληθφ νμχ δελ έρεη 
επαξθή αληίζηαζε ζηελ απνδφκεζε ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αχμεζε ησλ καιαθψλ 
κνξίσλ. Χζηφζν κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο δηαζηαπξνχκελσλ δεζκψλ 
(cross-linking) κεηαμχ ησλ αιπζίδσλ ηνπ πνιπζαθραξίηε, έρνπλ παξαζθεπαζηεί παξάγσγα 
ηνπ θπζηθνχ απηνχ πνιπκεξνχο κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο.(10)Γεκηνπξγείηαη κία αδηάιπηε ζην 
λεξφ ημνειαζηηθή γέιε (viscoelastic gel), ε νπνία δηαηεξεί ηε βηνζπκβαηφηεηα θαη ηηο 
βηνινγηθέο ηδηφηεηεο ηεο θπζηθήο νπζίαο θαη παξέρεη παξαηεηακέλν ρξφλν παξακνλήο ζην 
ρφξην. Όζν πεξηζζφηεξνη νη δηαζηαπξνχκελνη δεζκνί ηφζν κεγαιχηεξε ε γινηφηεηα θαη ηφζν 
πην αδηάιπηε είλαη ε γέιε.(10)Απνηέιεζκα απηήο ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ηνπ 
παινπξνληθνχ νμένο είλαη φηη πεξηέρνληαη ππνιείκκαηα πξσηετλψλ (ίρλε) ζπλδεδεκέλσλ κε ην 
παινπξνληθφ νμχ πνπ κπνξεί λα επζχλνληαη ελ κέξεη γηα ηηο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο, 
φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.(9) 

 
   Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, είηε κέζσ ηεο θπζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο, είηε 
κέζσ ηεο έθζεζεο ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ξχπαλζε θαη ε έθζεζε ζηελ 
ειηαθή αθηηλνβνιία, νη θπζηθέο απνζήθεο ηνπ ΤΟ ζην ζψκα απνδνκνχληαη θαη 
θαηαζηξέθνληαη, ην δέξκα ράλεη ηνλ φγθν ηνπ θαη εκθαλίδνληαη νη ξπηίδεο.(12) 

 
 

  Σα εκθπηεύκαηα παινπξνληθνύ νμένο εηζήρζεζαλ ζηελ επξσπατθή αγνξά ην 1996 γηα ηε 
δηφξζσζε ησλ ξπηίδσλ ηνπ πξνζψπνπ.Τπάξρνπλ δχν ηχπνη παινπξνληθνχ νμένο, ην δσηθήο 
θαη ην κε δσηθήο πξνέιεπζεο ΤΟ.(6,13) 



  Σα εκπνξηθά δηαζέζηκα ζθεπάζκαηα πνπ θπθινθνξνχλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3. 
 
    
  Σν ζθεχαζκα HYLΑFΟRM είλαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη πξνέξρεηαη απφ ην ιεηξί ηνπ θφθνξα. 
Παξαζθεπάδεηαη απφ ηελ εηαηξεία GENZYME BIOSURGERY θαη δηαλέκεηαη απφ ηελ εηαηξεία 
INAMED AESTHETICS.(9,13) Η ζπγθέληξσζε ηνπ παινπξνληθνχ νμένο πνπ πεξηέρεη είλαη 
5,5mg/ml. Πήξε πξφζθαηα έγθξηζε απφ ηνλ FDA ησλ Η.Π.Α.(14)  Κπθινθνξεί ζε ηξεηο 
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ παινπξνληθνχ νμένο πνπ πεξηέρεη γηα 
ηε δηφξζσζε ξπηίδσλ δηαθνξεηηθνχ βάζνπο: HYLAFORM FINE LINE, HYLAFORM θαη 
HYLAFORM PLUS. (9,13)   
   Σν ζθεχαζκα RESTYLANE είλαη κε δσηθήο πξνέιεπζεο ζηαζεξνπνηεκέλν παινπξνληθφ νμχ 
(NASHA Gel). Παξάγεηαη απφ θαιιηέξγεηεο κε παζνγφλσλ ζηξεπηφθνθθσλ (str. equi  ή         
str.  Zooepidemicus).Παξαζθεπάδεηαη απφ ηελ εηαηξεία Q-MED (UPSALA, SWEDEN).(10,15) Η 
ζπγθέληξσζε ηνπ παινπξνληθνχ νμένο πνπ πεξηέρεη είλαη 20mg/ml.Πήξε πξφζθαηα έγθξηζε 
απφ ηνλ FDA ησλ Η.Π.Α.(14) Κπθινθνξεί ζε ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλάινγα κε ηελ 
ππθλφηεηα ηνπ παινπξνληθνχ νμένο πνπ πεξηέρεη γηα ηε δηφξζσζε ξπηίδσλ δηαθνξεηηθνχ 
βάζνπο:  RESTYLANE Touch (FINE LINE),  RESTYLANE, PERLANE θαη RESTYLANE 
SubQ.(10,15) Γηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ παινπξνληθνχ 
νμένο,  πνπ εθθξάδεηαη σο αξηζκφο ζσκαηηδίσλ αλά ml. 
   Γηα ην παινπξνληθφ νμχ κε δσηθήο πξνέιεπζεο δελ ππάξρεη θίλδπλνο κεηάδνζεο ηψλ, 
prions, ή άιισλ δσηθψλ “ζσκαηηδίσλ”. Δάλ ππάξρεη δπλεηηθά ηέηνηνο θίλδπλνο γηα ην 
παινπξνληθφ νμχ δσηθήο πξνέιεπζεο δελ έρεη αλαθεξζεί. 
 
  Tν παινπξνληθφ νμχ ελδείθλπηαη γηα ηε δηφξζσζε αηειεηψλ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ 
πξνζψπνπ, γηα νπιέο αθκήο θαη άιιεο δηαηάζηκεο αηξνθηθέο νπιέο ηνπ πξνζψπνπ, γηα ηε 
δηακφξθσζε ησλ ρεηιέσλ, γηα ηηο ξηλνπαξεηαθέο αχιαθεο(εηθφλα 1) ,γηα ηε δηφξζσζε ξπηίδσλ 
ηνπ πξνζψπνπ (κέησπν, κεζφθξπν,πεξηνθζαικηθέο θαη πεξηζηνκαηηθέο -θάζεηεο ξπηίδεο ή 
ξπηίδεο ησλ θαπληζηψλ, γσλίεο ησλ ρεηιέσλ, κνληιηαθή ζπγρεηιίηηδα) (εηθφλεο 2,3), θαη γηα ηελ 
εκβχζηζε ησλ παξεηψλ.(3,4,9) Οη ελδείμεηο κε βάζε ηελ ππθλφηεηα ηνπ παινπξνληθνχ 
νμένο(10,13) αλαθέξνληαη πην αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 4. 
 
   Σα εκθπηεχκαηα παινπξνληθνχ νμένο αληελδείθλπληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
α) αιιεξγία ζηα πνπιεξηθά. Σν ζθεχαζκα δσηθήο πξνέιεπζεο λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε άηνκν 
κε γλσζηή αιιεξγία ζε νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηα πνπιεξηθά) β) ηζηνξηθφ άιισλ ζνβαξψλ 
αιιεξγηψλ.(20) γ)ζπληζηάηαη λα κελ ελίεηαη ζε ζέζε πνπ είρε εκθπηεπηεί παιαηφηεξα έλα κε 
απνξξνθνχκελν  πξντφλ. δ) εγθπκνζχλε, γαινπρία. ε) πεξηνρέο κε θιεγκνλή ή ινίκσμε 
δέξκαηνο. ζη)λα κελ ζπλδπάδεηαη κε laser, δεξκναπφμεζε ή chemical peeling δ) κε 
ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ αζζελνχο. ε) αζζελείο κε ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. (2,6,17,18)ζ) 
ηζηνξηθφ απηνάλνζσλ λνζεκάησλ. 
   Σν παινπξνληθφ νμχ είλαη θαηάιιειν γηα αζζελείο αιιεξγηθνχο ζην βφεην θνιιαγφλν.(16) 

    ***Απαξαίηεηε ε ελππφγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο (Consent).(2) 

 
   Σα εκθπηεχκαηα παινπξνληθνχ νμένο δελ είλαη κφληκα. Όπσο ην θπζηθφ παινπξνληθφ νμχ, 
ην ζπλζεηηθφ παινπξνληθφ νμχ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εκθπηεπηεί ζην δέξκα ζα απνδνκεζεί 
ζηαδηαθά θαη ζα απνξξνθεζεί απφ ην ζψκα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηαξθεί απφ 3 
έσο 9 κήλεο. Δπαλάιεςε ή top-up treatmentο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αξρηθνχ 
απνηειέζκαηνο. πλήζσο απαηηνχληαη 2 ή 3 ζεξαπείεο ην έηνο.(11, 13)  
  
   Οη βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκθχηεπζε είλαη δχν : 1) ε ηερληθή ησλ 
δηαδνρηθψλ παξαθεληήζεσλ κε πνιιαπιέο εγρχζεηο θαηά κήθνο ηεο βιάβεο θαη 2) ε γξακκηθή 
ηερληθή θαηά ηελ νπνία εηζάγεηαη ε βειφλα ππφ ηε βιάβε θαη ην πιηθφ ελίεηαη θαζψο ζχξεηαη ε 
βειφλα αξγά πξνο ηα πίζσ. Η έγρπζε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξέπεη λα γίλεη ζην ρφξην       
ή / θαη ζην αλψηεξν ζηξψκα ηνπ ππνδφξηνπ ηζηνχ, ζε δηαθνξεηηθφ βάζνο αλάινγα κε ηελ 
ππθλφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ην βάζνο ησλ ξπηίδσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηνξζσζνχλ.Γελ είλαη 
απαξαίηεηε ε ππεξδηφξζσζε.  Η δηάξθεηα εκθχηεπζεο θπκαίλεηαη απφ 20 ιεπηά έσο 1 ψξα, 
κε ειάρηζηε ηαιαηπσξία ηνπ αζζελνχο. πλήζσο δελ ρξεηάδεηαη  ηνπηθή αλαηζζεζία (κε 
εμαίξεζε ηα ρείιε).Δάλ ρξεηαζηεί, εθαξκφδεηαη ηνπηθά κία αλαηζζεηηθή θξέκα ππφ θιεηζηή 
πεξίδεζε γηα 1 ψξα πεξίπνπ πξηλ ηε ζεξαπεία. (6,7) 
 
 



  Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο δηαθξίλνληαη θαηαξρήλ ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έγρπζε 
θαη ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νπζία.(1,6) Οη ζρεηηδόκελεο κε ηελ έγρπζε (injection 
related) είλαη νη πην ζπρλέο θαη ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ εξχζεκα, νίδεκα, άιγνο, 
θλεζκφ, αηκνξξαγία, εθρχκσζε, δηαηαξαρέο κειάγρξσζεο θαη επαηζζεζία ζηε ζέζε 
εκθχηεπζεο.Τπνρσξνχλ απηφκαηα εληφο 1 ή 2 εκεξψλ. Οη ζρεηηδόκελεο κε ηελ νπζία 
(substance related) είλαη ζπάληεο (< 1/2000 ζεξαπείεο). Θεσξνχληαη αληηδξάζεηο 
ππεξεπαηζζεζίαο θαη ζπλίζηαληαη ζε νίδεκα θαη δηήζεζε ζηε ζέζε εκθχηεπζεο. 
   ηνλ πίλαθα 5 αλαθέξνληαη νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί κεηά απφ ηελ 
εκθχηεπζε ΤΟ. (1,2,9,19,20,21)  Παξαθάησ, αλαιχνληαη απηέο ελ ζπληνκία δίλνληαο ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηηο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο θαη αλαθέξνληαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ.   
 
 

1. ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΤΠΔΡΔΤΑΗΘΖΗΑ  
 
 

   Οη αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο είλαη νη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. 
Γηαθξίλνληαη ζε άκεζεο ή νμείεο (αcute) θαη φςηκεο (delayed) θαζψο θαη ζε εληνπηζκέλεο ή    
ζπζηεκαηηθέο. Η ζπρλφηεηά ηνπο ππνινγίδεηαη φηη είλαη πεξίπνπ 0,8% ( ζε κειέηε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 1997-2001) θαη ειαηηψζεθε ζε 0,6% απφ ηα ηέιε 1999-2001 
(ειάηησζε ηνπ πξσηετληθνχ θνξηίνπ) ( 8, 9, 15, 20) 
   Η ζπρλφηεηα ησλ νμέσλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο ππνινγίδεηαη φηη είλαη πεξίπνπ ίζε 
κε 0,3%. Υαξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ νίδεκα, εξχζεκα θαη άιγνο θαη εθδειψλνληαη ζηελ 
άκεζε κεηεπεκβαηηθή πεξίνδν(εηθφλεο 4,5).Τπνρσξνχλ απηφκαηα εληφο ιίγσλ εκεξψλ ή 
εβδνκάδσλ, ζπλήζσο <3 εβδνκάδεο. Έρεη αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία κία πεξίπησζε 
αγγεηννηδήκαηνο κεηά απφ έγρπζε Restylane ζην άλσ ρείινο.ρεηηθά κε ηνλ  κεραληζκφ ηνπο 
θαίλεηαη φηη εκπιέθνληαη ηα καζηνθχηηαξα ηεο ηνπηθήο πεξηνρήο κέζσ ελφο ππνδνρέα ηεο 
θπηηαξηθήο επηθάλεηαο, ηνπ CD44, πνπ εθθξάδεηαη απφ ηα καζηνθχηηαξα θαη ζεσξείηαη φηη 
είλαη ππνδνρέαο ηνπ παινπξνληθνχ νμένο.(15) 
   Η ζπρλφηεηά ησλ όςηκσλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο ππνινγίδεηαη φηη είλαη πεξίπνπ 
ίζε κε 0,3%. Υαξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ εξπζξφηεηα, δηήζεζε ζηε ζέζε έγρπζεο, 
θιεγκνλψδε ή κε νδίδηα θαη άζεπηα απνζηήκαηα(εηθφλεο 6-9). Δθδειψλνληαη εβδνκάδεο ή 
κήλεο κεηά ηελ εκθχηεπζε. Έρεη αλαθεξζεί κία πεξίπησζε πνπ εθδειψζεθε 6 κήλεο κεηά ηελ 
εκθχηεπζε. Τπνρσξνχλ βξαδέσο ( έσο 1 ρξφλν κεηά) θαη ρξήδνπλ εηδηθήο ζεξαπεπηηθήο 
αληηκεηψπηζεο.(8,9,20) 
 
    Οη εληνπηζκέλεο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ νίδεκα, 
εξχζεκα, θλεζκφ, δηήζεζε ζηε ζέζε εκθχηεπζεο θαη κεξηθέο θνξέο απφ νίδεκα ηνπ 
πεξηβάιινληνο ηζηνχ(εηθφλα 10). Μέζε δηάξθεηα 15 εκέξεο. 
    Γεληθά ζεσξείηαη φηη ην παινπξνληθφ νμχ δελ πξνθαιεί ζπζηεκαηηθέο αληηδξάζεηο. ηε 
βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη κία πεξίπησζε αζζελνχο πνπ εκθάληζε θληδσηηθφ εμάλζεκα θαη 
αγγεηνίδεκα κεηά απφ δνθηκαζηηθή έγρπζε Hylaform ζην αληηβξάρην, ηελ επφκελε κέξα θαζψο 
θαη άιιε κία πεξίπησζε αζζελνχο πνπ 8 εβδνκάδεο κεηά ηελ εκθχηεπζε Hylaform εκθάληζε 
θληδσηηθφ θαη βιαηηδψδεο εμάλζεκα ζε φιν ην ζψκα θαζψο θαη δηεζεκέλα νδίδηα ζηηο ζέζεηο 
έγρπζεο. Σξεηο κήλεο κεηά έγηλε δνθηκαζηηθή έγρπζε παινπξνληθνχ νμένο πνπ ήηαλ αξλεηηθή 
48 ψξεο, 1 εβδνκάδα θαη 4 εβδνκάδεο κεηά. Νέα εκθχηεπζε πιηθνχ έγηλε θαη ζε ιηγφηεξν απφ 
1 κήλα εκθαλίζηεθαλ δηεζεκέλα νδίδηα ζηηο ζέζεηο έγρπζεο θαη ζην ζεκείν ηεο πξνεγεζείζαο 
δνθηκαζηηθήο έγρπζεο.(1,15) 

 
   ε κία κειέηε ε αλάιπζε νξνχ ζε άηνκα κε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο έδεημε αληηζψκαηα 
έλαληη ηνπ Restylane ή/θαη ηνπ Hylaform θαζψο θαη IgG θαη IgE αληηπαινπξνληθά αληηζψκαηα 
ρσξίο λα είλαη γλσζηή ε ζεκαζία ηνπο.(22,23) 

   Έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο απφςεηο γηα ηελ παζνγέλεηα ησλ αληηδξάζεσλ 
ππεξεπαηζζεζίαο. Φαίλεηαη φηη νθείινληαη ζε: 1) Αλνζνινγηθή απφθξηζε ζε κηθξέο πνζφηεηεο 
πξσηεΐλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο βαθηεξηαθήο δχκσζεο (NASHA) ή 
πξνζηίζεληαη γηα λα ππνβνεζήζνπλ ηε δεκηνπξγία δηαζηαπξνχκελσλ δεζκψλ (cross-linking) 
κεηαμχ ησλ αιπζίδσλ ηνπ παινπξνληθνχ νμένο κε ζηφρν ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο 
ηνπ. Σν δεχηεξν αθνξά θαη ηνπο 2 ηχπνπο παινπξνληθνχ νμένο (δσηθήο θαη κε δσηθήο 
πξνέιεπζεο).(4,15,25) 2) Αληίδξαζε ζε ίρλε μέλσλ πξσηετλψλ δσηθήο πξνέιεπζεο (Hylaform – 
απφ πνπιεξηθά).(4,25) 3) ζηε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ πνπ 



ηξνπνπνηεί ηε δνκή ηνπ παινπξνληθνχ νμένο πηζαλφλ θαηά 0,6 έσο 1% πεξίπνπ, ην νπνίν 
κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη θάπνηα αληίδξαζε.(9) 
 
    Η παξαζθεπή ηνπ NASHA Gel (RESTYLANE) ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα ηέιε ηνπ 1999 
πξνθεηκέλνπ λα ειαηησζεί ε πνζφηεηα ηεο πξσηεΐλεο θαηά 6 θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ 
πνζφηεηα πνπ πεξηείρε ην πξνεγνχκελν πξντφλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηεο 
ζπρλφηεηαο ησλ παξελεξγεηψλ θαηά 5,9 θνξέο.(8,15)  Η πνζφηεηα ηεο πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρεη 
ζήκεξα ην Restylane (13-17κg/ml) ζεσξείηαη φηη είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε απηή πνπ πεξηέρεη ην 
ζθεχαζκα δσηθήο πξνέιεπζεο (Hylaform).(8) 

 
   ρεηηθά κε ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο δνθηκαζηηθήο έγρπζεο  ( skin testing ) εθφζνλ ην 
παινπξνληθφ νμχ είλαη ηαπηφζεκν ζε φια ηα είδε, ζεσξεηηθά  δελ ππάξρεη θίλδπλνο 
αιιεξγηθήο αληίδξαζεο. Οη παξαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο δελ πξνηείλνπλ ηε δηελέξγεηα 
δνθηκαζηηθήο έγρπζεο .Αλ θαη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έρνπλ παξαηεξεζεί αληηδξάζεηο 
ππεξεπαηζζεζίαο, επεηδή ε ζπρλφηεηά ηνπο είλαη πνιχ κηθξή (φςηκεο αληηδξάζεηο 0,3%)     
δελ θαίλεηαη απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθήο έγρπζεο.(9,10) 
    Να αλαθέξνπκε ζπγθξηηηθά φηη ην βφεην θνιιαγφλν δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο 
ππεξεπαηζζεζίαο θαη γηα ηελ εκθχηεπζή ηνπ πξναπαηηείηαη ε δηελέξγεηα δηπιήο δνθηκαζηηθήο 
έγρπζεο (double skin testing). Μειέηεο έδεημαλ φηη πεξίπνπ ην 5% ησλ αζζελψλ είλαη 
αιιεξγηθνί ζην βφεην θνιιαγφλν θαη φηη αθφκα θαη κεηά ην skin testing ην 1-3% απηψλ ησλ 
αζζελψλ ζα αλαπηχμεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Δπηπιένλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί εληειψο ν 
θίλδπλνο κεηάδνζεο δσηθψλ ζσκαηηδίσλ.(9) 

   Σν ελέζηκν παινπξνληθφ νμχ ζεσξείηαη ζήκεξα ην αζθαιέζηεξν βηνδηαζπψκελν πιηθφ 
εκθχηεπζεο. Η πην ζνβαξή, αιιά ζπάληα, αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηνπ παινπξνληθνχ νμένο 
είλαη νη αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. Η ζπρλφηεηά ηνπο ππνινγίδεηαη φηη είλαη πεξίπνπ 0,6% 
θαη νθείινληαη ζηα ίρλε πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρεη.(9) 
 
 
2. ΛΟΗΜΧΞΔΗ 
 
    Γελ έρεη αλαθεξζεί βαθηεξηαθή ινίκσμε (φια ηα απνζηήκαηα ήηαλ άζεπηα).Αληίζεηα, έρεη 
αλαθεξζεί ππνηξνπή εξπεηηθήο ινίκσμεο κεηά απφ εκθχηεπζε ΤΟ γηα ηελ αχμεζε ησλ 
ρεηιέσλ (lip augmentation) ζε πνζνζηφ κέρξη 4%.Γηά ηε δηαθνξά ζηελ ζπρλφηεηα θαίλεηαη φηη 
έρεη ζεκαζία ε ηερληθή ηεο εκθχηεπζεο, δειαδή εγρχζεηο ζην φξην δέξκαηνο-βιελλνγφλνπ 
ησλ ρεηιέσλ ή κφλν ζην εξπζξφ ηκήκα.(1,9) 

 
 

3. ΓΗΚΣΤΧΣΖ ΠΔΛΗΓΝΧΖ 
 
    Έρνπλ αλαθεξζεί δχν πεξηπηψζεηο δηθηπσηήο πειίδλσζεο ηεο ξηλφο κεηά απφ εκθχηεπζε 
ζην άλσ ηκήκα ηεο ξηλνπαξεηαθήο αχιαθαο, πηζαλφλ εμαηηίαο ελδναγγεηαθήο έγρπζεο ηνπ 
πιηθνχ.Τπνρψξεζαλ κεηά απφ 2 εβδνκάδεο, ρσξίο νπινπνίεζε.Να ζεκεησζεί φηη κπνξεί λα 
πξνθιεζεί απφ νπνηαδήπνηε νπζία εκθχηεπζεο. ηε κεζφθξπν πεξηνρή ν θίλδπλνο 
λέθξσζεο είλαη πςειφηεξνο.(9, 24) 

 
 
4. ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΒΟΛΖ 
 
    Έρεη αλαθεξζεί  πεξίπησζε αξηεξηαθήο εκβνιήο κεηά απφ έγρπζε ζηε κεζφθξπν πεξηνρή 
(αξηζηεξή νπίζζηα ξηληθή αξηεξία). Κιηληθά εθδειψλεηαη κε σρξφηεηα ηεο πεξηνρήο, άιγνο θαη 
λέθξσζε.Αληηκεησπίζηεθε κε επαξίλε ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο.(24) 

 

 
5. ΚΛΖΡΟΜΤΞΟΗΓΖΜΑ 
 
    Σν ζθιεξνκπμνίδεκα είλαη κία ζπζηεκαηηθή λφζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ελαπνζέζεηο 
παινπξνληθνχ νμένο, απμεκέλν αξηζκφ ηλνβιαζηψλ ζην δέξκα θαη κνλνθισληθή γακκαπάζεηα. 
    Αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κία κνλαδηθή πεξίπησζε αζζελνχο πνπ 8 κήλεο κεηά ηελ 
εκθχηεπζε παινπξνληθνχ νμένο ζηηο ξπηίδεο κεζνθξχνπ θαη ζηηο ξηλνπαξεηαθέο αχιαθεο 
εκθάληζε φςηκε θνθθησκαηψδε αληίδξαζε ζηηο ζέζεηο εκθχηεπζεο θαη ζθιεξνκπμνίδεκα πνπ 
εθδειψζεθε θιηληθά κε γεληθεπκέλε πάρπλζε ηνπ δέξκαηνο, δηεζεκέλεο βιαηίδεο θαη πιάθεο. 



    Οη εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη φηη κπνξεί λα νθείιεηαη ζε απιή ζχκπησζε ή λα 
πξνυπήξρε ε λφζνο θαη ε αζζελήο λα ρξεηάζηεθε ηελ εκθχηεπζε ιφγσ ηεο επίηαζεο ησλ 
ξπηίδσλ απφ ηε δηήζεζε ή λα απνηειεί αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο ζε ίρλε πξσηετλψλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζην πιηθφ εκθχηεπζεο (πξφθιεζε κε θάπνην ηξφπν, δηέγεξζεο ησλ ηλνβιαζηψλ 
θαη απμεκέλε ζχλζεζε θνιιαγφλνπ θαη βιελλίλεο).(19) 

 

 
6. ΑΡΚΟΔΗΓΧΖ Δ ΟΤΛΖ (Scar sarcoidosis) 
 
    Αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κία κνλαδηθή πεξίπησζε αζζελνχο πνπ αλέπηπμε 
θνθθηψκαηα ηχπνπ ζαξθνείδσζεο (θαη φρη ηχπνπ μέλνπ ζψκαηνο, πνπ αλαπηχζζνληαη 
ζπλήζσο), 4 κήλεο κεηά ηελ εκθχηεπζε παινπξνληθνχ νμένο ζηηο ζέζεηο έγρπζήο ηνπ, ζε 
ζεκεία παιαηψλ νπιψλ θαη ζε ζεκεία θιεβνθέληεζεο. 
   Δίλαη γλσζηή ε ηάζε ηεο ζαξθνείδσζεο λα αλαπηχζζεηαη ζε ζεκεία ηξαπκαηηζκνχ ηνπ 
δέξκαηνο (αθφκα θαη ήπηνπ φπσο π.ρ. ζην ζεκείν ηεο θιεβνθέληεζεο) θαη ζε παιαηέο νπιέο. 
Πηζαλφλ ην παινπξνληθφ νμχ λα έδξαζε εθιπηηθά ζηελ εθδήισζε κίαο πξνππάξρνπζαο 
ππνθιηληθήο ζαξθνείδσζεο.(20) 

 

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ πποκαλούνηαι από όλερ ηιρ σπηζιμοποιούμενερ οςζίερ, ακόμα 
και από ηοςρ πλέον έμπειποςρ ιαηπούρ. 
 
Το ςαλοςπονικό οξύ θεωπείηαι ζήμεπα ηο πιο αζθαλέρ βιοδιαζπώμενο πποϊόν με πολύ 
ζπάνιερ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ ηηρ ηάξηρ ηος 0,6%.(8,9) 

 
 
 
  Γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ αθνινπζνχληαη ηα 
θάησζη: 
 
Α) Αηκαηώκαηα θαη εθρπκώζεηο 
   Άζθεζε ηζρπξήο πίεζεο θαη  εθαξκνγή παγνθχζηεο. πληζηάηαη ε απνθπγή εθιπηηθψλ 
παξαγφλησλ ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ εκθχηεπζε π.ρ. δηαθνπή θαηαλάισζεο αιθνφι, απνθπγή 
ΜΑΦ, βηηακίλεο Δ, απνθπγή νπαξθαξίλεο, ηηθινπηδίλεο.(1) 
 
Β) Δξπεηηθέο ινηκώμεηο 
    Όηαλ ππάξρεη ηζηνξηθφ ζπρλψλ ππνηξνπψλ έξπεηα ρεηιέσλ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε 2 
εκέξεο πξηλ θαη 3 εκέξεο κεηά ηελ εκθχηεπζε ΤΟ ζηα ρείιε: αθπθινβίξεο  200mg ρ 4    ή 
βαιαζπθινβίξεο 500mg ρ 2  ή θακζηθινβίξεο 250mg ρ 3  γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο. 
(1,15) 
 
Γ) Άζεπηε ζπιαθίηηδα 
    Οθείιεηαη ζηελ απφθξαμε ησλ ζηνκίσλ ησλ ζκεγκαηνγφλσλ ή ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ, 
απφ ηελ απμεηηθή επίδξαζε ηνπ εκθπηεχκαηνο.Γηαξθεί ιίγεο κέξεο θαη ππνρσξεί ρσξίο 
επαθφινπζα .Πξφιεςε : καιάμεηο κεηά ηελ έγρπζε. Αληηκεηψπηζε : ηνπηθή ζηππηηθή ινζηφλ.(1) 
 
Γ) Οίδεκα κε νθεηιόκελν ζε αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο 
   Οθείιεηαη  ζηνλ φγθν ηνπ εληεκέλνπ πιηθνχ θαη ζηνπο ρεηξηζκνχο. Αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 
εθαξκνγή παγνθχζηεο θαη ηελ άζθεζε ηζρπξήο πίεζεο. 
 
Δ) Γηαιείπνλ νίδεκα 
   Δκθαλίδεηαη κεηά ηελ έθζεζε ζε αγγεηνδηαζηαιηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ζάνπλα, έθζεζε 
ζηνλ ήιην ή έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε.πληζηάηαη ε απνθπγή ηνπο. Αληηκεηψπηζε : 
παγνθχζηεηο, ηνπηθά ζηεξνεηδή. ε βαξχηεξεο πεξηπηψζεηο ζηεξνεηδή ΙΜ ή   per os.(1) 
 
Σ) Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο 
Βι. Πίλαθα 6 
   Έρεη αλαθεξζεί ε ρνξήγεζε παινπξνληδάζεο απεπζείαο ζηα θιεγκνλψδε νδίδηα πνπ νδεγεί 
ζε ηαρεία ππνρψξεζε ηνπ άιγνπο, ησλ ςειαθεηψλ νδηδίσλ θαη ηεο νξαηήο δηήζεζεο, πηζαλφλ 
εμαηηίαο ηεο ιχζεο ηνπ παινπξνληθνχ νμένο.(1,9,14,15) Δίλαη έλα έλδπκν πνπ πξνθαιεί 
πδξφιπζε ηνπ παινπξνληθνχ νμένο ζην δέξκα κε ηε δηάζπαζε ηνπ δεζκνχ κεηαμχ C1 ηεο 



γιπθνδακίλεο θαη ηνπ C4 ηνπ γιπθνπξνληθνχ νμένο. Παξαζθεπάδεηαη απφ ηνπο φξρεηο 
ζειαζηηθψλ ζπλήζσο πξνβάησλ ή βννεηδψλ. Έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ FDA ησλ ΗΠΑ. 
   Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ θνθθησκάησλ 
ηχπνπ μέλνπ ζψκαηνο θαη ζηελ πεξίπησζε εζθαικέλεο ηνπνζέηεζεο ηνπ εκθπηεχκαηνο. 
Σν απνηέιεζκα είλαη νξαηφ εληφο 24-48 σξψλ. Σν εκθχηεπκα παινπξνληθνχ νμένο είλαη ην 
κφλν πνπ κπνξεί λα εμαθαληζηεί κε κία κφλν απιή έγρπζε.(14,27) 

 
 
 
 
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 
1. K. DE BOULLE. : Management of complications after implantation of fillers. Journal of 
Cosmetic Dermatology 2004, 3, 2-15. 
2. D.E. ENGELMAN, B. BLOOM and D.J. GOLDBERG. : Dermal Fillers: complication and      
informed consent. Journal of cosmetic and laser therapy. 2005; 7:29-32. 
3. S. SCHANZ et. al.: Arterial embolization caused by injection of Hyaluronic Acid 
(Restylane). Br. J. of Dermatology 2002; 146, 928-929. 
4. LOWE NJ., MAXWELL CA., LOWE P., DUICK MG., and SHAH K.: Hyaluronic Acid skin 
fillers: Adverse reactions and skin testing. J. Am. Acad. Dermatol. 2001; 45:930-933. 
5. R. D. SENGELMANN. e Medicine - Dermal Fillers: Article by Roberta D. Sengelman. 
6. VEDAMURTHY MAYA. Soft tissue augmentation. Use of hyaluronic acid as dermal filler. 
Indian J. Dermatol. Veneceol. Leprol. 2004, Vol. 70, Issue 6, 383-387. 
7. A.D. KATSAMBAS, T.M. LOTTI. : European Handbook Of Dermatological treatments. 2nd 
edition. Springer – Verlag Berlin Heidelberg New York, 2003 Pages 669-676. 
8. FRIEDMAN PM., MAFONG EA., KANVAR AN., GERONEMUS RG. : Safety data of    
injectable non animal stabilized hyaluronic acid for soft tissue augmentation. Dermatol. Surg 
2002; 28:491-494. 
9. P. ANDRE. : Evaluation of the safety of a non animal stabilized hyaluronic acid (NASHA Q 
– MEDICAL, SWEDEN) in European countries: A retrospective Study from 1997 to 2001. 
JEADV (2004) 18:422-425. 
10. L.H. BROWN. What’s new in fillers? Journal of drugs in dermatology. June 2002. 
11. http://dermnetnz.org/ Hyaluronic acid therapy. DermNet NZ.htm/. 
12. http://www.aestheticmd.com/dermafillers.htm/. 
13. Z. SAYLAN. Facial Fillers and their complications. Aesthetic Surg. J. 2003; 23:221-224. 
14. HAROLD J. BRODY: Use of Hyaluronidase in the treatment of granulomatous Hyaluronic 
Acid. Reactions or unwanted Hyaluronic Acid misplacement. Dermatology Surg. 2005; 
31:893-897. 
15. A. LEONHARDT, N. LAWRENCE, R.S.NACINS: Angioedema Acute hypersensitivity 
Reaction to injectable Hyaluronic Acid. Dermatol. Surg. 2005; 31:577-579. 
16. Υ. ΝΑΟΤΜ. Θεξαπεία ξπηίδσλ κε γεξκαληθά εκθπηεχκαηα (πξντφληα παινπξνληθνχ    
νμένο). Διιεληθή Γεξκαηνρεηξνπξγηθή. Σφκνο 2 (2):146-153, 2005. 
17. ASCHER B., CERCEAU M., BASPEYRAS M., ROSSI B.: Soft tissue filling with 
Hyaluronic acid. Ann. Chir. Past. Esthet. 2004 0ct; 49 (5): 465-485. 
18. http:// www.canada-cosmeticsurgery.com/Juvederm.htm/. 
19. F. RONGIOLETTI, E. SOTTOFATTORI, A. REBORA, G. CATTARINI. : Granulomatous 
reaction after intradermal injections of Hyaluronic Acid Gel. Arch. Dermatol. / Vol. 139, June 
3003 815-816. 
20. D. DAL SACCO, E. COZZANI, AURORA PARODI, MD and A. REBORA. : Scar 
sarcoidosis after hyaluronic acid injection. Int. j. of Dermatology 2003; 44: 411-412. 
21. FERNANDEZ – ACENERΟ MJ., ZAMORA E., BORHUJO J.: Granulomatous foreign body 
reaction against hyaluronic acid: Report of a case after lip augmentation. Dermatol. Surg. 
2003; 29:1125-1126. 
22. MICHEELS P.: Human anti-hyaluronic antibodie: is it possible? Dermatol. Surg. 2001; 
27:185-191. 
23. KAVOUNI A., STANEC JJ. : Human antihyaluronic Acid antibodies. Dermatol. Surg 2002; 
28:359-360. 
24. S. SCHANZ et. al.: Arterial embolization caused by injection of Hyaluronic Acid 
(Restylane). Br. J. of Dermatology 2002; 146, 928-929. 
25. MANNA F., DERTINI M., DESIDERI P., DE PITA O., MORTILLA E., MAROS B.:  



Comparative chemical evaluation of two commercially available derivatives of Hyaluronic Acid 
(Hylaform from rooster combs and Restylane from streptococcus) used for soft tissue 
augmentation. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol 1999; 13:183-192. 
26. Letters to the editor. Human antihyaluronic acid antibodies. Dermatol. Surg. 2002; 28:359 
-360. 
27. SOPARKAR CN., PATRINELY JR.: Managing inflammatory reaction to Restylane.  
Ophthal. Plast. Surg. 2005. Mar; 21 (2): 151-153. 
 
 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 1 
ΣΑΞIΝΟΜΖΖ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ I  (3,4, 5, 6) 

 
 BIOΓΗΑΠΧΜΔΝΑ – ΜΖ ΜΟΝΗΜΑ 

 
    π.ρ. Βφεην θνιιαγφλν(Zyderm I,II, Zyplast). 
           Ταινπξνληθφ νμχ(Restylane, Hylaform, Perlane). 
           Πνιπγαιαθηηθφ νμχ (New Fill, δηάξθεηα 2 έηε). 
           Αθπηηαξηθφ αλζξψπηλν πησκαηηθφ ρφξην (Alloderm, Cymetra).  
           PROFIL I (πνιπνμπαηζπιέλην, πνιπνμππξνππιέλην). 
           Κφθθνη δεμηξάλεο ζε ελαηψξεκα γέιεο ΤΟ κε δσηθήο πξνέιεπζεο (Reviderm Intra).(6) 

            
 ΜΖ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ - ΜΟΝΗΜΑ 

 
     π.ρ. Πνιπκεξηζκέλν πνιπηεηξαθζνξηναηζπιέλην (Gore-Tex). 
            Τγξή ελέζηκε ζηιηθφλε. 
            Πνιπκεζπικεζαθξπιηθφ (Artecoll, Arteplast).  
            Πνιπαηζπικεζαθξπιηθφ (Dermalive, Dermadeep). 
            Πνιπαθξπιακίδηα, πνιπαιθπιηκίδεο (Aquαmid, Bio-alcamid, Bioformacryl) 
 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 2 
ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ II  (3, 5) 

 
 ΞΕΝΟΜΟΣΦΕΥΜΑΤΑ (Γφηεο θαη ιήπηεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ είδνο). 

                   - Βφεην θνιιαγφλν (Zyderm I, Zyderm II, Zyplast).  
                   - Ταινπξνληθφ νμχ (Hylaform, Restylane).  
  

 ΟΜΟΜΟΣΦΕΥΜΑΤΑ (Γφηεο θαη ιήπηεο αλήθνπλ ζην ίδην είδνο). 
                   - Θεκέιηα νπζία ρνξίνπ απφ πησκαηηθνχο δφηεο (Dermalogen, Alloderm). 
                   - Κνληνξηνπνηεκέλε κνξθή ηνπ Alloderm (Cymetra). 
 

 ΑΥΤΟΜΟΣΦΕΥΜΑΤΑ (Γφηεο θαη ιήπηεο είλαη ην ίδην άηνκν). 
                    - Απηφινγν ιίπνο. 
                    - Απηφινγνη ηλνβιάζηεο ρνξίνπ (Isolagen). 
                    - Δμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία ηνπ ρνξίνπ απφ ην δέξκα ηνπ ίδηνπ ηνπ         
αζζελνχο (Autologen). 
 

 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
                    - ηιηθφλε. 
                    - Artecoll (πνιπκεζπικεζαθξπιηθφ + βφεην θνιιαγφλν). 
                    - Dermalive, Dermadeep (πνιπαηζπικεζαθξπιηθφ + ΤΟ). 
 
 
 
 



 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 3  
  1) Hylaform (5,5mg/ml ΤΟ)      Hylaform Fine Line 
                                                     Hylaform Plus 
                                                     Hylaform 
 
  2) Restylane (20mg/ml ΤΟ)      Restylane Touch (Fine Line) 
                                                     Restylane 
                                                     Perlane 
                                                     SubQ 
 
  3) Juvederm                            Juvederm 18, 24, 30 
 
  4) AcΖyal (Γηάιπκα 1% λαηξηνχρνπ άιαηνο ΤΟ - Ιαπσληθφ πξντφλ) 
   
  5) Hylan Rofilan Gel (ΤΟ, γηα ηε δηαζηαπξνχκελε ζχλδεζε ρξεζηκνπνηείηαη θπζηθφ                    
νμχ αληί ρεκηθήο νπζίαο). 
           
  6) Teosyal                                 27G, 30G, Meso 
  
  7)Surgiderm                             18, 30, 24 XP, 30 XP 
 
  8) Captique 
 
      DERMALIVE, DERMADEEP : πεξηέρνπλ παινπξνληθφ νμχ σο θνξέα ηεο ζπλζεηηθήο 
νπζίαο. 
       
      SYNVISC: ζπκππθλσκέλε κνξθή ΤΟ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο   
νζηεναξζξίηηδαο ηνπ γφλαηνο. (6,13) 

 
 

 
 
 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 4 
ΦΑΜΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  
Hylaform Fine Line / Restylane Fine Line / Juvederm 18 / Teosyal Meso /Surgiderm 18 
  - Δπηθαλεηαθέο ξπηίδεο: ξπηίδεο θαπληζηψλ, πεξηνθζαικηθέο ξπηίδεο (πφδη ηεο ρήλαο). 
  - Έγρπζε ζην άλσ ζηξψκα ηνπ ρνξίνπ. 
  - Γηάξθεηα 2-3 κήλεο  

 
ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  
Hylaform / Restylane / Juvederm 24 / Teosyal 30G / Surgiderm 24XP, 30XP 
  - Βαζχηεξεο ξπηίδεο: ξπηίδεο κεζνθξχνπ, γσλίεο ζηφκαηνο. 
  - Υείιε ( Γέκηζκα, φγθνο, πεξίγξακκα).  
  - Έγρπζε ζην κέζν ζηξψκα ηνπ ρνξίνπ. 
  - Γηάξθεηα 4-6 κήλεο. 

 
ΥΧΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  
 Hylaform Plus / Perlane / Juvederm 30 / Surgiderm 30XP, 30  
  - Πνιχ βαζηέο ξπηίδεο (Αχιαθεο): ξηλνπαξεηαθέο αχιαθεο. 
  - Υείιε (Γέκηζκα. Όγθνο). 
  - Πεξίγξακκα πξνζψπνπ, κάγνπια, πεγνχλη. 
  - Έγρπζε ζην βαζχηεξν ζηξψκα ηνπ ρνξίνπ θαη/ή ζην αλψηεξν ζηξψκα ηνπ ππνδφξηνπ      
ηζηνχ. 
  - Γηάξθεηα κέρξη 12 κήλεο  



 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 5  
ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

1. Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. 
2. ρεκαηηζκφο θνθθησκάησλ ηχπνπ μέλνπ ζψκαηνο. 
3. Λνηκψμεηο : Αλαδσπχξσζε εξπεηηθήο ινίκσμεο. 

                               Γελ έρεη αλαθεξζεί βαθηεξηαθή ινίκσμε. 
4. Οίδεκα κε νθεηιφκελν ζε αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. 
5. Γηθηπσηή πειίδλσζε ξηλφο. 
6. Άζεπηε ζπιαθίηηδα. 
7. Γηαηαξαρέο κειάγρξσζεο. 
8. Αθκνεηδείο θαη θπζηηθέο βιάβεο. 
9. Αξηεξηαθή εκβνιή. 
10. θιεξνκπμνίδεκα  
11. αξθνείδσζε ζε νπιή (scar sarcoidosis) κεηά απφ έγρπζε ΤΟ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 6 
Αληηκεηώπηζε αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο 
 

 Σνπηθά ζηεξνεηδή.  

 Δλδνβιαβηθή έγρπζε ζηεξνεηδψλ (ηξηακζηλνιφλε) – πξνζνρή γηα αηξνθία.  

 ηεξνεηδή απφ ηνπ ζηφκαηνο – βξαρείαο δηάξθεηαο – πηζαλφηεηα ππνηξνπήο κεηά ηε 
δηαθνπή ηνπο. 

 Αληηηζηακηληθά επί θλεζκνχ. 

 Απνθπγή εξπζεκαηνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη παξαγφλησλ (αιθνφι, άζθεζε, 
ζάνπλα). 

 Inderal, Ιβνππξνθαίλε γηα ην επίκνλν εξχζεκα. 

 Σνπηθά tacrolimus 0,1% δχν θνξέο ηελ εκέξα. 

 Σνπηθά αζθνκπθίλε δχν θνξέο ηελ εκέξα. 

 Αλζεθηηθέο πεξηπηψζεηο : θπθινζπνξίλε 5mg/kg/κέξα.  

 Παξνρέηεπζε θχζηεσλ θαη απνζηεκάησλ. 

 Μηλνθπθιίλε 250mg ρ 2 ή 100mg ρ 2 (αληηθιεγκνλψδεο, αλνζνηξνπνπνηεηηθή, 
αληηθνθθησκαηψδεο δξάζε). 

 Ταινπξνληδάζε   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΔΙΚΟΝΑ 1 : ΡΗΝΟΠΑΡΔΗΑΚΔ ΑΤΛΑΚΔ 

 
 
 
 
ΔΙΚΟΝΑ 2 : ΡΤΣΗΓΔ ΜΔΟΦΡΤΟΤ 
 

   
 
 
 
ΔΙΚΟΝΑ 3 : ΠΔΡΗΟΘΑΦΛΜΗΚΔ ΡΤΣΗΓΔ (πόδη ηεο ρήλαο) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΚΟΝΑ 4 : ΔΡΤΘΖΜΑ ΚΑΗ ΓΗΖΘΖΖ ΣΖΝ ΘΔΖ ΔΜΦΤΣΔΤΖ 
 

 
 
 
 
ΔΙΚΟΝΑ 5 : ΠΑΡΟΓΗΚΟ ΔΡΤΘΖΜΑ ΚΑΗ ΟΗΓΖΜΑ ΥΔΗΛΔΧΝ 
 

 
 
 
 
ΔΙΚΟΝΑ 6 : ΟΕΗΓΗΑ ΑΝΧ ΥΔΗΛΟΤ 
 

 



 
ΔΙΚΟΝΑ 7 : ΟΦΗΜΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΤΠΔΡΔΤΑΗΘΖΗΑ 
 

 
 
 
 
ΔΙΚΟΝΑ 8 : ΟΦΗΜΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΤΠΔΡΔΤΑΗΘΖΗΑ 
 

 
 
 
 
ΔΙΚΟΝΑ 9 : ΚΤΣΗΚΟ ΟΕΗΓΗΟ 
 

 



 
ΔΙΚΟΝΑ 10 : ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ 
 

 


