«Η διατροφική κατάσταση ενός ασθενούς επηρεάζει τον κίνδυνο εκδήλωσης ελκών
κατάκλισης. Το 70% των ασθενών με έλκη κατακλίσεως και το 55% των ανθρώπων
που κινδυνεύουν παρουσιάζουν κατάσταση κακής διατροφής» (M.A. Fusco, Διευθ.
Μονάδας Διαιτολογίας και Διατροφής - Ρώμη)
Ο Υποσιτισμός και τα έλκη κατάκλισης (ΕΚ) συνυπάρχουν συχνά σε «ευπαθείς»
ασθενείς, συνήθως ηλικιωμένους, τόσο σε νοσοκομεία για οξέα περιστατικά, όσο και σε
μονάδες μακράς νοσηλείας και οι διατροφικές ανεπάρκειες επηρεάζουν τη δυνατότητα
ίασης. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις του προβλήματος είχαν όλα αυτά τα χρόνια το
προβάδισμα σε σχέση με τα στοιχεία από την πρακτική παρατήρηση όσον αφορά την
αντιμετώπιση των ΕΚ. Η θεραπεία στηρίχτηκε συχνά σε στοιχεία από μελέτες που
διεξήχθησαν για οξέα τραύματα, τα οποία δεν έχουν πάντα τα ίδια χαρακτηριστικά με μια
πάθηση πολυπαραγοντικής αιτιολογίας όπως τα ΕΚ.
Τα έλκη κατάκλισης είναι σπάνια σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό, καθώς αφορούν
μόνο το 0,5% και εμφανίζονται κυρίως σε δύο ηλικιακές κατηγορίες:
> νέους που πάσχουν από νευρολογικές ασθένειες.
> ηλικιωμένους οι οποίοι αποτελούν το 70% των περιπτώσεων και για τους οποίους η
πάθηση αυτή αντιπροσωπεύει σοβαρή αιτία νοσηρότητας και αναπηρίας. Ενώ οι γενικές
αρχές της αντιμετώπισης των ελκών κατάκλισης φαίνεται να είναι σαφείς, υπάρχουν
ακόμη αβεβαιότητες και αντιπαραθέσεις όσον αφορά ειδικές περιοχές θεραπείας. Η
δυσκολία ίασης των ΕΚ οφείλεται στη νέκρωση του ιστού που συνδέεται με
διατροφικούς και κυκλοφορικούς παράγοντες.
Τα έλκη, όπως και άλλα χρόνια τραύματα, δεν ακολουθούν μια ομαλή και προδιαγεγραμμένη
πορεία ίασης για να φτάσουν σε μια φυσιολογική και ανατομική αποκατάσταση.
Συνήθως, οι ινοβλάστες και τα επιθηλιακά κύτταρα αναπτύσσονται γρήγορα σε καλλιέργεια,
καλύπτοντας το 80% της επιφάνειας εντός 3 ημερών.
Αυτό δεν ισχύει στα βιοπτικά δείγματα από ΕΚ: εδώ αναπτύσσονται πολύ πιο αργά και σε
14 ημέρες καταφέρνουν να καλύψουν μόνο το 70% της επιφάνειας. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την επιβράδυνση της; διαδικασίας επούλωσης: περίπου το 75% των ελκών
στο στάδιο 2 θεραπεύεται κατά μέσο όρο σε 8 εβδομάδες, χρονικό διάστημα στο οποίο
παρατηρείται η αποκατάσταση μόνο του 17% στα έλκη του σταδίου 3 και 4. Μάλιστα, ένα
σημαντικό ποσοστό αυτών των ελκών (23%) θεραπεύεται σε χρονικό διάστημα που
υπερβαίνει κατά πολύ το ένα έτος.
Ο μεγάλος αυτός χρόνος ίασης αυξάνει τη νοσηρότητα και το κόστος της θεραπείας των
ΕΚ και είναι εξαιρετικά αποθαρρυντικός για τους ασθενείς και για αυτούς που τους
περιποιούνται.
Τα στοιχεία που αφορούν την επίδραση της διατροφικής κατάστασης στη συχνότητα
εμφάνισης, στην εξέλιξη και στη σοβαρότητα των ΕΚ, τα οποία είναι συχνά πολύ
ενδιαφέροντα, είναι ακόμη αντιφατικά: πράγματι, δεν υπάρχει ακόμη ένας χρυσός κανόνας
για τη διάγνωση του υποσιτισμού και συχνά, κυρίως στους ηλικιωμένους ανθρώπους,
είναι πιθανόν οι δείκτες της διατροφικής κατάστασης να είναι συνέπεια υποκείμενων
παθήσεων και όχι μόνο του υποσιτισμού.
Η διατροφική κατάσταση αντιπροσωπεύει ωστόσο τον πιο σημαντικό και δυνητικά
αναστρέψιμο παράγοντα του ασθενούς, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην ίαση των
τραυμάτων. Ειδικότερα, πλήθος μελετών επισημαίνουν τη σημασία της πρόσληψης
θερμίδων και πρωτεϊνών για την επιτάχυνση του σχηματισμού κοκκιώδους ιστού και,
ειδικότερα, του κολλαγόνου.
Συνεπώς, η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνες και με θρεπτικά συστατικά που μπορούν να βελτιώσουν τη διαδικασία
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επούλωσης επιτρέπει την «εσωτερική» προσέγγιση των ελκών κατάκλισης,
παράλληλα βεβαίως με την «εξωτερική» θεραπεία που μπορεί να δημιουργήσει το
ιδανικό περιβάλλον για την ίαση του τραύματος.
Συχνά, το συνηθισμένο διαιτολόγιο δεν καταναλώνεται πλήρως από ηλικιωμένους ασθενείς
με ΕΚ λόγω προβλημάτων ανορεξίας, μάσησης και μη επαρκούς λειτουργικής αυτονομίας.
Η πρόσληψη ενός ειδικού υπερπρωτεϊκού και υπερθερμιδικού συμπληρώματος διατροφής
με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη σωστή διαδικασία επούλωσης, επέτρεψε τη
σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των ελκών κατάκλισης.
Ο διαβήτης και η αύξηση της μέσης διάρκειας ζωής είναι δύο παράγοντες στους οποίους
οφείλεται η σημαντική αύξηση του προβλήματος των δερματικών ελκών στην Ιταλία.
Είναι ένα πρόβλημα που αφορά 2.000.000 ανθρώπους με δερματικά έλκη που τα
προσεχή 5 έτη θα αυξάνονται τουλάχιστον κατά 8% ετησίως.

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ
Όλοι οι άνθρωποι με αδυναμία μετακίνησης ή που έχουν ανάγκη βοήθειας για να
αλλάξουν θέση είναι εκτεθειμένοι σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης τραυμάτων κατάκλισης
(ασθενείς με παράλυση, σε κώμα ή με κάταγμα ισχίου).
Ο κίνδυνος αυξάνεται ως στην ακινησία προστεθούν ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους παράγοντες:
ακράτεια ούρων ή κοπράνων·
γνωστικές διαταραχές (π.χ. άνοια)·
υποσιτισμός/αφυδάτωση.
Ο κίνδυνος είναι μικρότερος για όσους έχουν αυτονομία κίνησης.
ΕΛΚΟΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ
«Ως έλκος κατάκλισης νοείται ένα τραύμα ιστού με νεκρωτική εξέλιξη που αφορά την
επιδερμίδα, το δέρμα και τις στιβάδες του δέρματος, το οποίο, στις πιο σοβαρές
περιπτώσεις, μπορεί να φτάσει στους μύες, τους χόνδρους και τα οστά»
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Το φαινόμενο οφείλεται στην παρατεταμένη ή/και υπερβολική πίεση που ασκείται μεταξύ
της επιφάνειας στήριξης και της επιφάνειας του οστού, η οποία προκαλεί μηχανική συμπίεση
των ιστών και αλλοίωση της τοπικής κυκλοφορίας του αίματος, με ταχεία εξέλιξη προς
τον σχηματισμό νέκρωσης.

Επιδερμίδα

Υποδόριος ιστός

Δέρμα

Μυς
Οστό

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Οι
-

γενικοί παράγοντες που ευνοούν τον σχηματισμό ελκών κατάκλισης είναι:
Αλλοιώσεις της συνειδησιακής κατάστασης (λήθαργος, κώμα)
Αλλοιώσεις των διανοητικών ικανοτήτων και της συμπεριφοράς (άνοια, απάθεια)
Διαταραχές κινητικότητας και ευαισθησίας (ημιπληγίες, παραπληγία, νευροπάθειες,
σοβαρές αρθροπάθειες, κατάγματα και εφαρμογές νάρθηκα ή συστημάτων
ελκυσμού)
Καρδιακές ή αναπνευστικές ασθένειες
Υπερβολική φαρμακολογική καταστολή
Παχυσαρκία ή υποσιτισμός
Ασθένειες που καταβάλλουν τον οργανισμό (διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια,
αβιταμίνωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, υποπρωτεϊναιμία)
Καταστάσεις υποξίας

Συχνότεροι τύπου έλκους

Αρτηριακά

Φλεβικά

Διαβητικά
Πίεσης
ή
Κατάκλισης

Αιτιολογία

Εντόπιση

Ασθένειες που προκαλούν μείωση
της αιματικής ροής >80-85%:
εγκατεστημένες περιφερικές
αρτηριακές νόσοι, καρδιογενείς
εμβολές, φλεγμονώδεις
αρτηριοπάθειες, σακχαρώδης
διαβήτης
Οφείλονται σε βαλβιδική ανεπάρκεια
με φλεβική υπέρταση
Αντιπροσωπεύουν το 70% όλων των
ελκών στα κάτω άκρα
Τραύματα ή πιέσεις που συνδέονται
με τη νευροπάθεια ή/και τη μακρομικροαγγειοπάθεια, 15% των
διαβητικών
Τραύμα που αφορά την επιδερμίδα
και το δέρμα και μπορεί να φτάσει
έως τον μυ ή το οστό

Στα άκρα των ποδιών ή μεταξύ των
δακτύλων, γύρω από τα πλευρικά σφυρά,
στις περιοχές που υφίστανται τραύματα ή
τριβές

Εσωτερικό οπίσθιο σφυριαίο, στην κάτω
μεσαία περιοχή της γάμπας Μπορούν να
καλύπτουν και όλη την περιφέρεια
Ιδίως στα πόδια, στα απομακρυσμένα
σημεία ή στο πέλμα
Στα σημεία που υφίστανται τραύματα ή
τριβές ή σε περιοχές με παρατεταμένη
συμπίεση
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Περιοχή κινδύνου

Κορμός

Άνω
άκρα
Ιερό
Τροχαντήρας
Γλουτοί

Κάτω
άκρα

Φτέρνες

ΕΛΚΟΣ
Λύση συνέχειας σε επίπεδο
δέρματος με πιθανότητα
επηρεασμού και βαθύτερων
ιστών σε σχέση με το
επίπεδο του δέρματος

ΧΡΟΝΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ
Λύση συνέχειας σε επίπεδο
δέρματος με πιθανότητα επηρεασμού
και βαθύτερων ιστών σε σχέση με το
επίπεδο του δέρματος, διάρκειας
τουλάχιστον 6 εβδομάδων
ΟΞΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ
Λύση συνέχειας σε επίπεδο
δέρματος με πιθανότητα επηρεασμού
και βαθύτερων ιστών σε σχέση με το
επίπεδο του δέρματος, τραυματικής
αιτιολογίας
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ΑΙΤΙΕΣ ΧΡΟΝΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
• Υποσιτισμός και αφυδάτωση
• Αγγειακές αλλοιώσεις
• κιρσοί
• αρτηριοπάθεια
• λεμφοίδημα
• Διαταραχές μεταβολισμού
• Νευρολογικά προβλήματα
• Κοινωνικά αίτια
•
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

 Οι ηλικιωμένοι, λόγω της γενικότερης
κατάστασής τους, είναι η ομάδα
υψηλότερου κινδύνου
 Μόνο ένα στατιστικά ασήμαντο ποσοστό
νέων κινδυνεύει από επιπλοκές λόγω
οξέων δερματικών τραυμάτων
 Οι κατάλληλες θεραπείες οδηγούν γρήγορα
στην ίαση του 100% των νέων χωρίς
παθήσεις που προκαλούν επιπλοκές
 Στους ηλικιωμένους η ίαση δεν είναι ποτέ
ταχεία
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ (IDR - RSA)
Κατάκλισης
Φλεβικά

Διαβητικό πόδι
Τραυματικά

Αρτηριακά
Άλλο

12%

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

•
•
•

Πόνος
Επιμόλυνση
Αγγειακές επιπλοκές
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ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ







Αφαίρεση τσιρότων, γαζών και
επιδέσμων
Ακατάλληλοι επίδεσμοι ως προς το
υλικό και την τοποθέτηση
Κακή τοποθέτηση πάνας
Καθετήρας
Κοπή νυχιών
Δερματικά τραύματα κατά τη
μετακίνηση του ασθενούς

ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Εκτός από τους αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες, οι κύριοι φυσιοπαθολογικοί μηχανισμοί
που προκαλούν τραύματα από κατάκλιση είναι η πίεση και η διάταση.
Άλλες συνθήκες που συμβάλλουν είναι η τριβή και η υγρασία.
Η πίεση που ασκείται στους ιστούς θεωρείται ο κύριος παθογενετικός παράγοντας.
Η κανονική πίεση στην τριχοειδή αρτηριακή κυκλοφορία είναι 32 mmHg. Η εξωτερική
συμπίεση καθίσταται βλαπτική για τους ιστούς όταν υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή των 32
mmHg, καθώς προκαλεί μείωση της κυκλοφορίας του αίματος με συνεπακόλουθη ισχαιμία
και υποξία.
Εκτός από τον βαθμό και τη διάρκεια της συμπίεσης, οι συνέπειες εξαρτώνται επίσης από
την περιοχή και από το πάχος του δέρματος και των μαλακών ιστών. Μολονότι ο δερματικός
ιστός μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της συμπίεσης με αντισταθμιστική υπεραιμία,
στους ηλικιωμένους ασθενής αυτή είναι συνήθως ανεπαρκής για να τους προστατεύσει από
τον κίνδυνο της υποξίας.
Λόγω έλλειψης οξυγόνου, τα κύτταρα καταφεύγουν στον αναερόβιο μεταβολισμό που
παράγει τοξικές ουσίες και τοπική οξέωση, αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων,
σχηματισμό εξιδρώματος και οιδήματος, καθώς και περαιτέρω κυτταρική βλάβη έως τη
νέκρωση.
Ο υποδόριος λιπώδης ιστός και οι εκφορητικοί πόροι των ιδρωτοποιών αδένων είναι οι
πλέον ευαίσθητοι και οι πρώτοι που υφίστανται βλάβη. Η νέκρωση μπορεί στη συνέχεια να
επεκταθεί στους σμηγματογόνους αδένες, στην επιδερμίδα και στα τριχοφόρα θυλάκια.
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Για τον λόγο αυτό, είναι πιθανή η πρόκληση τραυμάτων εν τω βάθει με το δέρμα φαινομενικά
ακέραιο (υποδόρια τραύματα).
Συνέπειες της πίεσης στην κυκλοφορία

ΠΙΕΣΗ >32mm Hg

ΟΣΤΟ

Οι δυνάμεις ελκυσμού προκαλούν το τέντωμα των επιφανειακών μαλακών ιστών που
συνδέονται με του εν τω βάθει μυϊκούς ιστούς με αποτέλεσμα τη διάταση, πιθανή μεταβολή
της γωνίας, μικροθρόμβωση, απόφραξη και ρήξη των μικρών αγγείων, υποξία και
συνεπακόλουθη νέκρωση του ιστού εν τω βάθει.
Η τριβή δεν φαίνεται να έχει κύριο παθογενετικό ρόλο. Προκαλεί αφαίρεση της πιο
επιφανειακής στιβάδας του δέρματος, της κεράτινης στιβάδας, με συνεπακόλουθη μείωση
της ινωδολυτικής δραστηριότητας του δέρματος, καθιστώντας το πιο ευαίσθητο στη νέκρωση
από συμπίεση.
Η υγρασία ενισχύει τη δράση των άλλων παραγόντων, καθώς καθιστά το δέρμα ευαίσθητο
και ευπρόσβλητο. Η παρατεταμένη έκθεση του δέρματος στην υγρασία, προκαλεί φαινόμενα
εμβροχής και αλλοίωσης του pH, μειώνοντας τη λειτουργία φραγμού του δέρματος, όπως,
για παράδειγμα, σε περίπτωση ακράτειας και υπερβολικής εφίδρωσης.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ταξινόμησης των τραυμάτων:
>
>
>
>

Μορφολογική
Κλινική
Χρωματική
Βάσει της όψης και του εξιδρώματος
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Μορφολογική ταξινόμηση
Από μορφολογική άποψη (ταξινόμηση EPUAP) εξετάζονται 4 στάδια:

στάδιο 1 περιοχή έντονου και
επίμονου ερυθήματος
που δεν υποχωρεί με την
πίεση των δακτύλων και
δέρμα ακέραιο

στάδιο 3 απώλεια ουσίας σε όλο το
πάχος, στο οποίο το
τραύμα και η νέκρωση
εξελίσσονται επηρεάζοντας
τον υποδόριο ιστό έως τους
μύες, χωρίς να τους
υπερβαίνουν και χωρίς
διείσδυση των άκρων

στάδιο 2

επιφανειακή βλάβη που
περιορίζεται στην
επιδερμίδα ή/και στο
δέρμα με κλινική όψη
εκδοράς, φλύκταινας ή
φουσκάλας

στάδιο 4

το τραύμα επεκτείνεται
πέρα από τη βαθύτερη
στιβάδα επηρεάζοντας
μύες, τένοντες, κάψες και
το οστό

Κλινική ταξινόμηση
Από κλινική άποψη, είναι σκόπιμο να ταξινομούνται τα τραύματα ανάλογα με το βάθος, την
έκταση και την όψη του έλκους και ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς: «το έλκος
είναι η δερματική έκφανση της γενικής κατάστασης του ασθενούς», η ταξινόμηση
προβλέπει 3 ομάδες.
ομάδα 1

οξέα τραύματα: εμφανίζονται σε ασθενείς με βαριές νόσους ή
εξασθενημένους και μπορούν να εκδηλωθούν ταχύτατα με νέκρωση που
εμφανίζεται σε 36/48 ώρες. Συνήθως πρόκειται για ένα εκτεταμένο τραύμα,
σχεδόν πάντα στο ιερό, το οποίο συνοδεύεται από μικρότερα νεκρωτικά έλκη
στα διάφορα σημεία στήριξης.

ομάδα 2

κατεξοχήν τραύματα: είναι έλκη που εκδηλώνονται σε ηλικιωμένους ασθενείς
με κακή ισορροπία μεταβολισμού, η οποία συνδυάζεται από συνοδές
παθήσεις (καρδιακή ανεπάρκεια, βρογχοπνευμονία) μετά από κατάκλιση. Τα
τραύματα αυτά θεραπεύονται μόλις ο ασθενής διακόψει την κατάκλιση και
επανέλθει σε κανονική κατάσταση.

ομάδα 3

χρόνια τραύματα: στην ομάδα αυτοί ανήκουν οι ηλικιωμένοι και μη
αυτοεξυπηρετούμενοι ασθενείς, με ποικίλες συνοδές νόσους. Οι ασθενείς
αυτοί έχουν επίσης σοβαρά προβλήματα μεταβολισμού που οδηγούν στην
αργή κοκκίωση των ελκών.
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Ταξινόμηση βάσει του χρώματος
Είναι χρήσιμη τόσο ως κριτήριο αξιολόγησης όσο και για την άμεση θεραπεία:
Ερυθρό, σε περίπτωση καθαρού και υγιούς κοκκιώδους ιστού. Όταν το τραύμα αρχίζει να
επουλώνεται, σχηματίζεται μια στιβάδα ροδαλού χρώματος που στη συνέχεια γίνεται
κόκκινη.
Κιτρινωπό, σε περίπτωση παρουσίας εξιδρώματος που πρέπει να καθαριστεί. Μπορεί
να έχει χρώμα υπόλευκο, κρεμώδες, πρασινοκίτρινο ή μπεζ.
Μαύρο, σε περίπτωση εσχάρας(*), η οποία επιβραδύνει την επούλωση και ευνοεί τον
πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών.
(*) εσχάρα: πλάκα νεκρωτικού ιστού που σχηματίζεται όταν μια διαδικασία νεκρωτικής φλόγωσης προσβάλλει το
δέρμα, τους βλεννογόνους ή την επιφάνεια ενός εσωτερικού οργάνου. Στο πρώτο στάδιο προσκολλάται ισχυρά
στον υποκείμενο ζωντανό ιστό και στη συνέχεια τείνει να αποκολληθεί λόγω της διαλυτικής δράσης του
εξιδρώματος που είναι πλούσιο σε λευκοκύτταρα και συσσωρεύεται στα όρια μεταξύ νεκρωτικής μάζας και
ζωντανού ιστού.

Μεικτό, σε περίπτωση παρουσίας κοκκιώδους ιστού, εσχάρας και νέκρωσης.

Ταξινόμηση βάσει της όψης
Όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση ενός τραύματος προϋποθέτει την εκτίμηση του χρώματος
(διάκριση μεταξύ ζωντανού και νεκρού ιστού) και του περιτραυματικού δέρματος.
Περιτραυματικό δέρμα: είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξετάσουμε το δέρμα γύρω από το
τραύμα, παρατηρώντας το χρώμα, τη θερμοκρασία, αν το δέρμα είναι ακέραιο ή
παρουσιάζει βλάβη, υγρό ή υπερβολικά ξηρό ή εξιδρωματικό. Όταν υπάρχει ερυθρή άλως
γύρω από το τραύμα, είναι πιθανή η ύπαρξη υποδόριας λοίμωξης.

Ταξινόμηση βάσει του εξιδρώματος
Το εξίδρωμα πρέπει να θεωρείται σημαντική παράμετρος για τα διάφορα στάδια του
τραύματος. Το εξίδρωμα είναι ένα ορώδες υγρό φλεγμονώδους προέλευσης που μπορεί
να απορροφήσει τους τραυματισμένους μεσοκυττάριους ιστούς. Ανάλογα με την ύπαρξη και
την ποσότητα του εξιδρώματος, τα τραύματα κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:
-

Ξηρό τραύμα: χωρίς βλάβες στους περιβάλλοντες ιστούς
Υγρό τραύμα
Υπερεξιδρωματικό τραύμα: οι περιβάλλοντες ιστοί παρουσιάζουν σημεία εμβροχής
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΑΣΗΣ
μπορεί να γίνει με δύο μηχανισμούς:

Αναγέννηση ιστών
Επούλωση ιστών

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ συνίσταται στην πλήρη
αναδημιουργία της απολεσθείσας μάζας με κύτταρα
που ανήκουν στο ίδιο είδος με εκείνα που
υπέστησαν τη βλάβη, συχνά χωρίς να απομένουν
ίχνη της βλάβης. Στον άνθρωπο η πλήρης
αναγέννηση είναι δυνατή μόνο στους επιθηλιακούς
ιστούς και ως έναν ορισμένο βαθμό σε
παρεγχυματώδη όργανα όπως το ήπαρ

Με την αναγέννηση αποκαθίσταται η αρχική
κατάσταση
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Αντιθέτως, στην ΕΠΟΥΛΩΣΗ
σχηματίζεται συνδετικός ιστός που εν
συνεχεία μετατρέπεται σε ουλώδη ιστό.

Στη διαδικασία της επούλωσης το
τραύμα κλείνει με μη ειδικά στοιχεία και
η δομή της ουλής διαφέρει από τον
υγιή ιστό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ
Η κανονική διαδικασία επούλωσης των τραυμάτων ολοκληρώνεται σε 3 στάδια:
Φλεγμονώδες στάδιο
Αυξητικό ή ινωδολυτικό στάδιο
Στάδιο ωρίμανσης ή αναδιαμόρφωσης

Φλεγμονώδες στάδιο
Παρουσία οιδήματος, πόνου, ερυθήματος με αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας.
Η αιμορραγία ελέγχεται από τις διαδικασίες πήξης και συσσώρευσης των αιμοπεταλίων.
Ενδεχόμενα μικρόβια καταστρέφονται από τα κοκκιοκύτταρα, ενώ τα μακροφάγα
καταστρέφουν τα μικρόβια και καθαρίζουν το τραύμα από κυτταρικά υπολείμματα,
παράγουν παράγοντες ανάπτυξης και μετατρέπουν τα μακρομόρια σε αμινοξέα και
σάκχαρα.
Αυξητικό ή ινωδολυτικό στάδιο
Παράγεται κοκκιώδης ιστός έντονου ερυθρού χρώματος, ο οποίος περιέχει μακροφάγα,
ινοβλάστες, κολλαγόνο και νεοσχηματισθέντα αιμοφόρα αγγεία.
Το μέγεθος του τραύματος μειώνεται από τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στα άκρα του,
έως την πλήρη συνένωσή τους με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθηλιοποίησης
(επούλωση).
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Στάδιο ωρίμανσης ή αναδιαμόρφωσης
Παρατηρείται μεταμόρφωση των ινών κολλαγόνου που ωριμάζουν και αναδιαμορφώνονται
αποκτώντας νέα συγκολλητική δύναμη που μπορεί να φτάσει στο 80% της αρχικής.
ΕΠΟΥΛΩΣΗ

Φλεγμονώδες στάδιο
Ινοβλαστικό στάδιο
Στάδιο αναδιαμόρφωσης

Νεοαγγειογένεση
Παραγωγή
παραγόντων
ανάπτυξης

Φαγοκυττάρωση
ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ

Διέγερση
ινοβλαστών
για παραγωγή
κολλαγόνου

Κλήση
ινοβλαστών
Διέγερση της
μίτωσης
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ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ
Πρόκειται για ένα σύνολο διαδικασιών με σκοπό τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων
αγγείων ξεκινώντας από τα προϋπάρχοντα.
Το αγγειακό σύστημα διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας του
οργανισμού. Τα αιμοφόρα αγγεία αποτελούνται από ενδοθηλιακά κύτταρα που έρχονται σε
άμεση επαφή με το αίμα, υπενδοθηλιακά περιθηλιακά κύτταρα, κύτταρα των λείων μυών,
ινοβλάστες, βασική μεμβράνη (ΒΜ) και εξωκυτταρική θεμέλια ουσία (ΕΘΟ).

Η ΘΕΜΕΛΙΑ ΟΥΣΙΑ
ΡΥΘΜΙΖΕΙ
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ

Η σύνθεση της εξωκυτταρικής θεμέλιας ουσίας ρυθμίζει τη διαδικασία της
αγγειογένεσης. Σε υψηλές συγκεντρώσεις υαλουρονικού οξέως (HA) η
διαδικασία αγγειογένεσης υφίσταται έντονη αναστολή.

Ο σχηματισμός ενός αγγείου πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια που χαρακτηρίζονται από
μεταβολές του ενδοθηλίου και της εξωκυτταρικής ουσίας.
Τα ενδοθηλιακά κύτταρα που πρωταγωνιστούν στο φαινόμενο της αγγειογένεσης,
σχηματίζουν μια μονή στιβάδα σε κάθε αιμοφόρο αγγείο και συμμετέχουν σε διάφορες
διαδικασίες ρύθμισης του οργανισμού, όντας μεταβολικά ενεργά και επιλεκτικά διαπερατά,
τόσο για μικρά διαλύματα όσο και για πεπτίδια και πρωτεΐνες, ρυθμίζουν την πήξη του
αίματος.
Η αγγειογένεση έχει θεμελιώδη ρόλο σε πολλές φυσιολογικές και παθολογικές διαδικασίες. Η
φυσιολογική ανάπτυξη του ιστού, όπως στην ανάπτυξη του εμβρύου, στην επούλωση
των τραυμάτων και στον καταμήνιο κύκλο, χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό νέων
αγγείων για την τροφοδοσία με O2 και θρεπτικές ουσίες και για την εξάλειψη των
υπολειμμάτων του μεταβολισμού.
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Σε οποιαδήποτε διαδικασία αγγειογένεσης, είτε φυσιολογική είτε παθολογική, η έναρξη
συμπίπτει με την ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων για την έκκριση κυτοκινών
μετά από υποξία ή ισχαιμία.
Από τα υποξικά καρκινικά κύτταρα, τα μακροφάγα και τα άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού
συστήματος, παράγεται ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF) που
προκαλεί αγγειοδιαστολή και αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων και έκκριση
πρωτεασών που είναι σημαντικές για την κυτταρική εισβολή και την αναδιαμόρφωση των
ιστών. Επίσης μπορεί να αποτρέψει την απόπτωση των ενδοθηλιακών κυττάρων.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Σταδιακά για την απόκτηση
εμπιστοσύνης
 Καθοριστική η προσπάθεια
αποδραματοποίησης: η νόσος
που προκαλεί την αναπηρία είναι
ήδη δύσκολο να γίνει αποδεκτή
 Η κλινική εξέταση είναι
θεμελιώδους σημασίας, αρκεί να
προηγηθεί προσεγμένο ιστορικό


ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Είναι απαραίτητο να καταγραφούν...
•
•
•
•
•
•

Στοιχεία ταυτότητας και σύγκριση με την
εικόνα
Κύρια νόσος, συσχετιζόμενες/συνοδές
νόσοι
Φαρμακολογικό ιστορικό
Κοινωνική κατάσταση (υγιεινή,
μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική τάξη)
Οικογενειακή κατάσταση
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
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«ΟΤΑΝ ΠΛΗΣΙΑΖΩ ΕΝΑΝ
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΛΚΟΣ, ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ
ΚΟΙΤΑΖΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ!»
MARIO NANO

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΛΚΟΥΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ:
•
•
•

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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ΕΛΚΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΙΣΤΟΙ
ΕΞΙΔΡΩΜΑ

ΤΟΠΙΚΗ

ΙΑΣΗ

Κανένα σκεύασμα, όσο θαυματουργό
και αν είναι, δεν μπορεί ποτέ να
οδηγήσει στην ίαση ενός χρόνιου
δερματικού τραύματος. Το κλειδί της
επιτυχίας για την αντιμετώπιση του
προβλήματος έγκειται σε τρία
θεραπευτικά βήματα:
♦ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
♦ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
♦ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το VULNAMIN είναι ένα μείγμα βασικών αμινοξέων και υαλουρονικού οξέως (φορέας) που
είναι ικανό: να ενεργοποιήσει τη σύνθεση κολλαγόνου και να επιταχύνει το στάδιο
επούλωσης τρέφοντας τοπικά το τραύμα.
Συστατικά καψακίου A (κόκκινο)
Υαλουρονικό νάτριο
Γλυκίνη
L-Λυσίνη
L-Λευκίνη
Σύνολο
Συστατικά καψακίου Β (λευκό)
L-Προλίνη

Ποσ./καψ.
199,47
182,10
34,89
21,54
438,00
Ποσ./καψ.
150,00

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
Κύτταρα του δέρματος
Διακρίνονται σε μόνιμα, όπως οι ινοβλάστες, τα βασιόφιλα, τα ιστοκύτταρα ή
μακροφάγα, τα λιπώδη κύτταρα και τα κινητά κύτταρα που προέρχονται από το αίμα, όπως
τα πλασμοκύτταρα και τα λευκά αιμοσφαίρια.
Οι Ινοβλάστες είναι το πολυπληθέστερο και πιο σημαντικό είδος κυττάρων του δέρματος,
καθώς αποστολή τους είναι να παράγουν τις ινώδεις δομές και, συνεπώς, το κολλαγόνο
και τα μακρομοριακά στοιχεία της βασικής ουσίας (πρωτεϊνικά-βλεννοπολυσακχαριδικά
συμπλέγματα και γλυκοπρωτεΐνες). Υπό διαφορετικές συνθήκες, όπως στα στάδια
ανάπτυξης του συνδετικού ιστού, κατά τη διαδικασία επούλωσης των τραυμάτων,
αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα, διχοτομούνται επανειλημμένα και συνθέτουν τους
τέσσερις βασικούς τύπους μακρομορίων που συνθέτουν τη βασική ουσία και, ειδικότερα:
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Κολλαγόνα
Ελαστίνη
Γλυκοζαμινογλυκάνες
Δομικές γλυκοπρωτεΐνες

Οι ουσίες αυτές καθορίζουν τον βαθμό ελαστικότητας και τονικότητας του δέρματος,
ρυθμίζοντας με ποικίλους μηχανισμούς δράσης της διαδικασία επούλωσης των ιστών.

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ
Είναι η πιο άφθονη ινώδης πρωτεΐνη στο ζωικό βασίλειο και αποτελεί περίπου το 30% των
συνολικών πρωτεϊνών.
Είναι παρούσα σε όλες τις συνδετικές δομές στήριξης και είναι το κυριότερο συστατικό του
ανθρώπινου δέρματος, αντιπροσωπεύοντας το 70% του ξηρού βάρους. Η σύνθεση του
κολλαγόνου γίνεται σε τρία στάδια:
Σύνθεση προκολλαγόνου: από 3 ελεύθερα αμινοξέα (γλυκίνη, L-προλίνη, L- λυσίνη)
παράγεται μια πρόδρομη μορφή του τελικού μορίου του κολλαγόνου. Το προκολλαγόνο
αποτελείται από 3 πρωτεϊνικές αλυσίδες που περιελίσσονται σχηματίζοντας τριπλή έλικα
(τριπλή α-αλυσίδα) και από ένα μη κολλαγονικό τμήμα.

Σχηματισμός Προκολλαγόνου
(στο εσωτερικό των ινοβλαστών)
Χαρακτηριστικό της
α-αλυσίδας είναι η
παρουσία ενός
υπολείμματος
γλυκίνης ανά 3
θέσεις Η
επαναλαμβανόμενη
αυτή δομή (Gly-X-Y)
είναι αναγκαία για
τον σχηματισμό της
τριπλής έλικας
Στις περισσότερες
περιπτώσεις τα X
και Y είναι Προλίνη
και Λυσίνη
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Σχηματισμός Προκολλαγόνου
(στο εσωτερικό των ινοβλαστών)
Πριν τον σχηματισμό της τριπλής
έλικας, η Προλίνη και η Λυσίνη
πρέπει να υποστούν υδρόλυση και
να μετατραπούν σε υδροξυπρολίνη
και υδροξυλυσίνη (η οξείδωση
απαιτεί βιταμίνη C)
Ορισμένα από αυτά τα
υπολείμματα της λυσίνης
μετασχηματίζονται περαιτέρω με
την προσθήκη γαλακτόζης, τον
σχηματισμό εγκάρσιων
δισουλφιδικών δεσμών και
αναδίπλωση της αλυσίδας με
σχηματισμό της τριπλής έλικας

Μετασχηματισμός σε κολλαγόνο: από το προκολλαγόνο αποσπάται το μη κολλαγονικό
τμήμα και σχηματίζεται το τελικό μόριο του κολλαγόνου, το οποίο διατηρεί τη μορφή της
τριπλής έλικας.
Στον άνθρωπο έχουν εντοπιστεί 4 βασικοί τύποι κολλαγόνου που διαφέρουν μεταξύ τους ως
προς τη θέση και τη διάταξη των αμινοξέων στην α-αλυσίδα. Ο πιο συχνός τύπος είναι το
κολλαγόνο τύπου I που έχει ευρεία παρουσία στο δέρμα, αλλά και στους τένοντες, στους
χόνδρους και στα οστά.

Σχηματισμός των ινών κολλαγόνου
Μετά την απομάκρυνση των
πεπτιδίων προέκτασης, τα μόρια
τριπλής αλυσίδας του
κολλαγόνου σχηματίζουν τις ίνες
κολλαγόνου Οι ίνες αυτές
σταθεροποιούνται με τον
σχηματισμό διασταυρούμενων
διαλυσιδικών και
ενδοαλυσιδικών δεσμών μέσω
της δράσης της λυσιλυδροξυλάσης (μεταλλικού
ενζύμου που απαιτεί χαλκό για
τη λειτουργία του)
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Για να γίνει κατανοητό πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του κολλαγόνου στον ιστό του
δέρματος, πρέπει να εξετάσουμε, έστω και εν συντομία, τον τρόπο με τον οποίο
κατανέμονται και οργανώνονται τα μόρια του κολλαγόνου στη φυσική τους θέση, δηλαδή στο
δέρμα.
Πολλά μόρια κολλαγόνου, μετά την παραγωγή τους από τους ινοβλάστες, συνδέονται κατά
το μήκος τους για να σχηματίσουν ένα ινίδιο κολλαγόνου. Περισσότερα ινίδια κολλαγόνου
ενώνονται με τη σειρά τους σε δεμάτια και κάθε δεμάτιο ινιδίων σχηματίζει την ίνα
κολλαγόνου που χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή και ελαστικότητα. Οι ίνες,
σχηματίζοντας πλευρικούς δεσμούς μεταξύ τους, δημιουργούν ένα σύνθετο τρισδιάστατο
πλέγμα, βυθισμένο στην άμορφη βασική ουσία όπου υπάρχουν τα αιμοφόρα αγγεία,
νευρικές διακλαδώσεις και δομές των εξαρτημάτων του δέρματος (τρίχες, νύχια,
σμηγματογόνοι και ιδρωτοποιοί αδένες).
Από την κατανομή και την οργάνωση των ινών του κολλαγόνου, συνάγεται με σαφήνεια ότι
ο βασικός ρόλος αυτής της πρωτεΐνης στο δέρμα είναι ο σχηματισμός ενός
τρισδιάστατου πλέγματος που είναι ανθεκτικό στις δυνάμεις εφελκυσμού και διαθέτει
ελαστικότητα.

Κολλαγόνο
Στη φωτογραφία απεικονίζονται
δεμάτια ινών κολλαγόνου (C)
στο εσωτερικό του δέρματος.
Όπως διαπιστώνεται, τα
δεμάτια έχουν μεγάλο μέγεθος
και είναι προσανατολισμένα
προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο
ρόλος τους είναι η υποστήριξη
και η διατήρηση της συνοχής
μεταξύ της επιδερμίδας και των
υποκείμενων ιστών. Είναι
επίσης το μέσο στο οποίο
κατανέμονται τα αιμοφόρα
αγγεία που μεταφέρουν τις
θρεπτικές ουσίες

Ωστόσο, η σημασία του κολλαγόνου στον συνδετικό ιστό δεν περιορίζεται μόνο στην απλή
παρουσία του τρισδιάστατου πλέγματος των ινών, αλλά και στην υψηλή ικανότητα
δέσμευσης του νερού (15 μέρη κολλαγόνου δεσμεύουν 25 μέρη νερού) διασφαλίζοντας
έτσι τον σωστό βαθμό ενυδάτωσης του δέρματος, συνθήκη αναγκαία για την απαλότητα,
την πληρότητα και την ελαστικότητα της επιδερμίδας.
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Εξαιτίας της φυσικής διαδικασίας γήρανσης και άλλων λιγότερο φυσικών παραγόντων,
όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και το στρες, το δέρμα υφίσταται σημαντικές αλλοιώσεις:
ανάμεσα στις ίνες κολλαγόνου σχηματίζονται μη φυσιολογικοί δεσμοί και διακλαδώσεις
και το τρισδιάστατο πλέγμα που σχηματίζεται σκληραίνει και χάνει τη φυσική του
ελαστικότητα·
με την πάροδο του χρόνου το κολλαγόνο υφίσταται ποιοτικούς μετασχηματισμούς
που καθιστούν λιγότερο αποτελεσματική τη δέσμευση και τη διατήρηση του νερού στο
δέρμα, ενώ οι ινοβλάστες χάνουν την ικανότητά τους να παράγουν κολλαγόνου σε
ποσότητες που αποκαθιστούν τις απώλειες.
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
Είναι ένα πολυσακχαρίδιο που ανήκει στην κατηγορία των γλυκοζαμινογλυκανών, οι οποίες
είναι πολυμερή σακχάρων με αμινοξικές ομάδες. Το μόριό του έχει απλή δομή αποτελούμενη
από ένα απλό πολυσακχαρίδιο που επαναλαμβάνεται με γραμμικό τρόπο.
Το μεγαλύτερο μέρος των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος έχουν την ικανότητα να
συνθέτουν υαλουρονικό οξύ σε ορισμένα στάδια του κύκλου της ζωής τους και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη συμμετοχή του σε ορισμένες βασικές βιολογικές διαδικασίες.
Χάρη στις υγροσκοπικές, ροολογικές και ιξωδοελαστικές του ιδιότητες, το υαλουρονικό
οξύ μπορεί να επηρεάσει τις κυτταρικές λειτουργίες μεταβάλλοντας το μακρο- και
μικροπεριβάλλον μέσω των σύνθετων αλληλεπιδράσεών του με τα κύτταρα και με τα άλλα
στοιχεία της εξωκυτταρικής ουσίας.
Είναι παρόν σε όλο τον ανθρώπινο οργανισμό και βρίσκεται στην εξωκυτταρική
ουσία του συνδετικού ιστού.
Το υαλουρονικό οξύ αναπτύσσει αγγειογενετική δράση σε καθαρισμένα ή/και κοκκιώδη
τραύματα, αλλά και σε τραύματα με χαμηλή τάση ίασης.
«Το υαλουρονικό οξύ είναι μία από τις βασικές ουσίες του συνδετικού ιστού και συμβάλλει
θετικά τόσο στην επιτάχυνση των διαδικασιών ίασης όσο και στις διαδικασίας
αναδιαμόρφωσης και ωρίμανσης του τραύματος»
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Αμινοξέα + Υαλουρονικό Οξύ
Διατίθεται σε κρέμα και σε σκόνη. Η διαφορά μεταξύ των δύο σκευασμάτων αφορά μόνο την
ομάδα χρήσης:

VULNAMIN ΚΡΕΜΑ

Οξέα ή χαμηλής εξίδρωσης τραύματα

VULNAMIN ΣΚΟΝΗ
σε καψάκια

Υγρά ή/και υπερεξιδρωτικά τραύματα

Το VULNAMIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση σε καθαρισμένα τραύματα. Λόγω
της υπερτονικότητας του μείγματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξαιρετικά αποτελέσματα
και σε τραύματα που καλύπτονται από ινώδες ή/και μαλακή νέκρωση (slough)
επιτυγχάνοντας κάποιον βαθμό καθαρισμού.
VULNAMIN κρέμα
Προορίζεται για χρήση σε τραύματα χαμηλής εξίδρωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
για τη «σταθεροποίηση» της σκόνης σε σημεία δύσκολης περιποίησης (τραύμα,
αχίλλειος). Το VULNAMIN κρέμα χρησιμεύει στη ρύθμιση της διαδικασίας επούλωσης και
στην αποφυγή του σχηματισμού υπερτροφικών και χηλοειδών ουλών.
Το VULNAMIN επιτυγχάνει τη μέγιστη αποτελεσματικότητά του με την επανάληψη της
εφαρμογής ανά 48 ώρες. Σε περίπτωση τραυμάτων με εξίδρωση συνιστάται η ημερήσια
αλλαγή, ενώ για ξηρά τραύματα ανά δεκαπενθήμερο.
Είναι πιθανόν οι ασθενείς να εκδηλώσουν πόνο φλεγμονής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
το μείγμα αμινοξέων που περιέχει το VULNAMIN είναι υπερτονικό και συνεπώς ασκεί και
δράση καθαρισμού. Ο πόνος αυτός ελέγχεται εύκολα (94%) με τη χορήγηση ήπιων
αναλγητικών (παρακεταμόλη), ενώ συχνά είναι ανεκτός και χωρίς φαρμακολογική βοήθεια.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

RICCI - CASSINO
♦ Ιστοί
Μολυσμένο τραύμα
Νεκρωτικό τραύμα
Καθαρισμένο
τραύμα
♦ Εξίδρωμα
Ξηρό τραύμα
Υγρό τραύμα
Υπερεξιδρωματικό
τραύμα
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΥΣ

♦ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ
♦ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟ
♦ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ
...ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ!

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΟ
ΕΞΙΔΡΩΜΑ

♦ ΞΗΡΟ

♦ ΥΓΡΟ
♦ ΥΠΕΡΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΟ
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Η προτεραιότητα
κλινικής σοβαρότητας
καθορίζει την
αξιολόγηση του
τραύματος και,
συνεπώς, την επιλογή
της θεραπείας

ΕΜΒΡΟΧΗ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΕΞΙΔΡΩΣΗ

ΕΡΥΘΗΜΑ ΚΑΙ
ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ

ΝΕΚΡΩΣΗ

ΠΥΩΔΗΣ
ΕΚΚΡΙΣΗ
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Αντιβιοτικό
Να χρησιμοποιείται μόνο γενικά (καλύτερα
παρεντερικά), ενδεχομένως στοχοθετημένο, να το
επιφυλάσσει για περιπτώσεις όπου ο συστηματικής
μόλυνσης είναι υψηλός!
GILCHRIST 1999
Η τοπική θεραπεία με αντιβιοτικά δεν είναι μόνο
χρήσιμη, αλλά συχνά επιβλαβής επειδή είναι χρήσιμη,
λόγω της επαγωγής αντοχής σχηματισμού, ανάλογα
με το βακτηρίδιο, και με τον φορέα!
D’ ARCY 1972

ΑΜΙΝΟΞΕΑ...
Ή ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ;
ΑΜΙΝΟΞΥ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ
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Η ιδέα είναι να θεωρηθεί η «κοιλότητα του
τραύματος» ως μια θεμελιώδης επιφάνεια
εναλλαγής, στην προσπάθεια εφαρμογής
μιας τοπικής θεραπείας που μπορεί
παράλληλα να είναι και γενική ή σχεδόν
γενική θεραπεία.

ΜΕΙΓΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

Δευτερεύουσα θεραπεία
ΑΔΙΑΦΟΡΗ!
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ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΥΓΡΟ ή/και
ΥΠΕΡΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

ΥΓΡΟ ή/και
ΞΗΡΟ
ΥΠΕΡΕΞΙΔΡΩΜΑΤΡΑΥΜΑ
ΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

ΣΚΟΝΗ
+
ΚΡΕΜΑ

ΚΡΕΜΑ

Ενεργοποιεί τη
σύνθεση του
κολλαγόνου

Επιταχύνει το
στάδιο
επούλωσης

Διαβητικό πόδι: μαλακή νέκρωση (slough) με έκθεση τένοντα. Αποτέλεσμα μετά από 3 έως 5
εβδομάδες(4)

Έλκος κατάκλισης ιερού: καθαρό, υπερεξιδρωματικό Αποτέλεσμα μετά από 4 έως 9
εβδομάδες(4)

Μεικτό αρτηριακό-φλεβικό έλκος: χρονίζον επί 13 μήνες. Αποτέλεσμα μετά από 3 έως 7
εβδομάδες (4)
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ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το σύνδρομο του υπερκαταβολισμού είναι μια βιοχημική κατάσταση που χαρακτηρίζεται
από:
αύξηση των καταβολισμένων ορμονών στην κυκλοφορία και των φλεγμονωδών
κυτοκινών (κατεχολαμίνες, κορτιζόλη, TNF, ιντερλευκίνη-1β)
μειωμένη δραστηριότητα ινσουλίνης με συνεπακόλουθη εκδήλωση ινσουλινοαντοχής
Μια σημαντική συνέπεια του συνδρόμου αυτού είναι η καταστροφή των μυϊκών
πρωτεϊνών με απελευθέρωση αμινοξέων που χρησιμοποιούνται ως ενεργειακό υλικό και
γενικό υποστήριγμα του μεταβολισμού.
Το σύνδρομο υπερκαταβολισμού εκδηλώνεται σε διάφορες χρόνιες παθήσεις όπως ο
διαβήτης, η καρδιακή ανεπάρκεια, η χρόνια αποφρακτική βρογχοπνευμονοπάθεια, η
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, οι τραυματισμοί και το γήρας.

Η κατάσταση υπερκαταβολισμού
•
•

•

ο μεταβολισμός και η ανανέωση των αμινοξέων
ρυθμίζονται από τις ορμόνες και από τις
φλεγμονώδεις κυτοκίνες
Τα αναβολικά μόρια (που προκαλούν την πρωτεϊνική
σύνθεση) είναι:
η ινσουλίνη (η πιο σημαντική!!!)
το GH - IGF-1
Τα καταβολικά μόρια (προκαλούν πρωτεόλυση) είναι:
η κορτιζόνη
η γλυκαγόνη
οι κατεχολαμίνες
οι TNF -a, Ιντερλευκίνη-1 p, άλλα μόρια

Το Σύνδρομο Υπερκαταβολισμού (ΣΥ)
Τι είναι;
Το ΣΥ χαρακτηρίζεται από αύξηση των τιμών
κυκλοφορίας μορίων καταβολισμού όπως η
γλυκαγόνη, η κορτιζόλη, οι κατεχολαμίνες και οι
φλεγμονώδεις κυτοκίνες που προκαλούν:
-

Ινσουλινοαντοχή και διαταραχές του
μεταβολισμού της γλυκόζης
Πρωτεόλυση κατά κύριο λόγο μυϊκή

30

Το Σύνδρομο Υπερκαταβολισμού (ΣΥ)
Πότε εκδηλώνεται;

•

Σε νόσους με διαφορετική αιτιοπαθογένεση:
διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική
ανεπάρκεια, τραυματισμοί, BPCO, κίρρωση του
ήπατος, καρκίνος κ.λπ...

•

Σε παρα-φυσιολογικές συνθήκες,
όπως το γήρας

Το Σύνδρομο Υπερκαταβολισμού (ΣΥ)
Γιατί εκδηλώνεται;

Το ΣΥ εκδηλώνεται λόγω διαταραχής της
ισορροπίας αναβολισμού/καταβολισμού που
ρυθμίζει τον γενικό μεταβολισμό του οργανισμού
και τη σύνθεση/λύση των πρωτεϊνών
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Το Σύνδρομο Υπερκαταβολισμού (ΣΥ)
Βιοχημικές συνέπειες
• Ο μυς παράγει αμινοξέα που χρησιμοποιούνται
για τη διατήρηση του γενικού μεταβολισμού,
καθώς ο ανθρακικός σκελετός των αμινοξέων
(μετά από απομίνωση) χρησιμοποιείται για την
παραγωγή ενέργειας ή/και άλλων μορίων όπως
τα λιπίδια και η γλυκόζη
• Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η απώλεια
μυϊκής μάζας έως την καχεξία
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ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
στον ηλικιωμένο

ΧΩΡΙΣ
ΕΛΚΗ

ΜΕ
ΕΛΚΗ

25

50-100

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(Kcal/Kg/ημ.)

25-30

50

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
(gr/Kg/ημ.)

0.7

1-2.5

ΝΕΡΟ
(ml/Kg/ημ.)
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VULNAMIN Πόσιμο
VULNAMIN
ΠΟΣΙΜΟ
10 φιαλίδια των
4 g αμινοξέων

Αριθ. διπλ. ευρ.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανά φιαλίδιο (14 ml)
Γλυκίνη

2000 mg

L-Προλίνη
L-Λυσίνη

1750 mg
250 mg

U S Patent 5198445

ΕΠΟΥΛΩΜΕΝΟ ΤΡΑΥΜΑ

ΠΟΣΙΜΟ

•
•
•

1 φιαλίδιο ανά 2 ημ. επί 20 ημέρες
20 ημέρες διακοπής
νέος κύκλος θεραπείας

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
Σε φυσιολογικές συνθήκες, τα αμινοξέα προσλαμβάνονται με τη διατροφή υπό μορφή
ζωικών ή φυτικών πρωτεϊνών. Πολλά αμινοξέα μπορούν να συντεθούν στον ανθρώπινο
οργανισμό από κοινές πρόδρομες ουσίες. Ωστόσο, ορισμένα αμινοξέα δεν συντίθενται «εκ
του μηδενός» και πρέπει να προσλαμβάνονται αναγκαστικά με την τροφή. Τα αμινοξέα
αυτά ονομάζονται «βασικά».
Οι πρωτεΐνες των τροφίμων για να επιτρέψουν τη χρήση των αμινοξέων που περιέχουν
πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία της πέψης. Αυτή πραγματοποιείται χάρη σε ειδικά
ένζυμα, τις πεπτιδάσες, οι οποίες εκκρίνονται εν μέρει από τον στόμαχο και κατά το
μεγαλύτερο μέρος από το πάγκρεας.
Οι πεπτιδάσες διασπούν τις διάφορες πρωτεΐνες απελευθερώνοντας μεμονωμένα αμινοξέα
ή αλληλουχίες 23 αμινοξέων. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η σύνθεση των πρωτεολυτικών
πεπτιδασών από το πάγκρεας είναι μια μεταβολική δραστηριότητα που καταναλώνει
μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Περίπου το 60% των αμινοξέων που προσλαμβάνονται με
την τροφή και αφομοιώνονται από τον πεπτικό σωλήνα χρησιμοποιείται από το πάγκρεας
για την παραγωγή πεπτικών ενζύμων.
Δημιουργείται ωστόσο ένας ατέρμων κύκλος κατά τον οποίο το πάγκρεας, για να
εξασφαλίσει την πεπτική λειτουργία, χρησιμοποιεί πάνω από το 50% των αμινοξέων
που προσλαμβάνονται. Η κατάσταση αυτή εντείνεται σε συνθήκες υπερμεταβολισμού,
όπως αυτές που παρουσιάζονται ανωτέρω (καρδιοπάθειες, διαβήτης, γεροντική
σαρκοπενία).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, με την πρόσληψη από στόματος μειγμάτων από
μεμονωμένα αμινοξέα, δεν χρησιμοποιούνται τα παγκρεατικά ένζυμα, καθώς τα μεμονωμένα
αμινοξέα μπορούν να αφομοιωθούν άμεσα από τον γαστρεντερικό σωλήνα, με αποτέλεσμα
τη συνολική καλύτερη εκμετάλλευση των αμινοξέων από τον οργανισμό.

34

Πράγματι, τα μεμονωμένα αμινοξέα αφομοιώνονται ταχύτατα από το πεπτικό σύστημα
και προωθούνται στο κυκλοφορικό σύστημα χωρίς κατανάλωση ενέργειας.
Μετά τη διέλευσή τους από το ήπαρ, τα αμινοξέα που προσλαμβάνονται με τις τροφές
περνούν στη συστηματική κυκλοφορία και φτάνουν στους μύες, όπου μεταφέρονται στο
εσωτερικό τους από ειδικά διαμεμβρανικά συστήματα μεταφοράς χωρίς κατανάλωση
ενέργειας.
Η μεταφορά στο εσωτερικό του κυττάρου συντελείται ανάλογα με τη βαθμίδωση μεταξύ
αίματος και κυττάρου. Όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση των αμινοξέων στο αίμα, τόσο
πιο αποτελεσματικό είναι το σύστημα διακυτταρικής μεταφοράς και συνεπώς τόσο πιο
μεγάλη είναι η συγκέντρωση αμινοξέων εντός των κυττάρων.

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
Στο εσωτερικό του ανθρώπινου κυττάρου τα αμινοξέα μπορούν να αναπτύξουν πολλαπλές
δραστηριότητες. Σχηματίζουν κυτταρικές πρωτεΐνες διεγείροντας τη σύνθεση των
πρωτεϊνών. Αυτό συμβαίνει με πολλούς τρόπους όπως έχουν αποδείξει πρόσφατες
μελέτες.
Πράγματι, διαπιστώθηκε ότι τα αμινοξέα ρυθμίζουν τα γονίδια που ενεργοποιούν τη
ριβοσωματική πρωτεϊνική σύνθεση. Στην πράξη, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους
μοριακής βιολογίας σε μεμονωμένα ηπατικά κύτταρα, αποδείχθηκε ότι η παρουσία ή η
απουσία αμινοξέων από το υπόστρωμα καλλιέργειας μετέβαλε τη συγκέντρωση του
αγγελιοφόρου RNA της πρωτεΐνης L17, που αποτελεί θεμελιώδες μόριο για τη ρύθμιση της
υπομονάδας 60S του ριβοσώματος.
Πρόσφατα, αποδείχθηκε επίσης ότι τα αμινοξέα που χορηγούνται από στόματος
αρουραίους, διεγείρουν τη μυϊκή πρωτεϊνική σύνθεση in vivo και ότι η αύξηση αυτή
οφείλεται στην παρουσία του παράγοντα eIF4F στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων του
σκελετικού μυός. Ο παράγοντας eIF4F έχει θεμελιώδη ρόλο στη ρύθμιση της μεταφοράς του
κυτταρικού αγγελιοφόρου RNA που είναι απαραίτητη για την πρωτεϊνοσύνθεση.
Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι η διέγερση της πρωτεϊνικής σύνθεσης δεν απαιτεί
παρουσία ινσουλίνης.
Η ανεξαρτησία της μυϊκής πρωτεϊνικής σύνθεσης που προκαλούν τα αμινοξέα από την
παρουσία της ινσουλίνης διερευνήθηκε ευρέως. Πολλές μελέτες επιβεβαίωσαν ότι τα
αμινοξέα προκαλούν πρωτεϊνική σύνθεση σε όλα τα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων
των μυϊκών, επιδρώντας και σε μια ειδική πρωτεΐνη, την p70S6.
Για τον σκοπό αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι η ενεργοποίηση της p70 επιτυγχάνεται μέσω
μιας ενδοκυτταρικής οδού που είναι ανεξάρτητη και εναλλακτική ως προς το σύστημα
με τη διαμεσολάβηση της ινσουλίνης.
Πράγματι, στην ενδοκυτταρική οδό με της διαμεσολάβηση της ινσουλίνης εμπλέκονται μόρια
όπως τα PI3-k και PKB.
Αντίθετα, η ενεργοποίηση του μετασχηματισμού του RNAm, ο οποίος αναγκαίος για την
πρωτεϊνική σύνθεση που προκαλούν τα αμινοξέα, ακολουθεί τη μεταβολική οδό του mTOR
που με τη σειρά του ενεργοποιεί την p70.
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Το τελικό αποτέλεσμα της ενεργοποίησης αυτής είναι η ενίσχυση και η ρύθμιση της
πρωτεϊνικής σύνθεσης ανεξάρτητα από την ινσουλίνη, μέσω εναλλακτικής προς την
ινσουλίνη οδού.
Η δράση ενίσχυσης της πρωτεϊνικής σύνθεσης που ασκούν τα αμινοξέα μπορεί να
πραγματοποιηθεί και έμμεσα. Πράγματι, είναι γνωστό ότι, όταν μεγάλες ποσότητες
αμινοξέων που προσλαμβάνονται με τη διατροφή φτάνουν στο ήπαρ, μέσω της πύλης
φλέβας, διεγείρουν στο όργανο αυτό την παραγωγή IGF-1 που αποτελεί απαραίτητο
παράγοντα για την ενεργοποίηση της αυξητικής ορμόνης GH, η οποία, μεταξύ των
άλλων, προκαλεί έντονη διέγερση της πρωτεϊνικής σύνθεσης.
Στο εσωτερικό του κυττάρου, τα αμινοξέα ευνοούν και την παραγωγή ενέργειας:
πράγματι, ορισμένα αμινοξέα είναι πρόδρομες ενώσεις που συμμετέχουν στον αερόβιο
ενεργειακό μεταβολισμό.
Ειδικότερα, τα αμινοξέα αυτά μπορούν να εισαχθούν στον κύκλο του Krebs που παράγει
τα ενδιάμεσα για τη μιτοχονδριακή αναπνευστική αλυσίδα και, ακριβώς επειδή αποτελεί
κύκλο πρέπει να τροφοδοτείται διαρκώς με υποστρώματα.
Τέλος, τα αμινοξέα μπορούν να αναπτύξουν και αντι-αποπτωτική δράση.
Η απόπτωση είναι το φαινόμενο εκείνο που χαρακτηρίζεται από κυτταρική νέκρωση που
προκαλείται γενετικά. Στην πράξη, συγκεκριμένα ερεθίσματα ενεργοποιούν ειδικά γονίδια
που είναι προγραμματισμένα για να προκαλούν τον θάνατο των κυττάρων με κατανάλωση
ενέργειας. Τα αποπτωτικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα στο σύνδρομο του
υπερκαταβολισμού.
Η συμπλήρωση με αμινοξέα αυξάνει τον πρωτεϊνικό αναβολισμό για ποικίλους λόγους:
1) Τα αμινοξέα μπορούν να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα πρωτεϊνικής απορρόφησης
στις περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας. Σε αντίθεση με τις πρωτεΐνες, τα αμινοξέα
αφομοιώνονται γρήγορα, γίνονται καθίστανται διαθέσιμα στο πλάσμα και από εκεί
εισχωρούν στο μυϊκό κύτταρο, διεγείροντας την πρωτεϊνική σύνθεση.
2) Τα αμινοξέα ασκούν ειδική θετική δράση για τη διατήρηση της πρωτεϊνικής σύνθεσης.
3) Τα αμινοξέα μπορούν να ρυθμίσουν την επίδραση της ινσουλίνης στα λιποκύτταρα.
Με τον μηχανισμό αυτό τα αμινοξέα αναστέλλουν τη σύνθεση των λιπιδίων στον λιπώδη
ιστό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του λιπιδικού μεταβολισμού, ο οποίος διαταράσσεται
σε συνθήκες συνδρόμου υπερκαταβολισμού.
4) Η γλυκίνη, η L-λυσίνη και η L-προλίνη είναι τα απαραίτητα αμινοξέα για τη
σύνθεση του κολλαγόνου που διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην επούλωση των
ιστών.
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ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΥΓΡΟ ή/και
ΥΠΕΡΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΟΝΗ +
ΚΡΕΜΑ

ΞΗΡΟ
ΤΡΑΥΜΑ

ΚΡΕΜΑ

Αμινοξέα + Υαλουρονικό Οξύ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΕΝΕΡΓΟ
ΤΡΑΥΜΑ

ΣΚΟΝΗ/ΚΡΕΜΑ
+ ΠΟΣΙΜΟ

Χρήση του καψακίου Α σε
συνδυασμό με το καψάκιο B Με
την επάλειψη του περιεχομένου
στο τραύμα
VULNAMIN ΣΚΟΝΗ
6 blisters

VULNAMIN ΚΡΕΜΑ
σωληνάριο των 50 ml

Ιατρικό σκεύασμα κατηγορίας 28 ΕΚ αριθ.
0373

1 φιαλίδιο / ημ. έως την
πλήρη επούλωση

ΕΠΟΥΛΩΜΕΝΟ
ΤΡΑΥΜΑ

ΠΟΣΙΜΟ

*
*
*

VULNAMIN ΠΟΣΙΜΟ
10 φιαλίδια των 4 g
αμινοξέων

1 φιαλίδιο ανά 2 ημ. επί 20 ημέρες
20 ημέρες διακοπής
νέος κύκλος θεραπείας
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