
1 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ 

 

 

 

Σοφία Μ. Παραρά  

Πλαστική Χειρουργός  

Ηράκλειο , Φεβρουάριος  2012 



2 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ 

 

 

 

 Σοφία Μ. Παραρά  

Πλαστική Χειρουργός 

Ηράκλειο , Φεβρουάριος  2012 



3 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

 

Σοφία Μ. Παραρά  

Πλαστική Χειρουργός  

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΦΕΣ 

ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ 

 

 

 

Επταμελής επιτροπή:  

Επιβλέπων καθηγητής:     

Eelco de Bree, Επίκουρος  Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής  

Συνεπιβλέποντες καθηγητές:  

Ανδρονίκη Δ. Τόσκα, Καθηγήτρια Δερματολογίας  

Ηλίας Σανιδάς, Επίκουρος  Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής  

Μέλη της επταμελούς:    

Βελεγράκης Γεώργιος, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογικής  

Σοφράς Φραγκίσκος, Καθηγητής Ουρολογικής         

Κατώνης Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής  

Ιωάννου  Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Healing is not a science 

but the intuitive art of wooing nature. 

W.H. Auden, "The Art of Healing" 
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Α. ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 

 

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος και ζυγίζει 

περίπου το ένα έκτο του συνολικού βάρους. Eίναι ένα όργανο ομοιόστασης για τη 

θερμότητα και τα υγρά, προσφέρει προστασία έναντι των μικροβίων και αποτελεί 

αισθητήριο σε ποικίλα απτικά, θερμικά και βλαπτικά ερεθίσματα από το εξωτερικό 

περιβάλλον.
1,2

 Η βασική του δομή είναι ίδια αλλά ποικίλει σε πάχος και χρώμα, 

στη σύσταση του σε εξαρτηματικές δομές (τρίχες, αδένες, νύχια) και αισθητικούς 

υποδοχείς στις διάφορες περιοχές. Το δέρμα αποτελείται από δύο στιβάδες: την 

επιδερμίδα (epidermis) και το χόριο (dermis) που συνδέονται και αφορίζονται 

μεταξύ τους με το δερμοεπιδερμιδικό όριο ή βασική μεμβράνη. Βαθύτερα από το 

χόριο βρίσκεται ο υποδόριος λιπώδης ιστός ή το υπόδερμα (subcutaneous tissue). 

 

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 

Είναι η πιο επιφανειακή στιβάδα, σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. 

Αποτελείται κυρίως από κύτταρα εξωδερμικής προέλευσης, τα κερατινοκύτταρα, 

τα οποία προέρχονται με μίτωση από τη βασική στιβάδα και καθώς μεταναστεύουν 

επιπολής, αθροίζουν κερατίνη και χάνουν βαθμιαία τον πυρήνα τους. Η πορεία 

αυτή είναι υπεύθυνη για τη διάταξη της επιδερμίδας σε πολύστιβο πλακώδες 

επιθήλιο. Τα ώριμα κερατινοκύτταρα σχηματίζουν μια στιβάδα υδατοστεγή και 

ανθεκτική, την κερατίνη στιβάδα και τελικά αποπίπτουν με την τριβή ή σαν 

αποτέλεσμα μηχανικού τραύματος. Τα κερατινοκύτταρα διατάσσονται σε 4 

στιβάδες  στην επιδερμίδα: τη βασική, την ακανθωτή ή μαλπιγιακή, την κοκκώδη 

και την κερατίνη στιβάδα. 

Η βασική είναι η βλαστική στιβάδα της επιδερμίδας, υπεύθυνη για τη συνεχή 

παραγωγή των κερατινοκυττάρων. Τα κύτταρα της βασικής στιβάδας είναι στενά 

προσκολλημένα στη βασική μεμβράνη. Ανάμεσα τους βρίσκονται διάσπαρτα 

άλλου τύπου κύτταρα, όπως τα μελανοκύτταρα, τα κύτταρα Merckel και τα 

κύτταρα Langerhans. 

Ακολουθεί η ακανθωτή στιβάδα (ή μαλπιγιακή στιβάδα) και περισσότερο 

επιπολής η κοκκώδης στιβάδα, στην οποία τα κερατινοκύτταρα αθροίζουν 
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κερατίνη αλλά διατηρούν τον πυρήνα τους και η κερατίνη στιβάδα με κύτταρα 

απύρηνα γεμάτα κερατίνη. Ο ρυθμός ανανέωσης της επιδερμίδας είναι πολύ 

γρήγορος και ο χρόνος που απαιτείται από τη γέννηση μέχρι την απόπτωση ενός 

κερατινοκυττάρου είναι συνήθως 60-75 ημέρες.
1
  

 

ΤΟ ΧΟΡΙΟ 

Είναι στιβάδα μεσοδερμικής προέλευσης που αποτελείται από πυκνό στρώμα 

πρωτεϊνών θεμέλιας ουσίας και κυρίως κολλαγόνο και ελαστίνη. Περιέχει τα 

εξαρτήματα της επιδερμίδας, αγγεία και νεύρα. Τα κύτταρα του είναι κυρίως οι 

ινοβλάστες που παράγουν τις πρωτεΐνες, καθώς και μακροφάγα και μαστοκύτταρα 

για την άμυνα και την επιδιόρθωση του χορίου. Το πάχος ποικίλει από 600 μm στο 

βλέφαρο μέχρι περισσότερο από 3 mm στις παλάμες και τα πέλματα και γενικά 

είναι παχύτερο στην οπίσθια επιφάνεια του κορμού και περισσότερο στους άνδρες 

από τις γυναίκες. Το χόριο διακρίνεται σε θηλώδες και δικτυωτό και η αναλογία 

στο πάχος τους είναι περίπου 1:9.  

 

Το θηλώδες χόριο  

Είναι το τμήμα του χορίου ανάμεσα στο δερμοεπιδερμιδικό όριο (άνω) και το 

επιπολής αγγειακό πλέγμα του χορίου.
3
 Έχει πάχος περίπου 200 μικρόμετρα (μm) 

το οποίο ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Το θηλώδες χόριο έχει μια κυματοειδή 

εμφάνιση και οι προσεκβολές του (ή «θηλές») του χορίου διαπλέκονται με τις 

καταδύσεις της επιδερμίδας, στο δερμοεπιδερμιδικό όριο. Αυτός ο κυματισμός 

ποικίλλει επίσης ανά περιοχές: στο πρόσωπο και λιγότερο στους μηρούς και τις 

κνήμες, το δερμοεπιδερμιδικό όριο είναι ομαλό, ενώ στην ιερή και ωμοπλατιαία 

χώρα, οι θηλές εμφανίζονται επιμηκυσμένες. Με την ηλικία εμφανίζεται 

αποπλάτυνση της δερμοεπιδερμιδικής συμβολής και αυτό μπορεί να είναι φανεί 

ιδιαίτερα έντονα στο φαλακρό δέρμα του κρανίου. Η εν τω βάθει επιφάνεια του 

θηλώδους χορίου έχει μια ομαλή επιφάνεια επαφής με το δικτυωτό χόριο Το 

θηλώδες χόριο αποτελείται κυρίως από κολλαγόνο τύπου III, που βρίσκεται με τη 

μορφή χαλαρών δεσμίδων από ίνες μικρής διαμέτρου και μήκους. Μεταξύ αυτών 

βρίσκονται και ελαστικές ίνες, κυρίως υπό μορφή ελαστίνης, που διατάσσονται 
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κάθετα προς την επιφάνεια του δέρματος. Οι ίνες αυτές έχουν διάμετρο περίπου 

11nm και είναι υπεύθυνες για την συσταλτικότητα του χορίου. Όλες οι δομές 

περιβάλλονται από θεμέλια ουσία, που συντίθεται από ινοβλάστες και αποτελείται 

από φιμπρονεκτίνη (fibronectin) και γλυκοσαμινογλυκάνες.
3
 

 

Το δικτυωτό χόριο 

Το τμήμα αυτό του χορίου βρίσκεται υπό το θηλώδες χόριο και πάνω από το 

υπόδερμα που αποτελείται κυρίως από υποδόριο λίπος. Τα όρια δεν είναι 

ευδιάκριτα κατά την εξέταση στο οπτικό μικροσκόπιο και επομένως η ακριβής 

εκτίμηση του πάχους του χορίου είναι δύσκολη: κατά συνθήκη χρησιμοποιείται ως 

διαχωριστικό το επιπολής χοριακό αγγειακό πλέγμα.
3
 Το δικτυωτό χόριο 

αποτελείται από πυκνά συνυφασμένες επιμήκεις και πλατιές δεσμίδες κολλαγόνου 

τύπου Ι που διατάσσονται παράλληλα προς την επιφάνεια του δέρματος. Αυτό 

είναι μια σημαντική παρατήρηση χειρουργικά, γιατί μια τομή τοποθετημένη 

παράλληλα προς αυτές τις δεσμίδες θα επουλωθεί καταλείποντας μια λεπτή ουλή, 

ενώ αντιθέτως σε περίπτωση κάθετης τομής, η ουλή που θα δημιουργηθεί θα είναι 

ευρεία και ογκώδης. Οι ελαστικές ίνες βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες, ιδιαίτερα 

εν τω βάθει μέσα στο δικτυωτό χόριο και διατάσσονται παράλληλα προς τις ίνες 

κολλαγόνου. 

 

 

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ 

 

Σπίλοι 

Ως σπίλος χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε πολλαπλασιασμός κυτταρικών 

στοιχείων του δέρματος δηλαδή μελανοκυττάρων ή κυττάρων της επιδερμίδας ο 

οποίος ‘‘σπιλώνει’’, ‘‘λεκιάζει’’ την επιφάνεια του δέρματος. Ανάλογα με το 

στοιχείο που επικρατεί στη δημιουργία του σπίλου διακρίνουμε τους 

μελανοκυταρικούς και τους επιδερμιδικούς σπίλους. 
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Χρώμα και στίξη 

Όταν το φως διέρχεται την επιδερμίδα, αλληλεπιδρά με σύνθετο τρόπο με τα 

χρωμοφόρα που κυρίως το απορροφούν και το κολλαγόνο το οποίο κυρίως 

αντανακλά το φως.
4
 Τα κυριότερα χρωμοφόρα που εντοπίζονται στο δέρμα είναι η 

μελανίνη και η αιμοσφαιρίνη και σε μικρότερο βαθμό τα καροτένια και η 

χολερυθρίνη. Το χρώμα που εκπέμπεται από την επιφάνεια του δέρματος είναι μια 

συνάρτηση όχι μόνο της συγκέντρωσης των χρωμοφόρων αλλά και της ακριβούς 

θέσης τους σε σχέση με τις δεσμίδες κολλαγόνου και το μήκος κύματος του φωτός 

που προσπίπτει σε αυτά.
5-7

 Οι παρατηρήσεις αυτές διαμορφώνουν τη βάση της 

Spectrophotometric Intracutaneous Analysis  (SIA) και θα συζητηθεί εκτενέστερα 

στην αντίστοιχη ενότητα. Στην μικροσκοπία της επιφάνειας του δέρματος (ELM) η 

μελανίνη και η αιμοσφαιρίνη είναι τα δύο χρωμοφόρα που  εκτιμώνται.
8,9

 

Το χρώμα που εκπέμπεται από τη μελανίνη εμφανίζεται μαύρο στην επιπολής 

επιδερμίδα, καφέ στο δερμοεπιδερμιδικό όριο  και μπλε-γκρι στο θηλώδες χόριο.
10

 

Στις επιπολής στιβάδες της επιδερμίδας, το μεγαλύτερο μέρος του προσπίπτοντος 

φάσματος απορροφάται καθώς διέρχεται ή επιστρέφει στο δέρμα, επομένως η 

περιοχή θα φαίνεται μαύρη.
11,12

 Στο θηλώδες χόριο το φως προς το κυανό μέρος 

του ορατού φάσματος (μικρά μήκη κύματος) αντανακλάται πίσω προς την 

επιφάνεια από τα ινίδια κολλαγόνου, πριν απορροφηθεί από τη μελανίνη, ενώ το 

ορατό φως από την ερυθρή πλευρά του φάσματος (μακρά μήκη κύματος) 

απορροφάται.
13

 Επομένως η περιοχή εμφανίζεται μπλε. Αυτό είναι γνωστό ως το 

φαινόμενο Tyndall και είναι αμιγώς ένα φαινόμενο του ζωντανού δέρματος, 

δεδομένου ότι η παρουσία μελανίνης στο δερμοεπιδερμιδικό όριο φαίνεται καφέ σε 

ιστολογικά παρασκευάσματα στο οπτικό μικροσκόπιο.
14

 Το φαινόμενο Tyndall, η 

απορρόφηση (absorption) του φωτός καθώς διέρχεται από ένα μέσο σκέδασης, που 

εξαρτάται από το μήκος κύματος που έχει, εξηγεί και άλλα φυσικά φαινόμενα 

όπως και το γαλάζιο χρώμα του ουρανού. 
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SIA- scopy (Spectrophotometric Intracutanous Analysis)  

Το πρόβλημα που προκύπτει όσον αφορά την εκπαίδευση και την εμπειρία στη 

χρήση του δερματοσκοπίου και την ακρίβειας στην περιγραφή των ευρημάτων, 

έρχεται να προσεγγίσει η SIA. Η μέθοδος που προτάθηκε από μια ερευνητική 

ομάδα της Αγγλίας,
15

 αξιολογεί το χρώμα που προέρχεται από διαφορετικά 

χρωμοφόρα της επιδερμίδας (αγγεία, μελανοκύτταρα και αθροίσεις τους και ίνες 

κολλαγόνου) με την απορρόφηση ή μη και τη σκέδαση του φωτός πάνω σε αυτά, 

με ένα ηλεκτρονικό μάτι: χρησιμοποιώντας την βασική τεχνική της in vivo 

δερματοσκόπησης, εξετάζει μια περιοχή 24*24- ή 12*12 mm με χρήση φωτός με 

μήκος κύματος 400-1000 nm.
16

 Με ειδικά φίλτρα λαμβάνονται 8 διαφορετικές 

λήψεις (σε ισάριθμες περιοχές του προσπίπτοντος φάσματος) της περιοχής 

ενδιαφέροντος, οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται με ειδικούς αλγορίθμους για να 

προκύψει πληροφορία για τη μικροαρχιτεκτονική του δέρματος στην περιοχή. 

Αρχικά χρησιμοποιούνται τα μήκη κύματος στο υπέρυθρο προκειμένου να 

εκτιμηθεί η ποσότητα του κολλαγόνου στο θηλώδες χόριο της περιοχής. Αυτό είναι 

και το βασικό νήμα της ανάλυση, αφού γίνεται η απαραίτητη μετατροπή στο 

φάσμα ώστε να λαμβάνεται πληροφορία για τη συνολική μελανίνη αλλά και την 

αιμοσφαιρίνη στην περιοχή. Μετά από αυτό, προβάλλονται τρεις εικόνες της 

περιοχής ενδιαφέροντος, αντίστοιχα για το κολλαγόνο, το αίμα και τη συνολική 

μελανίνη. Κατόπιν η επίδραση των χρωμοφόρων αυτών αφαιρείται με αλγορίθμους 

από το φάσμα του φωτός και λαμβάνεται πλέον πληροφορία για την χρωστική 

επιλογής μελέτης, π.χ. στο δερμοεπιδερμιδικό όριο για την παρουσία μελανίνης. 

Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται τελικά η εικόνα της μελανίνης στο χόριο. 

Σύμφωνα με τους εμπνευστές της μεθόδου, η όλη διαδικασία διαρκεί 15 

δευτερόλεπτα, από την επαφή του δερματοσκοπίου με την περιοχή ενδιαφέροντος 

μέχρι την έξοδο των τεσσάρων εικόνων της περιοχής μετά την ανάλυση. 

Η μέθοδος μέχρι στιγμής μελετά και αξιολογεί 9 χαρακτηριστικά στις τέσσερις 

αυτές εικόνες: κοκκία μελανίνης, ασυμμετρία και συμμετρία σε δύο άξονες (εικόνα 

ολικής μελανίνης), κοκκία αίματος, παρεκτόπιση αγγείων και ερυθηματώδη άλω 

(εικόνα αίματος), κενά κολλαγόνου (εικόνα κολλαγόνου), μελανίνη και κοκκία 

μελανίνης στο χόριο (εικόνα μελανίνης στο χόριο). 
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Η χρήση της SIA-scopy στην καθ’ημέρα κλινική πράξη περιορίζεται στη 

μελέτη μελαγχρωματικών βλαβών με ειδικότητα 80,1% και ευαισθησία 82,7% στη 

διάγνωση του μελανώματος σε μια σειρά 348 βλαβών εκ των οποίων τα 52 

μελανώματα.
13 

Σύμφωνα με τους ερευνητές είναι εύκολη η εκτίμηση των 

παραγομένων εικόνων, ενώ δίνεται η δυνατότητα ποσοτικής έκφρασης των 

μετρουμένων παραμέτρων από το ίδιο το πρόγραμμα (ως ποσοστό του 

μελετούμενου χαρακτηριστικού πάνω στην επιφάνεια ενδιαφέροντος. Ωστόσο για 

την εφαρμογή της SIA-scopy απαιτείται ένα δερματοσκόπιο και φυσικά ένας 

υπολογιστής με το λειτουργικό πρόγραμμα τoυ για την επεξεργασία της ύποπτης 

βλάβης. Το κόστος της μεθόδου μέχρι σήμερα είναι υψηλό και δεν έχει δοκιμαστεί 

ή χρησιμοποιηθεί σε άλλου τύπου βλάβες του δέρματος όπως για παράδειγμα 

νόσους που εκδηλώνονται με ερύθημα. Για τους παραπάνω λόγους, έχει ήδη 

εφαρμοστεί στη βιβλιογραφία η μελέτη των μελαγχρωματικών βλαβών με τη 

χρήση ψηφιακής ανάλυσης.
17,18

 

 

 

Β. Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

 

Η επούλωση είναι ένα αμάλγαμα δυναμικών και σύνθετων διαδικασιών 

αποκατάστασης των κυτταρικών δομών και των ιστικών στιβάδων. Σε ενήλικο 

άνθρωπο, μπορεί να διακριθεί σε 3 φάσεις, την φλεγμονώδη, την ινοβλαστική και 

την αναδιαμορφωτική (remodeling). Η τελευταία περιλαμβάνει το χρονικό 

διάστημα ωρίμανσης καθώς και τη διαδικασία ρίκνωσης της ουλής, η οποία όμως 

έχει ήδη ξεκινήσει από την ινοβλαστική φάση. Η φλεγμονώδης φάση ξεκινάει ως 

συνέχεια της κάκωσης και διαρκεί περίπου 6 ημέρες. Η ινοβλαστική, ξεκινά στο 

τέλος της φλεγμονώδους φάσης και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 4 εβδομάδες. Η 

ωρίμανση της ουλής ξεκινά περίπου την 4
η
 εβδομάδα και μπορεί να διαρκέσει για 

χρόνια. Στην όλη διαδικασία των τριών αυτών φάσεων επιτελούνται σύνθετες και 

συντονισμένες λειτουργίες όπως η χημειοταξία, η φαγοκυττάρωση, η 

νέοκολλαγονογένεση, η αποδόμηση και η αναδιαμόρφωση κολλαγόνου. 

Επιπρόσθετα, η νεοαγγειογένεση, η επιθηλιοποίηση και η παραγωγή νέων 
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γλυκοσαμινογλυκανών (GAGs) και πρωτεογλυκανών είναι ζωτικής σημασίας για 

το περιβάλλον της διαδικασίας επούλωσης σε μικροσκοπικό επίπεδο. Στο 

αποκορύφωμα όλων αυτών των βιολογικών διεργασιών βρίσκεται η 

αντικατάσταση των φυσιολογικών δομών του δέρματος με ουλώδη ιστό μετά τη 

μεσολάβηση των ινοβλαστών. 

Η επούλωση δύναται να μην εξελιχθεί ομαλά και η υπερπαραγωγή ή ανεπαρκής 

παραγωγή των ινοβλαστών να οδηγήσει σε υπερτροφική ουλή, χηλοειδές ή 

ατροφική ουλή αντίστοιχα. Παρότι έχουν περιγραφεί διάφορες κατηγορίες 

επούλωσης, το τελικό προϊόν κάθε διαδικασίας επούλωσης είναι η διόρθωση του 

ιστικού ελλείμματος με οποιονδήποτε, από τους προαναφερθέντες, τρόπο. 

 

ΤΥΠΟΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 

Η επούλωση μπορεί να είναι κατά πρώτο σκοπό, καθυστερημένη κατά πρώτο 

σκοπό, και κατά δεύτερο σκοπό. Επίσης μπορεί να είναι απλή επιθηλιοποίηση όταν 

το τραύμα αφορά έλλειμμα μερικού πάχους του δέρματος. 

 

Επούλωση κατά πρώτο σκοπό 

Η χειρουργική αυτή «προσβολή» που προκαλεί το νυστέρι τέμνοντας το δέρμα, 

έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη θνητότητα των κυττάρων. Η επούλωση που 

ακολουθεί την συρραφή ονομάζεται κατά πρώτο σκοπό.  

Στην επούλωση κατά πρώτο σκοπό διακρίνονται 4 φάσεις: αιμόσταση, 

φλεγμονή, κοκκίωση και αναδιαμόρφωση. Τα όρια αυτών δεν είναι ευδιάκριτα, 

παρά μπορούμε να μιλήσουμε για μία συνεχή συμβιωτική διαδικασία. Άμεσα μετά 

από μια χειρουργική τομή στο δέρμα, η αρχική αντίδραση είναι η αιμορραγία. 

Κάτω από την κατακλυσμιαία επίδραση της αγγειοσύσπασης και της πήξης, 

δημιουργείται ένας θρόμβος στο τραύμα, ο οποίος οδηγεί σε αιμόσταση. Στη 

συνέχεια και μέσω αφυδάτωσης, σχηματίζεται εσχάρα. Ακολουθεί η εισροή 

κυττάρων της φλεγμονής τα οποία απελευθερώνουν ουσίες και μεσολαβητές. Τα 

επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αγγειογένεση και την επανεπιθηλιοποίηση, με 

εναπόθεση νέων κυτταρικών και εξωκυττάριων συστατικών. 
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1. Αρχική φάση: Αιμόσταση 

Κατά την αγγειοσύσπαση, τα αιμοπετάλια προσεγγίζουν το βλαμμένο 

ενδοθήλιο και απελευθερώνουν διφωσφονική αδενοσίνη (ADP) -η οποία προάγει 

τη συσσώρευση των εν λόγω κυττάρων  με αποτέλεσμα να φράξουν την πληγή. Η 

εκκίνηση της φλεγμονώδους φάσης δίδεται από τα αιμοπετάλια με την 

απελευθέρωση κυτοκινών. Τα α-κοκκία απελευθερώνουν αυξητικό παράγοντα εκ 

των αιμοπεταλίων (platelet-derived growth factor PDGF), αιμοπεταλιακό 

παράγοντα IV και μετατρεπτικό αυξητικό παράγοντα-β (transforming growth 

factor-β, TGF-β). Οι αγγειοδραστικές αμίνες – όπως η ισταμίνη και η σεροτονίνη 

απελευθερώνονται από τα πυκνά σωμάτια των αιμοπεταλίων. Ο PDGF δρα 

χημειοτακτικά για τους ινοβλάστες και σε συνδυασμό με τον TGF-β αποτελούν 

δυνητικούς ρυθμιστές της μίτωσης των ινοβλαστών, οδηγώντας σε παραγωγή ινών 

κολλαγόνου. Το ινωδογόνο μετατρέπεται σε ινική και κατά αυτόν τον τρόπο 

ολοκληρώνεται η διαδικασία της πήξεως. Η ινική παρέχει δομική υποστήριξη για 

τα κυτταρικά συστατικά της φλεγμονής. Η ενέργεια αυτή ξεκινά άμεσα μετά την 

προσβολή και εξακολουθεί για μερικές ημέρες. 

 

2. Δεύτερη φάση: Φλεγμονή 

Μέσα στις πρώτες 6-8 ώρες η δεύτερη φάση της επούλωσης έχει ξεκινήσει 

καθώς τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα κατακλύζουν το τραύμα. Ο TGF-β 

διευκολύνει τη μετανάστευση των πολυμορφοπυρήνων από τα γειτονικά αγγεία 

μέσω διαπίδυσης. Τα κύτταρα αυτά «καθαρίζουν» την πληγή από κατάλειπα και οι 

αριθμοί τους φτάνουν τα υψηλότερα επίπεδα μέσα σε 24-48 ώρες. Η μετανάστευσή 

τους ξεκινάει στις 72 ώρες. Μεταξύ άλλων χημειοτακτικών παραγόντων που 

απελευθερώνονται περιλαμβάνονται ο αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών 

(fibroblast growth factor – FGF), οι TGF-β TGF-α, o PDGF και οι ενεργοποιημένοι 

παράγοντες του συμπληρώματος C3a και C5a (αναφυλακτικές τοξίνες). Αυτοί οι 

παράγοντες απολυματοποιούνται από τα μακροφάγα ή ενταφιάζονται στην εσχάρα. 

Τα μονοκύτταρα εξέρχονται από τα αγγεία και εξειδικεύονται σε μακροφάγα. Αυτά 

συνεχίζουν τη διαδικασία της κάθαρσης και παρασκευάζουν διάφορους αυξητικούς 

παράγοντες κατά την 3
η
-4

η
 ημέρα. Τα μακροφάγα ενορχηστρώνουν την 
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αναπαραγωγή των ενδοθηλιακών κυττάρων με την εκβλάστηση νέων αγγείων, τον 

διπλασιασμό των λείων μυϊκών κυττάρων και τη δημιουργία ενός milieu 

κατάλληλου για τους ινοβλάστες. Οι περισσότεροι παράγοντες που επηρεάζουν 

την επούλωση εκκρίνονται από τα μακροφάγα. Μεταξύ αυτών, οι TGFs, οι 

κυτοκίνες και η ιντερλευκίνη 1 (IL-1), παράγοντας νέκρωσης όγκου (tumor 

necrosis factor-TNF) και PDGF.   

 

3. Τρίτη φάση: Κοκκίωση 

Αυτή η φάση διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες των οποίων τα όρια δεν είναι 

ευδιάκριτα. Αυτές οι υποκατηγορίες είναι η «ινοπλασία» (ίνωση, ινοβλαστική 

υπερπλασία), η εναπόθεση θεμέλιας ουσίας (matrix deposition), η αγγειογένεση 

και η επανεπιθηλιοποίηση. Κατά την 5
η
-7

η
 ημέρα οι ινοβλάστες έχουν ήδη 

μεταναστεύσει μέσα στο τραύμα και εναποθέτουν νέο κολλαγόνο τύπου Ι και 

τύπου ΙΙΙ. Αρχικά υπερισχύει ο τύπος ΙΙΙ κολλαγόνου αλλά αργότερα 

αντικαθίσταται από τύπο Ι. Ο πρόδρομος όλων των τύπων κολλαγόνου είναι το 

τροποκολλαγόνο, το οποίο μετατρέπεται στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο, όπου 

υδροξυλιώνονται η προλίνη και η λυσίνη. Οι διφωσφωνικοί δεσμοί που 

επιτυγχάνονται επιτρέπουν σε 3 κλώνους τροποκολλαγόνου να σχηματίσουν μια 

τρίκλωνη αριστερόστροφη έλικα που ονομάζεται προκολλαγόνο. Καθώς το 

προκολλαγόνο εκκρίνεται στον εξωκυττάριο χώρο, οι πεπτιδάσες του κυτταρικού 

τοιχώματος διασπούν τις τελικές πεπτιδικές αλύσους, δημιουργώντας μ’ αυτόν τον 

τρόπο πραγματικά ινίδια κολλαγόνου. Το τραύμα κατακλύζεται από 

γλυκοσαμινογλυκάνες και ινονεκτίνη, παράγωγα των ινοβλαστών. Στην ομάδα των 

γλυκοσαμινογλυκανών περιλαμβάνονται η θειϊκή ηπαράνη, το υαλουρονικό οξύ, η 

θειϊκή χονδροϊτίνη και η θειϊκή κερατάνη. Οι πρωτεογλυκάνες είναι 

γλυκοσαμινογλυκάνες συνδεδεμένες σε πρωτεϊνικό πυρήνα με ομοιοπολικούς 

δεσμούς οι οποίες συνεισφέρουν στην εναπόθεση θεμέλιας ουσίας. Η αγγειογένεση 

είναι το προϊόν των γονικών αγγειακών κλάδων. Η δημιουργία νέων αγγείων 

απαιτεί την αποδόμηση εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και βασικής στιβάδας που 

ακολουθείται από μετανάστευση, μίτωση και ωρίμανση των ενδοθηλιακών 

κυττάρων. Είναι μία λειτουργία που επιτελείται υπό τον έλεγχο του FGF και του 
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αυξητικού παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου (vascular endothelial growth 

factor).  

Η επανεπιθηλιοποίηση συμβαίνει με την μετανάστευση κυττάρων από την 

περιφέρεια του τραύματος και τα εξαρτήματα του δέρματος. Αυτή η διαδικασία 

ξεκινά με τη διανομή των κυττάρων. Η διαίρεση των περιφερικών κυττάρων τις 

πρώτες 48-72 ώρες, έχει σαν αποτέλεσμα μια λεπτή στιβάδα επιθηλίου που 

γεφυρώνει το έλλειμμα. Αυτή η φάση είναι υπό τον έλεγχο του επιδερμικού 

αυξητικού παράγοντα. 

 

4. Τέταρτη φάση: Αναδιαμόρφωση 

Μετά την 3
η
 εβδομάδα, το τραύμα υποβάλλεται σε συνεχείς αλλοιώσεις, οι 

οποίες είναι γνωστές ως «φάση αναδαιμόρφωσης» (remodeling phase) και η 

διαρκειά τους μπορεί και να είναι μακροχρόνια.  Το κολλαγόνο αποικοδομείται και 

εναποτίθεται σε ένα μοντέλο παραγωγικής ισορροπίας που ως αποτέλεσμα έχει να 

μην αλλάζει το τελικό ποσό κολλαγόνου στην ουλή που διαμορφώνεται. Η 

εναπόθεση κολλαγόνου κατά την φυσιολογική διαδικασία επούλωσης, 

κορυφώνεται την 3
η
 εβδομάδα μετά τη δημιουργία της ουλής.  

Η ρίκνωση της ουλής είναι μια δυναμική διεργασία που προκαλείται εν μέρει 

από την υπερπλασία και υπερπαραγωγή ειδικευμένων ινοβλαστών που 

ονομάζονται μύοϊνοβλαστες και προσομοιάζουν με κύτταρα λείων μυών που έχουν 

το χαρακτηριστικό να συσπώνται. Ρίκνωση της ουλής συμβαίνει σε μεγαλύτερο 

βαθμό όταν αυτή επουλώνει κατά δεύτερο σκοπό παρά κατά πρώτο. Η μέγιστη 

αντοχή σε εφελκυσμό επιτυγχάνεται την 12
η
 εβδομάδα και το έσχατο αποτέλεσμα 

ουλοποίησης έχει μόνο 80% της αντοχής του δέρματος που αντικατέστησε πριν τον 

τραυματισμό. 

 

Καθυστερημένη κατά πρώτο σκοπό επούλωση 

Αν τα χείλη του τραύματος δεν προσεγγιστούν άμεσα, τότε η επούλωση είναι 

καθυστερημένη κατά πρώτο σκοπό. Αυτού του είδους η επούλωση είναι επιθυμητή 

στην περίπτωση επιμολυσμένου τραύματος. Την τέταρτη μέρα η φαγοκυττάρωση 

των μολυσμένων ιστών είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία επιθηλιοποίησης, η 
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εναπόθεση κολλαγόνου και η ωρίμανση της ουλής λαμβάνουν χώρα. Τα ξένα 

υλικά απομακρύνονται από τα μακροφάγα ή μεταμορφώνονται από αυτά σε 

επιθηλιοειδή κύτταρα και περικυκλώνονται από μονοπύρηνα λευκοκύτταρα 

δημιουργώντας κοκκιώματα. Σε αυτό το σημείο συνήθως τα τραύματα αυτά 

κλείνονται χειρουργικά και αν δεν έχει επιτευχθεί πλήρης καθαρισμός, η χρόνια 

φλεγμονή θα έχει ως αποτέλεσμα μια δύσμορφη ουλή. 

 

Επούλωση κατά δεύτερο σκοπό 

Ο τρίτος τύπος επούλωσης, κατά δεύτερο σκοπό, αφορά τραύματα ολικού 

πάχους του δέρματος τα οποία αφήνονται να επουλωθούν μόνα τους. Η επούλωση 

κατά δεύτερο σκοπό έχει σαν αποτέλεσμα μια φλεγμονώδη αντίδραση πολύ πιο 

έντονη από αυτή που συμβαίνει στα τραύματα που επουλώνονται κατά πρώτο 

σκοπό. Επιπρόσθετα, στην κατά δεύτερο σκοπό επούλωση παράγεται μεγάλη 

ποσότητα κοκκιώδους ιστού για να «γεμίσει» το ιστικό έλλειμμα. Το αποτέλεσμα 

αυτού του τύπου επούλωσης είναι έντονα ρικνωτική ουλή. Η ρίκνωση των ουλών 

που επουλώνονται κατά 2
ο
 σκοπό αποδίδεται στη διαφοροποίηση των ινοβλαστών 

σε μυοϊνοβλάστες, κύτταρα τα οποία μοιάζουν και συμπεριφέρονται σαν λείος 

μυϊκός ιστός ικανός να συσπάται. Οι μυοϊνοβλάστες βρίσκονται σε αφθονία στο 

τραύμα από τη 10
η
 ως την 21

η
 ημέρα. 

  

Επιθηλιοποίηση 

Ο τέταρτος τρόπος επούλωσης αφορά την επιθηλιοποίηση, διαδικασία κατά την 

οποία τα επιθηλιακά κύτταρα μεταναστεύουν και αναπαράγονται ώστε να 

διασχίσουν και να γεφυρώσουν το έλλειμμα. Σε τραύματα μερικού πάχους που 

αφορούν μόνο την επιδερμίδα ή και μέρος του χορίου, η επιθηλιοποίηση είναι η 

κυρίαρχη μέθοδος επούλωσης. Είναι ιδιαίτερα σπάνιο να προκληθεί ρίκνωση σε 

τέτοιου είδους.  
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Γ. Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

 

Στην μη φυσιολογική επούλωση του τραύματος περιλαμβάνονται τα χηλοειδή 

και οι υπερτροφικές ουλές. Και οι δύο αυτές μορφές παθολογικής επούλωσης 

χαρακτηρίζονται από την εναπόθεση επιπλέον κολλαγόνου. Στο μεν χηλοειδές, η 

βλάβη ξεπερνάει τα όρια της αρχικής ουλής και δεν υπάρχει τάση αυτόματης 

υποστροφής, ενώ στην υπερτροφική ουλή παραμένει εντός αυτών και 

υποστρέφουν αυτόματα. Υπερτροφία μπορεί κανείς να δει άμεσα μετά τον 

τραυματισμό των ιστών κατά τις αρχικές φάσεις επούλωσης, ενώ τα χηλοειδή 

μπορεί να σχηματιστούν μέχρι και ένα χρόνο μετά. Επίσης γειτονικά χηλοειδή 

έχουν την τάση να ενώνονται σε μία κοινή επιφάνεια προκαλώντας έντονη 

ρίκνωση. Κατά την ιστολογική εξέταση οι βασικές διαφορές των χηλοειδών και 

των υπερτροφικών ουλών από το φυσιολογικό δέρμα είναι η πλούσια αιμάτωσή 

τους, η υψηλή πυκνότητα μεσεγχυματικού ιστού και το αυξημένο πάχος της 

επιδερμίδας. Οι ίνες κολλαγόνου σε μια υπερτροφική ουλή είναι χαλαρές και 

παρατάσσονται σε ένα κυματιστό πατρόν. Αντιθέτως, τα χηλοειδή επιδεικνύουν 

ένα αποδιοργανωμένο μοτίβο με μεγάλες, ακανόνιστου σχήματος ίνες κολλαγόνου 

που περιέχουν χαμηλότερη ποσότητα κολλαγόνου σε διασταυρούμενες δεσμίδες σε 

σύγκριση με το φυσιολογικό δέρμα. Παράλληλα, τα χηλοειδή περιέχουν 

μεγαλύτερη ποσότητα κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ,  από μια ώριμη ουλή, γεγονός που 

προδιαθέτει για αποτυχία ωρίμανσης της ουλής. 

Λίγα είναι γνωστά για την αιτιολογία των χηλοειδών και των υπερτροφικών 

ουλών. Όλα τα παρακάτω έχουν συσχετιστεί με τη δημιουργία χηλοειδών και 

υπερτροφικών ουλών: Ανωμαλίες στη μετανάστευση και στον πολλαπλασιασμό 

των κυττάρων, φλεγμονή του τραύματος, σύνθεση και έκκριση εξωκυτταρικών 

πρωτεϊνών, σύνθεση και έκκριση κυτοκινών και φάση αναδιαμόρφωσης της 

ουλής.
19,21

 Επίσης έχουν περιγραφεί αυξημένη δραστηριότητα κυτοκινών που 

παράγουν ινώδη ιστό καθώς και αυξημένες αντιδράσεις σε τέτοιες κυτοκίνες. Ο 

παράγοντας TGF-β φάινεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανώμαλη επούλωση. 

Τέλος, οι πιο πρόσφατες μελέτες αναφέρουν την ανώμαλη αλληλεπίδραση μεταξύ 
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των επιδερμικών-μεσεγχυματικών κυττάρων και των ρυθμιστικών γονιδίων, όπως 

το TP53.  

Υπάρχουν επίσης ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες του ασθενούς που 

προϋποθέτουν τον σχηματισμό υπερτροφικής ουλής ή χηλοειδούς. Μεταξύ αυτών 

είναι το σκουρόχρωμο δέρμα, οι χειρουργικές τομές που διασχίζουν τις γραμμές 

τάσεις του δέρματος ή και συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές που επουλώνουν 

συχνότερα με τη μορφή χηλοειδούς, όπως το λοβίο του ωτός, η περιοχή του 

στέρνου, το δέρμα των ώμων στην περιοχή των δελτοειδών μυών. Ο ρόλος της 

τάσης του τραύματος είναι εξίσου σημαντικός για την ενεργοποίηση των 

ινοβλαστών που παράγουν προ-ινωτικούς αυξητικούς παράγοντες.  

Δεν έχει ακόμα καθιερωθεί μια ενιαία, βέλτιστη τεχνική θεραπείας για τις 

υπερτροφικές ουλές και τα χηλοειδή, και το ποσοστό υποτροπής των βλαβών 

αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι εφεδρική, μόνο 

στις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στη συντηρητική αγωγή. Η 

συντηρητική θεραπεία των χηλοειδών και των υπερτροφικών ουλών περιλαμβάνει 

την τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών, την πίεση, την εφαρμογή laser (κυρίως 

pulse dye και Q switch lasers) και την ακτινοθεραπεία. Πρόσφατες έρευνες 

απέδειξαν ότι η έκθεση των ινοβλαστών σε συνδυασμένες εκπομπές CO2 και Er: 

YAG laser αλλάζει την διαφορική έκφραση των μεσολαβητών που είανι υπεύθυνοι 

για την ίνωση λόγω παθολογικού σχηματισμό και οργάνωσης του κολλαγόνου.
20

 Η 

θεραπεία με laser μπορεί να συμμετέχει και στην πρόληψη δημιουργίας χηλοειδών 

και υπερτροφικών ουλών. 

 

 

Δ. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

  

Η ψηφιακή απεικόνιση ορίζεται ως «η λήψη και επεξεργασία οπτικής 

πληροφορίας από ψηφιακά μέσα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή».
22

 Η ψηφιακή 

απεικόνιση απαιτεί δύο ευρέα και βασικά υπολογιστικά υποσυστήματα, δηλαδή 

συσκευές και λειτουργικά συστήματα. Τα πρώτα αφορούν στην λήψη και 

μεταφορά της εικόνας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με μια μορφή τέτοια που να 
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μπορεί να υποστεί επεξεργασία από το λειτουργικό σύστημα και την έξοδο της 

πληροφορίας σε μια συσκευή εξόδου. Στα συστήματα που χρησιμοποιούνται στη 

δερματολογία, το σύστημα ξεκινά συνήθως με μια ψηφιακή κάμερα ή Charged-

Couple Device (CCD) που λαμβάνει και κατόπιν εκπέμπει την πληροφορία στον 

υπολογιστή με τη μορφή εικόνας, η οποία υφίσταται επεξεργασία και ανάλυση 

μέσω ειδικών λειτουργικών προγραμμάτων και τελικά εμφανίζεται στην οθόνη η 

τελική πληροφορία για να αξιολογηθεί από τον κλινικό ιατρό.
23

 

Πέρα από τους περιορισμούς της συσκευής απεικόνισης (ευκρίνεια, δυνατότητα 

χειρισμού έγχρωμων εικόνων, κ.α.), οι διακυμάνσεις στην ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος και οι ηλεκτρονικές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές σαν 

«θόρυβος». Συστήματα για την ελάττωση του θορύβου διατίθενται με κάποιες 

κάμερες, αλλά αυξάνουν κατά πολύ το κόστος τους. Ακόμα για να επιτευχθεί 

υψηλή ανάλυση και ευκρίνεια, το μέγεθος των αρχείων αυξάνει σημαντικά και 

αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο επεξεργαστής και η μνήμη του 

συστήματος. Αυτό οδηγεί σε σημαντική καθυστέρηση από τη λήψη της εικόνας 

μέχρι την ανάλυση και την έξοδο της πληροφορίας στην οθόνη, αναλόγως της 

επεξεργασίας που έχει ζητηθεί από το χρήστη. Με τη συνεχή όμως εξέλιξη των 

συσκευών τέτοια προβλήματα περιορίζονται σημαντικά. 

Επιπλέον στα προβλήματα που σχετίζονται με τη λήψη της εικόνας, η έξοδος 

της πληροφορίας στην οθόνη μπορεί να έχει περιορισμούς που θα επηρεάσουν την 

αξιολόγηση της εικόνας από τον κλινικό. Έτσι η εμφάνιση της εικόνας στην οθόνη 

εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των εικονοσημείων (pixels) που μπορεί να 

προβάλει η ίδια η οθόνη. Αν προβάλλεται μια μεγάλη επιφάνεια όπως π.χ. μια 

ακτινογραφία θώρακα, τότε απαιτείται υψηλή ανάλυση για να αποδοθούν εκείνες 

οι λεπτομέρειες που είναι σημαντικές για να μπει η διάγνωση. Κάτι τέτοιο μπορεί 

να ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες του μηχανήματος. Επιπλέον η οθόνη 

προβάλλει και αποδίδει το φως με γραμμικό τρόπο με βάση τα ψηφιακά δεδομένα 

που έχει, ενώ το ανθρώπινο μάτι ανταποκρίνεται στο φως με μη γραμμικό τρόπο, 

πράγμα που σημαίνει ότι αν διπλασιαστεί η ένταση του φωτός της εικόνας στην 

οθόνη, το ανθρώπινο μάτι δεν την αντιλαμβάνεται σαν δύο φορές πιο φωτεινή. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ελαττωμένη ευαισθησία αντίθεσης και απώλεια της 
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αντίληψης λεπτής λεπτομέρειας από τον παρατηρητή.
24

 Το πρόβλημα αυτό 

επεκτείνεται επιπλέον και στην αντίληψη των χρωμάτων- η μη γραμμική απάντηση 

των κωνίων του ανθρώπινου ματιού στο φως κάνει πολύ δύσκολη την πιστή 

απόδοση των φυσικών χρωμάτων μιας εικόνας που έχει ληφθεί με ψηφιακό μέσο. 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας ψηφιακής εικόνας τέτοιοι περιορισμοί τείνουν 

να περιοριστούν. 

Στην παρούσα μελέτη, μας βοήθησε το γεγονός ότι οι περιοχές ερυθήματος 

ήταν περιορισμένες, σύμφωνα με το μικρό μήκος των τομών που επιλέχθηκαν και 

συνεπώς η ευκρίνεια δεν αποτέλεσε συχνά πρόβλημα. Όμως αν οι εικόνες 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση ως προς το μέγεθος ή άλλα 

χαρακτηριστικά και το χρώμα , τότε θα πρέπει να στανταριστούν και με κάποιο 

τρόπο να είναι συγκρίσιμες. Διαφορές στην έκθεση σαφώς μπορούν να 

επηρεάσουν την εικόνα όσον αφορά την αντίθεση και επομένως και την ανάλυση 

και την εξαγωγή στοιχείων από τη δεδομένη εικόνα. Οι Hall και συνεργάτες
25 

αναφέρουν ότι «στις περισσότερες εργασίες δεν γίνεται καμία αναφορά για το 

βασικό αυτό βήμα» και τονίζουν ότι κάθε βήμα στη λήψη της εικόνας εισάγει νέα 

σφάλματα και κάθε εικόνα που χρησιμοποιείται για επεξεργασία και ανάλυση 

πρέπει να είναι «ο καλύτερος δυνατός εκπρόσωπος του αυθεντικού, προκειμένου 

να επιτευχθούν αξιόλογα και συγκρίσιμα αποτελέσματα». Επιπλέον υπάρχουν και 

άλλα λάθη που μπορεί να γίνουν από το σύστημα απεικόνισης και μπορούν να 

θεωρηθούν artifacts από το χρήστη, όπως για παράδειγμα η χρήση flash, που 

δημιουργεί έντονα άσπρες περιοχές σαν συνέπεια της πλήρους αντανάκλασης του 

φωτός από την επιδερμίδα. 

 

Αρχές ανάλυσης εικόνας και αποκόμισης στοιχείων  

Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία της αδρής αρχικής ψηφιακής 

πληροφορίας από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με στόχο τη δημιουργία μιας 

εικόνας που εξέρχεται από την οθόνη και δίδεται για περαιτέρω επεξεργασία από 

το χρήστη ή κάποιο άλλο πρόγραμμα του υπολογιστή. Τα βασικά βήματα είναι η 

προ-επεξεργασία (pre-processing), ο περιορισμός περιττών πληροφοριών (data 

reduction) και τέλος η αποκόμιση στοιχείων από την εικόνα (feature extraction).
22
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Οι αλγόριθμοι προ-επεξεργασίας χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την 

διαδικασία του περιορισμού περιττής πληροφορίας και αποκόμισης δεδομένων και 

είναι απλοί στη φύση τους. Τέτοιοι αλγόριθμοι είναι π.χ. για την απομάκρυνση του 

θορύβου της κάμερας με χρήση λογισμικών «φίλτρων» τα οποία εφαρμόζονται 

στην περιοχή ενδιαφέροντος για να απομακρύνουν άσχετη πληροφορία 

χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η ψηφιακή αφαίρεση, η «κοπή» της περιοχής 

ενδιαφέροντος ή η βελτίωση εικόνων χαμηλής αντίθεσης (contrast) με τεχνικές 

ενίσχυσης αυτών (enhancement). Με την προϋπόθεση ότι επιλέγονται προσεκτικά 

και κατάλληλα, τα φίλτρα αυτά είναι μικρά και αποτελεσματικά και συνήθως 

έχουν μικρή ως καμία επίδραση στο χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία.  

Η ελάττωση της πληροφορίας ή η κβαντοποίηση της εικόνας (image 

quantisation) είναι η διαδικασία ελάττωσης της πληροφορίας που φέρει η εικόνα, 

αφαιρώντας κάποιες από τις πληροφορίες λεπτομέρειας και με τη χαρτογράφηση 

(απεικόνιση) ομάδων στοιχείων της πληροφορίας ως ένα σημείο.
22 

Αυτό μπορεί να 

εφαρμοστεί στις τιμές (αξίες) των pixels καθαυτές ενώ διατηρείται ο αριθμός τους 

και αυτό ονομάζεται “grey level reduction”. Μπορεί ακόμα να γίνει ελαττώνοντας 

το συνολικό αριθμό των pixels ενώ διατηρείται η λεπτομέρεια της εικόνας και αυτό 

καλείται “spatial reduction”. Η πιο κοινή τεχνική grey level reduction είναι η 

τεχνική thresholding στην οποία ο χρήστης (ή το φίλτρο) σημαίνει (βάφει) μαύρα 

όλα τα pixels με φωτεινότητα μικρότερη από μια ορισμένη τιμή, ενώ τα υπόλοιπα 

τα βάφει άσπρα. 

Αυτή η τεχνική δημιουργεί μια εικόνα με δύο χρώματα, άσπρο και μαύρο και 

όταν εφαρμόζεται σε φωτογραφίες ερυθηματικών περιοχών κάνει εύκολη τη 

διάκριση τους από το πέριξ δέρμα και επιτρέπει να μετρηθεί η μέγιστη διάμετρος 

της βλάβης, η επιφάνεια της καθώς και άλλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Αν 

απαιτείται  περισσότερη πληροφορία από μια ασπρόμαυρη εικόνα, τότε υπάρχουν 

πιο πολύπλοκες τεχνικές (όχι όμως πιο απαιτητικές) για να δημιουργήσουν μια 

κβαντοποιημένη εικόνα ή εικόνα πολλαπλών επιπέδων (quantisised ή multi level 

image) ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αποκόμιση στοιχείων από τη δεδομένη 

εικόνα. Σε αντίθεση με τη grey level reduction μιας εικόνας, η spatial reduction 

οδηγεί σε ελαττωμένο μέγεθος εικόνας και βέβαια υπάρχουν πολλές τεχνικές για 
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να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως πρέπει να διατηρηθούν οι αναλογίες μήκους πλάτους 

της εικόνας ώστε να μην διαστρεβλωθεί κατά τους χειρισμούς. 

Με το πέρας της προ-επεξεργασίας της εικόνας, αρχίζει η ανάλυση της και η 

αποκόμιση των στοιχείων. Η αναγνώριση του ορίου είναι χρήσιμη για να 

περιγραφεί η ερυθηματώδης περιοχή από το πέριξ υγιές δέρμα. Η λειτουργία της 

κατάτμησης (segmentation) περιλαμβάνει την αναγνώριση των περιοχών (ορίων) 

διακριτών αντικειμένων μέσα στην εικόνα και είναι χρήσιμη στην ανάλυση της 

χρωματικής επιφάνειας και καταμέτρηση των χρωμάτων μέσα στη βλάβη. 

 

Η θεωρία των τριών χρωμάτων  

Το 1852 ο Helmholtz
26

 βασιζόμενος στη θεωρία του Young διατύπωσε τη 

βασική αρχή της επιστήμης του χρώματος, την τριχρωματική θεωρία. Σύμφωνα με 

αυτήν: κάθε χρώμα προέρχεται από το συνδυασμό τριών (3) κατάλληλα 

επιλεγμένων κυρίων χρωμάτων. Καθένα από τα τρία αυτά κύρια χρώματα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι κανένα δεν μπορεί να σχηματιστεί από 

το συνδυασμό των δύο άλλων. Η θεωρία αυτή της αντίληψης του χρώματος αφήνει 

να εννοηθεί ότι ένα μίγμα 3 χρωμάτων μπορεί να δώσει οποιοδήποτε χρώμα.
27

 Ως 

εκ τούτου έχουν επινοηθεί και αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα που προσφέρουν ένα 

στάνταρτ τρόπο για τον καθορισμό ενός χρώματος. Συνήθως ένας τρισδιάστατος 

χρωματικός χώρος ορίζεται εκείνος που περιέχει όλα τα κατασκευασμένα χρώματα 

και κάθε συγκεκριμένο χρώμα στο χώρο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί και να 

οριστεί με χρήση ενός άξονα με συγκεκριμένες συντεταγμένες στον τρισδιάστατο 

αυτό χώρο. Όταν ο χρωματικός χώρος απεικονίζεται με τον τρόπο αυτό καλείται 

tristimulus (τρι-χρωματικός) χώρος και οι τιμές σε κάθε ορθογώνιο άξονα του 

κυρίου χρώματος λέγονται tristimulus τιμές. 

Το χρωματικό μοντέλο R-G-B έχει 3 ανεξάρτητους άξονες έντασης που 

αντιπροσωπεύουν καθένα από τα 3 κύρια χρώματα. Δηλαδή τα κόκκινο, πράσινο 

και μπλε. Για να καθοριστεί ένα χρώμα, δημιουργείται μια τριπλέτα 

συντεταγμένων  (tristimulus values) που καθορίζει τις αναλογίες καθενός από τα 

τρία κύρια χρώματα.
27 

Αυτός ο χρωματικός χώρος μπορεί γραφικά να παρασταθεί 

σαν ένας κύβος και από την ίδια εικόνα φαίνεται ότι μια ίση απόσταση όλων των 
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πρωτοταγών χρωμάτων δημιουργεί τον άξονα του γκρίζου. Το σύστημα αυτό είναι 

ένα επιπλέον μοντέλο που αντιπροσωπεύει την μίξη ή την προσθήκη του 

χρωματιστού φωτός. 

 

Η χρήση της θεωρίας των τριών χρωμάτων στην παρούσα εργασία 

Ο ανθρώπινος οφθαλμός αν και μπορεί ικανοποιητικά να περιγράφει ποιοτικά 

το ερύθημα μίας βλάβης δε συμβαίνει τούτο όταν έχει να κάνει με την ποσοτική 

εκτίμησή του. Οι διάφορες κλινικές κλίμακες που έχουν προταθεί βασίζονται στην 

υποκείμενη κρίση του εξεταστή και δε μπορεί να αποδώσουν πάντα με ακρίβεια τις 

μεταβολές που εμφανίζονται.
28,29

 Γενετικά επίσης είναι δυνατό να υπάρχει 

μειωμένη αντίληψη του ερυθρού στους ανθρώπους και έτσι τα αποτελέσματα της 

κλινικής εκτίμησης να μην είναι απόλυτα αντικειμενικά. 

Η εξεύρεση μίας ακριβούς ποσοτικής έκφρασης για το χαρακτηρισμό του 

ερυθήματος θα διευκόλυνε τον κλινικό ιατρό στην εκτίμηση της εξέλιξης μιας 

δερματοπάθειας όπου το ερύθημα παίζει πρωταρχικό ρόλο, αποτελώντας 

ουσιαστικά το κύριο αίτιο επίσκεψης του ασθενούς στον ιατρό του. 

Παρόμοια το ερύθημα που εμφανίζεται με την τοποθέτηση ραμμάτων στο 

δέρμα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί αντικειμενικά και να προσδιοριστούν τα 

ράμματα που προκαλούν τον ελάχιστο ερεθισμό. 

Ο Mattsson et al.
30 

έδειξαν ότι η ψηφιακή ανάλυση εικόνας (DIA) μπορεί 

επιτυχώς να χαρακτηρίσει τις μεταβολές του ερυθήματος μετά από εγκαύματα 

κάνοντας χρήση του κανονικοποιημένου συστήματος χρώματος. Η ψηφιακή 

ανάλυση εικόνας αποτελεί μία σύγχρονη και καλά αποδεκτή από τη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα υπολογιστική μέθοδο μελέτης των δερματικών βλαβών.  

Ως γνωστό κάθε εικονοσημείο (pixel) χαρακτηρίζεται από τη θέση του (i,j) σε μια 

εικόνα Μ(i,j) και το χρώμα του. Το χρώμα προσδιορίζεται από τρεις συνιστώσες 

φωτεινότητας για τα βασικά χρώματα.
31

 Η κάθε συνιστώσα φωτεινότητας στο 

πραγματικό χρώμα (true color) λαμβάνει τιμές από 0 έως 255 (αφού το ανθρώπινο 

μάτι μπορεί να αντιληφθεί μέχρι 256 διαφορετικούς τόνους χρώματος). Ως βασικά 

χρώματα στο σύστημα RGB  θεωρούνται το ερυθρό (R), το πράσινο (G) και το 

κυανό (B). Ο συνδυασμός των φωτεινοτήτων των τριών βασικών χρωμάτων 
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προσδιορίζει το χρώμα ενός εικονοσημείου μιας εικόνας. Ο αριθμός των δυνατών 

συνδυασμών είναι 256*256*256 = 16,777,216 διακριτά χρώματα.   

Αν και αποτελεσματική για τις συνήθεις εφαρμογές φωτογραφίας η 

χρησιμοποίηση του ψηφιακού χρώματος για την εικόνα που αντιλαμβάνεται το 

μάτι θα πρέπει να υποστεί μετατροπή για να αποδώσει και τη σχέση των βασικών 

χρωμάτων αφού στη μελέτη του ερυθήματος θα πρέπει να εκτιμάται η υπεροχή της 

τιμής του ερυθρού σε κάθε εικονοσημείο. Η εισαγωγή του κανονικοποιημένου 

χρώματος συσχετίζει τα τρία χρώματα μεταξύ τους και έτσι η αύξηση του ενός 

βασικού χρώματος προκαλεί αντίστοιχη μείωση στα άλλα δύο σε αντίθεση με το 

φυσιολογικό χρώμα όπου αυτό δε συμβαίνει. Οι μετασχηματισμοί που θα πρέπει 

να γίνουν στα εικονοσημεία μιας ψηφιακής εικόνας M(i,j) για τον υπολογισμό του 

κανονικοποιημένου χρώματος δίδονται από τις παρακάτω σχέσεις:  

 

Rn(i,j) = 255*R(i,j)/(R(i,j)+G(i,j)+B(i,j)) 

Gn(i,j) = 255*G(i,j)/(R(i,j)+G(i,j)+B(i,j)) 

Bn(i,j) = 255*B(i,j)/(R(i,j)+G(i,j)+B(i,j)) 

 

Όπου R(i,j), G(i,j), B(i,j) είναι οι συνιστώσες της φωτεινότητας των βασικών 

χρωμάτων της θεωρίας του φωτός του Young σε κάθε σημείο Μ(i,j) μιας εικόνας 

και Rn(i,j), Gn(i,j), Bn(i,j) είναι οι κανονικοποιημένες τιμές του χρώματος που 

αποδίδουν αντικειμενικά την υπεροχή ενός χρώματος στο ίδιο σημείο. 

 

Η ψηφιακή μορφομετρική ανάλυση του ερυθήματος 

Η επεξεργασία εικόνας δεν είναι μία νέα υπόθεση. Από την εποχή που 

πρωτοεμφανίστηκε η φωτογραφία έγινε προσπάθεια να γίνουν μετρήσεις και να 

εξαχθούν συμπεράσματα για τις διαστάσεις των απεικονιζόμενων αντικειμένων. Οι 

μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τα απεικονιζόμενα αντικείμενα όσον αφορά στη γεωμετρία 

τους συνιστούν την φωτογραμμετρία.  

Η φωτογραμμετρία είναι η επιστήμη, η τεχνολογία και η τέχνη που προσφέρει 

αξιόπιστη γεωμετρική και θεματική πληροφορία, προσλαμβάνοντας, μετρώντας, 
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αναλύοντας και ερμηνεύοντας εικόνες από απομακρυσμένα συστήματα 

αισθητήρων. Ξεπήδησε από την ανάγκη να γίνονται μετρήσεις και συγκρίσεις σε 

μια περιοχή (αρχικά του γήινου αναγλύψου) σε απώτερο χρόνο αφού το 

απεικονιζόμενο αντικείμενο μελέτης δεν είναι δυνατό να είναι πάντα προσβάσιμο 

(Photogrammetry and Remote Sensing. The Royal Institute of Technology, Dept. 

of Geodesy and Photogrammetry). 

Σήμερα ένα σημαντικό μέρος της ερευνητικής φωτογραμμετρίας εστιάζεται 

στην ψηφιακή φωτογραμμετρία. Τις τελευταίες δεκαετίες με την αλματώδη 

ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) υπάρχει η δυνατότητα η 

φωτογραμμετρία να εκτελεσθεί σε συστήματα H/Y με λειτουργίες αυτόματης 

αναγνώρισης και περιγραφής, πέραν των καθιερωμένων μεθόδων επεξεργασίας και 

χωρίς να απαιτείται η χρήση τυπωμένων φωτογραφιών και εργαλείων μέτρησης. Η 

είσοδος των φωτογραφιών μπορεί να γίνεται με την βοήθεια ηλεκτρονικού σαρωτή 

(scanner), ψηφιοποιητή (digitizer), ή απευθείας με ψηφιακή κάμερα μέσω θυρών 

επικοινωνίας του H/Y. Επίσης η χρήση κάρτας video μπορεί να αποτελέσει την 

πηγή ψηφιακών εικόνων χαμηλότερης όμως ευκρίνειας και ποιότητας. Η 

επεξεργασία και ανάλυση των εικόνων γίνεται με ειδικό λογισμικό, η ανάπτυξη 

του οποίου απιτυγχάνεται με τη χρήση μαθηματικών αλγορίθμων.  

Για να αναλυθούν στον υπολογιστή τα χαρακτηριστικά μιας ερυθηματώδους 

περιοχής του δέρματος, χρειάζεται να δημιουργηθούν ειδικά εργαλεία αλγορίθμων 

που συνθέτουν τελικά ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (image processing 

software). Υπάρχουν έτοιμα προγράμματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

για την επεξεργασία εικόνας των οποίων όμως η εκμάθηση απαιτεί δαπάνη χρόνου 

και ενδεχομένως πολλές από τις δυνατότητες που παρέχονται δεν είναι αναγκαίες 

για εκείνον που θέλει να ασχοληθεί με ειδική κατηγορία δερματικής βλάβης όπως 

το ερύθημα. Επίσης, μέχρι στιγμής δεν έχει αναπτυχθεί ειδικό πρόγραμμα για την 

επεξεργασία του ερυθήματος. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να αναπτύξουμε 

ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία των βλαβών ή παθολογικών εκδηλώσεων 

του δέρματος που αφορούν ερυθρό χρωματισμό της επιδερμίδας. Το λογισμικό 

επεξεργασίας των ερυθηματικών βλαβών αποτελεί ένα σύνολο φίλτρων και 

λειτουργιών που λαμβάνουν υπόψη τους τα κλινικά δεδομένα και δημιουργούν μια 

http://www.kth.se/index-eng.html
http://www.geomatics.kth.se/
http://www.geomatics.kth.se/
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ποσοτική έκφραση των χαρακτηριστικών των ερυθηματικών βλαβών, 

συμπληρωματική στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να περιγράψει ο 

κλινικός γιατρός. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά που μπορεί να περιγράψει ο κλινικός γιατρός υπόκεινται σε 

σημαντικό σφάλμα αφού λόγου χάρη η μέγιστη διάμετρος μιας ερυθηματώδους 

περιοχής μπορεί εύκολα να ληφθεί λάθος. Επίσης η επιφάνεια είναι πολύ δύσκολο 

να μετρηθεί χωρίς την χρήση επίπονων χρονοβόρων τεχνικών. Ο ρόλος επομένως 

των υπολογιστικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση εικόνας 

είναι να αναγνωρίσουν δείκτες εξέλιξης ή υποστροφής στη μελετούμενη βλάβη, 

βασιζόμενοι σε κριτήρια που χρησιμοποιούν οι κλινικοί, αλλά με μεγαλύτερη 

ακρίβεια και λεπτομέρεια στην εκτίμηση, ανάλυση και μέτρηση
32

 ενώ θα πρέπει να 

δείχνουν μειωμένη ευαισθησία σε προβλήματα ποιότητας της εικόνας. 

 

 

Ε. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ. 

 

Στα καθαρά χειρουργικά τραύματα, η αντίδραση του δέρματος με τη μορφή 

ερυθήματος οφείλεται τόσο στον τοπικό ερεθισμό από τα ξένα σώματα (ράμματα), 

όσο και στον τραυματισμό των ιστών στα σημεία εισόδου της βελόνης, λόγω της 

τάσης που ασκείται. Αυτός ο τοπικός ερεθισμός στην περιοχή ενός χειρουργικού 

τραύματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συμπτώματα όπως τοπικός πόνος, 

κνησμός, φλεγμονή ακόμα και δημιουργία αποστήματος, σε συνδυασμό με 

δυσχρωμία και διάχυτο σχηματισμό ουλώδους ιστού, που υποβαθμίζουν το τελικό 

αισθητικό αποτέλεσμα.  

Στην πρόσφατη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν παρά μόνο 2 μελέτες του Mattsson 

et al,  στις οποίες υπολογίστηκε αντικειμενικά ο βαθμός ερυθήματος μετά από 

εγκαυματική βλάβη του δέρματος.
30,33

 Στις ίδιες μελέτες, έγινε διεξοδική ανάλυση 

της επίδρασης τοπικών αναισθητικών στη φλεγμονώδη αντίδραση που προκαλείται 

στους ιστούς μετά από πρόκληση εγκαύματος.
33-37

 Στην καθ’ημέρα πράξη, 

χρησιμοποιούνται διάφορες υποκειμενικές κλίμακες εκτίμησης του ερυθήματος, οι 
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οποίες βασίζονται στα μάτια του εκάστοτε εξεταστή.
38-42

 Αυτές οι μέθοδοι δεν 

έχουν τη δυνατότητα να ποσοτικοποιήσουν επακριβώς την πρόοδο ή την ύφεση 

του ερυθήματος μετά από χειρουργική σύγκλειση των χειλέων του τραύματος.  

Άρα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τρόπος να συγκριθούν μεταξύ τους τα υλικά 

συρραφής (χειρουργικά ράμματα) όσον αφορά το ποιό παράγει μεγαλύτερη 

αντίδραση στο δέρμα με τη μορφή ερυθήματος και ποιό είναι περισσότερο 

αδρανές.  

Μέσω της ψηφιακής ανάλυσης της εικόνας, η οποία αναλύθηκε σε 

προηγούμενες σελίδες, μπορέσαμε να χαρακτηρίσουμε τις αλλαγές του 

ερυθήματος με τη χρήση ενός συστήματος κανονικοποιημένου χρώματος. 

Στη μελέτη του ερυθήματος, το ψηφιακό χρώμα μεταβλήθηκε έτσι ώστε να 

συνδυαστούν τα τρία βασικά χρώματα υπολογίζοντας την υπεροχή του κόκκινου 

σε κάθε εικονοσημείο. 

Στη μελέτη μας παρουσιάζουμε το λογισμικό «ΦΩΣ», μέσω του οποίου 

μετρήσαμε ποσοτικά το ερύθημα που προκαλείται σε καθαρές χειρουργικές τομές 

μετά τη συρραφή τους με χειρουργικά ράμματα. Η συγκριτική αυτή προδρομική 

μελέτη, ανέλυσε πέντε διαφορετικούς τύπους ραμμάτων σε σχέση με την ποσότητα 

του ερυθήματος που προκαλούν σε χειρουργικά τραύματα. Η ποιότητα των 

ραμμάτων αυτών αναλύθηκε με στόχο τον προσδιορισμό του ράμματος το οποίο 

προκαλεί την ελάχιστη αντίδραση στους συρραφέντες ιστούς. Δημιουργήθηκε, 

κατά συνέπεια, ένα υπολογιστικό σύστημα μορφομετρικής ανάλυσης ερυθήματος 

από ραφές σε χειρουργικά τραύματα μέσω του οποίου μπορεί να καταταγεί ένα 

υλικό συρραφής στα προκαλούντα ή όχι αντίδραση στους ιστούς.  

 

Το λογισμικό «ΦΩΣ»  

Η πηγή της φωτογραφίας ερυθήματος για το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε 

μπορεί να είναι οποιαδήποτε συσκευή αρκεί τα αρχεία που προκύπτουν να είναι σε 

μορφή BMP. Ακόμη το πρόγραμμα μπορεί υποστηρίζει scanner μέσω του οποίου 

μπορεί να εισαχθούν άμεσα ψηφιοποιημένες εικόνες από φωτογραφίες περιοχής 

ερυθήματος. 
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Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της βλάβης όπως η περίμετρος, το εμβαδόν, το 

γεωμετρικό μέσο σημείο και η μέγιστη διάμετρος είναι εύκολο να υπολογιστούν 

αφού προηγουμένως γίνει κλιμάκωση και οριοθέτηση της βλάβης (outline). 

Η κλιμάκωση γίνεται με την βοήθεια βαθμολογημένου κανόνα ο οποίος 

φωτογραφίζεται κοντά στη βλάβη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το επίπεδο της 

βλάβης θα πρέπει να είναι παράλληλο με το επίπεδο του διαφράγματος της 

φωτογραφικής μηχανής. Τα σφάλματα τα οποία προκύπτουν σε αυτή την φάση 

σχετίζονται κυρίως με την ποιότητα του φακού καθώς και με τον προσανατολισμό 

της φωτογραφικής μηχανής. 

Δίδοντας δύο σημεία τα οποία απέχουν γνωστή απόσταση (στο σημείο αυτό 

βοήθα ο βαθμολογημένος κανόνας) δημιουργούμε την κλίμακα της εικόνας η 

οποία εν συνεχεία χρησιμοποιείται σε όλες τις μετρήσεις. 

Από την τριγωνομετρία είναι γνωστό ότι δύο σημεία Α με συντεταγμένες (x1,y1) 

και Β με συντεταγμένες (x2,y2) απέχουν απόσταση (ως προς το σύστημα 

αναφοράς)  

2

21

2

21 )()( yyxxd   

Γνωρίζοντας λοιπόν την κλίμακα της εικόνας μπορούμε να υπολογίσουμε 

οποιαδήποτε απόσταση (di) μεταξύ δύο σημείων πολλαπλασιάζοντας με την 

κλίμακα. Έτσι κάθε απόσταση σε Pixels  πολλαπλασιαζόμενη με την κλίμακα θα 

δίνει την πραγματική απόσταση  di πραγματική = di x κλίμακα. 

 

Η μέτρηση επιφάνειας με αριθμητική ολοκλήρωση ή μέτρηση pixels 

Η επιφάνεια της βλάβης μετράται με δύο διαφορετικές τεχνικές. Η μία 

χρησιμοποιεί τα σημεία που συνιστούν το περίγραμμα της βλάβης το οποίο 

οριοθετείται είτε με το χέρι είτε αυτόματα χρησιμοποιώντας ειδικά φίλτρα και 

ολοκληρώνει την επιφάνεια που περικλείεται, ενώ η άλλη, αθροίζει όλα τα Pixels 

που συνιστούν την επιλεγμένη περιοχή και κατόπιν πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα 

με την κλίμακα. 

Η πρώτη μέθοδος εκφράζεται με την μορφή αριθμητικού ολοκληρώματος  
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dxxf )(    (1)  

Στην περίπτωση μας η συνάρτηση f(x) εκφράζεται με την μορφή αριθμητικών 

δεδομένων. Ο κανόνας του τραπεζίου (trapezoid) αποτελεί την βάση υπολογισμού 

του εμβαδού της βλάβης χρησιμοποιώντας το περίγραμμα της και έτσι το 

ολοκλήρωμα (1) λαμβάνει τη μορφή :    
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Οι δύο μέθοδοι βρίσκονται πολύ κοντά στον υπολογισμό της επιφάνειας αλλά η 

μέθοδος  μέτρησης των Pixels είναι ελαφρά πιο ακριβής.  

 

Το χρώμα 

Η επεξεργασία της ερυθηματώδους περιοχής όσον αφορά το χρώμα της γίνεται 

με τη μετατροπή της εικόνας σε red-green-blue όπως έχει αναφερθεί σε 

προηγούμενο κεφαλαίο. Κάθε σημείο της βλάβης έχει μια φωτεινότητα (intensity) 

που κυμαίνεται μεταξύ του 0 και του 255. Κάθε σημείο της βλάβης 

αντιπροσωπεύεται με ένα εικονοσημείο (Pixel). Η μέση τιμή φωτεινότητας 

αποτελεί μια εκτίμηση του πόσο εκ των 3 βασικών χρωμάτων περιέχει μια περιοχή 

του δέρματος σε σχέση με τα άλλα δύο, δηλαδή πόσο κόκκινο σε σχέση με 

πράσινο και μπλε. Αντίστοιχα μπορεί να υπολογιστεί και η υπεροχή του μπλε ή του 

πράσινου χρώματος σε σχέση με τα άλλα δύο. Έτσι μπορεί να καθοριστεί ποσοτικά 

πόσο υπερτερεί μια περιοχή σε ερυθρό χρώμα σε σχέση την γείτονα. 

Αν ν pixels απαρτίζουν μια περιοχή του δέρματος και ci  είναι η χρωματική αξία 

καθενός i pixel της περιοχής αυτής  τότε η μέση τιμή της φωτεινότητας της εν 

λόγω περιοχής δίδεται από την σχέση:     

 

~
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c
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όπου c
~  είναι η μέση τιμή της φωτεινότητας (ή του χρώματος) της περιοχής. Η 

τυπική απόκλιση SD προσδιορίζεται από την σχέση: 










 1

2)(

.. i

i cc

DS   

Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση (standard deviation) τόσο μεγαλύτερη είναι η 

ποικιλοχρωμία που εμφανίζει η βλάβη . 

Επίσης, πολύτιμο σε πληροφορίες είναι το ιστόγραμμα της ερυθηματικής 

περιοχής (εικόνα) δηλαδή η γραφική παράσταση της φωτεινότητας όλων των 

Pixels. Συνήθως το υγιές δέρμα έχει κανονική κατανομή χρώματος, μετατοπισμένη 

στην φωτεινότερη ζώνη και έχοντας μικρότερη διασπορά. Οι περιοχές ερυθήματος 

έχουν κανονική κατανομή χρώματος όπως και το υγιές δέρμα, μετατοπισμένη στην 

φωτεινότερη ζώνη και έχοντας μικρή διασπορά. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να 

μιλήσει με ασφάλεια για πρόβλεψη στην συμπεριφορά των ερυθηματικών 

περιοχών με βάση τη μέση τιμή της φωτεινότητας και τη SD αυτής. Γίνεται 

προφανές ότι μια ερυθηματώδης περιοχή θα εμφανίσει μικρή διασπορά και 

κανονική κατανομή χρώματος (Gauss) διαφορετική παρόλ’ αυτά από μια γειτονική 

περιοχή πιο έντονου ή πιο αμυδρού ερυθήματος κατά τα μάτια του εξεταστή. Πριν 

καταλήξει κάποιος σε συμπέρασμα θα πρέπει πρώτα να επεξεργαστεί πολλές 

ερυθηματικές περιοχές και να αναλύσει εν συνεχεία τα δεδομένα για την εξαγωγή 

στατιστικά σημαντικών συμπερασμάτων. 

Συμπερασματικά, από το ιστόγραμμα της ROI στην κλίμακα του κόκκινου είναι 

δυνατό να προσδιοριστούν και να αποτυπωθούν σε ιστογράμματα οι αντίστοιχες 

φωτεινότητες των εικονοσημείων της βλάβης στον τρισδιάστατο χρωματικό χώρο, 

τα τρία δηλαδή χρώματα, κόκκινο, πράσινο και μπλε. Από όσα έχουν ήδη 

αναφερθεί, τα ιστογράμματα αυτά είναι συμπληρωματικά του ιστογράμματος του 

γκρίζου. Από την απεικόνιση τους είναι δυνατό να προσδιοριστούν περιοχές όπου 

κυριαρχούν οι κόκκινες αποχρώσεις και η διακύμανση αυτών μέσα στο χρόνο, κάτι 

το οποίο είναι σημαντικό τόσο ως αντικειμενική μέτρηση της αντίδρασης του 

δέρματος όσο και της προόδου ή υποστροφής αυτής.  
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Με τη λειτουργία της άθροισης εικονοσημείων επιλεγμένης φωτεινότητας ή 

εύρους φωτεινοτήτων και με χρήση ψευδοχρωμάτων είναι δυνατό να 

δημιουργηθούν δυσδιάστατες γεωγραφικές εικόνες πάνω στην επιφάνεια της ROI 

με τρόπο τέτοιο που περιοχές με συγκεκριμένη φωτεινότητα να απεικονίζονται με 

το ίδιο χρώμα. 

 

Ζ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

ΕΙΔΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΣΕ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ 

 

Υλικά συρραφής και ψηφιακή ανάλυση του χειρουργικου τραύματος 

Τα ακόλουθα ράμματα συγκρίθηκαν στην παρούσα μελέτη: πολυδιοξανόνη 

(polydioxanone, PDS II; Ethicon, Inc., Sint-Stevens-Woluwe, Belgium), 

πολυπροπυλένιο μπλε (polypropylene blue, Polypropylene; Assut Sutures, 

Ascheberg-Herbern, Germany), πολυαμίδη 6 (polyamide 6, Ethilon; Ethicon, Inc., 

Neuchatel, Switzerland), μεταλλικά κλιπς (metallic clips, APPOSE; ULC Tyco, 

Hampshire, United Kingdom), και πολυγλακτίνη (polyglactin, Vicryl Rapide; 

Ethicon, Inc., Norderstedt, Germany).  

 

Ψηφιακές φωτογραφίες των χειρουργικών τραυμάτων 

Οι ψηφιακές φωτογραφίες ελήφθησαν πριν την αφαίρεση της βλάβης, αμέσως μετά 

τη συρραφή του δέρματος και μετά την αφάιρεση των ραμμάτων την 10
η
 

μετεγχειρητική ημέρα. Οι φωτογραφίες επεξεργάστηκαν ώστε να υπολογιστεί η 

μέση τιμή κανοκικοποιημένου ερυθρού στην περιοχή ενδιαφέροντος (region of 

interest: ROI). 

Χρησιμοποιήθηκε ψηφιακή κάμερα Olympus 5060 με ανάλυση 5.1 megapixel, 

κάτω από επαρκή λευκό φωτισμό, χωρις φλας και εστιάζοντας στο κέντρο της 

χειρουργικής ουλής. Η επεξεργασία των φωτογραφιών απέδωσε ανάλυση 100 

pixels/cm. 
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Οι ασθενείς  

Από τους 100 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, οι 85 χειρουργήθηκαν το 

2005 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης και οι 15 

χειρουργήθηκαν το  2006 στο ΓΝΑ ΚΑΤ. Όλοι οι ασθενείς που συμμετείχαν στη 

μελέτη ήταν ενήλικες οι οποίοι είχαν υπογράψει φόρμα συγκατάθεσης του 

ασθενούς πριν την επέμβαση (επισυναπτόμενη).  

Τα προσωπικά στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες των ασθενών 

αποθηκεύθηκαν σε βάσεις δεδομένων Excel και Access (Microsoft Corp., 

Redmond, Wash.). Αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, είδος 

επέμβασης και τις μετρήσιμες τιμές κανονικοποιημένου ερυθρού για τις 

μεταβλητές που μελετήθηκαν οι οποίες προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφιών 

κατά τις 3 χρονικές στιγμές που προαναφέρθηκαν. Οι ασθενείς επίσης 

κατηγοριοποιήθηκαν και μετρήθηκαν σύμφωνα με τους δερματικούς φωτότυπους 

κατά Fitzpatrick. Από το σύνολο των 100 ασθενών 5 ανήκαν στον τύπο Ι, 46 στον 

τύπο ΙΙ, 47 στον τύπο ΙΙΙ και 2 στον τύπο IV. Η πλειονότητα των ασθενών (93) 

ανήκαν στους φωτότυπους  ΙΙ και ΙΙΙ οι οποίοι είναι οι κοινότεροι που απαντώνται 

στη γεωγραφική περιοχή που έλαβε χώρα η μελέτη. Έτσι το δείγμα ασθενών μας 

έχει σχετική ομοιογένεια τύπου δέρματος. 

 

 

Η τοπική αναισθησία, η επέμβαση και ο τρόπος συρραφής των 

χειρουργικών τραυμάτων 

Η τοπική αναισθησία που χρησιμοποιήθηκε αποτελείτο από 0.25 ml αδρεναλίνη 

και 5 ml λιδοκαϊνη 2%, σε διάλυμα 45 ml 0.9% NaCl. Το ποσό τοπικής 

αναισθησίας που χορηγήθηκε πριν από κάθε εκτομή κυμάνθηκε από 2 ως 5 ml του 

διαλύματος που αναφέρθηκε παραπάνω (μέση τιμή 3.18 ml, διάμεση τιμή 3 ml). 

Οι χειρουργικές εκτομές αφορούσαν δερματικές και υποδόριες βλάβες στο 

πρόσωπο (68%), στον τράχηλο (14%), στο κοιλιακό τοίχωμα (12%), στη μασχάλη 

(1%) και στη ράχη (5%). Όλες οι άλλες ανατομικές περιοχές εξαιρέθηκαν από τη 

μελέτη ώστε να παραχθεί ένα ομογενοποιημένο δείγμα όσον αφορά την επούλωση 

του δέρματος. Τα ελλείμματα που δεν μπορούσαν να συρραφούν κατά πρώτο 
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σκοπό και χωρίς τάση ή αυτά που χρειάστηκαν αποκατάσταση με κρημνό ή Ζ 

πλαστική επίσης εξαιρέθηκαν της μελέτης. Παράγοντες οι οποίοι θα επηρέαζαν 

τυχόν την ουλή λόγω αυξημένης τάσης στα χείλη του τραύματος (π.χ. ανατομικές 

περιοχές με μειωμένη ελαστικότητα δέρματος, τοπική μυϊκή τάση και τοποθέτηση 

της ουλής πάνω από οστέινη  προεξοχή) ομοιοτρόπως δεν συμπεριλήφθηκαν στο 

δείγμα μας. Τέλος, εξαιρέθηκαν τα τραύματα που παρουσίασαν μετεγχειρητικές 

επιπλοκές (αιμάτωμα, διάσπαση, επιμόλυνση). Από τους αρχικά εγγεγραμμένους 

ασθενείς, 2 απορρίφθηκαν λόγω επιμόλυνσης του τραύματος. Η επιμόλυνση των 

τραυμάτων αυτών αποδόθηκε σε τριχοθυλακίτιδα στη μία περίπτωση και ρήξη 

σμηγματογόνου κύστης στην περιοχή του τραύματος στην άλλη.  

Ο ίδιος χειρουργός (Σ.Π.) εκτέλεσαι όλες τις εκτομές και συρραφές τραυμάτων. 

Κάθε χειρουργικό τραύμα χωρίστηκε σε δύο ίσα σε μήκος ημιμόρια και η συρραφή 

κάθε ημιμορίου έγινε με διαφορετικό είδος ράμματος. Το  ημιμόριο που 

συρράφτηκε πρώτο επελέγη τυχαία. Οι χειρουργικές τομές που περιλήφθηκαν στη 

μελέτη  είχαν μήκος από  1 ως 5 cm  (μέση τιμή 2.2 cm , διάμεση τιμή 2.3 cm).  

Χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος αριθμός ραμμάτων για κάθε ήμισυ του τραύματος και οι 

αποστάσεις μεταξύ των ραφών ήταν ίσες. Τα μεγέθη ραμμάτων σε όλες τις 

συρραφές ήταν 5-0 και 6-0 ώστε να επιτευχθεί ο λιγότερος δυνατός τραυματισμός 

στα σημεία εισόδου της βελόνης. Ο αριθμός ραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε 

κάθε ήμισυ κάθε τομής  ήταν από 3 ως 7 (μέση τιμή 5, διάμεση τιμή 5). Σε  κάθε 

ασθενή ανατείθετο τυχαία ένα ζεύγος ραμμάτων με τη μέθοδο του κλειστού 

φακέλου. Κατά συνέπεια, είχαμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε το ερύθημα που 

προκάλεσε το ένα ράμμα σε σχέση με το άλλο, στον ίδιο τύπο δέρματος και 

ασθενή. Η αντιστοίχηση των 5 διαφορετικών υλικών συρραφής δημιούργησε 10 

ζεύγη αυτών (πολυδιοξανόνη-πολυπροπυλένιο, πολυδιοξανόνη-πολυαμίδη, 

πολυδιοξανόνη-μεταλλικά κλιπς, πολυδιοξανόνη-πολυγλακτίνη, πολυπροπυλένιο-

πολυαμίδη, πολυπροπυλένιο-μεταλικά κλιπς, πολυπροπυλένιο-πολυγλακτίνη, 

πολυαμίδη-μεταλλικά κλιπς, πολυαμίδη-πολυγλακτίνη, μεταλλικά κλιπς-

πολυγλακτίνη). Κάθε ζευγάρι ραμμάτων δοκιμάστηκε σε 10 ασθενείς και ο 

συνολικός αριθμός ασθενών που πήραν μέρος στη μελέτη ήταν 100. Τα ράμματα 

αφαιρέθηκαν από όλους τους ασθενείς την 10
η
 μετεγχειρητική ημέρα. Τα 2 ζεύγη 
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ραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στους ασθενείς αυτούς που αποκλέιστηκαν 

λόγω επιμόλυνσης του τραύματος ήταν πολυπροπυλένιο με πολυαμίδη 6 για τον 

ένα και πολυαμίδη με μεταλλικά κλιπς για τον άλλο.  

 

Η ψηφιακή ανάλυση της εικόνας 

Όλες οι φωτογραφίες των χειρουργικών τραυμάτων ελήφθησαν στο ίδιο 

δωμάτιο του τμήματος εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου, με το ίδιο φόντο. Οι 

ώρες λήψης ήταν το πρωί μεταξύ 10.00-12.00 π.μ. με χρήση της ίδιας 

φωτογραφικής μηχανής, με σκοπό να ελεγχθεί η επίδραση του περιβαλλοντικού 

φωτός (εικόνες 1-6). Η ψηφιακή ανάλυση έγινε με το εξειδικευμένο ψηφιακό 

μορφομετρικό λογισμικό ανάλυσης «ΦΩΣ», το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τις 

ανάγκες της μελέτης. Το λογισμικό «ΦΩΣ» γράφτηκε από τον Ανδρέα Μανιό, 

Πλαστικό Χειρουργό, σε MS Visual Basic 6.0 και «τρέχει» στο λογισμικό σύστημα 

των Windows 95, 98, 2000, NT, XP, και Vista (Microsoft). Η γενική διαδικασία 

ανάλυσης της ψηφιακής εικόνας έγινε ακολούθως: Λαμβάνονται κλινικές 

ψηφιακές φωτογραφίες προεγχειρητικά και άμεσα μετεγχειρητικά (εικόνες 7, 8). 

Λαμβάνεται επόμενη φωτογραφία τη 10
η
 μετεγχειρητική ημέρα ακριβώς μετά την 

αφαίρεση ραμμάτων (εικόνα 9) και «φορτώνεται» στο λογισμικό «ΦΩΣ». Μια 

μάσκα χρησιμοποιείται για να μαρκάρει το ήμισυ του τραύματος  (ROI) με το πιο 

έντονο ερύθημα  και γίνεται μετατροπή σε red-green-blue φόρμα (εικόνα 10). Η 

μέση τιμή του κανονικοποιημένου ερυθρού της ROI υπολογίζεται και η 

πληροφορία αποθηκεύεται. Στη συνέχεια, η μάσκα μεταφέρεται στο 2
ο
 ήμισυ του 

τραύματος με το λιγότερο εμφανές ερύθημα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

(εικόνα 11). Με αυτόν τον τρόπο ελήφθησαν όλες οι τιμές κανονικοποιημένου 

ερυθρό για τα δύο ημιμόρια κάθε χειρουργικού τραύματος (εικόνες 12.Α-19.Β). 

 

Στατιστική ανάλυση 

Στο τέλος έγινε μεταφορά των πινάκων της Access για ανάλυση στο SPSS. Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων της ψηφιακής ανάλυσης έγινε με το Wilcoxon 

Signed Rank test. Η μέθοδος αυτή είναι μια μη παραμετρική δοκιμασία για 
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συζευγμένα δείγματα (paired). Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν προϋποθέτει κανονική 

κατανομή για τις υπό μελέτη μεταβλητές.  

Κατά τη μελέτη του δείγματος μας δεν διαφάνηκε μικρή ή μέτρια διαφορά στις 

μέσες τιμές ερυθήματος ώστε να χρειαστεί να αυξηθεί ο αριθμός των περιστατικών 

προκειμένου οι διαφορές να γίνουν στατιστικά σημαντικές ελαττώνοντας τον 

κίνδυνο δεύτερου είδους, να δεχθούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαφορά ενώ ο 

αριθμός των περιστατικών είναι ανεπαρκής. Επειδή, παρόλ’αυτά, το δείγμα μας 

ήταν συζευγμένο αναμένετο ο αριθμός των περιστατικών που θα χρειαζόταν για να 

τεκμηριώσει μια υπάρχουσα διαφορά να είναι σχετικά μικρός.  

 

 

Η. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Πληθυσμός μελέτης 

Στη μελέτη αυτή πήραν μέρος 100 ασθενείς, από τους οποίους οι 70 ήταν 

γυναίκες και οι 30 άνδρες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 42 έτη, με ηλικιακό 

εύρος από 15 ως 86 έτη. Όλοι οι ασθενείς ανήκαν στη Καυκάσια φυλή. Όλοι 

υποβλήθηκαν σε εκτομές που αφορούσαν δερματικές ή υποδόριες βλάβες, δηλαδή 

σπίλους (69), λιπώματα (5), δερματοϊνωματα (2), συμπληρωματική εκτομή 

μελανώματος (1), σμηγματογόνες κύστεις (7), νευροϊνώματα (3), βασικοκυτταρικά 

καρκινώματα (9) και ακανθοκυτταρικά καρκινώματα (2) καθώςκαι σε δύο 

περιπτώσεις βιοψίες λεμφαδένα φρουρού. 
 

 

Ψηφιακή ανάλυση και αποτελέσματα 

Παρότι μακροσκοπικά τα μεταλλικά κλιπς έδωσαν την εντύπωση ότι 

προκαλούν το περισσότερο ερύθημα στην επιφάνεια του δέρματος, αυτό δεν 

αποδείχθηκε στατιστικά. Κατά συνέπεια δεν υπολογίστηκε στατιστικώς σημαντική 

διαφορά, όσον αφορά την υπεροχή του ερυθρού χρώματος, ανάμεσα στα ημιμόρια 

των τραυμάτων, στις ψηφιακές φωτογραφίες προ εκτομής και άμεσα μετά τη 

συρραφή. Αντιθέτως, στις ψηφιακές φωτογραφίες που ελήφθησαν την 10
η
 

μετεγχειρητική ημέρα αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων, υπολογίστηκε 
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στατιστικώς σημαντική διαφορά στην υπεροχή του ερυθρού χρώματος ανάμεσα 

στα 5 ζεύγη υλικών συρραφής που χρησιμοποιήθηκαν. Στον πίνακα 

παρουσιάζουμε τις συζευγμένες διαφορές στις τιμές κανονικοποιημένου ερυθρού 

που υπολογίστηκαν για τα 10 ζεύγη διαφορετικών υλικών ραμμάτων. Οι τιμές 

κανονικοποιημένου ερυθρού ήταν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες για την 

πολυδιοξανόνη σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 4 είδη ραμμάτων. Ακολούθως, η 

πολυγλακτίνη προκάλεσε μικρότερο ερεθισμό σε σχέση με την πολυαμίδημε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά, το πολυπροπυλένιο και τα μεταλλικά κλιπς, αλλά 

περισσότερο από την πολυδιοξανόνη. Η πολυαμίδη βρέθηκε να έχει χαμηλότερες 

τιμές κανονικοποιημένου ερυθρού από το πολυπροπυλένιο και τα μεταλλικά κλιπς. 

Τέλος οι τιμές κανονικοποιημένου ερυθρού για το πολυπροπυλένιο ήταν 

χαμηλότερες από αυτές των μεταλλικών κλιπς. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 

πολυδιοξανόνη είχε την καλύτερη απόδοση παράγοντας τις χαμηλότερες τιμές 

κανονικοποιημένου ερυθρού, άρα και ερυθήματος στις ραφές, ακουλουθούμενη 

από την πολυγλακτίνη, την πολυαμίδη, το πολυπροπυλένιο και τα μεταλλικά κλιπς. 

Όλες οι ως ανωτέρω αναφερόμενες διαφορές τιμών κανονικοποιημένου ερυθρού 

που παράχθηκαν από τα 5 διαφορετικά είδη ραμμάτων ήταν στατιστικώς 

σημαντικές (p <0.05). 
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Πίνακας 1. Οι συζευγμένες συγκριτικές τιμές κανονικοποιημένου ερυθρού 

σύμφωνα με τα διαφορετικά είδη ραμμάτων 

 

 Values of normalized red  

 

Mean (SD) 

Median 

(Interquartile range) p* 

polydioxanone vs. 

polypropylene 

104.0 (4.5) 104.0 (99.7-107.3) 
0.005 

109.1 (7.7) 108.0 (105.1-111.1) 

polydioxanone vs. 

polyamide 

104.6 (3.5) 105.4 (104.0-106.3) 
0.005 

107.4 (4.1) 107.7 (107.2-110.2) 

polydioxanone vs. 

metallic clips 

107.1 (6.8) 105.2 (101.5-110.9) 
0.005 

112.5 (6.2) 110.9 (107.8-113.9) 

polydioxanone vs. 

polyglactin 

107.5 (6.1) 108.2 (101.5-113.9) 
0.005 

109.9 (5.1) 109.1 (106.0-114.8) 

polypropylene vs. 

polyamide 

110.9 (11.1) 110.6 (107.3-115.7) 
0.005 

108.3 (11.0) 106.9 (103.2-112.7) 

polypropylene vs.  

metallic clips 

105.0 (3.7) 105.7 (101.5-106.4) 
0.005 

108.9 (4.4) 110.1 (106.8-111.9) 

polypropylene vs. 

polyglactin 

111.8 (10.4) 109.5 (105.8-117.5) 
0.007 

107.6 (10.3) 104.4 (101.5-117.8) 

polyamide vs. 

metallic clips 

102.8 (6.2) 104.3 (98.2-106.1) 
0.005 

106.6 (4.5) 106.3 (104-111.0) 

polyamide vs. 

polyglactin 

112.8 (14.1) 111.1 (103.9-124.6) 
0.005 

108.8 (13.7) 105.2 (103.4-119.3) 

metallic clips vs. 

polyglactin 

107.0 (8.8) 106.9 (101.9-110.4) 
0.005 

103.8 (8.6) 104.7 (97.7-107.7) 

 

*Wilcoxon signed rank test 
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Θ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Έχει αποδειχθεί πως η υποκειμενική εκτίμηση του χρώματος μιας ουλής από 

τον κλινικό ιατρό είναι σημαντικώς υποδεέστερη από την αντικειμενική μέτρηση 

αυτού
28

. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, διαφαίνεται ότι η ψηφιακή ανάλυση της 

εικόνας είναι αυτή τη στιγμή, η πιο επαρκής επιστημονική μέθοδος για την 

αντικειμενική μελέτη του ερυθήματος.
43-46

 Η αντίδραση του δέρματος στις 

ενδοεπιδερμικές δοκιμασίες, που μελετήθηκε με ψηφιακή ανάλυση της εικόνας 

απέδειξε ότι πρόκειται για μέθοδο  που δεν επηρεάζεται από το χρώμα του 

δέρματος του ασθενούς τόσο σε κλινικά όσο και σε ερευνητικά δεδομένα
43

. Σε 

υπάρχουσα μελέτη
33

 η ανάλυση της ψηφιακής εικόνας πέτυχε να υπολογίσει την 

ύφεση της ερυθρότητας που προκάλεσε μία αναισθητική κρέμα, όταν εφαρμόστηκε 

σε εγκαυματικές περιοχές. Το έγκαυμα, παρόμοια με τα υλικά συρραφής προκαλεί 

τοπική φλεγμονή. 

Το βασικό μειονέκτημα της ψηφιακής ανάλυσης της εικόνας είναι η άμεση 

εξάρτησή της από το περιβάλλον φως.
47

 Ακόμα κι όταν επιτυγχάνεται ένας 

ακριβέστατος έλεγχος του φωτισμού ενός αντικειμένου, τα αποτελέσματα της 

τρέχουσας βιβλιογραφίας παραμένουν μη συγκρίσιμα μεταξύ των υποκειμένων και 

των ομάδων εξεταστών που λαμβάνουν μέρος σε κάθε μελέτη.
30,33

 Παρόλ’αυτά, 

στη δική μας μελέτη, η συγκριτική ανάλυση της ερυθηματικής αντίδρασης που 

προκάλεσαν 2 διαφορετικά είδη ραμμάτων σχεδιάστηκε στο ίδιο υποκείμενο, την 

ίδια χρονική στιγμή και άρα κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εξασφαλίζοντας μ’ αυτόν 

τον τρόπο μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας.  

Οι περισσότερες συγκριτικές μελέτες που αφορούν την φλεγμονώδη αντίδραση 

των ιστών σε απορροφώμενα ή μη ράμματα
48-51

 έχουν εκτελεστεί σε ζώντες 

ζωϊκούς ιστούς.
48,49,51-59

 Σύγκριση υλικών συρραφής σε ανθρώπινους ιστούς έχει 

περιγραφεί, βασιζόμενη όμως στην υποκειμενική εκτίμηση του εξεταστή ή άλλες 

χρωματομετρικές μεθόδους.
49,51,54

 

Η παρούσα διατριβή αποτελεί την πρώτη στη διεθνή βιβλιογραφία μελέτη η 

οποία συγκρίνει ποσοτικά και άρα αξιόπιστα, τη φλεγμονώδη αντίδραση του 

ανθρώπινου δέρματος, με τη μορφή ερυθήματος, προκαλούμενο από 5 διαφορετικά 
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είδη ραμμάτων, με τη χρήση της ψηφιακής ανάλυσης της εικόνας. Σύμφωνα με την 

παθοφυσιολογία της διαδικασίας επούλωσης, που αναλύθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, η φλεγμονώδης φάση αυτής διαρκεί από την 1
η
 ως την 6

η
 ημέρα. Για το 

λόγο αυτό, στη μελέτη μας, τα ράμματα αφαιρέθηκαν την 10
η
 μετεγχειρητική 

ημέρα, δηλαδή στη φάση της υπερπλασίας των ινοβλαστών. Η επιλογή της 

συγκεκριμένης ημέρας, αυτόματα εξαιρεί τα φαινόμενα αγγειοσυστολής και 

αγγειοδιαστολής, πήξεως και κυτταρικής αντίδρασης από τα αίτια του ερυθήματος 

των χειρουργικών τραυμάτων. Σίγουρα τα ανωτέρω αναφερθέντα φαινόμενα θα 

επηρέαζαν την ένταση του ερυθήματος και θα αλλοίωναν την αντικειμενικότητα 

των μετρήσεών μας. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να παρεμβαίνουν 

στις ακριβέστερες μετρήσεις της φλεγμονώδους αντίδρασης με τη μορφή του 

ερυθήματος, εκτός από τα ράμματα, είναι η χειρουργική τεχνική, ο τύπος 

τραύματος, ο ασθενής και η επούλωσή του και τέλος οι επιπλοκές που μπορεί να 

εμφανιστούν σε οποιοδήποτε χειρουργικό τραύμα. Παρότι σε άλλες μελέτες, τα 

τραύματα συρράφτηκαν από διαφορετικούς ειδικευόμενους χειρουργούς ή 

ειδικευμένους χειρουργούς, στην παρούσα μελέτη, μία χειρουργός σύρραψε όλα τα 

χειρουργικά τραύματα. Οι τομές που επεπλάκησαν λόγω λοίμωξης, αποστήματος, 

διάσπασης ή αιματώματος, εξαιρέθηκαν από τα αποτελέσματα. Στους ασθενείς μας 

οι συρραφές έγιναν πρωτογενώς και γραμμικά, χωρίς τάση στο δέρμα, 

ανακατασκευή με κρημνό ή Ζ πλαστική.  

Οι βλάβες που αφαιρέθηκαν βρίσκονταν σε περιοχές διαφορετικού πάχους 

δέρματος. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
 
, το πάχος του δέρματος δεν ευθύνεται για 

την πάχυνση της τελική ουλής. Εϊναι το πάχος της φλεγμονώδους αντίδρασης των 

ιστών που δύναται να συσχετιστεί με την πάχυνση της τελικής ουλής.
60

 

Καθώς η επίδραση όλων των λοιπών σημαντικών παραγόντων της 

φλεγμονώδους αντίδρασης σε ένα πρωτογενώς συρραφέν τραύμα 

ελαχιστοποιήθηκε, πιστεύουμε ότι το ερύθημα που προκλήθηκε στα τραύματα της 

μελέτης μας, οφείλεται αποκλειστικά στα 5 διαφορετικά είδη ραμμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Η 10
η
 μετεχγειρητική ημέρα επιλέχθηκε ως ημέρα αφάιρεσης 

των ραμμάτων έτσι ώστε να έχει επιτευχθεί και ικανοποιητική επούλωση και 

ομοιόμορφη εκτίμηση της ερυθρότητας ως αντιδραση το υλικό συρραφής. 
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Εξάλλου, ο κάθε ασθενής λειτούργησε και ως δικό του «control» καθότι το ζεύγος 

ραμμάτων χρησιμοποιήθηκε στο ίδιο χειρουργικό τραύμα, ένα σε κάθε ημιμόριο. 

Αυτή η τεχνική έχει εφαρμοσθεί και σε μία άλλη μελέτη που δεν αφορούσε όμως 

ανθρώπους.
55

 Άρα, ο παράγοντας ενδοατομικής απόκλισης δεν επηρέασε την 

ανάλυση δεδομένων μας. 

Πολλοί χειρουργοί πιστεύουν ότι τα μη απορροφώμενα ράμματα είναι 

προτιμιτέα για την εξωτερική συρραφή του δέρματος, καθώς ο χειρισμός τους είναι 

ευκολότερος στη δημιουργία κόμπων, δεν είναι σύνηθες να σπάνε πρώιμα και 

προκαλούν ελάχιστη φλεγμονώδη αντίδραση στο δέρμα.  Άλλοι πάλι δεν δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία σε τέτοια θέματα και προτιμούν απορροφώμενα ράμματα τα 

οποία δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν, μειώνοντας έτσι τη δυσφορία και το άγχος 

του ασθενούς και κερδίζοντας χρόνο για τον ιατρό.
61,62

 Στην παρούσα μελέτη, τα 

απορροφώμενα ράμματα, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συρραφή του δέρματος, 

αφαιρέθηκαν κατά την ίδια χρονική στιγμή που ενδείκνυται να αφαιρούνται και τα 

μη απορροφώμενα, σύμφωνα με την ανατομική περιοχή που αυτά είχαν 

τοποθετηθεί. Λιγότερο, ποσοτικά, ερύθημα, παρατηρήθηκε με τη χρήση των 2 

απορροφώμενων ραμμάτων (πολυδιοξανόνη, πολυγλακτίνη) παρά με τα 3 μη 

απορροφώμενα ράμματα (πολυπροπυλένιο, πολυαμίδη, μεταλλικά κλιπς). Αυτό 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως όταν τα απορροφώμενα ράμματα που 

χρησιμοποιούνται για την εξωτερική συρραφή του δέρματος αφαιρεθούν ως την 

10
η
 μετεγχειρητική ημέρα, προκαλούν μικρότερου βαθμού αντίδραση των ιστών με 

τη μορφή ερυθήματος απ’ ότι τα μη απορροφώμενα. 

Εξίσου μας κίνησε το ενδιαφέρον, το ποιά επιμέρους χαρακτηριστικά ενός 

υλικού συρραφής ή ποιός συνδυασμός αυτών προκαλεί την ιστική αντίδραση με τη 

μορφή του αρυθήματος. Από τα 5 ράμματα που συγκρίθηκαν στη μελέτη, τα 4 

ήταν μονόκλωνα και το ένα πολύκλωνο. Η λιγότερη αντίδραση προκλήθηκε από 

ένα μονόκλωνο ράμμα (πολυδιοξανόνη) και η αμέσως επόμενη από ένα 

πολύκλωνο (πολυγλακτίνη). Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο 

σχηματισμός του ράμματος δεν παίζει ρόλο στην αντίδραση των ιστών.   Και τα 

δύο αυτά υλικά συρραφής έχουν χαμηλού βαθμού υδρολυτική αποδόμηση, σε 

σύγκριση με την κυτταροδιαμεσολαβούμενη αποδόμηση των μη απορροφώμενων 
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ραμμάτων. Δεν έχει σημασία πόσο αδύναμη είναι η αντιδραστικότητα των μη 

απορροφώμενων ραμμάτων, σίγουρα πάντως ενεργοποιείται κάποιου βαθμού 

κυτταρική διαμεσολάβηση.  

Τα 3 μη απορροφώμενα υλικά συρραφής που περιλήφθηκαν στη μελέτη, έχουν 

χαμηλή αντιδραστικότητα όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές τους. Φαίνεται 

όμως πως και η ελάχιστου βαθμού κυτταροδιαμεσολαβητική αντίδραση, έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερου ιστού με φλεγμονώδη αντίδραση, 

περισσότερου ερυθήματος και άρα πιθανόν δημιουργία ακαλαίσθητης ουλής 

μακροπρόθεσμα. 

Άλλη μια σημαντική ιδιότητα που αφορά μόνο τα απορροφώμενα ράμματα, 

φαίνεται όμως να επηρεάζει τη δημιουργία ερυθήματος σε ένα χειρουργικό 

τραύμα, είναι ο χρόνος που χρειάζεται από το υλικό για να φτάσει το 50% της 

αρχικής του αντοχής σε εφελκυσμό. Συγκρίνοντας τα δύο απορροφώμενα ράμματα 

που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, η πολυδιοξανόνη που χρειάζεται 4 εβδομάδες 

για να μειωθεί η αντοχή της σε εφελκυσμό κατά 50% ήταν πιο αδρανής στην 

παραγωγή αντιδραστικού ερυθήματος από την πολυγλακτίνη που χρειάζεται 2-3 

εβδομάδες. 

Κατά συνέπεια, η πολυδιοξανόνη, ένα απορροφώμενο μονόκλωνο υλικό 

συρραφής που αποδομείται με υδρόλυση και μειώνει την αντοχή σε εφελκυσμό 

κατά 50 % σε 4 εβδομάδες, προκάλεσε τη χαμηλότερη ποσοτικά ιστική αντίδραση 

με τη μορφή ερυθήματος στα χειρουργικά τραύματα της μελέτης, σε σύγκριση με 

άλλα απορροφώμενα και μη ράμματα. 

Συνοψίζοντας τα ιδανικά χαρακτηριστικά του υλικού συρραφής, μπορούμε να 

πούμε ότι το πιο ανενεργό ράμμα για τη συρραφή του δέρματος είναι 

απορροφώμενο, μονόκλωνο και διατηρεί την αρχική του αντοχή σε εφελκυσμό ως 

τη 10
η
 μετεγχειρητική ημέρα που αφαιρείται, χωρίς να προκαλεί κανενός βαθμού 

κυτταροδιαμεσολαβούμενη αντίδραση. 

Η συγκεκριμένη  μελέτη τεκμηριώνει και τα αποτελέσματα προηγούμενων 

εργασιών
30,33,38,43,45 

που αφορούσαν την αντικειμενικότητα της μέτρησης 

ερυθήματος με τη χρήση ψηφιακής ανάλυσης της εικόνας. Επιπρόσθετα,  

στατιστικώς σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν μεταξύ όλων των ειδών ραμμάτων 



45 

 

που μελετήθηκαν: η πολυδιοξανόνη (PDS II
®

) προκάλεσε το λιγότερο ερύθημα, 

ακολουθούμενη από την πολυγλακτίνη (Vicryl rapide
®

), την πολυαμίδη (Ethilon
®

), 

το πολυπροπυλένιο (Polypropylene
®

) και τα μεταλλικά κλιπς. Καμία άλλη μελέτη 

στην τρέχουσα βιβλιογραφία δεν παρέχει τέτοιου είδους συγκριτικές πληροφορίες 

για την πολυδιοξανόνη και την πολυγλακτίνη σε σχέση με άλλα απορροφώμενα 

ράμματα που χρησιμοποιούνται στη σύγκλειση του δέρματος. Το περισσότερο, 

ποσοτικά, ερύθημα προκλήθηκε από τα μεταλλικά κλιπς. Οι διαφορές των μέσων 

τιμών ερυθήματος δεν ήταν εκσεσημασμένες, αλλά σύμφωνα με τα μάτια του 

εξεταστή και τα αποτελέσματα της ψηφιακής ανάλυσης, οι υψηλότερες τιμές 

ερυθήματος αντιστοιχούσαν σε «επιθετικότερες» ουλές. Οι υψηλότερες τιμές 

ερυθήματος την 10
η
 μετέγχειρητική ημέρα αφορούσαν τραύματα με λιγότερο 

ικανοποιητικά αισθητικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα. Δυστυχώς η παρούσα 

μελέτη δεν απάντησε στο ερώτημα περί μακροπρόθεσμων αισθητικών ή μη 

αποτελεσμάτων των ουλών σε σχέση με την ύφεση του ερυθήματος σε βάθος 

χρόνου, λόγω μη συμμόρφωσης των ασθενών.  

Συμπερασματικά αυτή είναι η πρώτη μελέτη στην οποία συγκρίνεται 

αντικειμενικά το ερύθημα ως φλεγμονώδης αντίδραση που προκαλείται από 

ράμματα σε καθαρά χειρουργικά τραύματα, με τη χρήση ειδικού λογισμικού 

ψηφιακής ανάλυσης της εικόνας.  Πιστεύουμε ότι η παρούσα μελέτη προσφέρει 

έναν πιλοτικό τρόπο εκτίμησης του σχηματισμού ουλής σε σχέση με την αρχική 

ιστική αντίδραση στα ράμματα με τη μορφή ερυθήματος. Μελλοντικά 

αποτελέσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ύφεση ή έξαρση του ερυθήματος 

ως αντίδραση στις ραφές του δέρματος, ώστε να εκτιμηθεί καλύτερα η ποιότητα 

των διαφόρων  υλικών συρραφής σε σχέση με την μακροπρόθεσμη ουλή που αυτά 

θα δημιουργήσουν. Παρόλ’ αυτά, το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να αποκομιστεί 

με ασφάλεια από την παρούσα εργασία, όσοσν αφορά το μακροπρόθεσμο 

αισθητικό αποτέλεσμα των ουλών σε σχέση με το ερύθημα που δημιουργείται κατά 

τις πρώτες φάσεις τις επούλωσης από τα υλικά συρραφής. Πιθανόν η ταχεία 

απόσβεση του ερυθήματος από ραφές σε καθαρά χειρουργικά τραύματα να 

ισοδυναμεί με αποφυγή υπερτροφικής ουλής, ακόμα και δημιουργίας χηλοειδών. 
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Παράλληλα, τα διάφορα υλικά συρραφής θα μπορούσαν να μελετηθούν 

μελλοντικά με περισσότερες λεπτομέρειες που θα αφορούν επιμέρους 

χαρακτηριστικά τους όπως μονόκλωνα έναντι πολύκλωνων, με επικάλυψη έναντι 

χωρίς επικάλυψη, πλεγμένα έναντι μη πλεγμένων, πληροφορίες σημαντικές για τον 

χειρουργό όσον αφορά στον χειρισμό των ιστών για το πιο επιθυμητό λειτουργικό 

κι αισθητικό αποτέλεσμα. Τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματά μας, μας οδηγούν 

στο συμπέρασμα πως το λογισμικό «ΦΩΣ» θα είναι χρήσιμο και για τον 

αντικειμενικό ποσοτικό προσδιορισμό του ερυθήματος που προκαλείται όχι μόνο 

στις χειρουργικές τομές αλλά και σε πλήθος δερματικών νοσημάτων όπου το 

ερύθημα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

 

 

Ι. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η διατριβή αυτή ανέπτυξε ένα μοντέλο για την ακριβή ποσοτική μέτρηση του 

ερυθήματος, χρησιμοποιώντας ως παραγωγό του ερυθήματος τη συρραφή των 

ιστών σε καθαρά χειρουργικά τραύματα. Όπως αποδεικνύεται, το λογισμικό 

«ΦΩΣ» δύναται να ποσοτικοποιήσει το ερυθρό χρώμα μιας περιοχής του δερματός, 

παράγοντας αξιόπιστες διαφορές μεταξύ διαφορετικών δειγμάτων. Επίσης, 

αποδείχθηκε η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφορών στο ερύθημα που 

προκαλείται από διαφορετκά υλικά συρραφής, ακόμα και στο ίδιο δείγμα 

δέρματος.  

Κατά συνέπεια, μέσω της μελέτης αυτής, προσθέσαμε μία μέθοδο ποσοτικής 

έκφρασης του ερυθήματος και κατηγοριοποιήσαμε 5 διαφορετικά είδη ραμμάτων 

σε ελάχιστα ως μέγιστα ερεθιστικά για την παραγωγή ερυθήματος στο δέρμα. 

Ενισχύσαμε δε την κλινική εκτίμηση της ανάπτυξης του ερυθήματος, μ’  ένα 

«ηλεκτρονικό μάτι», ένα υπολογιστικό πρόγραμμα που μπορεί να αναδείξει και 

ενδεχομένως να ποσοτικοποιήσει τα χαρακτηριστικά αυτά, ακόμα και μέσα στο 

χρόνο, εντοπίζοντας έξαρση ή ύφεση του ερυθήματος.  
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Κριτική 

Οι αδυναμίες της παρούσας εργασίας αφορούν σε δύο τομείς:  

Καταρχήν, λόγω ανεπαρκούς συμμόρφωσης των ασθενών, στάθηκε αδύνατη η 

παρακολούθηση του ερυθήματος και η απόσβεση αυτού σε βάθος χρόνου από τα 

πρόσφατα συρραφέντα καθαρά χειρουργικά τραύματα. Δεν υπήρξε λοιπόν 

αξιολόγηση του ερυθήματος μετά από 1, 3 και 6 μήνες ώστε να προσδιοριστεί το 

καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα από τα 5 είδη ραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

στη μελέτη. Έτσι λοιπόν, δε γνωρίζουμε αν η πολυδιοξανόνη που προκάλεσε το 

λιγότερο ποσοτικά ερύθημα κατά τη συρραφή, διατήρησε το ερύθημα αυτό επί 

μακρόν σε σχέση με άλλα είδη ραμμάτων και πως ήταν η ύφεση του ερυθήματος 

μέσα στο χρόνο. Επίσης, τα μεταλλικά κλιπς που προκάλεσαν το εντονότερο 

ερύθημα στα χειρουργικά τραύματα, δε γνωρίζουμε αν αυτό υφέθηκε γρήγορα ή 

αργά μέσα στο χρόνο. Κατά συνέπεια, δε μπορούμε να καταλήξουμεμε σιγουριά σε 

συμπεράσματα όσον αφορά το μαkροπρόθεσμο αισθητικό αποτέλεσμα των ουλών, 

με βάση το ποσό ερυθήματος που παρήχθη από τα 5 διαφορετικά είδη ραμμάτων. 

Δευτέρο μειονέκτημα της μελέτης μας είναι η άμεση εξάρτηση της ψηφιακής 

ανάλυσης της εικόνας από το περιβάλλον φως. 

 

Πεδίο για περαιτέρω μελέτη 

Αναμφίβολα η εφαρμογή του προτεινομένου μοντέλου σε οποιοδήποτε 

δερματολογικό νόσημα το οποίο εκδηλώνει ερύθημα, θα προσέφερε σημαντικά 

στον ποσοτικό προσδιορισμό της περιοχής του ερυθήματος καθώς και στη 

δυνατότητα ελέγχου της εξέλιξής αυτού στο χρόνο.  

Αν το προτεινόμενο μοντέλο τεθεί σε εφαρμογή στην κλινική πράξη, θα 

παρέχει ποσοτική πληροφορία της εξέλιξης του ερυθήματος από την ημέρα που ο 

ασθενής θα έρχεται στον ιατρό ως και την πλήρη ιασή του. Ταυτόχρονα, θα 

μπορούσε να εκτιμάται η θεραπεία που εφαρμόζεται σε σχέση με την πρόοδο ή 

υποστροφή του ερυθήματος. Επίσης, η παρούσα μεθοδολογία θα μπορούσε να 

μελετήσει όλα τα υλικά συρραφής που χρησιμοποιούνται σε ζώντες ιστούς. Μια 

τέτοια μελέτη θα οδηγούσε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα που θα αφορούν το 
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πόσο αδρανές ή αντιδραστικό είναι ένα ράμμα σε σχέση με άλλο στους 

συρραφέντες ιστούς.  

Δεδομένης της απλότητας του και των μικρών απαιτήσεων σε τεχνολογικό 

εξοπλισμό μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο ενός εξωτερικού ιατρείου με τη 

χρήση μια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής συνηθισμένης δυνατότητας και ένα 

επιτραπέζιο ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα μπορεί να «τρέξει» το 

λειτουργικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα 

χειρουργικό ιατρείο μαζικού ελέγχου του πληθυσμού και αφαίρεσης ραμμάτων 

μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. 

Η εξοικείωση του χρήστη είναι η μικρότερη απαιτούμενη, κάτι το οποίο 

καθιστά το μοντέλο εύχρηστο ακόμα και στα χέρια μη-ειδικού. 
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Φόρμα συγκατάθεσης για τους ασθενείς 

Επισυνάπτεται η φόρμα συγκατάθεσης που θα υπογράφει ο ασθενής 

προκειμένου να πάρει μέρος στην μελέτη. 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

Δηλώνω με πλήρη συναίσθηση της πράξης μου ότι συγκατατίθεμαι να 

συμμετέχω στο θέμα διατριβής της ιατρού Σοφίας Παραρά με θέμα: 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΦΕΣ ΣΤΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ. 

 

Έχω πλήρως ενημερωθεί για το θέμα της μελέτης και τους ενδεχόμενους 

κινδύνους της επέμβασης στην οποία θα υποβληθώ. Δέχομαι την συρραφή 

του τραύματός μου με ράμματα που θα επιλεγούν σε τυχαίο συνδυασμό και 

θα είναι δύο (2) από τα παρακάτω: α) PDS, β) polypropylene, γ) ethilon, δ) 

μεταλλικά συρραπτικά δέρματος και ε) vicryl rapid. Δέχομαι να συμμετέχω 

στην προτεινόμενη, από τους θεράποντες ιατρούς μου, παρακολούθηση του 

τραύματός μου. 

 

Ιατρός          Ασθενής 

 

 

Στοιχεία του ασθενούς:  

Ηλικία:         Τηλέφωνο: 

 Ημερομηνία:       Τύπος επέμβασης: 

 Είδη ραμμάτων: 
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Λ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Ψηφιακές φωτογραφίες καθαρών χειρουργικών τραυμάτων αμέσως μετά 

την αφαίρεση των ραμμάτων. 

1.  

 

2.  
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Παράδειγμα ψηφιακής ανάλυσης της εικόνας με το λογισμικό «ΦΩΣ» 

7. Λήψη προεγχειρητικής φωτογραφίας 

.  

8. Λήψη άμεσης μετεγχειρητικής φωτογραφίας 
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9. Λήψη φωτογραφίας την 10
η
 μετεγχειρητική ημέρα αμέσως μετά την 

αφαίρεση των ραμμάτων 

 

10.  Μετατροπή της εικόνας σε RGB  στο περιβάλλον του λογισμικού 

«ΦΩΣ». Μια μάσκα μαρκάρει την περιοχή ενδιαφέροντος στην οποία 

υπολογίζεται η μέση τιμή κανονικοποιημένου ερυθρού. 
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11.  Η μάσκα μεταφέρεται στο άλλο ημιμόριο του τραύματος και η 

διαδικασία υπολογισμού της μέσης τιμής κανονικοποιημένου ερυθρού, 

επαναλαμβάνεται. 
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Άλλα παραδείγματα επεξεργασίας φωτογραφιών στο λογισμικό «ΦΩΣ» 

με μεταφορά της μάσκας στα δύο ημιμόρια κάθε τραύματος και 

υπολογισμό των μέσων τιμών κανονικοποιημένου ερυθρού. 

12. Α 
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Μ.  Significant Differences in Skin Irritation of Common 

Suture Materials Assessed by a Comparative Computerized 

Objective Method 

Plast Reconstr Surg. 2011 Mar;127(3):1191-8. 

Sofia M. Parara, M.D., Ph.D. 

Andreas Manios, M.D. 

Eelco de Bree, M.D. 

Androniki Tosca, M.D., Ph.D. 

Dimitris D. Tsiftsis, M.D., Ph.D. 

Athens and Herakleion, Greece 

Background: Erythema can be described only through subjective evaluation, 

except when it is quantified by digital image analysis software. Using such 

software, the authors performed comparisons of the erythema produced after skin 

closure of clean surgical wounds. Five suture materials were compared with respect 

to the local skin irritation that was caused. Different quantities of erythema are 

produced by suture material after the skin closure of clean surgical wounds. The 

authors present an objective method of measuring how unreactive a suture material 

is in comparison with another when applied to the skin. 

Methods: The suture materials polydioxanone, polypropylene blue, polyamide 6, 

metallic clips, and polyglactin were compared in the present study. Digital 

photographs of 100 patients were compared by means of software, evaluating red 

color superiority (mean value of red color) in the region surrounding the wound.  

Results: The least to most irritation caused to the skin by different suture materials 

was established for paired data. The Kolmogorov-Smirnov criterion and the 

Wilcoxon signed rank test were used. Polydioxanone was found to have the best 

performance, followed in order by polyglactin, polyamide, polypropylene, and 

metallic clips. Immediately after suture removal, differences between the effects of 

suture materials were statistically significant on postoperative day 10. 

Conclusions: Absorbable sutures can be used in skin closure of clean surgical 

wounds and can produce less erythematous reaction than nonabsorbable ones. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=sofia%20parara
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Digital image analysis is a reliable method of quantitative evaluation of skin 

erythema resulting after skin closure of surgical wounds. (Plast. Reconstr. 

Surg.127: 1, 2011.) 

 

In noncontaminated wounds, skin reaction in the form of erythema is produced both 

by local irritation to the foreign suture material and by the traumatization of the 

tissues at the entry points of such sutures because of the tension that is applied. 

Local irritation of the wound area may result in local complaints such as pain, 

itching, inflammation, and abscess formation, in addition to discoloration 

and abundant scar formation, which are associated with an impaired cosmetic 

result. A review of the current literature reveals few studies1,2 that can objectively 

evaluate the degree of erythema produced after skin closure of surgical wounds. In 

everyday clinical practice, several subjective scales are used to evaluate erythema, 

mostly based on the examiner’s eyes.3,4 These methods are unable to accurately 

quantify progression or regression of erythema after skin closure of surgical 

wounds. Therefore, it is impossible to distinguish among the suture materials 

used which one produces either the least or the most erythema. Through digital 

image analysis, we can characterize the changes in erythema by using a system 

of normalized color. Digital image analysis is well- accepted by the scientific 

society as a computerized method for studying skin lesions. Every pixel is 

characterized by its location and color in a picture. Color is defined by three 

components of luminous density for red, green, and blue. The values of every 

component range from 0 to 255 of luminous density in true colors. The 

combination of luminous densities of the three basic colors defines the color of a 

pixel in a picture. The number of possible combinations, according to the above-

mentioned system, generates 16,777,216 possibilities of distinguishing colors. 

Digital color must undergo transformation for it to be perceived by the human eye. 

When studying erythema, this transformation associates the basic colors so that the 

superiority of red color can be evaluated in every pixel. Normalized color 

associates red, green, and blue in such a way that an increment in one results in a 

decrement in the others; this is in opposition to normal color. Our study introduces 
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the use of PHOS software, which quantitatively measures skin erythema caused in 

a clean surgical wound following skin closure with sutures. In a comparative study, 

five different types of suture material were analyzed regarding the amount of 

erythema that was generated in surgical wounds.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Suture Material and Digital Imaging of the Wound 

The suture materials polydioxanone (PDS II; Ethicon, Inc., Sint-Stevens-Woluwe, 

Belgium), polypropylene blue (Polypropylene; Assut Sutures, Ascheberg-Herbern, 

Germany), polyamide 6 (Ethilon; Ethicon, Inc., Neuchatel, Switzerland), metallic 

clips (APPOSE; ULC Tyco, Hampshire, United Kingdom), and polyglactin (Vicryl 

Rapide; Ethicon, Inc., Norderstedt, Germany) were compared in the present study. 

Digital photographs were taken before and immediately after skin closure and 

subsequently after suture removal on postoperative day 10 (Fig. 1). The 

photographs were processed to evaluate the mean value of normalized red in the 

region of interest. Digital photographs were taken using an Olympus 5060 digital 

camera with 5.1-megapixel analysis, under sufficient white light without flash and 

focusing on the central area of the surgical incision. Photographic processing 

resulted in an analysis of 100 pixels/cm.  

Patients and Surgical Wound Closure 

All patients were adults who had signed an informed consent form preceding the 

operation. Patient data were stored in an Excel and Access (Microsoft Corp., 

Redmond, Wash.) database and included name, sex, type of operation, and 

normalized red values for the time intervals and period mentioned above. The 

patients were also classified and counted according to the Fitzpatrick skin 

phototypes: five type I, 46 type II, 47 type III, and two type IV. The majority of the 

patients (93 percent) belonged to types II and III, which are the most common types 

for the geographic area in which the study was performed, and therefore provide 

relatively homogenous groups of skin samples. The local anesthesia used was 

composed of 0.25 ml of epinephrine and 5 ml of lidocaine 2% in a 45-ml 0.9% 

sodium chloride solution. The amount of local anesthesia introduced before 
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excision ranged from 2 to 5 ml of the above-mentioned solution (mean, 3.18 ml; 

median, 3 ml). Surgical wounds included those after excision of skin or 

subcutaneous lesions on the face (68 percent), neck (14 percent), abdominal wall 

(12 percent), axilla (1 percent), and back (5 percent). All other anatomical areas 

were excluded from this study to produce sample homogeny regarding the healing 

of skin wounds in different body areas. Wounds that could not be closed primarily 

without tension or those that required flap reconstruction or Z-plasty were 

excluded. Factors that affected scarring because of increased skin tension were 

avoided (e.g., body areas with decreased elasticity of the skin, local muscle tension, 

and location of the wound over a bony prominence). Wounds with any type of 

postoperative complication (e.g., hematoma, dehiscence, or infection) were also 

excluded from evaluation. From the initial enrolled patients, two patients were 

excluded from the study evaluation because of wound infection. The pairs of suture 

material used were polypropylene blue (Polypropylene) with polyamide 6 (Ethilon) 

for one patient and polyamide 6 (Ethilon) with metallic clips (APPOSE) on the 

other. This choice was attributed to the quality of skin in one patient (hair 

folliculitis) and the rupture of a sebaceous cyst in the vicinity of the wound on the 

other. One surgeon (S.M.P.) performed all skin closures. Each surgical wound was 

divided into two halves and thereby sutured by two different suture materials for 

each wound. The surgical wounds included varied from 1 to 5 cm in length (mean, 

2.2 cm; median, 2.3 cm). The same number of sutures was used on each half of the 

wound and the same distances were left in between sutures. Only 5-0 and 6-0 sizes 

of sutures were used to achieve less traumatic puncture sites, and therefore the 

number of sutures per side ranged from 3 to 7 (mean, 4.99; median, 5 sutures used 

per side of wound). The patients were randomly assigned a pair of suture materials 

by means of a sealed envelope method. Therefore, we were able to compare skin 

erythema caused by one suture material with that caused by another on the same 

skin type and patient. The pairing of five different types of suture material yielded 

10 pairs (polydioxanone- polypropylene, polydioxanone-polyamide, 

polydioxanone-metallic clips, polydioxanone-polyglactin, polypropylene-

polyamide, polypropylene–metallic clips, polypropylene-polyglactin, polyamide–
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metallic clips, polyamide-polyglactin, and metallic clips–polyglactin). Each pair 

was tested on 10 patients. Consequently, a total of 100 patients were included in 

this study. Sutures were removed on postoperative day 10. 

Digital Imaging Analysis 

All photographs were taken in the same outpatient department and the same room 

and with the same background. All photographs were taken in the morning between 

10:00 and 11:00 AM using the same camera, to control the influence of ambient 

light. Digital image analysis was performed using the specialized digital 

morphometric analysis software PHOS, which was specifically designed for the 

needs of the study. PHOS was written in MS Visual Basic 6.0 and runs in Windows 

95, 98, 2000, NT, XP, and Vista (Microsoft). The general procedure for digital 

image analysis in our software is as follows: clinical digital photographs of the 

surgical wound immediately after the suture removal were loaded into PHOS. A 

mask marked the half of the wound (region of interest) with the more extended area 

of erythema, as shown in Figure 1, and the image was transformed to a red-green-

blue form (Fig. 2). The mean value of normalized red of the region of interest was 

calculated and data were stored. The mask was then moved to the other half of the 

wound with the less pronounced erythema and the procedure was repeated. In this 

manner, the mean values of normalized red were obtained for both halves of every 

surgical wound (Figs. 3 through 5).  

Statistical Analysis 

All individual mean values of normalized red were transferred to SPSS (version 

13.0; SPSS, Inc., Chicago, Ill.) for analysis. Statistical analysis was completed 

using the Kolmogorov-Smirnov criterion and the Wilcoxon signed rank test. The 

former is a method of minimum distance estimation used as a nonparametric test of 

equality of one-dimensional probability distributions and is used to compare two 

samples with a reference probability distribution. The latter is a nonparametric 

test for paired samples. The advantage is  that it does not presuppose regular 

distribution for the studied variables. Variables were first tested for normality using 

the Kolmogorov-Smirnov criterion. All variables had skewed distribution and are 

expressed as mean (SD) and as median (interquartile range). The interquartile range 
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is the difference between the third and first quartiles and is a measure of statistical 

dispersion. For the paired comparisons of values of normalized red, the 

nonparametric Wilcoxon signed rank test was used. All p values reported are two-

tailed. The significance level was set at 0.05 and analyses were conducted using the 

SPSS statistical package (version 13.0). 

RESULTS 

Of 100 patients, 70 were female and 30 were male. The mean patient age was 42 

years (range, 15 to 86 years). All patients belonged to the Caucasian race. Each 

underwent the excision of cutaneous and subcutaneous lesions (nevus, lipoma, 

neurinoma, sebaceous cyst, basal cell carcinoma, and squamous cell carcinoma) 

and, in two cases, sentinel lymph node biopsy. Digital photographs, which were 

taken preceding and immediately after skin closure, were processed by using PHOS 

software. Although macroscopically it seemed that metallic clips caused more 

surface redness than other types of suture material used, this was not proven 

statistically. Therefore, among the five different pairs of sutures used, non–

statistically significant differences in red color superiority were produced in the 

digital photographs obtained before and immediately after skin closure. In contrast, 

digital photographs taken on postoperative day 10 immediately after suture removal 

yielded statistically significant differences in red color superiority among the five 

pairs of sutures used (Figs. 4 and 5). 

Table 1 presents the paired differences of normalized red values produced by the 

five pairs of different suture materials. The five suture materials tested in the pairs 

for erythema production were polydioxanone, polypropylene, polyamide, metallic 

clips, and polyglactin. The values of normalized red were significantly lower for 

polydioxanone compared with all other types of suture materials. Subsequently, 

polyglactin was found to cause less irritation than polyamide, polypropylene, and 

metallic clips yet more than that caused by polydioxanone. Polyamide was found to 

have lower values of normalized red than polypropylene and metallic clips. Values 

of normalized red for polypropylene were lower compared with metallic clips. 

According to the aforementioned comparisons, polydioxanone was found to have 
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the best performance, followed by polyglactin, polyamide, polypropylene, and 

metallic clips. All the above-mentioned differences between suture materials were 

statistically significant (p _ 0.05).  

DISCUSSION 

It has been demonstrated that subjective evaluation measurement of scar color by 

observers is significantly less reliable than when scar color is assessed by objective 

methods.5 According to recent studies, it seems that digital image analysis is 

currently the most adequate scientific method for objective erythema assessment. 

2,6–9 Skin prick test reaction evaluated by digital image analysis proved that it is a 

method independent of the patient’s skin color in clinical and research settings.6,8 

In another study,1 digital image analysis was successfully used to evaluate redness 

regression in burned areas treated by an anesthetic cream. Similar to the case of 

skin suture, burn injury induces local inflammation. The main disadvantage of 

digital image analysis is the fact that it is highly dependent on ambient light. 

1,2,6,8,10 Even if accurate control of the illumination of a subject is achieved, 

results in the current literature remain incomparable between different subjects and 

among groups of investigators.9 However, in our study, comparative analysis of the 

erythema reaction of two different sutures was performed in one subject at the same 

time and thus under similar circumstances and therefore considered reliable. Most 

comparative studies regarding the tissue inflammatory reaction of absorbable and 

nonabsorbable sutures11,12 have been carried out on animal tissue.13–20 

Comparison of sutures on human skin has been reported; however, assessment was 

based on the subjective evaluation of the examiner’s eyes or other colorimetric 

methods.5,13,19,21–25 Thus, this is the first study comparing tissue inflammatory 

reaction of various suture materials in human skin using the most reliable method 

for objective erythema assessment, digital image analysis. According to the 

pathophysiology of wound healing, the inflammatory phase lasts from 1 to 6 days. 

Therefore, in our study, sutures were removed on day 10 (i.e., during the 

fibroproliferative phase) to exclude the occurrence of vasoconstriction, 

vasodilatation, coagulation, and cellular response. The latter mentioned 
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phenomena would definitely influence skin erythema and therefore alter the 

objectivity of our measurements. Important parameters that may interfere with 

an accurate assessment of inflammatory reaction, regardless of the type of suture 

material used, include the surgeon, the type of wound closure, the patient, and 

wound complications. Whereas in other studies wounds were primarily closed by 

different resident or experienced surgeons, in the present study, one surgeon 

(S.M.P.) sutured all wounds. Wounds complicated by infection, abscess 

formation, dehiscence, or hematoma were excluded from the study. In our patients, 

wound closure was primary and linear, without tension, flap reconstruction, or Z-

plasties. The lesions removed were in areas of different skin thickness. 

According to the literature,26 skin thickness is not responsible for the final tissue 

scarring. It is the thickness of the inflammatory tissue layer that correlates 

with the thickness of the ultimate scar.26 Because the impact of other major causes 

of inflammatory reaction in primary closed wounds, including local complications 

(i.e., infection) and tension, was minimized, erythema was exclusively caused by 

the suture material. Postoperative day 10 was chosen as the day of suture removal 

to provide both adequate wound healing and uniform assessment of redness as a 

reaction to suture material. In addition, each patient acted as his or her own control 

because the paired suture materials were used on the same wound, as applied in 

only one other study.23 Consequently, the factor of interindividual variation was 

irrelevant in data analysis. Many surgeons believe that nonabsorbable suture 

material is preferable, as it is easier to tie, is unlikely to break prematurely, and 

elicits a minimal inflammatory response. Others feel that these issues are of minor 

importance and prefer absorbable sutures because their removal is not necessary, 

thus saving the surgeon time and reducing patient anxiety and discomfort.23 

The absorbable sutures used for skin closure in our study were removed after the 

period of time that is indicated for nonabsorbable suture material and respective to 

the site of the wound. Less skin erythema was observed after the use of absorbable 

materials (polydioxanone and polyglactin) than with the three nonabsorbable 

materials (polypropylene, polyamide, and metallic clips). This leads to the 

conclusion that, when used in skin closure and removed after 10 days, absorbable 
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materials produce less tissue reaction in the form of erythema than do 

nonabsorbable sutures. It was of great interest to us which characteristic or 

combination of characteristics of suture materials were responsible for the tissue 

reaction produced in the form of skin erythema. Of the five suture materials used in 

this study, four were monofilament and one was braided. The least irritation was 

caused by a monofilament material (polydioxanone) and the second least irritation 

was caused by a braided one (polyglactin). Therefore, it can be safely stated that 

suture configuration does not interfere with skin irritation. Both absorbable 

materials are degraded by a low-degree hydrolytic process, in contrast to the cell-

mediated reaction induced by nonabsorbable ones. No matter how low the 

reactivity of nonabsorbable suture materials is, some cell-mediated reaction is 

definitely produced. The three nonabsorbable materials included in our study are of 

low reactivity as described in their qualities. It seems that even a very low degree 

of cell-mediated reaction results in the formation of more inflammatory tissue and 

thus more erythema and possible scar formation prospectively. Another important 

quality that seems to interfere with the amount of erythema produced on a surgical 

wound, and which is described only for absorbable suture materials, is the time 

needed by the material to reach 50 percent of its original strength. Comparing the 

two absorbable suture materials used in this study, polydioxanone (which needs 4 

weeks to decline to 50 percent of its original strength) is more inert than 

polyglactin (which needs 2 to 3 weeks). Therefore, polydioxanone, an absorbable 

suture material that is degraded by hydrolysis and reaches 50 percent of its original 

strength in 4 weeks, causes less erythema on the surgical wound than other 

absorbable or nonabsorbable materials evaluated in this study. According to our 

results, the most ideal suture material used for skin closure is absorbable, 

monofilament, and one that retains its original strength until removed on 

postoperative day 10 and does not cause a cell-mediated reaction. Our study 

confirmed the results of previously performed studies1,2,8,23 as concerns the 

objective evaluation of erythema by digital image analysis. Moreover, statistically 

significant differences in erythema were found between all types of suture materials 

that were evaluated: polydioxanone (PDS II) was found to cause least erythema, 
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followed by polyglactin (Vicryl Rapide), polyamide (Ethilon), polypropylene 

(Polypropylene), and metallic clips. No current study provides similar information 

on polydioxanone (PDS II) and polyglactin (Vicryl Rapide) in comparison with 

other absorbable sutures used for skin closure. In conclusion, this is the first study 

concerning objective comparative assessment of erythema, as a manifestation of 

inflammatory reaction, caused by suture materials in human noncontaminated 

wounds and using noncommercial, specially developed digital image analysis 

software for the study. Statistically significant differences in erythema production 

were found between five commonly used suture materials, with polydioxanone 

(PDS II) and polyglactin (Vicryl Rapide) irritating the skin the least and metallic 

clips causing most erythema. Differences in mean erythema values are not 

enormous, but according to the examiner’s eyes and digital image analysis results, 

the higher the values of erythema production, the more aggressive the wound. The 

higher erythema production on postoperative day 10, caused by one suture material 

in comparison with another, was associated with a less satisfactory short-term 

aesthetic result. A follow-up of patients to record erythema regression was 

abandoned after the first postoperative month because of poor patient compliance. 

Therefore, in this study, we assessed only the immediate appearance of the wound 

by digital image analysis on postoperative day 10. A future clinical application of 

PHOS software will be for accurate evaluation of the quantity of erythema 

produced by suture materials and erythema regression over time. We believe that it 

offers an objective means of evaluating whether the initial tissue reaction to suture 

material is the one responsible for the ultimate scar formation associated with a 

poor aesthetic result. However, in our study, this conclusion may not be safely 

drawn for long-term aesthetic appearance of the wound. Future evaluation of 

erythema regression might provide information on less wound scarring and the 

avoidance of keloid formation. Furthermore, a study comparing sutures made of the 

same material but differing in processing and other characteristics, including 

monofilament versus multifilament sutures, braided versus nonbraided, and coated 

versus uncoated, will provide surgeons with necessary information concerning 

tissue handling for best functional and aesthetic results. The promising results lead 
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us to believe that this software will be able to objectively evaluate normalized red 

in the context of skin erythema not only in surgical wounds but also in skin 

diseases where erythema plays the leading role. 

REFERENCES 

1. Mattsson U, Cassuto J, Jontell M, Jo¨nsson A, Sinclair R, Tarnow P. Digital 

image analysis of erythema development after experimental thermal injury to 

human skin: Effect of postburn topical local anesthetics (EMLA). Anesth Analg. 

1999; 88:1131–1136. 

2. Mattsson U, Cassuto J, Tarnow P, Jo¨nsson A, Jontell M. Intravenous 

lidocaine infusion in the treatment of experimental human skin burns: Digital 

colour image analysis of erythema development. Burns 2000;26:710–715. 

3. Shriver MD, Parra EJ. Comparison of narrow-band reflectance 

spectroscopy and tristimulus colorimetry for measurements of skin and hair color in 

persons of different biological ancestry. Am J Phys Anthropol. 2000;112:17–27. 

4. Clarys P, Alewaeters K, Lambrecht R, Barel AO. Skin color measurements: 

Comparison between three instruments: the Chromameter(R), the 

DermaSpectrometer(R) and the Mexameter(R). Skin Res Technol. 2000;6:230–238. 

5. Draaijers LJ, Tempelmana FR, Botman YA, Kreis RW, Middelkoop E, van 

Zuijlen PP. Colour evaluation in scars: Tristimulus colorimeter, narrow-band 

simple reflectance meter or subjective evaluation? Burns 2004;30:103–107. 

6. dos Santos RV, Titus RG, Lima HC. Objective evaluation of skin prick test 

reactions using digital photography. Skin Res Technol. 2007;13:148–153. 

7. Nystro¨m J, Geladi P, Lindholm-Sethson B, Rattfelt J, Svensk  AC, Franzen L. 

Objective measurements of radiotherapyinduced erythema. Skin Res Technol. 

2004;10:242–250. 

8. Setaro M, Sparavigna A. Quantification of erythema using digital camera and 

computer-based colour image analysis: A multicentre study. Skin Res Technol. 

2002;8:84–88. 

9. Mezzana P, Anniboletti T, Curinga G, Onesti MG. A new method of skin 

erythrosis evaluation in digital images. Acta Chir Plast. 2007;49:21–26. 



80 

 

10. Papas EB. Key factors in the subjective and objective assessment of 

conjunctival erythema. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000;41:687–691. 

11. Bezwada RS, Jamiolkowski DD, Lee IY, et al. Monocryl suture, a new ultra-

pliable absorbable monofilament suture. Biomaterials 1995;16:1141–1148. 

12. Sortino F, Lombardo C, Sciacca A. Silk and polyglycolic acid in oral surgery: 

A comparative study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 

2008;105:e15–e18. 

13. Varma S, Ferguson HL, Breen H, Lumb WV Comparison of seven suture 

materials in infected wounds: An experimental study. J Surg Res. 1974;17:165–

170. 

14. Sanz LE, Patterson JA, Kamath R, Willett G, Ahmed SW, Butterfield AB. 

Comparison of Maxon suture with Vicryl, chromic catgut, and PDS sutures in 

fascial closure in rats. Obstet Gynecol. 1988;71:418–422. 

15. Yaltirik M, Dedeoglu K, Bilgic B, et al. Comparison of four different suture 

materials in soft tissues of rats. Oral Dis. 2003;9:284–286. 

16. Jann HW, Stein LE, Good JK, Ewing PJ, Panciera R. A comparison of nylon, 

polybutester, and polyglyconate suture materials for long digital flexor tenorrhaphy 

in chickens. Vet Surg. 1992;21:234–237. 

17. Paterson-Brown S, Cheslyn-Curtis S, Biglin J, Dye J, Easmon CS, Dudley HA. 

Suture materials in contaminated wounds: A detailed comparison of a new suture 

with those currently in use. Br J Surg. 2005;74:734–735. 

18. DeNardo GA, Brown NO, Trenka-Benthin S, Marretta SM. Comparison of 

seven different suture materials in the feline oral cavity. J Am Anim Hosp Assoc. 

1996;32:164–172. 

19. Willatt DJ, Durham L, Ramadan MF, Bark-Jones N. A prospective randomized 

trial of suture material in aural wound closure. J Laryngol Otol. 1988;102:788–790. 

20. Ozsoy Z, Mailaender P, Aydin H, Ilvan S, Berger A, Ozsoy S. The 

experimental comparison of absorbable and nonabsorbable suture materials in 

microvascular anastomosis done under tension. Eur J Plast Surg. 1992;15:120–

112. 

21. Wagner JK, Jovel C, Norton HL, Parra EJ, Shriver MD. Comparing 



81 

 

quantitative measures of erythema, pigmentation and skin response using 

reflectometry. Pigment Cell Res. 2002;25:379–384. 

22. Gabel EA, Jiminez GP, Eaglstein WH, Kerdel FA, Falanga V. Performance 

comparison of nylon and an absorbable suture material (polyglactin 910) in the 

closure of punch biopsy sites. Dermatol Surg. 2000;26:750–753. 

23. Parell GJ, Becker GD. Comparison of absorbable with nonabsorbable sutures in 

closure of facial skin wounds. Arch Facial Plast Surg. 2003;5:488–490. 

24. Emslander H.Adouble-blind, prospective outcomes evaluation of rapidly 

absorbing synthetic suture as compared to non absorbable suture in primary skin 

closure. J Emerg Med. 1998;16:36S. 

25. Duprez K, Bilweis J, Duprez A, Merle M. Experimental and clinical study of 

fast absorption cutaneous suture material (in French). Ann Chir Main 1988;7:91–

96. 

26. Harunari N, Zhu KQ, Armendariz RT, et al. Histology of the thick scar on the 

female red Duroc pig: Final similarities to human hypertrophic scar. Burns 

2006;32:669–677. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Ν.    Βιογραφικό Σημείωμα Σοφίας Μ. Παραρά  

 

Προσωπικά στοιχεία   

Οικογενειακή Κατάσταση  Έγγαμη, μητέρα 3 τέκνων 

Εθνικότητα       Ελληνική 

Ημερομηνία γεννήσεως   14/03/1975 

Τόπος γεννήσεως     Αθήνα 

Αριθμός ταυτότητας    AH 584528 

 

Εκπαίδευση  

1980-1992 Δημοτικό–Γυμνάσιο–Λύκειο (Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική 

Παιδεία») 

1992-1998 Σπουδές στην 3
η
 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Καρόλου 

Πράγας.  

Απόκτηση τίτλου MUDr. (Medicinae Universae Doctoris), 

αναγνώριση τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ 

1998-2000 Μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση τίτλου PhD. στο τμήμα 

Φυσιολογίας, Παθοφυσιολογίας και Κλινικής Φυσιολογίας της 3
ης

 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου Πράγας. 

Θέμα: “The changes of biochemical parameters in the context of 

adjuvant arthritis, as a model of chronic pain”. Απόκτηση τίτλου 

PhD. (Αναγνώριση τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ) 

2001-2002 Υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ι. Λιβαδίων – Κ.Υ. Ανωγείων. 

2002-2004 Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νομαρχιακό  

Νοσοκομείο Χανίων για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας Πλαστικής 

Χειρουργικής.   

2004-2006 Υπεράριθμη ειδικευόμενη στο τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής, 

Κλινική Χειρουργικής Ογκολογικής, Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείου Ηρακλείου. (Συνημμένο πιστοποιητικό εκπαίδευσης) 

2006-2010 Ειδικευόμενη στο τμήμα Πλαστικής Χειρουγικής και Εγκαυμάτων, 

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ. 
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2006- Δεύτερες Μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση τίτλου PhD. 

στην Κλινική  Χειρουργικής Ογκολογικής, Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείου Ηρακλείου.  

 Θέμα: «Συγκριτική μελέτη του ερυθήματος από ραφές στα 

χειρουργικά τραύματα». 

2010     Απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Πλαστική Χειρουργική μετά από 

κρατικές εξετάσεις. 

2011 Συνεργάτιδα Πλαστική Χειρουργός στην κλινική Πλαστικής 

Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής,  «ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ» 

 

Γλώσσες Ελληνικά, 

 Αγγλικά (Certificate of Proficiency in English – Cambridge), 

 Γαλλικά (certificat pratique de langue Française),   

 Τσέχικα (καθομιλουμένη) 

 

Λοιπές δραστηριότητες  

 Δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια (με ελεύθερες ανακοινώσεις 

και poster) 

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 

1. Konečná I, Parara S, Stopka P, Holeček V, Trefil L, Racek J, Rokyta R. An 

attempt to influence reactive oxygen species in rat brain cortex after painful 

stimulation with exogenous melatonin. Physiol Research, suppl.1, vol. 49, 2000 

2. Pekarkova I, Parara S, Holeček V, Stopka P, Trefil L, Racek J,  Rokyta R. 

Does exogenous melatonin influence the free radicals metabolism and pain 

sensation in rat? Physiol Res 2001;50:595-602 

3. Parara S, Šereš J, Rokyta R, Srančikova M, Jurčovičova. Differences in 

hormonal and inflammatory parameters in male Lewis and Long Evans rats 

with adjuvant arthritis.: Int J Tissue React 2003;25:99-104 
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4. Parara S, de Bree E, Takos D, Giannikaki E, Melissas J, Tsiftsis DD. 

Melanoma of the vulva: a pigmented lesion is also significant in a non-sun-

exposed area. Arch Gynecol Obstet. 2009;280:831-4.  

5. Parara SM, Manios A, de Bree E, Tosca A, Tsiftsis DD. Significant 

differences in skin irritation of common suture materials assessed by a 

comparative computerized objective method. Plast. Reconstr Surg 

2011;127:1191-8. 

6. Parara SM, de Bree E. Reply: "Informed Consent" Does Not Inform the 

Readers: Complying with the Journal's Ethical Standards and the Declaration of 

Helsinki. Plast Reconstr Surg 2011;128:578e.  

 

Λοιπές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια 

1. Adjuvant arthritis (AA) in rats after the bromocriptine treatment of different 

phases of the disease. R. Rokyta, V. Holeček, I.Konečná, J. Jurčovičová, S. 

Parara, J. Racek: 9
th

 World Congress on Pain, Vienna, Austria, 1999 

2. Adjuvant arthritis (AA) in rats after the bromocriptine treatment of different 

phases of the disease. R. Rokyta, V. Holeček, I.Konečná, J. Jurčovičová, S. 

Parara, J. Racek: 29
th

 Annual Meeting of Society for Neuroscience, Miami 

Beach, Florida, USA, 1999 

3. The changes of endocrine parameters in the context of adjuvant arthritis 

between Lewis and Long Evans strains. I. Konečná, S. Parara: 3. Conference 

of the Czech association for neuroscience, Prague, Czech Republic, 1999 

4. Vliv antioxidantů, scavengerů a analgetik na metabolismus volných radikálů a 

na vnímání  bolesti. I.Konečná, S. Parara: Studentská vědecká konference 

3.LF, Prague, Czech Republic, 1999 

5. Hydroxyl and nitroxide radicals changes after the nociceptive stimulation and 

melatonin    application. R. Rokyta, P. Stopka, V. Holeček, I. Konečná, S. 

Parara: Chinese Journal of Pain Medicine 2000, 6 (1S) 

6. An attempt to influence reactive oxygen species in rat brain cortex after painful 

stimulation with exogenous melatonin. I. Konečná, S. Parara, P. Stopka, V. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parara%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Bree%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Takos%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Giannikaki%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Melissas%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tsiftsis%20DD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Arch%20Gynecol%20Obstet.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22030534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22030534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22030534
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Holeček, L. Trefil, J. Racek, R. Rokyta: 76. Physiological Days, Hradec 

Králové, Czech Republic, 2000   

7. Τραυματισμοί από πυροβόλο όπλο. Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία. 

Καστανάκης Μ., Καταλακτάκης Κ., Μπομπολάκης Μ., Κύρκος Γ., Τζουλάκης 

Σ., Παραρά Σ., Ζερβάκης Ν., Αλυγιζάκης Ε., Χαβρεδάκης Εμμ.: 2
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος, Αθήνα, 2003 

8. Αυτόματο πνευμομεσοθωράκιο και αθλητική δραστηριότητα. Πετρόχειλος 

Εμμ., Πετροχείλου Α., Ζερβάκης Ν., Χαβρεδάκης Εμμ., Μανιμανάκη Α., 

Παραρά Σ.: Ιατρικά χρονικά, 26(5): 283-284, 2003 

9. Κυστεοορθικό συρίγγιο ως επιπλοκή ακτινοθεραπείας για καρκίνο της μήτρας. 

Πετροχείλου Α., Ζερβάκης Ν., Παραρά Σ., Μπομπολάκης Εμμ., Πετρόχειλος 

Εμμ.: Ιατρικά χρονικά, 26(11): 564-566, 2003 

10. Συγκριτική μελέτη τεχνικών αποκατάστασης βουβωνοκήλης με τη χρήση 

εμβαλώματος (Lichtenstein) και εμβαλώματος με κώνο. Πετρόχειλος Εμμ., 

Πετροχείλου Α., Παραρά Σ., Τζουλάκης Σ., Ζερβάκης Ν.: Ιατρικά χρονικά, 27, 

2004 

11. Spontaneous pneumomediastinum after severe exercise. Petrochilos E, 

Petrocheilou A, Parara S., Dede O., Orfanoudaki P., Kastanakis M.: 13th Balkan 

Sports Medicine Congress, 2004 

12. Annual Surgical Oncology Update Symposium-Current concepts in Sarcoma 

treatment: Organizing committee, Heraklion, Crete, Greece, 2004 

13. Μελάνωμα αιδοίου. Περιγραφή μιας περίπτωσης. Σ. Παραρά, Ε. De Bree, Γ. 

Δατσέρης, Δ. Φίλης, Φ. Σοφράς, Δ.Δ. Τσιφτσής: 9
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Ογκολογίας, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2005 

14. Βιοψία λεμφαδένα φρουρού σε 100 ασθενείς με μελάνωμα. E. De Bree, Μ. 

Δασκαλάκης, Ε. Γιαννικάκη, Α. Μανιός, Μ. Σταθάκη, Σ. Παραρά, Α. 

Κουκουράκη, Α. Τόσκα, Η. Σανιδάς, Δ.Δ. Τσιφτσής: 9
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο 

Χειρουργικής Ογκολογίας, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2005 

15. Τα εγκαύματα εκ τριβής. Ηλιοπόυλου Ε., Αναγνωστοπούλου Λ., Παραρά Σ.: 

21
ο
 Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2006 

http://www.med.auth.gr/conf/sportsmed/eng/7/index.htm
http://www.med.auth.gr/conf/sportsmed/eng/7/index.htm
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16. Μελέτη  και ανάλυση 245 περιπτώσεων βασικοκυτταρικού  καρκινώματος 

ρινός. Μανιός Α. , Ε. Σφακιωτάκης, Ε. Γιαννικάκη, Σ. Παραρά, Μ. 

Παπαδάκης, E. De Bree, Δ. Τσιφτσής: 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 

Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, 2006 

17. Digital Image Analysis for the Comparative Study of Skin Erythema After Skin 

Closure of Surgical Wounds. Parara SM, Manios A, de Bree E, Tosca A, 

Tsiftsis DD. 11th WSEAS CSCC (Circuits, Systems, Communications, 

Computers) Multiconference. Agios Nikolaos, Crete Island, Greece, 2007 

18. Υπολογιστική μέθοδος αντικειμενικής εκτίμησης της επούλωσης χρόνιων 

ελκών στο εξωτερικό ιατρείο. Παραρά Σ., Βολακάκης Ε., Σφακιωτάκης Ε., 

Μανιός Α., De Bree E., Τσιφτσής Δ.: 3
Ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης 

Τραύματος, Αθήνα, 2007 

19. Χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης του βασικοκυτταρικού καρκινώματος της 

ρινός. Μελέτη και ανάλυση 245 περιπτώσεων. Ε. Σφακιωτάκης, Α. Μανιός, Σ. 

Παραρά, Μ. Παπαδάκης, Ε. Γιαννικάκη, Ε. de Bree, Δ. Τσιφτσής: 8ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής, Χαλκιδική, 

Ελλάδα 2007 

20. Η πλαστική αποκατάσταση της ρινός κατά την ύστερη ρωμαϊκή και βυζαντινή 

περίοδο. Μ. Παπαδάκης, Α. Μανιός, Ε. Σφακιωτάκης, Σ. Παραρά, Μ. 

Λειβαδάρα, Χ. Ρανουτσάκη: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής 

Επανορθωτικής Χειρουργικής, Χαλκιδική, Ελλάδα, 2007 

21. Η αποκατάσταση των ελλειμμάτων πτερυγίου του ωτός. Σ. Παραρά, Ε. 

Σφακιωτάκης, Μ. Παπαδάκης, Α. Μανιός, Δ. Τσιφτσής: 8ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής, Χαλκιδική, Ελλάδα, 2007 

22. Correlation of microalbuminuria levels in urine with disease outcome in burn 

injury. E. Iliopoulou, L. Anagnostopoulou, S. Parara, Th. Xirotyris, E. 

Katrakazos, I.Drakopoulos, D. Lykou , A. Sideri, K. Makris: 8ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής, Χαλκιδική, Ελλάδα, 2007 

23. Microalbuminuria levels and correlation to burn injury outcome. E. Iliopoulou, 

L. Anagnostopoulou, S. Parara, Th. Xirotyris, I. Drakopoulos, D. Lykou, A. 
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Sideri, K. Makris: The John A. Boswick, M.D. Burn and Wound Care 

Symposium, Maui, Hawaii, 2008 

24. Comparison between classical and computerized alternatives of the total burn 

surface area measurement. Sfakiotakis E., Parara S., Papadakis M., 

Heliopoulou E., Leivadara M., Manios: 15th Mediterranean Council for Burns 

and Fire Disasters (MBC) Meeting Athens, Greece, 2008 

25. Correlation of apolipoprotein-a1 levels with a negative outcome of burn injury 

with or without sepsis. Iliopoulou E., , Anagnostopoulou L., Drimouras G., 

Georgakopoulos G., Makris K Parara S., Oikonomou E., Drakopoulos I: 15th 

Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters (MBC) Meeting Athens, 

Greece, 2008 

26. Ψηφιακή ανάλυση για τη συγκριτική μελέτη του ερυθήματος που προκαλείται 

στα χειρουργικά τραύματα μετά από συρραφή. Παραρά Σ: 1ο Πανελλήνιο 

Συμπόσιο Ερευνητικής Δερματολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 2008 

27. Τα θύματα ξυλοδαρμού. Ηλιοπούλου Ε., Παραρά Σ: Ιατρικό βήμα , Τεύχος 

114: 36-42, Ιουλ-Σεπ 2008 

28. Ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού στην ομάδα αντιμετώπισης ατυχημάτων 

κάτω άκρων – Η εμπειρία μας. Ε. Ηλιοπούλου, Σ. Παραρά, Σ. Τσιφετάκης: Info 

Orthopaedics & Traumatology, Τεύχος 52: 13-15, Οκτ-Δεκ. 2008  

29. Correlation of burn injury and lipid metabolism as prognostic factor to disease 

outcome. Iliopoulou E., Parara S., Drimouras G., Georgakopoulos G., 

Drakopoulos I., Potamitis S., Detska K., Makris K.:
 
7

th
 Asia Pacific Burns 

Congress and 17
th

 Annual conference of National Academy of Burns, New Delhi, 

India, January 2009 

30. Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση κατακλίσεων. Δριμούρας Γ., Παραρά Σ., 

Κατρακάζος Ε., Ηλιοπούλου Ε.: 4
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης 

Τραυμάτων και Ελκών, Αθήνα, Ελλάδα, 2009 

31. Το θερμικό έγκαυμα άκρας χειρός. Αντιμετώπιση-Θεραπεία-Προβληματισμοί. 

Ηλιοπούλου Ε., Παραρά Σ., Γεωργακόπουλος Γ.: 35
ο
 Πανελλήνιο Ιατρικό 

Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάδα, 2009. 
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32. Soft tissue loss in hand injury. Evaluation- Treatment .Iliopoulou E., Drimouras 

G., Georgakopoulos G., Parara S., Konofaos P.:  VIth BAPRAS Congress, 

Ohrid, Fyrom, June 2009 

33. Total-, HDL-choletserol and apolipoprotein A-1 plasma concentrations relate to 

severity and outcome in patients with burn-injuries. Potamitis S., Parara S., 

Drakopoulos I., Iliopoulou E., Oikonomou E., Makris K.: 18
th

 IFCC-EFCC 

European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,  Innsbruck, 

Austria, 2009 

34. Equilibrating the nutritional status of burnt patients. Parara S., Drimouras G., 

Iliopoulou E.: 11
th

 ESPRAS Congress, Rhodes, Greece, 2009 

35. Management of infection in lower limb trauma. Parara S., Pateromichelakis E., 

Papadogeorgou E.: 11
th

 ESPRAS Congress, Rhodes, Greece, 2009 

36. The correct timing for lower limb reconstruction: At the crossroad of 

Orthopedic and Plastic Surgery. Parara S., Pateromichelakis E., Ignatiadis I.: 

11
th

 ESPRAS Congress, Rhodes, Greece, 2009 

37. Atypical fibroxanthoma, a rare low-grade malignancy of the skin: Presentation 

of two cases. Parara S., Papadakis M., Giannikaki E., Manios A.: 11
th

 ESPRAS 

Congress, Rhodes, Greece, 2009 

38. Tension-free primary closure of moderate scalp defects by skin traction. 

Papadakis M., Parara S., De Bree E., Theodorakopoulou M., Sfakiotakis E., 

Manios A.: 11
th

 ESPRAS Congress, Rhodes, Greece, 2009 

39. Fingertip reconstruction on emergency basis. Parara S., Pateromichelakis E., 

Papadogeorgou E.: 3
rd

 MEGA HAND International Symosium, Paris, France, 

March 19-20, 2010 

40. Ελλείματα μαλακών μορίων σε τραυματικές κακώσεις άκρας χειρός, 

Αξιολόγηση – Θεραπεία. Γ. Γεωργακόπουλος, Γ. Δριμούρας, Σ. Παραρά, Κ. 

Κουτρολίκος, Ε. Ηλιοπούλου: 36
0
 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 

Αθήνα 2010 

41. Το εισπνευστικό έγκαυμα- Αντιμετώπιση, Προβληματισμός, Επιπλοκές, 

Θεραπεία. Ε. Ηλιοπούλου, Σ. Παραρά, Ε.Κατσιούλα, Μ.Ζέρβας: 36
0
 Ετήσιο 

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2010 
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42. Το Εισπνευστικό Έγκαυμα – Νόσος των Πολλών Ειδικοτήτων, Σ. Παραρά, Ε. 

Ηλιοπούλου, Ε. Κατσιούλα, Μ. Ζέρβας: Ιατρικό Βήμα, 122, Φεβρ-Μαρτ- Απρ 

2010 

43. Στρογγυλή τράπεζα: Σπάνιες επιπλοκές στην Μικροχειρουργική, «Κρημνοί με 

Προβληματική Μικροκυκλοφορία – Τοπική Θρομβόλυση». Σ. Παραρά: 16
0
 

Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & 

Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου, Ιωάννινα, 2010 

44. Άμεση ανάπλαση μαστού μετά από μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος 

του μαστού: Μια ασφαλής μέθοδος. Α. Βλαστού, Δ. Κίντος, Σ. Παραρά, Μ. 

Μακροδήμου, Ε. Λυκούδης: 9
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής 

Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Κως, Ελλάδα 2011 

45. Η αποκατάσταση ελλειμμάτων των κάτω άκρων με τη χρήση ελεύθερων 

κρημνών: Χρήσιμα βέλη στη φαρέτρα του Πλαστικού Χειρουργού.  ΛΛυυκκοούύδδηηςς 

Ε., Κίντος Δ., Παραρά Σ., Βλαστού Αικ.: 17
ο
 κοινό συνέδριο Ελληνικής 

Εταιρείας  Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας 

Χειρουργικής Χεριού και άνω άκρου, Θεσ/νίκη, 2011 

46. Μεταφορά λειιτουργικού μυός. Αικ. Βλαστού, Δ. Κίντος, Μ. Μακροδήμου, Σ. 

Παραρά, Ε. Λυκούδης: 17
ο
 κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας  

Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής 

Χεριού και άνω άκρου, Θεσ/νίκη, 2011 

 

Συμμετοχή σε συνέδρια 

1. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Αθλητιατρικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος 

με θέμα : «Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβληματα», Θεσσαλονίκη, 1996 

2. Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Αθλητικής Τραυματιολογίας στα πλαίσια του 4
ου

 

Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 

Θεσσαλλονίκη, 1997 

3. Μεταπτυχιακό σεμινάριο: Αποτρέψιμοι Θάνατοι στην Επείγουσα Ιατρική. 

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Ιατρικής, 2002 

4. 8
ο
 Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο. Χειρουργική Ορθοπεδική και 

Τραυματολογική Εταιρεία Κρήτης, 2003 
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5. Κακοήθη Αιματολογικά Νοσήματα, Ιατρική Εταιρία Χανίων, 2003 

6. 8
ο
 Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο από τη Χειρουργική Ορθοπεδική & 

Τραυματολογική Εταιρεία Κρήτης, Χανιά, 2003 

7. 9
ο
 Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Παίδων ΕΕΧΟΤ, Δελφοί,  

2004 

8. Ημερίδα: Παθήσεις του ανώτερου πεπτικού που σχετίζονται με το γαστρικό 

οξύ, Κλινικές μελέτες – σχεδιασμός – διαδικασίες εφαρμογής, ΝΓΝ Χανίων, 

2004 

9. Ετήσιο Συμπόσιο «Η Χειρουργική Ογκολογία σήμερα», Σύγχρονες Απόψεις 

στην Αντιμετώπιση του Σαρκώματος, Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 2004 

10. Annual Surgical Oncology Update 2005: “Early breast cancer – Minimal 

Treatment”. Department of Surgical Oncology, University of Crete, 2005 

11. 1
ο
 Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής και 

Γυναικολογίας. Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, 

2005 

 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

1. Basic Life Support and Automatic External Defibrillation (BLS/AED) Provider 

Course. European Resuscitation Council, 2005 

2. Annual Surgical Oncology Update 2006: “Advances in Surgery of Endocrine 

Tumors”. Department of Surgical Oncology, University of Crete, 2006 

3. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής «Μαστοπηξία» Ελληνική 

Εταιρία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 2006 

4. Ημερίδα «Προγεννητικός Έλεγχος και Γενετική Προσέγγιση Σκελετικών 

Δυσπλασιών». Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, 

2006 

5. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής «Μειωτική Μαστού», 

Ελληνική Εταιρία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 

Ιασώ, Αθήνα, 2008 
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6. 2
nd

 International Course of Experimental Vascularized Flaps in living tissue 

with clinical applications in limbs reconstruction. Pikermi, Attica, Greece, 

2008 

7. 11
ο
 Σεμινάριο Παρασκευής Κρημνών επί ζώντων ιστών, Ίδρυμα 

Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 2009 

8. 3
rd

 International Course of Experimental Vascularized Flaps in living tissue 

with clinical applications in limbs reconstruction. Pikermi, Attica, Greece, 

2009, (Instructor) 

9. 8
th

 Flap Dissection Seminar on Living Tissue. Timisoara, Romania, 2009 

(Instructor) 

10. 3ο
 Σεμινάριο Χειρουργικής Χεριού. Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών, 

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού, Επιστηνονική Εταιρεία του Ιατρικού 

Αθηνών, Αθήνα, 2009 

11. Master Class: “Keloid disease - Therapeutic strategy”. 11
th

 ESPRAS 

Congress, Rhodes, Greece, 2009 

12. Master Class: “Non-surgical facial rejuvenation”. 11
th

 ESPRAS Congress, 

Rhodes, Greece, 2009 

13. Master Class: “Hemangiomas and vascular anomalies”. 11
th

 ESPRAS 

Congress, Rhodes, Greece, 2009 

14. Master Class: “Refinements in otoplasty”. 11
th

 ESPRAS Congress, Rhodes, 

Greece, 2009 

15. Master Class: “Using virtual surgery for the selection of patients and surgical 

planning of breast reconstruction with abdominal or gluteal perforator flaps”. 

11
th

 ESPRAS Congress, Rhodes, Greece, 2009 

16. 7ο
  Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού. Μέτσοβο, 2009 

17. 4th
 International Course of Experimental Flaps Dissection in Living Tissue 

with Clinical Applications in Limbs Reconstruction, Athens, 2010, 

(instructor)  

18. Πρακτική Άσκηση Μικροχειρουργικής, Κλινική Χειρουργικής Χεριού και 

Μικροχειρουργικής, Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική κλινική, Ερευνητικό 

Κέντρο «Θ. Γαροφαλίδης», νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα, 2009-2010 
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19. Πρακτικές Ασκήσεις στη Μικροχειρουργική, Πειραματικό Χειρουργείο ΠΓΝΑ 

«ο Ευαγγελισμός», οργάνωση: Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής 

Χειρουργικής, 2009-2010 

20. 5th
 International Course of Experimental Vascularized Flaps in Living Tissue 

with Clinical Applications, Athens, 2011, (instructor)  


