Kroniske smerter efter helvedesild
Personer med kroniske smerter efter helvedesild søges til afprøvning af ny
behandling med fedttransplantation.
Vi er ved Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense Universitetshospital i gang med at
afprøve en ny kirurgisk behandlingsmetode til behandling af kroniske smerter efter
helvedesild. Vi søger derfor personer, som i dag lever med smerter i huden efter
denne sygdom.
Vi ved, at der efter udbrud af helvedesild er en stor andel personer, som oplever
smerter i det påvirkede hudområde i lang tid efter sygdommens ophør. Disse smerter
bliver i dag primært behandlet med smertestillende medicin, ofte med utilstrækkelig
effekt.
Vi har i starten af 2019 gennemført et pilotprojekt, hvor vi har afprøvet metoden med
god effekt. Efter kun en enkelt behandling rapporterede halvdelen af vores deltagere,
at de var smertefrie.
Vi er derfor nu gået i gang med et nyt projekt, hvor flere en større gruppe af patienter
får behandlet sine smerter med fedttransplantation.
Fedttransplantation er kort sagt en behandling, hvor fedt flyttes fra et sted på kroppen
til det sted, der ønskes behandlet. Metoden er meget udbredt indenfor
plastikkirurgien, hvor fedtet kan bruges til blandt andet brystrekonstruktioner. I de
senere år har behandlere også bemærket, at proceduren kan have en
smertestillende effekt, og der er lavet flere studier, som viser, at fedttransplantation
kan afhjælpe kroniske smerter efter operationer samt smerter i ar.
Vi håber, at vores behandling på sigt kan blive et alternativ til smertestillende
behandling for de der er ramt af kroniske smerter efter helvedesild.
Hvis du, eller nogen du kender, er interesseret i at høre mere om projektet, er I
meget velkommen til at kontakte os.
Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité Region Syddanmark samt
datatilsynet.
Projektet ledes af professor og overlæge Jens Ahm Sørensen og læge Martin Sollie.
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