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Alexander A. Fischer legendás Contact Derma-
titis könyve, a kontakt szenzibilizáció mechanizmusát,
az aktuálisan leggyakrabb kontakt allergéneket, a pro-
vokált klinikai tüneteket összefoglaló mű, 1968-ban
jelent meg első alkalommal. Az elmúlt években a szer-
ző tanítványai, munkatársai a témakört, néhány év ki-
hagyással újabb és újabb kiadásokban ismételten ak-
tualizálták. A legutóbbi könyv ugyanezen szerzőpáros
szerkesztésében 2008-ban jelent meg.

Az 2019 -es kiadványban 24 (elsősorban észak
amerikai) szerző 22 fejezetben foglalja össze a kon-
takt dermatitis témakör jelenlegi helyzetét. A szer-
kesztés, a korábbi önálló fejezetek összekapcsolásával
oldotta meg az új adatok kiemelését.

A szerzők az általános pathológiai bevezetőt kö-
vetően, igen részletesen dolgozták fel az epicutan teszt
indikációinak, klinikai értékeléseinek és metodikájának
előírásait, kitérve az irritatív, a fals negatív, fals po-
zitív, valamint egyéb teszt reakciók között a Koebner
jelenségre is.

A kontakt dermatitis klinikai megjelenésében a
gyermekkori allergének és az e korra jellemző klinikai
tünetek szép foto dokumentációval részletezettek. 

Az egyes anatómiai helyek típusos allergénjei az
aktuális leggyakoribb expoziciók lehetőségeivel is-
merhetők meg. A könyv az atópiás betegek egyedi
kontakt allergénjeinek vizsgálatára az epicutan tesz-
tek mellett az „atopy patch test” (teljes metodikai le-
írással) alkalmazását is ajánlja.

A „non-eczematous reactions” fejezetben a pur-
purával trásult kontakt dermatitistől a lichenoid
kontakt dermatitisig, valamint a granulomatosus,
dysidrosiform tünetekig tárgyalt. Az igen részletes
contact urticaria fejezet magyar szerzők közleményeit
is idézi.

A további könyvrészlet a kéz ekzema etiológiai
hátterét részletezi, a provokáló allergének, a klinikai megjelenések va-
riációi és a terápia (localis és szisztémás) ismertetésével.

A terápiás kontakt allergének közül a helyi gyógykészítmények és
a corticosteroidok önálló fejezetet kaptak. A korábbi kiadványokat át-
nézve, új adatokkal bővült az implantátumok allergenitása is.

A jelenleg leggyakoribb kontakt allergének közül az illatok, a tex-
til és bőrárúk allergénjei, a gumikemikáliák, és a fémek melyek saját
fejezetet kaptak. 

Az előző kiadványoknak megfelelően külön fejezetben olvashatunk
az élelmiszer adalékok, festékek, ízesítők kiváltotta kontakt szenzibi-
lizáció lehetőségeiről. A növények, gyógynövények és természetes gyan-
ták, ragasztóanyagok szenzibilizáló hatása ezek jellegzetes klinikai meg-
jelenése és tesztelési lehetősége további gyakorlati tapasztalatokat ösz-
szegez. A könyvet a fotokontakt dermatitist kiváltó allergének egyre
bővülő sora egészíti ki. 

A kontakt stomatitis és cheilitis komoly nehézségekkel azonosítható
provokáló allergénjei, a számos nem szokványos expozícióval, önál-
ló fejezetben található meg.

A foglalkozási kontakt dermatitis allergénjei foglalkozásonként cso-
portosítva olvashatók, a tesztelésre javasolt egyedi allergénsorok is-
mertetésével.

Utolsó fejezetben a terápiás lehetőségek találhatók meg.
A könyv 2019 januári dátummal lezárt adatai számos új allergént

ismertetnek meg a kontakt szenzibilizáció klinikai tüneteivel, teszte-
lésével foglalkozó szakorvossal, a prevenció lehetőségeit bővítő vál-
tozatos allergén expozíciók feltárásával. A kórképek kezeléséhez nyúj-
tott naprakész adatok a gyakorlati betegellátáshoz igen hasznos infor-
mációkat nyújtanak.

Temesvári Erzsébet dr.
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A regenerativ medicina egyik ága a rejuvenatio,
amelynek célja a test saját reparációs mechanizmu-
sainak stimulációja, a módosult vagy károsodott sej-
tek regenerációja érdekében.

A könyv alap témáját szolgáló dermaroller és a
platelet rich plasma kezelés – vérlemezkében gazdag
plasma – önmagukban és kombinációban alkalmaz-
va is jelentősen befolyásplják nem csak a növekedési
faktorokat, hanem a extracellularis mátrix szintézi-
sét, a bőr remodellációt és akár a hajnövekedési cik-
lust is. 

A kilencvenes években először leírt kezelések iro-
dalmi áttekintése ez a könyv, amelyben az orszá-
gonként változóan akár off-label akár engedélyezett
eljárásokat mutatják be hiánypótló módon az olva-
sóknak. 

Az első fejezet a vérlemezkében gazdag plasma
(platelet rich plasma –PRP) bemutatásával kezdődik.
Definíció, működési mechanizmus, majd a klinikai
használat leírása következik. Alopecia, rejuvenatios
kezelések és a különböző szerelékek elkészítési
technikáját részletezik a szerzők. Ezt követően a PRP
egy tovább gondolt változata, a fibrin ragasztó se-
bészeti használata kerül bemutatásra, illetve a kom-
binációs technikák előnyei – lézer, hyaluronsav és
zsírtransplantáció. 

Külön fejezet tárgyalja az alopeciák fajtáját és ke-
zelési lehetőségeiket, színes fotókkal és esetleírásokkal
szemléltetve.

A könyv második részében a mikrotűs kezelés me-
chanizmusát és klinikai gyakorlatban való alkalma-
zását ismerjük meg. Az önmagában alkalmazott
dermarolleres kezelések és a topikális hatóanyagok
bejuttatásával elért eredményeket után a radiofrek-
venciával kombinált készülékek indikációit és ered-
ményeit tárgyalják a szerzők.

A harmadik nagy fejezet a kezelés megkezdése
előtti állapotfelmérést, az egyes kontraindikációkat
és kombinációs kezeléseket veszi végig. Végezetül
a komplikációk felsorolása és kezelési javaslatai kö-
vetkeznek. 

Nagyon hasznos és az esztétikai orvoslással foglalkozók számára
hiánypótló könyv, amely összefoglalja és a szerzők saját tapasztala-
taival kiegészíti a sokszor csak tudományos előadásokon vagy kong-
resszusokon hallott tényeket. 147 oldalon több mint 100 színes előt-

te-utána klinikai képpel és bárhonnan elérhető online verzióval és 10
videóval mind kezdő mind haladó praxisok számára fontos szakiro-
dalom.

Pónyai Katinka dr.
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