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Ανασκόπηση
Aγγειακές δυσπλασίες
Σουρά Ε.
Στεφανάκη Χ.
Κατσαρού-Κάτσαρη Α.

Ειδικευόμενη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Οι αγγειακές δυσπλασίες είναι αποτέλεσμα παθολογικής ανάπτυξης των αγγείων. Ανάλογα με το αγγείο που προεξάρχει ταξινομούνται σε τριχοειδικές, αρτηριακές, φλεβικές και
λεμφικές, καθώς και σε χαμηλής και υψηλής ροής δυσπλασίες. Πολλές από αυτές μπορούν να συνυπάρχουν με σύνδρομα και η σοβαρότητα τους όπως και η κλινική τους εικόνα ποικίλει. Το είδος της βλάβης,
η εντόπιση της και η έκταση της παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της θεραπείας και τη πρόγνωση
του ασθενή.

Vascular Malformations
Summary

Soura E., Stefanaki Ch., Katsarou-Katsari A.

Vascular malformations are secondary to errors in vascular morphogenesis. Depending on the type of vessel involved they can be categorized as capillary, venous, arterial and lymphatic, as well as high and low flow type malformations. Many of them can coexist with syndromes and their
manifestations and severity vary. The types of malformation, the location and the size are all factors that
play a major role in the choice of therapy and general prognosis.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Αγγειακές δυσπλασίες, τηλαγγειεκτασίες, σύνδρομο
KEY WORDS • Vascular malformations, telangiectasias, syndrome

Ω

ς αγγειακή δυσπλασία ορίζουμε το αποτέλεσμα παθολογικής ανάπτυξης των αγγείων που μπορεί να αφορά τα τριχοειδή, τις
φλέβες, τις αρτηρίες ή τα λεμφαγγεία1. Οι βλάβες αυτές είναι μόνιμες και παρουσιάζουν αργή ανάπτυξη,
ή και επιδείνωση αναλογικά με την αύξηση του
ασθενή² (Εικόνα 1). Διαχωρίζονται από τα αιμαγγειώματα από το γεγονός ότι δεν παρουσιάζουν μιτωτική δραστηριότητα και είναι GLUT–1 αρνητικές³. Ο
συγκεκριμένος μεταφορέας της γλυκόζης, ο οποίος
δεν απαντάται στη φυσιολογική αγγείωση του δέρμαEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:3 143-158, 2012

τος, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαφοροδιάγνωση ανάμεσα στα αιμαγγειώματα και τις αγγειακές δυσπλασίες ειδικά στα αρχικά τους στάδια4.
Η αγγειογένεση είναι μια περίπλοκη διαδικασία
η οποία ξεκινά από την εμβρυική ζωή. Μετά τη γέννηση, τα αγγεία διατηρούνται σε μία σταθερή κατάσταση μέσα από λεπτές ισορροπίες διαφόρων παραγόντων όπως είναι ο VEGF, o TGF - β1 κ.α. Αγγειογένεση μπορεί να παρατηρηθεί και σε έναν ενήλικα
υπό ορισμένες συνθήκες, άλλοτε φυσιολογικές (π.χ.
τραύμα) και άλλοτε όχι (π.χ. θρόμβωση, αρτηριο-
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Ε. Σουρά, Χ. Στεφανάκη, Α. Κατσαρού-Κάτσαρη
Åéêüíá 1 – Η φυσική πορεία των αιμαγγειωμάτων και των αγγειακών δυσπλασιών7.

Ðßíáêáò 1

σκλήρυνση). Όσον αφορά τις αγγειακές δυσπλασίες,
η λεπτή αυτή ισορροπία διαταράσσεται λόγω μεταλλάξεων σε γονίδια που αφορούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι glomuvenous δυσπλασίες στις οποίες επηρεάζεται απευθείας ο αγγειακός λείος μυς5,6.
Οι αγγειακές δυσπλασίες ταξινομούνται με δυο
διαφορετικούς τρόπους: ανάλογα με το τύπο του αγγείου που προεξάρχει, και σε χαμηλής ή υψηλής

ροής ανάλογα από το αν στην δυσπλασία εμπεριέχεται ή όχι αρτηριακό μέρος (Πίνακας 1).
Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των αγγειακών δυσπλασιών είναι κοινά για σχεδόν όλες τις δυσπλασίες αν και, θα πρέπει να προσαρμόζονται στα ειδικά χαρακτηριστικά του αγγείου που προσβάλλεται.
Έτσι, στις τριχοειδικές δυσπλασίες παρατηρείται
αυξημένος αριθμός και διεύρυνση τριχοειδικών αγγείων στο χόριο, στις φλεβικές δυσπλασίες παρατη-

Ταξινόμηση των αγγειακών δυσπλασιών
Τριχοειδικού τύπου

Τριχοειδικές δυσπλασίες
Τηλαγγειεκτασίες
Αγγειοκερατώματα

Χαμηλής ροής

Φλεβικού τύπου

Φλεβικές δυσπλασίες
Φλεβικές λίμνες
Glomuvenous δυσπλασίες

Χαμηλής ροής

Λεμφικού τύπου

Λεμφικές δυσπλασίες

Χαμηλής ροής

Σύνθετες αγγειακές δυσπλασίες

CVM, CLM, LVM, CLVM

Χαμηλής ροής

Αρτηριακού τύπου

Αρτηριακή δυσπλασία
Αρτηριοφλεβώδης fistula
Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία

Υψηλής ροής

Σύνθετες αγγειακές δυσπλασίες

AVM-LM, CM-AVM
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ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ
ρούνται διευρυμένα αγγεία με λεπτό τοίχωμα και
ανωμάλως αναστομούμενα, στις λεμφικές δυσπλασίες παρατηρούνται διευρυμένα, ανώμαλα λεμφικά
αγγεία με λεπτό ενδοθήλιο και τέλος, στις αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες παρατηρούνται αγγεία με
ανωμάλως πεπαχυμένα τοιχώματα και αναστομώσεις αρτηριών – φλεβών χωρίς ενδιάμεσα τριχοειδικά αγγεία7. Υπάρχουν και ορισμένες αγγειακές δυσπλασίες με ιδιαίτερα ιστολογικά χαρακτηριστικά
(όπως π.χ. οι Glomuvenous δυσπλασίες) οι οποίες
θα περιγραφούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη
συνέχεια.

ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚEΣ ΔΥΣΠΛΑΣIΕΣ –––––––––––––––––––
Οι τριχοειδικού τύπου δυσπλασίες εμφανίζονται
περίπου στο 0,3% - 0,5% των νεογέννητων και με
την ίδια συχνότητα σε αγόρια και κορίτσια8. Είναι
βλάβες παρούσες κατά τη γέννηση και κλινικά ομοιάζουν με μώλωπα ή ερύθημα. Μπορούν να είναι μονήρεις ή πολλαπλές. Κύρια εντόπιση (90%) είναι η
κεφαλή ή ο τράχηλος, απαντώνται, όμως, και σε
οποιοδήποτε σημείο του σώματος9,2.
Ιστολογικά, οι τριχοειδικές δυσπλασίες χαρακτηρίζονται από διευρυμένα αγγεία τα οποία έχουν φυσιολογικά τοιχώματα. Μια υπόθεση αναφέρει ότι
αποτελούν υπολείμματα του αδιαφοροποίητου τριχοειδικού πλέγματος10. Μία άλλη υπόθεση αναφέρει
ότι οφείλονται σε αγγεία θηλώδους και άνω δικτυωτού χορίου τα οποία είναι εκτατικά λόγω παθολογικής νεύρωσης2. Γεγονός είναι, ότι μετά από ανοσοϊστοχημική εξέταση παρατηρείται εμφανώς μειωμένη
πυκνότητα νευρώνων. Αυτό υποδηλώνει ότι ή τα τριχοειδικά αγγεία είναι διατεταμένα εξαιτίας αυτής της
ελλαττωματικής νεύρωσης11, ή ότι, αντιθέτως, η ελλαττωματική νεύρωση υφίσταται εξαιτίας της κακής
κυκλοφορίας του αίματος λόγω της διάτασης των αγγείων12. Ο VEGF, ο οποίος εκκρίνεται από τα περιφερικά νεύρα, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο σε
όλη αυτή τη διαδικασία13.
Η κλινική πορεία των τριχοειδικών δυσπλασιών
είναι σταδιακά επιδεινούμενη, ανάλογα με την αύξηση των ασθενών2. Έτσι, οι βλάβες που πρωτοεμφανίζονται ως μώλωπες, έως την ηλικία των 20-35 ετών
εξελίσσονται σε βλάβες που χαρακτηρίζονται από
έντονη επίταση χρώματος, υπερπλασία της επιδερμίδος και οζίδια ή, ακόμη και, πυογόνα κοκκιώματα14.
Εάν δε, η τριχοειδική δυσπλασία περιλαμβάνει την
άνω γνάθο, τότε μπορεί να παρατηρηθεί υπερπλασία
των οστών, του άνω χείλους και των ούλων, κάτι που
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εκτός από δυσμορφία μπορεί να οδηγήσει και σε δυσκολία μάσησης.
Οι τριχοειδικές δυσπλασίες που καταλαμβάνουν
τα άκρα χωρίζονται δύο τύπους, σε αυτές με κηλιδώδη κατανομή και σε εκείνες με γεωγραφική κατανομή. Ο πρώτος τύπος, είναι η πιο καλοήθης μορφή
τριχοειδικής δυσπλασίας και χαρακτηρίζεται από
ανώμαλα όρια και ερυθρότητα που υποχωρεί με το
πέρασμα των χρόνων. Αντιθέτως, ο γεωγραφικός τύπος χαρακτηρίζεται από σαφώς αφοριζόμενα όρια,
επίταση του χρώματος με την αύξηση του ασθενή, με
πιθανή υπερπλασία του άκρου που προσβάλλεται,
χωρίς παρουσία υπερπλασίας της επιδερμίδας ή
οζιδίων15.
Σημαντική είναι η διαφοροδιάγνωση των τριχοειδικών δυσπλασιών από τα αιμαγγειώματα, και πιο
συγκεκριμένα από τις παροδικές ερυθηματώδεις κηλίδες (salmon patch). Οι βλάβες αυτές απαντώνται
στο 70% των φυσιολογικών νεογνών και εντοπίζονται κεντροπροσωπικά, στον τράχηλο, τα βλέφαρα, το
άνω χείλος και το μέτωπο. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι αποδράμουν έως το πρώτο έτος της ζωής2.

Θεραπεία τριχοειδικών δυσπλασιών
Η κύρια θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών
είναι τα παλμικά laser χρωστικής. Ο τρόπος δράσης
αυτών των laser είναι μέσω της αρχής της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Τα laser αυτά, χαρακτηρίζονται από τέσσερις βασικές παραμέτρους. Το μήκος
κύματος (590, 595, 600 nm), το χρόνο παλμού (1,5
– 40 msec), το μέγεθος δέσμης (>3 mm, συνήθως 710 mm) και την ενεργειακή πυκνότητα (με τις υψηλές πυκνότητες να είναι πιο αποτελεσματικές). Η αιμοσφαιρίνη απορροφά την ενέργεια του laser, με
αποτέλεσμα να προκαλείται θρόμβωση των αγγείων
και κατ’ επέκταση καταστροφή τους.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν
την ανταπόκριση των τριχοειδικών δυσπλασιών στη
θεραπεία με τα PDL. Καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στους ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία σε
ηλικία μικρότερη των 10 ετών και σε αυτή τη περίπτωση συνήθως δε παρατηρούνται υποτροπές. Αντιθέτως, εάν η θεραπεία καθυστερήσει, οι βλάβες θα
υποτροπιάσουν στο 11%-50% των ασθενών μέσα σε
3-4 έτη. Γενικά, η συντριπτική πλειοψηφία των τριχοειδικών δυσπλασιών (75%) θα βελτιωθεί μετά
από, κατά μέσο όρο, 6 θεραπείες17.
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία είναι το μέγεθος της βλάβης (με
καλύτερη ανταπόκριση σε βλάβες μικρότερες των 20
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cm2), το βάθος και το μέγεθος των αγγείων, η εντόπιση της βλάβης (με χειρότερα αποτελέσματα στις δυσπλασίες που εντοπίζονται κεντροπροσωπικά, πάνω
στη κατανομή του V2 κλάδου τριδύμου, στον κορμό
και στα κάτω άκρα) και –τέλος – το χρώμα της δυσπλασίας (οι ερυθρές βλάβες έχουν τη καλύτερη ανταπόκριση, σε αντίθεση με τις ιώδεις ή ροδόχροες).
Ουδεμία θεραπεία, δυστυχώς, υπάρχει χωρίς παρενέργειες. Οι σημαντικότερες παρενέργειες των PDL
χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: στις άμεσες και στις
απώτερες. Στις άμεσες παρενέργειες εντάσσονται: η
πορφυρική αντίδραση (100%), το οίδημα (100%), η
φυσαλιδοποίηση (5,9%) και η εφελκιδοποίηση
(0,7%), Στις απώτερες παρενέργειες συμπεριλαμβάνονται: η υπερμελάγχρωση (9,1%), οι ατροφικές ουλές (4,3%), η υπομελάγχρωση (1,4%) και οι υπερτροφικές ουλές (0,7%)19. Πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το όφελος της θεραπείας σε σχέση με
τη πιθανότητα εμφάνισης κάποιας παρενέργειας. Δεδομένου της προοδευτικά επιδεινούμενης πορείας
των τριχοειδικών δυσπλασιών και των επιπλοκών
τους, δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή από την αντιμετώπιση τους σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία
γίνεται.

Σχετιζόμενα σύνδρομα με τις τριχοειδικές
δυσπλασίες
Σύνδρομο Sturge – Weber
To σύνδρομο Sturge –Weber είναι μια σπάνια
συγγενής διαταραχή που εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα σε αγόρια και κορίτσια14. Στην παθογένεια
του συνδρόμου εμπλέκεται κάποια ανωμαλία στο
σχηματισμό της κεφαλικής νευρικής ακρολοφίας κατά την οργανογένεση6. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία τριχοειδικής δυσπλασίας προσώπου σε συνδυασμό με ομόπλευρη αγγειακή δυσπλασία των λεπτομηνίγγων και του οφθαλμού25. Η τριχοειδική δυσπλασία μπορεί να καλύπτει και τους τρεις κλάδους
του τριδύμου. Στα παιδιά που εμπλέκεται ο 1ος κλάδος και συγκεκριμένα η περιοχή του άνω κανθού, η
συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου είναι αυξημένη (8%) σε σχέση με άλλα παιδιά που παρουσιάζουν δυσπλασία μόνο στον 2ο ή 3ο κλάδο15. Παρατηρούνται, ακόμη, λεπτομηνιγγικές αγγειακές δυσπλασίες κυρίως στους μετωπιαίους λοβούς και λιγότερο
συχνά στους κροταφικούς και βρεγματικούς λοβούς.
Συνέπεια αυτού είναι η εμφάνιση σπασμών στο 55 –
90% των ασθενών, οι οποίοι μπορούν να είναι εντοπισμένοι ή γενικευμένοι. Όσο μεγαλύτερη είναι η
έκταση της δυσπλασίας τόσο σοβαρότεροι οι σπα-

σμοί και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα εμφάνισης
διανοητικής καθυστέρησης. Τέλος, παρατηρείται αγγειακή δυσπλασία του χορειοειδούς του οφθαλμού.
Χαρακτηριστικό σύμπτωμα, επομένως, του συνδρόμου είναι η εμφάνιση γλαυκώματος14.
Σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις σε υποψία εμφάνισης του συνδρόμου είναι η αξονική και η μαγνητική τομογραφία (κυρίως για τις νευρολογικές
εκδηλώσεις της νόσου) και η ακτινογραφία κεφαλής,
η οποία σε πιο προχωρημένα στάδια θα αποκαλύψει
αποτιτανώσεις δίκην γραμμής τραμ2.
Η θεραπεία είναι κυρίως παρηγορητικού χαρακτήρα και γίνεται με τη χορήγηση αντιεπιληπτικών
και χρήση PDL για την αντιμετώπιση της τριχοειδικής δυσπλασίας. Σημαντική είναι και η παρακολούθηση για την εμφάνιση γλαυκώματος η οποία γίνεται
ανά 4 μήνες τον πρώτο χρόνο και ύστερα ανά έτος
για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της ζωής2.

Σύνδρομο Klippel – Trenauney
Το σύνδρομο Klippel – Trenauney είναι μια σπάνια
συγγενής διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την παρουσία τριχοειδικής δυσπλασίας άκρου, σε συνδυασμό με οίδημα των μαλακών ιστών με ή χωρίς υπερτροφία του άκρου14. Τρίτο βασικό χαρακτηριστικό του
συνδρόμου αυτού είναι η ύπαρξη κιρσών που μπορεί
να περιλαμβάνουν και το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο.
Η συγγενής αυτή διαταραχή θα πρέπει να προσεγγίζεται ως μια μικτή αγγειακή δυσπλασία με τριχοειδικό,
φλεβικό και (πιθανό) λεμφικό χαρακτήρα20.
Η αιτία εμφάνισης του συνδρόμου είναι άγνωστη,
όμως, σύμφωνα με κάποιες θεωρίες πιθανώς να ενοχοποιείται κάποια ανωμαλία στη διάπλαση του μεσοδέρματος που οδηγεί σε εμφάνιση αγγειακών δυσπλασιών21. Άλλες θεωρίες ενοχοποιούν μεταλλάξεις στο
γονίδιο Ε133Κ με αποτέλεσμα την αυξημένη έκφραση
του VG5Q, ενός προ-αγγειογενετικού παράγοντα22.
Κύριο χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι η παρουσία τριχοειδικής δυσπλασίας που συνήθως εντοπίζεται στο κάτω άκρο (75%). Σπανιότερη εντόπιση
είναι το άνω άκρο, ενώ, όταν προσβάλλεται το άνω
και το κάτω άκρο ταυτόχρονα, η εντόπιση είναι πάντα ετερόπλευρη23. Η τριχοειδική δυσπλασία μπορεί
να είναι γεωγραφικού ή κηλιδώδους τύπου. Στη πρώτη περίπτωση, οι επιπλοκές είναι συχνότερες. Κύριο
πρόβλημα αποτελεί η υπερτροφία του σκέλους και
οι κιρσοί των φλεβών, που μπορεί να οδηγήσουν σε
οίδημα, θρομβοφλεβίτιδα, ερυσίπελας, δερματίτιδα
εκ στάσεως, εξελκώσεις, διαταραχές πήξης και δυσλειτουργία του άκρου24.
Διαγνωστικά εργαλεία αποτελούν ο υπέρηχος
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Doppler και Duplex – Triplex, οι οποίοι μπορούν να
αποκαλύψουν κάποια υποβόσκουσα φλεβική ή αρτηριοφλεβώδη διαφυγή, καθώς και η μαγνητική τομογραφία, η οποία είναι χρήσιμη στην εκτίμηση του οιδήματος των μαλακών μορίων, της υπερτροφίας του
άκρου και στην διερεύνηση της ύπαρξης λεμφικής
δυσπλασίας.
Η θεραπεία είναι κυρίως παρηγορητική και περιλαμβάνει την τακτική παρακολούθηση για την αποφυγή θρομβοεμβολικών επεισοδίων και την χρήση
ειδικών καλτσών για τους κιρσούς. Σε υπερτροφία
σκέλους μεγαλύτερη των 2 cm απαραίτητη είναι η
συνεκτίμηση από ορθοπεδικό, ενώ οι ασθενείς με
συμπτωματικούς κιρσούς θα πρέπει να υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.

Phacomatosis pigmentovascularis
Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση τριχοειδικής δυσπλασίας σε συνδυασμό με κάποιο τύπο μελαγχρωματικού σπίλου (Πίνακας 2).
Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν την ύπαρξη
και ενός 5ου τύπου ο οποίος αποτελεί συνδυασμό
τριχοειδικής δυσπλασίας με μαρμαροειδές δέρμα
και μογγολοειδείς κηλίδες32. Ο πιο συχνός τύπος είναι ο 2ος και αποτελεί το 80% των περιπτώσεων31.
Γενικώς, αν και οι δερματικές εκδηλώσεις είναι οι
συχνότερες, πάντα θα πρέπει να γίνεται οφθαλμολογική εκτίμηση για τον αποκλεισμό συνύπαρξης συνδρόμου Sturge-Weber, ειδικά εάν η τριχοειδική δυσπλασία εντοπίζεται στην κεφαλή.
Σύνδρομο Parkes – Weber
Το σύνδρομο Parkes – Weber αποτελεί μια σπανιότατη συγγενή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από

υπερτροφία σκέλους άμεσα σχετιζόμενη με μια υψηλής ροής τριχοειδική και αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία άκρου. Η δυσπλασία εντοπίζεται συχνότερα στο
κάτω άκρο και έχει σταδιακά επιδεινούμενη πορεία27.
Σημαντική είναι η διαφοροδιάγνωση από το σύνδρομο Klippel – Trenauney καθώς η κλινική εικόνα
είναι όμοια αλλά η πρόγνωση διαφορετική, με αυτή
του συνδρόμου Parkes – Weber να είναι χειρότερη.
Διαφοροδιαγνωστικά εργαλεία αποτελούν ο υπέρηχος Doppler και η μαγνητική αγγειογραφία26. Η θεραπεία είναι συμπτωματική.

Σύνδρομο του Πρωτέα
To σύνδρομο του Πρωτέα είναι μία εξαιρετικά
σπάνια νόσος, και χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη
ανάπτυξη και πολλαπλούς αμαρτώδεις όγκους. Θεωρητικά, το σύνδρομο αυτό είναι αποτέλεσμα μωσαϊκισμού κάποιου θανατηφόρου γονιδίου28.
Συμπτώματα του συνδρόμου είναι εμφανή κατά
τη γέννηση. Διαγνωστικά κριτήρια αποτελούν η παρουσία υπερτροφικών παλαμών και πελμάτων, χοριακών σπίλων, υποδόριων οζιδίων, δυσπλασίας του
κρανίου και ο αυξημένος ρυθμός ανάπτυξης29. Παρατηρείται ασύμμετρη υπερτροφία προσώπου, κορμού ή άκρων, ενώ διαγνωστική είναι η υπερτροφία
παλαμών και πελμάτων που ομοιάζει χαρακτηριστικά με τις αύλακες και τις έλικες του εγκεφάλου. Οι
χοριακοί σπίλοι που παρατηρούνται είναι υπό ή
υπερχρωματικοί και μυρμηκιώδεις30.
Η διάγνωση τίθεται συνήθως από τη κλινική εικόνα και η θεραπεία είναι συμπτωματική.

Ðßíáêáò 2

ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––
Η ταξινόμηση της Phacomatosis pigmentovascularis31
Υπότυπος Α: Δερματικές μορφές

Τύπος 1Α: Tριχοειδική δυσπλασία & επιδερμιδικός
σπίλος
Τύπος 2Α: Tριχοειδική δυσπλασία & Μογγολικές
κηλίδες
Τύπος 3Α: Tριχοειδική δυσπλασία & σπιλοκυτταρικός σπίλος
Τύπος 4Α: Tριχοειδική δυσπλασία & Μογγολικές
κηλίδες & σπιλοκυτταρικός σπίλος
Υπότυπος Β: Συστηματική μορφή
Τύποι 1Β έως 4Β: Ως άνωθεν μαζί με Σύνδρομο
Klippel – Trenauney ή
Σύνδρομο Sturge-Weber ή σπίλο του Ota

Ôüìïò 23, Ôåý÷ïò 3, Ioύλιος - Σεπτέμβριος 2012

Οι τηλαγγειεκτασίες είναι διευρυμένα τριχοειδή
αγγεία που μπορεί να έχουν τη μορφή λεπτών και
ανώμαλου σχήματος ερυθρών ή ιωδών γραμμών, σαφώς περιγεγραμμένων κηλίδων ή σιγμοειδών βλατίδων. Υπάρχουν τρία είδη τηλαγγειεκτασιών: οι εντοπισμένες τηλαγγειεκτασικού τύπου αγγειακές δυσπλασίες, οι τηλαγγειεκτασίες στα πλαίσια συνδρόμου και οι δευτεροπαθείς τηλαγγειεκτασίες.

Εντοπισμένες τηλαγγειεκτασικού τύπου
αγγειακές δυσπλασίες
Οι τηλαγγειεκτασίες αυτού του τύπου ανευρίσκονται χωρίς να σχετίζονται με κάποιο σύνδρομο ή με
συστηματική νόσο και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.
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1. Ετερόπλευρη σπιλοειδής τηλαγγειεκτασία
Η ετερόπλευρη σπιλοειδής τηλαγγειεκτασία χαρακτηρίζεται από εκ γενετής ή επίκτητες τηλαγγειεκτασίες με μονομερή γραμμοειδή κατανομή. Οι
βλάβες ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko και εντοπίζονται πιο συχνά πάνω στο 3ο και 4ο αυχενικό
δερμοτόμιο (και σπανιότερα στο θωρακικό δερμοτόμιο)33.
Οι αιτίες εμφάνισης είναι άγνωστες. Ο συγγενής
τύπος είναι πιο συχνός στους άνδρες ενώ ο επίκτητος στις γυναίκες. Υπάρχει συσχετισμός με τα επίπεδα οιστρογόνων και παρατηρείται επιδείνωση κατά
την εφηβεία και την εγκυμοσύνη34. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ίσως να υπάρχει σχέση και με
ηπατικές νόσους όπως η λοίμωξη από HCV, η αλκοολική ηπατίτις και ο μεταστατικός καρκίνος του
ήπατος35.
Διαγνωστικά, πρέπει να διενεργείται τεστ κυήσεως, εργαστηριακός έλεγχος για την εκτίμηση των
ηπατικών ενζύμων και ορολογικός έλεγχος για ηπατίτιδες.
Η θεραπευτική προσέγγιση είναι μέσω χρήσης
PDL ή ειδικού μακιγιάζ και γίνεται για αισθητικούς,
κυρίως, λόγους36.
2. Κληρονομική καλοήθης τηλαγγειεκτασία
Η κληρονομική καλοήθης τηλαγγειεκτασία είναι
μία σπάνια συγγενής διαταραχή. Χαρακτηρίζεται
από τηλαγγειεκτασίες που μπορεί να έχουν τη μορφή βλατίδων, πλακών ή απλού ερυθήματος 37 . Οι
βλάβες εμφανίζονται συνήθως πριν την εφηβεία38.
Καθώς η κύρια εντόπιση των τηλαγγειεκτασίων, εκτός
από το δέρμα, είναι τα χείλη και ο βλεννογόνος του
στόματος, σημαντικό είναι να γίνεται διαφοροδιάγνωση από την κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία, καθώς τα δυο νοσήματα μοιράζονται γονίδια αλλά έχουν τελείως διαφορετική πρόγνωση39.
3. Γενικευμένη τηλαγγειεκτασία
Η γενικευμένη τηλαγγειεκτασία είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τηλαγγειεκτασίες ερυθρού χρώματος, στικτές, γραμμοειδείς ή κηλιδώδεις
που εντοπίζονται, κυρίως, στα κάτω άκρα και έχουν
αμφοτερόπλευρη κατανομή40.
Η αιτία της νόσου είναι άγνωστη. Συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες κατά την 4η ή 5η δεκαετία της
ζωής 41 . Η θεραπευτική προσέγγιση γίνεται μέσω
χρήσης IPL, PDL και Nd;YAG χωρίς ικανοποιητικά
αποτελέσματα ακόμη και μετά από αρκετές συνεδρίες λόγω της εντόπισης και του χρώματος των βλαβών42. Καθώς η διαταραχή αυτή προκαλεί μόνο αι-

σθητικό πρόβλημα προτιμότερο είναι να συνιστάται
η χρήση ειδικού καλυπτικού μακιγιάζ.

Τηλαγγειεκτασίες στα πλαίσια συνδρόμου
1. Cutis marmorata telangiectatica congenita
Η Cutis marmorata telangiectatica congenita είναι μια σπάνια συγγενής αγγειακή διαταραχή που
χαρακτηρίζεται από μια μόνιμη αγγειεκτασία δικτυωτού τύπου, που θυμίζει κατά πολύ το φυσιολογικό
μαρμαροειδές δέρμα43.
Η νόσος είναι συχνότερη στα κορίτσια και είναι
αγνώστου αιτιολογίας. Πιθανώς να οφείλεται σε ένα
αυτοσωμικό επικρατών γονίδιο ποικίλης διεισδυτικότητας44.
Κλινικά, παρατηρείται αγγειακή δυσπλασία δικτυωτού τύπου, η οποία δεν υποστρέφει με τη θερμότητα όπως το φυσιολογικό μαρμαροειδές δέρμα
στα νεογνά. Οι βλάβες μπορεί να παρουσιάζουν ερύθημα ποικίλης έντασης, ενώ το δέρμα μπορεί να είναι ατροφικό ή και εξελκώμενο, ιδίως στους αγκώνες
και τα γόνατα. Η νόσος μπορεί να είναι εντοπισμένη
και να έχει δερμοτομική κατανομή, ή γενικευμένη
και να παρουσιάζει και εξωδερματικές εκδηλώσεις.
Οι πιο συχνές εξωδερματικές εκδηλώσεις είναι το
γλαύκωμα, ο υποθυρεοειδισμός, η μειωμένη ανάπτυξη, συγγενής σπίλος, aplasia cutis congenita, εκτεταμένη μογγολοειδής κηλίδα, ασυμμετρία κρανίου,
συνδακτυλία, σκολίωση, οι ανωμαλίες γεννητικών
οργάνων, η υποπλασία σκέλους κ.α. Γενικά, η Cutis
marmorata telangiectatica congenita υποστρέφει
μέσα σε δυο έτη από τη γέννηση ποτέ, όμως, πλήρως45.
Η διαφοροδιάγνωση συμπεριλαμβάνει το φυσιολογικό μαρμαροειδές δέρμα, το σύνδρομο Bochenheimer, τη συγγενή πελίδνωση που παρατηρείται
στο σύνδρομο Cornelia de Lange, στη τρισωμία 21
και την ομοκυστεϊνουρία καθώς και το νεογνικό λύκο46.
Η θεραπεία είναι συμπτωματική, μετά από αποκλεισμό συνύπαρξης κάποιου συνδρόμου, ή μέσω
χρήσης PDL.
2. Αταξία τηλαγγειεκτασία (σύνδρομο Louis – Barr)
H αταξία τηλαγγειεκτασία είναι μια σπάνια συγγενής νευραγγειακή διαταραχή και είναι αποτέλεσμα
μετάλλαξης του γονιδίου ΑΤΜ. Το γονίδιο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και έχει τρεις κυρίαρχους
ρόλους: αποτελεί ρυθμιστή της επισκευής κατεστραμμένων αλύσων DNA47, επηρεάζει τη λειτουργία των ογκοκατασταλτικών γονιδίων TP53 και
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BRCA148 και, τέλος, είναι υπεύθυνο για την καταστροφή ελαττωματικών νευρώνων κατά την ανάπτυξη
του ΚΝΣ49. Σχετίζεται επίσης με την έκφραση της
υπεροικογένειας των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών.
Έχοντας υπόψιν τις δράσεις της πρωτεΐνης του
γονιδίου ΑΤΜ, είναι πιο εύκολο να γίνουν κατανοητές οι εκδηλώσεις της νόσου. Δερματολογικώς,
χαρακτηριστικές είναι οι τηλαγγειεκτασίες του επιπεφυκότα, του προσώπου, του τραχήλου καθώς και
των άνω και κάτω άκρων. Από το νευρικό σύστημα
παρατηρούνται κυρίως συμπτώματα από την παρεγκεφαλίδα όπως: παρεγκεφαλιδική αταξία, δυσαρθρία, μυοκλωνίες και διανοητική καθυστέρηση51.
Ενδοκρινολογικά μπορεί να παρατηρηθεί σακχαρώδης διαβήτης και διαταραχές ανάπτυξης. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα για
λοιμώξεις αναπνευστικού (ειδικά αυτές που προκαλούνται από τον πνευμονιόκοκκο)50. Επίσης, έχουν
αυξημένο ρίσκο εμφάνισης νεοπλασιών, ειδικά λευχαιμιών, λεμφωμάτων και καρκίνου του μαστού, κάτι που ισχύει και για τους φορείς του γονιδίου.
Ακόμη ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι η αυξημένη ευαισθησία που παρουσιάζουν οι ασθενείς στην ιονίζουσα ακτινοβολία και
στα ραδιομιμητικά φάρμακα, πιθανώς λόγω της μειωμένης ικανότητας τους για επισκευή των κατεστραμμένων αλύσων DNA.
Στον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκονται υψηλά
επίπεδα α-FP και CEA και χαμηλά επίπεδα IgA και
IgG–2. Η διενέργεια MRI μπορεί να αποκαλύψει παρεγκεφαλιδική ατροφία, η οποία σε συνδυασμό με
τα χαμηλά επίπεδα των ανοσοσφαιρινών και την αυξημένη α-FP μπορεί να θέσει τη διάγνωση της νόσου.
Η θεραπεία είναι καθαρά συμπτωματική, και γίνεται με τη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής και την
αναπλήρωση ανοσοσφαιρινών.

3. Κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία
(σύνδρομο Rendu – Osler-Weber)
Η κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία είναι μια συγγενής διαταραχή που κληρονομείται με
αυτοσωμικό επικρατούντα τρόπο και χαρακτηρίζεται
από σιγμοειδείς, γραμμοειδείς, αραχνοειδείς ή οζώδεις τηλαγγειεκτασίες, που εντοπίζονται στις παρειές, στη μύτη, στα χείλη, στο βλεννογόνο του στόματος και στα δάκτυλα. Παρατηρούνται επίσης τηλαγγειεκτασίες εσωτερικών οργάνων και αρτηριοφλεβώδη συρίγγια52. Τα γονίδια που ενοχοποιούνται είναι
το HHT-1 και το HHT-2 τα οποία είναι υπεύθυνα για
την παραγωγή της ενδογλίνης και της ALK1 αντίστοιχα. Οι δυο αυτές πρωτεΐνες παίζουν ρόλο στη ρύθμι-
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ση της σταθερότητας του ενδοθηλίου των αγγείων μέσω του TGF-β5.
Εκτός από τις δερματικές βλάβες, το πιο συχνό
σύμπτωμα είναι οι αιμορραγίες. Στο 80% περίπου
των ασθενών παρατηρείται επίσταξη κατά την εφηβεία53. Κατά την ενήλικο ζωή παρατηρούνται αιμορραγίες από το γαστρεντερικό σύστημα λόγω αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και γαστρεντερικών τηλαγγειεκτασιών. Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες μπορούν
να εμφανιστούν και στο ήπαρ, τους πνεύμονες, και
το ΚΝΣ. Πνευμονική συμμετοχή της νόσου μπορεί
να οδηγήσει σε αιμόπτυση ή και αιμοθώρακα ενώ
συμμετοχή του ΚΝΣ μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αποστηματίων στον εγκέφαλο, θρομβοεμβολικά επεισόδια και επιληπτικές κρίσεις55.
Για να τεθεί κλινικά η διάγνωση της κληρονομικής αιμορραγικής τηλαγγειεκτασίας θα πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω χαρακτηριστικά55:
I. Επίσταξη αυθόρμητη και υποτροπιάζουσα
II. Πολλαπλές τηλαγγειεκτασίες προσώπου και
στόματος
III. Αγγειακές δυσπλασίες εσωτερικών οργάνων
(πνεύμονες, γαστρεντερικό, εγκέφαλος)
IV. Πρώτου βαθμού συγγενής με κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία
Η θεραπεία είναι παρηγορητική και γίνεται μέσω
παρακολούθησης του ασθενή με γαστροσκόπηση και
κολονοσκόπηση, και χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής
και σιδήρου όπου κριθεί αναγκαίο.

Δευτεροπαθείς τηλαγγειεκτασίες
Οι δευτεροπαθείς τηλαγγειεκτασίες είναι οι συχνότερες τηλαγγειεκτασίες. Σχετίζονται άμεσα με κάποια συστηματική νόσο. Ορισμένα από τα αίτια των
δευτεροπαθών τηλαγγειεκτασιών παραθέτονται παρακάτω (Πίνακας 3)

ΑΓΓΕΙΟΚΕΡΑΤΩΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––
Τα αγγειοκερατώματα είναι υπερκερατωσικές αγγειακού τύπου βλάβες, και χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: τα εντοπισμένα και τα διάχυτα.

Εντοπισμένα αγγειοκερατώματα
Αγγειοκεράτωμα circumscriptum
Το αγγειοκεράτωμα circumscriptum είναι μια
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Αίτια δευτεροπαθών τηλαγγειεκτασιών
Έκθεση στον ήλιο
Laser ή κρυοθεραπεία
Ακτινοθεραπεία

BCC
Νοσήματα κολλαγόνου (δερματομυοσίτιδα, ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία)
Σύνδρομο Cushing

στην εμφάνιση του59. Συχνά υπάρχει ιστορικό χειμέτλων που υποδηλώνει μια πιθανή τραυματική αιτιολογία λόγω έκθεσης στο κρύο. Οι βλάβες είναι
πολλαπλές και εντοπίζονται στη ράχη και τα πλάγια των δακτύλων καθώς και στους αγκώνες και τα
γόνατα. Είναι συνήθως ασυμπτωματικές όμως σπάνια, μπορεί να προκαλέσουν εξελκώσεις των άκρων
δακτύλων60.
Η θεραπεία εκλογής είναι ο καυτηριασμός, το
laser ή η κρυοθεραπεία61.

Κίρρωση
Εγκυμοσύνη
Αντισυλληπτικά
Τοπικά κορτικοστεροειδή
Μεταστατικός καρκίνος
Λιποειδική νεκροβίωση
Ποικιλόδερμα
Ροδόχρους νόσος
Telangiectasia macularis eruptiva perstans
Xeroderma pigmentosum
Ελαστικό ψευδοξάνθωμα

σπάνια βλάβη που εμφανίζεται ως υπερκερατωσική
αγγειακή πλάκα κυανού ή μαύρου χρώματος. Είναι
παρόν κατά τη γέννηση, έχει δερμοτομική κατανομή
και εντοπίζεται συνηθέστερα στο κάτω άκρο, αλλά
μπορεί να ανευρεθεί και στα άνω άκρα, τον κορμό,
το πρόσωπο και τη ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας.
Με την αύξηση της ηλικίας μπορεί να γίνει μυρμηκιώδες και να αποκτήσει βαθύτερο χρώμα56.
Η διαφοροδιάγνωση από το μυρμηκιώδες αιμαγγείωμα, τις μικροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες και
το ψευδολυμφωματώδες αγγειοκεράτωμα (σύνδρομο
APACHE) μπορεί να είναι δύσκολη και γίνεται μόνο
μέσω ιστολογικής εξέτασης57.
Η θεραπεία επιλέγεται ανάλογα με το μέγεθος
των βλαβών και είναι είτε καυτηριασμός ή laser ή
χειρουργική αφαίρεση58.

Αγγειοκεράτωμα Mibelli
Το αγγειοκεράτωμα Mibelli εμφανίζεται στη ηλικία των 10-14 ετών ως έντονα ερυθρές σιγμοειδείς
κηλίδες και εξελίσσεται σε επηρμένες, υπερκερατωσικές, σκοτεινέρυθρες βλατίδες. Κληρονομείται
με επικρατούντα αυτοσωμικό τρόπο που παρουσιάζει ποικίλη διεισδυτικότητα, δεν είναι όμως απίθανη και η συμμετοχή περιβαλλοντικών παραγόντων

Μονήρες βλατιδώδες αγγειοκεράτωμα
Το μονήρες βλατιδώδες αγγειοκεράτωμα είναι
μία κυανόμαυρη, μυρμηκιώδης βλατίδα η οποία εντοπίζεται κυρίως στα κάτω άκρα. Εμφανίζεται σε ηλικία από 10 έως 40 ετών και έχει τραυματική αιτιολογία. Είναι ασυμπτωματικό, αλλά διαφοροδιαγνωστικά πρέπει να διαχωριστεί από μια απλή μυρμηκιά,
ένα μελαγχρωματικό σπίλο ή ακόμη και ένα πιθανό
μελάνωμα62.
Θεραπεία δεν είναι απαραίτητη, εκτός και αν είναι δύσκολη η διάκριση από το μελάνωμα, οπότε και
αφαιρείται χειρουργικά.
Αγγειοκεράτωμα αιδοίου/oσχέου (Αγγειοκεράτωμα Fordyce)
Τα αγγειοκερατώματα Fordyce είναι έντονα ερυθρές βλατίδες, διαμέτρου 1-4 mm και εντοπίζονται
στο αιδοίο ή το όσχεο14. Σπάνια, βλάβες μπορεί να
παρατηρηθούν στην κλειτορίδα ή την ουρήθρα.
Αποτελούν τα συνηθέστερα από όλα τα αγγειοκερατώματα και γίνονται συχνότερα με την αύξηση της
ηλικίας, με ποσοστά εμφάνισης που κυμαίνονται
από 0,6% στους εφήβους έως 17% σε άτομα ηλικίας 70 ετών. Συνήθως είναι ασυμπτωματικά, μπορεί όμως να συνοδεύονται από κνησμό ή ερυθρότητα62.
Στα αίτια εμφάνισης στους άνδρες συμπεριλαμβάνονται η αυξημένη φλεβική πίεση (λόγω όγκων
της επιδιδυμίδος ή του ουροποιητικού συστήματος, κηλών, τραύματος και θρομβοφλεβίτιδος) καθώς και η ύπαρξη κιρσοκήλης63. Περίπου τα 2/3
των ασθενών παρουσιάζουν κάποιο συνοδό νόσημα. Στις γυναίκες, οι βλάβες τείνουν να εμφανίζονται λόγω χρήσης αντισυλληπτικών, κατά την εγκυμοσύνη ή μετά τον τοκετό καθώς και ύστερα από
υστερεκτομή64.
Θεραπεία δεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν
υπάρχει έντονο αισθητικό πρόβλημα οπότε και
προτιμάται η κρυοθεραπεία, ο καυτηριασμός ή το
laser14.
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Διάχυτα αγγειοκερατώματα

Ðßíáêáò 4

Αγγειοκεράτωμα corporis diffusum (νόσος Fabry)
H νόσος Fabry είναι η συνηθέστερη από τις σπάνιες νόσους των λυσοσωματίων. Κληρονομείται με
φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο και χαρακτηρίζεται από έλλειψη του ενζύμου α-γαλακτοσιδάση. Αυτή
η εκ γενετής μεταβολική διαταραχή οδηγεί στην
συσσωρευτική εναπόθεση γλυκοσφιγγολιπιδίων στα
λυσοσωμάτια των κυττάρων του αγγειακού ενδοθηλίου, των ινοβλαστών και των περικυττάρων του χορίου, της καρδιάς, των νεφρών και του αυτόνομου νευρικού συστήματος65.
Η παγκόσμια επίπτωση της νόσου κυμαίνεται από
1:40.000 έως 1:170.000. Η έναρξη της νόσου είναι
συνήθως κατά την παιδική ηλικία, με αποτέλεσμα
έως την ηλικία των 20-30 ετών να παρατηρείται πλήρης εκδήλωση όλων των συμπτωμάτων. Είναι συχνότερη στους άνδρες (καθώς το μεταλλαγμένο γονίδιο
εντοπίζεται στο χρωμόσωμα Χ), όμως ένα μεγάλο
ποσοστό των γυναικών που είναι φορείς θα παρουσιάσουν συμπτώματα, όπως αγγειοκερατώματα
(30%) ή ατροφία του κερατοειδούς χιτώνα (70%)65.
Η συμπτωματολογία ποικίλει. Αποτέλεσμα αυτού
είναι, η διάγνωση να τίθεται δύσκολα εάν στην οικογένεια δεν υπάρχει άλλο άτομο που να πάσχει από
τη νόσο. Αρχικές εκδηλώσεις είναι η εμφάνιση χρόνιων παραισθησιών, οι έντονες γαστρεντερικές διαταραχές, η δυσανεξία στη ζέστη σε συνδυασμό από
υποΐδρωσία ή ανιδρωσία και η γενικευμένη εμφάνιση αγγειοκερατωμάτων. Εάν η διάγνωση αργήσει να
τεθεί, ο ασθενής θα παρουσιάσει τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και καρδιαγγειακες και νευρολογικές εκδηλώσεις που οδηγούν στον πρόωρο θάνατο66.

Πιο χαρακτηριστικά, από το δέρμα, παρατηρούνται υπερκερατωσικές αγγειακές βλατίδες με κυανό ή
σκοτεινέρυθρο χρώμα και εντόπιση περιομφαλικά,
στους γλουτούς, στους μηρούς, στο όσχεο και στην
οσφυική χώρα14. Συστηματικά, οι εκδηλώσεις είναι
πολλαπλές (Πίνακας 4).
Η διάγνωση της νόσου τίθεται με τη βοήθεια μιας
σειράς ειδικών διαγνωστικών δοκιμασιών. Παρατηρείται μειωμένη δραστηριότητα της α-γαλακτοσιδάσης στον ορό του αίματος, στα δάκρυα, στα λευκοκύτταρα και σε καλλιέργειες κυττάρων. Ανευρίσκεται
Gb3 (ανήκει στην κατηγορία των κεραμίδιων) σε ίζημα ούρων, στον ορό του αίματος και σε καλλιέργεια
ινοβλαστών. Σε ίζημα ούρων παρατηρούνται κύτταρα
που περιέχουν διπλοθλαστικά σφαιρίδια λιπιδίων
που ονομάζονται σταυροί της Μάλτας. Τέλος, η βιοψία δέρματος και νεφρού δείχνει τη χαρακτηριστική
εναπόθεση λιπιδίων74.
Η θεραπεία της νόσου είναι συμπτωματική. Για
τα αγγειοκερατώματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κρυοθεραπεία, laser ή καυτηριασμός. Για τις συστηματικές νόσους η θεραπεία επιλέγεται ανάλογα με το
όργανο που προσβάλλεται. Τέλος, τα τελευταία χρόνια σε άτομα με νόσο Fabry χορηγείται αγωγή με ένζυμα αντικατάστασης. Τα ένζυμα αυτά είναι η αγαλσιδάση α και η αγαλσιδάση β. Η χορήγηση τους από
νεαρή ηλικία, φαίνεται να βελτιώνει τη πρόγνωση
των ασθενών καθώς και τη γενικότερη κλινική εικόνα
και πορεία της νόσου75.

ΦΛΕΒΙΚEΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ––––––––––––––––––––––––––
Οι φλεβικές δυσπλασίες είναι αγγειακές βλάβες

Συστηματικές εκδηλώσεις νόσου Fabry
Καρδιαγγειακό σύστημα

ΣΝ, βαλβιδοπάθεια, ñ LDL, αρρυθμίες, ΑΥ, μικροαγγειακές βλάβες, καρδιακή ανεπάρκεια69

Αναπνευστικό σύστημα

ΧΑΠ, δύσπνοια73

Νευρικό σύστημα

Άλγος, παραισθησίες κ. άκρων, άνοια, κατάθλιψη, εγκεφαλικά επεισόδια, ημιπληγία, αλλαγές προσωπικότητας68

Οφθαλμοί

Αλλοίωση αγγείων του αμφιβληστροειδούς, ατροφία του κερατοειδούς χιτώνα,
καταρράκτης70

Νεφροί

ΧΝΑ72

Γαστρεντερικό σύστημα

Διάρροια, δυσαπορρόφηση, έμετοι71

Άλλα

Κώφωση, υποθυρεοειδισμός, αναιμία, οστεοπενία, οστεοπώρωση74
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χαμηλής ροής που αποτελούνται από ανώμαλα φλεβικά δίκτυα παρόντα κατά τη γέννηση76. Έχουν κυανό χρώμα και εμφανίζονται ως μαλακοί, μη σφύζοντες ευπίεστοι όγκοι. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι
αλλάζουν σχήμα και μέγεθος με την άσκηση ή τη
δοκιμασία Vasalva και ότι έχουν την τάση να αυξάνονται με την αύξηση της ηλικίας14. Η επίπτωση της
νόσου είναι σποραδική, όμως έχουν αναφερθεί και
περιπτώσεις στις οποίες φαίνεται να είναι κληρονομούμενη 77 . Μελέτες δείχνουν ότι μία μετάλλαξη
στον ειδικό για τα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα
υποδοχέα TIE-2 ίσως να είναι υπεύθυνη για την δυσπλασία αυτή5.
To 40% των φλεβικών δυσπλασιών εντοπίζεται
στην κεφαλή, τον τράχηλο, τα χείλη ή το βλεννογόνο
του στόματος. Μπορεί να προκαλέσουν ασυμμετρία
προσώπου, κακή ευθυγράμμιση της άνω και κάτω
γνάθου, δυσφαγία και αποφρακτική άπνοια κατά τον
ύπνο. Ενδοκογχικές φλεβικές δυσπλασίες μπορεί να
προκαλέσουν ενόφθαλμο στην όρθια θέση και εξόφθαλμο κατά την κατάκλιση. Σπάνια παρατηρείται
συμπίεση του οπτικού νεύρου. Πολλαπλές φλεβικές
δυσπλασίες μπορεί να συνδυάζονται και με εγκεφαλικές αγγειακές δυσπλασίες78.
Οι φλεβικές δυσπλασίες του κορμού και των
άκρων αποτελούν το 40% των φλεβικών δυσπλασιών. Μπορούν να συμπεριλάβουν, εκτός από το
δέρμα, μυς και αρθρώσεις και είναι μονήρεις ή
πολλαπλές. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι οίδημα, άλγος ή αίσθημα καύσου, αποτέλεσμα αιμαρθρώσεων ή θρομβοφλεβίτιδας. Οι φλεβικές δυσπλασίες των άκρων μπορεί να οδηγήσουν σε ήπια αύξηση διαμέτρου του μέλους, και σε πιο ακραίες περιπτώσεις, σε δυσλειτουργία του. Η ακαμψία και η δυσκολία στην κίνηση λόγω της συμμετοχής των αρθρώσεων και των μυών, οδηγεί και σε οστικές ανωμαλίες όπως λέπτυνση των οστών, οστεόλυση, υποπλασία ή ακόμη και σε παθολογικά κατάγματα. Γενικώς, οι δυσπλασίες αυτού του τύπου μπορεί να αυξηθούν απότομα σε μέγεθος μετά από τραύμα, αιμορραγία, ορμονικές ανωμαλίες ή μερική εκτομή
και γι’ αυτό ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με
ιδιαίτερη προσοχή79.
Μία από τις βασικές επιπλοκές των φλεβικών δυσπλασιών είναι οι διαταραχές πήξης οι οποίες εκδηλώνονται ως χαμηλές τιμές ινωδογόνου στο αίμα,
υψηλά επίπεδα των D-dimers, αυξημένα παράγωγα
του καταβολισμού του ινωδογόνου και θρομβοπενία.
Όλοι οι ασθενείς με εκτεταμμένες φλεβικές δυσπλασίες θα πρέπει να ελέγχονται, διότι εγκυμοσύνες,
χειρουργεία, τραυματισμοί ή ακόμη και η έναρξη της

εμμήνου ρύσεως μπορεί να προκαλέσει διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη 80 . Εκτός από τον εργαστηριακό
έλεγχο σημαντικός είναι και ο απεικονιστικός έλεγχος. Η MRI και η MRΑ είναι οι εξετάσεις εκλογής
και μπορούν να αποκαλύψουν μια πιθανή αγγειακή
δυσπλασία εγκεφάλου χωρίς να υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος επιπλοκών.
Θεραπευτικές επιλογές αποτελούν η σκληροθεραπεία και η χειρουργική εκτομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως στις μεγάλες φλεβικές δυσπλασίες
των άκρων) μπορεί να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά. Δυστυχώς, και οι δύο μέθοδοι συνοδεύονται από επιπλοκές. Μερικές από αυτές είναι η νέκρωση και εξέλκωση των ιστών, το οίδημα, οι νευρολογικές βλάβες και η ουλοποίηση81.

Σχετιζόμενα σύνδρομα
Σύνδρομο Maffucci
Το σύνδρομο Maffucci χαρακτηρίζεται από πολλαπλές φλεβικές δυσπλασίες άκρων και ενχονδρομάτωση. Οι δερματικές βλάβες εμφανίζονται κατά τη
νεογνική ηλικία ως πολλαπλά αγγειακά οιδήματα
και εξελίσσονται σε μαλακά, κυανά εξωφυτικά οζίδια.
Τα ενχονδρόματα εκφύονται κυρίως από τα οστά
των δακτύλων και, σπανιώτερα, από τις μεταφύσεις
των μακρών οστών του άνω και κάτω άκρου. Το σύνδρομο αυτό συνοδεύεται από μεγάλη ποικιλία καλοήθων και κακοήθων όγκων μεσοδερμικής προέλευσης. Ο πιο συχνός από αυτούς είναι το χονδροσάρκωμα (15%) και ακολουθούν το ινοσάρκωμα και
το αγγειοσάρκωμα κ.α82.
Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται λόγω αυξημένης πιθανότητας για εμφάνιση κακοήθειας. Χειρουργική εκτομή των βλαβών γίνεται μόνο για
αισθητικούς λόγους14.
Σύνδρομο Blue rubber bleb (Bean)
Το σύνδρομο Blue rubber bleb είναι μια σπάνια
διαταραχή που χαρακτηρίζεται από φλεβικές δυσπλασίες δέρματος και γαστρεντερικού συστήματος,
καθώς και άλλων οργάνων όπως το ήπαρ, ο σπλήνας, οι πνεύμονες, ο νωτιαίος μυελός και τα οστά.
Οι δερματικές βλάβες είναι χαρακτηριστικά
κυανά–ιώδη μαλακά ευπίεστα οζίδια με ελαστική
υφή που μπορούν να συρρέουν σχηματίζοντας όγκους. Συνήθως εντοπίζονται στον κορμό και τα
άνω άκρα, μπορούν όμως, να εμφανιστούν και σε
άλλα σημεία του σώματος. Οι βλάβες του γαστρεντερικού είναι πολυποειδείς και μπορούν να αι-

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

1_Layout 1 10/6/2013 1:04 μμ Page 153

153

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ
μορραγήσουν, αν τραυματιστούν, προκαλώντας σοβαρή αναιμία.
Η θεραπεία των αγγειακών βλαβών γίνεται με τη
χρήση laser ή σκληροθεραπείας. Θεραπεία των συμπτωμάτων από τα άλλα συστήματα γίνεται κατά περίπτωση83.

σχετικά επώδυνες και έχουν προοδευτικά επιδεινούμενη πορεία.
Θεραπείες εκλογής είναι η σκληροθεραπεία και η
χειρουργική εκτομή με απογοητευτικά, όμως, αποτελέσματα, καθώς οι υποτροπές είναι συχνές14.

Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες
Cutaneomucosal venous malformation
Η κλινική εικόνα του συνδρόμου αυτού είναι
όμοια με εκείνη του συνδρόμου Blue rubber bleb,
όμως, σε αυτή τη περίπτωση δε παρατηρούνται αγγειακές δυσπλασίες εσωτερικών οργάνων. Η θεραπεία των βλαβών γίνεται με τη χρήση laser, σκληροθεραπείας ή χειρουργική εκτομή7.

Φλεβικές λίμνες
Οι φλεβικές λίμνες εκδηλώνονται ως κυανές, ιώδεις ή και μαύρες ευπίεστες βλατίδες οι οποίες προκαλούνται από διάταση των φλεβιδίων. Εντοπίζονται
στις ηλιοεκτεθειμένες περιοχές και στα χείλη ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών. Αποτελούν
καλοήθεις βλάβες, όμως, μιμούνται κλινικά το μελάνωμα, το πυογόνο κοκκίωμα και τα μελαγχρωματικά
βασικοκυτταρικά καρκινώματα.
Έχουν συνήθως διάμετρο έως 1 cm και εξαφανίζονται με την άσκηση πίεσης. Όσον αφορά το μηχανισμό εμφάνισης τους, έχουν διατυπωθεί δύο θεωρίες. Η μια υποστηρίζει ότι προκαλούνται μετά από
ακτινική βλάβη στον εξωτερικό χιτώνα των αγγείων
του δέρματος, και η άλλη ότι προκαλούνται από μικροθρομβώσεις των αγγείων της περιοχής84.
Η δερματοσκόπηση βοηθά στην διαφοροδιάγνωση των φλεβικών λιμνών από άλλες νόσους. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στη διάγνωση συνιστάται η χειρουργική αφαίρεση και η διενέργεια βιοψίας. Θεραπείες εκλογής είναι η κρυοχειρουργική, ο
καυτηριασμός και το laser85.

Glomuvenous δυσπλασίες
Οι δυσπλασίες αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά σπάνιες και χαρακτηρίζονται από πολλαπλές
ερυθροκύανες ευπίεστες βλατίδες που συρρέουν,
σχηματίζοντας μονήρεις ή πολλαπλές πλάκες.
Αποτελούν ξεχωριστή οντότητα, καθώς σε αντίθεση
με τις φλεβικές δυσπλασίες όπου το λείο μυϊκό
τοίχωμα των φλεβών είναι ανώμαλο και σχεδόν
απουσιάζει, σε αυτές παρατηρείται η ύπαρξη κυττάρων glomus (κύτταρα αδιαφοροποίητου λείου
μυ) στα τοιχώματα των αγγείων86. Οι βλάβες είναι
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Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι οι συνηθέστερες δυσπλασίες υψηλής ροής και αποτελούνται
από αρτηρίες και φλέβες που συγκοινωνούν ανωμάλως χωρίς την μεσολάβηση τριχοειδών αγγείων. Θεωρούνται, λόγω των πιθανών επιπλοκών, ως οι σοβαρότερες από όλες τις αγγειακές δυσπλασίες7. Το 40–
60% των δυσπλασιών αυτών είναι παρούσες στη γέννηση, και εντοπίζονται συχνότερα στην κεφαλή
(70%). Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων που
συμμετέχουν, φαίνεται να πολλαπλασιάζονται με
υψηλούς ρυθμούς και να έχουν χαμηλή ευαισθησία
σε ανασταλτικές κυτοκίνες όπως ο TNF –α, η IL-1β
και η INF-γ. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι διάφορα γονίδια που εμπλέκονται στην αγγειογένεση, και
ειδικότερα εκείνα που ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση των κυττάρων, είναι υπεύθυνα
για την εμφάνιση των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών5.
Η κλινική εικόνα και η σοβαρότητα των δυσπλασιών αυτών, έχει κατηγοριοποιηθεί από τη δεκαετία
του ΄90 με το σύστημα Schobinger (Πίνακας 5).
Στους παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν
την επέκταση των βλαβών συμπεριλαμβάνονται ο
τραυματισμός, η εγκυμοσύνη, η μερική εκτομή και η
εφηβεία87.
Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες θα πρέπει να
διαφοροδιαγιγνώσκονται από τις τριχοειδικές δυσπλασίες και τα υποστρέφοντα αιμαγγειώματα. Αυτό
μπορεί να γίνει με τη βοήθεια της κλινικής εικόνας,
μια που οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι βλάβες θερμές κατά τη ψηλάφηση και συχνά παρουσιάζουν ροίζο ή φύσημα. Ο υπέρηχος Doppler αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο στην διάγνωση των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών. Χρήσιμα εργαλεία είναι,
επίσης, η MRI και η MRA.
Οι επιπλοκές των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών
είναι πολλές και σοβαρές. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αιμορραγία, η εξέλκωση, το έντονο άλγος, η
υπερτροφία σκελετού και ούλων, καθώς και η δυσλειτουργία των πασχόντων μελών λόγω ισχαιμίας.
Η θεραπευτική προσέγγιση είναι ανάλογη με το
στάδιο. Στα στάδια Ι και ΙΙ προτιμάται η συντηρητική
θεραπεία, αν και, η χειρουργική εκτομή είναι πιο
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Κατηγοριοποίηση Schobinger για τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
Σταδιο Ι: Ανενεργή φάση

Οζίδια/ερυθρές πλάκες
 Θερμές, φύσημα κατά τη ψηλάφηση

Στάδιο ΙΙ: Φάση επέκτασης

Επέκταση, διήθηση υποκείμενων ιστών
 ñ θερμότητας, ψηλαφητός παλμός
 ακρόαση = φύσημα

Στάδιο ΙΙΙ: Φάση καταστροφής

Καταστροφή των εν τω βάθει ιστών
 εξέλκωση, αιμορραγία, οστεολυτικές βλάβες

Στάδιο ΙV

Στάδιο ΙΙΙ και καρδιακή ανεπάρκεια

εύκολη σε αυτή τη φάση λόγω του μικρού μεγέθους
της δυσπλασίας. Λόγω του κινδύνου της ραγδαίας
επιδείνωσης της κλινικής εικόνας σε περίπτωση μερικής αφαίρεσης της βλάβης, εάν προτιμηθεί η χειρουργική εκτομή σε αυτή τη φάση, γίνεται πάντα με
ευρέα όρια. Εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση
αποτελεί ο εμβολισμός, με υψηλά ποσοστά υποτροπών.

Σύνδρομα που σχετίζονται με αρτηριοφλεβώδεις
δυσπλασίες
Σύνδρομο Cobb
Το σύνδρομο Cobb αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μεταμεριδιακές αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες που εντοπίζονται
στο δέρμα, στους σπονδύλους και στο νωτιαίο μυελό. Οι δυσπλασίες που περιλαμβάνουν το νευρικό
σύστημα μπορούν να γίνουν συμπτωματικές κατά τη
παιδική ηλικία και να προκαλέσουν σπαστική παράλυση ή και παραπληγία7.
Η διαφοροδιάγνωση γίνεται με τη διενέργεια
MRI ή MRA. Ο ενδοαγγειακός εμβολισμός της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας του νωτιαίου μυελού
μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την πρόγνωση της
νόσου88.
Σύνδρομο Bonnet – Dechaume – Blanc (WyburnMason)
Το σύνδρομο αυτό είναι μια σπάνια διαταραχή η
οποία περιλαμβάνει αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
εγκεφάλου, αμφιβληστροειδούς και δέρματος, όλες
με σύστοιχη εντόπιση, μονόπλευρη ή και αμφοτερόπλευρη. Συχνά συμπτώματα της νόσου αποτελούν οι
πονοκέφαλοι, η επιληψία και οι οφθαλμολογικές
διαταραχές που μπορεί να κυμαίνονται από περιορισμό των οπτικών πεδίων έως και τύφλωση.

Η διαφοροδιάγνωση γίνεται με τη διενέργεια
MRI ή MRA. Η θεραπεία είναι καθαρά συμπτωματική14.

Λεμφικές δυσπλασίες
Οι λεμφικές δυσπλασίες αποτελούν διαταραχές
ανάπτυξης του λεμφικού συστήματος και διακρίνονται σε εντοπισμένες ή διάχυτες, καθώς και σε πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς.

Διάχυτη λεμφική δυσπλασία (λεμφοίδημα)
Πρωτοπαθής διάχυτη λεμφική δυσπλασία
Το πρωτοπαθές λεμφοίδημα χαρακτηρίζεται από
υποδόριο οίδημα, συνήθως των κάτω άκρων, σε συνδυασμό με απλασία, υπερπλασία ή υποπλασία των
λεμφαγγείων της περιοχής που προσβάλλεται. Ανάλογα με την ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων χωρίζεται σε τρεις υποτύπους.
1. Συγγενές οικογενές τύπου 1 (Nonne – Milroy)
Η νόσος Nonne – Milroy παρουσιάζεται ως λεμφοίδημα κάτω άκρων παρόν στη γέννηση, αμφοτερόπλευρο και ανώδυνο89. Σχετίζεται με μία μετάλλαξη
στο γονίδιο VEGFR3 και έχει συνδυαστεί με λεμφαγγειεκτασίες εντέρου, υδροκήλες και ανωμαλίες ονύχων90. Η θεραπεία είναι παρηγορητική και γίνεται
με τη χορήγηση διουρητικών και χρήση ειδικών καλτσών.
2. Συγγενές οικογενές τύπου 2 (praecox)
Το λεμφοίδημα praecox είναι το συχνότερο από
τα πρωτοπαθή λεμφοιδήματα και αποτελεί το 80%
των περιπτώσεων. Συνήθως το οίδημα είναι μονόπλευρο (70%) και προκαλείται από υποπλασία των
περιφερειακών λεμφαγγείων και διάταση των λεμφαγγείων που διοχετεύουν τη λέμφο προς το μείζω-
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να ή ελάσσωνα θωρακικό πόρο91. Εμφανίζεται μέχρι
την ηλικία των 35 ετών και συνηθέστερα κατά την
εφηβεία. Προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια
VEGFR3 και FOXC2 και μπορεί να συνοδεύεται από
πτώση βλεφάρου, υπερωϊοσχιστία, δυσχρωμίες ονύχων και συγγενείς καρδιοπάθειες92. Η θεραπεία είναι ίδια με τη νόσο Nonne – Milroy.

3. Λεμφοίδημα tarda
Το λεμφοίδημα tarda εμφανίζεται μετά την ηλικία των 35 ετών. Δεν έχει εξακριβωθεί εάν προκαλείται από κάποια μετάλλαξη σε γονίδιο, αν και πιθανώς να ενοχοποιείται το FOXC2. Προκαλείται λόγω
ανεπάρκειας των βαλβίδων των λεμφαγγείων. Η θεραπεία είναι ίδια με τη νόσο Nonne – Milroy και το
λεμφοίδημα praecox93.
Δευτεροπαθής διάχυτη λεμφική δυσπλασία
Το δευτεροπαθές λεμφοίδημα προκαλείται από
βλάβες στο λεμφαγγειακό σύστημα οι οποίες είναι
επίκτητες. Στα αίτια συμπεριλαμβάνονται οι λοιμώξεις (π.χ. από W. Bancrofti), η κακοήθεια, η παχυσαρκία, το τραύμα και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις
(όπως η λεμφαδενεκτομή)94.

Εντοπισμένη λεμφική δυσπλασία
Μικροκυστική λεμφική δυσπλασία (lymphagioma
circumscriptum)
Οι μικροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες παρουσιάζονται ως πλάκες που αποτελούνται από συρρέουσες διαυγείς ή αιμορραγικές φυσαλίδες. Συχνά
παρατηρείται και υποδόριο οίδημα. Οι βλάβες αυτές
είναι παρούσες κατά τη γέννηση και εντοπίζονται σε
σημεία του σώματος πλούσια σε λεμφαγγεία, όπως η
κεφαλή, ο τράχηλος, ο θώρακας, οι μηρογενετικές
πτυχές και οπισθοπεριτοναϊκά. Έχουν τη τάση να
τραυματίζονται και στις επιπλοκές τους περιλαμβάνονται η αιμορραγία και η λοίμωξη14.
Η διάγνωση είναι συνήθως κλινική, όμως χρήσιμο μπορεί να είναι και το υπερηχογράφημα Doppler
και η MRI. Θεραπείες εκλογής είναι η εκτομή, το
CO2 laser και η κρυοθεραπεία96.
Μακροκυστική λεμφική δυσπλασία (hygroma)
Οι μακροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος από τις μικροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες και εμφανίζονται ως τεταμένες, ομαλές, ημιδιαφανείς μάζες, καλυπτόμενες από δέρμα
με φυσιολογικό ή κυανό χρώμα. Αποτελούνται από
αθροίσματα συγκοινωνουσών μεγάλων λεμφικών κυ-
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στών. Η πλειοψηφία τους (85%) παρουσιάζεται έως
το δεύτερο χρόνο της ζωής.
Εντοπίζονται συνήθως κάτω από το επίπεδο του
υοειδούς οστού και επί του πρόσθιου και οπίσθιου
αυχενικού τριγώνου. Άλλες εντοπίσεις είναι η μασχαλιαία πτυχή και το πλάγιο θωρακικό τοίχωμα.
Οι δυσπλασίες αυτού του τύπου συχνά επιπλέκονται καθώς η αύξηση του μεγέθους τους μπορεί να
οδηγήσει σε επιλοίμωξη ή αιμορραγία. Σπανιότατα
παρατηρείται σήψη ή κυτταρίτιδα μετά από τραυματισμούς. Μπορούν, ακόμα, εκτός από αισθητικές διαταραχές να προκαλέσουν, ανάλογα με την εντόπιση
τους, δυσκολία στη σίτιση, δύσπνοια, υπερτροφία
των υποκείμενων ιστών, πρόπτωση οφθαλμού, καταρράκτη, στραβισμό κ.ά.95
Η διάγνωση γίνεται βάση της κλινικής εικόνας σε
συνδυασμό με U/S, CT, MRI και εξέτασης υγρού
απο τη βλάβη. Η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική αφαίρεση96.

ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι αγγειακές δυσπλασίες είναι μια ομάδα απο
ποικίλες διαταραχές, με διαφορετική πρόγνωση,
κλινική εικόνα και αιτιοπαθογένεια. Ορισμένες από
αυτές μπορεί να αποτελούν τμήμα ενός συνδρόμου.
Δεδομένου του γεγονότος, όμως, ότι όλες παρουσιάζουν μια σταδιακά επιδεινούμενη πορεία και
δεν υποστρέφουν ποτέ αυτόματα, είναι σημαντική η
διαφοροδιάγνωση τους απο άλλες διαταραχές
(όπως τα αιμαγγειώματα) και ο αποκλεισμός συνδυασμού τους με κάποιο σύνδρομο. Πάντοτε, η κλινική προσέγγιση μιας πιθανής αγγειακής δυσπλασίας θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και να ζητείται η συμβουλή και άλλων ειδικοτήτων όπου κρίνεται απαραίτητο.
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Ðåñßëçøç
Οι θεραπευτικές επιλογές για τη γονοκοκκική λοίμωξη περιορίζονται συνεχώς
εξαιτίας της ικανότητας της Neisseria gonorrhoeae να αναπτύσσει ανθεκτικότητα στα αντιμικροβιακά.
Στελέχη ανθεκτικά στις κινολόνες, είναι πλέον ευρέως διαδεδομένα παγκοσμίως, ενώ από το 2007 οι κινολόνες σταμάτησαν να συμπεριλαμβάνονται στα προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για τη γονόρροια.
Ανθεκτικότητα στις κεφαλοσπορίνες ευρέος φάσματος (κεφτριαξόνη και κεφιξίμη) έχει, επίσης, διαπιστωθεί τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η κεφιξίμη δεν αποτελεί, πλέον, αγωγή
πρώτης επιλογής για την αντιμετώπιση της νόσου και οι τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες συνιστούν ένα
νέο θεραπευτικό σχήμα με στόχο την επιβράδυνση της ανάπτυξης αντίστασης στα αντιμικροβιακά.

Gonorrhoea: New Developments
Summary

Nicolaidou E., Zafiratou D., Antoniou Ch.

Neisseria gonorrhoeae has shown during the last years a remarkable capacity
to develop resistance to multiple classes of antibiotics, including fluoroquinolones. Resistance and even
clinical failures to extended-spectrum cephalosporins (ceftriaxone and cefixime) have now been confirmed in Europe and in the USA. As a consequence, recent European guidelines have adopted a combination antimicrobial therapy as a strategy to delay and combat the widespread development of multidrug resistance of Neisseria gonorrhoeae.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Γονοκοκκική λοίμωξη, εξελίξεις, θεραπεία
KEY WORDS • Gonorrhoea, treatment

H

γονόρροια, που αποτελεί το δεύτερο συχνότερο βακτηριακό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα στην Ευρώπη1, οφείλεται
στο βακτήριο του γονόκοκκου ( Neisseria gonorrhoeae) το οποίο είναι ένας Gram αρνητικός διπλόκοκκος. Ο γονόκοκκος κυρίως μολύνει το κυλινδρικό
επιθήλιο της ουρήθρας, τον ενδοτράχηλο, την περιπρωκτική περιοχή, το φάρυγγα και τους επιπεφυκότες. Αν και συνήθως η λοίμωξη παραμένει τοπικά περιορισμένη στις αρχικές περιοχές της μόλυνσης,
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μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να προχωρήσει και
στο ανώτερο γεννητικό σύστημα και να προκαλέσει
επιπλοκές όπως φλεγμονώδη νόσο της πυέλου και
επιδιδυμο-ορχίτιδα ή σπανιότερα βακτηριαιμία. Η
μετάδοση γίνεται: 1) με απευθείας επαφή μολυσμένων εκκρίσεων από βλεννογόνο σε βλεννογόνο κατά
τη σεξουαλική επαφή, όπως π.χ. γεννητική με γεννητική περιοχή, γεννητική με περιπρωκτική περιοχή,
στοματική με γεννητική περιοχή ή 2) από τη μητέρα
στο νεογνό κατά τη γέννηση.
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ΚΛΙΝΙΚH ΕΙΚOΝΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τα συμπτώματα και τα σημεία της γονοκοκκικής
λοίμωξης κατά βάση προκαλούνται από την τοπική
φλεγμονή των μολυσμένων βλεννογονικών επιφανειών της γεννητικής περιοχής.2-5
Η πλειοψηφία των γονοκοκκικών λοιμώξεων
στους άνδρες παρουσιάζεται με συμπτώματα οξείας
ουρηθρίτιδας, όπως έκκριμα ουρήθρας (>80%) και
δυσουρικά ενοχλήματα (>50%) σε 2-8 ημέρες από
την έκθεση. Η ασυμπτωματική λοίμωξη είναι σπάνια
στους άνδρες (<10%). Το πιο συχνό εύρημα κατά
την κλινική εξέταση είναι βλεννοπυώδες έκκριμα ουρήθρας που μπορεί να συνοδεύεται από ερύθημα
του ουρηθρικού στομίου.
Στις γυναίκες προκαλείται λοίμωξη του ενδοτράχηλου και της ουρήθρας και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αυξημένες ή αλλοιωμένες ως προς τη σύσταση ή το χρώμα κολπικές εκκρίσεις (≤50%), άλγος χαμηλά στην πύελο (≤25%), δυσουρικά ενοχλήματα (10-15%) και σπανιότερα μητρορραγίες ή μηνορραγίες. Η ενδοτραχηλική λοίμωξη όμως αρκετά
συχνά είναι ασυμπτωματική (>50%). Από την κλινική εξέταση μπορεί να μην υπάρχει κάποιο εύρημα ή
να είναι εμφανείς βλεννοπυώδεις εκκρίσεις από τον
κόλπο ή και τοπική υπεραιμία του βλεννογόνου που
ενίοτε αιμορραγεί εύκολα. Οι λοιμώξεις της περιπρωκτικής και της φαρυγγικής περιοχής συνήθως είναι
ασυμπτωματικές6,7.

ΔΙAΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η διάγνωση της γονόρροιας τίθεται με εργαστηριακές δοκιμασίες για την ταυτοποίηση του Neisseria
gonorrhoeae σε δείγματα από τη γεννητική, την περιπρωκτική, τη φαρυγγική περιοχή ή τους οφθαλμούς.
Καμία από αυτές δεν προσφέρει 100% ευαισθησία
και ειδικότητα. Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν:
• Άμεση μικροσκοπική εξέταση με χρώση κατά
Gram ή κυανού του μεθυλενίου για ανίχνευση του
διπλοκόκκου σε παρασκεύασμα εκκρίματος από
τη γεννητική περιοχή. Έχει υψηλή ευαισθησία
(≥95%) και ειδικότητα όταν χρησιμοποιείται σε
συμπτωματικούς άνδρες με ουρηθρικό έκκριμα
και προσφέρει γρήγορη διάγνωση σε αυτή την περίπτωση2,3,8. Αντίθετα έχει χαμηλή ευαισθησία
(≤55%) σε ασυμπτωματικούς άνδρες και σε ενδοτραχηλικές (≤55%) και περιπρωκτικές (≤40%)
λοιμώξεις3,5 ενώ δεν προτείνεται σε φαρυγγικές
λοιμώξεις λόγω τόσο της χαμηλής ευαισθησίας

όσο και της χαμηλής ειδικότητας για τη διάγνωση
αυτών.
• Kαλλιέργεια ενδοτραχηλικού, ουρηθρικού, πρωκτικού, φαρυγγικού ή οφθαλμικού εκκρίματος. Είναι μια δοκιμασία με υψηλή ειδικότητα και χαμηλό κόστος και η μοναδική που προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου της ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά. Είναι όμως ακατάλληλη αν το δείγμα ελέγχου είναι ούρα. Η ευαισθησία της καλλιέργειας
είναι επίσης υψηλή για δείγματα από τη γεννητική
περιοχή αν εξασφαλιστεί ότι η λήψη, η μεταφορά
και η φύλαξη των δειγμάτων έγιναν υπό τις βέλτιστες συνθήκες. Αποτελεί τη δοκιμασία εκλογής
για έλεγχο της ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά
σε ασθενείς με επίμονη λοίμωξη ή που εμφανίζουν συμπτώματα ακόμα και μετά τη θεραπεία
(πιθανή αποτυχία της θεραπείας)9,10.
• Aναζήτηση και δημιουργία αντιγράφων με PCR
του γενετικού υλικού του βακτηρίου (nucleic acid
amplification tests- NAATs). Προσφέρει υψηλότερη ευαισθησία από την καλλιέργεια, ενώ μπορεί
να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε περισσότερα
είδη δειγμάτων χωρίς να απαιτεί αντίστοιχη ποιότητα δειγμάτων ή συνθηκών μεταφοράς και φύλαξης αυτών σε σχέση με την καλλιέργεια11-19. Είναι γενικά μια δοκιμασία με υψηλή ευαισθησία
(>96%) τόσο σε συμπτωματική όσο και σε ασυμπτωματική λοίμωξη. Παρόμοια ευαισθησία διατηρεί τόσο σε έκκριμα ουρήθρας όσο και σε δείγμα ούρων στους άνδρες17 ενώ δε διαφέρει ούτε
αν η λήψη κολπικού ή ενδοτραχηλικού δείγματος στις γυναίκες γίνει από τις ίδιες σε σχέση με
τη λήψη από ειδικό γιατρό 18 . Στις γυναίκες το
δείγμα ούρων δεν προτιμάται11,14,15,19. Αποτελεί
τη δοκιμασία εκλογής σε δείγματα από την περιπρωκτική και τη φαρυγγική περιοχή λόγω της
υψηλότερης ευαισθησίας της από την καλλιέργεια20-26. Η ειδικότητα της δοκιμασίας όμως διαφέρει στην περίπτωση δειγμάτων φαρυγγικού εκκρίματος27,28, διότι στην περιοχή του φάρυγγα
ανευρίσκονται συχνά και άλλα, μη γονοκοκκικά
είδη Neisseria.
Ενδείξεις ελέγχου για γονοκοκκική λοίμωξη αποτελούν:
• Συμπτώματα ή σημεία ουρηθρικού εκκρίματος
στους άνδρες
• Κολπικές εκκρίσεις σε γυναίκες με παράγοντες
κινδύνου για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (>30 ετών, νέος σεξουαλικός σύντροφος)
• Βλεννοπυώδης τραχηλίτιδα
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• Διάγνωση άλλου σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος
• Διάγνωση του/της συντρόφου με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα
• Οξεία επιδιδυμο-ορχίτιδα σε άνδρα <40 ετών
• Οξεία φλεγμονώδης νόσος της πυέλου
• Πυώδης επιπεφυκίτιδα σε νεογνό ή ενήλικα
• Γέννηση βρέφους με πυώδη επιπεφυκίτιδα, που
συνεπάγεται ανάγκη ελέγχου της μητέρας
• Έλεγχος ρουτίνας νεαρών ενηλίκων (<25 ετών)
για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
• Έλεγχος ατόμων με νέο σεξουαλικό σύντροφο ή
πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους πρόσφατα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι θεραπευτικές επιλογές για τη γονοκοκκική
λοίμωξη περιορίζονται συνεχώς εξαιτίας της ικανότητας της Neisseria gonorrhoeae να αναπτύσσει ανθεκτικότητα στα αντιμικροβιακά29. Στελέχη ανθεκτικά στις κινολόνες, είναι πλέον ευρέως διαδεδομένα
στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως 30 , ενώ από τον

Ðßíáêáò 1

161

ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
Απρίλιο του 2007 οι κινολόνες σταμάτησαν να συμπεριλαμβάνονται στα προτεινόμενα θεραπευτικά
σχήματα για τη γονόρροια31. Ανθεκτικότητα στις κεφαλοσπορίνες ευρέος φάσματος (κεφτριαξόνη και
κεφιξίμη) έχει, επίσης, διαπιστωθεί τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η κεφιξίμη
δεν αποτελεί, πλέον, αγωγή πρώτης επιλογής για την
αντιμετώπιση της νόσου και οι τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες συνιστούν ένα νέο θεραπευτικό σχήμα
με στόχο την επιβράδυνση της ανάπτυξης αντίστασης στα αντιμικροβιακά32-38. Στην Ελλάδα δεν έχουν
ανιχνευθεί ακόμη στελέχη γονόκοκκου ανθεκτικά
στην κεφτριαξόνη.
Σε άτομα με γονοκοκκική λοίμωξη συχνά συνυπάρχει λοίμωξη από Chlamydia trachomatis39, συνεπώς η αγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνει και σχήμα
για τη θεραπεία της χλαμυδιακής λοίμωξης.
Για αποφυγή του κινδύνου επαναμόλυνσης, θα
πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς αποχή από τη
σεξουαλική δραστηριότητα μέχρι να ολοκληρώσουν
τη θεραπεία και οι εκάστοτε σεξουαλικοί σύντροφοι.
Τέλος, πρέπει να προτείνεται στους ασθενείς έλεγχος και για άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως σύφιλη και HIV.

Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας, τραχηλίτιδας και πρωκτίτιδας σε εφήβους και ενήλικες με βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Προτεινόμενο σχήμα

Κεφτριαξόνη 500 mg ενδομυϊκώς, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 2 gr από του στόματος, εφάπαξ

Εάν δεν είναι διαθέσιμη η κεφτριαξόνη ή ο
ασθενής αρνείται την παρεντερική θεραπεία

Κεφιξίμη 400 mg από του στόματος, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 2 gr από του στόματος, εφάπαξ

Σε ασθενείς με αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες
ή στην πενικιλλίνη

Σπεκτινομυκίνη 2 gr ενδομυϊκώς, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 2 gr από του στόματος, εφάπαξ

Σχήματα που μπορούν να δοθούν μόνο αν έχει Σιπροφλοξασίνη 500 mg από του στόματος, εφάπαξ
επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η ευαισθησία του ή
γονόκοκκου σε αυτά
Οφλοξασίνη 400 mg από του στόματος, εφάπαξ
ή
Αζιθρομυκίνη 2 gr από του στόματος, εφάπαξ
Σε εγκυμοσύνη
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Κεφτριαξόνη 500 mg ενδομυϊκώς, εφάπαξ
Εναλλακτικά
Σπεκτινομυκίνη 2gr ενδομυϊκώς, εφάπαξ
(η σπεκτινομυκίνη έχει χαμηλή αποτελεσματικότητα
στην εκρίζωση της φαρυγγικής λοίμωξης)

2_Layout 1 10/6/2013 1:05 μμ Page 162

162

Ðßíáêáò 3

Ðßíáêáò 2

Η. Νικολαΐδου, Δ. Ζαφειράτου, Χ. Αντωνίου

Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της γονοκοκκικής φαρυγγικής λοίμωξης σε εφήβους και
ενήλικες με βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Προτεινόμενο σχήμα

Κεφτριαξόνη 500 mg ενδομυϊκώς, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 2 gr από του στόματος, εφάπαξ

Σε ασθενείς με αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες
ή στην πενικιλλίνη και εφόσον έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η ευαισθησία του
γονόκοκκου

Σιπροφλοξασίνη 500 mg από του στόματος, εφάπαξ
ή
Οφλοξασίνη 400 mg από του στόματος, εφάπαξ
ή
Αζιθρομυκίνη 2 gr από του στόματος, εφάπαξ

Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας, τραχηλίτιδας και πρωκτίτιδας σε εφήβους και ενήλικες με βάση το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC 2012)

Προτεινόμενο σχήμα

Κεφτριαξόνη 250 mg ενδομυϊκώς, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 1 gr από του στόματος, εφάπαξ ή Δοξυκυκλίνη 100 mg από του στόματος, 2 φορές ημερησίως, για 7 ημέρες

Εάν δεν είναι διαθέσιμη η κεφτριαξόνη

Κεφιξίμη 400 mg από του στόματος, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 1 gr από του στόματος, εφάπαξ ή Δοξυκυκλίνη 100 mg από του στόματος, 2 φορές ημερησίως, για 7 ημέρες
ΚΑΙ
Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σε 1
εβδομάδα

Σε ασθενείς με αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες

Αζιθρομυκίνη 2 gr από του στόματος, εφάπαξ
ΚΑΙ
Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σε 1
εβδομάδα
Κεφτριαξόνη 250 mg ενδομυϊκώς, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 1 gr από του στόματος, εφάπαξ
Εναλλακτικά
Αζιθρομυκίνη 2 gr από του στόματος, εφάπαξ

Ðßíáêáò 4

Στην εγκυμοσύνη

Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της γονοκοκκικής φαρυγγίτιδας σε εφήβους και ενήλικες
με βάση το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC 2012)

Κεφτριαξόνη

250 mg ενδομυϊκώς, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 1 gr από του στόματος, εφάπαξ ή Δοξυκυκλίνη 100 mg από του στόματος, 2 φορές ημερησίως, για 7 ημέρες
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Ανασκόπηση
Το σημείο Nikolsky και άλλα σχετικά κλινικά
σημεία στις πομφολυγώδεις δερματοπάθειες
Tσαρακλής Α.
Κιουλαχίδης Κ.
Τσακνάκης Δ.
Παπουτσάκη Μ.

Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Τα πομφολυγώδη νοσήματα αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των δερματολογικών παθήσεων. Διακρίνονται με βάση το επίπεδο διαχωρισμού του δέρματος, σε νοσήματα που εμφανίζονται με ενδοεπιδερμιδικές ή υποεπιδερμιδικές πομφόλυγες.
Για την σωστή διάγνωση αυτών των δερματοπαθειών, η γνώση των κλινικών σημείων που χαρακτηρίζουν τις πομφόλυγες είναι σημαντική, καθώς αποτελούν ένα μη επεμβατικό επιβοηθητικό κλινικό εργαλείο. Το πιο γνωστό από τα σημεία αυτά είναι το σημείο Nikolsky, ενώ άλλα σημαντικά σημεία είναι το
σημείο επέκτασης της πομφόλυγας (ή σημείο Lutz), το σημείο Sheklakov (ή λανθάνον Nikolsky), και το
σημείο ψεύδο-Nikolsky (ή σημείο επιδερμιδικής απολέπισης, epidermal peeling sign).

Τhe Nikolsky Sign and Other Relative Clinical Signs in Bullous Dermatoses
Summary

Tsaraklis A., Kioulachidis K., Tsaknakis D., Papoutsaki M.

Bullous dermatoses make up a large part of the dermatologic diseases. Τhey
are distinguished according to the level in which the skin separation takes place, in diseases appearing with intraepidermal or subepidermal bullae. For the correct diagnosis of those dermatoses, the knowledge
of the clinical signs which characterize the bullae is of significant importance as they constitute a non invasive helpful clinical tool. The most well known is the Nikolsky sign, while other significant signs are the
bulla spreading sign (or Lutz sign), the Sheklakov (or false Nikolsky sign) and the pseudo-Nikolsky (or epidermal peeling sign).

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Πομφολυγώδη νοσήματα, σημείο Nikolsky, πομφόλυγα
KEY WORDS • Bullous diseases, Nikolsky sign, bulla

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ω

ς πομφόλυγα ορίζουμε μια επηρμένη βλάβη, διαμέτρου άνω του 1 εκατοστού, η
οποία είναι γεμάτη με διαυγές υγρό
(Eικόνα 1). Κατατάσσεται στις πρωτογενείς βλάβες
του δέρματος και είναι σχετικά συχνή, παρότι οι κατεξοχήν πομφολυγώδεις δερματοπάθειες δεν είναι
τόσο συχνές. Μπορεί να εμφανιστεί σε δήγματα εντόEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:3 167-173, 2012

μων, εγκαύματα, λοίμωξη απλού έρπητα, μολυσματικό κηρίο, δερματομυκητίαση, και σε ανοσολογικές
δερματικές παθήσεις.
Ιστορικά, η φύση των πομφολυγωδών δερματοπαθειών άρχισε να αποσαφηνίζεται όταν διαχωρίστηκαν η πέμφιγα από το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
ως ξεχωριστές κλινικές οντότητες, από τον Lever το
1953, και στη συνέχεια με την εισαγωγή του ανοσοφθορισμού και τις εργασίες των Jordan & Beutner
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Οι πομφολυγώδεις δερματοπάθειες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα νοσολογικών οντοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας πομφολυγώδη νοσήματα αυτοάνοσης αιτιολογίας, κληρονομικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες, νοσήματα μεταβολισμού που μπορούν
να παρουσιάσουν φυσαλίδες/πομφόλυγες, ιογενή
νοσήματα, μηχανικά αίτια (λ.χ τριβή ή πίεση), θερμικά, μετά από ακτινοβολία κ.λπ. (Πίνακας 1).

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η θέση μέσα στην στοιβάδα του δέρματος στην
οποία θα δημιουργηθεί μια πομφόλυγα (Εικόνα 2),
την κατατάσσει σε:
α) ενδοεπιδερμιδική, εάν βρίσκεται μεταξύ στιβάδων της επιδερμίδας και πάνω από την βασική
μεμβράνη, και
β) υποεπιδερμιδική, εάν βρίσκεται κάτω από τα
όρια της βασικής μεμβράνης, στο χόριο.

Åéêüíá 1 – Τεταμένη πομφόλυγα. Πομφολυγώδης παρασιτική κνήφη. (Συλλογή καθηγήτριας Χ. Αντωνίου).

Ðßíáêáò 1

(περί καθήλωσης IgG σε πομφολυγώδες πεμφιγοειδές και σε πέμφιγα) και του Van der Meer (περί εναπόθεσης IgA στην ερπητοειδή δερματίτιδα).

Κάποια νοσήματα έχουν την τάση να εμφανίζουν
ενδοεπιδερμιδικές, ενώ άλλα υποεπιδερμιδικές πομφόλυγες (Πίνακας 2). Υπάρχουν και δερματοπάθειες
όμως, στις οποίες οι πομφόλυγες μπορεί να είναι είτε ενδοεπιδερμιδικά είτε υποεπιδερμιδικά, ή και
στις δύο περιοχές του δέρματος. Η πομφολυγώδης
παρασιτική κνήφη αρχικά εμφανίζει ενδοεπιδερμιδικές πομφόλυγες με συνοδό σπογγίωση, όμως αργότερα γίνονται υποεπιδερμιδικές αν συρρεύσουν. Επίσης, η διαβητική πομφόλυγα μπορεί να σχηματιστεί
είτε ενδο- είτε υποεπιδερμιδικά, όπως και οι μεθεγκαυματικές πομφόλυγες, και οι πομφόλυγες σε ση-

Παραδείγματα πομφολυγωδών νόσων και η αιτιολογία τους
Αυτοάνοσες

Κοινή πέμφιγα, πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, πεμφιγοειδές της κύησης, φυλλώδης πέμφιγα,
παρανεοπλασματική πέμφιγα, ερπητοειδής δερματίτιδα (νόσος Duhring), γραμμική IgA δερματοπάθεια, ουλωτικό πεμφιγοειδές, πομφολυγώδης επιδερμόλυση, πομφολυγώδης ερυθηματώδης λύκος

Ιογενείς/Μικροβιακές

Ερπητικές λοιμώξεις (απλούς, ζωστήρ), σταφυλοκοκκικό σύνδρομο αποφολίδωσης του δέρματος (SSSS)

Εκ Μηχανικών αιτίων

Εκ τριβής & πίεσης (σωματική άσκηση, εργασία, κλπ),

Θερμικές/Ακτινοβολία

Εγκαύματα (θερμικά, χημικά, λόγω ακτινοβολίας, κλπ)

Κληρονομικές/
Οικογενείς

Hailey-Hailey, πομφολυγώδης επιδερμόλυση (πλην της επίκτητης), όψιμη δερματική πορφύρα
(τύπου 2)

Άλλες αιτιολογίες

Τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση, σύνδρομο Stevens-Johnson
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ΚΑΙ

ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΤΙΣ

ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Åé êü íá 2 – Διάκριση
ενδο- και υπο-επιδερμικών πομφόλυγων.

Ðßíáêáò 2

μεία μοσχεύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την
στιγμή που τεθεί υποψία για την ύπαρξη αυτοάνοσης
αιτιολογίας πομφολυγώδους δερματοπάθειας η διάκρισή τους μπορεί να γίνει με την βοήθεια: 1) βιοψίας, 2) άμεσου ανοσοφθορισμού, 3) των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο κλινικών σημείων και 4) με
την τεχνική salt split skin (η οποία χρησιμοποιεί πα-

ρασκευάσματα από τον διαχωρισμό του προερχόμενου από την βλάβη δέρματος, για να καθοριστεί η
θέση εναπόθεσης των αυτοαντισωμάτων. Διάλυμα
NaCl διαχωρίζει το δέρμα στο επίπεδο του διαυγούς
πετάλου και παρατηρείται αν οι ανοσοαποθέσεις
βρίσκονται στην οροφή ή το δάπεδο του διαχωρισμού, βοηθώντας έτσι στην διάγνωση).

Νοσήματα με ενδο- και υπο-επιδερμιδικές φυσαλιδοπομφόλυγες
Ενδοεπιδερμιδικές βλάβες

Υποεπιδερμιδικές βλάβες

Κοινή πέμφιγα

Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές

Φυλλώδης πέμφιγα

Πεμφιγοειδές της κύησης (έρπητας της κύησης)

Βλαστική πέμφιγα (τύποι Neumann, Hallopeau)

Γραμμική IgA πομφολυγώδης δερματοπάθεια

Ερυθηματώδης πέμφιγα (σύδρομο Senear-Usher)

Ουλωτικό πεμφιγοειδές (καλόηθες πεμφιγοειδές των

Ερπητοειδής πέμφιγα (ακανθολυτική ερπητοειδής δερματίτις)

βλεννογόνων)

Ενδοεπιδερμιδική ουδετεροφιλική IgA δερματοπάθεια

Ερπητοειδής δερματίτιδα (νόσος Duhring)

Παρανεοπλασματική πέμφιγα

Πομφολυγώδης επιδερμόλυση

Υποκεράτιος φλυκταινώδης δερματοπάθεια

Όψιμη δερματική πορφύρα

(νόσος των Sneddon-Wilkinson)

Παραλάσσουσα πορφυρία (variegata)

Πομφολυγώδες μολυσματικό κηρίο

Ψευδοπορφυρία

Πομφολυγώδης σπογγοειδής μυκητίαση

Πομφολυγώδης δερματοπάθεια μετά από

Εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα
Varicella Zoster virus

αιμοκάθαρση
Cutaneous emboli

Σταφυλοκοκκικό σύνδρομο αποφολίδωσης του δέρματος (SSSS)

Δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση

Εξ επαφής δερματίτιδα (οξεία)

Σύνδρομο Stevens-Johnson

Απλούς έρπης

Τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση (TEN)

Φλυκταινώδης ψωρίαση

Πομφολυγώδης συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Χρόνια εξ επαφής δερματίτιδα
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169

3_Layout 1 10/6/2013 1:08 μμ Page 170

170

A. Tσαρακλής, Κ. Κουλαχίδης, Δ. Τσακνάκης, Μ. Παπουτσάκη
Επίσης, τα κλινικά σημεία που χαρακτηρίζουν τις
πομφόλυγες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της
διαγνωστικής προσέγγισης των ασθενών με πομφολυγώδη νοσήματα καθώς είναι μια μη επεμβατική
απλή κλινική εξέταση που βοηθά στην διαφορική
διάγνωση. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
τους δερματολόγους η εξοικείωση με την αναγνώριση τους. Τα σημεία αυτά περιλαμβάνουν: 1) το σημείο Nikolsky, 2) το σημείο επέκτασης της πομφόλυγας (σημείο Lutz), 3) το σημείο Sheklakov/ψευδές
σημείο Nikolsky, και 4) το ψευδο-Nikolsky/σημείο
επιδερμικής απολέπισης. Οι δερματοπάθειες στις
οποίες εμφανίζεται η έκλυση αυτών των σημείων συνοψίζονται στον Πίνακα 3.
Στην συνέχεια θα γίνει αναφορά και θα περιγραφούν τα κλινικά αυτά σημεία καθώς και η χρήση
τους στην κλινική Δερματολογία.

ΣΗΜΕΙΟ NIKOLSKY - ΟΡΙΣΜΟΣ ––––––––––––––––

Ðßíáêáò 3

Το σημείο Nikolsky πήρε το όνομά του από το
Ρώσο δερματολόγο Piotr Vasiliyevich Nikolskiy, ο
οποίος το περιέγραψε πρώτος το 18941. Ο Nikolskiy
γεννήθηκε στην πόλη Usman της Ρωσίας, σπούδασε
και εργάστηκε στο Κίεβο, ενώ υπήρξε καθηγητής
στην Βαρσοβία και στο Ροστόβ. Δημοσίευσε άρθρα
σχετικά με τις δερματοπάθειες, τη σύφιλη, και την
πέμφιγα (το 1896).
Ένα θετικό σημείο Nikolsky είναι ενδεικτικό της
ύπαρξης ενδοεπιδερμικής ρήξης και βοηθά στη διαφορική διάγνωση των ενδοεπιδερμικών από τις υποεπιδερμικές πομφόλυγες.2

Το σημείο Nikolsky αποτελεί παθογνωμονικό σημείο της πέμφιγας3, της τοξικής επιδερμιδικής νεκρόλυσης (TEN) και της σταφυλοκοκκικής επιδερμιδικής νεκρόλυσης (SSSS). Το σημείο Nikolsky μπορεί επίσης να παρατηρηθεί στη σπάνια νόσο της
πομφολυγώδους ιχθύασης Siemens, όπου και ονομάζεται «φαινόμενο mauserung»4.
Το σημείο Nikolsky εκλύεται με την εφαρμογή
πλευρικής πίεσης με τον αντίχειρα ή με τη δακτυλική ράγα σε δέρμα (που βρίσκεται πάνω από μια
οστεώδη προεξοχή).5 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
παραγωγή διατμητικών δυνάμεων που διαχωρίζουν
τα ανώτερα από τα κατώτερα στρώματα της επιδερμίδας.6,7 Εναλλακτικά, για την έκλυση του σημείου,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια γομολάστιχα ή οποιοδήποτε αμβλύ αντικείμενο το οποίο να πιάνει
(τσιμπά) καλά το δέρμα. Το σημείο Nikolsky μπορεί
να εκλυθεί στον άθικτο στοματικό βλεννογόνο με τη
βοήθεια μιας γομολάστιχας ή ενός βαμαβακοφόρου
στυλεού.
Το σημείο Nikolsky είναι δυνατον να εκλυθεί πάνω σε φυσιολογικό δέρμα ασθενούς με πέμφιγα, είτε
κοντά σε υπάρχουσες βλάβες (περιφερικό σημείο
Nikolsky) είτε, πάλι σε φυσιολογικό δέρμα, αλλά σε
απομακρυσμένη από τις βλάβες θέση (άμεσο σημείο
Nikolsky)8.
Εμφάνιση πομφόλυγων μπορεί επίσης να προκληθεί σε ασθενείς με πέμφιγα με την εφαρμογή
αναρροφήσεως. Σε αντίθεση με τις συνήθως -επαγόμενες από αναρρόφηση- υποεπιδερμικές πομφόλυγες, αυτές προκαλούνται από ενδοεπιδερμική ακανθόλυση. Επίσης η κανθαριδίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκλυση πομφολύγων. Οι πομφόλυ-

Eκλυόμενα σημεία και δερματοπάθειες
ΣΗΜΕΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Σημείο Nikolsky

Πέμφιγα, τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση, σύνδρομο σταφυλοκοκκικής επιδερμιδικής νεκρόλυσης, πομφολυγώδης ιχθύαση Siemens (ως mauserung)

Σημείο Lutz (επέκτασης πομφόλυγας)

Πέμφιγα, πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, ερπητοειδής δερματίτιδα, επίκτητη
πομφολυγώδης επιδερμόλυση, ουλώδης δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση, σύνδρομο Stevens-Johnson/TEN.

Σημείο Sheklakov

Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, ουλώδες πεμφιγοειδές (καλόηθες πεμφιγοειδές
των βλεννογόνων), πεμφιγοειδές της κύησης, ερπητοειδής δερματίτιδα (νόσος
Duhring), γραμμική IgA πομφολυγώδης δερματοπάθεια, επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση, συνδεσμική ή δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση, πορφυρίες, πομφολυγώδης ΣΕΛ

Σημείο επιδερμιδικής απολέπισης

Σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, ορισμένες περιπτώσεις εγκαυμάτων, πομφολυγώδης ιχθυασιόμορφη ερυθροδερμία
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γες που εκλύονται με αυτό τον τρόπο μπορεί να
αποδειχθούν χρήσιμες στην ιστολογική διάγνωση
ασθενών που νοσούν από πέμφιγα, άλλα δεν εμφανίζουν ούτε πομφόλυγες ούτε θετικό (+) σημείο Nikolsky5.

ΣΗΜΕΙΟ NIKOLSKY ΚΑΙ ΠΕΜΦΙΓΑ –––––––––––
Η κοινή πέμφιγα (Εικόνα 3) είναι ένα αυτοάνοσο
πομφολυγώδες νόσημα που χαρακτηρίζεται από την
απώλεια της συνοχής μεταξύ των κερατινοκυττάρων
και τον σχηματισμό ενδοεπιδερμιδικών πομφολύγων9. Αυτό το φαινόμενο αποτελεί και την βάση για
την εμφάνιση του σημείου Nikolsky.10 Η νόσος προκαλείται από την παραγωγή αυτοαντισωμάτων του τύπου IgG. Τα αυτοαντισώματα αυτά βοηθούμενα από
το συμπλήρωμα, το σύστημα πλασμινογόνου-πλασμίνης και τον ενεργοποιητή του πλασμινογόνου
συνδέονται με τα αντίστοιχα αυτοαντιγόνα (την δεσμογλείνη-3, η οποία είναι μια πρωτείνη της οικογένειας των καντχερινών που βρίσκεται στην επιφάνεια
των κερατινοκυττάρων). Αυτή η σύνδεση προκαλεί
καταστροφή της δομής των δεσμοσωματίων, με αποτέλεσμα την ακανθόλυση (απώλεια δηλαδή της αλληλοσύνδεσης των κερατινοκυττάρων11) και τον σχηματισμό της κλινικά παρατηρούμενης ενδοεπιδερμιδι-

κής πομφόλυγας (η οποία σχηματίζεται μεταξύ της
βασικής στοιβάδας και της υπόλοιπης επιδερμίδας)
και που αποτελεί τη χαρακτηριστική στοιχειώδη
βλάβη της κοινής πέμφιγας.
Οι εκλυτικοί παράγοντες της νόσου περιλαμβάνουν διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα (νόσος Graves,
λύκος), νεοπλασίες, φάρμακα (β-λακτάμες, ιντερφερόνη), φυσικούς παράγοντες (εγκαύματα, ακτινοβολίες), άγχος. Επίσης υφίσταται και γενετικό υπόβαθρο της νόσου καθώς υπάρχει εξακριβωμένη σχέση
της με τα αντιγόνα HLA DR4, HLA DR14, HLA DQ1
και HLA DQ3.
Το σημείο Nikolsky είναι θετικό στην ενεργό κοινή πέμφιγα. Ένα θετικό άμεσο σημείο Nikolsky είναι
ενδεικτικό μεγάλης ενεργότητας της νόσου και είναι
το πρώτο σημείο που εξαφανίζεται, όταν η πέμφιγα
ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Αντίθετα, το περιφερικό σημείο Nikolsky μπορεί να επιμείνει για κάποιο
χρονικό διάστημα κατά την αποδρομή της νόσου5.
Η αρνητικοποίηση του σημείου σε ασθενή που
λαμβάνει ανοσοκατασταλτική θεραπεία, είναι ενδεικτική του τέλους του οξέος σταδίου της νόσου. Σημειώνεται δε, ότι η επανεμφάνισή του κατά τη διάρκεια της θεραπείας σηματοδοτεί μια αναζοπύρωση
της ασθένειας με συνέπεια να απαιτείται είτε αύξηση
της δοσολογίας της ανοσοκατασταλτικής φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής είτε τροποποίηση της5.

Φαινόμενο Nikolsky
Ο όρος «φαινόμενο Nikolsky» χρησιμοποιείται
όταν αισθανθούμε την κίνηση ή την μετακίνηση των
επιφανειακών στιβάδων της επιδερμίδας πάνω από
τις βαθύτερες στιβάδες με αποτέλεσμα τον σχηματισμό φυσαλίδας, αντί για τη διάβρωση που δημιουργείται στο σημείο Nikolsky8.

Τροποποιημένο σημείο Nikolsky

Åéêüíá 3 – Κοινή πέμφιγα. Εκτεταμένες ραγείσες πομφόλυγες, καταλείπουσες διαβρώσεις στον κορμό, γλουτούς, άκρα
(Συλλογή καθηγήτριας Χ. Αντωνίου).

Ôüìïò 23, Ôåý÷ïò 3, Ioύλιος - Σεπτέμβριος 2012

Το "τροποποιημένο σημείο Nikolsky"12 συνίσταται στην περιφερική επέκταση των πομφόλυγων μετά
την εφαρμογή πίεσης στην επιφάνειά τους. Είναι
χρήσιμο σε ασθενείς στους οποίους δεν υπάρχουν
νέες ορατές πομφόλυγες ή φυσαλίδες για τη λήψη
βιοψίας.13 Το πλεονέκτημα σε αυτήν την περίπτωση
είναι ότι η τεχνητά επεκταθείσα βλάβη δεν εμφανίζει
επιθηλιακή αναγέννηση, κάτι που ενίοτε παρατηρείται στο έδαφος παλαιότερων υποεπιδερμικών πομφόλυγων με αποτέλεσμα να συγχέονται με ενδοεπιδερμικές5.
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ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΜΦΟΛΥΓΑΣ
(ΣΗΜΕΙΟ LUTZ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Στο παραδοσιακό «σημείο επέκτασης της πομφόλυγας» ή σημείο Lutz, αρχικά σημειώνονται τα όρια
μιας άθικτης πομφόλυγας με ένα στυλό. Κατόπιν
εφαρμόζεται αργά και προσεκτικά πίεση με το δάκτυλο προς μια ορισμένη κατεύθυνση πάνω στην
πομφόλυγα. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται περιφερική επέκταση της βλάβης (πομφόλυγας) πέραν
των σημειωμένων ορίων5.
Η πομφόλυγα στην οποία προκαλέσαμε την επέκταση αποκτά ένα ακανόνιστο γωνιώδες περίγραμμα
στην κοινή πέμφιγα, ενώ στο πομφολιγώδες πεμφιγοειδές και σε άλλα νοσήματα με υποεπιδερμιδικές
πομφόλυγες, η πομφόλυγα αποκτά ένα κανονικό
στρογγυλεμένο περίγραμμα8.
Το σημείο μπορεί να εκλυθεί σε μια ραγείσα
πομφόλυγα, αν υφίσταται ακέραιο ένα αξιόλογο κομμάτι της οροφής της βλάβης. Το σημείο Asboe-Hansen (το οποίο συνίσταται στην επέκταση μίας πομφλολυγας στο παρακείμενο υγιές δέρμα όταν ασκηθεί άμεση πίεση στην οροφή της) είναι μια παραλλαγή του «σημείου επέκτασης της πομφόλυγας». Είναι
επίσης γνωστό και ως «έμμεσο σημείο Nikolsky» ή
Nikolsky II.14 Περιγράφηκε το 1960 από τον Δανό
δερματολόγο Asboe-Hansen15 και βρίσκει εφαρμογή
σε μικρότερες, άθικτες, τεταμένες πομφόλυγες όπου
η πίεση εφαρμόζεται στο κέντρο της βλάβης16.
Το σημείο θετικοποιείται σε όλες τις μορφές της
πέμφιγας και σε πολλές παθήσεις που εμφανίζουν
υποεπιδερμικές πομφόλυγες όπως: 1) το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, 2) η ερπητοειδής δερματίτιδα,
3) η επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση, 4) η
ουλώδης δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση,
5) το συνδρόμο Stevens-Johnson και 6) η τοξική επιδερμική νεκρόλυση5. Λόγω της ευθραυστότητας της
οροφής της πομφόλυγας, το σημείο είναι συνήθως
αρνητικό στη νόσο Hailey-Hailey και στο σταφυλοκοκκικό σύνδρομο δερματικού εγκαύματος5.

ΣΗΜΕΙΟ SHEKLAKOV –––––––––––––––––––––––––––––
Αυτό το σημείο είναι θετικό σε νοσήματα που εμφανίζουν υποεπιδερμικές πομφόλυγες (Εικόνα 4),
όπως: 1) το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, 2) το ουλώδες πεμφιγοειδές (καλόηθες πεμφιγοειδές των
βλεννογόνων), 3) το πεμφιγοειδές της κύησης (έρπης της κυήσεως), 4) η ερπητοειδής δερματίτιδα
(νόσος Duhring) 5) η γραμμική IgA πομφολυγώδης

Eéêüíá 4 – Eρπητοειδής δερματίτιδα (νόσος Duhring). (Συλλογή Καθηγήτριας Χ. Αντωνίου)

δερματοπάθεια, 6) η επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση, 7) η συνδεσμική ή δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση, 8) οι πορφυρίες και 9) ο
πομφολυγώδης συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
(ΣΕΛ)5.
Το σημείο αυτό εκλύεται με την έλξη του περιφερικού κατάλοιπου της οροφής μιας ραγείσας πομφόλυγας και επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο τη διάβρωση στο περιβάλλλον δέρμα που εμφανίζεται φυσιολογικό5.
Ονομάζεται "ψευδές σημείο Nikolsky" επειδή
αποτελεί μια υποεπιδερμική ρήξη του δέρματος που
περιβάλλει τη βλάβη8. Έτσι, οι προκληθείσες διαβρώσεις περιοριορίζονται σε μέγεθος, δεν εμφανίζουν τάση για αυθόρμητη επέκταση και επουλώνονται γρήγορα5.

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο τρόπος έκλυσης του σημείου αυτού είναι ο
ίδιος όπως και για το σημείο Nikolsky5. Το σημείο
αυτό είναι θετικό: 1) στο σύνδρομο Stevens-Johnson,
2) στην τοξική επιδερμική νεκρόλυση, 3) σε ορισμένες περιπτώσεις εγκαυμάτων και 4) στην πομφολυγώδη ιχθυασιόμορφη ερυθροδερμία.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

3_Layout 1 10/6/2013 1:08 μμ Page 173

ΣΗΜΕΙΟ NIKOLSKY

ΚΑΙ

ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΤΙΣ

ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Παρόλα αυτά, εκλύεται μόνο στις εμπλεκόμενες
στη νόσο περιοχές ή τις ερυθηματώδεις περιοχές. Αυτό το φαινόμενο έχει περιγραφεί ως σημείο Nikolsky
στα περισσότερα συγγράμματα.17,18,19 Ωστόσο, ο υποκείμενος μηχανισμός σε αυτή την περίπτωση είναι η
νέκρωση των επιδερμικών κυττάρων, και όχι η ακανθόλυση όπως στο πραγματικό (αληθές) σημείο Nikolsky.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι πομφολυγώδεις δερματοπάθειες συνιστούν
ένα ευρύ σύνολο νοσημάτων με ποικίλα αίτια, που
έχουν ως κοινό τους γνώρισμα την ύπαρξη πομφολύγων ως στοιχειωδών τους βλαβών, είτε ενδοεπιδερμιδικών ή υποεπιδερμιδικών. Το σημείο Nikolsky και
τα υπόλοιπα σχετικά σημεία, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κλινικής εξέτασης του δερματολογικού ασθενούς, διευκολύνοντας την διαδικασία καθώς είναι ένα μη επεμβατικό κλινικό εργαλείο που
συνεισφέρει στην σωστή διάγνωση.
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Ðåñßëçøç
Η Παιδική Πανσκληρωτική Εντοπισμένη Σκληροδερμία (ΠΠΕΣ) είναι μια σπάνια
σοβαρή εξελικτική μορφή εντοπισμένης σκληροδερμίας, η οποία προσβάλλει όλα τα στρώματα του
δέρματος, επεκτεινόμενη μέσω του χορίου και των υποδερμιδικών ιστών σε μυς, τένοντες, ακόμη και
οστά. Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς 23 ετών, ο οποίος παρακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια
στη Μονάδα Ελκών του νοσοκομείου μας για τα χρόνια έλκη που εμφανίζει σε έδαφος ΠΠΕΣ. Επιπλέον
συζητείται η πτωχή ανταπόκριση του ασθενούς στην τοπική και συστηματική θεραπεία καθώς και η λειτουργική και ψυχολογική του επιβάρυνση.

Disabling Pansclerotic Morphea of Childhood (DPMC)
Summary

Zakopoulou N., Verra P., Zotou D., Fragoulis M., Zouridaki E.

Disabling pansclerotic morphea of childhood (DPMC) is a rare and severe progressive form of scleroderma that involves not only all skin layers, but extends also to muscle, tendon,
and even bone, leading to joint contractures and immobility. This report presents the case of a 23 years
old boy, being followed the last 7 years in our Leg Ulcer Unit for his chronic skin ulcers due to DPMC. The
poor response to systemic and local therapy, his functional and psychological impairement are discussed.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Παιδική πανσκληρωτική εντοπισμένη σκληροδερμία, μορφέα, χρόνια έλκη
KEY WORDS • Pansclerotic morphea of childhood, Morphea, chronic ulcers

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

H

Παιδική Πανσκληρωτική Εντοπισμένη
Σκληροδερμία (ΠΠΕΣ) είναι μια σπάνια
σοβαρή εξελικτική μορφή εντοπισμένης
σκληροδερμίας, η οποία προσβάλλει όλα τα στρώματα του δέρματος, επεκτεινόμενη μέσω του χορίου και
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:3 175-180, 2012

των υποδερμιδικών ιστών σε μυς, τένοντες, ακόμη
και οστά. Εμφανίζεται συνήθως πριν από την ηλικία
των 14 ετών. Χαρακτηρίζεται από μια επιθετική πορεία που καταλήγει σε σοβαρού βαθμού σωματική
αναπηρία η οποία προκαλεί μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών. Η ανταπόκριση στη θεραπεία
είναι συχνά φτωχή και έχει αναφερθεί θανατηφόρος
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έκβαση σε σοβαρά περιστατικά. Η νόσος εντοπίζεται
στον κορμό, τα άκρα, την κεφαλή και το πρόσωπο
ενώ αφήνει ελεύθερα τα πέλματα και τις παλάμες. Η
ελκωτική μορφή της νόσου περιλαμβάνει εκτεταμένα
έλκη, σχετιζόμενα συνήθως με τις περιοχές των δερματικών βλαβών, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στη
θεραπεία.

ΑΝΑΦΟΡA ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY –––––––––––––––––––––––
Ένα αγόρι 17 ετών προσήλθε στη Μονάδα Ελκών
του νοσοκομείου μας τον Φεβρουάριο του 2006 με
εκτεταμένες διαβρώσεις και έλκη στα άνω και κάτω
άκρα. Είχε ένα πολυετές ιστορικό ΠΠΕΣ με προσβολή των άνω και κάτω άκρων, του στήθους, της πλάτης, του προσώπου και του τραχήλου. Κατά την κλινική εξέταση, παρατηρήθηκαν συρρέουσες υποχρωμικές ή ερυθηματώδεις σκληρυντικές πλάκες στο
πρόσωπο και τον κορμό (Εικόνα 1). Ένα βαθύ, πολύ
οδυνηρό έλκος καταλάμβανε τη ραχιαία επιφάνεια
του δεξιού κάτω άκρου επεκτεινόμενο περιμετρικά
στην κατώτερη κνήμη (Εικόνα 2). Λιγότερο εκτεταμένα και πιο επιφανειακά εφελκιδοποιημένα έλκη εμφανίζονταν στα άνω άκρα και το αριστερό κάτω άκρο
(Εικόνα 3). Οι σκληροδερμικές αλλοιώσεις πρωτοεμφανίστηκαν στην ηλικία των 5 ετών ενώ ο σχηματισμός των ελκών ξεκίνησε 4 έτη αργότερα.
Σε επαναλαμβανόμενους εργαστηριακούς ελέγχους τα σταθερά ευρήματα ήταν: υπεργαμμασφαιρι-

ναιμία, θετικά ΑΝΑ και χαμηλή αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης. Οι SGOT, SGPT και γ-GT εμφάνιζαν περιστασιακά αυξομειώσεις. Τα Scl-70, ACA και Αcl
ήταν πάντα αρνητικά.
Θεραπευτικά, ο ασθενής είχε λάβει πολλαπλά συστηματικά σχήματα στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων υδροξυχλωροκίνη, μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη
και πρεδνιζόνη σε διάφορους συνδυασμούς, με μικρή επίδραση στην πρόοδο της δερματικής σκλήρυνσης. Μετά την εμφάνιση του έλκους, προστέθηκαν αντιβιοτικά συστηματικά, σχεδόν σε συνεχή βάση. Όταν ο ασθενής προσήλθε σε εμάς ελάμβανε
αγωγή με σιπροφλοξασίνη και τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη για περίπου ένα έτος συνεχώς.
Στη Μονάδα μας ξεκίνησε εντατική φροντίδα των
ελκωτικών βλαβών, που αφορούσε σε καθαρισμό του
πυθμένα (χειρουργικά ή με υδρογέλες), συστηματικά αντιβιοτικά και τοπικά επιθέματα (αφρώδη αργύρου, αλγινικά, κολλαγόνο). Επιχειρήθηκε επίσης μια
αυτόλογη μεταμόσχευση με κερατινοκύτταρα στο έλκος του δεξιού κάτω άκρου χωρίς επιτυχία.
Τον Αύγουστο του 2006 που ανακοινώσαμε το
περιστατικό στο 15ο εαρινό συνέδριο της EADV, ενδιαφέρθηκε γι αυτό ο Καθηγητής U. Wollina, και ο
ασθενής μεταφέρθηκε στη Δρέσδη. Σε νέες βιοψίες
δεν παρατηρήθηκε, καμία ανάπτυξη SCC. Έγινε
έναρξη κιτρικής σιλδεναφίλης. Ακολούθησε ευρεία
ενδονοσοκομειακή περιποίηση των ελκών για 1-2
μήνες. Παρά τις προσπάθειες, η νόσος του ασθενούς
ήταν προοδευτικά επιδεινούμενη. Η εξέλκωση εξα-
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Åéêüíá 2

Åéêüíá 3

πλώθηκε στους πρόσθιους μηρούς και κατά μήκος
της εξωτερικής επιφάνειας των άνω άκρων.
Στις αρχές του 2007, ο ασθενής μεταφέρθηκε σε
ειδικό Κέντρο για την Αποκατάσταση του Σκληροδέρματος στην Ελβετία (κλινική Reha Rheinfelden).
Εκεί υπεβλήθη σε εντατική φυσιοθεραπεία και περιποίηση των ελκών επί ένα μήνα.
Στην τοπική θεραπεία χρησιμοποιήθηκε ένα φύλλο πλέγματος εξωκυττάριας ουσίας (ΕCM), που παρασκευάζεται από φυσικής προέλευσης βιολογικό
υλικό (χοίρειο εντερικό υποβλεννογόνο) καθώς και
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διάφορα επιθέματα. Μετά ο ασθενής επέστρεψε
στην Ελλάδα, όπου και παραμένει.
Τον Οκτώβριο του 2007 έγινε έναρξη bosentan
σε δόση 62.5 mg Χ 2 per os, μαζί με σιλδεναφίλη.
Αύξηση της δόσης στα 125 mg x 2 είχε σαν αποτέλεσμα πτώση του αιματοκρίτη στο 26 %. Έκτοτε ο
ασθενής επί ένα έτος διατηρήθηκε στη δόση των
62.5 mg x 2, με διαλείμματα όμως λόγω προβλημάτων κατά διαστήματα στον εργαστηριακό έλεγχο. Δεν
παρατηρήθηκε ίαση ή έστω βελτίωση των ελκών κατά τη λήψη.
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Γενικά, η συστηματική θεραπεία που εφαρμόστηκε κατά την εξαετή παρακολούθηση στη Μονάδα
μας περιλαμβάνει πρεδνιζολόνη per os, αζαθειοπρίνη, πεντοξυφυλλίνη, σίδηρο και πολυβιταμινούχα
σκευάσματα, αντιβιοτικά, μποζεντάνη και σιλδεναφίλη. Στα αρχικά στάδια της ελκωτικής πορείας, της
νόσου ήταν επίσης απαραίτητη η από του στόματος
λήψη αναλγητικών. Σήμερα πλέον χρησιμοποιούνται
οπιοειδή σε καθημερινή βάση.
Η τοπική θεραπεία συνεχίζεται με καλό καθαρισμό, αλγηνικά ή άλλου τύπου κλειστά επιθέματα
(occlusive dressings), ανάλογα με την εκάστοτε κλινική εικόνα των ελκών.
Οι εξωδερματικές εκδηλώσεις ως τώρα περιορίζονται στην πολυαρθρίτιδα. Γόνατα και αγκώνες σταδιακά έχασαν τη λειτουργικότητά τους και ακινητοποιήθηκαν σε μόνιμη κάμψη. Η παραμόρφωση των
άκρων χειρών και των καρπών του ασθενούς σε θέση
κάμψεως κατέληξε σε σημαντική αναπηρία (Εικόνα
4). Το DLQI score του ασθενούς ήταν 16/30 κατά
την αρχική προσέλευση. Μετά την αποφοίτησή του
από το Λύκειο άγγιξε το 27/30 αλλά έπεσε πάλι στο
16/30 τον τελευταίο χρόνο. Το FDQLI score της μητέρας του είναι 28/30.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η παιδική πανσκληρωτική εντοπισμένη σκληροδερμία (ΠΠΕΣ) είναι μια σπάνια και σοβαρή παραλλαγή του νεανικού εντοπισμένου σκληροδέρματος

(ΝΕΣ) με εξελικτική πορεία και δυσμενή πρόγνωση.
Είναι μια διαταραχή άγνωστης αιτιολογίας, πιθανώς
αυτοάνοσης προέλευσης, που παρατηρείται στην
παιδική ηλικία, συνήθως πριν τα 14 έτη, σε όλες τις
φυλές, με επικράτηση στο θήλυ φύλο, αλλά χωρίς
σημαντική οικογενή προδιάθεση.1
Παρόλο που η παθογένεση δεν είναι καλά θεμελιωμένη, τρεις μηχανισμοί θεωρείται ότι είναι υπεύθυνοι για τις κλινικές εκδηλώσεις: αυξημένη σύνθεση και εναπόθεση κολλαγόνου, αγγειακή διαταραχή
και ελλειμματική ανοσορρύθμιση.2
Ο ασθενής μας προσβλήθηκε στην ηλικία των 5
ετών ενώ το οικογενειακό του ιστορικό ήταν ελεύθερο από παθήσεις του συνδετικού ιστού.2,3 Η νόσος
του ξεκίνησε κλινικά σαν εντοπισμένη σκληροδερμία, με πολλαπλές ερυθηματοϊώδεις πλάκες στην
ράχη, που σταδιακά έχουν επεκταθεί σε μεγάλη επιφάνεια του κορμού, στα άκρα, στον τράχηλο και στο
πρόσωπο. Οι βλάβες φείδονται των δακτύλων χεριών
και ποδιών. Δεν υπάρχουν συμπτώματα και σημεία
συνδρόμου Raynaud ή συστηματικού σκληροδέρματος. Η ΠΠΕΣ προσβάλλει όλα τα στρώματα του δέρματος, επεκτεινόμενη στους υποδόριους ιστούς, περιτονίες, μυς, τένοντες, ακόμα και οστά. Οι συνέπειες της νόσου, που αναφέρονται βιβλιογραφικά3,4 και
παρατηρούνται και στον ασθενή μας, είναι δερματικές ελκώσεις, αρθρικές ακαμψίες, παγίδευση νεύρων, μυϊκή ατροφία, παραμορφώσεις, οστεοπόρωση,
αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου, σκολίωση και διαταραχές ανάπτυξης.1 Μέχρι στιγμής
δεν έχει αναπτυχθεί SCC σε κάποια βλάβη, όπως
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έχει αναφερθεί σε άλλες περιπτώσεις της νόσου4,5,6
ούτε υπάρχει άλλη συστηματική εντόπιση πλην της
αρθρικής.7,8
Τα χρόνια έλκη των κάτω άκρων της ελκωτικής
ΠΠΕΣ αποτελούν κύρια πηγή θνησιμότητας και απώλειας της ποιότητας ζωής. Τα έλκη του ασθενούς μας
είναι εκτεταμένα και εμφανίζουν μόνιμα πυκνό αποικισμό από ποικίλα μικρόβια που προκαλούν δύσοσμη έκκριση και συνεχή πόνο. Ελλοχεύει σταθερά ο
κίνδυνος βαριάς λοίμωξης ως και νέκρωσης (γάγγραινα). Κυρίως όμως επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής
από το αίσθημα ντροπής για τη δυσοσμία, το άλγος,
την καθημερινή απώλεια χρόνου για τις αλλαγές και
κυρίως την ψυχολογική επιβάρυνση.
Αναφέρεται ότι οι ασθενείς βαδίζουν στις άκρες
των δακτύλων εξαιτίας της αρθρικής ακαμψίας. Στην
αναφερόμενη περίπτωση ο ασθενής κινείται μόνο με
αναπηρικό αμαξίδιο λόγω της ακινητοποίησης των
γονάτων και ποδοκνημικών αρθρώσεων σε μόνιμη
κάμψη.
Η εμμένουσα υπεργαμμασφαιριναιμία που διαπιστώθηκε στον ασθενή, είναι χαρακτηριστική της
ΠΠΕΣ. Είναι συνέπεια της ενεργοποίησης των Β-λεμφοκυττάρων (μαζική άνοδος στα 3-4 gr/dl είναι ενδεικτική βαθύτερης και σοβαρότερης εμπλοκής
ιστών). Επίσης τα αντιπυρηνικά αντισώματα ορού
(ΑΝΑ) είναι θετικά στο 25-55% των ασθενών με Εντοπισμένο Σκληρόδερμα (κυρίως σ’ αυτούς με εκτεταμένες δερματικές βλάβες).1
Στο αναφερόμενο περιστατικό η νόσος, παρά τη
βαρύτητά της, δεν συσχετίζεται με άλλες αυτοάνοσες
παθήσεις. Το Νεανικό Εντοπισμένο Σκληρόδερμα
(ΝΕΣ) πάντως συσχετίζεται συχνά με λεύκη, ΣΔ τύπου Ι, θυρεοειδίτιδα Hashimoto, νόσο Graves, ελκώδη κολίτιδα, πρωτοπαθή χολική κίρρωση, βαριά
μυασθένεια, και αυτοάνοση πολλαπλή ενδοκρινοπάθεια τύπου 2.5 Παρόλο που ο καρκίνος του δέρματος στην Εντοπισμένη Σκληροδερμία είναι σπάνιος,
έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC) στο 6,7% των παιδιών με ΠΠΕΣ, μέσα σε έλκη ή πάνω σε σκληρυντικές πλάκες. Αυτοί οι ασθενείς διατρέχουν τον ίδιο
κίνδυνο ανάπτυξης SCC με εκείνους με ουλώδη ιστό
υπό τάση λόγω εγκαυμάτων, χρόνιας ακτινοδερματίτιδας και λύκου. Ο όγκος αναπτύσσεται μέσα στο έλκος και μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό του
μέλους, προκαλώντας σημαντικές επιπλοκές (σημαντική αιμορραγία, τοξιναιμία, λοιμώξεις) και περαιτέρω αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής.4
Η συνήθης πορεία της ΠΠΕΣ είναι ταχέως εξελισσόμενη. Αυτόματη ύφεση παρατηρείται σπάνια. Η
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θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει ανοσοκατασταλτική αγωγή (που μπορεί να καθυστερήσει την
εξέλιξη της νόσου), αντι-ινωτική και αγγειοδιασταλτική θεραπεία. Ωστόσο δεν υπάρχει διαθέσιμη κάποια
ευρέως αποδεκτή ή τεκμηριωμένη θεραπευτική πρόταση. Οι προτεινόμενες αγωγές περιλαμβάνουν: στεροειδή, μεθοτρεξάτη, ιντερφερόνη-α, σαλαζοπυρίνη,
δινατριούχο εδετικό οξύ, ετρετινάτη, ανθελονοσιακά,
φαινυτοΐνη, βιταμίνη C, παρα-αμινοβενζοϊκό κάλιο,
διμεθυλοσουλφονικό οξύ, αζαθειοπρίνη και κυκλοφενίλη.2,3,4,7,9
Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με
την πορεία της νόσου, τις αναμενόμενες δυσμορφίες
και την πιθανή πτωχή πρόγνωση. Για κάθε παιδί
πρέπει να σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα διαχείρισης,
το οποίο θα περιλαμβάνει οδηγίες προστασίας του
δέρματος και των αγγείων, φυσιοθεραπεία σε τακτική βάση (για διατήρηση λειτουργικότητας, πρόληψη
αγκυλώσεων, διατήρηση μυϊκής ισχύος και εύρους
κινήσεων στις αρθρώσεις) και χρήση διορθωτικών
ναρθήκων. Η σοβαρή εξέλκωση των άκρων, όπως
στο περιστατικό μας, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω μέτρων. Ο τακτικός
και εντατικός χειρουργικός καθαρισμός των ελκών
μπορεί να απομακρύνει τα μικρόβια που τα εποικίζουν. Όμως κατά περιόδους κρίνεται απαραίτητη η
συνχορήγηση συστηματικής αντιβιοτικής αγωγής.10
Η σιλδεναφίλη (αναστολέας της 5-φωσφοδιεστεράσης) επιλέχθηκε για τον ασθενή μας επειδή αποτελεί υποσχόμενη θεραπευτική αγωγή για την βελτίωση του συνδρόμου Raynaud και των δακτυλικών
ελκών. Επιπλέον, θεωρείται ότι προστατεύει από την
ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC).10
Ο ασθενής έλαβε τη συνιστώμενη δόση των 60
mg/ημέρα per os επί 3 συνεχή χρόνια. Για ένα χρόνο προστέθηκε και Bosentan, ένας ανταγωνιστής των
υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ΕΤΑ/ΕΤΒ), που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στη θεραπεία των ισχαιμικών
εξελκώσεων των δακτύλων και της δερματικής ίνωσης στα παιδιά με συστηματική σκληροδερμία, με
υποσχόμενα αποτελέσματα.11 Το σκεπτικό για τη χορήγηση ήταν η καταπολέμηση της ινωτικής δράσης
της ενδοθηλίνης.12
Παρά τις θεραπευτικές προσπάθειες, η πορεία
της νόσου στο περιστατικό μας ήταν απογοητευτική.
Παρατηρήθηκε μικρή ανταπόκριση των ελκών με τη
χρήση του επιθέματος εξωκυττάριας ουσίας το οποίο
διακόπηκε λόγω του υψηλού κόστους του. Οι βαριές
ελκώσεις ήταν αποτρεπτικές για κάθε φυσικοθεραπεία, με την κατάληξη του ασθενή σε αναπηρικό αμαξίδιο σε πλήρη αγκύλωση. Η επιβάρυνση στο δείκτη
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ποιότητας ζωής (DLQI) από 16/30 το 2006 σε
27/30 το 2010 είναι ένας ισχυρός υποστηρικτής της
επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενή. Ο συνεχής
πόνος, η δυσοσμία, το παχύ στρώμα των περιδέσεων
που δυσκολεύει την ένδυση, οι λεκιασμένοι επίδεσμοι, οι καθημερινές αλλαγές, η αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, η απώλεια κοινωνικής ζωής επηρεάζουν
δυσμενέστατα τη ζωή. Τα μέλη της οικογένειας επίσης υφίστανται τις συνέπειες της νόσου. Επιβαρύνεται η ψυχολογική κατάσταση, οι ενδοοικογενειακές
σχέσεις, η εργασία τους, ο ελεύθερος χρόνος τους
κλπ, όπως αποδεικνύει ο υψηλότατος δείκτης ποιότητας ζωής της οικογένειας (FDQLI)13 στο πρόσωπο της
μητέρας που ήταν και είναι η κύρια φροντιστής.
Από την αποτυχία των θεραπευτικών πρακτικών
ως σήμερα συνάγεται ότι το μοναδικό όπλο είναι πλέον η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.3,4 Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, όταν η μητέρα κατέρρευσε
εντελώς, ανέλαβε ένθερμα την ψυχολογική ανάνηψη
ένα κοντινό συγγενικό πρόσωπο. Ο ασθενής πείσθηκε να ξεκινήσει πανεπιστημιακές σπουδές. Με την
αρωγή του φοιτητικού περιβάλλοντος και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων (πχ η μετάβαση στη
Σχολή γίνεται με το ειδικό μέσο του Πανεπιστημίου
για άτομα με αναπηρία), η ζωή ανέκτησε κάποια ποιότητα και το DLQI επανήλθε στο 16/30.
Τελικά, παρόλο που η γενικευμένη εντοπισμένη
σκληροδερμία δεν είναι συνήθως σοβαρού βαθμού, τα
παιδιά με ΠΠΕΣ αποτελούν μια ειδική ομάδα που
διαφοροποιείται σε κλινικά σημεία και εργαστηριακά
ευρήματα και αποτελεί ένα ιδιαίτερο σύνδρομο. Η
ΠΠΕΣ οδηγεί προοδευτικά σε αναπηρία με ιδιαίτερη
επιβάρυνση της ποιότητας ζωής στην ελκωτική μορφή
της. Τα χαρακτηριστικά συστηματικής ή άλλης νόσου
του συνδετικού ιστού, που παρατηρούνται περιστασιακά σ’ αυτό το σύνδρομο μπορεί να δημιουργούν σύγχυση, αλλά αντανακλούν μια εκτεταμένη και σοβαρή
φλεγμονώδη διεργασία του συνδετικού ιστού.
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Ανασκόπηση
Kνησμός και δερματοπάθειες
Αρμύρα Κ.
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Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Ο κνησμός είναι σύνηθες και περίπλοκο σύμπτωμα που επηρεάζει σημαντικά
την ποιότητα ζωής των ασθενών. Είναι η κυρίαρχη εκδήλωση σε ένα μεγάλο εύρος δερματοπαθειών,
ενώ μπορεί να συνδέεται με υποκείμενη συστηματική διαταραχή. Στο παρόν άρθρο μελετώνται οι δερματοπάθειες που σχετίζονται με τον κνησμό και οι θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν για την αντιμετώπισή του. Ο αριθμός των πειραματικών και κλινικών μελετών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό το θέμα. Εντούτοις, απαιτείται περαιτέρω
έρευνα για να αναπτυχθούν νέες θεραπείες.

Pruritus and Dermatological Diseases
Summary

Armira K., Kouris A., Potouridou E.

Pruritus is an usual and complex symptom that influences significantly patients’ quality of life. It is the predominant symptom in a variety of dermatological diseases. It may also be
associated with systematic disorders. The present study deals with the dermatological conditions that are
associated with pruritus and the therapeutic options. The number of experimental and clinical studies has
been increased during the last years, reflecting the increased interest in this field. However, further research is needed to develop new treatments.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Kνησμός, δερματοπάθειες
KEY WORDS • Pruritus, dermatological diseases

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O

κνησμός είναι το πιο συχνά περιγραφόμενο σύμπτωμα στη δερματολογία. Μπορεί
να προέρχεται από μια πρωτοπαθή δερματολογική διαταραχή, αλλά σε ποσοστό 10-50% των
ασθενών μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας υποκείμενης συστηματικής νόσου.1,2 Ο κνησμός μπορεί να εμφανιστεί χωρίς ορατά δερματολογικά συμπτώματα.3
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:3 181-189, 2012

Όταν είναι έντονος, μπορεί να προκληθούν δευτεροπαθείς βλάβες, όπως ερύθημα, διαβρώσεις, εκδορές,
εφελκίδες, που συνοδεύονται από λοιμώξεις όπως
θυλακίτιδα, απόστημα ή ερυσίπελας. Η συνολική
επίπτωση και ο επιπολασμός παραμένουν άγνωστοι,
διότι δεν υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα για
αυτήν την οντότητα, καθώς επίσης λίγοι ασθενείς παρουσιάζονται στους γιατρούς για ήπιες κνησμώδεις
καταστάσεις.
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ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ–––––––––––––––––––––––––––––––––
Το δέρμα είναι ένα αισθητήριο όργανο με πυκνό
δίκτυο υψηλά εξειδικευμένων κεντρομόλων αισθητήριων νευρώνων και φυγόκεντρων αυτόνομων νευρικών κλάδων. Νευρικές ίνες βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα του δέρματος και μεταδίδουν αισθήσεις, όπως
θερμοκρασία, αφή, δόνηση, πίεση, κνησμό και πόνο.
Νευροπεπτίδια εκκρίνονται από αυτούς τους νευρώνες και αρκετά διεγείρουν ανοσολογικούς μηχανισμούς.4
Υπάρχουν οι εμμύελες Αβ νευρικές ίνες, με μεγάλη διάμετρο και ταχύτητα μετάδοσης του σήματος
(>30 m/s), που ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα
αφής και κίνησης. Οι εμμύελες Αδ νευρικές ίνες, με
μικρή διάμετρο και μέση ταχύτητα μετάδοσης (2-30
m/s) ανταποκρίνονται στα επώδυνα ερεθίσματα
(βλαβοϋποδοχείς), σε θερμικά, μηχανικά και χημικά ερεθίσματα. Οι αμύελες ίνες C έχουν μικρή διάμετρο και ταχύτητα μετάδοσης του σήματος (<2
m/s), μεταδίδουν ερεθίσματα πόνου (βλαβοϋποδοχείς), κνησμού (ευαίσθητοι στην ισταμίνη), θερμικά
και μηχανικά.4 Οι ίνες C που ενέχονται στη μετάδοση του κνησμού και των θερμικών ερεθισμάτων,
αποτελούν μια υποκατηγορία των C ινών, αντιπροσωπεύουν το 5% αυτών, δε μεταδίδουν μηχανικά ερεθίσματα και έχουν ασυνήθιστα μεγάλη επικράτεια νεύρωσης.5 Για το λόγο αυτό, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του δέρματος, μειώνεται η ουδός των υποδοχέων στο ερέθισμα του κνησμού και οι περισσότεροι
ασθενείς αναφέρουν επιδείνωση του κνησμού σε
θερμό περιβάλλον.
Το γεγονός ότι, δεν υπάρχει ένα μόνο κέντρο στο
φλοιό του εγκεφάλου για την επεξεργασία του κνησμού, αποδεικνύει την πολλαπλή διάστασή του.

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΗΣΜΟΥ –––––––––––––––
Οι μεσολαβητές, οι οποίοι δρουν κεντρικά και /ή
περιφερικά, είναι σημαντικοί στον κνησμό. Περιλαμβάνονται αμίνες (ισταμίνη, σεροτονίνη), πρωτεάσες
(τρυπτάσες), νευροπεπτίδια (ουσία P), οπιοειδή, αυξητικοί παράγοντες [nerve growth factor, (NGF)],
προσταγλανδίνες και κυτοκίνες. Πέρα από τον κνησμό, μπορούν να προκαλέσουν και άλλες εκδηλώσεις φλεγμονής (πόνο, ερύθημα λόγω αγγειοδιαστολής, αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα).1 Η ενεργοποίηση των βλαβοϋποδοχέων οδηγεί σε απελευθέρωση νευροπεπτιδίων που επάγουν την αγγειοδιαστολή και την εξαγγείωση πρωτεϊνών στο δέρμα

(νευρογενής φλεγμονή).6 Έχει θεωρηθεί ότι, η ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων διαδραματίζει κάποιο
ρόλο στην νευρογενή φλεγμονή, αλλά πρόσφατα
έχει αποδειχθεί ότι η δερματική νευρογενής φλεγμονή δεν προκαλεί αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων.7
Μερικοί από αυτούς τους μεσολαβητές μπορούν να
διεγείρουν τον κνησμό έμμεσα μέσω απελευθέρωσης
ισταμίνης και άλλων μεσολαβητών από τα μαστοκύτταρα, ή ενισχύοντας τη δράση άλλων.1 Ο καταρράκτης των αλληλεπιδράσεων ή ο κυρίαρχος μεσολαβητής μπορεί να διαφέρει σε κάθε τύπο κνησμού,
ανάλογα από την υποκείμενη νόσο.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ –––––––––––––––––––––
Ιστορικό
Ένα ακριβές ιστορικό βοηθά στην κατανόηση της
πορείας της νόσου. Η έναρξη του κνησμού, η διάρκειά του και η φύση του βοηθούν στον καθορισμό
της αιτίας του. Εάν είναι παρόντα ορισμένα γενικά
στοιχεία, ο κλινικός ιατρός θα είναι ικανός να θέσει
τη διάγνωση8,9 (Πίνακας 1).
• Ο τοπικός κνησμός συνήθως δεν είναι συνέπεια
μιας συστηματικής νόσου.
• Οξεία έναρξη του κνησμού χωρίς πρωτοπαθείς
δερματικές βλάβες για διάστημα λίγων ημερών,
είναι λιγότερο ενδεικτικός μιας συστηματικής νόσου, από ότι ένας χρόνιος προοδευτικά γενικευμένος κνησμός.
• Δευτεροπαθείς βλάβες στην άνω ράχη υποδεικνύουν ότι η δερματική νόσος είναι υπεύθυνη για
το σύμπτωμα, ενώ διάσπαρτες βλάβες σχετίζονται
με συστηματικά αίτια κνησμού και αντιπροσωπεύουν το αποκαλούμενο ‘σημάδι της πεταλούδας’ εξαιτίας της μη προσβασιμότητας από τα χέρια του ασθενούς.
• Οι περισσότεροι ασθενείς με κνησμό που δε σχετίζεται με πρωτοπαθή δερματολογική νόσο εκδηλώνουν μόνο εκδορές ή άλλες δευτεροπαθείς
βλάβες, αλλά όχι πρωτοπαθείς βλάβες.
• Οι σοβαρές κνησμώδεις δερματοπάθειες, όπως η
κνίδωση και η μαστοκυττάρωση, σπάνια οδηγούν
σε δευτεροπαθείς βλάβες, όπως εκδορές από τον
ξεσμό, αλλά προκαλούν επιθυμία για πίεση ή τριβή.
• Όταν προσβάλλονται πολλά μέλη της οικογένειας,
τίθεται ισχυρή υποψία για ψώρα ή άλλες μεταδοτικές νόσους.
• Η σχέση μεταξύ κνησμού και φυσικής δραστηριό-
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ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Περιγραφικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του κνησμού

Περιγραφικά χαρακτηριστικά του κνησμού

1. Έναρξη – αιφνίδια, σταδιακή, προηγούμενο ιστορικό κνησμωδών επεισοδίων
2. Χρονική πορεία – συνεχής, διαλλείπων, κυκλικός, νυχτερινός
3. Φύση – έρπων, καυστικός, δυσαισθησία
4. Διάρκεια – ημέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια
5. Σοβαρότητα – παρέμβαση στις συνήθεις δραστηριότητες
6. Εντόπιση – γενικευμένος, εστιακός, μονόπλευρος, αμφίπλευρος
7. Σχέση με δραστηριότητες – επαγγελματικές, χόμπι
8. Προκλητικοί παράγοντες – νερό, ψύξη δέρματος, αέρας, άσκηση
9. Η προσωπική άποψη των ασθενών για την αιτιολογία της νόσου
Ιστορικά χαρακτηριστικά του κνησμού

1. Φάρμακα και τοπική θεραπεία – συνταγογραφούμενα και μη, διάρκεια και έναρξη
2. Αλλεργίες – συστηματικές, τοπικές
3. Ιστορικό ατοπίας – έκζεμα, αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα
4. Παλαιότερο ιατρικό ιστορικό – θυρεοειδής, ήπαρ, νεφρά ή άλλες συστηματικές νόσοι
5. Οικογενειακό ιστορικό ατοπίας ή δερματικής νόσου ή παρόμοιας κνησμώδους κατάστασης
6. Απασχόληση
7. Χόμπυ
8. Κοινωνική ζωή – νοικοκυριό, άγχος, τροφικές προτιμήσεις, προσωπικές επαφές,
9. Φάρμακα – νικοτίνη, αλκοόλ, Ε.Φ. ουσίες
10. Χρήση καλλυντικών. Συνήθειες στο μπάνιο
11. Κατοικίδια
12. Σεξουαλικό ιστορικό
13. Ιστορικό ταξιδιού
14. Προηγούμενη διάγνωση από ιατρό ή ασθενή

τητας είναι σημαντική. Σε συνδυασμό με τη φυσική δραστηριότητα ο κνησμός μπορεί να έχει χολινεργική αιτιολογία. Όταν προκαλείται από ψύξη
του δέρματος μετά το μπάνιο, μπορεί να είναι σημείο πολυκυτταραιμίας ή ιδιοπαθούς υδατογενούς κνησμού.
• Νυκτερινός γενικευμένος κνησμός σε συνδυασμό
με ρίγη, εφίδρωση και πυρετό μπορεί να είναι σημάδι για νόσο Hodgkin. Ο κνησμός μπορεί να
προηγείται της έναρξης της νόσου κατά 5 χρόνια.
• Ενώ ο ψυχογενής κνησμός σπάνια παρεμβαίνει
στον ύπνο, οι περισσότερες καταστάσεις (με ή χωρίς πρωτοπαθείς δερματικές βλάβες) προκαλούν
νυχτερινή αγρύπνηση.

Εξέταση
Συνιστάται η προσεκτική και πλήρης φυσική εξέταση του δέρματος, του τριχωτού της κεφαλής, των
νυχιών, των βλεννογόνων και της πρωκτογεννητικής
περιοχής. Είναι αναγκαία η εκτίμηση των πρωτοπαθών και δευτεροπαθών βλαβών, της μορφολογίας,
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της κατανομής, της λειχηνοποίησης, της ξηρότητας
και των δερματικών σημείων συστηματικών νόσων. Η
γενική φυσική εξέταση (των λεμφαδένων, του ήπατος, του σπληνός) μπορεί να αποκαλύψει μια αδιάγνωστη συστηματική νόσο.

Εργαστηριακός έλεγχος
Γενικά, δεν υπάρχει ανάγκη για εργαστηριακή
διερεύνηση, αλλά εξαρτάται από το ατομικό ιστορικό
του ασθενούς. Παρόλα αυτά, στην έναρξη του γενικευμένου, κνησμού άγνωστης αιτιολογίας, περαιτέρω διερεύνηση πρέπει να διενεργηθεί.

Ο ΚΝΗΣΜΟΣ ΣΕ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Παρασιτικές Λοιμώξεις
Ψώρα: Ο κνησμός στην ψώρα μπορεί να είναι εντοπισμένος και έχει καυστικό χαρακτήρα, εξαιτίας
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της τοπικής αντίδρασης στην παρουσία ή τη δραστηριότητα του παρασίτου. Μπορεί, επίσης, να γενικευτεί, αρχίζοντας 4 με 6 εβδομάδες μετά την προσβολή από το παράσιτο και αντανακλώντας μια γενικευμένη αντίδραση στα συστατικά του παρασίτου, ωά ή
κόπρανα. Στην ψώρα ο κνησμός είναι πιο έντονος το
βράδυ. Τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι του
ασθενούς που πάσχουν από κνησμό πρέπει να εξεταστούν για προσβολή από το παράσιτο.1
Φθειρίαση: Είναι δύσκολη η διάγνωση της φθειρίασης χωρίς να υπάρχει το σύμπτωμα του κνησμού.
Ο κνησμός στις πρωτοπαθείς περιοχές της προσβολής αποτελεί στοιχείο της διάγνωσης για τη φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής και του εφηβαίου. Ο
γενικευμένος κνησμός είναι χαρακτηριστικός για τη
φθειρίαση του σώματος.1

Φλεγμονώδεις παθήσεις
Ατοπική δερματίτιδα: Ο κνησμός είναι σημαντικό
στοιχείο της ατοπικής δερματίτιδας, στην οποία η διάγνωση δεν μπορεί να τεθεί χωρίς ιστορικό κνησμού.10
Το αίσθημα δεν είναι συνεχόμενο, αλλά έχει εξάρσεις
που μπορεί να είναι σοβαρές και να επιδεινώνουν την
ποιότητα ζωής.11 Ένας μεγάλος αριθμός ανοσολογικών
και μη, ερεθισμάτων μπορούν να προκαλέσουν τον
κνησμό σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα, όπως η
ζέστη, εφίδρωση, μάλλινα ρούχα, άγχος, τροφές, αλκοόλ, επαφή με αέρα. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει
εποχιακή επιδείνωση του κνησμού.12
Παρά τις εντατικές έρευνες, δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι μεσολαβητές του κνησμού στην ατοπική δερματίτιδα. Σε γενικές γραμμές μπορεί να
εκτιμηθεί ότι, οι μεσολαβητές που εκλύονται από τα
νευρικά κύτταρα (ακετυλοχολίνη, ουσία P, Calcitonin gene-related peptide (CGRP), κερατινοκύτταρα,
μαστοκύτταρα (ισταμίνη, ιντερλευκίνες) και τα Τλεμφοκύτταρα (IL-2) είναι υπεύθυνοι για τον κνησμό
στην ατοπική δερματίτιδα.13
Κνίδωση: Η νόσος μπορεί να είναι ιδιαίτερα κνησμώδης, κυρίως στην οξεία φάση, με συνοδούς πομφούς.1 Η ισταμίνη διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο
στον κνησμό της κνίδωσης και οι Η1 ανταγωνιστές
μειώνουν ή εξαλείφουν αυτήν την αίσθηση.14 Τα νεότερα αντιϊσταμινικά όπως η λεβοσετιριζίνη και η
δεσλοραταδίνη έχουν επιπλέον αντιϊσταμινική δράση, όπως η αναστολή της μετανάστευσης των λευκοκυττάρων και η σταθεροποίηση των μαστοκυττάρων.
Η κνίδωση είναι η μόνη κνησμώδης νόσος που μεσολαβείται από την ισταμίνη και στην οποία τα αντιϊσταμινικά αποτελούν θεραπεία εκλογής.14

Χρόνιος λειχήνας: Ο έντονος, παροξυσμικός κνησμός οδηγεί σε επαναλαμβανόμενο ξεσμό σε ένα σημείο, δημιουργώντας μια παχιά, λειχηνοποιημένη
πλάκα. Επομένως, ο κύριος στόχος της θεραπείας είναι η διακοπή του κνησμού, που μπορεί να επιτευχθεί με τοπικά κορτικοστεροειδή, τοπικούς ανοσοτροποποιητές ή συνδυασμό τους.
Ερεθιστική και αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής:
Το αίσθημα του κνησμού μπορεί να υπάρχει χωρίς
εμφανείς δερματικές βλάβες, ειδικά στην πρώιμη φάση της νόσου.
Ομαλός λειχήνας: Μπορεί περιστασιακά να εμφανιστεί ως ασυμπτωματικός, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο κνησμός είναι σοβαρός και οι εκδορές είναι σπάνιες.14
Μαστοκυττάρωση: Υπάρχουν συστηματικές και
δερματικές μορφές μαστοκυττάρωσης, στις οποίες ο
κνησμός είναι συχνά το πιο επικρατές σύμπτωμα. Σε
όλες τις μορφές υπάρχει ένας συμπτωματικός και
κνησμώδης δερμογραφισμός σε συνδυασμό με το
σημείο Darier (πομφός, ερύθημα, κνησμός μετά από
έντονη τριβή μιας βλάβης). Έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις χωρίς εμφανείς κλινικά δερματικές βλάβες, παρά μόνο με γενικευμένο κνησμό ή δερμογραφισμό.14,1
Πομφολυγώδη νοσήματα: Στο πομφολυγώδες
πεμφιγοειδές ο κνησμός μπορεί να είναι απών, έντονος ή/και γενικευμένος.15 Μπορεί να προηγείται των
δερματικών βλαβών για περίοδο μεγαλύτερης των 3
μηνών.16 Ο κνησμός στην ερπητοειδή δερματίτιδα είναι γνωστός για τον καυστικό, δηκτικό, ‘φλογερό’ του
χαρακτήρα, ιδιαίτερα στο δέρμα της κεφαλής.1 Ο ξεσμός μπορεί να είναι τόσο έντονος, ώστε σε πολλές
περιπτώσεις οι πομφόλυγες παρατηρούνται πιο σπάνια σε σχέση με δευτεροπαθείς βλάβες και εφελκίδες. Ο κνησμός στη γραμμική IgA δερματοπάθεια είναι λιγότερο έντονος.
Ψωρίαση: Παρά το γεγονός ότι η ψωρίαση δε θεωρείται τυπικά ως μια κνησμώδης δερματοπάθεια, μελέτες έχουν δείξει ότι έως το 84% των ασθενών πάσχουν από γενικευμένο κνησμό, κυρίως το απόγευμα
και το βράδυ. Η έξαρση της έντασης του κνησμού
έχει αναφερθεί ότι προκαλείται από τη ζέστη, την ξηρότητα του δέρματος, την εφίδρωση ή το στρες.17 Τα
αντιϊσταμινικά συχνά δεν ανακουφίζουν τους ασθενείς.1,17
Παραψωρίαση: Ενώ οι μικρές πλάκες της παραψωρίασης είναι τυπικά μη κνησμώδεις, ο αυξανόμενος κνησμός στις μεγάλες πλάκες της παραψωρίασης
μπορεί να είναι ύποπτος για εξέλιξη σε δερματικό Τλέμφωμα.1,14
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Οζώδης κνήφη: Η οζώδης κνήφη σχετίζεται με
ατοπική δερματίτιδα, συστηματικές νόσους, συναισθηματικό στρες ή ψυχολογικές διαταραχές. Υπάρχει και η ιδιοπαθής μορφή, που τείνει να προσβάλλει γυναίκες μέσης ηλικίας. Παρατηρείται αυξημένος
αριθμός μαστοκυττάρων, της ουσίας Ρ και του νευροπεπτιδίου CGRP, αλλά δεν είναι γνωστό, εάν αυτές
οι αλλαγές είναι η αιτία ή συνέπεια του χρόνιου κνησμού. Έχουν προταθεί πολλές θεραπείες (τοπικές,
συστηματικές, φωτοθεραπεία), ενώ η θαλιδομίδη
φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική, απαιτώντας
τουλάχιστον 6 μήνες για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.18
Πολύμορφο εκ φωτός εξάνθημα: Συμβαίνει τυπικά την άνοιξη και το καλοκαίρι και παρουσιάζεται
με κνησμό στις φωτοεκτεθειμένες περιοχές του δέρματος.
Υδατογενής κνησμός: Πρόκειται για κνησμό που
αναπτύσσεται μέσα σε λίγα λεπτά από την επαφή με
το νερό με ή χωρίς εμφανείς δερματικές βλάβες, π.χ.
απουσία πομφών ή συμπτωματικού δερμογραφισμού. Μπορεί να αναπτυχθεί και δευτερογενώς σε
έδαφος μιας συστηματικής διαταραχής ή άλλης δερματικής νόσου, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία ή
την αλατότητά του νερού. Είναι απαραίτητος ο αποκλεισμός χρόνιων δερματικών νόσων και του κνησμού που οφείλεται σε φάρμακα και συστηματικών
διαταραχών.19 Στον υδατογενή κνησμό, μια νυγμώδης καυστική ή δηκτική αίσθηση δημιουργείται μέσα σε 30 λεπτά από την επαφή με το νερό και διαρκεί για 2 ώρες. Είναι ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία ή την αλατότητα του νερού. Είναι αναγκαίο να
αποκλειστούν οι χρόνιες δερματικές νόσοι, οι συστηματικές διαταραχές και ο κνησμός εξαιτίας λήψης
φαρμάκων. Η παθοφυσιολογία του είναι άγνωστη,
ενώ έχουν ενοχοποιηθεί η σεροτονίνη και η προσταγλανδίνη Ε. Η θεραπεία περιλαμβάνει αλκαλοποίηση του νερού σε pH=8 με μαγειρική σόδα, τοπικές
και συστηματικές θεραπείες και φωτοθεραπεία.
Ηωσινοφιλική φλυκταινώδης θυλακίτιδα: Εμφανίζεται πιο συχνά σε ανοσοκατασταλμένους με AIDS,
μυελοϋπερπλαστικές νόσους και σπλαχνικά καρκινώματα.20
Μελαγχρωματική κνήφη: Πρόκειται για μια σπάνια νόσο αγνώστου αιτιολογίας, που προσβάλλει κυρίως γυναίκες της Ιαπωνίας την άνοιξη και το καλοκαίρι. Χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη έντονα
κνησμωδών ερυθρών βλατίδων, που καταλείπουν δικτυωτή μελάγχρωση όταν επουλώνονται. Το στήθος,
το άνω μέρος της πλάτης, ο τράχηλος και η κλείδα
είναι οι πιο συχνά προσβεβλημένες περιοχές. Θερα-
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πεία εκλογής είναι η μινοκυκλίνη, ενώ αποτελεσματικά είναι η δαψόνη, οι μακρολίδες και η σουλφαμεθοξαζόλη.21

Λοιμώξεις
Η τριχοφυτίαση και άλλες επιπολής μυκητιάσεις,
όπως η καντιντίαση, μπορεί να είναι έντονα κνησμώδεις. Η θυλακίτιδα που προκαλείται από Gram αρνητικά ή Gram θετικά βακτήρια, μπορεί να παρουσιαστεί με κνησμό. Το 1/3 των ασθενών με δευτερογόνο
σύφιλη εμφανίζουν αυτό το σύμπτωμα. Η ανεμευλογιά χαρακτηρίζεται από κνησμό και μπορεί να είναι
πιο έντονος κατά την έναρξη της ανοσοκαταστολής
(HIV, κακοήθεια). Οι λοιμώξεις από HSV συχνά
έχουν κνησμώδη στοιχεία. Σε ένα ευρύ φάσμα ιϊκών
εξανθημάτων μπορεί να εμφανιστούν κνησμώδεις
διαβρώσεις, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία.22

Νεοπλασίες
Δερματικό Τ- λέμφωμα: Το 70-80% των ασθενών
παρουσιάζουν έντονο κνησμό.1 Πρόσφατα, έχει περιγραφεί επίμονος γενικευμένος κνησμός, ως τη μόνη δερματική εκδήλωση του δερματικού Τ-λεμφώματος.3

Γενετικά
Νόσος Darier: Οι ασθενείς παρουσιάζουν έντονο
κνησμό και δυσφορία, τα οποία επιδεινώνονται από
την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και από τη
ζέστη.

Λοιπά
Ξηρότητα: Είναι πιο συχνή σε ηλικιωμένα άτομα,
ενώ οι γενικευμένες μορφές μπορούν να προκαλούνται από φάρμακα. Η λοίμωξη από HIV προδιαθέτει
για ξηρότητα και αστεατωτική δερματίτιδα.14 Υπερβολικό μπάνιο με ζεστό νερό, σάπωνες, απορρυπαντικά και χρήση ερεθιστικών τοπικών σκευασμάτων
που περιέχουν αλκοόλ ή αλλεργιογόνα μπορούν να
επάγουν την ξηρότητα και να προκαλέσουν ξηρωτικό
έκζεμα που συνοδεύεται από κνησμό.
Κνησμός του δακτυλίου του πρωκτού: Χαρακτηρίζεται ως κνησμός εντοπισμένος στον πρωκτό και περιπρωκτικά. Συμβαίνει σε ποσοστό 1-5% του γενικού
πληθυσμού με τους άνδρες να προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες σε ποσοστό 4:1.23 Η έναρξη είναι οξεία και τα συμπτώματα μπορεί να είναι
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Δερματολογικές ασθένειες με κνησμό
Παράσιτα

Ακαρι
Φθείρες
Δήγμα εντόμου
Δερματίτιδα από σχιστοσωμικά κερκάρια

Φλεγμονή

Ατοπική Δερματίτιδα
Δερματίτιδα εκ στάσεως
Αλλεργική ή ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής
Κνίδωση
Ομαλός λειχήνας
Οζώδης κνήφη
Prurigo pigmentosa
Πομφολυγώδη νοσήματα
PUPPP
Ηωσινοφιλική φλυκταινώδης θυλακίτιδα
Υπερευαισθησία σε φάρμακα
Μαστοκυττάρωση
Ψωρίαση, Παραψωρίαση
Πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός
Ερυθρά ιόνθειος πιτυρίαση

Λοιμώξεις

Βακτηριακές λοιμώξεις
Ιϊκές λοιμώξεις
Μυκητιασικές λοιμώξεις

Νεοπλασία

Δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα

Γενετικά

Νόσος Darrier
Νόσος Haley-Haley
Inflammatory linear verrucous epidermal
nevus (ILVEN)

Λοιπά

Ξηρότητα, έκζεμα κρακελέ
Γεροντικός κνησμός
Pruritus Ani
Notalgia paresthetica
Πρωτοπαθής δερματική αμυλοείδωση
Κνησμός μετά από έγκαυμα και ΑΕΕ
Κνησμός σε ουλές
Fiberglass dermatitis
Υδατογενής κνησμός

παρόντα 5-7 εβδομάδες έως έτη προτού οι ασθενείς
ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Η θεραπεία περιλαμβάνει προσεκτική υγιεινή της περιοχής, τοπικά ήπια
κορτικοστεροειδή και ανοσοτροποποιητές της καλσινευρίνης.
Αμυλοείδωση: Η αμυλοείδωση με τη μορφή της
πρωτοπαθούς δερματικής αμυλοείδωσης έχει αναφερθεί ότι σχετίζεται με σοβαρό κνησμό που αρχίζει
στην παιδική ηλικία. Η λειχηνοειδής αμυλοείδωση,
η κηλιδώδης αμυλοείδωση και η οζώδης αμυλοείδω-

ση, οι τρεις μορφές της εντοπισμένης δευτεροπαθούς αμυλοείδωσης, μπορεί να είναι ιδιαίτερα κνησμώδεις. Πρέπει να αναφερθεί ότι, επαναλαμβανόμενη τριβή ή τραυματισμός του δέρματος μπορεί να
οδηγήσει σε εναπόθεση σημαντικού ποσού εκφυλισμένης κερατίνης και ερμηνεύει το γεγονός ότι περιπτώσεις κηλιδώδους αμυλοείδωσης οφείλονται ή είναι ταυτόσημες με notalgia paresthetica.24
Κνησμός σε ουλές: Η αναδόμηση των ουλών μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες έως 2 έτη. Ο κνησμός
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που σχετίζεται με φυσιολογική επούλωση είναι συχνός και υποχωρεί γρήγορα. Περιστασιακά, ο κνησμός και η δυσφορία μπορούν να παραταθούν και
υποδηλώνουν ανώμαλη επούλωση, όπως σχηματισμό
υπερτροφικών ουλών και χηλοειδών. Το κνησμώδες
αίσθημα στις ουλές είναι πιθανόν αποτέλεσμα φυσικού και χημικού ερεθισμού, όπως και αναγέννησης
των νεύρων. Το φυσικό ερέθισμα περιλαμβάνει μηχανική και ηλεκτρική διέγερση και θερμότητα. Η θεραπεία περιλαμβάνει γαλακτώματα, αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, όπως τοπικά και ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή, ενδοβλαβική ιντερφερόνη, τοπικά ρετινοϊκό οξύ και γέλη σιλικόνης. Τα από του στόματος
αντιϊσταμινικά δεν έχουν σημαντικό όφελος.1,25
Κνησμός μετά από έγκαυμα: Σχεδόν το 85% των
ασθενών με εγκαύματα αντιμετωπίζουν κνησμό κατά
τη διάρκεια της επούλωσης, ιδιαίτερα όταν τα εγκαύματα αφορούν στα άκρα. Μια σταδιακή μείωση του
κνησμού μπορεί να συμβεί, αλλά μπορεί να παραμένει για έτη. Η απελευθέρωση της ισταμίνης κατά τη
διάρκεια του φλεγμονώδους σταδίου της επούλωσης
σχετίζεται με την παραγωγή κολλαγόνου. Καθώς η
μορφίνη είναι το αναλγητικό επιλογής στη θεραπεία
των εγκαυμάτων, μπορεί να συνεισφέρει και στον
κνησμό μετά από εγκαύματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΝΗΣΜΟΥ–––––––––––––––––––––––
Κατά την έναρξη του κνησμού, ο κάθε ασθενής
και η νόσος πρέπει να εξετασθούν ως μοναδικοί· δεν
υπάρχουν θεραπείες που απευθύνονται σε όλους
τους ασθενείς..14 Η θεραπεία του κνησμού έχει αρκετές κατηγορίες, οι οποίες δίνουν έμφαση στην αιτία, που σημαίνει αναγνώριση και θεραπεία της υποκείμενης νόσου. Η συμπτωματική θεραπεία περιλαμβάνει τοπική θεραπεία, συστηματική θεραπεία και
φυσικές θεραπευτικές επιλογές, όπως φωτοθεραπεία, ηλεκτρονική ή θερμική αντιδιέγερση. Οι πληροφορίες που δίδονται στους ασθενείς σχετικά με
την αποφυγή των προκλητικών παραγόντων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Κατάλληλος ρουχισμός (αποφυγή μάλλινων ή
συνθετικών ινών, προτίμηση για βαμβακερά ρούχα)
• Αποφυγή υπερβολικού πλυσίματος, όχι κρύο ή
καυτό νερό, αλλά θερμό, λουτρό που να διαρκεί
μικρό διάστημα και χρήση μη-ξηραντικών καθαριστικών. Τα λουτρά με κολλοειδή, πίσσα, ή υπερμαγγανικό κάλιο για 10-15 λεπτά μπορεί να είναι
χρήσιμα.
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• Συχνή ενυδάτωση της επιδερμίδας σε καθημερινή
βάση. Τα πλούσια γαλακτώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν το βράδυ, ενώ οι κρέμες είναι πιο
κατάλληλες για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε ο ασθενής να μην έχει περιορισμό στην
επιλογή των ρούχων.
• Μέθοδοι για τη διακοπή του κύκλου ξεσμού-κνησμού, όπως ελαφρά πίεση, δροσερά ρούχα.
• Ελεγχόμενη φυσική άσκηση.
• Αποφυγή στρες και άγχους.
• Αποφυγή σκόνης και παρασίτων σκόνης.
• Αποφυγή ζέστης, ζεστών φαγητών, ζεστών ποτών
και άλλων ζεστών υγρών.
• Συμμετοχή σε θεραπείες χαλάρωσης.

Τοπική θεραπεία
Η τοπική θεραπεία περιλαμβάνει την εφαρμογή
μη-ειδικών γαλακτωμάτων σε τακτική καθημερινή
βάση, ώστε να προληφθεί η ξηρότητα του δέρματος
που οδηγεί σε κνησμό. Μια μεγάλη ποικιλία τοπικών παραγόντων με αντικνησμώδη δράση είναι διαθέσιμα.
Τοπικοί αναισθητικοί παράγοντες: Μειώνουν τον
πόνο και την αίσθηση κνησμού και μπορούν να απαλύνουν από το αίσθημα μυρμηκίασης και τη δυσαισθησία. Η έναρξη της δράσης είναι γρήγορη, αλλά η
διάρκεια δράσης περιορισμένη. Η λιδοκαΐνη είναι
λιγότερο αποτελεσματική, διότι δε διαπερνά την κερατίνη στιβάδα επαρκώς. Ο συνδυασμός λιδοκαΐνη/πριλοκαΐνη μπορεί να είναι αποτελεσματικός
στις εντοπισμένες κνησμώδεις καταστάσεις, όπως η
notalgia paraesthetica. 26 Η αποτελεσματικότητα
μπορεί να βελτιωθεί με συνδυασμό ενός αναισθητικού με ουρία, που είναι γνωστή για την αντικνησμώδη δράση της.26 Το θεραπευτικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την υποκείμενη νόσο.27 Η βενζοκαΐνη, η λιδοκαΐνη και τα παρόμοια αναισθητικά είναι πιο
ισχυροί αντικνησμώδεις παράγοντες από ότι η πραμοξίνη, η καμφορά και η μενθόλη.14
Καψαϊκίνη: Είναι ένα φυσικό αλκαλοειδές που
ανευρίσκεται σε πολλά είδη της οικογένειας solanacea, συμπεριλαμβανόμενου και των φυτών του πιπεριού. Ενισχύει την απελευθέρωση και δευτερογενώς
αναστέλλει τη συσσώρευση των νευροπεπτιδίων,
όπως της ουσίας Ρ, ενός ισχυρού αγγειδιασταλτικού
που απελευθερώνει ισταμίνη από τα μαστοκύτταρα
μέσω έμμεσης δράσης και επάγει την εξαγγείωση
του πλάσματος μέσω άμεσης δράσης στα μικρά αγγεία του δέρματος. Η υπαλγησία που προκαλείται
από την καψαϊκίνη οφείλεται στον εκφυλισμό των
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επιδερμιδικών νευρικών ινών και η διακοπή της
χρήσης της οδηγεί σε επανεύρωση της επιδερμίδας
και επανεμφάνιση των αισθήσεων, αφής, πίεσης, πόνου, θερμού εκτός από το ψυχρό. Οι παρενέργειες
της καψαϊκίνης περιλαμβάνουν καύσο, πόνο, ερύθημα, τα οποία μειώνονται με τη συνεχή χρήση.
Tacrolimus σε τοπική εφαρμογή: Αναστέλλει την
ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων με τρόπο παρόμοιο με την κυκλοσπορίνη, αλλά είναι 100 φορές
πιο ισχυρό από την κυκλοσπορίνη. Έχει μικρότερο
μέγεθος και επιτρέπει καλύτερη διαδερμική διείσδυση. Το τακρόλιμους Tacrolimus μειώνει τον κνησμό
μέσω της τροποποίησης και της καταστολής των Τκυττάρων και των μεσολαβητών που προκαλούν κνησμό.28
Pimecrolimus: Αναστέλλει εκλεκτικά τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες από τα Τ-κύτταρα και τα μαστοκύτταρα και έχει παρατηρηθεί ότι είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικό στη θεραπεία του κνησμού.29
Crotamiton: Είναι ένα αποτελεσματικό ψωροκτόνο και έχει αναφερθεί ότι αυτός ο παράγοντας είναι
πολύ αποτελεσματικός στην υποχώρηση του κνησμού, ενώ υπάρχουν μελέτες που δεν υποστηρίζουν
την ισχυρή αντικνησμώδη δράση του.14

Συστηματική θεραπεία
Αντιϊσταμινικά: Ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην
ανακούφιση του κνησμού. Τα Η1 αντιϊσταμινικά διακρίνονται σε πρώτης γενιάς με ιδιαίτερα ηρεμιστικές
και αντιχολινεργικές ιδιότητες και δεύτερης γενιάς,
όπου η υπνηλία και άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες έχουν μειωθεί σημαντικά.
Τα περισσότερα φάρμακα με αντικνησμώδη δράση ενεργούν κεντρικά με μηχανισμό που σχετίζεται
με την καταστολή. Πολλά συστηματικά φάρμακα
μπορούν να δρουν κυρίως μέσω μηχανισμών placebo, αποδεικνύοντας την ισχυρή ρύθμιση του κνησμού μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μερικά νευροτροπικά και ψυχοτροπικά φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία του κνησμού.30

Φυσικές θεραπευτικές επιλογές
Η υπεριώδης ακτινοβολία και η θεραπεία με PUVA έχουν αποφέρει ωφέλιμα αποτελέσματα στις
φλεγμονώδεις δερματοπάθειες, σε κνησμό που σχετίζεται με ουραιμία, πρωτοπαθή χολική κίρρωση,
αληθής πολυκυτταραιμία και οζώδη κνήφη.

Ψυχολογικές προσεγγίσεις
Είναι ευρέως γνωστό ότι ψυχολογικοί παράγοντες
μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των φυσικών
ασθενειών. 1 Ο κνησμός μπορεί να ενισχυθεί από
έναν αριθμό μεσολαβητών που σχετίζονται με το
στρες, όπως η ισταμίνη και τα νευροπεπτίδια. Υπάρχει, επίσης, ένας αριθμός ψυχοσωματικών μηχανισμών μέσω των οποίων ο κνησμός μπορεί να παραχθεί ή να ενταθεί. Μελέτες έχουν δείξει ότι, η ομαδική ψυχοθεραπεία, θεραπεία συμπεριφοράς και οι
ομάδες υποστήριξης βοηθούν στη διακοπή του κνησμού και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.1,14

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο κνησμός είναι μια πρωτοπαθής αισθητική οντότητα που είναι γνωστή από την αρχαιότητα και το πιο συχνά περιγραφόμενο σύμπτωμα στη δερματολογία. Δερματολογικές ασθένειες μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό
το μη-ειδικό σύμπτωμα και η λεπτομερής φυσική εξέταση και ο εργαστηριακός έλεγχος μπορούν να οδηγήσουν τον κλινικό ιατρό στη διάγνωση. Κατά την έναρξη
του κνησμού ο κάθε ασθενής και η νόσος πρέπει να
θεωρηθούν μοναδικά· δεν υπάρχει ενιαία θεραπεία για
όλους. Σημαντική είναι η εκπαίδευση του ασθενούς και
η αποφυγή των αιτιολογικών παραγόντων. Υπάρχει, δε,
μεγάλο εύρος επιλογών, τόσο από τοπικούς παράγοντες, όσο και από συστηματικά φάρμακα.
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Quiz
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Τσικελούδη Μ.
Παπαγεωργίου Μ.
Δελλή Φ-Σ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Δερματολογική Κλινική (ΕΣΥ), Νοσ. Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––
Γυναίκα, ηλικίας 36 ετών, στην οποία προ εξαμήνου διαγνώστηκε νόσος του Still των ενηλίκων, παραπέμπεται από το θεράποντα ρευματολόγο στα εξωτερικά ιατρεία της Κρατικής Κλινικής του
Ν.Α.Δ.Ν.Θ. λόγω εμφάνισης εξανθήματος το οποίο
συνοδεύεται από πυρετό, και το οποίο εμφανίζεται
συνήθως το μεσημέρι και υποχωρεί. μετά από λίγες
ώρες. Η διάγνωση της νόσου του Still τέθηκε όταν η
ασθενής παρουσίασε προ εξαμήνου αρθραλγίες, πυρετό αγνώστου αιτιολογίας με συνοδό γενικεύμενο
εξάνθημα, ηπατομεγαλία, σπληνομεγαλία και αναπνευστική δυσχέρια. Από τον εργαστηριακό έλεγχο
παρουσίαζε λευκοκυττάρωση, θρομβοκυττάρωση,
τρανσαμινασαιμία και τριψήφια ΤΚΕ. Η ασθενής τέθηκε σε θεραπεία με μεθυλπρεδνιζολόνη και Anakinra (ανταγωνιστής των υποδοχέων της ιντερλευκί-

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:3 191-195, 2012

νης- 1) με αποτέλεσμα η νόσος να ελεγχθεί και η
ασθενής να παραμείνει ελεύθερη συμπτωμάτων, ενώ
τα εργαστηριακά ευρήματα αποκαταστάθηκαν πλήρως. Ο θεράπων ιατρός επιθυμούσε να καθορισθεί
από εμάς η φύση του εξανθήματος εάν δηλαδή το
εξάνθημα οφείλετο στη νόσο οπότε η θεραπεία θα
έπρεπε να τροποποιηθεί ως ανεπαρκής, ή εάν ήταν
φαρμακευτικής αιτιολογίας
Το εξάνθημα ήταν κνησμώδες, ιλαροειδές και
κνιδόμορφο, εντοπιζόμενο στον κορμό (Εικόνες 1,
2). Δεν συνυπήρχε άλλη συμπτωματολογία, ενώ τα
εργαστηριακά ευρήματα ήταν φυσιολογικά. Η ιστοπαθολογική εξέταση δερματικής βλάβης έδειξε δυσκερατωσικά κερατινοκύτταρα στη κερατίνη και την
επιπολής επιδερμίδα και αυξημένη εναπόθεση βλεννίνης με επιπολής περιαγγειακή διήθηση από λεμφοκύτταρα και λίγα πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα στο χόριο (Εικόνες 3, 4).
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Åéêüíες 1, 2 – Ιλαροειδές, κνιδόμορφο εξάνθημα εντοπιζόμενο στον κορμό.

Åéêüíες 3, 4 – Δυσκερατωσικά κερατινοκύτταρα στη κερατίνη και την επιπολής ακανθωτή. Στο χόριο περιαγγειακή διήθηση από λεμφοκύτταρα και λίγα πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
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Εμμένουσα Μορφή Νόσου Still των Ενηλίκων
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H νόσος Still των ενηλίκων (Adult onset Still's disease) (AOSD) αποτελεί ένα σπάνιο φλεγμονώδες
νόσημα που εκδηλώνεται κυρίως με επεισόδια υψηλού αμφιμερινού πυρετού, χαρακτηριστικό παροδικό
εξάνθημα και αρθραλγίες ή αρθρίτιδα. Άλλα κλινικά
χαρακτηριστικά της νόσου αποτελούν η γενικευμένη
λεμφαδενοπάθεια, οι μυαλγίες, η ηπατοσπληνομεγαλία, και η καρδιοπνευμονική συμμετοχή. Επίσης, το
αντιδραστικό αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο (reactive hemophagocytic syndrome) (RHS) που oφείλεται
σε αντιδραστική διαταραχή των μονοκυττάρων-μακροφάγων και έχει κακή πρόγνωση, έχει αναφερθεί
σε κάποιες περιπτώσεις. Εργαστηριακώς, η νόσος
Still των ενηλίκων χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονη λευκοκυττάρωση με ουδετεροφιλία, καθώς και
αύξηση των δεικτών φλεγμονής, της φερριτίνης ορού
και των συγκεντρώσεων των ηπατικών ενζύμων. Ο
ρευματοειδής παράγων (RF) είναι αρνητικός, ενώ τα
αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) είναι θετικά μόνο
στο 5% των περιπτώσεων.1-5 Η επίπτωση της νόσου
υπολογίζεται ότι είναι 0,16-1,6 περιπτώσεις/
100.000 πληθυσμού/έτος.6-10 Προσβάλλει κυρίως
άτομα ηλικίας 15-25 ετών, καθώς και 36-46 ετών (δικόρυφη κατανομή). Σπανίως, έχουν αναφερθεί επίσης περιστατικά της νόσου Still των ενηλίκων σε άτομα <15 ετών ή >46 ετών.11-12 Αν και έχει αναφερθεί
από ορισμένους συχνότερη προσβολή του θήλεος
φύλου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά
ως προς τη συχνότητα προσβολής μεταξύ των δύο
φύλων.8,10 Η αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως, αλλά έχει συσχετισθεί με διάφορους γενετικούς παράγοντες,13,14 με λοιμογόνους
παράγοντες,15-17 με μηχανισμούς της ανοσολογικής
απόκρισης και με άλλους παράγοντες.18-20
Το κλασσικό δερματικό εξάνθημα στη νόσο του
Still παρουσιάζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85%
των ασθενών και είναι σχεδόν παθογνωμονικό αποτελώντας ένα από τα μείζονα κριτήρια διάγνωσης της
νόσου. Πρόκειται για κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες, εξάνθημα, που μοιάζει με το χρώμα του σολωμού (salmon like), είναι παροδικό και συνήθως εμφανίζεται μαζί με τα βραδινά πυρετικά κύματα, ενώ
εξαφανίζεται κατά την αποδρομή του πυρετού. Μπορεί να συνοδεύεται από ήπιο κνησμό ή αίσθημα
καύσου. Εντοπίζεται συνήθως στον κορμό και στα
εγγύς τμήματα των άκρων και λιγότερο συχνά στις

παλάμες και στα πέλματα ή/και στο πρόσωπο.21 Το
εξάνθημα μπορεί να προκληθεί επίσης μετά από τριβή του δέρματος (φαινόμενο Kobner) ή να συνοδεύεται από την εμφάνιση κνιδωτικών βλαβών, φλυκταινών και δερμογραφισμού.22 Συχνά εκλαμβάνεται
ως φαρμακευτικό όπως και στην περίπτωση της
ασθενούς μας. Σε βιοψίες δέρματος παρατηρούνται
μη ειδικά ευρήματα επιπολής δερματίτιδας με οίδημα του δέρματος και ήπια περιαγγειακή φλεγμονή
των επιπολής στιβάδων του χορίου, κυρίως από λεμφοκύτταρα και ιστιοκύτταρα. Ο ανοσοφθορισμός
μπορεί να δείξει μικρές εναποθέσεις C3 στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων.23
Πρόσφατα, έχουν περιγραφεί διάφορες ασυνήθιστες δερματικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με νόσο του
Still των ενηλίκων που διαφοροποιούνται από το
κλασσικό εξάνθημα της νόσου. Συγκεκριμένα, σε
έναν αριθμό ασθενών παρατηρήθηκε εξάνθημα αποτελούμενο από εμμένουσες βλατίδες και πλάκες, ιώδεις έως καστανοκόκκινες που συνοδεύονται από
κνησμό και ενίοτε είναι λειχηνοποιημένες ή παρουσιάζουν κυματοειδή ή γραμμοειδή υπέρχρωση, πιθανότατα μετά από μικροτραυματισμούς λόγω του
φαινομένου Koebner.23-24 Η εντόπιση των συγκεκριμένων βλαβών είναι συνήθως στον κορμό (στήθος,
κοιλιά και πλάτη) αλλά μπορεί να παρατηρηθούν
και στα άκρα.24 Η ιστοπαθολογική εξέταση αναδεικνύει την παρουσία δυσκερατωσικών κερατινοκυττάρων στην ανώτερη επιδερμίδα με εστιακή υπερκεράτωση, αυξημένη εναπόθεση βλεννίνης και επιπολής
περιαγγειακή διήθηση κυρίως από ουδετερόφιλα και
πιθανά από λεμφοκύτταρα ή εωσινόφιλα.23-25 Παρά
το γεγονός ότι τα παραπάνω ευρήματα δεν είναι πάντοτε παρόντα, η παρουσία δυσκερατωσικών κερατινοκυττάρων στην ανώτερη επιδερμίδα φαίνεται να
αποτελεί σχεδόν σταθερό εύρημα.24
Στην περίπτωση της δικής μας ασθενούς, το εξάνθημα είχε την κλινική εικόνα του κλασσικού εξανθήματος της νόσου του Still αλλά τα ιστοπαθολογικά
ευρήματα ήταν ανάλογα με αυτά των εμμενουσών
βλατίδων και πλακών. Συμπερασματικά λοιπόν, η
κλασσική εικόνα του παροδικού κηλιδοβλατιδώδους
εξανθήματος μπορεί να συνδυαστεί ιστολογικά με τα
ευρήματα της δυσκεράτωσης και της βλεννίνωσης
που συνήθως παρατηρούνται στην εμμένουσα μορφή. Στην περίπτωση ασθενούς που έχει τεθεί η διάγνωση της νόσου και βρίσκεται υπό θεραπεία, η εμφάνιση ενός εκ των παραπάνω εξανθημάτων, ακόμη
και αν δεν παρουσιάζει άλλους δείκτες ενεργότητας
της νόσου, θα πρέπει να οδηγήσει σε άμεση διενέργεια βιοψίας. Τα ιστοπαθολογικά ευρήματα θα βοη-
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θήσουν να γίνει διαφοροδιάγνωση ανάμεσα σε ένα
φαρμακευτικό εξάνθημα και σε ένα εξάνθημα της νόσου του Still που οφείλεται σε έξαρση αυτής λόγω
μη ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή. Στο περιστατικό μας η ιστολογική επιβεβαίωση του ειδικού
εξανθήματος οδήγησε σε τροποποίηση του θεραπευτικού σχήματος με αύξηση της δόσης της κορτιζόνης
και υποχώρηση των συμπτωμάτων.
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Λέκτορας Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

1. Η πιθανότητα ανάπτυξης μελανώματος σε
μεγάλους, συγγενείς μελανινοκυτταρικούς
σπίλους
Μετά την χειρουργική επέμβαση σε μεγάλους
συγγενείς μελανοκυτταρικούς σπίλους (LCMN), ο
κίνδυνος κακοήθους εξαλλαγής είναι μειωμένος,
αλλά όχι αμελητέος, και οι ουλές είναι δυνατόν να
επηρεάσουν σημαντικά το αισθητικό αποτέλεσμα
Συγγενείς μελαγχρωματικοί σπίλοι (CMN) εμφανίζονται σε ποσοστό 1% των νεογνών. Οι CMN ταξινομούνται με βάση το μέγεθος που θα αποκτήσουν
στην ενήλικη ζωή, ως εξής: μικροί (<1,5 cm), μεσαίοι (1,5 έως 19,9 εκατοστά) και μεγάλοι (>20 cm). Οι
μεγάλοι CMN (LCMN) είναι σπάνιοι (εμφανίζονται
σε 1/20.000 έως 1/500.000 νεογέννητα) και συνδέονται με υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος από τους μικρότερους CMN, αλλά ο πραγματικός κίνδυνος είναι άγνωστος, και η μέθοδος αντιμετώπισής τους συζητείται ευρέως.
Οι συγγραφείς αυτής της δημοσίευσης αξιολόγησαν 14 μελέτες με LCMN που εκπονήθηκαν κατά την
περίοδο 1966 έως το 2011 και συμπεριελάμβαναν
τουλάχιστον 20 άτομα. Μεταξύ 2578 ασθενών προέκυψαν 52 μελανώματα σε 51 ασθενείς (2%). Η ηλικία του ασθενούς κατά τη διάγνωση του μελανώματος κυμαινόταν από τις πρώτες ημέρες της ζωής του
έως την ηλικία των 58 ετών (μέση ηλικία: 12,6 έτη).
Το 55% κατέληξε στο θάνατο (μέση ηλικία κατά το
θάνατο: 10 ετών. Εύρος ηλικίας: 0,9 - 40 έτη).
Η εντόπιση είχε καταγραφεί σε 44 ασθενείς. Τα
πρωτοπαθή μελανώματα ήταν δερματικά σε 37 ασθενείς (82%), συμπεριλαμβανομένων 30 (68%), τα
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οποία εμφανίσθηκαν στον κορμό, και 7 τα οποία
ήταν σπλαχνικά (κεντρικό νευρικό σύστημα 4, μυελός των οστών 1, οπισθοπεριτοναϊκή περιοχή 1, και
ραχιαίος μυς 1).
Μεταξύ των 38 LCMN για τα οποίους αναφέρθηκε το μέγεθός τους, 28 ήταν μεγαλύτεροι από 40 cm
(74%), ενώ 11 (29%) ήταν 60 cm. Δορυφορικοί σπίλοι βρέθηκαν σε 32 ασθενείς. Η συχνότητα εμφάνισης μελανώματος εκτιμήθηκε σε 2,3 ανά 1000 ασθενείς/έτη.
Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η ψυχολογική επιβάρυνση των LCMN ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί για
τους ασθενείς και τους γονείς, αλλά τα ψυχοκοινωνικά οφέλη της χειρουργικής εκτομής δεν ήταν εύκολο
να εκτιμηθούν.

Σχόλιο (Mary Wu Chang, MD)
Αν και η στατιστική ανάλυση εμφανίζει ορισμένους περιορισμούς, όπως στρεβλώσεις κατά την επιλογή και ετερογένεια των μελετών που συμπεριλαμβάνονταν, αυτή η συστηματική ανασκόπηση δείχνει
ότι η συχνότητα εμφάνισης μελανώματος σε μεγάλους συγγενείς μελανινοκυτταρικούς σπίλους είναι
χαμηλότερη από ότι πιστεύαμε. Ωστόσο, ο κίνδυνος
είναι σημαντικά υψηλότερος για τους ασθενείς με
LCMN με μέγεθος μεγαλύτερο από 40 εκατοστά. Σε
αυτούς τους ασθενείς το μελάνωμα που σχετίζεται με
LCMN συνήθως εμφανίσθηκε κατά την παιδική ηλικία και η θνησιμότητα είναι υψηλή. Η χειρουργική
εκτομή του σπίλου δεν εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο - 14% των μελανωμάτων ανέκυψαν σε άλλα όργανα. Τα ανεπαρκή επιδημιολογικά στοιχεία που ήταν
διαθέσιμα δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν την ια-
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τρική και ψυχοκοινωνική αξία της προφυλακτικής
εκτομής του LCMN.
Μεγάλες μακροχρόνιες προοπτικές μελέτες από
το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δείξει ότι η χειρουργική
εκτομή των μικρών CMN της κεφαλής και του τραχήλου παρέχουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης στους
ασθενείς. Αντίθετα, η διαστολή του ιστού και η μετέπειτα εκτομή των LCMN συνδέθηκε περισσότερο με
επανεμφάνιση της βλάβης στα χειρουργικά όρια και
δορυφόρες βλάβες, ενώ το 11% -14% των ασθενών
με LCMN πίστευε ότι η χειρουργική επέμβαση επιδείνωσε την εμφάνισή τους
Vourc'h-Jourdain M, et al. Large congenital melanocytic nevi:
Therapeutic management and melanoma risk. J Am Acad
Dermatol 2012 Nov 19; [e-pub ahead of print].

2. Ανταλιμουμάμπη: «Αποδεδειγμένη»
Θεραπεία για την διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
Εβδομαδιαία θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα μια
μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική βελτίωση στην
μέτρια έως σοβαρή νόσο
Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (ΔΙ) είναι μία από
τις πιο δύσκολες ασθένειες που έχουμε προσπαθήσει να θεραπεύσουμε στην ιατρική μας πράξη. Η νόσος συχνότερα εμφανίζεται σε νέες γυναίκες. Συσχετίζεται με την παχυσαρκία, το κάπνισμα, την κατάθλιψη και με χαμηλό δείκτη ποιότητας ζωής σε σύγκριση με πολλές άλλες δερματολογικές ασθένειες. Η
συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών αποτελούσε για
χρόνια τη θεραπεία πρώτης επιλογής, αλλά πολλοί
ασθενείς είχαν ελάχιστη ανταπόκριση. Με εξαίρεση
την χειρουργική αφαίρεση, οι άλλες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων της συστηματικής χορήγησης ρετινοειδών και κορτικοστεροειδών, μαζί ή χωρίς άλλους ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες, δεν οδήγησαν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Στους ασθενείς που πάσχουν και από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (IBD), παρατηρήθηκε ότι η έγχυση infliximab βελτίωσε την ΔΙ καθώς και την IBD.
Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην αναφορά μεμονωμένων περιστατικών στα οποία οι ανταγωνιστές
του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF-α) βελτίωσαν
την ιδρωταδενίτιδα, ακόμη και όταν δεν συνοδεύονταν από IBD.
Οι ερευνητές, με την υποστήριξη της εταιρίας Abbott Laboratories, πραγματοποίησαν μια διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη χορηγώντας 40 mg adalimumab την εβδομάδα, ή κάθε

δεύτερη εβδομάδα. Ο πρωταρχικός σκοπός της μελέτης ήταν η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και η
αξιολόγηση της βελτίωσης της ΔΙ έγινε με την εξής
κλίμακα: σαφής κάθαρση της νόσου, ελάχιστα σημεία της νόσου, ή ήπια νόσος. Μετά από την πρώτη
φάση χορήγησης επί 16-εβδομάδες εικονικού φαρμάκου ή ανταλιμουμάμπης ακολούθησε μία ανοικτή
μελέτη για 1 έτος με χορήγηση της ανταλιμουμάμπης κάθε δεύτερη εβδομάδα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα στατιστικά σημαντικό όφελος σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, όταν η ανταλιμουμάμπη χορηγείται κάθε εβδομάδα, αλλά η αποτελεσματικότητα στην ομάδα με
την εβδομαδιαία δόση χάνεται όταν χορηγηθεί το
φάρμακο κάθε δεύτερη εβδομάδα. Ο Δείκτης Ποιότητας Ζωής βελτιώθηκε αντίστοιχα.
Περίπου 10% των ασθενών είχαν μία ή περισσότερες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων ομάδων
ασθενών. Ένας ασθενής εμφάνισε ελκώδη κολίτιδα
και αιμορραγία από το γαστρεντερικό σύστημα (δεν
αναφέρθηκε όμως αν αυτός ο ασθενής λάμβανε το εικονικό φάρμακο ή την ανταλιμουμάμπη). Επίσης
ένας ασθενής που λάμβανε adalimumab ανέπτυξε
κοκκιδιοειδομύκωση. Δεν σημειώθηκαν κρούσματα
φυματίωσης ή καρκίνου.

Σχόλιο (Jeffrey P. Callen, MD)
Μόνο το 13,7% των ασθενών με εβδομαδιαία χορήγηση του φαρμάκου πέτυχε τον πρωτεύοντα τελικό
στόχο. Αν και αυτό το ποσοστό είναι στατιστικώς σημαντικό, δεν αποτελεί μια τεράστια επιτυχία, όπως
πολυδιαφημίσθηκε αρχικά ("Blockbuster"), κατά τη
γνώμη μου. Στα σχεδιαγράμματα και γραφικά που
συνοδεύουν την μελέτη στο άρθρο που δημοσιεύθηκε, η καλύτερη απάντηση κατά την 52η εβδομάδα
φαίνεται να λαμβάνει χώρα στην ομάδα που πήγε
από το εικονικό φάρμακο στην ανταλιμουμάμπη σε
δόση χορήγησης κάθε δεύτερη εβδομάδα, αλλά λιγότερο από το 20% επιτυγχάνεται κάθαρση της νόσου, ή ελάχιστη νόσος. Η εμπειρία μου με λίγους
ασθενείς που ελάμβαναν ανταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης του όγκου υποδεικνύει ότι η ετανερσέπτη έχει μικρή δράση στην ΔΙ, η ινφλιξιμάμπη έχει
κάποια καλύτερα αποτελέσματα, ενώ τα αποτελέσματα της ανταλιμουμάμπης είναι ενδιάμεσα. Θα πρέπει
να αναρωτηθούμε εάν θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα με το golimumab ή τοcertolizumab.
Συμπέρασμα: Υπάρχει μια στατιστικά σημαντική
ανταπόκριση της διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας στην
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εβδομαδιαία χορήγηση της ανταλιμουμάμπης. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι ιατροί θα είναι σε θέση
να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα, όταν ένας
ανταγωνιστής του TNF-α λάβει την αντίστοιχη έγκριση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην ΔΙ.
Kimball AB et al. Adalimumab for the treatment of moderate
to severe hidradenitis suppurativa: A parallel randomized
trial. Ann Intern Med 2012 Dec 18; 157:846.

3. Η Ψωρίαση στα παιδιά συσχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψυχιατρικών
διαταραχών
Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την
εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους
Η ψωρίαση μπορεί να προκαλέσει έντονη ενόχληση στον ασθενή για το αισθητικό πρόβλημα που εμφανίζει αλλά και για κοινωνικό στιγματισμό. Στους
ενήλικες, οι μελέτες δείχνουν ότι η ψωρίαση μπορεί
να οδηγήσει σε μειωμένη αυτοεκτίμηση και σε αύξηση της κατάθλιψης, του άγχους και των αυτοκτονικών ιδεασμών (JW Dermatol 2010 Dec:89, Arch
Dermatol 2010; 146:865, JW Dermatol Nov 2009:
83, J Invest Dermatol 2009;129:2613).
Επειδή το 30% των περιπτώσεων ψωρίασης ξεκινά στην παιδική ηλικία, οι ερευνητές μελέτησαν τον
κίνδυνο για εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών
στους νέους.
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από μια εθνική βάση
δεδομένων για ένα χρονικό διάστημα 6 ετών, οι
ερευνητές συνέκριναν 7404 παιδιατρικούς ασθενείς,
στους οποίους διαγνώσθηκε για πρώτη φορά ψωρίαση και 37.020 παιδιά της ομάδας ελέγχου που δεν
είχαν ιστορικό ψωρίασης ή ψυχιατρικής νόσου
(53,7% οι γυναίκες, μέση ηλικία εμφάνισης κατά

την πρώτη διάγνωση 11,4 χρόνια και για τις δύο ομάδες). Άλλα συνοδά νοσήματα, όπως υπερλιπιδαιμία,
παχυσαρκία, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακές ασθένειες ήταν σημαντικά συχνότερα
στην ομάδα της ψωρίασης συγκριτικά με την ομάδα
ελέγχου με τους μάρτυρες χωρίς ψωρίαση, αλλά ο
επιπολασμός ήταν μικρότερος από 2%. Όλοι οι
ασθενείς με ψωρίαση παρακολουθήθηκαν μέχρι την
ημερομηνία πρώτης διάγνωσης της ψυχιατρικής διαταραχής.
Σημαντικά περισσότεροι ασθενείς με ψωρίαση
από τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου (5,1% έναντι
4,1%) είχαν διαγνωσθεί με ψυχιατρικές διαταραχές,
κυρίως κατάθλιψη και άγχος (p <0,0001). Μετά από
προσαρμογή των δεδομένων οι ασθενείς με ψωρίαση
είχαν 47% περισσότερες πιθανότητες από τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου για να λάβουν ψυχοτρόπα
φάρμακα, ιδίως αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά.

Σχόλιο (Mary Wu Chang MD)
Αυτή η μεγάλη μελέτη αποδεικνύει ότι παιδιά και
έφηβοι με ψωρίαση έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση κατάθλιψης, άγχους και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών. Επιπλέον, ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος,
καθώς ο ανασφάλιστος πληθυσμός δεν περιλήφθηκε
σε αυτήν την βάση δεδομένων, και τα προβλήματα
ψυχικής υγείας συχνά δεν διερευνώνται κάθε φορά
μετά από μία επίσκεψη σε ένα δερματολογικό ιατρείο.
Kimball et al. Risk of developing psychiatric disorders in pedriatric patients with psoriasis. J Am Acad Dermatol 2012
Oct 67:651
Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the N
Engl J Med. January, February 2013.

Áëëçëïãñáößá: Δ. Ιωαννίδης
Παν/κή Δερματολογική Κλινική,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/κης
Δελφών 124, 54643 Θεσσαλονίκη
Ε-mail: dem@auth.gr
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Oδηγίες για τους Συγγραφείς
Ôï ðåñéïäéêü åêäßäåôáé áðü ôï Íïóïêïìåßï "Á.
Óõããñüò" (Êëçñïäüôçìá Éö. Á. Óõããñïý) ôÝóóåñéò
(4) öïñÝò ôï ÷ñüíï, äéáíÝìåôáé äùñåÜí êáé áðåõèýíåôáé óå äåñìáôïëüãïõò, éáôñïýò Üëëùí åéäéêïôÞôùí
êáé Üëëïõò åðéóôÞìïíåò.

åñãáóôçñéáêÞ äéåñåýíçóç, ðñïêåéìÝíïõ íá åîá÷èïýí
äéáãíùóôéêÜ óõìðåñÜóìáôá.

6. ÅíäéáöÝñïõóåò ðåñéðôþóåéò

ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÏ ÅÉÄÏÓ ÔÏÕ
AÑÈÑÏÕ

Ãßíïíôáé äåêôÜ Üñèñá, åöüóïí áöïñïýí óå íÝá Þ
ðïëý óðÜíéá íïóÞìáôá Þ åöáñìüóôçêáí íÝá äéáãíùóôéêÜ êñéôÞñéá êáé Ý÷åé áêïëïõèçèåß íÝá èåñáðåõôéêÞ ìåèüäåõóç ìå åëåãìÝíï ôï áðïôÝëåóìá.

1. ¢ñèñá óýíôáîçò

7. ÉáôñéêÞ åðéêáéñüôçôá êáé åéäéêÜ Üñèñá

Óýíôïìá Üñèñá óå åðßêáéñá êáé áìöéëåãüìåíá èÝìáôá, ðïõ ãñÜöïíôáé ìå ôçí ðñïôñïðÞ ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò. ¼ôáí åêöñÜæïõí óõëëïãéêÜ ôç Óýíôáîç ôïõ ðåñéïäéêïý, åßíáé áíõðüãñáöá. Óôéò Üëëåò
ðåñéðôþóåéò åßíáé åíõðüãñáöá.

Óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ôùí ôåëåõôáßùí áðüøåùí ðÜíù óå óõãêåêñéìÝíï èÝìá (highlights). ÓõããñáöÞ ìéêñïý áñéèìïý 3-4 óåëßäùí ðÜíù óå åîåéäéêåõìÝíï
èÝìá. Âñá÷åßåò åíçìåñùôéêÝò äçìïóéåýóåéò.

8. ÃåíéêÜ èÝìáôá
2. ÁíáóêïðÞóåéò
Ïëï êëç ñù ìÝ íåò áíá ëý óåéò éá ôñé êþí èå ìÜ ôùí,
óôéò ïðïßåò õðïãñáììßæïíôáé éäéáßôåñá ïé óýã÷ñïíåò
áðüøåéò. Ãßíïíôáé äåêôÝò áíáóêïðÞóåéò ãñáììÝíåò
áðü Ýíáí Þ ôï ðïëý äýï óõããñáöåßò.

ÈÝìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò åðéóôÞìåò ôçò õãåßáò êáé äåí åìðßðôïõí óôéò Üëëåò êáôçãïñßåò Üñèñùí
ôïõ ðåñéïäéêïý. ÉáôñïêïéíùíéêÜ èÝìáôá êáé ïéêïíïìéêÝò áíáëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôç Äçìüóéá Õãåßá.

9. Äåñìáôï÷åéñïõñãéêÞ
3. ÅñåõíçôéêÝò åñãáóßåò
ÊëéíéêÝò äïêéìÝò Þ êëéíéêÝò ðáñáôçñÞóåéò êáé
ðåéñáìáôéêÝò Ýñåõíåò ðñïïðôéêïý Þ áíáäñïìéêïý
÷áñáêôÞñá, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ìå âÜóç åñåõíçôéêü ðñùôüêïëëï, ôï ïðïßï èá ðåñéãñÜöåôáé áíáëõ ôé êÜ óôç ìå èï äï ëïãßá. Ðå ñé Ý ÷ïõí ðñù ôï äç ìï óéåõüìåíá áðïôåëÝóìáôá.

4. ÈåñáðåõôéêÝò åñãáóßåò
Ðñüêåéôáé ãéá åñãáóßåò ðñùôüôõðåò Þ áíáóêïðÞóåéò
ìå óêïðü íá åîá÷èïýí èåñáðåõôéêÜ áðïôåëÝóìáôá.

5. ÊëéíéêïåñãáóôçñéáêÝò ìåëÝôåò
Ðñüêåéôáé ãéá åñãáóßåò ïé ïðïßåò áöïñïýí óå ìéêñü Þ ìåãÜëï áñéèìü áóèåíþí, üðïõ óõíäõÜæåôáé ç
êëéíéêÞ ðáñáôÞñçóç êáé åìðåéñßá ìå ôçí åðéëåãìÝíç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:3 203-205, 2012

¢ñèñá ôá ïðïßá äßíïõí Ýìöáóç óôç ÷åéñïõñãéêÞ
óêïðéÜ ôçò Äåñìáôïëïãßáò.

10. ÃñÜììáôá ðñïò ôç Óýíôáîç
ÐåñéÝ÷ïõí êñßóåéò ãéá äçìïóéåõìÝíá Üñèñá, ðñüäñïìá áðïôåëÝóìáôá åñãáóéþí, ðáñáôçñÞóåéò ãéá
áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò, êñßóåéò ãéá ôï ðåñéïäéêü
êëð. Äçìïóéåýïíôáé åíõðüãñáöá.

11. Éóôïðáèïëïãßá - Äåñìáôïëïãßá
¢ñèñá ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé óôçí éóôïëïãéêÞ åéêüíá ôùí äåñìáôïðáèåéþí.

12. Áõôï-áîéïëüãçóç ãíþóåùí
Åßíáé ãíùóôÞ ç ìÝèïäïò ôçò áõôï-áîéïëüãçóçò
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êáé ãßíåôáé ìå âÜóç ôá äéåèíÞ ðñüôõðá (âë. American Academy of Dermatology).

13. ÅðéëåãìÝíç âéâëéïãñáöéêÞ åíçìÝñùóç
ÁöïñÜ óôçí êáôá÷þñçóç ðåñéëÞøåùí Üñèñùí,
ôá ïðïßá Ý÷ïõí éäéáßôåñç óðïõäáéüôçôá Þ ðñáãìáôéêÞ ÷ñçóéìüôçôá ãéá ôçí éáôñéêÞ ðñÜîç êáé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôï äéåèíÞ éáôñéêü ôýðï. Óôü÷ïò åßíáé ç
éáôñéêÞ ðëçñïöüñçóç üóï ôï äõíáôüí åõñýôåñïõ
éáôñéêïý êïéíïý, ðïõ äåí Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá ðñïóðÝëáóçò óôï äéåèíÞ éáôñéêü ôýðï. Ðñüôõðï: Exerpta Medica.

14. ÂéâëéïêñéôéêÞ
15. ÄéáôñéâÝò
16. ÄéåèíÞò åíçìÝñùóç
ÏñéóìÝíá áðü ôá ôåý÷ç ôïõ ðåñéïäéêïý ìðïñïýí
íá åßíáé ìïíïèåìáôéêÜ êáé åêäßäïíôáé áðü Ýíáí Þ
äýï ðñïóêåêëçìÝíïõò, áðü ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ôïõ ðåñéïäéêïý, åêäüôåò (guest-editors), ïé ïðïßïé
åßíáé õðåýèõíïé ãéá ôá ôåý÷ç áõôÜ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ
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Ðñïçãïýìåíç ôáõôü÷ñïíç äçìïóßåõóç
Ôá Üñèñá ðïõ õðïâÜëëïíôáé óôï ðåñéïäéêü èåùñåßôáé üôé ìðïñïýí íá äçìïóéåõôïýí, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ôá áðïôåëÝóìáôá Þ ôï ßäéï ôï êåßìåíï äåí
Ý÷ïõí äçìïóéåõôåß êáé äåí Ý÷ïõí õðïâëçèåß ãéá äçìïóßåõóç óå Üëëï ðåñéïäéêü. Äçìïóéåýïíôáé üìùò ôåëéêÜ
áðïôåëÝóìáôá åñãáóéþí ðïõ äçìïóéåýôçêáí ùò ðñüäñïìåò áíáêïéíþóåéò. Ï óõããñáöÝáò ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá áíáöÝñåé óôç óõíïäåõôéêÞ åðéóôïëÞ áí ç åñãáóßá Ý÷åé õðïâëçèåß ãéá äçìïóßåõóç óå Üëëï ðåñéïäéêü Þ áí Ý÷åé - êáôÜ ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï - äçìïóéåõôåß ìåñéêÜ Þ ïëéêÜ. Óôçí ôåëåõôáßá ðåñßðôùóç, ðñÝðåé
íá óõíõðïâÜëëïíôáé áíôßãñáöá ôùí äçìïóéåýóåùí áõôþí, ãéá íá åêôéìÜôáé ïñèüôåñá ôï èÝìá ôçò äéðëÞò äçìïóßåõóçò.
¼ëá ôá ÷åéñüãñáöá íá óõíïäåýïíôáé áðü åðéóôïëÞ
ðïõ íá õðïãñÜöåôáé áðü ôïí õðåýèõíï ãéá ôçí áëëçëïãñáößá óõããñáöÝá. Ç óõíïäåõôéêÞ åðéóôïëÞ ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé äÞëùóç üôé ôá ÷åéñüãñáöá Ý÷ïõí
åãêñéèåß áðü üëïõò ôïõò óõããñáöåßò, êáèþò êáé üôé ï
óõããñáöÝáò ìåôáâéâÜæåé ôï copyright ôçò åñãáóßáò
êáé ôùí öùôïãñáöéþí óôç Óýíôáîç ôïõ ðåñéïäéêïý.
¼,ôé äçìïóéåýåôáé óå ðåñéïäéêü ôïõ åîùôåñéêïý,
ìðïñåß íá áíáäçìïóéåõôåß ìå ãñáðôÞ Ýãêñéóç ôïõ
äéåõèõíôÞ óýíôáîçò.

ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÔÙÍ ÁÑÈÑÙÍ

Ðåñßëçøç

Ôá Üñ èñá ðïõ õðï âÜë ëï íôáé ãéá äç ìï óß åõ óç
ãñÜöïíôáé óôç äçìïôéêÞ. ÐñÝðåé íá åßíáé äáêôõëïãñáöçìÝíá áðü ôç ìßá ðëåõñÜ ôùí óåëßäùí, ìå äéðëü äéÜóôçìá óå ëåõêü ÷áñôß.
ÐåñéëáìâÜíïõí ôßôëï, ðåñßëçøç åëëçíéêÞ êáé áããëéêÞ, ëÝîåéò åõñåôçñßïõ óôá åëëçíéêÜ êáé óôá áããëéêÜ, êåßìåíï, âéâëéïãñáößá, ðßíáêåò êáé åéêüíåò (óôï
ðßóù ìÝñïò ôùí åéêüíùí íá áíáãñÜöåôáé ï ôßôëïò ôçò
åñãáóßáò).
Ç åñãáóßá õðïâÜëëåôáé óå Ýíá (1) áíôßãñáöï, êáèþò êáé óå äéóêÝôá Þ CD. Ïé åéêüíåò êáé ïé ðßíáêåò
õðïâÜëëïíôáé óå äýï (2) áíôßãñáöá êáé ìðïñïýí íá
åßíáé êáé Ýã÷ñùìá.
Ôï ïíï ìá ôå ðþ íõ ìï ôïõ/ôùí óõã ãñá öÝá/ùí íá
ãñÜöåôáé ïëüêëçñï óôçí ïíïìáóôéêÞ. Áêïëïõèåß ç
êëéíéêÞ, ôï ßäñõìá Þ ôï åñãáóôÞñéï, áðü ôï ïðïßï
ðñïÝñ÷åôáé ç åñãáóßá, ç äéåýèõíóç ôïõ ðñþôïõ óõããñáöÝá, ôï ôçëÝöùíï, êáèþò êáé ç çëåêôñïíéêÞ ôïõ
äéåýèõíóç.
Ïé ïäçãßåò ðñïò ôïõò óõããñáöåßò áíáèåùñïýíôáé
óõíå÷þò êáé äçìïóéåýïíôáé óôï ðñþôï ôåý÷ïò êÜèå
÷ñüíïõ.

Ç ðåñßëçøç êáé óôéò äýï ãëþóóåò íá ðåñéëáìâÜíåé ôá ìçíýìáôá ôçò åñãáóßáò ôï ðïëý óå 200 ëÝîåéò.

Âéâëéïãñáößá
Ïé âéâëéïãñáöéêÝò ðáñáðïìðÝò óôï êåßìåíï íá
áñéèìïýíôáé ìå áýîïíôá áñéèìü, áíÜëïãá ìå ôç óåéñÜ
ðïõ åìöáíßæïíôáé. Óôï âéâëéïãñáöéêü êáôÜëïãï áíáãñÜöïíôáé ìüíï áõôÝò ðïõ åìöáíßæïíôáé óôï êåßìåíï, ùò
åîÞò:
á. ÐåñéïäéêÜ. ÃñÜöïíôáé ôá åðþíõìá êáé ôá áñ÷éêÜ ôùí ïíïìÜôùí üëùí ôùí óõããñáöÝùí, åöüóïí åßíáé ìÝ÷ñé ôñåéò (ãéá ðÜíù áðü ôñåéò íá áíáãñÜöåôáé
ç Ýíäåéîç êáé óõí Þ et al). Áêïëïõèåß ï ôßôëïò ôïõ
Üñèñïõ, ôï ðåñéïäéêü óôçí êáèéåñùìÝíç ôïõ óõíôïìïãñáößá, ôï Ýôïò, ï ôüìïò, ç ðñþôç êáé ç ôåëåõôáßá
óåëßäá ôïõ Üñèñïõ, ð.÷. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
¼ôáí ðñüêåéôáé ãéá óõìðëÞñùìá, áíáöÝñåôáé áìÝóùò ìåôÜ ôï Ýôïò, ð.÷. 1989; 28(Suppl 1):629-630.
â. Âéâëßá. ÃñÜöåôáé ôï åðþíõìï êáé áñ÷éêü ôïõ
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ïíüìáôïò ôïõ óõããñáöÝá/ùí, ï ôßôëïò ôïõ âéâëßïõ, ç
Ýêäïóç, ï ôüðïò Ýêäïóçò, ï åêäüôçò, ôï Ýôïò^ ð.÷.,
Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et al. Textbook of
Dermatology. 4th ed. Oxford: Blackwell Scientific
Publications, 1986.
¼ôáí áíáöÝñåôáé Ýíá êåöÜëáéï áðü Ýíá âéâëßï,
ãñÜöåôáé ùò åîÞò: Åðþíõìï, áñ÷éêÜ ïíüìáôïò óõããñáöÝá, ôßôëïò êåöáëáßïõ. Óôï/In: Óõããñáöåßò âéâëßïõ, ôßôëïò âéâëßïõ, ôüðïò Ýêäïóçò, åêäüôçò, Ýôïò, óåëßäåò^
ð.÷., Goltz R. Paget's disease, mammary and extra
mammary. In: Chun AC, Edelson RL (eds) Malignant
tumors of the skin. London: Arnold, 1999: p 294-300.
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ÕðïâïëÞ ÷åéñïãñÜöùí
Ãéá ôï ðåñéïäéêü
ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ
ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ-ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ
Íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò"
É. Äñáãïýìç 5, 161 21 ÁèÞíá
Ôá ÷åéñüãñáöá ôùí åñãáóéþí ðïõ äçìïóéåýïíôáé äåí
åðéóôñÝöïíôáé óôïõò óõããñáöåßò.
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