
ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ
ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

(ðñþ çí Áñ ÷å ßá Íï óï êï ìå ß  ïõ “Á.  Óõã ãñüò”)
Ôñé ìç íéá ßá ¸ê äï óç Íï óï êï ìå ß  ïõ “Á.  Óõã ãñüò”

ÇEL LE NIC DER MA TO-VE NE RE O LO GI CAL REVI EW
Quar ter  ly  ed i  t ion of  the Ho spi  ta l  “A.  Sy gros”

Founda t ion I .A .  Sy gros

Óõ íôá êôé êÞ åðé ôñï ðÞ
Áíôù íßïõ ×.
Áõ ãå ñé íïý Ã.
Ãå ñá æïý íçò Ó.
Δεσυνιώτη Κ.
Æá êï ðïý ëïõ Í.
Êï íôï ÷ñé óôü ðïõ ëïò Ã.
Kουσκούκης Κ.
Κρασαγάκης Κ.
Krüger-Κρασαγάκη S.

Ðå ôñß äçò Á.
Ðï ôïõ ñß äïõ Å.
Ρηγόπουλος Δ.
Ñïõ óÜ êç Á.
Óôå öá íÜ êç Å.
Óôå öá íÜ êç ×.
Óôñá ôç ãüò Á.
Óù ôç ñéÜ äçò Ä.
Ôü óêá-×áú äÜ Á.
×áú äå ìÝ íïò Ã.

Edi to rial bo ard
Anto niou C.
Avge ri nou G.
Ge ra zounis S.
Dessinioti C.
Za ko poulou N.
Ko ntochri sto poulos G.
Kouskoukis K.
Krasagakis K.
Krüger-Krasagaki S.

Pe tri dis A.
Po touri dou E.
Rigopoulos D.
Rousa ki A.
Ste fa na ki Ι.
Ste fa na ki Ch.
Stra ti gos A.
So ti ria dis D.
To sca-Chai da A.
Chai de me nos G.

Åðß ôé ìïò äéåõ èõ íôÞò Ýê äï óçò
Kατσάμπας Α.

Åê äü ôçò-Äéåõ èύντρια
Αντωνίου Χ.

Âï ç èüò Ýê äï óçò
Σταυρόπουλος Π.

Åðé ìÝ ëåéá ðá ñá ãù ãÞò
Óå ñé þ ôç Ê.
Δεσυνιώτη Κ.

Éäéï êôç óßá
Åöï ñåßá Íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò"
Êëç ñï äü ôç ìá Éö. Á. Óõã ãñïý

Ho no ra ry edi tor-in-chi ef
Κatsambas A.

Publisher-Di re ctor
Antoniou Ch.

Co-Edi tor
Stavropoulos P.

Deve lop me ntal edi tor
Se rio ti K.
Dessinioti K.

Pro per ty
Founda tion of I.A. Sy gros

Se ction Edi tors
1. Iù áí íß äçò Ä.

- Âé âëéï ãñá öé êÞ Åíç ìÝ ñù óç
- Revi ew of Me di cal Li te rature

2. Ká ôóá ñïý - ÊÜ ôóá ñç Á.
- Ðáé äï äåñ ìá ôï ëï ãßá
- Pe do der ma to lo gy

3. Kù óôÜ êçò Ð.
- Äåñ ìá ôï ÷åé ñïõñ ãé êÞ - La ser
- Der ma tosurge ry - La ser

4. Má íôÝ êïõ-Ëå öÜ êç É.
- ÐïéÜ åß íáé ç ÄéÜ ãíù óÞ óáò;
- Quiz 

5. Né êï ëá À äïõ Ç.
- Óå îïõá ëé êþò Ìå ôá äé äü ìå íá Íï óÞ ìá ôá
- Sexual ly Tran smit ted Diseases

6. Óôáõ ñü ðïõ ëïò Ð.Ã.
- Èå ñá ðåõ ôé êÞ
- The ra peuti cs

Co py right
Tá Üñ èñá ðïõ äç ìï óéåý ï íôáé óôçí ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ åß íáé éäéï êôç óßá ôïõ ðå ñéï äé êïý
êáé áðá ãï ñåý å ôáé ç ïëé êÞ Þ ìå ñé êÞ áíá äç ìï óß åõ óÞ ôïõò ÷ù ñßò ãñá ðôÞ Ýãêñé óç ôïõ äéåõ èõ íôÞ Ýê äï óçò.

Áíá ãíþ ñé óç Åë ëçí. Åðéè. Äåñì. Áöñïä.: Áðüö. 6 ôçò 85çò Ïëïì/20.6.1991 ÊÅ ÓÕ, Íü ìïò, 1397/83, Üñ èñï 27 § 3.

Ac ce pted pa pers for publi ca tion in He le nic Der ma to-Ve ne re o lo gi cal Revi ew may not be re produced, in who le or in part, without the
writ ten con sent of the edi tor in chi ef.

Hel len, Der ma tol, Ve ne re ol, Rev. is re co gni zed, ac cor ding to the de ci sion 6 of June 20th, 1991, by the Ce ntral He alth Council (Law
1397/83, ar ti cle 27 § 3).

ISSN: 1105-3828 ISSN: 1105-3828

C-M-Y-K GR A P H I C DE  S I G N ST U D I O EÐÅ

ΓΡ Α Φ Ι Κ Ε Σ ΤΕ Χ Ν Ε Σ

TE  T Ñ Á  Ð Ï  Ë Å  Ù Ó 4-8,  ÁÈ H Í Á 11527

TÇ Ë.  0030.210-7489411

ÄÉ Å Y  È Õ Í  Ó Ç

É.  ÄÑ Á  Ã Ï Õ  Ì Ç 5,  ÁÈ H Í Á 161 21

ÔÇ Ë:  210-7293394 -  7210839,  FA X:  210-7231731

AD  D R E S S

É .  DR A  G O U M I 5,  AT H E N S 161 21

ÔE L:  +3210-7293394 -  7210839,  FA X:  210-7231731

C-M-Y-K GR A P H I C DE  S I G N ST U D I O EÐÅ

4-8 ÔE  T R A  P O  L E  O S ST,  AT H E N S,  11527

TÇ Ë. 0030.210-7489411

FAX: 0030.210-7759421 

Επεξεργασία - Εκτύπωση

protosel_protosel.qxd  6/10/2015  4:54 μμ  Page 1



protosel_protosel.qxd  6/10/2015  4:54 μμ  Page 2



Παρουσίαση Περιστατικού
Σύνδρομο των Gougerot και Carteaud: Παθογενετική και θεραπευτική 
προσέγγιση της νόσου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Σαρακηνός Α., Σγότζου Θ., Μπαλαμώτη Ε., Χριστοφίδου Ε., Κοντοχριστόπουλος Γ.

Κοκκιωματώδης δερματική αγγειίτιδα - Κλινική εκδήλωση της πνευμονικής 
λοίμωξης με Pneumonocystis jirovecii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Δελλή Φ.Σ., Παπαδοπούλου Ε., Γκαλιαγκούση Ε., Αμπλιανίτης Ι., Βαρουκτσή Α., 
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Aνασκόπηση
Λεμφωματοειδής βλατίδωση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Νικολάου Β., Καραμπίδου Κ., Αντωνίου Χ.

Αναφορά στη μαστική και εξωμαστική νόσο Paget και θεραπευτικές προτάσεις . . . .149
Γεροδήμου Μ., Δούβαλη Θ., Θεολόγου Β., Γεροχρήστου Μ., Χατζηϊωάννου Α.

Παιδοδερματολογία
Μορφές ερπητικών εκδηλώσεων σε παιδιά του Παιδοδερματολογικού τμήματος 
του νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός σε διάστημα εξαετίας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Στεφανάκη Χ., Παπαδογεωργάκη Ε., Χρονάκη Ε., Παπαγιαννάκη Κ.,                          
Λαγογιάννη Ε., Κοντοχριστόπουλος Γ., Κατσαρού Α.

Quiz
ÐïéÜ åß íáé ç äéÜ ãíù óÞ óáò;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Δελλή Φ-Σ., Πατσούρη Μ., Παπαθωμά Σ., Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Âé âëéï ãñá öé êÞ Åíç ìÝ ñù óç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Éù áí íß äçò Ä., Βακιρλής Ε.

Ïäç ãß åò ãéá ôïõò óõã ãñá öåßò  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Ðå  ñ é å  ÷ ü  ì å  í á

Åë ëç íé êÞ Åðé èå þ ñç óç Äåñ ìá ôï ëï ãß áò Áöñï äé óéï ëï ãß áò
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015, Ôü ìïò 26, Ôåý ÷ïò 3

protosel_protosel.qxd  6/10/2015  4:54 μμ  Page 3



protosel_protosel.qxd  6/10/2015  4:54 μμ  Page 4



Case Study
Gougerot and Carteaud syndrome: Pathogenesis and treatment  . . . . . . . . . . . . . .127
Sarakinos A., Sgotzou Th., Balamoti E., Christofidou E., Kontochristopoulos G.

Cutaneous glanulomatous vasculitis - Clinical presentation of 
Pneumonocystis jirovecii pneumonia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Delli F.S., Papadopoulou Ei., Gkalagkousi E., Amblianitis I., Varouktsi A., 
Mandekou-Lefaki I.

Review
Lymphomatoid papulosis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Nikolaou B., Karambidou K., Antoniou Ch.

Mammary and extramammary Paget’s disease report and treatment  . . . . . . . . . .149
Gerodimou M., Doubali Th., Theologou B., Gerochristou M., Chatziioannou A.

Pediatric Dermatology
Skin manifestations of herpes simplex virus infection in children: A 6 year 
retrospective analysis of cases of Pediatric Dermatology Department of 
Andreas Sygros Hospital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Stefanaki Ch., Papadogeorgaki E., Chronaki E., Papagiannaki K., Lagogianni E., 
Kontochristopoulos G., Katsarou A.

Quiz
Which is your diagnosis?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Theodosiou G., Lisitsa T., Papathoma S., Papageorgiou M., Mandekou-Lefaki I.

Literature Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Ioannidis D., Vakirlis E.

Instructions to authors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Co  n t e n t s

Hel le nic Der ma to-Ve ne re o lo gi cal Revi ew
July - September 2015, Volume 26, No 3

protosel_protosel.qxd  6/10/2015  4:54 μμ  Page 5



protosel_protosel.qxd  6/10/2015  4:54 μμ  Page 6



ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ––––––––––––––––––

Περιστατικό 1

Άνδρας, 24 ετών, προσήληθε στο νοσοκομείο με
πολυάριθμες, ερυθρόφαιες κηλίδες, συρρέουσες
στην πρόσθια κυρίως επιφάνεια του κορμού χωρίς
συνοδά συμπτώματα (Εικόνα 1).

Το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ήταν αρνη -
τικά.

Η γενική αίματος καθώς και οι τιμές του βιο -
χημικού ελέγχου βρίσκονταν εντός φυσιολογικών
ορίων. Η άμεση αναζήτηση μυκήτων σε λέπια ήταν
αρνητική. Η ιστολογική εξέταση παρουσίαζε κυρίως
υπερκεράτωση, ακάνθωση, και θηλωμάτωση, αλ λοιώ -
σεις συμβατές με το σύνδρομο Gougerot-Carteaud.

Σύνδρομο των Gougerot και Carteaud: Παθογενετική
και θεραπευτική προσέγγιση της νόσου

Α. Σαρακηνός
Θ. Σγότζου
Ε. Μπαλαμώτη
Ε. Χριστοφίδου
Γ. Κοντοχριστόπουλος

Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”, Αθήνα

Η συρρέουσα και δικτυωτή θηλωμάτωση ή σύνδρομο των Gougerot και
Carteaud, είναι μια σπάνια νοσολογική οντότητα, αγνώστου αιτιολογίας, που προσβάλλει συνήθως
νεαρά άτομα. Το εξάνθημα αποτελείται από ερυθηματώδεις βλατίδες που συρρέουν για να σχηματίσουν
υπερμελαγχρωματικές, ήπια απολεπιζόμενες, ενίοτε υπερκερατωσικές πλάκες στον κεντρικό κορμό.
Παρουσιάζονται τρία περιστατικά της κλινικής μας, με διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση, και
συζητούνται τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την αιτιοπαθογένεια, και την αντιμετώπιση της νόσου.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26:3 127-132, 2015

Παρουσίαση Περιστατικού

Confluent and reticulated papillomatosis or Gougerot and Carteaud syndrome
is a rare dermatosis of unknown etiology, that predominantly affects adolescents. The eruption consists
of erythematous papules that coalesce into hyperpigmented, slightly scaly plaques in the main trunk. We
present three cases of this rare condition, treated with different therapeutic regimens, and latest up-
dates concerning etiology, pathogenesis and disease treatment, are upon discussion.

Summa ry

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Συρρέουσα και δικτυωτή θηλωμάτωση, αιτιοπαθογένεια, μινοκυκλίνη

KEY WORDS • Confluent and reticulated papillomatosis, etiology, pathogenesis, minocycline

Gougerot and Carteaud Syndrome: Pathogenesis and Treatment
Sarakinos A., Sgotzou Th., Balamoti E., Christofidou E., Kontochristopoulos G.
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Ο ασθενής ακολούθησε αγωγή με δισκία ασι -
τρετίνης των 10 mg ημερησίως, και παράλληλα το πική
εφαρμογή γέλης καλσιπο τριό λης/βητα με θαζόνης.
Μετά από 15 ημέρες διαπιστώθηκε σημαντική
υποχώρηση των βλαβών (Εικόνα 2). Η θεραπεία
συνεχίστηκε για άλλες 15 ημέρες μέχρι την διακοπή
της. Στον επανέλεγχο του ασθενούς με τά από 1 και 2
μήνες δεν παρατηρήθηκε υπο τροπή του εξανθήματος.

Περιστατικό 2

Κορίτσι 13 ετών, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία
του νοσοκομείου με μελαγχρωματικές βλατίδες στην
θωρακικής χώρας και οσφύος από 4μήνου. Οι βλα -
τίδες συνέρρεαν δημιουργώντας μεγάλες, διηθη -
μένες, κεντρικές πλάκες με δικτυωτό πρότυπο στην
περιφέρεια (Εικόνα 3).

Η ασθενής εμφάνιζε έκ γενετής κιτρινωπές
διηθημένες υπερκερατωτικές πλάκες παλαμών-πελ -
μάτων με επέκταση στις ραχιαίες επιφάνειες αυτών,
συνοδό υπεριδρωσία, καθώς και έντονη διαβροχή
πελμάτων.

Επίσης κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν
ερυ θηματώδεις, υπερκερατωσικές πλάκες σε

αγκώνες και γόνατα, με προσβολή επίσης του
αχιλλείου τένοντα αμφοτέρων των κάτω άκρων. Τα
παραπάνω ευρήματα συνέθεταν την εικόνα της
κερατοδερματοπάθειας του Greither. Από το οικο -
γενειακό ιστορικό της ασθενούς, σημειώνεται ότι και
ο πατέρας παρουσίαζε την ίδια κλινική εικόνα, αυτή
της συγγενούς κερατοδερματοπάθειας του Greither.

Ο αιματολογικός, ο βιοχημικός και ο ορμονο -
λογικός έλεγχος ήταν στα φυσιολογικά πλαίσια. Η

128
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Α. Σαρακηνός, Θ. Σγότζου, Ε. Μπαλαμώτη και συν.

Eικόνα 1 – Πολυάριθμες ερυθρόφαιες κηλίδες συρρέου-
σες στην πρόσθια επιφάνεια του κορμού (Περιστατικό 1).

Eικόνα 2 – Υποχώρηση του εξανθήματος μετά από 1 μήνα
θεραπείας (Περιστατικό 1).

Eικόνα 3 – Υπερχρωματικές βλατίδες και πλάκες στην ο-
σφύ (Περιστατικό 2).
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άμεση αναζήτηση μυκήτων σε λέπια ήταν αρνητική.
Η βιοψία που πραγματοποιήθηκε στις βλάβες της
θωρακικής χώρας έδειξε υπερκεράτωση με λέπτυνση
της κοκκώδους στοιβάδας και ήπια θηλωμάτωση με
υπέρχρωση της βασικής στοιβάδας (Εικόνα 4). Η
ασθενής έλαβε αγωγή με μινοκυκλίνη 200 mg
ημερησίως για διάστημα 4 εβδομάδων, με μικρή
ανταπόκριση. Στη συνέχεια, προστέθηκε τοπική
αγωγή με κρέμα καλσιποτριόλης 50 μg/g δύο φορές
ημερησίως στις βλάβες του θώρακα και της οσφύος,
με αποτέλεσμα την πλήρη ίαση των βλαβών της
συρρέουσας και δικτυωτής θηλωμάτωσης εντός 4
εβδομάδων (Εικόνα 5). Στον επανέλεγχο της ασθε -
νούς μετά από 6 και 12 μήνες δεν παρατηρήθηκε
υποτροπή του εξανθήματος.

Περιστατικό 3

Νεαρή γυναίκα 23 ετών, προσήλθε στα εξωτερικά
ιατρεία με επίμονο εξάνθημα χαρακτηριζόμενο από

πολυάριθμες καφεοειδείς, ασυμπτωματικές, σαφώς
αφοριζόμενες κηλίδες και βλατίδες που συνέρρεαν
σε θώρακα, υπογάστριο και οσφυική χώρα από
τριετίας. Δεν παρατηρήθηκε προσβολή των βλεν -
νογόνων. Το ατομικό και το οικογενειακό αναμνη -
στικό της ασθενούς ήταν ελεύθερα. Ο συνήθης
εργαστηριακός έλεγχος καθώς και ο έλεγχος ατοπίας
ήταν σε φυσιολογικά όρια. Η άμεση αναζήτηση του
μύκητα Pityrosporum orbiculare σε λέπια από τις
βλάβες, ήταν αρνητική. Η ιστολογική εξέταση τεμα -
χιδίου δέρματος έδειξε υπερκεράτωση, ακάνθωση,
θηλωμάτωση και περιαγγειακή διήθηση από μονο -
κύτταρα.

Η κλινική εικόνα και τα ιστοπαθολογικά ευρή -
ματα έθεσαν την διάγνωση της συρρέουσας και
δικτυωτής βλατιδώδους θηλωμάτωσης. Η ασθενής
έλαβε αγωγή με μινοκυκλίνη 200 mg ημερησίως για
διάστημα 2 μηνών. Στην επανεξέταση, διαπιστώθηκε
θεαματική βελτίωση της κλινικής εικόνας και η
χορήγηση μινοκυκλίνης διακόπηκε. Στον ετήσιο
επανέλεγχο της ασθενούς δεν παρατηρήθηκε υπο -
τροπή της νόσου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η συρρέουσα και δικτυωτή θηλωμάτωση ή
σύνδρομο των Gougerot και Carteaud, αποτελεί μια
αρκετά σπάνια δερματική νόσο με σποραδικές
εμφανίσεις και άγνωστη αιτιολογία6. Το σύνδρομο
περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους προανα -
φερόμενους το 1927.1,2 Η σπανιότητα της νόσου
αποδεικνύεται από τον μικρό αριθμό ασθενών καθώς
και από τις μεμονωμένες αναφορές περιστατικών.3

Παραλλαγές της αποτελούν η δισκοειδής και η
στικτή θηλωμάτωση.5

Η νόσος αφορά συνήθως νεαρά κορίτσια και
ενήλικες γυναίκες αυξημένου συνήθως σωματικού
βάρους, μαύρης φυλής κατά την δεύτερη και τρίτη
δεκαετία της ζωής.1,6

Ενοχοποιητικοί παράγοντες έχουν κατά καιρούς
αποτελέσει η γενετική προδιάθεση13 με αναφορές
οικογενούς χαρακτήρα,8,12 οι ενδοκρινολογικές
ανωμαλίες,2,6 η δερματική αμυλοείδωση,2,12 η
φωτοευαισθησία12 και η ιστική αντίδραση σε
αποικισμό από Pityrosporum orbiculare ή M.
Furfur.1,12

Ο Meischer διατύπωσε για πρώτη φορά την
θεωρία της ανώμαλης κερατινοποίησης ώς αιτιο -
λογικό παράγοντα της νόσου το 1954 με πολλούς
υποστηρικτές στην συνέχεια.1,11
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Eικόνα 4 – Υπερκεράτωση θηλωμάτωση, λέπτυνση κοκ-
κώδους και υπέρχρωση της βασικής στιβάδας (Περιστα-
τικό 2, Η-Εx40).

Eικόνα 5 – Πλήρης κάθαρση των βλαβών μετά την θερα-
πεία (Περιστατικό 2).
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Αν και έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες όσον
αφορά στην αιτιολογία της νόσου, δύο αποτελούν
τις κυρίαρχες, αυτή της διαταραχής της κερατινο -
ποίησης και αυτή της ιστικής αντίδρασης σε αποι -
κισμό από Pityrosporum orbiculare ή
M.furfur.2,4,11

Η θεωρία του αποικισμού βασίζεται στην
ανεύρεση του M. furfur σε βλάβες και την αντα -
πόκριση τους σε αντιμυκητιασικές θεραπείες.
Περι στα σιακά, η δικτυωτή και συρρέουσα θηλωμά -
τωση συνυπάρχει με μυκητιασική λοίμωξη, άν και
δεν μπορεί  να αναδειχτεί  η νόσος με την
προτεινόμενη αντιμυκητιασική αγωγή ακόμα και
σε ανεύρεση υφών στην άμεση αναζήτηση για
μύκητες.15

Αν και φαινομενικά ασύμβατες μεταξύ τους, η
θεωρία της ανώμαλης κερατινοποίησης θα μπορούσε
να είναι αποτέλεσμα μιας υπέρμετρης αντίδρασης
του ξενιστή σε αποικισμό του από M.furfur.2,8

Σε αντίθεση με την θεωρία του αποικισμού από το
M. furfur, η μη ανταπόκριση σε αντιμυκητιασικά
σκευάσματα σε ασθενείς με διαγνωσμένη συνδρομή
συρρέουσας και δικτυωτής βλατιδώδους θηλωμά -
τωσης,3,9 παρά την παρουσία υφών μυκήτων15 και η
παρουσία ανωμαλίας στην κυτταρική μετάβαση από
την κεράτινη στη κοκκώδη στοιβάδα, συνηγορεί υπέρ
της ανώμαλης κερατινοποίησης.2,11

Τυπικά η νόσος χαρακτηρίζεται αρχικά από
ερυθηματώδεις βλατίδες 1-2 χιλιοστών που εξελίσ -
σονται σε μελαγχρωματικές υπερκερατωσικές βλα -
τίδες και πλάκες 4-5 χιλιοστών με την τάση να συρ -
ρέουν στο κέντρο, ενώ η περιφέρεια τους εμφανίζει
δικτυωτό πρότυπο, με ασαφή όρια.5,6,9,10,12

Το εξάνθημα εμφανίζει ρομβοειδή σχηματισμό
κεφαλοουραίας κατανομής,8,10 με σπανιότατη τη
σπλαγχνική συμμετοχή.8 Η νόσος χαρακτηρίζεται
από περιόδους εξάρσεων και υφέσεων.12

Συνήθως εντοπίζεται στην μεσότητα του ανωτέ -
ρου κορμού και συγκεκριμένα στην υπερκλείδια
χώρα, την υπομαζική περιοχή και το κυρίως
επιγάστριο με δευτερεύουσες θέσεις εντόπισης, την
τραχηλική χώρα, την ωμική ζώνη και την βουβωνική
χώρα.10,12,14 Ασυνήθεις θέσεις αποτελούν τα γόνατα,
οι αγκώνες, καθώς και οι καμπτικές επιφάνειες των
αγκώνων, όπως και οι ιγνυακοί βόθροι.14,15 Η νόσος
αφήνει ελεύθερους τους βλεννογόνους καθώς και τις
παλαμοπελματιαίες επιφάνειες.1,6,8

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από υπερκεράτωση,
ακάνθωση και θηλωμάτωση. Η κεράτινη στοιβάδα
παρουσιάζει αύξηση του αριθμού των μελανο -
σωμάτων, η κοκκώδης εμφανίζει κατά περιπτώσεις

λέπτυνση,2,9,10,11 ενώ παράλληλα μπορεί να παρα -
τηρηθεί και υπέρχρωση της βασικής στοιβά δας.2,9,10

Στο ανώτερο χόριο μπορεί να υπάρξει περιαγγειακή
λεμφοκυτταρική διήθηση.6,8,10 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την ποι -
κιλόχρου πιτυρίαση, στην οποία η χρήση δια -
λύματος υδροξειδίου του καλίου αναδεικνύει υφές
μυκήτων του γένους Malassezia furfur, την μελα -
νίζουσα ακάνθωση, την ψευδομελανίζουσα ακάν -
θωση, μια κλινική κατάσταση συνοδευόμενη από
παχυσαρκία, η αποδρομή της οποίας συνίσταται
στην μείωση του σωματικού βάρους. Το σύνδρομο
Dowling-Degos, άν και γενοδερματοπάθεια, δεν
παρουσιάζει ιστοπαθολογική εικόνα θηλωμάτωσης,
όπως και η ιχθύαση. Τέλος, στην διαφορική διά -
γνωση, περιλαμβάνονται η δερματική αμυλοεί δωση,
η νόσος Darrier, η σμηγματορροική δερματίτιδα,12 η
φωτοδερματίτιδα12 και το έκζεμα.12

Καθώς συχνά γινόταν σύγχυση με μυκητιασικές
λοιμώξεις και άλλες μελαγχρωματικές νόσους, ο
Davis et al,15 πρότεινε διαγνωστικά κριτήρια για την
συρρέουσα και δικτυωτή θηλωμάτωση, μετά από
μελέτη 39 ασθενών με τη νόσο. 
1. Καφεοειδείς, απολεπιζόμενες βλατίδες και

πλάκες με μερικές από αυτές να παρουσιάζουν
δικτύωση και θηλωμάτωση

2. Συμμετοχή του ανωτέρου κορμού και τραχήλου
3. Αρνητική άμεση αναζήτηση σε λέπια
4. Μη ανταπόκριση σε αντιμυκητιασική αγωγή
5. Άριστη ανταπόκριση στην μινοκυκλίνη

Επειδή η αιτιολογία της νόσου δεν είναι σαφώς
καθορισμένη, όλες οι μέχρι τώρα θεραπείες είναι
εμπειρικές και με ποικίλα αποτελέσματα χωρίς
καμία θεραπεία να υπερέχει.2 Η συρρέουσα και
δικτυωτή θηλωμάτωση ανθίσταται γενικά στις
διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Έχουν δοκι -
μαστεί σκευάσματα συστηματικής λήψης και τοπικής
εφαρμογής κετοκοναζόλης, μικοναζόλης, ισο -
τρετινοΐνης, ετρετινάτης, τοπικής εφαρμογής καλσι -
ποτριόλης, τοπικών κερατολυτικών όπως η ουρία και
το γαλακτικό οξύ,13 η τοπική επάλειψη σαλικυλικού
οξέος, τα παράγωγα βιταμίνης Α, η υπεριώδης
ακτινοβολία, η ακτινοθεραπεία και τα αντιβιοτικά. Οι
περισσότερες θεραπείες παρουσιάζουν παροδικό
αποτέλεσμα, με τις βλάβες να υποτροπιάζουν
συνήθως σε διάστημα λίγων μηνών.1 Οι συχνότερα
χρησιμοποιούμενοι και περισσότερο αποτελεσ -
ματικοί σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία,
είναι τα ρετινοειδή, η καλσιποτριόλη και οι τετρα -
κυκλίνες.
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Στο πρώτο περιστατικό μας, χορηγήθηκε
συστηματικά ασιτρετίνη 10 mg ημερησίως για 1
μήνα με παράλληλη τοπική εφαρμογή γέλης
καλσιποτριόλης/βηταμεθαζόνης. Στον μηνιαίο
επανέλεγχο, δεν παρατηρήθηκε υποτροπή.

Το δεύτερο περιστατικό έλαβε αγωγή με
μινοκυκλίνη 200 mg ημερησίως και επικουρική
εφαρμογή αλοιφής καλσιποτριόλης σε παλάμες και
πέλματα για διάστημα 4 εβδομάδων, ενώ το τρίτο
περιστατικό έλαβε μονοθεραπεία με μινοκυκλίνη
στην ίδια δόση των 200 mg ημερησίως για 2 μήνες.
Και τα δύο τελευταία περιστατικά παρουσίασαν
θεαματική βελτίωση της κλινικής εικόνας και ίαση
των βλαβών. Στον μηνιαίο, εξαμηνιαίο και ετήσιο
επανέλεγχο και των δύο περιστατικών δεν σημειώ -
θηκε υποτροπή.

Η ασιτρετίνη αποτελεί ανάλογο της βιταμίνης Α,
και ανήκει στην κατηγορία των ρετινοειδών. Τα
ρετινοειδή τροποποιούν την διαφοροποίηση και
κερατινοποίηση των κερατινοκυττάρων. Η ανώμαλη
κερατινοποίηση που συναντάται στη νόσο, αποτελεί
ένδειξη για την χρήση των τοπικών και συστημα -
τικών ρετινοειδών.5 Η συστηματική χορήγηση
ασιτρετίνης συνέβαλε στην παρατεταμένη ύφεση και
ίαση του πρώτου ασθενούς. 

Η καλσιποτριόλη αποτελεί ανάλογο της βιταμίνης
D που τελευταία έχει χρησιμοποιηθεί στη θερα -
πευτική αντιμετώπιση της νόσου.2 Δρα ομαλο -
ποιώντας την κερατινοποίηση. Η αποτελεσματι -
κότητα της καλσιποτριόλης στην νόσο ενισχύει την
θεωρία παθογένεσης της νόσου ως διαταραχή της
κερατινοποίησης.2,4 Παράλληλα, στερείται σοβαρών
ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με τα ρετινοειδή
αποτελώντας μια ασφαλή επιλογή.4

Η μινοκυκλίνη αποτελεί την πιό συχνή
θεραπευτική εφαρμογή από την κατηγορία των
τετρα κυκλινών. Η αντιμικροβιακή της δράση, η
μειωμένη φωτοτοξικότητα και η καλύτερη απορ -
ρόφηση της υπερέχουν έναντι των άλλων τετρακυκλι -
νών.8 Η αποτελεσματικότητά της έγκειται στις
αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριδιακές της ιδιό -
τητες. Παράλληλα, παρουσιάζει ανασταλτική δράση
στην χημειοταξία των ουδετεροφίλων, στην ενεργο -
ποίηση του συμπληρώματος, στην παραγωγή αντι -
σωμάτων καθώς και στην δράση της λιπάσης και
κολλαγενάσης8.

Συμπερασματικά, παρόλο που καμία θεραπεία
δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά ότι υπερέχει των
υπολοίπων, πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν8 ότι η
μινοκυκλίνη αποτελεί τον χρυσό κανόνα στην θερα -
πεία της συρρέουσας και δικτυωτής θηλωμάτωσης.

Η πλήρης διελεύκανση των παθογενετικών μηχα -
νισμών που οδηγούν στην εμφάνιση της νόσου ίσως
μας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσουμε και τον
τρόπο δράσης των ανωτέρω φαρμάκων στη θεραπεία
της σπάνιας αυτής νόσου.
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Koκκιωματώδης δερματική αγγειίτιδα - κλινική
εκδήλωση της πνευμονικής λοίμωξης με 
Pneumonocystis jirovecii
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Η πνευμονία με Pneumonocystis jirovecii (γνωστή και ως carinii, pneumonocystis
jirovecii pneumonia - PJP), είναι μια ευκαιριακή λοίμωξη που απειλεί την ζωή των ανοσοκατασταλμένων
ασθενών. Ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στην PJP στους ασθενείς χωρίς σύνδρομο επίκτητης
ανοσοανεπάρκειας, και ιδιαίτερα στους ασθενείς με συμπαγούς όγκους. Στην δεκαετία του '80 σημειώθηκε,
για πρώτη φορά, η αύξηση του αριθμού των ασθενών με συμπαγούς όγκους που ανέπτυξαν PJP, κυρίως σε
περιπτώσεις με πρωτοπαθούς ή μεταστατικούς όγκους εγκεφάλου.

Αναφέρουμε την περίπτωση ενός ασθενή 44 ετών, με διαγνωσμένο γλοιοβλάστωμα την τελευταία
διετία, για το οποίο λάμβανε τεμοζολομίδη. Ο ασθενής εξετάστηκε στα Επείγοντα για ένα εμπύρετο
γενικευμένο εξάνθημα. Η παθολογοανατομική εξέταση έθεσε τη διάγνωση της δερματικής κοκκιωματώδης
αγγειίτιδας, η οποία βάση των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων θεωρήθηκε μια μη ειδική αντίδραση
στην PJP. Το εξαιρετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα μετά την ενδοφλέβια χορήγηση κλινδαμυκίνης σε
συνδυασμό με πενταμιδίνη επιβεβαίωσε την διάγνωση.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26:3 133-138, 2015

Παρουσίαση Περιστατικού

Pneumonocystis jirovecii (former carinii) pneumonia (PJP), is a life-threading
opportunistic infection occurring in immunocompromised hosts. Little attention has been given to PJP in
patients without AIDS and, in particular, those suffering from solid tumor malignancies. In the 1980s, it
was noticed, for the first time, that the increase of PCP in patients with solid tumors occurred mainly in
patients with primary or metastatic brain neoplasm. 

We report a case of a 44 year old man with glioblastoma diagnosed two years ago and treated with
temozolomide. The patient presented in the Emergency Room with a febrile generalized skin rash. The
histopathological picture diagnosed the cutaneous granulomatous vasculitis and based on clinical and
laboratory clues, we considered it a non-specific clinical feature of Pneumonocystis jirovecii infection. The
excellent therapeutic result after i.v. therapy with clindamycin and pentamidine, confirmed our diagnosis.

Summa ry

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Δερματική κοκκιωματώδης αγγειίτιδα, πνευμονία, Pneumonocystis jirovecci, γλοιοβλά-
στωμα

KEY WORDS • Cutaneous granulomatous vasculitis, pneunonia, Pneumonocystis jirovecci, glioblastoma

Cutaneous Glanulomatous Vasculitis - Clinical Presentation
of Pneumonocystis Jirovecci Pneumonia
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η κοκκιωματώδης αγγειίτιδα χαρακτηρίζει το
σύνδρομο Churg-Strauss και για την κοκκιωμάτωση
του Wegener, δυο κλινικές οντότητες με τυπική
κλινική εικόνα, παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά
στοιχεία και παθογνωμονικά εργαστηριακά ευρή ματα. 

Η εμφάνισή της στο πλαίσιο μιας συστηματικής
λοίμωξης, ως φαρμακευτική αντίδραση ή ως παρα -
νεοπλασματικό φαινόμενο, θεωρείται εξαιρετικά
σπάνιο.

Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό δερματικής κοκ -
κιωματώδους αγγειίτιδας σε έναν ασθενή με γλοιο -
βλάστωμα και πνευμονική σαρκοείδωση, ο οποίος
βρίσκεται σε συστηματική θεραπεία με τεμοζο -
λομίδη (TMZ) και κορτικοστεροειδή. 

Επαναφέρουμε στην επικαιρότητα τη σημασία της
λοίμωξης με Pneumonocystis j irovecii στους
ασθενείς των Ογκολογικών Κλινικών που βρίσκονται
σε χημειοθεραπεία, που πολλές φορές λαμβάνουν
συστηματικά και μακροχρόνια κορτικοστεροειδή. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ––––––––––––––––––

Ασθενής ηλικίας 44 ετών, εξετάστηκε στην ημέρα
γενικής εφημερίας για την εκτίμηση ενός γενικευ -
μένου εξανθήματος με αρχική εμφάνιση το τελευ -
ταίο δεκατετραήμερο (Εικόνα 1). Το εξάνθημα
αποτελείται από διηθημένες πορφυρικές βλατίδες
(Εικόνα 2) που κατά τόπους συρρέουν σε πλάκες
(Εικόνα 3). Συνοδεύεται από κνησμό και από συμ -
πτω ματολογία γριπώδους συνδρομής, με επι πεφυ -
κίτιδα και βήχα, με μικρή πυρετική κίνηση.

Από το ατομικό ιατρικό ιστορικό αξιοσημείωτα
είναι το γλοιοβλάστωμα και η σαρκοείδωση. Η
διάγνωση του όγκου έγινε προ διετίας και αντιμετω -
πίστηκε αρχικά χειρουργικά, σε συνδυασμό με ακτι -

νοβολία. Λόγω αυξητικής τάσης των διαστά σεων του
όγκου, το τελευταίο δίμηνο ο θεράπον νευρο λόγος
αποφάσισε να χορηγήσει TMZ, την οποίο ο ασθενής
λάμβανε την στιγμή της εξέτασης. Η συμπτωμα -
τολογία από το αναπνευστικό σύστημα άρχισε προ
επταμήνου με εμπύρετο και δύσπνοια. Η κλινική και
εργαστηριακή διερεύνηση που περι λαμ βάνει και την
κυτταρολογική εξέταση βρογχο κυ ψελιδικού εκ -
πλύματος οδήγησαν προς την διάγνωση της πνευ -
μονικής σαρκοείδωσης. Στους τελευταίους τρεις
μήνες ο ασθενής λάμβανε 10 mg ισοδυνάμου
μεθυλ πρεδνιζολόνη. 

Από τον εργαστηριακό έλεγχο που ζητήθηκε, στην
γενική αίματος διαπιστώθηκαν λευκο κυτ τάρωση με
ουδετεριφιλία και υπερεωσινοφιλία (πολυ μορ -
φοπύρηνα 84,2%, εωσινόφιλα 7,22%), αυξημένη
τιμή LDH (340 IU/L) και CRP (8,93).

Στην αξονική τομογραφία που έγινε προ
εξαμήνου παρατηρείται διάχυτη ανομοιογένεια του
παρεγχύματος και των δυο πνευμόνων με εκτε -
ταμένες περιοχές υπαερισμού (θολερότητα τύπου
“ground glass”). Η επαναληπτική αξονική τομο -
γραφία θώρακος-μεσοθωρακίου, πριν και μετά την
ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, επι -
βεβαίωσε ότι το πνευμονικό παρέγχυμα εμφανίζει
μια αύξηση της πυκνότητας, πολλαπλές διάσπαρτες
διηθήσεις κυψελιδικού τύπου αμφοτερόπλευρα, την
παρουσία πολλαπλών παθολογικών διογκωμένων
λεμ φαδένων προτραχειακά, παρατραχειακά, στις
πνευ  μονικές πύλες, στο αόρατο πνευμονικό παρά -
θυρο καθώς και υποτροπιδικά.

Οι πιθανές κλινικές διαγνώσεις ήταν τρεις:
φαρμακευτικό εξάνθημα, γενικευμένη σαρκοείδωση
και γενικευμένη λοίμωξη με Pneumonocystis
jirovecii. 

Η ιστοπαθολογική εξέταση μιας δερματικής
βλάβης έδειξε ευρήματα κοκκιωματώδους αγγειί -
τιδας των μικρών αγγείων του δέρματος. Στην ιστο -
παθολογική έκθεση περιγράφεται η παρουσία
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συχνών διηθήσεων από μακροφάγα, τόσο διάχυτη
όσο και περιαγγειακά, με σχηματισμό κοκκιω μα τω -
δών αθροίσεων χωρίς στοιχεία νέκρωσης και χωρίς
συμμετοχή πολυπυρηνών γιγαντοκυττάρων. Οι κυτ -
ταρικές αυτές διηθήσεις εστιακά εντοπίζονται στο
αγγειακό τοίχωμα χωρίς, όμως χωρίς σαφή στοιχεία
ινιδοειδούς νέκρωσης ή λεμφοκυτ ταρο κλασίας. Στην
διαφορική διάγνωση προστέθηκε το παρανεο -
πλασματικό φαινόμενο.

Η συστηματική χορήγηση αυξημένης δόσης
κορτικοστεροειδών στις ημέρες αναμονής του
ιστοπαθολογικού αποτελέσματος δεν επηρέασε την
εξελικτική πορεία του εξανθήματος, ενώ 24 ώρες
μετά την έναρξη της ενδοφλέβιας χορήγησης
κλινδαμυκίνης (300 mg τρεις φορές την ημέρα), το
εξάνθημα υποχώρησε σημαντικά από το πρώτο
48ωρο (Εικόνα 4). Παρότι ο ασθενής ήταν απύρετος,
ζη τή θηκε καλλιέργεια αίματος στην οποία ανα -
πτύχθηκε Serratia Marcescens, οπότε σύμφωνα με
το αντιβιόγραμμα προστέθηκαν στην ενδοφλέβια
χορήγηση αμικασίνη (1 gr άπαξ την ημέρα) και
ιμιπεμέμη/σιλαστίνη (1 gr τρεις φορές την ημέρα).
Στο τέλος της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας στην

δερματολογική εξέταση παρατηρείται μόνο μια ήπια
μεταβλαβική υπερμελάγχρωση (Εικόνα 5).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η παγκόσμια κατανομή του Pneumocystis
jirovecii (Pj) είναι ευρεία και μέχρι τη ηλικία των 3 -
4 ετών όλα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το
συγκεκριμένο μύκητα.1 Από το πνευμονικό παρέγ -
χυμα υγιών ανθρώπων απομονώνεται συχνά. Οι εξω -
πνευμονικές εκδηλώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες,
μπορούν όμως να εμφανιστούν παρά την απουσία
πνευμονικής προσβολής.2

ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ PNEUMONOCYSTIS JIROVECII
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Eικόνα 2 – Κατά τόπους οι πορφυρικές βλατίδες συρ -
ρέουν και δημιουργούν πλάκες.

Eικόνα 3 – Οι βλάβες είναι ψηλαφητές, διηθημένες, έντο-
να κνησμώδεις.

Eικόνα 4 – Η μεταβολή του εξανθήματος 48 ώρες μετά
την έναρξη της θεραπείας.
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Ενώ αποτελεί μια από τις συνηθέστερες ευκαι -
ριακές πνευμονικές λοιμώξεις στους HIV θετι κούς
ασθενείς3 και στους μεταμοσχευμένους,4 ελάχιστα
γνωρίζουμε για την επίπτωση της PJP σε άλλες
κατηγορίες ασθενών. Στην διεθνή βιβλιο γραφία
υπάρχουν κυρίως μεμονωμένα περιστατικά. Μια
σημαντική μελέτη έγινε πρόσφατα στην Κρήτη και
αφορά 62 ασθενείς με λέμφωμα ή με συμπαγούς
όγκους, μεταξύ των οποίων και του νευρικού συστή -
ματος.5

Η φαινομενικά χαμηλή επίπτωση της PCP οφεί -
λεται σε μεγάλο βαθμό στην δυσκολία της τεκμη -
ρίωσης της διάγνωσης, η οποία απαιτεί πρόσβαση σε
μοντέρνο ιατρικό εξοπλισμό. Για παράδειγμα, ο
ποιοτικός προσδιορισμός του μύκητα είναι χρήσιμος
στην διαφοροποίηση μεταξύ του απλού αποικισμού
και της ενεργής λοίμωξης, αλλά αυτοί οι μέθοδοι
δεν είναι ευρέως διαθέσιμες στην καθημερινή κλι -
νική πράξη.6

Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική, εάν λαμ -
βάνουμε υπόψη ότι η θνητότητα που οφείλεται στην
PCP είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς με συμπαγούς
όγκους.5 Αυτό στηρίζεται και από το ότι η πρόγνωση
της PCP στους HIV αρνητικούς ασθενείς είναι χειρό -

τερη από την πρόγνωσή της στους HIV θετικούς, όπου
την τελευταία δεκαετία η θνητότητα λόγω PCP δεν έχει
μεταβληθεί.2

Τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα για την
PCP θεωρούνται χωρίς ειδικότητα, και επειδή δεν
υπάρχει δυνατότητα καλλιέργειας του συγκε κρι -
μένου λοιμώδους παράγοντα, μόνο η κυτταρο λογική
εξέταση ή η ιστοπαθολογική απεικόνιση που συμ -
πληρώνονται με ειδικές χρώσεις μπορούν να οριστι -
κοποιήσουν τη διάγνωση. Στην περίπτωσή μας, η
ιστολογική χρώση Silver Gram του ιστο τεμαχίου
δέρματος δεν έδειξε επιπλέον στοιχεία για την
ανεύρεση του μύκητα και η περαιτέρω διερεύνηση
δεν ήταν εφικτή λόγω της επείγουσας ανάγκης για
θεραπευτική αντιμετώπιση. Εξάλλου, σε μια πρόσ -
φατη μελέτη στο εξειδικευμένο Ογκολογικό Κέντρο
Peter Mac Callum, βρέθηκε ότι συνολικά δεν
υπάρχει μια άμεση αξιόλογη συσχέτιση μεταξύ της
κλινικής εικόνας και των εργαστηριακών ευρημάτων
στους ασθενείς με PCP (όπου η PCP ορίζεται ως μια
πνευμονία με θετικό αποτέλεσμα PCR για Pj στο
παρασκεύασμα πνευμονικού παρεγχύματος σε έναν
ασθενή με ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με
λοίμωξη και πλήρη ανταπόκριση στην στοχευμένη
προς Pj θεραπεία).7

Η αυξημένη τιμή LDH αποτέλεσε ένα επιπλέον
στοιχείο για την διάγνωση. Επικρατεί η άποψη ότι
μια τιμή πάνω από 220 U/L εκφράζει την πνευ -
μονική προσβολή και το ότι η αυξητική του πορεία
κατά την διάρκεια της θεραπείας ερμηνεύεται ως
αναποτελεσματικότητα της αγωγής.8

Για την περίπτωση που παρουσιάζεται, δύο
ουσιαστικοί παράγοντες είναι η παρουσία γλοιωβλα -
στώματος και η λήψη TMZ. Αποδεδειγμένα, οι
ασθενείς με γλοίωμα που λαμβάνουν TMZ, ιδιαίτερα
σε συγχορήγηση με κορτικοστεροειδή per os,
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για PCP.9 Μερικοί
προτείνουν την χημειοπροφύλαξη πριν την έναρξη
της θεραπείας με TMZ,9,10 με ιδιαίτερη προσοχή
στον αυξημένο κίνδυνο της υψηλής τοξικότητας.11 Η
TMZ είναι ένας αλκυλικός παράγοντας με
μηχανισμό δράσης ακόμα υπό διερεύνηση. Στις
μείζονες ανεπιθύμητες ενέργειές της καταγράφεται η
εκλεκτική CD4+ λεμφοπενία,12 γεγονός που αυξάνει
την πιθανότητα ευκαιριακών λοιμώξεων και ιδιαίτερα
της πνευμονίας με κυτταρομεγαλοϊό και Pj.

Είναι γνωστό από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90
ότι οι ασθενείς με πρωτοπαθούς και μεταστατικούς
όγκους εγκεφάλου βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για
PJP.13 Ο λόγος παραμένει και σήμερα άγνωστος, αν
και συζητείται η σημασία των προδιαθετικών παρα -
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γόντων, ιδιαίτερα στους ασθενείς που λαμβάνουν
κορτι κοστεροειδή συστηματικά, μονοθεραπεία η σε
συνδυασμό με χημειοθεραπευτικά φάρμακα.14 Η συ -
ζήτηση παραμένει ανοιχτή, με αδιευκρίνιστη και
δύσκολη ερμηνεία, εφόσον στην θεραπευτική τακτι -
κή των ασθενών με συμπαγείς νεοπλασίες του νευρι -
κού συστήματος συμπεριλαμβάνεται τακτικά η μα -
κράς διάρκειας χορήγηση κορτικοστεροειδών
συστηματικά.

Σε μια συγκεντρωτική ανάλυση παραγόντων
κινδύνου για την PJP, η συστηματική μακροχρόνια
λήψη κορτικοστεροειδών κατατάσσεται στους
σημαντικότερους.15,16,17 Στην μελέτη των Yale και
Limper,15 χορηγούνταν σε 90,5% από τους 116
ασθενείς για τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
διάγνωση PJP. Η μέση τιμή ισοδύναμης δόσης
κορτιζόνης είναι 30 mg και η μέση διάρκεια
χορήγησης κορτικοστεροειδών είναι 12 εβδομάδες
πριν την εμφάνιση της PJP, με την υποσημείωση ότι
25% των ασθενών είχαν λάβει κορτικοστεροειδή τις
τελευταίες 8 εβδομάδες ή και λιγότερα. Στην ίδια
μελέτη παρατηρήθηκε επίσης ότι οι ασθενείς
παρουσιάζουν συχνά τις κλινικές εκδηλώσεις PJP
όταν η δόση της κορτιζόνης βρίσκεται σε καθοδική
φάση, και συνήθως ακολουθούν τον κανόνα της
επιδείνωσης της κλινικής εικόνας 1-2 εβδομάδες
πριν αναζητηθεί ιατρική περίθαλψη.

Η ίδια δοσολογία αναφέρεται και στην εργασία
του Fica, όπου επιπλέον τονίζεται η πιθανή ανάγκη
χορήγησης χημειοπροφυλακτικής θεραπείας για PJP
στους ασθενείς με λέμφωμα που λαμβάνουν
χημειοθεραπεία συνδυαστικά με κορτικοστεροειδή,
ακόμα και σε μικρότερη δοσολογία των 30 mg
ισοδυνάμου.18

Στο άρθρο των Barbounis και συν,16 ανα φέρονται
και οι υπόλοιποι παράγοντες κινδύνου, όπως η
χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μαζί με
την μακρά νοσηλεία και τη προηγηθείσα ακτινο -
βολία θώρακος. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, οι
συγγραφείς θεωρούν επίσης ότι οποιοσδήποτε
ασθενής με νεοπλασματική νόσο, ο οποίος βρί σ -
κεται υπό συστηματική θεραπεία με κορτικο στε -
ροειδη και παρουσιάζει μια ύπουλα εξελισ σόμενη
δύσπνοια, βήχα ή και πυρετό, που μερικές φορές
συν δυάζεται ακτινολογικά με την παρουσία πνευμο -
νικών διηθήσεων, θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι μπορεί
να πάσχει από πνευμονία με Pj και να αντιμετω -
πιστεί ανάλογα, έως την απόδειξη του αντιθέτου.15

Η PJP μαζί με την λανθάνουσα φυματίωση και
την λοίμωξη με το κυτταρομεγαλοιό (CMV) βρίσ -
κονται στο επίκεντρο της προσοχής, ιδιαίτερα στους

ασθε νείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή και
βιολογικούς χημειοθεραπευτικούς ή ανοσοκατα -
σταλτικούς/ανοσοτροποποιητικούς θεραπευτικούς
παράγοντες. Οι αναφερόμενες λοιμώξεις αποτελούν
μια δυνητικά αυξανόμενη απειλή που απαιτεί
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Ίσως αυτό το γε -
γονός είναι και ένα από τους λόγους που τελευταία η
έρευνα στράφηκε προς νέα θεραπευτικά φάρμακα
που στοχεύουν την Pj.19

Όσον αφορά την θεραπευτική και προληπτική
θεραπεία, μόνο στους HIV θετικούς ασθενείς και
στους μεταμοσχευμένους υπάρχουν σαφείς
κατευθυντήριες οδηγίες, με την θεραπευτική αντα -
πόκριση που αναμένεται σε 4-5 ημέρες. Η ευρέως
αποδεκτή θεραπεία εκλογής συνίσταται στον
συνδυασμό TMP με SMX (20 mg/kg/d+100
mg/kg/d). Στον ασθενή μας ήταν αδύνατη η χορή -
γηση αυτού του συνδυασμού λόγω υπερευαισθησίας
στην SMX. Η σύγχρονη χορήγηση κλινδαμυκίνης
και πενταμιδίνης αποτελεί ένα από τους γνωστούς
αποτελεσματικούς αντιμικροβιακούς συνδυασμούς
ενάντια Pneumonocystis jiruvecii.20

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ο ασθενής της περίπτωσης έχει γλοιοβλάστωμα
και τη στιγμή που παρουσίασε το δερματικό εξάν -
θημα λάμβανε συστηματικά τεμοζολομίδη και κορτι -
κο στεροειδή σε χαμηλή δοσολογία. Η άμεση θερα -
πευτική ανταπόκριση στην κλινδαμυκίνη σφραγίζει
οριστικά τη διάγνωση.

Με την αφορμή αυτού του ιδιαίτερου περι -
στατικού με γενικευμένη κοκκιωματώδη δερ ματική
αγγειίτιδα, επαναφέρουμε στην επικαιρότητα τη
σημασία της λοίμωξης με Pneumonocystis jirovecii
στους ασθενείς των Ογκολογικων Κλινικών που
λαμβάνουν συστηματικά και μακροχρόνια κορτικο -
στεροειδή, που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία και
νοσηλεύονται τακτικά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Slogrove AL, Cotton MFN, Esser MM. Severe infections in
HIV-exposed uninfected infants: clinical evidence of
immunodeficiency. J Trop Pediatric 2010; 56:75-81.

2. Su YS, Lu JJ, Perng CL, Chang FY. Pneumocystis jiruvecii
pneumonia in patients with and without human immuno -
deficiency viruf infection. J Microbiol Immunol Infect
2008; 41:478-82.

3. Gago S, Esteban C, Valero C, et al. A multiplex real-time
PCR assay for identification of Pneumocystis jirovecii,

ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ PNEUMONOCYSTIS JIROVECII
137

Ôüìïò 26, Ôåý÷ïò 3, Ioύλιος - Σεπτέμβριος 2015

2-final_3.qxd  6/10/2015  4:57 μμ  Page 137



Histoplasma incapsulatum, and Cryptococcus neofor -
mans/Cryptococcus gatti in samples from AIDS patients
with opportunistic pneumonia. J Clin Microbiol 2014;
52:1168-76.

4. Tu GW, Ju MJ, Xu M, et al. Combination of caspofungin
and low-dose trimethoprim/sulfamethoxazole for the
treatment of severe Pneumocystis jirovecii pneumonia in
renal transplant recipients. Nephrology 2013; 18:736-42.

5. Kofteridis DP, Valachis A, Velegraki M, et al. Predis -
posing factors, clinical characteristics and outcome of
Pneumo nocystis jirovecii pneumonia in HIV-negative
patients. J Infect Chemotherapy 2014; 20:412-6.

6. Alanio A, Desoubeaux G, Sarfati C, et al. Real-time PCR
assay-based strategy for differentiation between active
Pneumocystis jirovecii pneumonia and colonization in
immunocompromised patients. Clin Microbiol Infect
2011; 17:1531-7.

7. Grover SA, Coupal L, Suissa S, et al. The clinical utility of
serum lactate dehydrogenase in diagnosing pneumocystis
carinii pneumonia among hospitalized AIDS patients. Clin
Invest Med. Aug 1992; 15:309-17.

8. Teh BW, Azzato FA, Lingaratnam SM, et al. Molecular
diagnosis of Pneumocystis jirovecii in patients with
malignancy: clinical significance of quantitative poly -
merase chain reaction. Med Mycol 2014; 52:427-32.

9. De Vos FY, Gijtenbeek JM, Bleeker-Rovers CP, van
Herpen CM. Pneumocyst is  j i rovec i i  pneumonia
prophylaxis during temozolamide treatment for high-
grade gliomas. Crit Rev Oncol Hematol 2013; 85:373-82.

10. Hayashi H, Saito Y, Kokyho N, et al. Fatal pneumonia
associated with temozolomide in patients with malignant
glioma. Jnp J Clin Oncol 2012; 42:632-6.

11. Balzarini L, Mancini C, Marvisi M. A fatal case of acute
interstitial pneumonia (AIP) in a woman affected of
glioblastoma. Curr Drug Saf 2014; 9:73-6.

12. Ellsworth S, Balmanoukian A, Kos F, et al. Sustained

CD4+ cell-driven lymphopenia without a compensatory
IL-7/IL-15 response among high-grade glioma patients
treated with radiation and temozolamide. Oncoimmu -
nology 2014; 3:e27357.

13. Henson JW, Jalaj JK, Walker RW, et al. Pneumocystis
carinii pneumonia in patients with primary brain tumor.
Arch Neurol 1991; 48:406-9.

14. Lingaratnam SM, Slavin MA, Thursky KA, et al. Pneumo -
cystis jirovecii pneumonia associated with gemcitabine
chemotherapy: experience at an Australian centre and re -
com men dations for target prophylaxis. Leuk Lymphoma
Posted onl ine on Apri l  2014;  1 -21.  (doi :10.3109/
10428194.2014.911861)

15. Yale SH, Limper SH. Pneumonocystis carinii pneumonia
in patients without acquired immunodeficiency syndrome
associated illness and prior corticosteroid therapy. Mayo
Clin Proc 1996; 71:5-13. 

16. Barbounis V, Aperis G, Gambletsas E, et al. Pneumocystis
Carinii pneumonia in patients with solid tumors and
lymphomas predisposing factors and outcome. Anticancer
Research 2005; 25:651-6. 

17. Manshramani N,  Garland R,  Delaney D, Koziel  H.
Management and outcome patterns for adult P.carinii
pneumonia. Chest 2000; 118:704-11.

18. Fica A. Infections in patients affected by rheumatologic
diseases associated to glucocorticoid use or tumor
necrosis factor-alpha inhibitors. Rev Chilena Infectol
2014; 31:181-95.

19. Dahlin JL, Kottom T, Han T, et al. Pneumocystis jiruvecii
Rtt109, a novel drug target for Pneumocystis Pneumonia
in immunosuppressed humans. Antimicrob Agents Chemo -
therapy 2014; 58:3650-9.

20. Barbounis V, Aperis G, Gambletsas E, et al. Pneumo -
cystistis Carinii Pneumonia in patients with solid tumors
and lymphomas: predisposing factors and outcome.
Anticancer Research 2005; 25:651-6.

Φ-Σ Δελλή, Ει. Παπαδοπούλου, Ε. Γκαλιαγκούση και συν.

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏÃ É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ

138

Áë ëç ëï ãñá ößá: Φ.Σ. Δελλή
Κρατική Δερματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Δελφών 124, 546 43
Ôçë.: 2313 308875

2-final_3.qxd  6/10/2015  4:57 μμ  Page 138



ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η Λεμφωματοειδής Βλατίδωση (Lymphomatoid

Papulosis, LyP) είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα,
αυτοπεριοριζόμενη νόσος. Μαζί με το πρωτοπαθές
δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα

Λεμφωματοειδής βλατίδωση

Β. Νικολάου
Κ. Καραμπίδου
Χ. Αντωνίου

Ιατρείο Λεμφωμάτων, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική

Η Λεμφωματοειδής Βλατίδωση (ΛΒ) είναι μια χρόνια βλατιδονεκρωτική ή
βλατιδοοζώδης νόσος με ιστολογικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά κακοήθους λεμφώματος. Είναι σπάνια
νόσος και χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες εκθύσεις συνήθως κνησμωδών βλατίδων ή οζιδίων,
εμφανιζόμενα συγχρόνως σε διάφορα στάδια ανάπτυξης,  που υποχωρούν αυτόματα και υποτροπιάζουν
εντός μηνών ή ετών. Ανήκει στις CD30+ λεμφοϋπερπλαστικές νόσους, μαζί με το πρωτοπαθές
δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, καθώς και τις ενδιάμεσες καταστάσεις μεταξύ
των οντοτήτων αυτών. Διαδράμει ήπια κλινική πορεία και η πρόγνωσή της είναι γενικά πολύ καλή.
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται η συνύπαρξη εξωδερματικών λεμφωμάτων,
οπότε και η πρόγνωση είναι δυσμενέστερη. Η θεραπευτική προσέγγιση της νόσου εξαρτάται από την
κλινική εικόνα, τα ιστολογικά ευρήματα, καθώς και την ενδεχόμενη συσχέτιση με συστηματικά
λεμφώματα και εκτείνεται από την απλή παρακολούθηση των ασθενών, τοπικές θεραπείες όπως τα
τοπικά κορτικοστεροειδή, φωτοχημειοθεραπεία (PUVA) έως και συστηματική χημειοθεραπεία.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26:3 139-147, 2015

Aνασκόπηση

Lymphomatoid papulosis is a rare chronic papulonecrotic or papulonodular dis-
ease with histological features of a malignant lymphoma. It is characterized by recurrent corps of pruritic
papules or nodules, presented simultaneously at different stages of development that resolve sponta-
neously and recur over a period of time. Lymphomatoid papulosis belongs to the CD30+ lymphoprolifer-
ative diseases along with the primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma and borderline cases. It
runs an indolent clinical course with excellent prognosis although sporadic association with extracuta-
neous lymphomas has been reported, which may alter prognosis. The management of the disease de-
pends on the clinical and histological features as well as on any correlation with systemic lymphomas and
varies from observation up to skin targeted therapies such as topical corticosteroids, photochemotherapy
(PUVA), or furthermore systemic chemotherapy. 

Summa ry
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διαταραχές 
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κύτταρα (primary cutaneous Anaplastic Large-Cell
Lymphoma, pcALCL) ανήκει στις CD30+ λεμφο -
ϋπερπλαστικές παθήσεις του δέρματος. Πρόκειται
για νόσημα με εξαιρετική πρόγνωση και συνολική
επιβίωση που αγγίζει το 98%. Κλινικά χαρα -
κτηρίζεται από διάσπαρτες βλατιδοοζώδεις ή βλατι -
δο νεκρωτικές βλάβες, κυρίως στον κορμό και τα
άκρα.

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1968 από τον
Macaulay1 ως ένα «αυτοϊώμενο βλατιδώδες εξάν -
θημα, κλινικά καλόηθες αλλά ιστολογικά κακόηθες»
και για χρόνια θεωρούνταν ως ψευδολέμφωμα λόγω
της αυτοπεριοριζόμενης κλινικής της πορείας. Το
2004 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Έρευνα και τη
Θεραπεία του Καρκίνου (Word Health Organiza-
tion- European Organization for Research and
Treatment of Cancer, WHO-EORTC) την κατέταξε
στα “νωθρά” (indolent) δερματικά Τ λεμφώματα.2.3

Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση των ση -
μαντικότερων πρόσφατων βιβλιογραφικών δεδο -
μένων σχετικά με τα κλινικά χαρακτηριστικά, την
αιτιοπαθογένεια και τη θεραπεία της λεμφωματο -
ειδούς βλατίδωσης.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIA–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αν και οι CD30+ λεμφοϋπερπλαστικές διατα -
ραχές αποτελούν τη δεύτερη σε συχνότητα ομάδα
δερματικών λεμφωμάτων μετά τη σπογγοειδή μυκη -
τίαση, η λεμφωματοειδής βλατίδωση είναι μια
σπάνια νόσος με την επίπτωσή της να ανέρχεται σε
0,1-0,2 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού. Η μέση
ηλικία έναρξης της νόσου είναι τα 45 έτη, αν και
μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη
και στην παιδική. Προσβάλλει εξίσου και τα δυο
φύλα με ισχνή υπεροχή του ανδρικού φύλου
(αναλογία ανδρών/γυναικών 1,5:1).4

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––

Η αιτιολογία και η παθογένεια της λεμφω -
ματοειδούς βλατίδωσης παραμένει άγνωστη. Υπο -
θέσεις για την αιτιολογική συσχέτιση της νόσου με
ιογενείς παράγοντες, όπως ο ανθρώπινος λεμφο -
τρόπος ιός-1 (HTLV-1) και ο EBV δεν επιβεβαιώ -
θηκαν από σχετικές μελέτες.5,6

Η λεμφωματοειδής βλατίδωση ανήκει στις
CD30+ λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές. Το αντι -

γόνο CD30 είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη 120
kD που ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων TNF
(Tumor Necrosis Factor) και εκφράζεται στην
επιφάνεια των ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων,
καθώς επίσης και των Β-λεμφοκυττάρων και των
κυττάρων Reed-Stemberg.7 Θεωρείται πιθανό ότι η
σύνδεσή του στο φυσικό υποδοχέα του CD30L
(CD30/CD30L) οδηγεί στην αυξημένη έκκριση T-
GFb (Tumor Growth Factor b) από τα Τ-λεμφο -
κύτταρα, που καταστέλλει την τοπική ανοσολογική
απάντηση και οδηγεί στο σχηματισμό των βλαβών.
Μετέπειτα, η σύνδεση CD30/CD30L φαίνεται να
συμβάλλει στην απόπτωση των κυττάρων και την
αυτόματη ίαση των βλαβών.8 Ο διαφορετικός ρόλος
που διαδραματίζει κατά την πορεία της νόσου
εξαρτάται μάλλον από τη συνδιέγερση και άλλων
υποδοχέων.

Σε γονιδιακό επίπεδο, θεωρείται ότι μια υπάρ -
χουσα γενετική αστάθεια οδηγεί στην αυξημένη
έκφραση κάποιων γονιδίων και των πρωτεϊνών που
αυτές κωδικοποιούν, με αποτέλεσμα την εμφάνιση
και υποχώρηση των βλαβών. Μελέτες έχουν
καταδείξει αυξημένη έκφραση του JunB στις CD30+
λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές.9 Ο JunB είναι
μέρος του AP-1 (Activator Protein-1) μεταγραφικού
παράγοντα που ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό, τη
διαφοροποίηση και την απόπτωση των κυττάρων ως
απάντηση σε ερεθίσματα όπως κυτταροκίνες,
αυξητικοί παράγοντες, ιοί και βακτήρια. Η
προαποπτωτική πρωτεΐνη Bax καθώς και ο συνδέτης
του υποδοχέα Fas, FADD (Fas- Associating Protein
with Death Domain), ανιχνεύονται στις βλάβες και
συμβάλλουν στην απόπτωση των νεοπλασματικών
κυττάρων.10 Τέλος, ο παράγοντας Notch και κυρίως
οι συνδέτες του (ligands) Notch-1 και Jagged-1
φαίνεται να εμπλέκονται στην παθογένεια των
CD30+ λεμφοϋπερπλαστικών παθήσεων, περισσότε -
ρο στο pcALCL και λιγότερο στη LyP, χωρίς ωστόσο
να έχει διευκρινισθεί πλήρως ο ρόλος που διαδρα -
ματίζουν.11

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το εξάνθημα της λεμφωματοειδούς βλατίδωσης
χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες εκθύσεις
ερυθηματωδών βλατίδων και βλατιδοοζιδίων, οι
οποίες εξελίσσονται ταχέως εντός λίγων ημερών
αναπτύσσοντας κεντρική νεκρωτική εσχάρα (Εικόνα
1). Οι βλάβες υποχωρούν αυτόματα εντός 3-12
εβδομάδων καταλείποντας συνήθως ατροφικές ουλές
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ή μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση, ενώ νέες
εκθύσεις μπορεί να εμφανιστούν σε διάστημα μηνών
ή ετών. Λόγω του υποτροπιάζοντος αυτού χαρα -
κτήρα της νόσου αναγνωρίζονται ταυτόχρονα βλάβες
σε όλα τα στάδια εξέλιξης. Το εξάνθημα είναι
συνήθως ασυμπτωματικό αν και ήπιος κνησμός
μπορεί να συνυπάρχει. Εντοπίζεται κυρίως στον
κορμό και στα εγγύς τμήματα των άκρων. Ασυ -
νήθιστες εντοπίσεις περιλαμβάνουν το στομα τικό
βλεννογόνο, τα γεννητικά όργανα, τις παλάμες, τα
πέλματα, το τριχωτό και την περιοφθαλμική χώρα.12-

15 Οι βλάβες είναι συνήθως διάσπαρτες, ολιγάριθμες
ή πολυάριθμες. Η περιοχική εντόπιση της νόσου
(regional lymphomatoid papulosis) είναι λιγότερο
συχνή, αφορά το 2-27% των περιπτώσεων, κάποιες
εκ των οποίων είναι δυνατόν να εμφανίσουν
εκτεταμένη νόσο ακόμη και 20 έτη αργότερα.16,17 Ο

όρος “persistent agmination of lymphomatoid papu-
losis” (PALP) υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια για
τις εντοπισμένες μορφές της νόσου που δεν
υποχωρούν ποτέ πλήρως και αποτελεί αντικείμενο
διχογνωμίας για το εάν πρόκειται για μορφή εντο -
πισμένης λεμφωματοειδούς βλατίδωσης ή ξεχωριστή
κλινική οντότητα.18,19

Τα γενικά συμπτώματα απουσιάζουν εκτός και αν
συνυπάρχει συστηματικό λέμφωμα, οπότε πυρετός,
λεμφαδενοπάθεια, κόπωση και απώλεια βάρους
μπορεί να αναφερθούν.

Λεμφωματοιδή Βλατίδωση στην παιδική
ηλικία

Η εμφάνιση της ΛΒ είναι εξαιρετικά σπάνια κατά
την παιδική ηλικία. Σε αντίθεση με την ενήλικο ζωή,
εμφανίζεται κατά σημαντική υπεροχή στα αγόρια
ενώ έχει αναφερθεί και πρωϊμότερη έναρξη
συμπτωμάτων στους άρρενες ασθενείς.20 Τα κλινικά
χαρακτηριστικά της νόσου είναι ανάλογα αυτών των
ενηλίκων, με υποτροπιάζουσες βλατίδες και οζίδια
που κατανέμονται συχνότερα στα άκρα. Η εντο -
πισμένη και η θυλακιοτρόπος μορφή της νόσου
φαίνεται ότι είναι συχνότερες στα παιδιά. Μία
πρόσφατη αναδρομική μελέτη 25 παιδιατρικών
περιστατικών με ΛΒ έδειξε ότι 36% των ασθενών
έπασχε από λειχηνοειδή πιτυρίαση, 28% από ατο -
πική δερματίτιδα και 28% από μη ειδικές λοιμώξεις,
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (82%) παρουσίασε
τον ιστολογικό τύπο Α του νοσήματος.21 Η θεραπεία
δεν είναι απαραίτητη, και όταν χορηγηθεί περι -
λαμβάνει κυρίως τοπικά κορτικοειδή, αντιβιωτικά
(κυρίως μακρολίδες), χαμηλή δόση μεθοτρεξάτης
και φωτοθεραπεία.22 Οι παιδιατρικοί ασθενείς θα
πρέπει να παρακολουθούνται όπως ακριβώς και οι
ενήλικες για την πιθανότητα ανάπτυξης δεύτερης
κακοήθειας. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ––––––––––

Ασθενείς που προσέρχονται με υποτροπιάζουσες
βλατίδες και οζίδια σε διάφορα στάδια ανάπτυξης
είναι απαραίτητο να υποβληθούν σε βιοψία δέρ -
ματος. Το δείγμα της βιοψίας θα πρέπει να περι -
λαμβάνει μία καλά ανεπτυγμένη φλεγμονώδη βλάβη,
χωρίς σημεία νέκρωσης ή υποστροφής. Η διάγνωση
της λεμφωματοειδούς βλατίδωσης στηρίζεται σε
ιστο λογικά, ανοσοϊστοχημικά και μοριακά ευρή -
ματα.

ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΒΛΑΤΙΔΩΣΗ
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Eικόνα 1 – Πολλαπλές βλατίδες με κεντρική νέκρωση στα
κάτω άκρα ασθενούς σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. 
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Ιστολογικά, διακρίνονται 6 τύποι της
νόσου.23,24,25

Ο Τύπος Α είναι ο πιο συχνός τύπος λεμφω -
ματοειδούς βλατίδωσης και απαντάται στο 75% των
περιπτώσεων. Χαρακτηρίζεται από πυκνή φλεγμο νώδη
διήθηση του χορίου από ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα,
ιστιοκύτταρα και μικρά λεμφοκύτταρα, εντός της
οποίας διακρίνονται λίγα σε αριθμό νεοπλασματικά
κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά είναι μεγάλα (25-40 μm)
άτυπα CD30+ λεμφοκύτταρα με ανώμαλους πυρήνες
και άφθονο ηωσινοφιλικό κυτταρόπλασμα που
μοιάζουν με τα κύτταρα Reed-Stemberg.

Ο Tύπος Β, που ομοιάζει με τη σπογγοειδή
μυκητίαση, απαντάται σε λιγότερο από το 10% των
περιπτώσεων και χαρακτηρίζεται από μικρά (8-15
μm) άτυπα CD30- λεμφοκύτταρα με εγκεφαλοειδείς
υπερχρωματικούς πυρήνες και έντονο επιδερμο -
τροπισμό.

Ο Τύπος C χαρακτηρίζεται από μικρή φλεγμο -
νώδη διήθηση του χορίου και μεγάλα αναπλαστικά
CD30+ λεμφοκύτταρα που είναι αδύνατο να
διακριθούν από το pcALCL. Η απουσία διήθησης
του υποδορίου, που συνήθως διαπιστώνεται στo
pcALCL, καθώς και η αυτόματη υποχώρηση των
βλαβών είναι εκείνα που θέτουν τη διάγνωση αυτού
του τύπου της λεμφωματοειδούς βλατίδωσης.

Ο Τύπος D χαρακτηρίζεται από διήθηση της
επιδερμίδας από άτυπα CD8+ CD30+ λεμφο -
κύτταρα. Κλινικά εκδηλώνεται με ταχέως εξελκού -
μενες βλάβες και ομοιάζει με το πρωτοπαθές
δερματικό CD8+ κυτταροτοξικό Τ λέμφωμα.

Ο Tύπος Ε χαρακτηρίζεται από μικρά ή μεσαίου
μεγέθους άτυπα CD8+ CD30+ λεμφοκύτταρα που
διηθούν και καταστρέφουν επιλεκτικά τα αγγεία.

Σπάνιοι ιστολογικοί τύποι LyP

LyP με αναδιάταξη 6p23.5. Στην ποικιλία αυτή
παρατηρούνται επιδερμοτροπικά λεμφοκύτταρα με
εγκεφαλοειδείς πυρήνες, μικρού έως μεσαίου
μεγέθους, και ταυτόχρονη εμφάνιση στο χόριο
μεγάλων πλειομορφικών λεμφοκυττάρων σε διάχυτη
ή οζώδη κατανομή. Παρατηρούνται ελάχιστα μεγάλα
αναπλαστικά κύτταρα. Συχνά συνυπάρχει διήθηση
τριχικών θυλάκων και εκκρινών αδένων.26

Θυλακική LyP. Πρόκειται για μία σπάνια μορφή
LyP που χαρακτηρίζεται από περιθυλακική διήθηση
CD30+ άτυπων μεγάλων λεμφοκυττάρων με
ποικίλου βαθμού θυλακιοτροπισμό, θυλακική
βλεννίνωση και ύπαρξη πολυμορφοπυρήνων στον
τριχικό θύλακο.27

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται «μικτοί
τύποι» LyP, δηλαδή συνύπαρξη διαφορετικών
ιστολογικών τύπων στον ίδιο ασθενή.

Τέλος, κλωνική αναδιάταξη του υποδοχέα των Τ
λεμφοκυττάρων (TCR) ανευρίσκεται στο 60-70% των
ασθενών με λεμφωματοειδή βλατίδωση και πιθανόν
να αφορά στα μικρά άτυπα CD30- λεμφοκύτ -
ταρα.28,29

Όλοι οι ασθενείς με LyP θα πρέπει να υπο -
βάλλονται σε δεύτερη βιοψία δέρματος στην περί -
πτωση που μία βλάβη έχει μέγεθος μεγαλύτερο των
2 εκατοστών ή επιμένει πέραν των 2 μηνών χωρίς
σημεία υποστροφής, έτσι ώστε να διερευνηθεί η
πιθανότητα ανάπτυξης πρωτοπαθούς δερματικού Τ
λεμφώματος από μεγάλα Τ-κύτταρα. 

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση της λεμφωματοειδούς
βλατίδωσης περιλαμβάνει το πρωτοπαθές δερματικό
CD30+ αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα,
τη σπογγοειδή μυκητίαση, τη λευχαιμία, το καλό η -
θες λεμφοκύττωμα, την οξεία λειχηνοειδή πιτυρία -
ση, την ιστιοκυττάρωση Langerhans, την παρασιτική
κνήφη, την ψώρα και τη θυλακίτιδα.

Λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις

Κατά τη διάγνωση της LyP ο ασθενής θα πρέπει
να υποβληθεί σε κλινικό έλεγχο που περιλαμβάνει
ψηλάφηση περιφερικών λεμφαδένων και ήπατος –
σπληνός, καθώς και αναζήτηση από το ιστορικό Β-
συμπτωματολογίας, αλλά και από εργαστηριακό
έλεγχο με γενική αίματος, βιοχημικό έλεγχο, LDH
και ακτινογραφία θώρακος. Εάν οι ανωτέρω εξε -
τάσεις είναι αρνητικές, τότε δεν είναι απαραίτητος
πε ραιτέρω έλεγχος. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρα -
κολουθούνται στενά για την πιθανότητα ανάπτυξης
δεύτερης κακοήθειας. 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η λεμφωματοειδής βλατίδωση είναι ένα νόσημα
με χρόνια, καλοήθη πορεία. Η 10ετής επιβίωση
αγγίζει το 98% των ασθενών. Παρά την αποδε -
δειγμένη υψηλή επιβίωση, οι ασθενείς με λεμφωμα -
τοειδή βλάτίδωση πρέπει να παρακολουθούνται
στενά, καθώς έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνό -
τητας εμφάνισης άλλων δερματικών ή συστηματικών
λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων. Το εκτιμώμενο
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ποσοστό ανάπτυξης δεύτερης κακοήθειας παρου -
σιάζει μεγάλη ετερογένεια και κυμαίνεται από 9,4%
έως και 70,9% (Πίνακας 1). Οι διακυμάνσεις αυτές
πιθανότατα οφείλονται στο διαφορετικό χρόνο
παρακολούθησης των ασθενών στις διάφορες
μελέτες καθώς και την ποικίλη προέλευση των
πληθυσμιακών ομάδων. 

Οι δύο μεγαλύτερες σειρές ασθενών που έχουν
δημοσιευθεί έως σήμερα από τους de Souza (123
ασθενείς) και Bekkenk30 (118 ασθενείς) αναφέρουν
ανάπτυξη δεύτερου λεμφώματος σε ποσοστό 14 και
19,5% αντίστοιχα. Εν τούτοις, μελέτες τόσο από την
Ασία όσο και από δυτικές χώρες αναφέρουν

σημαντικά υψηλότερα ποσοστά.31-33 Τα ποσοστά που
έχουν καταγραφεί σε πρόσφατη μελέτη σε Ελληνικό
πληθυσμό, είναι υψηλότερα συγκριτικά με μελέτες
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και αγγίζουν το 33%.34

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ανιχνευθεί ιστολογικοί
ή μοριακοί παράγοντες που θα μπορούσαν να
προβλέψουν ποιοι ασθενείς βρίσκονται σε υψη -
λότερο κίνδυνο για να αναπτύξουν δεύτερο λέμ -
φωμα. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η ανί χ -
νευση κλωνικών αναδιατάξεων του υποδοχέα TCR
καθώς και η διάγνωση μικτού τύπου ΛΒ αποτελούν
δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες. Στον
πληθυσμό μας παρατηρήθηκε ότι η πιθανότητα
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Μεγαλύτερες μελέτες με σειρές ασθενών με λεμφωματοειδή βλατίδωση. 

Ασθενείς με 2ο

Χώρα λέμφωμα/Σύνολο Συχνότερο  
Μελέτη προέλευσης ασθενών (%) 2ο λέμφωμα Παρακολούθηση

De Souza A et al, 2012 ΗΠΑ 17/123 (14%) MF- 6,5% 4
HD– 2,4%

Bekkenk MW et al, 2000 Ολλανδία 23/118 (19,5%) MF-9,3% 6
LTCL-8,5%

El Shabrawi-Caelen L et al, 2004 Αυστρία 8/85 (9,4%) MF-4,7% –
HD-4,7%

Kunishige JH et al, 2009 ΗΠΑ 34/84 (40,5%) MF-21,4% 1,38
pcALCL-20,3%

Sina B et al, 1983 ΗΠΑ 8/80 (10%) MF-2,5% 13
Reticulum cell 
sarcoma – 2,5%

Beljaards RC et al, 1992 Ολλανδία 11/70 (15,8%) MF-10% –
HD-2,9%
Diffuse large cell 
lymphoma – 2(2.9)

El-Azhary RA et al, 1994 ΗΠΑ 8/53 (15%) NHL-5,7% 12
MF-3,8%

Christensen H et al, 1994 Δανία 6/41 (14,6%) CTCL-7,3% 11,4
Ki-1arge cell 
lymphoma-4,9%

Liu HL et al, 2003 ΗΠΑ 22/31 (70,9%) MF-51,6% 7,3
PCALCL-9,7%)

Sanchez NP et al, 1983 ΗΠΑ 6/31 (19,3%) NHL-9,7% 9
MF-6,4%)

Nikolaou V et al, 2014 Ελλάδα 8/24 (33%) MF- 20,8% 4,7
NHL-8,3%

Gruber R et al, 2006 Aυστρία 2/21 (9,5%) pcALCL- 2 (9.5) 8
Fernandez-Guarino M et al,2012 Ισπανία 2/18 (11,1%) MF-2 (11.1) 7
Gan EY et al, 2012 Σιγκαπούρη 8/13 (61,5%) MF-7 (53,8%)
pcALCL-15,4% 6,4

MF- Σπογγοειδής Μυκητίαση, ΗD- νόσος Hodgkin, LTCL- Τ- λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, pcALCL- Πρωτοπαθές δερ-
ματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα.
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ανάπτυξης δεύτερης κακοήθειας ήταν σημαντικά
μικρότερη σε ασθενείς που έπασχαν από ΛΒ
ιστολογικού τύπου Α συγκριτικά με αυτούς που
έπασχαν από ΛΒ τύπου B ή C. O τύπος Α είναι ο
ιστολογικά καλοηθέστερος και συχνότερος τύπος
ΛΒ, γεγονός που πιθανότατα εξηγεί την μειωμένη
συχνότητα ανάπτυξης δεύτερου λεμφώματος σε
ασθενείς που εμφανίζουν αυτόν τον ιστολογικό
τύπο. Τέλος, παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα
ανάπτυξης λεμφώματος σε ασθενείς που η διάγνωση
έγινε σε νεαρή ηλικία, σε αυτούς που παρουσίαζαν
συχνές υποτροπές καθώς και σε εκείνους που
εμφάνισαν βλάβες στην περιοχή της κεφαλής. 

Το συχνότερο λέμφωμα που αναπτύσσεται σε
ασθενείς με ΛΒ είναι η σπογγοειδής μυκητίαση και
σε αυτό συμφωνούν οι περισσότερες μελέτες
(Πίνακας 1). Εν τούτοις τα ποσοστά ποικίλουν από
2,5% έως και 51,6%. Ακολουθούν συστηματικά
λεμφώματα, όπως η νόσος του Hodgkin και τα NHL. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Καμία από τις θεραπείες που έχουν δοκιμασθεί
έως σήμερα δεν φαίνεται να αλλάζει τη φυσική
πορεία ή να οδηγεί σε μακροχρόνια ύφεση της νό -
σου. Ως εκ τούτου, η κλινική παρακολούθηση απο -
τελεί την καλύτερη επιλογή σε ασθενείς με περι -
ορισμένες βλάβες. Στην απόφαση για την έναρξη συ -
στη ματικής αγωγής θα πρέπει να λαμβάνεται σοβα -
ρά υπόψη η πιθανότητα τοξικότητας από αυτή καθώς
και η ανάγκη μακροχρόνιας χορήγησης της θε -
ραπείας.

Συστηματική θεραπεία

Μεθοτρεξάτη
Η μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) αποτελεί θεραπεία πρώτης

επιλογής σε ασθενείς με λεμφωματοειδή βλατίδωση.
Το δοσολογικό σχήμα που χρησιμοποιείται κατά την
έναρξη της θεραπείας είναι 5 έως 10 mg/εβδομάδα.
Συνιστάται επανεκτίμηση σε 4 με 8 εβδομάδες. Στην
περίπτωση μη ανταπόκρισης γίνεται σταδιακή
αύξηση κατά 2,5/mg ανά εβδομάδα μέχρι να
επιτευχθεί η μέγιστη δόση των 25 mg/εβδομάδα. Η
χρονική διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την
ανοχή του ασθενούς σε αυτή και την ανάπτυξη
ανεπιθύμητων ενεργειών, χωρίς να παραγνωρίζεται
και η επιθυμία του ίδιου του ασθενούς. Οι ασθενείς
που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση είναι απαραίτητο να
λάβουν θεραπεία συντήρησης, ώστε να ελεγχθεί η

νόσος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την φάση
συντήρησης γίνεται σταδιακή μείωση της δόσης κατά
2,5-5 mg/εβδομάδα μέχρι να τιτλοποιηθεί η κατώ -
τερη αποτελεσματική δόση. 

Η αποτελεσματικότητα της μεθοτρεξάτης στη
θεραπεία της λεμφωματοειδούς βλατίδωσης δεν έχει
έως σήμερα αξιολογηθεί σε τυχαιοποιημένες
μελέτες. Σε μία αναδρομική μελέτη 45 ασθενών με
λεμφωματοειδή βλατίδωση που έλαβαν μεθοτρεξάτη
15-25mg/εβδομάδα, οι 20 (44%) δεν εμφάνισαν
ξανά υποτροπή του νοσήματος και οι 19 (42%)
ανέπτυξαν μόνο λίγες βλάβες κατά την διάρκεια της
θεραπείας.35 Μετά την διακοπή της θεραπείας 10
στους 40 ασθενείς παρέμειναν σε ύφεση για 24 έως
227 μήνες παρακολούθησης. Αυτοί που υποτρο -
πίασαν έλαβαν θεραπεία συντήρησης για μήνες ώς
χρόνια. Ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν στο
77% των ασθενών, περιλαμβανομένης και της
ηπατικής ίνωσης που προσέβαλε τους μισούς εκ των
ασθενών (5/10) που έλαβαν ΜΤΧ για διάστημα
μεγαλύτερο από 3 έτη. 

Ιντερφερόνη-α
Τα κλινικά δεδομένα για τη χορήγηση ιντερ -

φερόνης-α στην θεραπεία της ΛΒ είναι πολύ περι -
ορισμένα και βασίζονται στην κλινική εμπειρία της
αποτελεσματικότητας της ιντερφερόνης στη θεραπεία
άλλων δερματικών λεμφωμάτων, όπως η σπογγο -
ειδής μυκητίαση. Ιντερφερόνη-α χορηγήθηκε σε 5
ασθενείς, εκ των οποίων οι 4 εμφάνισαν πλήρη ύφε -
ση και ένας μερική ύφεση, σε διάστημα 6 εβδο -
μάδων. Η δοσολογία που χορηγήθηκε ήταν 3-15
MU/εβδομάδα.36 Ο ένας ασθενής που έλαβε
θεραπεία για 17 μήνες παρουσίασε σταθερή ύφεση,
ενώ η σύντομη διακοπή της θεραπείας μετά από 5 -7
μήνες οδήγησε σε υποτροπή δύο ασθενείς. Η
ιντερφερόνη – α έχει χρησιμοποιηθεί και σε συν -
δυασμό με ετετρινάτη,37 ενώ πειραματικά δεδομένα
δείχνουν ότι ο συνδυασμός ιντερφερόνης με
μεθοτρεξάτη θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικός
σε ασθενείς με λεμφωματοειδή βλατίδωση.38

Ρετινοειδή 
Η μπεξαροτένη δοκιμάστηκε στη θεραπευτική

της λεμφωματοειδούς βλατίδωσης, τόσο σε τοπική
όσο και σε συστηματική χορήγηση, στα πλαίσια
προοπτικής μελέτης με 10 ασθενείς. Πλήρης ύφεση
παρατηρήθηκε σε έναν από τους 3 ασθενείς που
έλαβαν συστηματική θεραπεία και σε έναν από τους
7 ασθενείς που έκαναν χρήση τοπικής αγωγής μετά
από 13 μήνες θεραπείας.39
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Πολυχημειοθεραπεία
Ασθενείς που εμφάνισαν συνύπαρξη συστη -

ματικού λεμφώματος με λεμφωματοειδή βλατίδωση
και έλαβαν πολυχημειοθεραπευτικό σχήμα πα -
ρουσίασαν υποτροπή της λεμφωματοειδούς βλατί -
δωσης πολύ σύντομα μετά τη διακοπή της αγωγής.40

Ως εκ τούτου τέτοιες επιθετικές θεραπευτικές προ -
σεγγίσεις δεν προτείνονται στην αντιμετώπιση της
λεμφωματοειδούς βλατίδωσης. 

Τοπική θεραπεία 

Φωτοθεραπεία
Η φωτοχημειοθεραπεία (PUVA) αποτελεί

θεραπεία πρώτης επιλογής στην αντιμετώπιση της
λεμφωματοειδούς βλατίδωσης σε ασθενείς που
έχουν αντένδειξη στη λήψη μεθοτρεξάτης ή σε
ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε αυτή. Η
θεραπεία πραγματοποιείται 2 με 3 φορές την
εβδομάδα μέχρι να επιτευχθεί ύφεση της νόσου.
Συχνά χρησιμοποιείται θεραπεία συντήρησης 1
φορά την εβδομάδα για να αποφευχθούν οι
υποτροπές. 

Η αποτελεσματικότητα της PUVA δεν έχει αξιο -
λογηθεί σε κλινικές μελέτες και βασίζεται στη
γνωστή αποτελεσματικότητά της σε άλλα δερματικά
λεμφώματα. Σε μία ανασκόπηση 19 ασθενών,
πλήρης ύφεση παρατηρήθηκε σε 5 ασθενείς και
μερική ύφεση σε 13.41 Υποτροπή του νοσήματος
παρατηρήθηκε στο 84% των ασθενών, σύντομα μετά
τη διακοπή της θεραπείας. 

Η UVB έχει χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένο
αριθμό παιδιατρικών περιστατικών, ενώ έχει
μελετηθεί και η δράση της UVA1 σε συνολική δόση
600-1800j/cm2 με πλήρη ύφεση στο 56% των
ασθενών.42

Τοπικά κορτικοειδή
Τοπικά σκευάσματα ισχυρών κορτικοειδών

χρησιμοποιούνται συχνά στην κλινική πράξη, τόσο
ως μονοθεραπεία όσο και σε συνδυασμό με άλλες
θεραπείες, εν τούτοις η αποτελεσματικότητά τους
έχει ελάχιστα μελετηθεί στη βιβλιογραφία. Η χρήση
τους πιθανόν να επιταχύνει την φυσική υποστροφή
των βλαβών χωρίς όμως να έχουν επίδραση στην
εμφάνιση νέων βλαβών. Η συστηματική χορήγηση
κορτικοειδών δεν έχει θέση σε ασθενείς με LyP.43

Ιμικουιμόδη
Ασθενείς με LyP εκφράζουν τους Toll-like υπο -

δοχείς ενισχύοντας την θεωρητική δράση της ιμι -

κουιμόδης στη θεραπευτική του νοσήματος. Τα
υπάρχοντα ωστόσο κλινικά δεδομένα περιορίζονται
σε ελάχιστα περιστατικά.44

Καρμουστίνη 
Tοπικά σκευάσματα καρμουστίνης έχουν χρησι -

μοποιηθεί σε ασθενείς με ΛΒ. Επτά περιστατικά
αντιμετωπίστηκαν με καθημερινή εφαρμογή σε όλο
το σώμα αλκοολούχου διαλύματος καρμουστίνης και
παρουσίασαν ταχεία υποχώρηση των βλαβών.45

Παρά ταύτα, όπως και με τις υπόλοιπες θεραπείες
δεν επετεύχθη μακροχρόνια ύφεση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η λεμφωματοειδής βλατίδωση είναι ένα χρόνιο,
αυτοπεριοριζόμενο νόσημα με καλοήθη πορεία. Στη
διάγνωση της νόσου είναι καθοριστικής σημασίας η
συνεργασία του παθολογοανατόμου με τον κλινικό
δερματολόγο, καθώς ασθενείς με λεμφωματοειδή
βλατίδωση μπορεί να εμφανίζουν ιστολογικά
ευρήματα συμβατά με πρωτοπαθές δερματικό Τ
λέμφωμα από μεγάλα CD30 κύτταρα (τύπος C) ή με
σπογγοειδή μυκητίαση (τύπος Β). Στην απόφαση
έναρξης θεραπείας θα πρέπει να συνυπολογίζεται το
κόστος μίας πιθανής τοξικότητας από αυτήν. 

Οι ασθενείς βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να
αναπτύξουν δεύτερη κακοήθεια με συχνότερη τη
σπογγοειδή μυκητίαση. Έως σήμερα, δεν υπάρχουν
δεδομένα που να μας υποδεικνύουν ποιοι ασθενείς
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο, ενώ είναι σαφές ότι
απαιτείται η διενέργεια προοπτικών πολυ κεντρι κών
μελετών προκειμένου να ταυτοποιηθούν με επαρκή
τεκμηρίωση προγνωστικοί παράγοντες της νόσου. Έως
τότε, επιβάλλεται η στενή κλινική παρα κολούθηση όλων
των ασθενών, προκειμένου έγκαιρα να διαγνωστούν
όσοι εξ αυτών αναπτύξουν δεύτερη κακοήθεια. 
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NΟΣΟΣ PAGET- ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aποτελεί ένα σπάνιο ενδοεπιδερμιδικό αδενο καρ -
κί νωμα. Εμφανίζει κλινικά χαρακτηριστικά ανάλογα
των φλεγμονωδών ή μολυσματικών δερμα τοπαθειών.
Εμφανίζεται στα αρχικά στάδια με ήπια συμπτώματα,
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση
της διάγνωσης και θεραπείας.1-3 Η Ν. Paget
συγκριτικά με άλλες περιπτώσεις καρκίνου μα στού,
απαντάται λιγότερτο συχνά και αντιπροσω πεύει το 1-
3% των νέων περιπτώσεων καρκίνου μαστού

γυναικών που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στις
Ηνωμένες Πολιτείες.4-8 ’Έχει περιγραφεί σε ασθενείς,
ηλικίας 26 έως 88 ετών, με μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης σε γυναίκες, κυρίως της καυκάσιας φυλής
κατά την 5η δεκαετία της ζωής, ενώ μπορεί πολύ
σπάνια να εμφανιστεί και σε άνδρες.9-14

Αξιοσημείωτο είναι, ότι η κατάσταση αυτή μπορεί
λανθασμένα να θεωρηθεί ως έκζεμα ή δερματίτιδα.15

Σε ποσοστό 85-88% ανευρίσκεται υποκείμενος όγκος
μαστού, χωρίς να συνυπάρχει απαραίτητα ψη λαφητή
μάζα μαστού ή κάποια διαταραχή απεικο νιστικού
ελέγχου, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ανευρίσκεται

Αναφορά στη μαστική και εξωμαστική νόσο Paget
και θεραπευτικές προτάσεις

Μ. Γεροδήμου
Μ. Γεροχρήστου
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Ν. Κυριαζής
Α. Χατζηϊωάννου
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Η μαστική νόσος Paget αποτελεί ένα σπάνιο ενδοεπιδερμιδικό αδενοκαρκί -
νωμα που εμφανίζει κλινικά χαρακτηριστικά φλεγμονωδών δερματοπαθειών. Μπορεί να εμφανιστεί στον
μαστό στην περιοχή της θηλής και της θηλαίας άλω με την μορφή εκζέματος (μαστική νόσος Paget) ή
στην περιγεννητική, περιπρωκτική και μασχαλιαία περιοχή (εξωμαστική νόσος Paget). Αυτή η παρου -
σίαση αναφέρεται συνοπτικά, στην κλινική εικόνα, αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και διαχείριση της μαστικής
και εξωμαστικής νόσου του Paget.
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Aνασκόπηση

Paget’s disease is an extremely rare form of intraepithelial adenocarcinoma
that is presenting clinical features that mimic skin inflammatoryconditions. It can occur in the breast
(mammary Paget’s disease) or in the groin, genital, perianal and axillary regions (extramammary Paget’s
disease).This topic will discuss briefly, the clinical presentation, pathogenesis, diagnosis and management
of mammary and extramammary Paget disease.
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πρωτογενές καρκίνωμα άλλου οργά νου, κυρίως του
ορθού, της ουρήθρας, του τραχήλου της μήτρας.

Κλινικά χαρακτηρίζεται από μια μονόπλευρη,
ερυθηματώδης πλάκα, σαφώς αφοριζόμενη, με μικρό
επηρμένο όχθο ενίοτε καλύπτεται με λέπια (Εικόνα
1), μικροδιαβρώσεις και οροαιματηρές εφελκίδες.
Ανα πτύσσεται βραδέως αλλά σταθερά και ενίοτε συνο -
δεύ εται από κνησμό ή και αίσθημα καύσου.1,2,3,15,16

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ––––––––––––––––

Η νόσος Paget χαρακτηρίζεται από την παρουσία
κυττάρων Paget που είναι μεγάλα, στρογγυλά, ωχρά
κύτταρα με μεγάλους πυρήνες (Εικόνα 2). 

Δεν παρατηρούνται διακυτταρικές γέφυρες. Τα
κύτταρα μεταξύ των ακανθοκυττάρων, μπορεί να
είναι μονήρη ή κατά φωλεές. Η κοκκώδης στιβάδα
διατ ηρείται και δεν υπάρχει παρακεράτωση, συνή -
θως υπάρχει ακάνθωση. Τα άτυπα κύτταρα μπορεί
να είναι διασκορπισμένα μέσα στην κεράτινη στι -
βάδα. Συχνά η βασική στιβάδα διαχωρίζει τα κύτ -
ταρα του Paget από τη βασική μεμβράνη, η οποία
εμφανίζεται συντεθλιμμένη κάτω από τις φωλεές των
κυττάρων Paget. Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά στη
διάκριση της νόσου από το παζετοειδές μελάνωμα
και τη νόσο του Bowen. Στο χόριο υπάρχει συχνά
φλεγμονώδης αντίδραση (Εικόνα 3).17

Ιστολογικά μπορεί να μιμηθεί το κακόηθες μελά -
νωμα, ιδιαίτερα αν τα κύτταρα έχουν ενσωματωμένη με -
λανίνη από την παρακείμενη επιδερμίδα. Η πα ρου σία
κυτταροπλασματικών κενοτοπίων βλεννίνης μπορεί να
βοηθήσει στη διάγνωση, αφού ειδικές χρώσεις

(mucicarmine), μπορεί να τονίσει τα κενο τόπια. Σε
δύσκολες διαγνωστικά περιπτώσεις χρή σιμη είναι και η
ανοσοϊστοχημεία (IHC), αφού η νό σος Paget
συγκριτικά με το κακόηθες μελάνωμα, είναι θετική για
το CEA και αρνητική για την S-100 πρω τεΐνη. Ωστόσο,
σε ορισμένες περιπτώσεις της νόσου Paget τα S -100
είναι θετικά, ενώ το CEA δεν εκφράζεται.18

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––

Για την παθογένεια της νόσου Paget έχουν
προταθεί δύο θεωρίες: η επιδερμοτροπική θεωρία,
ευρέως αποδεκτή, και η θεωρία του μετασχη μα τισμού.

Σύμφωνα με την επικρατούσα επιδερμοτροπική
θεωρία, το κύτταρο Paget προκύπτει από ένα υποκεί -
μενο μαστικό αδενοκαρκίνωμα, με τα νεοπλασματικά
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Eικόνα 1 – Σαφώς αφοριζόμενη εξέρυθρη πλάκα θηλαίας
άλου αριστερού μαστού από διετίας, σε ασθενή 72 ετών.
Τυπική κλινική εικόνα.

Eικόνα 2 – Χρώση αιματοξυλίνης. Στογγυλά, μεγάλα
κύτταρα με μεγάλους πυρήνες.

Eικόνα 3 – Χρώση Alcian Blue. Άτυπα κύτταρα Paget με
συνοδό φλεγμονώδη διήθηση του χορίου.
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επι θηλιακά κύτταρα του πόρου να μεταναστεύουν
μέσω του πόρου του μαστού στην επιδερμίδα της
θηλής.19,20-25

Ομοίως, η έκφραση των διαφόρων μοριακών δει -
κτών είναι ίδια στη μαστική νόσο Paget και στους
βασικούς όγκους παρεγχύματος του μαστού.20,26 Σε
ποσοστό άνω του 80% παρατηρείται υπερέκφραση
του γονιδίου HER2.26-29

Με βάση τη θεωρία μετασχηματισμού υποστη -
ρίζεται ότι τα επιδερμικά κύτταρα εντός της θηλής με -
τασχηματίζονται σε κακοήθη κύτταρα Paget, και ότι η
μαστική νόσος Paget στην πραγματικότητα αντιπροσω -
πεύει ένα επιδερμιδικό καρκίνωμα in situ.30 

Η θεωρία μετασχηματισμού ενισχύθηκε από τις
ακόλουθες παρατηρήσεις:
• Επί ύπαρξης υποκείμενου παρεγχυματικού καρ -

κίνου συχνά περιφερικά της θηλής, είναι δυ να τόν
να υφίστανται δύο ανεξάρτητες νεο πλασ μα τικές
διεργασίες. 

• Ύπαρξη δεσμοσωμάτων έχει εντοπιστεί μεταξύ
των κυττάρων Paget και επιδερμιδικών κερατινο -
κυτ τάρων.

ΤAΞΙΝΟΜΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η νόσος Paget διακρίνεται σε μαστική και σε εξω -
μαστική νόσο.

Μαστική νόσος Paget (MPD) 

Η νόσος Paget της θηλής χαρακτηρίζεται από μία
μονόπλευρη, σαφώς αφοριζόμενη, ερυθημα τώδη,
μερικώς εφελκιδοποιημένη πλάκα που προσ βάλει τη
θηλή ή τη θηλαία άλω. Μέσα σε μήνες μπο ρεί να
καταστεί διηθημένη και η θηλή να παρου σιάζει
εισολκή με συνυπάρχουσα σύστοιχη μασχα λιαία
λεμφαδενοπάθεια. Ουσιαστικά σχετί ζεται πάντα σε
ποσοστό >92% με διηθητικό πορογενές ή in situ
αδενοκαρκίνωμα του προσβεβλημένου μαστού.2,31,32

Εξωμαστική νόσος Paget (EMPD)

Η εξωμαστική νόσος Paget εμφανίζεται συχνό -
τερα ως μονοεστιακή εξεργασία παρά ως πολυεστια -
κή νόσος, με τις αποκρινείς περιοχές να προσβάλ -
λονται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα. Συνήθως σχε -
τίζεται με καρκίνωμα των επικουρικών δομών του
δέρ ματος, του εντέρου ή του ουρογεννητικού συ -
στήματος.16 Οι βλάβες της εξωμαστικής νόσου είναι
ανάλογες εκείνων της νόσου Paget, αλλά συχνά

διαφεύγουν της διάγνωσης για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, λόγω εσφαλμένης αρχικής διάγνωσης. Ο
έντονος κνησμός είναι συνήθης και η αιμορραγία
απο τελεί όψιμο σύμπτωμα. Οι βλάβες μπορούν ωστό -
σο να μοιάζουν με χρόνιο λειχήνα ή λευκοπλακία.
Διακρίνουμε τέσσερις μορφές:
1. Πρωτοπαθή EMPD που εγείρεται ενδοεπιδερ -

μιδικά 
2. EMPD που σχετίζεται με υποκείμενο καρκίνωμα

των αποκρινών αδένων
3. EMPD που συσχετίζεται με υποκείμενη γα -

στρεντερική κακοήθεια
4. EMPD που σχετίζεται με υποκείμενο καρκίνωμα

του ουρογεννητικού συστήματος.17

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ––––––––––––––

Η θεραπεία καθορίζεται από την παρουσία ή
απουσία ψηλαφητής μάζας μαστού ή κάποιας δια -
ταραχής στην μαστογραφία. Η πρόγνωση της ΜPD
εξαρτάται από τον υποκείμενο καρκίνο μαστού, ενώ η
θεραπεία είναι ανάλογη του σταδίου του όγκου και άλ -
λων προγνωστικών παραγόντων. Η λήψη της βιοψίας
είναι απαραίτητη. Η επιδερμίδα και στις δύο μορφές
της νόσου, διηθείται από ποικίλο αριθμό μεγάλων σε
μέγεθος κυττάρων, με ωχρό κυτταρό πλασμα και
ωοειδείς πυρήνες με ηωσινοφιλικούς πυρηνίσκους.

Στη θεραπεία της νόσου εκτός της χειρουργικής
εκτομής, που αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, έχουν
χρησιμοποιηθεί και τα ακόλουθα: Ιμικουιμόδη,  Laser
CO2, Ακτινοθεραπεία, 5FU και Φωτοδυναμική (PDT)
θεραπεία με αμφισβητούμενα όμως αποτελέσματα.

Χειρουργική θεραπεία

Η απλή μαστεκτομή, που μπορεί να είναι είτε
μερική είτε ολική, αποτελεί την θεραπεία εκλογής
για τη νόσο Paget και εξαρτάται από την έκταση της
βλάβης, την ύπαρξη ή όχι ψηλαφητής μάζας και
μαστογραφικής αλλοίωσης. Συνεδρίες ακτινοθε -
ραπείας επικουρικά μπορούν να ακολουθήσουν τη
χειρουργική αφαίρεση. Ωστόσο ο κίνδυνος μετά -
στασης στους μασχαλιαίους λεμφαδένες φαίνεται να
είναι υψηλότερος σε γυναίκες με διηθητικό καρκίνο
και ψηλαφητή μάζα μαστού με την αντιμετώπιση να
είναι ανάλογη της σταδιοποίησης του υποκείμενου
νεοπλάσματος.13,19

Η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική αφαί -
ρεση, η οποία μπορεί να απαιτήσει μικροχει -
ρουργική Mohs. Ωστόσο, παρά τη φαινομενική
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ύπαρξη επαρκών ορίων εκτομής, τα ποσοστά
υποτροπής είναι υψηλά (31-61%) και τα ψευδώς
αρνη τικά εγχειρητικά όρια ανέρχονται σε ποσοστό
43%, λόγω της πολυεστιακής φύσης της εξωμα -
στικής νόσου Paget. Η νόσος συνήθως αφορά
μεγάλες ηλικίες που δεν μπορούν να υποβληθούν σε
αυτού του είδους τη θεραπεία.1,17,31,33

Η μικροχειρουργική Mohs σε αντίθεση με τη
συμβατική χειρουργική (33-65%) παρουσιάζει
ποσοστό υποτροπών περί τα 16% σε πρωτοπαθή
EMPD ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στα 50% σε
υποτροπιάζουσα EMPD. Στην παρούσα μελέτη οι
υποτροπές σε δεύτερο χρόνο χειρουργήθηκαν, χωρίς
περαιτέρω υποτροπή σε μέσο διάστημα παρακο -
λούθησης 76 μηνών.33 Η μέση πενταετής επι βίωση, με
ποσοστά ελεύθερα νόσου, ανέρχεται στην πρωτοπαθή
EMPD σε 80%, ενώ στην υποτρο πιά ζουσα EMPD σε
56%. Ως χειρουργικά όρια προτείνονται τα 5cm, ώστε
να επιτευχθεί κάθαρση κατά 97% των όγκων. Έχει
προταθεί ότι για το υψηλό ποσοστό υποτροπής δεν
ευθύνεται η ανεπαρκής χειρουργική τεχνική αλλά η
επιθετική φύση του όγκου με χοριακή διήθηση και
λεμφαδενική μετά σταση.

Xημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται συμπληρω -
ματικά του χειρουργείου στις περιπτώσεις της
μαστικής νόσου Paget. Ενώ στην EMPD δύναται να
εφαρ μοστεί είτε τοπικά είτε συστηματικά. Τοπικά
χο  ρη γείται 5-FU ή μπλεομυκίνη, με σκοπό τη μείω -
ση των ορίων της βλάβης, ώστε το χειρουργείο να
καταστεί αποτελεσματικότερο. Εναλλακτικά, δύναται
να πραγματοποιηθεί ενδοβλαβική χορήγηση IFNa-
2b, ενώ συστηματικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν
σχήματα αντινεοπλασματικών παραγόντων (δοσετα -
ξέ λη, βινκριστίνη, μιτομυκίνη, καρβοπλατίνη, ετοπο -
σίδη, ταμοξιφαίνη) με βάση τη σταδιοποίηση της
νόσου και ανάλογα με τον τύπο του υποκείμενου
καρκινώματος.1,31,34

Ακτινοθεραπεία

Η ενδεδειγμένη ημερήσια δόση είναι 50 Gy για
τη μαστική μορφή της νόσου MPD. Σε πρωτοπαθή in
situ EMPD επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα
μετά από ημερήσια δόση 60 Gy. Ενδείκνυνται σε
ασθενείς που δε μπορούν να υποβληθούν σε χει -
ρουρ γείο λόγω έκτασης, ηλικίας ή πιθανής αναπη -
ρίας και σε περιπτώσεις υποτροπών μετά από χει -
ρουργική εξαίρεση. Με την ακτινοθεραπεία επιτυγ -
χάνεται καλύτερος τοπικός έλεγχος της νόσου, με

παράλληλη ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενερ -
γειών όπως είναι η βλεννογονίτιδα, οι διαταραχές
μελάγχρωσης και η ατροφία. Επιπροσθέτως,με την
επιλογή της παραπάνω θεραπείας μειώνεται το
ποσοστό υποτροπής κατά 80%. Με καλύτερα απο -
τελέσματα εφαρμόζεται έως και 3 cm περιφερικά των
ορίων της βλάβης. Με την παράλληλη χρήση το -
πικού 5–FU επιτυγχάνεται επιλεκτική τοξικότητα και
φλεγμονώδης απάντηση σε προκαρκινικές και καρκι -
νικές επιθηλιακές βλάβες.31,34,35

Κρέμα ιμικουϊμόδης 5% 

Η Κρέμα ιμικουιμόδης χρησιμοποιείται ως ανο σο -
τροποποιητής υποκινώντας την αντιγονο πα ρου σίαση
στα Τ-λεμφοκύτταρα και την μετανά στευση των
κυττάρων του Lagerhans στους περιοχικούς λεμ φ -
αδένες. Χρησιμοποιείται με δοσολογικό σχήμα: 3-7
ημέρες/εβδομάδα για 6-17 εβδομάδες, με μέσο χρόνο
ανταπόκρισης τις 6-9 εβδομάδες. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το 78% των ασθενών δεν παρουσίασε υποτροπή
μετά από παρακολούθηση 2 έως 12 εβδομάδων.31,32

Όμως τα δεδομένα της συγκε κρι μένης μεθόδου δεν
είναι αρκετά και η εμπειρία παραμένει μικρή, γι αυτό
και απαιτούνται περισ σότερες μελέτες. Πιθανώς να
χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία εκλογής για πρωτοπαθή
δερματική EMPD.31,32,36

Laser CO2

Το laser μπορεί να εφαρμοστεί στην EMPD. Βασί -
ζεται στο ότι η νόσος Paget είναι ένα ενδοεπι δερ -
μιδικό νεόπλασμα και ότι το laser στοχεύει στην κα τα -
στροφή των κυττάρων της επιδερμίδας, διατηρώ ντας
την ανατομία και τη λειτουργικότητα της πε ριοχής.
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβά νονται,
μεταξύ των άλλων, έντονος πόνος για μεγάλο χρονικό
διάστημα και υψηλό ποσοστό υποτροπών (31- 67%).

Ο συνδιασμός της φωτοδυναμικής θεραπείας (PDT)
με laser CO2 θεωρείται περισσότερο αποτε λεσμα τικός.
Προηγείται η θεραπεία με Laser για να επιτευχθεί
αύξηση της απορροφησιμότητας της PDT που οφείλεται
στην προηγηθείσα καταστροφή της επιδερ μίδας.
Συνιστάται τοπική αναισθησία και εκτομή με όριο
ασφαλείας το 1cm, επειδή ίσως να έχουν καταστραφεί
κύτταρα Paget που βρίσκονται βαθύτερα.1,36

Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)

Στην εξωμαστική νόσο Paget έχει εφαρμοστεί και
φωτο δυναμική θεραπεία. Τα νεοπλασματικά κύτταρα
συσσωρεύουν τη φωτοευαισθητοποιό ουσία εκλεκτι -

Μ. Γεροδήμου, Μ. Γεροχρήστου, Θ. Δούβαλη και συν.
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κά και με την συμμετοχή του ορατού φωτός και του
οξυγόνου επιτυγχάνεται επιλεκτικά καταστροφή των
καρκινικών κυττάρων ενώ τα υγιή δεν κατα στρέ -
φονται. Η φωτοδυναμική θεραπεία δεν πρέπει να
χρη σιμοποιείται σε βλάβες μεγαλύτερες 5,5 cm και
μπορεί να συνδυαστεί με χειρουργική εξαίρεση ή
Laser  CO2.36

Προτεινόμενο σχήμα: Εφαρμόζετα η φωτοευαισ -
θη το ποιός ουσία τοπικά με κλειστή περίδεση για 3-
18 ώρες, ακολούθως αφαιρείται και η περιοχή
εκτίθεται στα 630 nm (ερυθρό φώς) σε δόση 37-
200J/cm2 σε 3 έως 10 συνεδρίες.33,37

Όταν η φωτοευαισθητοποιός ουσία χορηγείται
ενδοφλεβίως η έκθεση στο ερυθρό φώς γίνεται 48
ώρες μετά. Από την βιβλιογραφία προκύπτει ότι:
• Σε μια μελέτη που περιελάμβανε 16 ασθενείς με

21 συνολικά βλάβες, το 66% των βλαβών παρου -
σίασαν βελτίωση μετά από 3 συνεδρίες στην ALA-
PDT θεραπεία.Το 50% των ασθενών υποτρο -
πίασαν μετά από 24 μήνες.38

• Σε μια άλλη μελέτη που περιελάμβανε 7 ασθενείς
με 11 βλάβες το 77% των βλαβών ανταποκρίθηκε
στην τοπική θεραπεία MAL-PDT που διενερ γήθηκε
σε 3 συνεδρίες σε διάστημα 1-5 μηνών. Μακρο -
πρόθεσμα αποτελέσματα δεν αναφέ ρονται.39

Σε 2 μελέτες με διάστημα παρακολούθησης (>2
χρόνια) σε 4 ασθενείς με 5 βλάβες μετά από ενδο φλέβια
θεραπεία PDT,οι βλάβες παρουσίασαν πλή ρη ίαση και
4 από αυτές δεν υποτροπίασαν για 62-96 μήνες,η δε
μία βλάβη υποτροπίασε μετά από 48 μήνες.40,41,42

Γενικά δεν αναφέρθηκαν διαφορές στην αντα -
πόκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων PDT θε -
ραπείας. Εξάλλου, δεν υπήρχαν αναφορές θνησιμό -
τητας ή σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών με την
PDT θεραπεία.

Συνοψίζοντας, η θεραπεία εκλογής της νόσου
Paget είναι η χειρουργική εκτομή. Η σταδιοποίηση
της νόσου,κρίνεται απαραίτητη μετά τον πλήρη απει -
κονιστικό έλεγχο με απλή ή μαγνητική μαστο γραφία
στις περιπτώσεις της μαστικής μορφής της νόσου και
με αξονικό έλεγχο λοιπών συστημάτων, στις πε ρι -
πτώσεις της εξωμαστικής μορφής της με ανάλογη
χορή γηση χημειοθεραπευτικού σχήματος και
συνεδριών ακτινοθεραπείας, όπου απαιτείται. Έχει
παρατηρηθεί ότι η νόσος ιστολογικά επεκτείνεται πέ -
ρα από την εμφανή παρούσα βλάβη, γεγονός που
δυσκολεύει τη πλήρη εκτομή της βλάβης, αυξάνο -
ντας τα ποσοστά υποτροπής. Εναλλακτικές θεραπευ -
τικές προτάσεις αποτελούν τα laser CO2, η PDT και
η ιμικουιμόδη 5% με μικρό ωστόσο αριθμό μελετών
και με αντικρουόμενα αποτελέσματα.

Στις ανωτέρω μελέτες, οι ασθενείς είχαν καλύτε ρο

αισθητικό αποτέλεσμα λόγω της PDT θεραπείας,
συνδυ ά ζοντας διατήρηση της ανατομικής λειτουργικό -
τητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η απο -
τελεσματικότητα της PDT θεραπείας στη νόσο Paget
είναι πολλά υποσχόμενη. Η σοβαρότητα της νόσου
και η ποιότητα ζωής των ασθενών αποτελεί έναυσμα
για περεταίρω συγκριτικές κλινικές μελέτες.43

ΠΡΟΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που επηρεά -
ζουν την πρόγνωση, μεταξύ των οποίων: η παρουσία
ψηλαφητών όγκων στους πάσχοντες μαστούς, η
διόγκωση των λεμφαδένων, ο ιστολογικός τύπος του
συνυπάρχοντα καρκίνου του μαστού και η ηλικία
άνω των 60 ετών. Όταν υπάρχει ψηλαφητή μάζα
μαστού, σχεδόν πάντα το καρκίνωμα είναι επιθετικό
και σχετίζεται με υψηλά ποσοστά μεταστάσεων
στους μασχα λιαίους λεμφαδένες. Η διάμεση επι -
βίωση φτάνει το 75 έως 95%, όταν η λεμφαδενική
συμμετοχή είναι αρνητική και 20 έως 25% όταν
είναι θετική.43,44 Σύμφωνα με το National Cancer
Institute ο 5ετής δείκτης επιβίωσης για όλες τις
γυναίκες που διαγνώστηκαν με νόσο paget στις
Η.Π.Α από το 1988 έως το 2001 ήταν 82.6%. Από
την ανάλυση των περιπτώσεων αυτών ανάλογα με τη
σταδιοποίηση τους σε στάδια I έως IV προέκυψαν
από την ίδια μελέτη οι εξής δείκτες 5ετούς
επιβίωσης: στάδιο I 95,8%, στάδιο II 77,7%, στάδιο
III 46,3% και στάδιο IV 14,3%)45,46

Γενικά οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές
μελέτες για γυναίκες με νόσο Paget είναι λίγες ίσως
επειδή το ποσοστό του πληθυσμού που έχει τη νόσο
είναι μικρό.47 Απαιτούνται περισσότερες μελέτες
προ κειμένου να αξιολογηθούν τα θεραπευτικά απο -
τε λέσματα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Είναι γνωστό ότι ο ιός του απλού έρπητα διακρί -
νεται στον τύπο 1 (HSV1) και στον τύπο 2 (HSV2).
Η λοίμωξη από τον ιό του απλού έρπητα HSV 1

παρατηρείται συχνά στην παιδική ηλικία λόγω της
επαφής των παιδιών με άτομα μολυσμένα από τον
ιό, ενώ η λοίμωξη από τον τύπο 2 του ιού (HSV2), ο
οποίος περισσότερο προσβάλλει την γεννητική πε -
ριοχή, συνήθως παρατηρείται μετά την έναρξη των
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Εξήντα εννέα παιδιά ηλικίας 8 μηνών έως 16 ετών, 36 αγόρια (52,17%) και 33
(47,8%) κορίτσια εξετάστηκαν σε μία περίοδο 6 ετών στο Παιδοδερματολογικό Ιατρείο του Νοσοκομείου
Ανδρέας Συγγρός. Τα περισσότερα παιδιά (43/62,3%) εμφάνιζαν βλάβες στο πρόσωπο, αλλά αρκετά
παιδιά χωρίς ιστορικό ανοσοκαταστολής εμφάνιζαν βλάβες και σε ασυνήθιστες εντοπίσεις όπως στη
ράχη, στα γεννητικά όργανα, στο βραχίονα, στους μηρούς και στο στήθος.   

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26:3 155-159, 2015

Παιδοδερματολογία

Sixty nine children with herpetic infection, aged 8 months to 16 years, 36 boys
(52,17%) and 33 (47,8%) girls were examined over a period of 6 years at the Pediatric Dermatology De-
partment of Andreas Sygros Skin Hospital. The face was primarily affected in 43 (62,3%) children, but dis-
ease was noted also in unusual locations in immunocompetent children such as the dorsum, the genitalia,
the arm the thighs and the breast.  
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σεξουαλικών επαφών, κατά την εφηβεία. Αν ένα
νεογνό μολυνθεί από τον ιό του απλού έρπητα
ενδομήτρια, κατά τη διάρκεια του τοκετού ή μετά τον
τοκετό μπορεί να προκύψει μία εξαιρετικά σοβαρή
κατάσταση ο νεογνικός έρπης με υψηλή θνητότητα
και σοβαρά νευρολογικά επακόλουθα.1 Συνήθως
όμως μετά την νεογνική περίοδο οι λοιμώξεις από
τον ιό του απλού έρπητα είναι υποκλινικές ή ασυμ -
πτω ματικές και αν παρουσιαστούν συμπτώματα, αυτά
συνήθως είναι ήπια. Ο HSV 1 μπορεί να προκαλέσει
ερπητική ουλοστοματίτιδα στην πρωτολοίμωξη με
πολλαπλές διαβρώσεις στο βλεννογόνο του στόματος
και συστηματικά συμπτώματα, όπως κακουχία και
πυρετό. Η εικόνα του υποτροπιάζοντα έρπητα είναι
πολύ πιο ήπια, συνήθως πυροδοτείται από σωματικό
ή συναισθηματικό στρες και στις περισσότερες
περιπτώσεις εντοπίζεται στο όριο του βλεννογόνου
των χειλέων. Ο έρπης χειρός αποτελεί μια ασυνή -
θιστη εκδήλωση της ερπητικής λοίμωξης και συνή -
θως προσβάλλεται η άπω φάλαγγα ενός ή περισ -
σοτέρων δακτύλων.2 Παρόλα αυτά ο έρπης μπορεί
να ενοφθαλμιστεί μέσω τραυματισμού οπουδήποτε
στο δέρμα. Αν ο ιός επιμολύνει βλάβες ατοπικής
δερμα τίτιδας και επεκταθεί, τότε προκύπτει μια
αρκετά σοβαρή κατάσταση το έκζεμα herpeticum.

Εκπονήσαμε την τρέχουσα μελέτη παρακι -
νούμενοι από την έλλειψη επαρκών στοιχείων σχε -
τικά με τις ερπητικές λοιμώξεις στην παιδική ηλικία,
ιδίως σχετικά με τις ασυνήθιστες εντοπίσεις. Επι -
πλέον προσπαθήσαμε να διαχωρίσουμε τις περι -
πτώσεις όπου συμμετείχε ο τύπος 1 (HSV1) από
αυτές που συμμετείχε ο τύπος 2 (HSV2) του ιού. 

ΜEΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ –––––––––––––––––––––––––––––

Ανασκοπήσαμε τα αρχεία του Παιδοδερματο -
λογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Ανδρέας
Συγγρός μεταξύ των ετών  2005 και 2010 (6 έτη) και
συμπεριλάβαμε ασθενείς κάτω των 16 ετών.
Επιπλέον ανασκοπήσαμε τα αρχεία του Μικρο βιο λο -
γικού Τμήματος του Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός
για την ίδια περίοδο. Το Μικροβιολογικό Εργα στή -
ριο αποτελεί κέντρο αναφοράς για τις ερπη τικές
λοιμώξεις και αρκετά παιδιά παραπέμπονται από
Παιδιατρικά Νοσοκομεία για ανίχνευση του ιού του
έρπητα από δερματικές βλάβες. Όλοι οι ασθενείς
υπεβλήθησαν σε εξέταση άμεσου ανοσοφθορισμού
από δερματική βλάβη για την ανίχνευση του ιού του
έρπητα. Όταν έγινε διαθέσιμη και η PCR τα παιδιά
ελέγχθηκαν και με τις δύο μεθόδους. 

Καταγράφηκαν επιδημιολογικά στοιχεία, όπως η
ηλικία, το φύλο, η ανατομική εντόπιση των βλαβών,
αλλά και στοιχεία σχετικά με τη νόσο αν επρόκειτο
για πρωτολοίμωξη ή υποτροπή, αν είχαν προηγηθεί
άλλα επεισόδια της νόσου, ο τύπος του ιού του
έρπητα που ανιχνεύθηκε από τις βλάβες και το είδος
της θεραπείας που δόθηκε. Επίσης συγκεντρώθηκαν
πληροφορίες από τα αρχεία των ασθενών για πιθανή
ανοσοκαταστολή ή άλλες συνυπάρχουσες νόσους.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Σε μια περίοδο 6 ετών 69 παιδιά παρουσιά -
στηκαν με ερπητική λοίμωξη, τριάντα επτά (37)
εξετάστηκαν στο Παιδοδερματολογικό Τμήμα και
τριάντα δύο (32) εξετάστηκαν μόνο στο Μικροβιο -
λογικό Τμήμα. Η ηλικία των παιδιών κυμαινόταν
από 8 μήνες έως 16 έτη, 36 ήταν αγόρια (52,17%)
και 33 (47,8%) ήταν κορίτσια. Δεκατρία παιδιά
(18,8%) ήταν κάτω των τριών ετών, 17 (24,6%) ήταν
μεταξύ 3-5 ετών, 34 (49,2%) μεταξύ 6-10 ετών και 7
(10,1%) ήταν >10 ετών. Στο μεγαλύτερο ποσοστό οι
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ερπητικές βλάβες βρίσκονταν στο πρόσωπο (43
παιδιά, 62,3%). Η περιοχή του προσώπου που
προσβαλλόταν συχνότερα ήταν η παρειά (19 παιδιά,
27,5%), ενώ η αμέσως συχνότερη εντόπιση ήταν το
βλέφαρο (8 παιδιά, 11,5%). Δύο παιδιά είχαν
βλάβες βλάβες στο πηγούνι, 2 στη μύτη και 6 στα
χείλη. Δυστυχώς για 6 παιδιά δεν υπάρχουν
πληροφορίες για την ακριβή εντόπιση της νόσου.
Συνολικά στην περιοχή της κεφαλής και του
τραχήλου ο έρπης εντοπιζόταν στο αυτί σε 2 παιδιά
και σε άλλα 2 στον τράχηλο. Δεκατρία παιδιά
(18,8%) παρουσίασαν ερπητικές βλάβες στα άκρα, 9
στον βραχίονα, 2 στην άπω φάλαγγα του αντίχειρα
και 2 στον μηρό. Ερπητική λοίμωξη παρουσίασαν
στον κορμό 8 παιδιά (11,5%), 3 στην ράχη, 2 στους
γλουτούς και από 1 παιδί στην κοιλιακή χώρα,
μασχάλη, και στήθος. Ένα υγιές αγοράκι 12 μηνών
είχε ερπητική λοίμωξη των γεννητικών οργάνων με
λίγες ομαδοποιημένες εφελκιδοποιημένες δια -
βρώσεις στην περιπρωκτική χώρα. Η μητέρα του δεν
είχε ιστορικό έρπητα γεννητικών οργάνων. Όλα τα
παιδιά που συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση είχαν
την τυπική εικόνα του υποτροπιάζοντα έρπητα με
λίγες ομαδοποιημένες εφελκιδοποιημένες δια -
βρώσεις ή φυσαλίδες σε ερυθηματώδη βάση. Κανένα
παιδί με ερπητική πρωτολοίμωξη δεν βρέθηκε στα
αρχεία. Σε δέκα παιδιά (14,4%) αναφέρθηκαν υπο -
τροπιάζοντα επεισόδια, 8 από αυτά είχαν εντόπιση
της νόσου στο πρόσωπο, 1 στον τράχηλο και ένα
στον βραχίονα. Ένα παιδάκι είχε υποτροπιάζουσα
ερπητική λοίμωξη του βλεφάρου. Κανένα παιδί δεν
είχε ιστορικό ανοσοκαταστολής, νεογνικού έρπητα ή
άλλα ιατρικά προβλήματα. Κανένα παιδί με έρπητα
δεν παρουσίαζε πυρετό ή συστηματικά συμπτώματα
και η γενική υγεία των παιδιών ήταν ανεπηρέαστη.
Μόνο 2 παιδιά με έρπητα στο αυτί και σε 1 με έρπη
χειρός παρουσίαζαν λεμφαδενοπάθεια. 

Σε όλα τα παιδιά πραγματοποιήθηκε η εξέταση
του άμεσου ανοσοφθορισμού σε επίχρισμα από τις
βλάβες και σε 52 (75,3%) ανιχνεύθηκε ο HSV1, ενώ
19 παρουσίασαν αρνητικό αποτέλεσμα. Σε δώδεκα
παιδιά με θετικό ανοσοφθορισμό πραγματο ποιή -
θηκε και η μέθοδος, PCR η οποία απέβη θετική. Στο
παιδάκι με την εντόπιση στη γεννητική περιοχή
ανιχνεύθηκε ο τύπος HSV 1.  

Σε όλα τα παιδιά εφαρμόστηκε τοπική αντι -
βιοτική αγωγή με κρέμα φουσιδικού οξέος με σκοπό
την πρόληψη των επιλοιμώξεων από βακτήρια, ενώ
σε κανένα παιδί δεν χρειάστηκε συστηματική
θεραπεία. Σε κανένα παιδί δεν σημειώθηκαν τοπικές
ή συστηματικές επιπλοκές. Τα παιδιά με έρπητα του
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Σύνολο 69 παιδιά 

Μικροβιολογικό Τμήμα 32

Παιδοδερματολογικό Τμήμα 37

Ηλικία 

8 μηνών- 16 ετών 69
<3 ετών 13      (18,8%)
3-5 ετών 17      (24,6%)
6-10 ετών 34      (49,2%)
>10 ετών 7        (10,1%)

Εντοπίσεις

Πρόσωπο 43      (62,3%)

Παρειά 19      (27,5%)
Βλέφαρο 8        (11,5%)
Πηγούνι 2        (2,8%)
Μύτη 2        (2,8%)
Χείλη 6        (8,6%)
Αυτί 2        (2,8%)
Τράχηλος 2        (2,8%)
Άγνωστη 6        (8,6%)

Άκρα 13     (18,8%)

Βραχίονα 9        (13%)
Αντίχειρας 2        (2,8%)
Μηρός 2        (2,8%)

Κορμός 8        (11,5%)

Ράχη 3        (4,3%)
Γλουτοί 2        (2,8%)
Κοιλιά 1        (1,4%)
Μασχάλη 1        (1,4%)
Στήθος 1        (1,4%)

Γεννητικά όργανα (περιπρωκτικά ) 1        (1,4%)

Υποτροπιάζοντα επεισόδια 10      (14,4%)

Πρόσωπο 8        (11,5%)

Τράχηλος 1        (1,4%)

Βραχίονας 1        (1,4%)

Συστηματικά συμπτώματα 0

Λεμφαδενοπάθεια 3        (4,3%)

Αυτί 2        (2,8%)

Αντίχειρας 1        (1,4%)

Ανοσοκαταστολή 0

Τύπος του έρπητα 

HSV1 (ανοσοφθορισμός) 52      (75,3%)

HSV1 (PCR) 12      (17,3%)
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βλεφάρου παραπέμφθηκαν σε οφθαλμίατρο με
σκοπό να εξασφαλιστεί η καλή υγεία του οφθαλμού
και να δοθεί περαιτέρω αγωγή σε περίπτωση συμ -
μετοχής του οφθαλμού. Κανένα παιδί δεν εμφάνισε
ερπητική κερατίτιδα.  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Στη μελέτη μας βρήκαμε ότι η πλειονότητα των
παιδιών (62,3%) παρουσίαζε ερπητικές εκδηλώσεις
στο πρόσωπο. Το εύρημα μας αυτό εύκολα εξηγείται
από τη συμπεριφορά του ιού, καθώς ο ιός του
έρπητα ενώ αρχικά προσβάλλει το στόμα κατά την
πρωτολοίμωξη, εύκολα στη συνέχεια ενοφθαλμίζεται
σε θέσεις τραυματισμού γύρω από τη στοματική
κοιλότητα και δίνει εκδηλώσεις στο πρόσωπο. Τα
περισσότερα παιδιά στη μελέτη μας είχαν εκδη -
λώσεις στην παρειά (19) παρά στο πηγούνι (μόνο 2),
το οποίο υποδηλώνει ότι ο ιός ευκολότερα επιμο -
λύνει την παρειά μεταφερόμενος με τα χέρια του
παιδιού, παρά μεταφέρεται με το σάλιο στο πηγούνι.
Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι και η προσ -
βολή των υπολοίπων θέσεων του προσώπου όπως
του αυτιού, του βλεφάρου, της μύτης και του
τραχήλου, θα μπορούσε να είχε γίνει με τα χέρια
του παιδιού. Σε κανένα παιδί δεν αναφέρθηκε
ιστορικό ερπητικής πρωτολοίμωξης, το οποίο είναι
συμβατό με τη γενική γνώση ότι η πρωτολοίμωξη
συνήθως είναι ασυμπτω ματική.1 

Μόνο 2 παιδιά ηλικίας 3,5 και 7 ετών παρου -
σίασαν έρπη χειρός, χωρίς να έχουν παρουσιάσει
ερπητικές εκδηλώσεις σε καμία άλλη θέση. Και τα
δύο παιδιά εμφάνιζαν προσβολή μόνο του αντί χειρα.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο έρπης χειρός
παρουσιάζεται στα πρώτα 2 έτη της ζωής και
συχνότερα προσβάλλεται η άπω φάλαγγα του αντί -
χειρα, ενώ λιγότερο συχνά προσβάλλονται άλλα
δάκτυλα. Λίγες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί με
βλάβες στην παλάμη, στα δάκτυλα του ποδιού ή με
πολλαπλές εντοπίσεις στο χέρι.2-5 Ο ιός μπορεί
μεταφερθεί στο χέρι με αυτοενοφθαλμισμό, σε παιδιά
που πιπιλούν τα δάκτυλά τους ή από τους γονείς
καθώς παίζουν και φιλούν τα δάκτυλα του παιδιού
τους.2 Τα 9 παιδιά της μελέτης μας που παρουσίαζαν
ερπητική λοίμωξη στο βραχίονα, καθώς και τα 2 με
λοίμωξη του μηρού μπορεί να μολύνθηκαν με τον
ίδιο τρόπο από ένα μολυσμένο ενήλικα με έρπη των
χειλέων, παρόλο που η πηγή της μόλυνσης δεν είναι
ξεκάθαρη. Ένα παιδί, χωρίς ιστορικό εκζέματος
παρουσίαζε βλάβες και στους δύο μηρούς. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε ένα
παιδάκι 12 μηνών με έρπη της περιπρωκτικής
χώρας, με προσβολή από τον τύπο 1 (HSV1). Η
μητέρα του δεν ανέφερε ιστορικό έρπητα γεννητικών
οργάνων και δεν μπορούσε να δοθεί κάποια
προφανής εξήγηση για τη λοίμωξη του. Γενικά, ο
έρπης γεννητικών οργάνων σε ένα παιδί πάντα
πρέπει να εγείρει την υποψία της σεξουαλικής
κακοποίησης, ιδίως αν οι βλάβες οφείλονται στον
HSV2.1 Παρόλα αυτά τόσο ο HSV1 και ιδίως ο HSV2
μπορεί να μην δώσουν εκδηλώσεις κατά τη νεογνική
ηλικία και να εκδηλωθούν αργότερα κατά την
ενεργοποίηση του ιού.1,6 Η εντόπιση του έρπητα
στους γλουτούς αντιπροσωπεύει επίσης γεννητική
λοίμωξη,7 και παρατηρήθηκε στη μελέτη μας σε δύο
κοριτσάκια 10 και 3 ετών, τα οποία δεν εμφάνιζαν
σημεία σεξουαλικής κακοποίησης.  

Άλλες ασυνήθιστες εντοπίσεις που παρατη -
ρήσαμε στη μελέτη μας ήταν η ράχη, η μασχάλη, η
κοιλιακή χώρα και το στήθος. Η προσβολή του
στήθους σε κορίτσι εφηβικής ηλικίας υποδηλώνει
μετάδοση μέσω σεξουαλικής επαφής. Οι άλλες εντο -
πίσεις του έρπητα στον κορμό στα παιδιά σχολικής
ηλικίας εξηγούνται από τη στενή σωματική επαφή
των παιδιών κατά τη διάρκεια των αθλητικών δρα -
στηριοτήτων.8,9

Ενώ η συχνότερη εκδήλωση του έρπητα είναι με
βλάβες στα χείλη (επιχείλιος) και η ερπητική ουλο -
στοματίτιδα, στη μελέτη μας μόνο λίγες περιπτώσεις
επιχείλιου έρπητα εντοπίσαμε και καμία ερπητική
ουλοστοματίτιδα. Μάλλον τα παιδιά με τέτοιες
τυπικές εκδηλώσεις απευθύνονται στους παιδιά -
τρους και όχι σε κάποιο νοσοκομειακό φορέα.
Υποτροπές ανέφεραν τυπικά τα παιδιά με εντόπιση
στο πρόσωπο και μόνο 1 παιδί με έρπη του βλε -
φάρου καθώς και 1 με έρπη στο βραχίονα. Τα παιδιά
στη μελέτη μας δεν χρειάστηκαν συστηματική αγωγή
και συνήθως αυτός είναι ο κανόνας, καθώς οι υπο -
τροπιάζουσες ερπητικές εκδηλώσεις στην παιδική
ηλικία σπανίως απαιτούν συστηματική αγωγή. 

Ο HSV1 ήταν ο μόνος τύπος που ανιχνεύθηκε
στη μελέτη μας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
περισσότερες από τις μισές νέες λοιμώξεις από τον
HSV1  συμβαίνουν νωρίς μέσα στους πρώτους 13
μήνες της ζωής,10 παρόλα αυτά μόνο 2 παιδάκια στη
μελέτη μας ήταν <13 μηνών και η πλειοψηφία
παρουσίασε το πρώτο επεισόδιο έρπητα μεταξύ 6 και
10 ετών.  

Συμπερασματικά, ο έρπης μπορεί να ενο φ -
θαλμιστεί σε κάθε σημείο του δέρματος ακόμη και
σε υγιή παιδιά ακόμη και χωρίς ιστορικό ερπητικής

X. Στεφανάκη, Ε. Παπαδογεωργάκη, Ε. Χρονάκη και συν.
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ουλοστοματίτιδας και οι άτυπες εντοπίσεις δεν
πρέπει να εγείρουν την υπόνοια ανοσοκαταστολής.
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Åé êü íá 1 – Α, Β: Κλινική εικόνα: ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες με καλώς αφοριζόμενο, ανώμαλο όριο. Γ, Δ: Δερματοσκο-
πική εικόνα: κίτρινες περιοχές και γραμμοειδή διακλαδιζόμενα αγγεία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––

Άντρας 80 ετών ήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της
κλινικής μας εξαιτίας εξανθήματος χρονολογούμε-
νο από έτους. Το εξάνθημα εντοπιζόταν σε βραχίο-
νες, αντιβράχια, μηρούς και γόνατα. Ήταν άκνησμο
και αποτελούνταν από ερυθηματολεπιδώδεις πλά-
κες, καλά περιγεγγραμένες, ανώμαλου σχήματος
(Eικόνα 1Α,Β). Στην υαλοσυμπίεση οι βλάβες απο-

κτούσαν υποκίτρινη χροιά. Η δερματοσκοπική ει-
κόνα της βλάβης χαρακτηρίζεται από κίτρινες πε-
ριοχές και γραμμοειδή διακλαδιζόμενα αγγεία
(Eικόνα 1Γ,Δ). Είχαν προηγηθεί θεραπείες με τοπι-
κά στεροειδή χωρίς απόκριση. Η ιστολογική εξέτα-
ση έδειξε κοκκιώματα από ιστιοκύτταρα και πολυ-
πύρηνα γιγαντοκύτταρα (Eικόνα 2) περιβαλλόμενα
από λεμφοκύτταρα και με νέκρωση του κολλαγόνου
στο κέντρο.

Ποιά είναι η διάγνωσή σας

Quiz

Θεοδοσίου Γρ.,
Λυσίτσα Τ.
Παπαθωμά Σ.
Παπαγεωργίου Μ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης 
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Ποια είναι η διάγνωσή σας;

Åé êü íá 2 – Κεντρική περιοχή με αλλοίωση
του κολλαγόνου και γύρω της συρροή
από λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα, και γι-
γαντοκύτταρα τύπου Langhans΄.
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Κοινός Λύκος – Lupus Vulgaris

Η φυματίωση του δέρματος οφείλεται σε εξωγενή
ή ενδογενή μόλυνση.1 Οι κλινικές μορφές ανάλογα
με τον τρόπο μόλυνσης και την ανοσιακή κατάσταση
του ξενιστή παρουσιάζονται στον πίνακα 1.2

Ο κοινός φυματιώδης λύκος (Lupus Vulgaris) θε-
ωρείται η συχνότερη μορφή φυματίωσης του δέρμα-
τος. Εμφανίζεται σε σημεία ενοφθαλμισμού, σε θέ-
σεις ουλών χοιράδωσης ή συνηθέστερα σε απομα-
κρυσμένες εστίες λόγω αιματογενούς διασποράς.1-3

Στο 50% των περιπτώσεων διαπιστώνεται φυματίωση
και σε άλλο όργανο, οπότε λεπτομερής διερεύνηση
είναι επιβεβλημένη. Επειδή ο κοινός λύκος συνδέε-
ται με υψηλή ανοσία του ξενιστή οι περισσότεροι
ασθενείς έχουν θετική δερμοαντίδραση φυματίνης.1,2

Τυπικά η βλάβη του κοινού λύκου είναι μονήρης
πλάκα η οποία αποτελείται από ομαδοποιημένες
ερυθρό φαιες βλατίδες – τα λυκικά φύματα. Το λυκι-
κό φύμα ή λύκωμα είναι μια μικρή στρογγυλή βλάβη
μεγέθους από λίγα χιλιοστά έως ένα εκατοστό, καλά
περιγεγγραμένη, χροιάς ερυθροϊώδους ή ερυθρο-
κυανής, επηρμένη ή εμβυθισμένη η οποία καλύπτε-
ται από λέπι ή εφελκίδα.1-3

Κατά τη διασκόπηση η πλάκα αποκτά κίτρινη
χροιά “δίκην πηκτής μήλου”. Η δερματοσκόπηση
μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διάγνωση της
νόσου, κάνοντας ακόμα πιο εμφανές αυτό το χαρα-
κτηριστικό κλινικό σημείο. Η δερματοσκοπική εικό-

να χαρακτηρίζεται από ομοιογενείς κίτρινες περιο-
χές και γραμμοειδή διακλαδιζόμενα αγγεία.4

Ιστολογικά η νόσος χαρακτηρίζεται από φυμάτια
(φυμάτια του Köster). Το φυμάτιο σχηματίζεται από
επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα και γιγαντοκύτταρα τύπου
Langhans τα οποία περιβάλλονται από μέτρια λεμφο-
κυτταρική διήθηση. Στο κέντρο των φυματίων αυτών
συχνά – αλλά όχι πάντα παρατηρείται τυροειδής εκφύ-
λιση. Σε καλλιέργεια ιστοτεμαχίου δέρματος αναπτύσ-
σονται Μ. Tuberculosis στο 50% των περιπτώσεων.5

Τα λυκώματα τείνουν να επουλώνονται βραδέως
καταλείποντας ατροφική ουλή σε μια περιοχή και να
επεκτείνονται φυγόκεντρα. Όταν οι βλάβες εντοπί-
ζονται στη μύτη ή τους λοβούς των αυτιών προκαλεί-
ται ουλοποίηση και συρρίκνωση των ιστών αυτών. Η
ατροφία είναι σοβαρή και μπορεί να προκαλέσει
εκτρόπιο ή εκλάμπιο. Κάποτε μπορεί να προκληθεί
ολική καταστροφή της ρινός. Στον κορμό και τα άκρα
οι βλάβες μπορεί να είναι δακτυλιοειδέις ή τοξοει-
δείς. Σε χέρια, πόδια, γλουτούς ή γεννητικά όργανα
μπορεί να παρατηρηθεί μυρμηκιώδης υπερκεράτω-
ση, ενώ εκτεταμένη ιστική καταστροφή λόγω ουλο-
ποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό.1

Μια ασυνήθης μορφή κοινού λύκου μπορεί να
ακολουθήσει την εκδήλωση ιλαράς ή άλλου σοβα-
ρού εμπύρετου νοσήματος. Θεωρείται πως ένα διά-
στημα ανοσοκαταστολής που ακολουθεί την οξεία
νόσο επιτρέπει την αιματογενή διασπορά της φυμα-
τίωσης από απομακρυσμένη εστία. Η μορφή αυτή –

Φυματίωση δέρματος: Κλινικές μορφές ανάλογα με την προέλευση της λοίμωξης και την ανοσιακή κατάσταση του
ξενιστή.

         Προέλευση λοίμωξης          Ανοσολογική κατάσταση               Κλινική εικόνα

Α       Εξωγενής λοίμωξη              Παρθένος                                      Φυματιώδες έλκος
                                                   Ανοσία                                          Μυρμηκιώδης φυματίωση

Β       Ενδογενής διασπορά          Υψηλό ανοσολογικό επίπεδο         Κοινός φυματιώδης λύκος
                                                                                                        Χοιράδωση
                                                   Χαμηλό ανοσολογικό επίπεδο      Διάσπαρτη κεγχροειδής φυματίωση
                                                                                                        Ελκωτική φυματίωση
                                                                                                        Βλατιδονεκρωτική φυματίωση

Γ       Ανοσοποίηση με BCG         Παρθένος                                      Φυματιώδες έλκος
                                                                                                        Διατρητική επιχώριος αδενίτιδα
                                                                                                        Κοινός φυματιώδης λύκος

Δ       Φυματίδες                           Αδιευκρίνιστη                               Χοιραδικός λειχήνας
                                                                                                        Βλατιδονεκρωτική φυματίδη
                                                                                                        Οζώδης αγγεϊτιδα (σκληρό ερύθημα

του Bazin)
                                                                                                        Οζώδες ερύθημα
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αναφέρεται κι ως διάσπαρτος λύκος ή μετα-εξανθη-
ματικός λύκος – χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ερυ-
θηματώδεις βλατίδες διεσπαρμένες στον κορμό, τα
άκρα και το πρόσωπο οι οποίες εμφανίζονται ένα
περίπου μήνα ή περισσότερο μετά την πάροδο του
εμπυρέτου.6 Η δερμοαντίδραση Mantoux είναι αρ-
νητική την περίοδο αμέσως μετά την εμπύρετο συν-
δρομή αλλά γρήγορα μετατρέπεται σε ισχυρά θετι-
κή.

Ενώ κλασσικά ο κοινός λύκος χαρακτηρίζεται
από ατροφία και ουλοποίηση, οι βλάβες σε χείλη
και αυτιά μπορεί να είναι υπερπλαστικές. Στα χείλη
οι βλάβες μπορεί να υποδύονται κλινικά και ιστολο-
γικά κοκκιωματώδη χειλίτιδα ενώ οι βλάβες στα πτε-
ρύγια και τους λοβούς των αυτιών ομοιάζουν με βλά-
βες σαρκοείδωσης.7

Προσβολή των βλεννογόνων –αν και ασυνήθης –
με ελκωτικές ή θηλωματώδεις βλάβες και επώδυνες
ραγάδες στην επιφάνεια της γλώσσας μπορεί να κα-
ταλήξει σε μικρογλωσσία επηρεάζοντας τη θρέψη.

Η εξέλιξη της νόσου είναι βραδεία. Μια βλάβη
μπορεί να παραμείνει περιορισμένη σε μια μικρή
περιοχή για δεκαετίες. Προοδευτικά εμφανίζονται
νέες βλάβες σε απομακρυσμένες περιοχές του δέρ-
ματος. Οι βλάβες μπορεί να γίνουν θηλωματώδεις,
βλαστικές ή να καλύπτονται από παχειά εφελκίδα.
Επί χρονίων βλαβών μπορεί να αναπτυχθεί ακανθο-
κυτταρικό καρκίνωμα.

Θεραπευτικά χρησιμοποιείται το τετραπλό θερα-
πευτικό σχήμα το οποίο περιλαμβάνει ισονιαζίδη
300 mg/H, ριφαμπικίνη 600 mg/H, πυραζιναμίδη
20-30 mg/H, αιθαμβουτόλη 15-20 mg/H.8-9
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1. Φθειρίαση τριχωτού κεφαλής

Κανένα υγιές παιδί δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί
από το σχολείο επειδή έχει ψείρες ή κόνιδες στο
τριχωτό της κεφαλής

Οι ψείρες δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την
υγεία, δεν υποδηλώνουν κακή υγιεινή και δεν διευ-
κολύνουν την εξάπλωση άλλων ασθενειών. Ωστόσο,
το κοινωνικό στίγμα, η απομόνωση, και οι απουσίες
από το σχολείο καθιστούν, μερικές φορές, τη νόσο
ένα σημαντικό πρόβλημα. Πρόσφατες μελέτες εκτι-
μούν ότι το ετήσιο κόστος θεραπείας ανέρχεται σε
1.000.000.000 δολάρια. Οι συγγραφείς αυτού του
άρθρου παρουσιάζουν μια αναθεώρηση των κατευ-
θυντήριων οδηγιών για τις ψείρες που δημοσιεύθη-
καν το 2010 από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδια-
τρικής για να αποσαφηνίσουν τη διάγνωση και την
αντιμετώπιση των παιδιών με φθειρίαση τριχωτού.

Οι ψείρες μεταδίδονται δια της άμεσης επαφής. Οι
ψείρες είναι ικανές να συρθούν. Δεν μπορούν να πη-
δήξουν, ή να πετάξουν. Επιβιώνουν λιγότερο από μία
ημέρα μακριά από το τριχωτό της κεφαλής. Οι κόνιδες
που επικολλούνται στις τρίχες σε απόσταση μεγαλύτε-
ρη από 1 εκατοστόμετρο από το δέρμα της κεφαλής εί-
ναι απίθανο να είναι βιώσιμες και δεν μπορούν να εκ-
κολαφθούν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από εκεί-
νες που υπάρχουν κοντά στο τριχωτό της κεφαλής.
Επομένως, η έμμεση μετάδοση είναι ασυνήθιστη.

Άλλα βασικά σημεία που πρέπει να θυμόμαστε: 
• Κανένα υγιές παιδί δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί

από το σχολείο επειδή έχει ψείρες ή κόνιδες. Η
οδηγία για την επιστροφή στο σχολείο χωρίς κόνι-
δες θα πρέπει να εγκαταλειφθεί.

• Μην θεραπεύετε ένα παιδί, εκτός εάν υπάρχουν
ζωντανές ψείρες ή κόνιδες (όχι μόνο περιπτώσεις
με κενές κόνιδες).

• 1% περμεθρίνη και πυρεθρίνες είναι πολύ ασφα-
λείς, φθηνές, και παραμένουν η θεραπεία πρώτης
γραμμής για την ενεργό παρασίτωση, εκτός εάν η
αντίσταση των φθειρών σε αυτές τις ουσίες είναι
αποδεδειγμένη στην κοινότητα. Να σημειώσουμε
εδώ ότι αυτά τα προϊόντα δεν είναι ωοκτόνα. Έτσι
απαιτούνται τουλάχιστον δύο εφαρμογές σε κα-
τάλληλα χρονικά διαστήματα (ημέρα 0 και ημέρα
9, ή τις ημέρες 0, 7, και 13-15 ημέρες).

• Η αποκόλληση της φθείρας/ κόνιδας χτενίζον-
τας τα βρεγμένα μαλλιά, αν και χρονοβόρα δια-
δικασία, είναι μια εναλλακτική λύση στα πλαί-
σια της τοπικής θεραπείας, αλλά απαιτεί στενή
παρακολούθηση και επανάληψη της προσπάθει-
ας κάθε εβδομάδα για τουλάχιστον τρεις θερα-
πείες.

• Η βενζυλική αλκοόλη 5% μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών και το
μαλαθείο 0,5% μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παι-
διά ηλικίας άνω των 2 ετών. Το αντιπαρασιτικό
Spinosad και η τοπική εφαρμογή ιβερμεκτίνης εί-
ναι αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις, αλλά
είναι πολύ πιο ακριβές.

• Άλλες θεραπείες περιλαμβάνουν τη χρήση εκτός
ενδείξεων (off-label) των ακαρεοκτόνων σκευα-
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σμάτων- τοπικές (permethrin, crotamiton) ή από
του στόματος (ιβερμεκτίνη).

• Εναλλακτικές προσεγγίσεις βρίσκονται σε αφθο-
νία στο διαδίκτυο αλλά δεν είναι αποδεδειγμένα
αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν σε
αποτυχία της θεραπείας ή ακόμη και να προκαλέ-
σουν δερματίτιδα εξ επαφής (π.χ., τα αιθέρια
έλαια).

Σχόλιο - Mary Wu Chang, MD

Τον Φεβρουάριο του 2015, ο άνθρωπος που
φρόντιζε ένα 18-μηνών κοριτσάκι, της έκανε θερα-
πεία για τις ψείρες με την εφαρμογή μαγιονέζας στο
τριχωτό της κεφαλής καλύπτοντάς το με μία πλαστι-
κή σακούλα, ένα σπιτικό γιατρικό που ανευρίσκεται
συχνά στο διαδίκτυο. Το παιδί έμεινε χωρίς επιτή-
ρηση για κάποιο χρονικό διάστημα, η σακούλα γλί-
στρησε πάνω από το πρόσωπό της, και πέθανε από
ασφυξία. Η τραγωδία αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη
για σωστή εκπαίδευση των γονέων, του σχολείου και
της κοινότητας για τις φθείρες.

Σχόλιο - Deborah Lehman, MD

Επειδή τα παιδιά που πάσχουν από φθειρίαση τρι-
χωτού κεφαλής, είναι πολύ πιθανόν να έχουν την μό-
λυνση για αρκετές εβδομάδες, ο αποκλεισμός τους από
το σχολείο δεν μειώνει τη μετάδοση στην τάξη, αλλά
αυξάνει μόνο τις απουσίες. Η οδηγία να μην έχει κόνι-
δες για να επιστρέψει στο σχολείο είναι ξεπερασμένη
και δεν είναι προς το συμφέρον των παιδιών ή της δη-
μόσιας υγείας. Οι γιατροί θα πρέπει να επανεξετάσουν
τις εγκεκριμένες θεραπείες (φθειροκτόνα και εναλλα-
κτικές θεραπείες), αλλά να είναι δύσπιστοι όσον αφο-
ρά την αποτελεσματικότητά τους και τις πιθανές ανεπι-
θύμητες ενέργειες για αυτήν την καλοήθη κατάσταση.

Devore CD, Schutze GE; Council on School Health and
Committee on Infectious Diseases, American Academy of
Pediatrics. Head lice. Pediatrics. 2015; 135:e1355-65.

2. Συνδυαστική θεραπεία για την εντοπισμένη-
περιοχική (segmental) λεύκη

Τρεις θεραπευτικές επιλογές επιτυγχάνουν
 τουλάχιστον 75% επαναχρωματισμό των βλαβών
σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς

Η λεύκη είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια, που

επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθε-
νών και οφείλεται σε επιλεκτική καταστροφή των με-
λανινοκυττάρων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αχρω-
μικών πλακών. Παρατηρείται στο 0,5% έως 1,0% του
γενικού πληθυσμού, σε όλες τις φυλές και στα δύο
φύλα. Η εντοπισμένη-δερμοτομίου μορφή της νόσου
(που χαρακτηρίζεται από ετερόπλευρη κατανομή,
πρώιμη έναρξη, και σταθερή πορεία μετά από την
αρχική γρήγορη εξέλιξη) θεωρείται ότι είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολο να αντιμετωπισθεί. Ερευνητές από την
Κορέα πραγματοποίησαν μια αναδρομική μελέτη σε
159 ασθενείς (τύπος δέρματος κατά Fitzpatrick ΙΙΙ ή
IV) με εντοπισμένη λεύκη που αντιμετωπίσθηκε με
308-nm xenon excimer laser για 2 ημέρες την εβδο-
μάδα, τοπική εφαρμογή του τακρόλιμους 0,1% δύο
φορές την ημέρα και 20 mg πρεδνιζολόνης ημερη-
σίως για τις πρώτες 3 εβδομάδες (μέση διάρκεια θε-
ραπείας 1 χρόνος). Η λεύκη στους περισσότερους
ασθενείς εντοπίζονταν στην περιοχή του προσώπου
και του λαιμού.

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς παρου-
σίασαν επαναχρωματισμό της βλάβης σε ποσοστό
75% ή και περισσότερο. Το 13% από αυτούς είχαν
πλήρη επαναχρωματισμό. Μετά από ανάλυση πολ-
λαπλών μεταβλητών, η πτωχότερη ανταπόκριση στη
θεραπεία συσχετίσθηκε με τη διάρκεια της νόσου
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, με
την εμφάνιση πολίωσης και με την προσβολή πολ-
λών δερμοτομίων.

Σχόλιο - Craig A. Elmets, MD

Η θεραπευτική αγωγή που προτείνεται στη συγ-
κεκριμένη μελέτη συνδυάζει τρεις από τις αποδεκτές
θεραπείες για την αντιμετώπιση της εντοπισμένης
λεύκης (φωτοθεραπεία, αναστολείς της καλσινευρί-
νης και κορτικοστεροειδή). Το 308-nm λέιζερ μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα σε μια εντοπισμένη
περιοχή από τη φωτοθεραπεία UVB στενού φάσμα-
τος, και προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η
θεραπεία με λέιζερ υψηλότερης έντασης είναι πιο
αποτελεσματική στη διέγερση των ανώριμων μελανι-
νοκυττάρων, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει τα σχε-
τικά καλά αποτελέσματα σε αυτή την μελέτη. 

Ωστόσο, οι ασθενείς αυτοί είχαν φωτότυπο κατά
Fitzpatrick ΙΙΙ ή IV και η ασθένεια εντοπίζονταν κυ-
ρίως στο πρόσωπο και στο λαιμό, χαρακτηριστικά
που καθιστούν ευνοϊκότερη την πρόγνωση της νό-
σου. Συμπερασματικά η θεραπεία της λεύκης αποτε-
λεί μια πρόκληση, και τα αποτελέσματά της, ακόμα
και σε αυτήν την μελέτη, δεν είναι πάντα ικανοποι-

Δ. Ιωαννίδης, Ε. Βακιρλής
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ητικά. Νέες, πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές προ-
σεγγίσεις απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτής
της πάθησης του δέρματος.

Bae JM et al. Combination therapy with 308-nm excimer
laser, topical tacrolimus, and short-term systemic cortico-
steroids for segmental vitiligo: A retrospective study of
159 patients. J Am Acad Dermatol 2015 May 6. 

3. Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά συμβάματα
σε ασθενείς με ψωρίαση

Η ψωρίαση σχετίζεται με άλλους καρδιαγγειακούς
παράγοντες κινδύνου, αλλά οι ερευνητές
 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ασθένεια από
μόνη της δεν αυξάνει τον κίνδυνο συμβάματος

Το 2006, ερευνητές πρότειναν ότι η ψωρίαση
ήταν ένας παράγοντας κινδύνου για έμφραγμα του
μυοκαρδίου και αθηροσκληρωτικής νόσου. Μεταγε-
νέστεροι ερευνητές αναρωτήθηκαν αν η ψωρίαση εί-
ναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου ή απλώς
συνδέεται με συνοδά νοσήματα, όπως η παχυσαρ-
κία, η υπερλιπιδαιμία, το κάπνισμα, ο διαβήτης και
η υπέρταση.

Οι συγγραφείς αυτής της δημοσίευσης χρησιμο-
ποίησαν μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων για να
μελετήσουν 48.523 ασθενείς με ψωρίαση και
208.157 υγιείς μάρτυρες, ως ομάδα ελέγχου, οι
οποίοι παρακολουθήθηκαν μέχρι να εμφανίσουν το
πρώτο καρδιαγγειακό (CV) επεισόδιο (έμφραγμα του
μυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη, ή οξύ στεφανιαίο
σύνδρομο), ή να καταλήξουν σε θάνατο, ή μέχρι το
τέλος της μελέτης (μέση διάρκεια παρακολούθησης:
5,2 έτη).

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 1.257 ασθενείς με
ψωρίαση (2,59%) και 4.784 άτομα από την ομάδα
ελέγχου (2,30%) εμφάνισαν σοβαρά καρδιαγγειακά
συμβάματα. Με ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών, οι
παράγοντες που συνδέονται σημαντικά με την εμφά-
νιση ενός τέτοιου γεγονότος είναι [απαριθμούνται
από την υψηλότερη στην χαμηλότερη αναλογία κιν-
δύνου (εύρος 2,74-1,07)]: το παροδικό ισχαιμικό
επεισόδιο, ο καπνιστής, το άρρεν φύλο, η συμφορη-
τική καρδιακή ανεπάρκεια, η κολπική μαρμαρυγή, η
υπέρταση, η φλεγμονώδης αρθρίτιδα, οι βαλβιδοπά-
θειες, ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια νεφρική νό-
σος, η κατάθλιψη, και η ηλικία. Ο βαθμός κινδύνου
σοβαρού συμβάματος για την ψωρίαση ήταν 1,10
(01.04 έως 01.17) και για την σοβαρή ψωρίαση 1,40

(1,07-1,84). Περαιτέρω στατιστική επεξεργασία έδει-
ξε ότι ο βαθμός κινδύνου είναι 1,02 (0,95-1,08) και
1,28 (0,96-1,69) αντίστοιχα. Οι συγγραφείς καταλή-
γουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος για σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάματα που
να συσχετίζονται με την ψωρίαση σε αυτό το σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα (3-5 χρόνια).

Σχόλιο - Jeffrey P. Callen, MD

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτή την
μελέτη: η έλλειψη επιβεβαίωσης της διάγνωσης της
ψωρίασης από δερματολόγο, η πιθανότητα ότι ορι-
σμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη σοβαρή
ψωρίαση μπορεί να τροποποιήσουν τον κίνδυνο εμ-
φάνισης καρδιαγγειακής νόσου (π.χ., η μεθοτρεξάτη
ή η χορήγηση αντι-TNF-α θεραπείας), και το σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα παρακολούθησης (η καρ-
διαγγειακή νόσος χρειάζεται πολλά χρόνια ανεξέ-
λεγκτης φλεγμονής για να αναπτυχθεί).

Συμπερασματικά: η ψωρίαση σχετίζεται με την
παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο και το κάπνι-
σμα, τα οποία περιλαμβάνονται στους παράγοντες
κινδύνου για την ανάπτυξη της καρδιαγγειακής νό-
σου. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν ευκαιρίες για
παρέμβαση (π.χ. απώλεια βάρους, διακοπή του κα-
πνίσματος, μείωση των λιπιδίων, έλεγχος του σακχα-
ρώδους διαβήτη) και συζήτηση με τους ασθενείς
μας. Τέτοιες παρεμβάσεις θα οδηγήσουν σε βελτίω-
ση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Parisi R et al. Psoriasis and the risk of major cardiovascu-
lar events: Cohort study using the Clinical Practice Rese-
arch Datalink. J Invest Dermatol 2015 Mar 5.

4. Ένας ακόμη ανταγωνιστής της ιντερλευκίνης
IL-23 φαίνεται να είναι αποτελεσματικός στην
αντιμετώπιση της ψωρίασης

Μια μελέτη φάσης 1 του φαρμάκου δείχνει
 αποτελεσματικότητα, αλλά οι ενδοφλέβιες εγχύσεις
αποτελούν βιώσιμη θεραπεία;

Είναι γνωστό ότι το Ustekinumab έχει δράση
έναντι τόσο ιντερλευκίνης 12 (IL-12), όσο και της IL-
23. Η βελτίωση όμως που παρουσιάζουν οι ασθενείς
με ψωρίαση που έλαβαν τη συγκεκριμένη θεραπεία
πιστεύεται ότι οφείλεται κυρίως στη δράση του Uste-
kinumab στην ιντερλευκίνη 23 (IL-23). Ένας νέος
βιολογικός παράγοντας, το Tildrakizumab (δεν είναι
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εγκεκριμένος από τον FDA) στοχεύει την υπομονάδα
p19 της IL-23.

Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα, η
ασφάλεια και η φαρμακοκινητική του φαρμάκου til-
drakizumab στην ψωρίαση, οι ερευνητές (συμπερι-
λαμβανομένου ενός εργαζόμενου από την ομάδα
ανακάλυψης του tildrakizumab) πραγματοποίησαν
μια μελέτη φάσης 1. Στη μελέτη συμμετείχαν 24
ασθενείς, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:
3 για να λάβουν είτε εικονικό φάρμακο, είτε μία από
τις τέσσερις δόσεις tildrakizumab. Οι δόσεις κυμαί-
νονταν από 0,1 mg/kg έως 10 mg/kg και εγχύονταν
ενδοφλεβίως. Στους ασθενείς χορηγήθηκαν επιπλέ-
ον εγχύσεις στις 8 εβδομάδες (μετά τη διαπίστωση
της ασφάλειας του φαρμάκου) και στις 12 εβδομά-
δες. Στο δεύτερο σκέλος της μελέτης, χορηγήθηκε
σε 40 ασθενείς το εικονικό φάρμακο ή το tildrakizu-
mab σε δόση 3 mg/kg ή 10 mg/kg τις εβδομάδες 0,
4 και 8. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 1 έτος
μετά την αρχική έγχυση. Να σημειωθεί ότι διενεργή-
θηκε και βιοψία του δέρματος. Το τρίτο σκέλος της
μελέτης προστέθηκε μετά από την παρατήρηση ότι
υπήρχε αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε χαμη-
λές δόσεις. Εντάχθηκαν 12 ασθενείς και έλαβαν til-
drakizumab σε δόση 0,05 mg/kg, ή 0,1 mg/kg, ή
εικονικό φάρμακο σε αναλογία 2:1:1.

Δόσεις των 3 mg/kg ή 10 mg/kg κάθε 4 εβδομά-
δες είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση, που
υποδεικνύεται από μία μείωση 75% του δείκτη PASI,

στους περισσότερους ασθενείς με ελάχιστες ανεπι-
θύμητες αντιδράσεις. Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη
ενέργεια ήταν σπασμοί, οι οποίοι παρουσιάσθηκαν
σε έναν ασθενή, ο οποίος προσπαθούσε να διακόψει
μια βενζοδιαζεπίνη κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Σχόλιο - Jeffrey P. Callen, MD

Αυτή είναι η δεύτερη βιβλιογραφική αναφορά για
ένα φάρμακο που στοχεύει την IL-23. Ο Krueger και
οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μια πολυκεντρι-
κή μελέτη που υποστηρίχτηκε από τον κατασκευα-
στή του φαρμάκου BI 655066, ένα πλήρως ανθρώπι-
νο IgG1 αντίσωμα για την ψωρίαση. Και στις δύο αυ-
τές μελέτες το φάρμακο χορηγήθηκε ενδοφλεβίως
και οδήγησε σε σημαντική κλινική βελτίωση. Ωστό-
σο, κατά τη γνώμη μου, το μέλλον για αυτά τα φάρ-
μακα, σε μια αγορά με αρκετές εναλλακτικές επιλο-
γές θα είναι πολύ περιορισμένο, αν το φάρμακο δεν
μπορεί να χορηγηθεί υποδόρια ή ενδομυϊκά.

Kopp T et al. Clinical improvement in psoriasis with speci-
fic targeting of interleukin-23. Nature 2015 May 14;
521:222

Krueger JG et al. Anti-IL-23A mAb BI 655066 for trea-
tment of moderate-to-severe psoriasis: Safety, efficacy,
pharmacokinetics, and biomarker results of a single-ri-
sing-dose, randomized, double-blind, placebo-controlled
trial. J Allergy Clin Immunol 2015 Mar 11; 
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Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»:
http://www.syggros-hosp.gr. Επιλέγοντας το εικονί-
διο του Περιοδικού, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για το περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολο-
γίας Αφροδισιολογίας».

Author guidelines are available online at the site
of “Andreas Syggros” Hospital: http://www.syg-
gros-hosp.gr. By clicking on the Journal’s Cover, de-
tailed information for the Journal “Hellenic Derma-
to-Venerological Review” are available.

Õðï âï ëÞ άρθρων

Η υποβολή των άρθρων γίνεται:
• Ηλεκτρονικά: Κατερίνα Σεριώτη, e-mail: kathyse-

riotis@yahoo.com
• Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Για το περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Αθήνα

Η εργασία υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο, καθώς
και σε δισκέτα ή CD. Οι εικόνες και οι πίνακες υποβάλ-
λονται σε δύο (2) αντίγραφα και μπορούν να είναι και
έγχρωμα. Στο πίσω μέρος των εικόνων να αναγράφεται ο
τίτλος της εργασίας. Τα χειρόγραφα των εργασιών που
δημοσιεύονται δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

1. Άρθρα σύνταξης

Σύντομα άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέ-
ματα, που γράφονται με την προτροπή της Συντακτι-
κής Επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύν-
ταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες
περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.

2. Ανασκοπήσεις

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,

στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες
απόψεις, περίπου 3000-5000 λέξεων. Γίνονται δε-
κτές ανασκοπήσεις γραμμένες από έναν ή το πολύ
δύο συγγραφείς.

3. Ερευνητικές εργασίες

Κλινικές δοκιμές ή κλινικές παρατηρήσεις και πει-
ραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρα-
κτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό
πρωτόκολλο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη
μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτε-
λέσματα. Να έχουν έκταση περίπου 3000 λέξεων.

4. Θεραπευτικές εργασίες

Πρόκειται για εργασίες πρωτότυπες ή ανασκοπή-
σεις με σκοπό να εξαχθούν θεραπευτικά αποτελέ-
σματα.

5. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες

Πρόκειται για εργασίες οι οποίες αφορούν σε μι-
κρό ή μεγάλο αριθμό ασθενών, όπου συνδυάζεται η
κλινική παρατήρηση και εμπειρία με την επιλεγμένη
εργαστηριακή διερεύνηση, προκειμένου να εξαχθούν
διαγνωστικά συμπεράσματα.

6. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Γίνονται δεκτά άρθρα, εφόσον αφορούν σε νέα ή
πολύ σπάνια νοσήματα ή εφαρμόστηκαν νέα διαγνω-
στικά κριτήρια και έχει ακολουθηθεί νέα θεραπευτι-
κή μεθόδευση με ελεγμένο το αποτέλεσμα.

7. Ιατρική επικαιρότητα και ειδικά άρθρα

Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων πά-
νω σε συγκεκριμένο θέμα (highlights). Συγγραφή μι-
κρού αριθμού 3-4 σελίδων πάνω σε εξειδικευμένο
θέμα. Βραχείες ενημερωτικές δημοσιεύσεις.

8. Γενικά θέματα

Θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες της

Oδηγίες για τους Συγγραφείς

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26:3 173-175, 2015

8-odigies_Layout 1  6/10/2015  5:02 μμ  Page 173



υγείας και δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες άρ-
θρων του περιοδικού. Ιατροκοινωνικά θέματα και οι-
κονομικές αναλύσεις που αφορούν στη Δημόσια
Υγεία.

9. Δερματοχειρουργική

Άρθρα τα οποία δίνουν έμφαση στη χειρουργική
σκοπιά της Δερματολογίας.

10. Γράμματα προς τη Σύνταξη

Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα,
πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις
για ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό
κλπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

11. Ιστοπαθολογία – Δερματολογία

Άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ιστολογική ει-
κόνα των δερματοπαθειών.

12. Αυτο-αξιολόγηση γνώσεων

Είναι γνωστή η μέθοδος της αυτo-αξιολόγησης
και γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα (βλ. Ameri-
can Academy of Dermatology).

13. Επιλεγμένη βιβλιογραφική ενημέρωση

Αφορά στην καταχώρηση περιλήψεων άρθρων,
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή πραγμα-
τική χρησιμότητα για την ιατρική πράξη και προέρ-
χονται από το διεθνή ιατρικό τύπο. Στόχος είναι η
ιατρική πληροφόρηση όσο το δυνατόν ευρύτερου
ιατρικού κοινού, που δεν έχει τη δυνατότητα προ-
σπέλασης στο διεθνή ιατρικό τύπο. Πρότυπο: Exer-
pta Medica.

14. Βιβλιοκριτική

15. Διατριβές

16. Διεθνής ενημέρωση

Ορισμένα από τα τεύχη του περιοδικού μπορούν
να είναι μονοθεματικά και εκδίδονται από έναν ή
δύο προσκεκλημένους, από τη Συντακτική Επιτροπή
του περιοδικού, εκδότες (guest-editors), οι οποίοι
είναι υπεύθυνοι για τα τεύχη αυτά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση
γράφονται στη δημοτική. Πρέπει να είναι δακτυλο-
γραφημένα από τη μία πλευρά των σελίδων, με δι-
πλό διάστημα σε λευκό χαρτί.

Περιλαμβάνουν τίτλο, περίληψη ελληνική και αγ-
γλική, λέξεις ευρετηρίου στα ελληνικά και στα αγγλι-
κά, δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, κείμενο, βι-
βλιογραφία, πίνακες και εικόνες.

Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων να
γράφεται ολόκληρο στην ονομαστική. Ακολουθεί η
κλινική, το ίδρυμα ή το εργαστήριο, από το οποίο
προέρχεται η εργασία, και η διεύθυνση, το τηλέφω-
νο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέ-
ος που είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία.

Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς αναθεωρούνται
συνεχώς και δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος κάθε
χρόνου.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

Είναι ευθύνη των συγγραφέων να δηλώνουν την
παρουσία ή απουσία σύγκρουσης συμφερόντων στην
σελίδα τίτλου του άρθρου.

Προηγούμενη ταυτόχρονη δημοσίευση

Τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό θεωρεί-
ται ότι μπορούν να δημοσιευτούν, με την προϋπόθεση
ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δη-
μοσιευτεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε
άλλο περιοδικό. Δημοσιεύονται όμως τελικά αποτελέ-
σματα εργασιών που δημοσιεύτηκαν ως πρόδρομες
ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρει στη συνοδευτική επιστολή αν η εργασία έχει
υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν
έχει –κατά οποιονδήποτε τρόπο – δημοσιευτεί μερικά
ή ολικά. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνυπο-
βάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων αυτών, για να
εκτιμάται ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης.

Ό,τι δημοσιεύεται σε περιοδικό του εξωτερικού,
μπορεί να αναδημοσιευτεί με γραπτή έγκριση του
διευθυντή σύνταξης.

Περίληψη

Η περίληψη και στις δύο γλώσσες (ελληνικά, αγ-
γλικά) να περιλαμβάνει τα μηνύματα της εργασίας το
πολύ σε 200 λέξεις.
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Λέξεις – κλειδιά

3-6 λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο να
αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σει-
ρά που εμφανίζονται. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο
αναγράφονται μόνο αυτές που εμφανίζονται στο κεί-
μενο, ως εξής:
α. Περιοδικά. Γράφονται τα επώνυμα και τα αρχικά

των ονομάτων όλων των συγγραφέων, εφόσον είναι
μέχρι τρεις (για πάνω από τρεις να αναγράφεται η
ένδειξη και συν ή et al). Ακολουθεί ο τίτλος του άρ-
θρου, το περιοδικό στην καθιερωμένη του συντομο-
γραφία, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα του άρθρου, π.χ. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
Όταν πρόκειται για συμπλήρωμα, αναφέρεται
αμέσως μετά το έπος, π.χ. 1989; 28 (Suppl 1):
629-630.

β. Βιβλία. Γράφεται το επώνυμο και το αρχικό του
ονόματος του συγγραφέα/ων, ο τίτλος του βιβλί-
ου, η έκδοση, ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης, το
έτος^ π.χ., Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et
al. Textbook of Dermatology. 4th ed. Oxford:
Blackwell Scientific Publications, 1986.

Όταν αναφέρεται ένα κεφάλαιο από ένα βιβλίο,
γράφεται ως εξής: Επώνυμο, αρχικά ονόματος συγ-
γραφέα, τίτλος κεφαλαίου. Στο /In: Συγγραφείς βι-
βλίου, τίτλος βιβλίου, τόπος έκδοσης, εκδότης, έτος,
σελίδες^ π.χ., 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.

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία.jpeg ή.tiff μορφή. Σε περίπτωση
που μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητα του ασθε-
νούς θα πρέπει να αποστέλλεται φόρμα συγκατάθε-
σης φωτογραφιών. Οι λεζάντες των φωτογραφιών να
παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Συνοδευτική επιστολή παραχώρησης copyright

Όλα τα χειρόγραφα να συνοδεύονται από επιστο-
λή που να υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την
αλληλογραφία συγγραφέα. Η συνοδευτική επιστολή
πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι τα χειρόγραφα
έχουν εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς, καθώς
και ότι ο συγγραφέας μεταβιβάζει το copyright της
εργασίας και των φωτογραφιών στη Σύνταξη του πε-
ριοδικού.
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