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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Pseudoxanthoma Elasticum ή Ελαστορηξία ή συντομογραφικά στην βιβλιογρα-
φία PXE, είναι μια σπανιότατη νόσος που οφείλεται σε γενετική διαταραχή, η οποία 
χαρακτηρίζεται από σταδιακή επασβέστωση και κατακερματισμό των ελαστικών ινών 
του δέρματος, του αμφιβληστροειδή χιτώνα και του καρδιαγγειακού συστήματος. 
Έχει αναδειχθεί επίσης, ότι η πάθηση αυτή προάγει την αθηρωματική εκφύλιση των 
περιφερικών αγγείων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή της αντιμε-
τώπισης ενός ασθενούς ο οποίος πάσχει από τη σπάνια αυτή νόσο, με ασυνήθιστη 
εντόπιση αθηρωμάτωσης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση ασθενών με πρόωρη αθηρωμάτωση των περιφερικών αγγείων.
Ασθενής, άνδρας 58 ετών, με διαγνωσμένο PXE, προσήλθε στην Κλινική μας με 
αμφοτερόπλευρη διαλείπουσα χωλότητα σε μικρή απόσταση (~50 μ.), κύρια στο 
αριστερό κάτω άκρο, επιδεινούμενη τα τελευταία χρόνια. Ο ασθενής παρουσίαζε τις 
τυπικές δερματικές αλλοιώσεις της νόσου στην περιοχή των μασχαλιαίων βόθρων, 
του τραχήλου και των μηροβουβωνικών πτυχών, καθώς και σημαντικού βαθμού 
απώλεια όρασης και στα τα δύο μάτια (02/10). Εκ του λοιπού ατομικού αναμνη-
στικού, είναι πρώην καπνιστής και πάσχει από αρτηριακή υπέρταση για την οποία 
λαμβάνει Amlodipine, 5mg την ημέρα. Κατά την φυσική εξέταση παρατηρήθηκε 
απουσία αρτηριακών σφύξεων στις μηριαίες αρτηρίες άμφω και οι κνημοβραχιό-
νιοι δείκτες (ΑΒΙ) ήταν 0,64 στο δεξί και 0,4 στο αριστερό κάτω άκρο, αντίστοιχα. 
Σε γενόμενο αγγειογραφικό έλεγχο με ΜRA κοιλιακής αορτής, λαγονίων αρτηριών 
και αγγείων των κάτω άκρων, αναδείχθηκε πλήρης απόφραξη της κοινής λαγονίου 
αρτηρίας αριστερά σε όλο της το μήκος και προαποφρακτική στένωση της δεξιάς 
κοινής λαγονίου αρτηρίας.
Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με ενδαγγειακή επανασυραγγοποίηση της 
αριστερής λαγονίου αρτηρίας και τοποθέτηση φιλούμενων stents στις εκφύσεις των 
κοινών λαγονίων αρτηριών. Σήμερα, 6 μήνες μετεγχειρητικά ο ασθενής έχει καλώς, 
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χωρίς συμπτώματα διαλείπουσας χωλότητας.
To PXE είναι μία σπάνια νόσος, η οποία όμως προκαλεί 
με μεγάλη συχνότητα νόσο των περιφερικών αγγείων, 
συνήθως κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου. H διά-
γνωση συνήθως είναι δυσχερής και απαιτείται ισχυρή 
κλινική υποψία και γνώση της νόσου σε νέους ασθενείς 
προσερχόμενους με διαλείπουσα χωλότητα, δερματικές 
αλλοιώσεις και σημαντική έκπτωση της όρασης. 

Λέξεις κλειδιά: Pseudoxanthoma elasticum, διαλείπουσα χω-
λότητα, δερματικές αλλοιώσεις, αγγειοπλαστική με τοποθέτηση 
φιλούμενων stents, ενδαγγειακή επανασυραγγοποίηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το PXE είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή, η οποία 
χαρακτηρίζεται από προοδευτική επασβέστωση και 
κατακερματισμό των ελαστικών ινών στην μέση και εν 
τω βάθει στιβάδα του θηλώδους χορίου του δέρματος, 

τη μεμβράνη του Bruch του οφθαλμού και του μέσου 
χιτώνα των αιμοφόρων αγγείων. Στη βιβλιογραφία έχουν 
αναφερθεί και περιπτώσεις βλαβών του ενδοκαρδίου, 
του περικαρδίου, του ουροποιητικού συστήματος και 
των πνευμόνων1. Το PXE περιγράφτηκε πρώτη φορά 
σαν ξεχωριστή νοσολογική οντότητα από τον Γάλλο 
Δερματολόγο Jean Darier, τo 1896. Ο επιπολασμός της 
νόσου στις ΗΠΑ έχει υπολογιστεί σε 1 νέα περίπτωση 
ανά 25.000–100.000 άτομα, απαντάται σε όλες τις φυλές 
με περίπου την ίδια συχνότητα, ενώ ο λόγος γυναικών-
ανδρών είναι 2:12. Εικάζεται από τους Ερευνητές ότι 
οφείλεται σε μετάλλαξη ενός αυτοσωματικού υπολει-
πόμενου γονιδίου το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 
ABCC6/MRP6, άγνωστος παρόλα αυτά παραμένει ο 
ακριβής μηχανισμός με τον οποίο δημιουργούνται οι 
κλινικές εκδηλώσεις της νόσου3. Η μέση ηλικία έναρξης 
των συμπτωμάτων είναι περίπου τα 13 έτη, παρότι αυτή 
μπορεί να ποικίλει από την βρεφική ηλικία έως και τα 
70 έτη. Η πρόωρη αθηρωμάτωση των αρτηριών που 
συναντάται στη νόσο αυτή τείνει να εντοπίζεται στις 
αρτηρίες κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου, για το 
λόγο αυτό και η περίπτωση που παρουσιάζεται έχει 
ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στη διεθνή βιβλιογραφία ανα-
φέρεται μόλις 1 (μία) περίπτωση λαγονίου εντόπισης 
αθηρωματικών βλαβών σχετιζομένων με PXE4.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ασθενής, άνδρας 58 ετών, προσήλθε στο Εξωτερικό 
Ιατρείο της Κλινικής μας αιτιώμενος διαλείπουσα χωλό-
τητα λίγων μέτρων (περίπου 50 μ.), η οποία παρουσίαζε 
επιδείνωση το τελευταίο έτος. Στον ασθενή διαγνώστηκε 
PXE στα 27 του έτη, οπότε και άρχισε η επιδείνωση 
της όρασής του(Eικόνα 1 και Εικόνα 2). Δερματικές 

Εικόνα 1 και Εικόνα 2. Βυθοσκοπήσεις του ασθενούς, όπου φαίνονται στοιχεία παλαιών μικροαιμορραγιών και 
εσχαροποίησης των αμφιβληστροειδών χιτώνων.

Εικόνα 3. Προεγχειρητική MRA, όπου αναγνωρίζονται οι 
αρτηριακές βλάβες.
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αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν πρώτη φορά σε ηλικία 7 
περίπου ετών, στην περιοχή του τραχήλου. Μετά την 
πρώτη οφθαλμική αιμορραγία, μετέβη σε εξειδικευμέ-
να κέντρα της αλλοδαπής όπου υποβλήθηκε σε 8-10 
θεραπευτικές συνεδρίες με Laser. Έκτοτε η κεντρική 
του όραση είναι κακή (2/10)(Εικόνα 1 και Εικόνα 2). 
Υποβλήθηκε επίσης σε κοσμητική επέμβαση στο δέρμα 
του τραχήλου προκειμένου να απαλλαγεί από τις δερ-
ματικές αλλοιώσεις. Μετά από ενδελεχή καρδιολογικό 
έλεγχο (Η.Κ.Γ, U/S καρδίας) και έλεγχο του πεπτικού 
συστήματος (γαστροοισοφαγοσκόπηση, κολονοσκό-
πηση), ο ασθενής δεν αποδεικνύεται να πάσχει από 
στεφανιαία νόσο ούτε να έχει εστίες αιμορραγιών στον 
πεπτικό σωλήνα. Ο ασθενής παρακολουθείται επίσης 
σε εξειδικευμένο κέντρο έρευνας PXE στην Νέα Υόρκη, 
όπου ο ίδιος και η απόγονός του έχουν δώσει δείγματα 
αίματος για την Διεθνή Τράπεζα ιστού και αίματος των 
ασθενών που πάσχουν από PXE. Εκ του λοιπού ατομικού 
αναμνηστικού, ο ασθενής είναι πρώην καπνιστής 30pack/

years, πάσχει από αρτηριακή υπέρταση για την οποία 
λαμβάνει Amlodipine 5mg. ημερησίως και αναφέρει 
ιστορικό ήπιας κατάθλιψης υπό αγωγή με Effexor. Τέλος, 
από ετών, υποβλήθηκε σε σπονδυλεκτομή για θεραπεία 
δισκοκοίλης Α2-Α3.

Κατά την κλινική εξέταση, παρατηρήθηκε απουσία 
αρτηριακών σφύξεων στις μηριαίες αρτηρίες άμφω 
και οι κνημοβραχιόνιοι δείκτες (ΑΒΙ) ήταν 0,64 στο 
δεξί και 0,4 στο αριστερό κάτω άκρο, αντίστοιχα. Σε 
σχετικό αγγειγραφικό έλεγχο με ΜRA κοιλιακής αορτής, 
λαγονίων αρτηριών και αγγείων κάτω άκρων διενερ-
γηθέντα αλλαχού, αναδείχθηκε πλήρης απόφραξη της 
αριστερής κοινής λαγονίου αρτηρίας αριστερά και 
προαποφρακτική στένωση της δεξιάς κοινής λαγονίου 
αρτηρίας (Εικόνα 3).

Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με ενδαγγειακή 
επανασυραγγοποίηση της αριστερής λαγονίου αρτηρίας 
και τοποθέτηση φιλούμενων stents στις εκφύσεις των 
κοινών λαγονίων αρτηριών4 (Εικόνες 4-7).

Εικόνες 4-7. Διεγχειρητικές αγγειογραφίες.
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Η επέμβαση έγινε με περιοχική αναισθησία και παρα-
σκευή των μηριαίων αρτηριών, άμφω. Η επανασυραγγο-
ποίηση της αριστερής κοινής λαγονίου αρτηρίας έγινε με 
τη βοήθεια καθετήρα τύπου Vertebral και χρήση σκληρού 
υδρόφιλου σύρματος 0,35” inch (Terumo Stiff). Έγινε 
προδιαστολή των βλαβών με φιλούμενα μπαλόνια 8mm 
και η αγγειοπλαστική ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση 
balloon - expandable stents 9x58mm (ΑΡ) και 9x38mm 
(ΔΕ). Μετά το πέρας της αγγειοπλαστικής έγινε εκτομή 
τμήματος της επιγαστρίου αρτηρίας, καθώς και δερμα-
τικού ιστοτεμαχίου από το δέρμα της μηροβουβωνικης 
πτυχής, τα οποία στάλθηκαν για Ιστολογική Εξέταση. 
Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε κοινό θάλαμο νοσηλείας, 
ετέθη σε διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και μετά από 
ομαλή μετεγχειρητική πορεία 3 (τριών) ημερών έλαβε 
εξιτήριο. Το πόρισμα της Ιστολογικής Εξέτασης της 
ληφθείσας αρτηρίας περιγράφει ικανού βαθμού αρτη-
ριοσκληρωτικές αλλοιώσεις, με ινοελάστωση του έσω 
χιτώνα και θέσεις ασβεστοποίησης (τυπική εικόνα PXE), 
ενώ όσον αφορά την Ιστολογική Εξέταση του τεμαχίου 
δέρματος, παρατηρούνται κατά θέσεις ήπια ίνωση και 
εστιακά ήπιες περιαγγεικές φλεγμονώδεις διηθήσεις. 
Ευρήματα που θεωρούνται χαρακτηριστικά της PXE και 
δεν παραπέμπουν σε κλασική αθηρωματική νόσο. 

Σήμερα, 6 μήνες μετεγχειρητικά, ο ασθενής έχει κα-
λώς, με ψηλαφητό σφυγμό των κάτω άκρων έως την 
περιφέρεια, με κνημοβραχιόνιο δείκτη 1,0 (ΔΕ) και 
1,05 (ΑΡ), χωρίς συμπτώματα διαλείπουσας χωλότητας 
(Εικόνες 8 και 9). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το PXE είναι γνωστό ότι προάγει την πρόωρη αθηρω-
μάτωση των στεφανιαίων, αλλά και των περιφερικών 
αρτηριών5. Παρόλα αυτά, η σπανιότητα της νόσου και 
η σποραδικότητα με την οποία εμφανίζεται ακόμα και 
σε οικογένειες οι οποίες φέρουν το πάσχον γονίδιο, 
καθιστούν τη διάγνωση και τη μελέτη της εξαιρετικά 
δυσχερή. Η περίπτωση ασθενούς την οποία περιγρά-
φουμε αναδεικνύει το γεγονός ότι η νόσος μπορεί να έχει 
«άτυπες» εντοπίσεις (λαγόνιες αρτηρίες). Η ενδαγγειακή 
μέθοδος που επιλέχθηκε για την αντιμετώπιση του εν 
λόγω ασθενή δείχνει να είναι η θεραπεία εκλογής, όμως 
δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη βιβλιογραφία που να 
το αποδεικνύουν. Είναι γεγονός ότι χρειάζονται ακόμα 
μεγαλύτερες μελέτες ασθενών με PXE, προκειμένου να 
αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια της 
ενδαγγειακής θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς.

ABSTRACT

a rare case of patient with pxe and aortoiliac 
occlusion

Siskos D., Giannakakis S., Papacharalampous G., Makris 
S., Pyrgakis K., Psyllas A., Maltezos C.

vascular surgery department - general hospital of 

Εικόνες 8 και 9. dsA 6 μήνες μετά την αγγειοπλαστική των λαγονίων αρτηριών.
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Athens “kAt”

Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is a rare, genetic 
disorder characterized by progressive calcification and 
fragmentation of elastic fibers in the skin, the retina, and 
the cardiovascular system, which is termed as elastor-
rhexia. PXE commonly involves the elastic fibers present 
in the mid and deep reticular dermis of skin, the Bruch 
membrane of the eye, and the blood vessels. Cases of 
involvement of the endocardium and the pericardium of 
the heart, the urinary tract, and pulmonary tissue have 
also been reported. The purpose of this case presentation 
is to report the case of a PXE patient with an atypical 
localization of atherosclerotic lesion (iliac arteries), 
and that this rare disease should always be included 
in the differential diagnosis of patients with premature 
atheromatosis. 

A 58 year old patient, suffering from elastorrhexia, 
came to our Clinic to seek advice for his severe lower 
limb claudication. The patient presented with the typical 
skin lesions of the disease in the area of the axillae and 
lower abdomen as well as severe vision loss in both 
eyes. He was an ex-smoker and suffered from arterial 
hypertension for which he was receiving Amlodipine 
5mg. During physical examination, he had absent arte-
rial pulses over the femoral arteries and the ABI indexes 
were 0.64 for the right leg and 0.4 for his left leg. The 
image of the MRA of his aorta, iliac arteries and lower 
limb arteries demonstrated total occlusion of the left 
common iliac artery and preocclusive stenosis of the 
orifice on the right common iliac artery. 

The patient was treated successfully by angioplasty 
with kissing stents placement at the iliac arteries and 6 
months later he is symptom-free with ABI indexes 1.0 
on the left and 1.05 on the right leg, respectively.

PXE is a well-documented cause of premature athero-
sclerosis of the coronary and peripheral vessels. The fact 
that this particular disease is so rare and so sporadic in 
its prevalence makes it difficult to diagnose and study it. 
This case report presentation has as a primary goal to 
show that the disease may cause atypical localizations 
of atherosclerosis (iliac arteries) and secondary we want 
to demonstrate that endovascular treatment in these 
patients may be a safe and viable option.

Key words: Pseudoxanthoma elasticum, limb claudication, 
skin lesions, angioplasty with kissing stents, endovascular 
treatment.
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