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επιστημονικές σελίδες

Τ ο δακτυλιοειδές κοκκίωμα είναι μια φλεγ-
μονώδης, χρόνια, αυτοπεριοριζόμενη 
δερματοπάθεια του χορίου, η οποία εκ-

δηλώνεται κλινικά με βλατίδες σε δακτυλιοειδή 
διάταξη. Συνήθως εντοπίζονται στη ραχιαία 
επιφάνεια των άκρων χειρών και ποδών, στους 
αγκώνες και στα γόνατα, ενώ ενίοτε γενικεύεται 
σε όλο τον κορμό. 

Η νόσος εμφανίζεται πιο συχνά σε παιδιά και 
νεαρούς ενήλικες, με επικράτηση των γυναικών 
σε αναλογία 2:1. Η αιτιολογία της νόσου είναι 
άγνωστη. Ωστόσο ενοχοποιούνται κάποιοι προ-
διαθεσικοί παράγοντες, όπως ορισμένες ιογενείς 
λοιμώξεις: ιός ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου 
(HIV), ιός της ηπατίτιδας C (HCV), ιός Epstein-Barr 
(EBV), ιός του απλού έρπητα (HSV) και ιός της 
ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV). Επίσης, έ-
χει περιγραφεί ανάπτυξη δακτυλιοειδούς κοκκιώ-
ματος μετά από δήγμα εντόμων, τοπικό τραυμα-
τισμό, ενδοδερμική αντίδραση, HBV εμβολιασμό, 
θεραπεία με βιταμίνη D3, θεραπεία με PUVA ή 
μετά από αγχωτικές καταστάσεις. 

Με τη μεσολάβηση ανοσολογικών μηχανισμών 
αναπτύσσεται φλεγμονή γύρω από τα αιμοφό-
ρα αγγεία, ενώ συμβαίνουν αλλοιώσεις του κολ-
λαγόνου και του ελαστικού ιστού. Η αγγειΐτιδα 
ωστόσο δεν είναι του τύπου της λευκοκυττοκλα-
στικής αγγειΐτιδας. 

Υπάρχουν τέσσερις μορφές δακτυλιοειδούς κοκ-
κιώματος: το εντοπισμένο, το γενικευμένο, το υ-
ποδερματικό και το διατιτραίνον. Το εντοπισμένο 
αποτελεί την πιο συχνή μορφή, προσβάλλει κυρί-
ως παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Οι βλατίδες είναι 
επίπεδες, στέρεες, σαφώς περιγεγραμμένες, ερυ-
θρές ή στο χρώμα του δέρματος, ποικίλου μεγέ-
θους και δημιουργούν δακτυλιοειδή και τοξοει-
δή σχήματα. Κατανέμονται επιλεκτικά στη ραχι-
αία επιφάνεια των άκρων χειρών και ποδών, στα 
δάκτυλα και λιγότερο συχνά πάνω στις αρθρώ-
σεις. Το γενικευμένο δακτυλιοειδές κοκκίωμα εμ-
φανίζεται σε ασθενείς μικρότερους των 10 ετών ή 
μεγαλύτερους των 40. Είναι ένα διάσπαρτο βλα-
τιδώδες εξάνθημα που προσβάλλει συχνά τον 
κορμό, την περιοχή του λαιμού και τα άκρα, χω-
ρίς οι βλάβες να δημιουργούν πάντα δακτυλιο-
ειδείς σχηματισμούς. Το υποδερματικό δακτυλι-
οειδές κοκκίωμα είναι ένα ανώδυνο οζίδιο μαλα-
κού ιστού, που εντοπίζεται στα άκρα (ειδικά στο 
πρόσθιο μέρος της κνήμης) ή στο τριχωτό της 
κεφαλής και παρουσιάζεται σχεδόν αποκλειστικά 
σε υγιή παιδιά. Τέλος, το διατιτραίνον είναι σπά-
νιο και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ομφαλω-
τές ή/και εφελκιδοποιημένες βλατίδες που εδρά-
ζονται στη ραχιαία επιφάνεια των άκρων χειρών, 
καθώς και από την ύπαρξη φλυκταινωδών βλα-
βών και ουλών.

Η κλινική διερεύνηση αποτελεί τον ακρογωνι-
αίο λίθο της διάγνωσης, με τη βιοψία δέρματος 
να επιβεβαιώνει τη διάγνωση σε αμφίβολες πε-
ριπτώσεις. Η ιστολογική εξέταση αποκαλύπτει ε-
στιακή εκφύλιση του κολλαγόνου στο ανώτερο 
και μέσο χόριο, που περιβάλλεται από κοκκίω-

μα ιστιοκυττάρων κάτω από την υγιή επιδερμί-
δα. Σε πιο παλιές βλάβες μπορεί να εμφανιστούν 
Τ-λεμφοκύτταρα και ινοβλάστες.

Ο εργαστηριακός έλεγχος συνήθως δεν κρίνε-
ται αναγκαίος, εκτός από την περίπτωση του δι-
άσπαρτου τύπου, στον οποίο η γλυκοζυλιωμένη 
αιμοσφαιρίνη, HIV, HBV και HCV πρέπει να δι-
ερευνηθούν οροδιαγνωστικά. Επίσης, χρήσιμος 
θα ήταν ο έλεγχος της ενεργοποιητικής ορμόνης 
του θυρεοειδούς (TSH) και των αντιθυρεοειδικών 
αντισωμάτων πριν από τη χορήγηση φαρμάκων 
που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη λειτουρ-
γία του θυρεοειδούς σε ασθενείς με δακτυλιοειδές 
κοκκίωμα. Η διαφορική διάγνωση μπορεί να γίνει 
με άλλες δακτυλιοειδείς βλάβες όπως: δερματο-
φυτία, μεταναστευτικό ερύθημα, σαρκοείδωση, 
ομαλός λειχήνας. Με βλατιδώδεις βλάβες όπως: 
λιποειδική νεκροβίωση, βλατιδώδης σαρκοείδω-
ση, ομαλός λειχήνας και λεμφοκυτταρική διήθη-
ση του Jessner. Όσον αφορά στον υποδερματικό 
τύπο μπορεί να μιμείται τα ρευματοειδή οζίδια, 
τόσο από ιστολογική, όσο και από κλινική άπο-
ψη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια νόσος του 
συνδετικού ιστού. Η νόσος παρέρχεται εντός δι-
ετίας στο 75% των ασθενών, αλλά οι υποτροπές 
είναι συνήθεις (40%), αποδράμουν όμως και αυ-
τές. Το δακτυλιοειδές κοκκίωμα είναι μία εντοπι-
σμένη δερματοπάθεια και όχι δείκτης εσωτερικής 
νόσου, οπότε θα πρέπει να καθησυχάζεται ο α-
σθενής, γιατί η αυτόματη υποχώρηση είναι ο κα-
νόνας. Ωστόσο, η επιλογή της θεραπείας θα πρέ-
πει να γίνεται με βάση την ηλικία του ασθενούς, 
την κλινική μορφή, την έκταση της νόσου και την 
αισθητική και λειτουργική ανικανότητα. Οι συνι-
στώμενες θεραπείες είναι οι παρακάτω:

Στο εντοπισμένο δακτυλιοειδές κοκκίωμα η 
κρυοθεραπεία αποδείχθηκε αποτελεσματική και 
ασφαλής. Επιφανειακές βλάβες ανταποκρίνονται 
στη θεραπεία με ψεκασμούς υγρού αζώτου, αλ-
λά μακροχρόνια μπορεί να εμφανιστεί υπομε-
λάγχρωση στην περιοχή της βλάβης και υπερμε-
λάγχρωση περιφερικά αυτής. Προσωρινές ανεπι-
θύμητες ενέργειες είναι το άλγος, ο σχηματισμός 
πομφόλυγας και το εντοπισμένο οίδημα. Επίσης 
είναι δυνατή η ενδοβλαβική έγχυση τριαμσινο-
λόνης, αλλά με τον κίνδυνο της δευτεροπαθούς 
ατροφίας, όπως επίσης και τα τοπικά κορτικο-
στεροειδή μπορούν να εφαρμοστούν κάτω από 
κλειστή περίδεση, με τον κίνδυνο όμως ατροφί-
ας του γειτονικού δέρματος.

Η εκτομή των βλαβών συνιστάται στο υποδερ-
ματικό δακτυλιοειδές κοκκίωμα, όταν υπάρχει σο-
βαρή λειτουργική διαταραχή. Το γενικευμένο δα-
κτυλιοειδές κοκκίωμα συχνά είναι ανθεκτικό στη 
θεραπεία. Σαν πρώτη θεραπεία συνιστάται η χο-

ρήγηση σουλφονών (δαψόνη 100mg/ημέρα για 
6-8 εβδομάδες), με ανεπιθύμητες ενέργειες, αιμο-
λυτική αναιμία και μεθαιμοσφαιριναιμία, οπότε 
είναι απαραίτητος ο συστηματικός αιματολογικός 
έλεγχος. Η θεραπεία με PUVA μπορεί να βελτιώ-
σει το εξάνθημα και προφανώς να το θεραπεύ-
σει κιόλας, αλλά απαιτείται παρατεταμένη θερα-
πεία συντήρησης για τη διατήρηση ενός σταδίου 
ελεύθερου νόσου και δεν συνιστάται για παιδιά 
ηλικίας κάτω των 12 ετών. Τα ρετινοειδή όπως 
η ισοτρετινοΐνη (0.5mg/kg ημερησίως) μπορεί 
μερικές φορές να είναι αποτελεσματικά, πρέπει 
όμως να λαμβάνονται για τουλάχιστον 3 μήνες. 
Τέλος τα ανθελονοσιακά (χλωροκίνη ή υδροξυ-
χλωροκίνη στην αρχική δόση των 3mg/kg ημε-
ρησίως και 6mg/kg ημερησίως, αντιστοίχως, για 
3 εβδομάδες και ύστερα στη μισή δόση για 3 ε-
βδομάδες) αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και α-
σφαλή για τον έλεγχο του διάσπαρτου δακτυλι-
οειδούς κοκκιώματος στα παιδιά. Σε 10 ημέρες 
παρατηρήθηκαν τα πρώτα σημάδια υποχώρησης 
και πλήρη ίαση σε 4-6 εβδομάδες. Επιχρίσματα 
αίματος, κρεατινίνη ορού, κάθαρση κρεατινίνης 
και ηπατικά ένζυμα πρέπει να ελέγχονται κάθε 2 
εβδομάδες. Πειραματικά, για το εντοπισμένο δα-
κτυλιοειδές κοκκίωμα έχει χρησιμοποιηθεί τοπικά 
βιταμίνη Ε, δύο φορές ημερησίως, κάτω από κλει-
στή περίδεση για δύο εβδομάδες. Οι βλάβες εί-
χαν σχεδόν υποχωρήσει. Για το γενικευμένο δα-
κτυλιοειδές κοκκίωμα χρησιμοποιήθηκε κυκλο-
σπορίνη (6mg/ημερησίως για 1 μήνα και στη 
συνέχεια 3mg/ημερησίως για 3 μήνες) με καλά 
αποτελέσματα, αφού μετά το πέρας της θεραπεί-
ας παρατηρήθηκε πλήρης ίαση και δεν υπήρχαν 
υποτροπές κατά τη διάρκεια του επόμενου χρό-
νου. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχονται 2 φορές 
το μήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας τα επί-
πεδα της κυκλοσπορίνης και τα επίπεδα της κρε-
ατινίνης ορού. Η πεντοξυφιλλίνη για 4 εβδομάδες 
χορήγησης βοήθησε στην υποχώρηση της πλειο-
ψηφίας των βλατίδων και χωρίς ανεπιθύμητες ε-
νέργειες και τέλος σε ασθενή με ηπατίτιδα C υπό 
θεραπεία με α-ιντερφερόνη που είχε χορηγηθεί 
για τη χρόνια ηπατίτιδα παρατηρήθηκε πλήρης 
υποχώρηση των βλαβών.

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
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Εικόνα 1. Σπάνια εντύπωση στο μέτωπο. Δακτυλιοειδείς 
και κυκλοτερείς σχηματισμοί με πρωτογενή βλάβη 
την βλατίδα.




