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Ελκώσεις-έλκη (ulcers)
Οι ελκώσεις είναι απώλεια δέρματος, η οποία 

φθάνει τουλάχιστον στο βάθος του χορίου. Η 
πιο επιφανειακή απώλεια δέρματος χαρακτη-
ρίζεται ως διάβρωση (erosion).
•  Ελκώσεις: Τοπική απώλεια επιδερμίδας και 

χορίου. Οι ελκώσεις επουλώνονται με δημι-
ουργία ουλής.

•  Διάβρωση: Τοπική απώλεια επιδερμίδος. Οι 
διαβρώσεις δεν επεκτείνονται πέρα του δέρ-
μο-επιδερμιδικού ορίου και επουλούνται χω-
ρίς να αφήσουν ουλή.

Συχνές δερματικές ελκώσεις
• Τραυματικής αιτιολογίας (εκδορές)
• Έλκη εκ στάσεως και θρομβοφλεβίτιδος
• Έλκη εκ κατακλίσεως
• Έλκη οφειλόμενα σε υπέρταση
• Έλκη οφειλόμενα σε αρτηριοσκλήρωση
•  Νευροπαθητικά έλκη άκρου ποδός (mal 

perforans)
•  Ελκωτικοί όγκοι δέρματος (βασικοκυτταρικά, 

ακανθοκυτταρικά επιθηλιώματα, μελάνωμα, 
κερατοακάνθωμα)

• Γαγγραινώδη έλκη
• Οζώδης χονδροδερματίτις του ωτός
•  Αφθώδη έλκη στόματος, Νόσος Αδαμαντιάδη-

Behcet.

Σπανιώτερες δερματικές ελκώσεις
• Γαγγραινώδες πυόδερμα
•  Αιμοσφαιρινοπάθειες (δρεπανοκυτταρική 

αναιμία) 
•  Ελκώσεις σε σηψαιμία από ψευδομονάδα
•  Ελκωτικά δερματικά λεμφώματα
• Λεμφοματοειδής βλατίδωση
• Έκθυμα
•  Ερπητικές λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμέ-

νους
•  Μυκητιασικές λοιμώξεις (βλαστομυκητίαση, 

σποροτρίχωση)
•  Ακτινομυκητίαση, Νοκαρδίωση
•  Λοιμώξεις από πρωτόζωα (λεϊσμανίαση, α-

μοιβάδωση)
•  Βακτηριακές λοιμώξεις (άνθραξ, τουλαρα-

μία)

• Σταφυλοκοκκική πυοδερματίδιδα
•  Λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια (M. Marinum, 

M. Leprae)
•  Ελκωτικές βλάβες σε αγγειίτιδες (Vasculitis).
•  Ερυθηματώδης λύκος, δερματομυοσίτις, σκλη-

ροδερμία, ρευματοειδής αρθρίτιδα, λευκο-
κυττοκλαστική αγγειίτις, Wegener, Churg-
Strauss, κροταφική αρτηριίτις, οζώδης πο-
λυαρτηριίτις, Atrophie blanche (Livedoid 
Vasculopathy)

•  Ελκώσεις σε ασθενείς με σακχαρώδη δια-
βήτη

•  Νεκρωτικές ελκωτικές βλάβες από δήγματα 
αράχνης (brown recluse spider)

• Οδοντικά συρίγγια
•  Συγγενή συρίγγια (developmental congen-

ital sinus)
• Συγγενής απλασία δέρματος
• Εστιακή υποπλασία δέρματος
•  Ελκωτικές βλάβες σε υποδερματίτιδες (Pa-

nniculitis-Nodular Vasculitis, σκληρό ερύθη-
μα Bazin).

Δερματίτιδα εκ στάσεως και φλεβικά 
έλκη: μεταφλεβιτικά σύνδρομα 
Η δερματίτις εκ στάσεως είναι εκζεματική α-
ντίδραση, εμφανιζόμενη συνήθως στο κάτω 
τριτημόριο των κνημών σε μερικούς ασθε-
νείς με φλεβική ανεπάρκεια. Η δερματίτις 
αυτή δυνατόν να είναι οξεία, υποξεία ή χρό-
νια και υποτροπιάζουσα, και είναι δυνατό να 
συνοδεύεται από έλκη.

Έλκη των κάτω άκρων
Τρεις είναι οι κύριοι τύποι ελκών των κάτω 

άκρων: φλεβικά, αρτηριακά, νευροπαθητικά. 
Τα περισσότερα έλκη των κνημών είναι φλε-
βικά. Τα έλκη του άκρου ποδός πιο συχνά ο-
φείλονται σε αρτηριακή ανεπάρκεια ή νευρο-
πάθεια (λειτουργική διαταραχή των περιφερι-
κών νεύρων). Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι 
συχνά υποκειμένη νόσος.

Διαφορική διάγνωση ελκών των 
κνημών

Σε χρόνια έλκη των κνημών, τα οποία δεν α-
παντούν στη συνήθη θεραπεία συνιστάται βι-
οψία για τον αποκλεισμό νεοπλασιών (βασι-
κοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, 
σάρκωμα Kaposi, λέμφωμα) και καλλιέργεια για 
εν τω βάθει μυκητιάσεις και άτυπα μυκοβακτη-
ρίδια. Η αγγειίτιδα, το γαγγραινώδες πυόδερ-
μα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματι-
κός ερυθηματώδης λύκος δυνατόν να προκα-
λέσουν έλκη κνημών.

Αλλοιώσεις του πέριξ της έλκωσης 
δέρματος

Το χρόνιο οίδημα, οι μικροτραυματισμοί, η 
υποτροπιάζουσα λοίμωξη και φλεγμονή προ-
καλούν ίνωση του υποδορίου ιστού, προσδί-
δοντας στο δέρμα «σανιδώδη σκληρία». Η νέ-
κρωση του υποδορίου λίπους, οφειλόμενη σε 
θρομβώσεις μικρών φλεβών, αποτελεί την πιο 
σημαντική υποκείμενη αλλοίωση, η οποία προ-
διαθέτει σε ελκώσεις. Υποτροπιάζουσα έλκωση 

Ελκώσεις δέρματος και βλεννογόνων οφειλόμενες 
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Εικόνα 1. Σπειροχαίτες σε επίχρισμα.

Εικόνα 1. Κλινικές βλάβες δευτερογόνου συφιλίδος.
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και νέκρωση του λίπους προκαλεί απώλεια υπο-
δορίου ιστού και ελάττωση της διαμέτρου της 
κνήμης στο κάτω τριτημόριο. Σε προχωρημένα 
στάδια η κνήμη ομοιάζει με ανεστραμμένη φι-
άλη (inverted bottle leg – lipodermatosclerosis), 
επειδή το εγγύς τμήμα της κνήμης είναι οιδη-
ματώδες από τη χρόνια απόφραξη φλεβών και 
το περιφερικό τμήμα της κνήμης συρρικνωμέ-
νο λόγω της χρόνιας ελκώσεως και της νεκρώ-
σεως του λιπώδους ιστού.

Θηλωμάτωση εκ στάσεως
Παρατηρείται στα άκρα μετά χρόνια συμφο-

ρητική διόγκωση και χαρακτηρίζεται από πλά-
κες μικρότερες ή μεγαλύτερες, αποτελούμενες 
από συσσωρευμένες σκουρόχρωμες βλατίδες 
με λεία ή υπερκερατωσική επιφάνεια. Οι βλά-
βες αυτές εμφανίζονται πιο συχνά στη ραχι-
αία επιφάνεια και τους δακτύλους των ποδών, 
στην εκτατική επιφάνεια του κάτω τμήματος 
των κνημών ή πέριξ χρόνιου φλεβικού έλκους. 
Οφείλεται σε χρόνια απόφραξη λεμφαγγείων, 
πρωτοπαθές λεμφοίδημα, χρόνια φλεβική ανε-
πάρκεια και υποτροπιάζον ερυσίπελας.

Έλκη γεννητικών οργάνων
Στις αναπτυγμένες χώρες οι περισσότεροι 

ασθενείς με έλκη γεννητικών οργάνων έχουν 
πιο συχνά έρπητα απλό, και σπανιότερα σύφι-
λη ή μαλακό έλκος, με συχνότητα που ποικίλ-
λει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Ένας 
ασθενής δυνατόν να πάσχει από περισσότερα 
του ενός σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα. Οι ασθενείς με έλκη των γεννητικών οργά-
νων θα πρέπει να υποβάλλονται σε εργαστη-
ριακές εξετάσεις για σύφιλη, έρπητα απλό, μα-
λακό έλκος και HIV. Ο εργαστηριακός έλεγχος 
περιλαμβάνει.
•  Έλεγχος για HIV
•  RPR (Rapid Plasma Reagin) ή VDRL (Venereal 

Disease research Laboratories)
•  Εξέταση σε σκοτεινό οπτικό πεδίο για 

Treponema Pallidum
•  Καλλιέργεια και/ή ανίχνευση αντιγόνου για 

Herpes Simplex Virus
•  Έλεγχος για Αιμόφιλο Ducrey (Καλλι-

έργεια).

Το μαλακό έλκος
Είναι συχνό σε μερικές περιοχές (Νέα 

Υόρκη, Καλιφόρνια, Texas, Αφρική, Καραϊβική, 
Νοτιοανατολική Ασία). Η επίπτωση του μαλα-
κού έλκους παγκόσμια είναι μεγαλύτερη εκεί-
νης της συφιλίδος. 

Οφείλεται στον Αιμόφιλο Ducrey. Μετά χρό-
νο επωάσεως 5 ημερών εμφανίζεται με επώ-
δυνα, ακανόνιστα, πολλαπλά έλκη με ερυθρά 
άλω, που εύκολα αιμορραγούν, επεκτείνονται, 
έχουν υπεσκαμμένα χείλη και ρυπαρή βάση. 
Χωρίς θεραπεία επεκτείνονται, προκαλούν βα-
θειές ελκώσεις, και ουλοποίηση.

Ακόμη και μετά λεπτομερή εργαστηριακό έ-

λεγχο στο 25% των ασθενών με έλκη γεννητι-
κών οργάνων δεν έχουμε εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένη διάγνωση. Μόνο το 30% των ατόμων 
μετά από μια σεξουαλική επαφή με πάσχοντες 
από πρώιμη σύφιλη θα μολυνθούν.

Το συφιλιδικό έλκος είναι μονήρες, σπανιό-
τερα πολλαπλούν εμφανίζεται στα γεννητικά 
όργανα και σπανιότερα στα χείλη, τη στοματι-
κή κοιλότητα, μετά στοματογεννητική επαφή. 
Είναι ανώδυνο, σκληρό, έχει καθαρή βάση, ε-
λάχιστο ορώδες υγρό, σαφή όρια και σύστοι-
χη λεμφαδενοπάθεια. 

Επουλώνεται χωρίς θεραπεία μετά από 3-6 
εβδομάδες. Ανώδυνα συφιλιδικά έλκη στον 
κόλπο και το δακτύλιο συχνά διαφεύγουν της 
προσοχής. Χωρίς θεραπεία το 25% των ασθε-
νών με πρωτόγονο σύφιλη μεταπίπτει σε δευ-
τερόγονο σύφιλη και το 75% σε λανθάνουσα 
σύφιλη (χωρίς κλινικές εκδηλώσεις). 

Στη δευτερόγονο σύφιλη εμφανίζονται στην 
περιεδρική περιοχή υγρώσσουσες, βλατιδώδεις 
πλάκες (πλατέα κονδυλώματα). Όλες οι δερ-

ματικές βλάβες της δευτερογόνου συφιλίδος 
είναι μολυσματικές.

Η συγγενής σύφιλη εμφανίζεται με άφθονο 
καταρροϊκό έκκριμα, συχνά αιμορραγικό του 
ρινικού βλεννογόνου, πομφολυγώδεις βλάβες 
και διαβρώσεις παλαμών και πελμάτων.

Στη Δ.Δ. περιλαμβάνονται: 1) Έρπης απλούς, 
2) Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet, 3) Μαλακό 
έλκος, 4) Τραυματικά έλκη (δήγματα). Το άρ-
θρο λόγω της μεγάλης του έκτασης θα δημοσι-
ευτεί στα επόμενα τεύχη του περιοδικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΕξΟΥΑλΙΚΩΣ 
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Κλινικές εκδηλώσεις

• Έλκη γεννητικών οργάνων
• Ουρηθρίτις
• Τραχηλίτις
• Κολπικό έκκριμα
• Βλατίδες

Φλεβικά
• Μεταφλεβιτικό σύνδρομο
• Αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες

Αρτηριακά
• Αρτηριοσκλήρωση
• Έμβολα χοληστερόλης
• Αποφρακτική θρομβαγγειίτις

λεμφικά (λεμφοίδημα)

Νευροπαθητικά
• Διαβήτης
• Βλάβες νωτιαίου μυελού
• Νωτιάς φθίσις (Tabes dorsalis)

Αγγειίτιδες 
•  Atrophie blanche (Livedoid Vascu lopa-

thy)
• Λευκοκυττοκλαστική αγγειίτις
• Ερυθηματώδης λύκος
• Οζώδης αγγειίτις
• Οζώδης πολυαρτηριίτις
• Ρευματοειδής αρθρίτις
• Σκληροδερμία
• Κοκκιωμάτωση Wegener

Αιματολογικά
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία
• Θαλασσαναιμία

Τραυματικά
• Εγκαύματα (Θερμικά, UV ακτινοβολία)
• Εκ ψύχους
• Προκλητά (Factitial)
• Εκ πιέσεως

Νεοπλάσματα
• Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
• Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
• Δερματικό Τ-λέμφωμα 
• Μεταστατικοί όγκοι
• Σάρκωμα (Kaposi)

Μεταβολικά
• Διαβήτης
• Ουρική αρθρίτις

Βακτηριδιακές λοιμώξεις
• Γαγγραινώδες έκθυμα
• Δοθιήν
• Λοιμώξεις από Gram-αρνητικά βακτηρίδια
• Μυκοβακτηρίδια
• Σηπτικά έμβολα
• Σύφιλις

Μυκητιάσεις
• Εν τω βάθει μυκητιάσεις
• Κοκκιώματα από τριχόφυτα

Παρασιτώσεις
• Δήγματα αράχνης
• Πρωτόζωα (λεϊσμάνια)

Υποδερματίτις (Panniculitis)
• Λιποειδική νεκροβίωση
• Νόσος Weber-Christian
• Pancreatic fat necrosis

Ποικίλα
• Σαρκοείδωση
• Γαγγραινώδες πυόδερμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕλΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ




