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επιστημονικές σελίδες

Ελκώσεις δέρματος και βλεννογόνων οφειλόμενες σε 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα και συστηματικά νοσήματα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΤΣΗΣ
Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α.«Ευαγγελισμός»

Έρπης γεννητικών οργάνων
Είναι συνήθως νόσημα των νεαρών ενηλίκων. 

Υποτροπιάζει για μια ολόκληρη ζωή. Οφείλεται 
σε δύο ορότυπους του ιού του απλού έρπητος, 
στον HSV-1 (σπανιότερα) και στον HSV-2 (πιο 
συχνά). Πολλοί ασθενείς με έρπητα των γεννη-
τικών οργάνων είναι αδιάγνωστοι, έχουν ήπια 
συμπτώματα, αλλά αποβάλλουν περιοδικά και 
μεταδίδουν τον ιό. 

Οι περισσότερες μολύνσεις έρπητα των γεν-
νητικών οργάνων μεταδίδονται από άτομα τα 
οποία αγνοούν ότι είναι ασυμπτωματικοί φο-
ρείς του ιού. 

Το πρώτο επεισόδιο έρπητα των γεννητικών 
οργάνων (πρωτολοίμωξη) είναι δυνατό να έχει 
βαριά κλινική εικόνα, με εκτεταμένη έλκωση, κα-
κουχία και πυρετό. Το 10-15% των ασθενών με 
πρώτο επεισόδιο έρπητα γεννητικών οργάνων 
έχουν ταυτόχρονα λοίμωξη του φάρυγγα ως α-
ποτέλεσμα στοματογεννητικής επαφής (ελκωτι-
κή φαρυγγίτις). Ο απλούς έρπης στο πέος, το αι-
δοίο και το ορθό έχει παρόμοια κλινική εικόνα 
με τον απλό έρπητα σε άλλες περιοχές του σώ-
ματος. Οι παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με 
τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων, την ο-
μοφυλοφιλία, τη φυλή, το φύλο και το ιστορικό 
σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων. Ο επι-
πολασμός HSV-2 σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης 
των 12 ετών υπολογίζεται σε 20-25%.

Προηγηθείσα ερπητική λοίμωξη με HSV-1
Προηγηθείσα ερπητική λοίμωξη με HSV-1 ε-

λαττώνει την πιθανότητα μόλυνσης των γεννητι-
κών οργάνων με HSV-2, ελαττώνει τη βαρύτητα 
της αρχικής HSV-2 λοίμωξης και αυξάνει το πο-
σοστό ατόμων με ασυμπτωματική ή υποκλινική 
HSV-2 μόλυνση. Ασθενείς με HSV-1 έρπητα γεν-
νητικών οργάνων έχουν μικρότερη ασυμπτωμα-
τική αποβολή ιών, λιγότερες υποτροπές και μι-
κρότερη μεταδοτικότητα.

Έρπης απλούς και HIV
Η επίπτωση HΙV-μόλυνσης αυξάνεται και είναι 

μεγαλύτερη σε HSV ασθενείς. Έλκη γεννητικών 
οργάνων αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τη 
μετάδοση HIV-1. Πιθανώς η ερπητική λοίμωξη 
των γεννητικών οργάνων αυξάνει τη μεταδοτικό-
τητα του HIV-1 μετά σεξουαλική επαφή.

Γαγγραινώδες πυόδερμα
(Pyoderma gangrenosum)

Πρόκειται για σπάνια, μη λοιμώδη, ουδετερό-

φιλη, ελκωτική δερματοπάθεια. Συχνά παρατη-
ρείται σε ασθενείς με υποκείμενη χρόνια φλεγ-
μονώδη ή κακοήθη νόσο όπως: ελκώδης κολί-
τιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, χρόνια ενεργός 
ηπατίτιδα, νόσος Crohn, IgA μονοκλωνική γαμ-
μοπάθεια και αιματολογικές και λεμφοϋπερπλα-
στικές κακοήθειες. Στο 40-50% των ασθενών με 
pyoderma gangrenosum δε συνυπάρχει συνο-
δό νόσημα.

Τραυματισμός (Pathergy) προηγείται σε μερι-
κούς ασθενείς με pyoderma gangrenosum.

Οροαρνητική αρθρίτις προσβάλλουσα μεγά-
λες αρθρώσεις παρατηρείται στο 40% των ασθε-
νών με pyoderma gangrenosum.

Οι δερματικές βλάβες συνήθως είναι πολλα-
πλές και εντοπίζονται πιο συχνά στο κάτω τμή-
μα των κνημών και σπανιότερα στους γλουτούς, 
τους μηρούς, την προστερνική χώρα, την κεφα-
λή και το λαιμό. Η δερματική βλάβη αρχίζει ως 
επώδυνη βλατίδα, φλύκταινα, οζίδιο ή πομφό-
λυγα και εξελίσσεται σε νεκρωτική, έντονα επώ-
δυνη έλκωση που επεκτείνεται σε βάθος και πε-
ριφερικά και έχει πυώδη βάση, υπεσκαμμένα, 
κυανέρυθρα χείλη και ερυθηματώδη άλω. Η έλ-
κωση συνήθως είναι μικρότερη των 10cm, αλλά 
είναι δυνατό να αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις 
και διαρκεί μήνες ή και έτη.

Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα. Δεν 
υπάρχουν ειδικά εργαστηριακά ή ιστολογικά ευ-
ρήματα. Γίνεται ανοσοηλεκτροφόρηση των πρω-
τεϊνών του ορού για τον αποκλεισμό τυχόν συνυ-
πάρχουσας μονοκλωνικής γαμμοπάθειας.

Εργαστηριακός έλεγχος
Γενική αίματος, ΤΚΕ• 
 Βιοχημεία ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας• 
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών• 
Ακτινογραφία θώρακος• 
Κολονοσκόπηση• 
 Έλεγχος πηκτικότητας (αντιφωσφολιπιδικά α-• 
ντισώματα)
Antineutrophilic Cytoplasmic Antibodies• 
Κρυοσφαιρίνες• 
 Έλεγχος φλεβικής & αρτηριακής λειτουργίας• 

Cutaneous ulceration-Vascular or 
Venous disease

1.  Ελκώσεις δέρματος - Αγγειακή ή Φλεβική 
νόσος

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδομο• 
 Πελιδνοειδής αγγειοπάθεια (Λευκή Ατρο φία)• 
Έλκωση φλεβικής στάσης• 
Κρυοσφαιριναιμία• 
Σύνδρομο Klippel-Trenaunay-Weber• 

2. Έλκωση δέρματος - Αγγειίτιδα
Κοκκιωμάτωση Wegener• 
Οζώδης πολυαρτηρίτιδα• 
Κρυοσφαιριναιμία (μικτή) αγγειίτιδα• 
Αρτηρίτιδα Takayasu• 
 Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα με δευτερο-• 
γενή μόλυνση

3. Έλκωση δέρματος - Κακοήθης νόσος
Λέμφωμα• 
Λευχαιμία δέρματος• 
Ιστιοκύττωση κυττάρων Langerhans• 

4.   Έλκωση δέρματος - Πρωτοπαθής δερματι-
κή μόλυνση

Εν τω βάθει μυκητιασική μόλυνση• 
Σποροτρίχωση
Ασπεργίλλωση
Κρυπτοκόκκωση
Ζυγομύκωση
Μόλυνση από Penicillium marnefeei
Ιός του απλού έρπητα τύπου 2• 
Δερματική φυματίωση• 
Μόλυνση από Μυκοβακτηρίδιο ulcerans• 
Δερματική αμοιβάδωση• 

5.  Έλκωση δέρματος - Φαρμακογενής ή από ε-
ξωγενή τραυματισμό ιστών

Προκλητές διαταραχές• 
Έλκη από χρήση υδροξυουρίας• 
 Κατάχρηση ενέσιμων φαρμάκων με δευτερο-• 
γενή μόλυνση

. Pyoderma gangrenosum. Η βιοψία έγινε στο άκρο 
του έλκους. Παρατηρείται έντονη φλεγμονή και νεο-
αγγείωση κοντά στον πυθμένα του έλκους. Ισχυρή 
παρουσία πολυμορφοπυρήνων παρατηρείται και σε 
απόμακρες θέσεις. Πολυμορφοπύρηνα παρατηρούνται 
στην κυτταρίτιδα και στο σύνδρομο Sweet.



6

επιστημονικές σελίδες

 Δήγμα από αράχνη του είδους Brown • 
recluse
Φαρ μακογενής λύκος• 

6.  Έλκωση δέρματος - Φλεγμονώδεις  
διαταραχές

Δερματική προσβολη νόσου Crohn• 
Ελκωτική λιποειδική νεκροβίωση• 

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (Basal 
Cell Carcinoma - BCC)

Είναι η πιο συχνή κακοήθης νεοπλασία του 
δέρματος στον άνθρωπο. Οι ασθενείς παρα-
πονούνται για μια αιμορραγούσα έλκωση του 
δέρματος, η οποία επουλώνεται και υποτροπι-
άζει. Ατυχώς, υπάρχει η τάση το βασικοκυττα-
ρικό καρκίνωμα να θεωρείται ως μη κακόηθες, 
επειδή σπανίως μεθίσταται. Χωρίς θεραπεία ή 
με ανεπαρκή θεραπεία, το καρκίνωμα αυτό ε-
πεκτείνεται σε βάθος και έκταση, καταστρέφει 
τους πέριξ ιστούς και φθάνει μέχρι τα οστά του 
κρανίου, ακόμη και στον εγκέφαλο.

Η κατανομή του βασικοκυτταρικού καρκι-
νώματος στο πρόσωπο δεν αντιστοιχεί σε πε-
ριοχές με μέγιστη έκθεση στον ήλιο και πολλά 
BCC εντοπίζονται σε προστατευμένες από τον 
ήλιο περιοχές, όπως στον έσω κανθό και πίσω 
από το πτερύγιο του ωτός. Το βασικοκυτταρι-
κό καρκίνωμα είναι δυνατό να εμφανισθεί ως 
μη επουλούμενο έλκος στην κνήμη. Σε ελκώ-
σεις στην κνήμη που δεν απαντούν στη θερα-
πεία συνιστάται λήψη βιοψίας.

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 
(Squamous Cell Carcinoma - SCC)

Το 80% των καρκινωμάτων του δέρματος 
πλην του μελανώματος είναι βασικοκυτταρικά 
και το 20% ακανθοκυτταρικά. Σε αντίθεση προς 
τα βασικοκυτταρικά, τα ακανθοκυτταρικά καρ-
κινώματα μεθίστανται συχνά. Το SCC είναι συ-
χνό σε μέσης ηλικίας και ηλικιωμένα άτομα. Τα 
SCC διαχωρίζονται σε δύο ομάδες, αναλόγως 
προς την πιθανότητα μεταστάσεων.

Ακανθοκυτταρικά καρκινώματα εμφανιζόμενα 
σε περιοχές με προηγηθείσα ακτινοβολία ή θερ-
μική βλάβη και σε χρόνια συρίγγια και χρόνια 
έλκη είναι πιο επιθετικά και μεθίστανται συχνό-
τερα, σε αντίθεση προς τα ακανθοκυτταρικά τα 
αναπτυσσόμενα σε ακτινικές υπερκερατώσεις.

Παράγοντες κινδύνου για την 
εμφάνιση SCC

Έκθεση στον ήλιο κατά την παιδική ηλικία, η-
λιακά εγκαύματα, ιοντίζουσα ακτινοβολία, ανοι-
χτό χρώμα δέρματος, γαλανά μάτια, ξανθά ή 
κόκκινα μαλλιά, εφηλίδες, ευρυαγγείες προσώ-
που, θεραπεία ψωριάσεως με PUVA, παρουσία 
αρσενικού στο πόσιμο νερό και εργασία στο ύ-
παιθρο. Η υπεριώδης ακτινοβολία UVB επιφέ-
ρει βλάβη στο DNA (προκαλώντας σχηματισμό 
διμερών πυριμιδίνης) και στο σύστημα επιδι-

όρθωσής του, καταστέλλει το ανοσολογικό σύ-
στημα και επιφέρει μετάλλαξη στα κατασταλτι-
κά των όγκων γονίδια. Κατά τα τελευταία είκοσι 
χρόνια έχει διπλασιασθεί η επίπτωση του SCC. 
Τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα εμφανίζο-
νται ως ογκίδια μαλακά, ευκίνητα, με εξέρυθρη 
φλεγμαίνουσα βάση, πιο συχνά στο τριχωτό της 
κεφαλής, το μέτωπο, τα πτερύγια των ώτων, τη 
ράχη των χειρών και το ερυθρό των χειλέων. Η 
πιθανότητα μεταστάσεως των SCC σχετίζεται με 
το μέγεθος, την εντόπιση, το βαθμό διαφορο-
ποιήσεως, την επέκταση πέριξ των νεύρων και 
των αγγείων, την ανοσολογική κατάσταση και 
το βάθος εισβολής του όγκου.

Τα SCC πρώτα μεθίστανται στους επιχώρι-
ους λεμφαδένες. Τα SCC με πάχος μικρότερο 
των 2mm δε μεθίστανται. Tα SCC με πάχος 2-
6mm, με μέτρια διαφοροποίηση και βάθος ει-
σβολής όχι πέραν του υποδορίου ιστού, θεω-
ρούνται χαμηλού κινδύνου. Υψηλού κινδύνου 
για μετάσταση θεωρούνται τα SCC πάχους με-
γαλύτερου των 6mm, που είναι αδιαφοροποί-
ητα και διηθούν τους υποκείμενους μυς, το πε-
ριχόνδριο ή το περιόστεο.

Τα SCC του τριχωτού της κεφαλής, του με-
τώπου, των πτερυγίων των ώτων, της ρινός και 
των χειλέων είναι υψηλού κινδύνου για μετά-
σταση, όπως και τα SCC, τα αναπτυσσόμενα σε 
περιοχές με χρόνια φλεγμονή, ελκώσεις ή ουλώ-
δη ιστό και ακτινοβοληθείσες περιοχές. Υψηλού 
κινδύνου για μετάσταση είναι επίσης τα SCC τα 
αναπτυσσόμενα σε ασθενείς λαμβάνοντες συ-
στηματικά κορτικοειδή και σε ασθενείς με μετα-
μόσχευση νεφρών, καθώς και στους πάσχοντες 
από λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα.

Κακόηθες Μελάνωμα (Malignant 
Melanoma-MM)

Αποτελεί κακόηθες νεόπλασμα των μελανο-
κυττάρων και εμφανίζεται στο δέρμα, τους ο-
φθαλμούς, τα πτερύγια των ώτων, το γαστρε-
ντερικό, την αραχνοειδή και χοριοειδή μήνιγ-

γα του εγκεφάλου και τους βλεννογόνους του 
στόματος και των γεννητικών οργάνων. Το κα-
κόηθες μελάνωμα αποτελεί έναν από τους πιο 
επικίνδυνους όγκους και έχει τη δυνατότητα να 
μεθίσταται σε κάθε όργανο, συμπεριλαμβανο-
μένων του εγκεφάλου και της καρδιάς.

Η επίπτωση του ΜΜ έχει τριπλασιασθεί κατά 
τα τελευταία 40 χρόνια στα άτομα της λευκής 
φυλής. Ο κίνδυνος εμφανίσεως μελανώματος 
κατά τη διάρκεια της ζωής το 1987 ήταν 1:123 
και το 2010 ο κίνδυνος αυτός υπολογίζεται ότι 
θα είναι 1:50. Η υψηλότερη επίπτωση ΜΜ α-
ποδίδεται κυρίως στην αυξημένη έκθεση σε υ-
περιώδη ακτινοβολία UVB και UVA και στα ηλι-
ακά εγκαύματα (επίσης sunbeds, PUVA για θε-
ραπεία της ψωριάσεως).

Η δυσανάλογη αύξηση της επίπτωσης του 
ΜΜ αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη έκ-
θεση στον ήλιο για αναψυχή και τη μεταβο-
λή της συστάσεως της ατμόσφαιρας από τους 
ρυπαντές (pollutants). Άτομα με ανοιχτό χρώ-
μα δέρματος, που δε μαυρίζουν εύκολα μετά 
έκθεση στον ήλιο και εύκολα παθαίνουν ηλια-
κά εγκαύματα, έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να α-
ναπτύξουν ΜΜ. Επιβάλλεται η προστασία από 
τον ήλιο με κατάλληλα ρούχα, καπέλο, αποφυ-
γή ηλιοθεραπείας και χρήση αντιηλιακών ευρέ-
ος φάσματος.

Λιποειδική Νεκροβίωση με Σακχαρώδη 
Διαβήτη
(Necrobiosis Lipoidica Diabeticorum)

Σπάνια, χρόνια δερματοπάθεια, χαρακτηριζό-
μενη από μία ή περισσότερες κιτρινωπές, στίλβoυ-
σες, ακανόνιστες πλάκες, συνήθως εντοπιζόμενες 
στην πρόσθια επιφάνεια των κνημών και σπανι-
ότερα στα αντιβράχια. Το 60% των ασθενών με 
λιποειδική νεκροβίωση έχουν σακχαρώδη δια-
βήτη, ενώ το 20% παρουσιάζουν μη ανοχή στη 
γλυκόζη ή έχουν οικογενειακό ιστορικό διαβή-
τη. Στο 15% των ασθενών, η λιποειδική νεκροβί-
ωση προηγείται της ενάρξεως του διαβήτη κατά 
2 έτη. Ο επιπολασμός της λιποειδικής νεκροβίω-
σης στους διαβητικούς είναι 0,3%. Οι δερματι-
κές βλάβες έχουν μέγεθος από μερικά χιλιοστά 
μέχρι αρκετά εκατοστά, αρχικά έχουν ερυθρω-
πή απόχρωση και προοδευτικά γίνονται κιτρι-
νωπές, ατροφικές με ευρυαγγείες. Οι βλάβες της 
λιποειδικής νεκροβίωσης είναι ανώδυνες, έχουν 
μερική ή πλήρη απώλεια αισθητικότητος και εί-
ναι δυνατό να ελκωθούν, ιδιαίτερα μετά μικρο-
τραυματισμό.

Επιπλοκές μικροαγγειοπάθειας, όπως αμφι-
βληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια ή νευροπά-
θεια, είναι συχνές στους ασθενείς με λιποειδι-
κή νεκροβίωση.

Η θεραπεία δεν είναι πλήρως ικανοποιητική. 
Γίνεται έλεγχος της υπεργλυκαιμίας και χορηγού-
νται πεντοξυφυλλίνη, ασπιρίνη, διπυριδαμόλη, 
χλωροκίνη και τοπικά σκευάσματα tretinoin και 
tacrolimus.

Pyoderma gangrenosum. Όψιμη φά ση. Επιθηλιοποίηση 
ελκών, ουλές, ερύθημα και υπερχρώσεις.




