
12

επιστημονικές σελίδες

Νόσος Hailey-Hailey
Ανακοίνωση περιστατικού
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Εισαγωγή: Η νόσος Hailey-Hailey (οικογενής καλοήθης 

χρόνια πέμφιγα), είναι μια σπάνια αυτοσωματική-επικρατής 
επιδερμική φυσαλιδώδης νόσος, με υποτροπές και υφέσεις. 
Εμφανίζεται με προτίμηση στα θήλεα και χαρακτηρίζεται 
από εμμένουσες κύστεις και διαβρώσεις στις παρατριμμα-
τικές περιοχές.

Παρουσίαση Περιστατικού: Παρουσιάζουμε μια νεαρή 
γυναίκα, 21 ετών, φοιτήτρια Πανεπιστημίου, που προσήλθε 
με επώδυνο, κνησμώδες, ερυθηματικό, εκρέουν εξάνθημα 
στη βουβωνική περιοχή. Από 
την κλινική εξέταση η ασθε-
νής παρουσίασε υπερτροφι-
κές εκβλαστήσεις, διεβρωμένες 
πλάκες, εσχάρες και δρυφά-
δες. Η ασθενής ανέφερε ότι, 
προ 10 ημερών, εμφάνισε 
γενικευμένες πομφόλυγες με 
διαβρωτική επιφάνεια, που 
διαγνώσθηκαν λανθασμένα 
ως Mucha-Haberman και αντι-
μετωπίστηκαν με τοπικά στε-
ροειδή. Η βιοψία δέρματος 
έδειξε χαλαρότητα της συνοχής 
των επιδερμικών κυττάρων, 
με ακανθόλυση κατά το πά-
χος του επιθηλίου. Η ασθενής 
αντιμετωπίστηκε με τοπική θε-
ραπεία με pimecrolimus και 
πρεδνιζολόνη από το στόμα, 
με κλινική βελτίωση εντός 2 
εβδομάδων και ολική ύφεση 
εντός 4 εβδομάδων.

Συζήτηση: Κλινική επίδειξη της 
νόσου Hailey-Hailey, εντοπι-
σμένη στις μασχάλες ή στη βου-
βωνική χώρα, η οποία μπορεί 
να μιμηθεί παράτριμμα ή καντι-
ντίαση. Ιστολογική εξέταση του 
δέρματος που συμμετέχει είναι 
συχνά το κλειδί για την διάγνω-
ση. Τα σύγχρονα πρωτόκολλα 
περιλαμβάνουν τοπικά στερο-
ειδή, pimecrolimus, καθώς και 
αντιμικροβιακά, στεροειδή από 
το στόμα και ετρετινάτη χαμη-
λής  δόσης.
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Εισαγωγή: Δερματικός ομαλός λειχήνας (ΟΛ) με συνοδές στοματικές 
βλάβές απαντάται στο 30%-70% των επηρεασμένων ασθενών, ενώ ο 
στοματικός ομαλός λειχήνας (ΣΟΛ) μπορεί να ευρεθεί μόνος του στο 
15%-35% των περιστατικών. Μολονότι περί το 65% των ασθενών με 

δερματικό ΟΛ περνούν σε αυτόματη 
ύφεση μετά την πάροδο ενός έτους, 
τέτοιες υφέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες 
στον ΣΟΛ, μην ξεπερνώντας το 3% 
των περιπτώσεων. Πρόσφατα διατυ-
πώθηκε η υπόθεση ότι τοπική χρήση 
κυκλοσπορίνης μπορεί να βελτιώσει 
τις βλάβες του στοματικού ομαλού 
λειχήνα.

Στόχος: Ο σκοπός της μελέτης αυτής 
ήταν να εκτιμήσει την χρησιμότητα των 
τοπικών κυκλοσπορινών στη θεραπεία 
του στοματικού ομαλού λειχήνα.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Έντεκα 
ασθενείς με στοματικές βλάβες ΟΛ, 
3 από τους οποίους ήταν άνδρες, με 
μέση ηλικία τα 42 έτη, συμμετείχαν 
στη μελέτη. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 
οδηγίες να ξεπλένουν το στόμα τους 
με 5 ml διαλύματος κυκλοσπορίνης 
(100 mg/ml), 2 φορές ημερησίως 
για 6 μήνες. Κλινική εκτίμηση πραγ-
ματοποιήθηκε πριν την εφαρμογή της 
θεραπείας και εβδομαδιαίως μετά από 
την έναρξή της.

Αποτελέσματα: Τα συμπτώματα και 
τα σημεία των στοματικών βλαβών 
ελαττώθηκαν μετά από έναν μήνα 
θεραπείας, με πλήρη υποχώρηση μετά 
από 3 μήνες θεραπείας. Τα αποτελέ-
σματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώ-
νουν ότι η τοπική χρήση κυκλοσπο-
ρίνης μπορεί να επιφέρει οφέλη στην 
αντιμετώπιση του στοματικού ομαλού 
λειχήνα.

Εικόνα 1. Διαβρωτική βλάβη ΟΛ 
παρειάς.

Εικόνα 2. Έλκος ΟΛ παρειάς.

Εικόνα 3. Έλκος ΟΛ γλώσσης.

Εικόνα 1. Κλινικές εκδηλώσεις
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Εικόνα 1. Μασχαλιαία χώ
ρα. 

Εικόνα 2. Μασχαλιαία χώ
ρα. 

Εικόνα 3. Μικροβουβωνικές 
πτυχές.

Εικόνα 4. Κορμός.




