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επιστημονικές σελίδες

Εισαγωγή
Το γαγγραινώδες πυόδερμα εί

ναι μία όχι τόσο σπάνια, χρόνια, 
ελκωτική ουδετεροφιλική δερμα
τοπάθεια αγνώστου αιτιολογίας, η 
οποία σχετίζεται συχνά με συστη
ματικές παθήσεις όπως ιδιοπαθείς 
φλεγμονώδεις νόσους του εντέ
ρου, αρθρίτιδες και αιματολογι
κές διαταραχές.

Παρουσίαση περιστατικού
Γυναίκα 56 ετών εμφάνισε προ 

2ετίας στην περιοχή του περινέου 
επώδυνο ερυθηματώδες οζίδιο το 
οποίο αντιμετωπίστηκε ως δοθι
ήνας με per os πενικιλίνη για μία 
εβδομάδα χωρίς αποτέλεσμα. 

Στο διάστημα αυτό το οζίδιο με
τατράπηκε σε έλκος με νεκρωτικό 
πυθμένα και χείλη οιδηματώδη, 
ιώδη και υπεσκαμμένα, ενώ πα
ρουσίασε επιδείνωση μετά από 
προσπάθεια χειρουργικού καθα
ρισμού. Επίσης, παρόμοια βλάβη 
εμφανίστηκε και στην περιοχή κο
λοστομίας που έφερε η ασθενής 
(εικόνα 1).

Από το ατομικό αναμνηστικό 
αναφερόταν βαρθολινίτιδα, η 
οποία οδήγησε σε δημιουργία 
ορθοκολπικού συριγγίου και χει
ρουργική αντιμετώπιση προ 3ετί
ας, με τελικοτελική αναστόμωση. 
Λόγω επιπλοκής, τοποθετήθηκε κο
λοστομία. Επίσης, η ασθενής έπα
σχε από καταθλιπτική συνδρο
μή και ημικρανίες από ετών και 
βρισκόταν υπό αγωγή. Το κλη
ρονομικό ιστορικό ήταν ελεύθε
ρο νόσου.

Κατά την κλινική εξέταση δε βρέ
θηκαν ενδεικτικά σημεία κάποι
ας συστηματικής πάθησης. Προς 
αποκλεισμό κάποιας συστηματι
κής πάθησης διενεργήθηκε ένας 
εκτενής εργαστηριακός έλεγχος 
ο οποίος περιλάμβανε διερεύνη
ση για νοσήματα του ΓΕΣ, αιμα
τολογικές δυσκρασίες, αυτοάνο
σες παθήσεις, λοιμώδη νοσήμα

τα, καθώς και χειρουργική βιοψία 
του έλκους.

Κατά τον έλεγχο, δεν ανευρέθη 
κάποια συστηματική πάθηση, ενώ 
η βιοψία του έλκους ήταν ενδεικτι
κή για το νόσημα. Συνεκτιμώντας 
τα ανωτέρω, τέθηκε η διάγνω
ση του γαγγραινώδους πυοδέρ
ματος. 

Χορηγήθηκε κυκλοσπορίνη 300 
mgr ημερησίως με παράλληλη 
χρήση επιθεμάτων πολυουρεθά
νης, επιφέροντας σταθεροποίηση 
της νόσου και σταδιακή επούλω
ση της βλάβης (εικόνες 2 και 3). 
Μείωση της δόσης μέχρι πλήρους 
διακοπής δεν επέφερε υποτροπή 
του νοσήματος.

Συζήτηση
Το γαγραινώδες πυόδερμα εί

ναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα 
δερματική ελκωτική νόσος, μη 
λοιμώδους αιτιολογίας, η οποία 
ανήκει στις ουδετεροφιλικές δερ
ματοπάθειες (σύνδρομο Sweet, 
νόσος ΑδαμαντιάδηBehcet, νό
σος SneddonWilkinson κ.ά.). 
Προσβάλλει εξίσου τα δύο φύλα 
και κυρίως εμφανίζεται στις ηλικί
ες μεταξύ 25 και 55 ετών. Η αιτι
ολογία παραμένει ασαφής αλλά 
φαίνεται να αποτελεί εκδήλωση 
αλλοιωμένης ανοσολογικής αντι
δραστικότητας των ουδετεροφί
λων σε άγνωστο αντιγόνο. 

Παρόλο που στο 50% θεωρεί
ται ιδιοπαθές, το γαγγραινώδες 
πυόδερμα είναι δυνατόν να προ

ηγείται της εμφάνισης ή να συ
νυπάρχει με κάποια συστηματι
κή πάθηση. 

Κατά τον έλεγχο, ανευρίσκονται 
σε ποσοστό 2030% ιδιοπαθείς 
φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου 
(ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn), 
1520% αιματολογικές δυσκρασίες 
(οξεία μυελογενής λευχαιμία, πολ
λαπλούν μυέλωμα) και 20% αρ
θρίτιδες (οροαρνητική μονοσυμ
μετρική πολυαρθρίτιδα).

Η κλινική εικόνα είναι χαρακτη
ριστική. Αρχικά εμφανίζεται μία αι
μορραγική φλύκταινα ή ένα επώ
δυνο ερυθηματώδες οζίδιο. Σε σύ
ντομο χρονικό διάστημα, η βλάβη 
εξελίσσεται σε έλκος με ιώδη και 
υπεσκαμμένα χείλη, νεκρωτική 
βάση και αγγειοβριθή πυθμένα. 
Η επαναεπιθηλιοποίηση έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία λεπτής, 
ατροφικής και «ηθμοειδούς» ου
λής. Τα κάτω άκρα αποτελούν τη 
συχνότερη εντόπιση.

Αναφέρονται οι εξής κλινικοί τύ
ποι: ελκωτικό, φλυκταινώδες, πομ
φολυγώδες, επιφανειακόβλαστι
κό και αυτό που αφορά σε στο
μίες και στην περιστοματική και 
περιγεννητική περιοχή.

Η διάγνωση του νοσήματος τί
θεται εξ’ αποκλεισμού, καθώς δεν 
υπάρχουν ειδικοί ιστοπαθολογικοί 
ή άλλοι δείκτες που να είναι πα
θογνωμονικοί.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμ
βάνει μία πλειάδα νοσημάτων που 
προκαλούν έλκωση όπως αγγειίτι
δες, κακοήθειες, λοιμώξεις, παθή
σεις των αγγείων, φάρμακα ή ακό
μη και ψυχιατρικά σύνδρομα.
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Εικόνα 1. Τεράστιες ελκωτικές βλάβες 
στην περιοχή του περινέου και των 
γλουτών.

Εικόνα 2. Σταδιακή επούλωση των 
ελκών.

Εικόνα 3. Ένα χρόνο από την έναρξη 
αγωγής με κυκλοσπορίνη.

Η κλινική εικόνα είναι χαρακτη
ριστική. Αρχικά εμφανίζεται μία 
αιμορραγική φλύκταινα ή ένα 
επώδυνο ερυθηματώδες οζίδιο. 
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
η βλάβη εξελίσσεται σε έλκος 
με ιώδη και υπεσκαμμένα χείλη, 
νεκρωτική βάση και αγγειοβριθή 
πυθμένα. 


