
Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι γιατροί έχουν τη 
δυνατότητα να διαγνώσουν κάποιο συστηματικό 
νόσημα από κάποια βλάβη του δέρματος. από 

ανέκδοτες συσχετίσεις στατιστικής σημαντικότητας, τα 
ευρήματα από το δέρμα μπορούν να αξιολογηθούν 
ως ένα πρώιμο σύμπτωμα κάποιας νόσου, πριν από 
οποιαδήποτε εκδήλωση. 

Πολλές από αυτές τις συσχετίσεις (των συμπτωμάτων) είναι 
αντικρουόμενες, ιδιαίτερα όταν ένα σύνηθες εύρημα από το 
δέρμα, όπως κάποια σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση, συμ-
βαίνει σε ασθενή με καρκίνο. Το 1976, η Hellen Ollendroff 
Curth έθεσε κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν 
πριν από το χαρακτηρισμό κάποιας δερματικής νόσου ως 
παρανεοπλασματικής δερματοπάθειας: 

1)  Και οι δύο εκδηλώσεις ξεκινούν περίπου την ίδια χρο-
νική περίοδο

2)  Και οι δύο εκδηλώσεις ακολουθούν μια παράλληλη 
πορεία 

3)  Όσον αφορά στα σύνδρομα, ούτε η έναρξη ούτε η πο-
ρεία της νόσου εξαρτάται από τη δερματική νόσο

4)  Ένας συγκεκριμένος τύπος όγκου συνυπάρχει με μια ει-
δικού τύπου εκδήλωση από το δέρμα

5)  Η δερματοπάθεια δεν είναι συνήθης στο γενικό πλη-
θυσμό

6)  Παρατηρείται υψηλό ποσοστό συσχέτισης μεταξύ των 
δύο εκδηλώσεων. 

Πρόσφατα μόνο τα 2 πρώτα από τα προαναφερόμενα κρι-
τήρια είναι αρκετά για να θέσουν τη νόσο του δέρματος σαν 
παρανεοπλασματική δερματοπάθεια. Αυτό το άρθρο κα-
ταγράφει μόνο της κλασικές παρανεοπλασματικές δερμα-
τοπάθειες.

Η παθοφυσιολογία της νόσου του δέρματος σε σχέση με 
τον καρκίνο δεν μπορεί πάντα να εξηγηθεί. Αυτές οι δερμα-
τοπάθειες μπορεί να εμφανιστούν πριν ή μετά τη διάγνωση 
της εσωτερικής κακοήθειας και σε μερικές περιπτώσεις μπο-
ρεί να είναι προάγγελος κακοήθειας. 

Νεκρολυτικό μεταναστευτικό ερύθημα (ΝΜΕ) ή 
σύνδρομο γλυκαγονώματος

Το ΝΜΕ αποτελεί εκδήλωση του δέρματος για το σύν-
δρομο γλυκαγονώματος η οποία είναι τυπική, λόγω εκ-
κρίσεως γλυκογόνου από όγκο των α κύτταρων των νησι-
δίων του παγκρέατος. Το σύνδρομο περιλαμβάνει: νεκρο-
λυτικό μεταναστευτικό ερύθημα, ανοχή γλυκόζης, απώλεια 
σωματικού βάρους, αναιμία, αλλοιώσεις μαλλιών και νυχι-
ών, υποαμινοξυουρία, ψυχιατρικές διαταραχές και θρομβο-
εμβολική νόσο2.

Το νεκρολυτικό μεταναστευτικό ερύθημα περιγράφτηκε για 
πρώτη φορά το 1942 από τον Becker3. Οι ασθενείς εμφανί-
ζουν ερυθρές κηλίδες και βλατίδες, συχνά δακτυλιοειδείς, 
τοξοειδείς και κυκλοτερείς στην κεντρική περιοχή του προσώ-
που, στην κατώτερη κοιλιακή χώρα, στο περίνεο, στη βου-
βωνική χώρα, στους γλουτούς και στους μηρούς. Αυτές οι 
απολεπιστικές κηλίδες και βλατίδες προοδευτικά εξελίσσο-
νται σε διαβρώσεις και δευτερογενώς σε επιδερμική νέκρω-
ση. Οι δερματικές βλάβες είναι κηρώδεις και η πορεία τους 
δεν φαίνεται να ακολουθεί την πορεία (εξέλιξη) του γλυ-
κογονώματος. Το ΝΜΕ μπορεί να αποτελεί πρώιμη ή όψι-
μη εκδήλωση του γλυκαγονώματος, αλλά αποτελεί μια τυ-
πικά καθυστερημένη ακολουθία (συνέχεια)2.Ο ακριβής πα-
θοφυσιολογικός μηχανισμός του ΝΜΕ είναι άγνωστος, αλ-
λά πιθανόν σχετίζεται με τον καταβολισμό των αυξημένων 
επιπέδων γλυκογόνου4, αν και το ΝΜΕ σχετίζεται κλινικά 
και ιστολογικά με την εμφάνιση της εντεροπαθητικής ακρο-
δερματίτιδας. Τα επίπεδα του ψευδαργύρου δεν είναι στα-
θερά4. Πολλές φορές έχει αναφερθεί αναστολή της χημειο-
ταξίας σε μονοκυτταρικούς και πολυμορφοπυρηνικούς κυτ-
ταρικούς πληθυσμούς, που είναι δυνατόν να σχετίζεται με 
περίσσεια ψευδαργύρου.

Ιστολογικά, το ΝΜΕ αναδεικνύει υποκεράτινες και επιδερ-
μικές σχισμές (clefts), κερατινοκύτταρα με πυκνωτικούς πυ-
ρήνες, συρρέουσα παρακεράτωση και χαρακτηριστική έλ-
λειψη ακανθόλυσης. Ο ανοσοφθορισμός είναι αρνητικός.Το 
ΝΜΕ συχνά παραμένει αδιάγνωστο για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα. Όταν το υποψιαστεί ο γιατρός θα πρέπει να το αντι-

μετωπίσει αμέσως. Το 75% των γλυκαγονωμάτων είναι με-
ταστατικοί τη στιγμή που διαγιγνώσκονται5. Ο παρακλινικός 
εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει 1) επίπε-
δα γλυκογόνου στον ορό 2) CT scan (αξονική τομογραφία), 
3) αγγειογραφία ή υπερηχοτομογραφία (U/S). 

Αν και η θεραπεία εκλογής (gold standard) του γλυκαγο-
νώματος είναι χειρουργική, υπάρχει και εναλλακτική θερα-
πευτική αντιμετώπιση. Η σωματοστατίνη φαίνεται ότι σε με-
ρικές περιπτώσεις μπορεί να μειώσει την έκκριση γλυκο-
γόνου4. Ενδοφλέβια έγχυση αμινοξέων μπορεί να βοηθή-
σει στην αντιμετώπιση της νόσου, σε άλλες περιπτώσεις2. 
Παλαιότερες εφαρμοσθείσες θεραπείες είναι: ιωδοκινόλη, 
υδροκορτιζόνη, ντακαρβαζίνη, πρωτεϊνική (high-protein) δί-
αιτα και χημειοθεραπεία. 

Σύνδρομο Cushing
Στο σύνδρομο Cushing παρατηρείται έκτοπη παραγωγή 

της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου (ACTH) ορμόνης. Είναι παρό-
μοιο με τη νόσο Cushing που εμφανίζεται από όγκο στην 
υπόφυση. Επειδή συμβαίνει υπερέκκριση γλυκοκορτικοει-
δών και παρόμοια συμπτώματα και στις δυο καταστάσεις, η 
διαφοροδιάγνωσή τους είναι δύσκολη6. Νεοπλάσματα που 
συνοδεύονται με σύνδρομο Cushing είναι ο μικροκυτταρι-
κός καρκίνος πνεύμονα, ο καρκίνος του θύμου αδένα (θύ-
μωμα), ο καρκίνος του παγκρέατος, ο καρκίνος του θυρεο-
ειδούς, καθώς και ο καρκίνος των οργάνων αναπαραγωγής 
και των δύο φύλων6-8.

Άλλα μη δερματικά παθολογικά ευρήματα και στα δύο φύ-
λα είναι: υπέρταση, απώλεια βάρους, μυϊκή αδυναμία, υπο-
καλιαιμία και υπεργλυκαιμία8. Οι εκδηλώσεις από το δέρμα 
είναι: υπερμελάγχρωση, οίδημα, αύξηση όγκου αίματος, σε-
ληνοειδές προσωπείο, κεντρική παχυσαρκία, εναπόθεση λί-
πους στον υπερκλείδιο βόθρο και την αυχενική περιοχή (αυ-
χένας βοδιού) και γύρω από την πυελική ζώνη, κοινή ακ-
μή, ραγάδες, ατροφία δέρματος, τελαγγειεκτασίες (ευρυαγ-
γείες) και εκχυμώσεις8-10.

Το σύνδρομο Cushing μπορεί να διαγνωστεί από τα κλι-
νικοεργαστηριακά ευρήματα. Χαμηλά επίπεδα καλίου στον 
ορό, αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στα ούρα και αυξημένα 
επίπεδα κορτικοτροπίνης, που δεν καταστέλλονται με τη χο-
ρήγηση δεξαμεθαζόνης, συνηγορούν υπέρ του συνδρόμου6. 
Η ανάπτυξη του συνδρόμου Cushing έχει φτωχό προγνω-
στικό δείκτη για την εξέλιξη της νεοπλασίας, γιατί εμφανίζε-
ται ως καθιερωμένη εκδήλωση της νεοπλασίας.

Καρκινοειδές σύνδρομο
Ονομάστηκαν καρκινοειδείς όγκοι στις αρχές του 1900 γιατί 

φαίνονταν «όμοιοι με καρκίνωμα»11. Παρόλο που οι καρκινο-
ειδείς όγκοι τυπικά έχουν καλή πρόγνωση συγκρινόμενοι με 
άλλους τύπους καρκίνου, το καρκινοειδές σύνδρομο αποτε-
λεί δυσοίωνη συλλογή σημείων και συμπτωμάτων.

Το 85% των καρκινοειδών όγκων αναπτύσσονται στο γα-
στρεντερικό σωλήνα, αλλά μπορούν να αναπτυχθούν επί-
σης και σε άλλες περιοχές, όπως στον πνεύμονα, στην ωο-
θήκη, στο θύμο, στο νεφρό, στον προστάτη11.

Συχνά το καρκινοειδές σύνδρομο εμφανίζεται μετά από την 
ύπαρξη μεταστάσεων11. Πρωτοπαθείς καρκινοειδείς όγκοι 
πολλαπλασιάζονται σε 15% με 20% των περιπτώσεων12. Οι 
ασθενείς εμφανίζουν διάρροια, flushing (ερυθρότητα προ-
σώπου) ή κυάνωση, άσθμα, οίδημα, υπολευκωματιναιμία 
και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια11. Λιγότερο συχνά κλινικά 
ευρήματα είναι τελαγγειεκτασίες ή πελαγρoειδές εξάνθημα 
(pellagra-like skin findings)12. Έχουν αναφερθεί ακόμα με-
ρικές περιπτώσεις καρκινοειδούς συνδρόμου παρόμοιες με 
σκληροδερμία3. Η ακριβής παθογένεση του καρκινοειδούς 
συνδρόμου δεν έχει ακόμα διευκρινισθεί. Σεροτονίνη, καλ-
λικρεϊνη, (βραδυκινίνη), ουσία Ρ, νευροπεπτίδιο Κ, προστα-
γλανδίνη Ε και Ρ και νευροκινίνη Α έχουν βρεθεί αυξημένες 
σε περιπτώσεις καρκινοειδούς συνδρόμου. Ασθενείς με αυ-
τό το σύνδρομο, συνήθως εύκολα διαγιγνώσκονται κλινικά, 
αλλά η καθοριστική διάγνωση γίνεται με την αύξηση των επι-
πέδων του 5-υδροξυ-ινδολοοξεικού οξέος στα ούρα12.

Η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική εκτομή των όγκων11. 
Επίσης θεραπευτικά μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη χορήγη-
ση σωματοστατίνης, μεθισεργίδης, κενανσερίνης, cyprohep-

tadine, β-αναστολείς, παράγωγα της φαινοθειαζίδης, ανταγω-
νιστές των υποδοχέων ντοπαμίνης και αναστολείς της καλλι-
κρεΐνης11. Σε προχωρημένα στάδια του καρκινοειδούς συν-
δρόμου εφαρμόζεται και χημειοθεραπεία.

Σημείο Leser-Trelat
Αναφέρθηκε για 1η φορά το 1890 και μάλιστα σαν αύξη-

ση του αριθμού των κερασόμορφων αγγειωμάτων (cherry) 
σε ασθενείς με καρκίνο14. Σταδιακά συσχετίστηκε με αύξηση 
του αριθμού ή του μεγέθους των σμηγματορροϊκών υπερκε-
ρατώσεων σε ασθενείς με κακοήθεια σπλάγχνων. Παρόλο 
που η ένδειξη (sign) είναι συζητήσιμη και οι σμηγματορρο-
ϊκές υπερκερατώσεις δεν απαιτούν θεραπεία, το σημείο εί-
ναι ευρέως αποδεκτό σαν ένδειξη επικινδυνότητας για εσω-
τερική κακοήθεια σε εξέλιξη. Το σημείο Leser-Trelat ανευ-
ρίσκεται συχνά σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα στομάχου ή 
παχέος εντέρου14, αλλά έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώ-
σεις ασθενών με καρκίνο αιμοποιητικού συστήματος, μα-
στού, πνευμόνων, ωοθηκών και μήτρας15,16. 

Η θεραπεία της κακοήθειας περιορίζει την εξέλιξη των σμηγ-
ματορροϊκών υπερκερατώσεων περίπου στο μισό χρόνο1. 
Το σημείο Leser-Trelat μπορεί να εμφανιστεί πρώιμα, περί-
που 5 μήνες πριν τη διάγνωση του καρκίνου ή όψιμα, πε-
ρίπου 9,8 μήνες μετά τη διάγνωση15.  Σε πολλούς ασθενείς 
έχει αναφερθεί και συνοδός κνησμός και πολύ συχνά οι 
σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις εμφανίζονται στον κορ-
μό14. Πολλές θεωρίες διατυπώθηκαν για την παθογένεια των 
σμηγματορροϊκών υπερκερατώσεων κατά την εξέλιξη μιας 
κακοήθειας. Αυξημένα επίπεδα αυξητικού παράγονται κατα-
στρέφουν τον κύκλο ζωής των επιδερμικών κυττάρων (epi-
dermal cell turnover regulation). Επίσης, αμυνόμενοι εμπο-
διζόμενοι ξενιστές έχουν προταθεί ως αιτία της νόσου16. Οι 
σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις αποτελούν συχνό εύρη-
μα στο γενικό πληθυσμό, αλλά εμφανίζονται σε μεγαλύτε-
ρο ποσοστό σε καρκινοπαθείς.

Μελανίζουσα ακάνθωση
Η μελανίζουσα ακάνθωση χαρακτηρίζεται από υπερμελάγ-

χρωση και θηλωμάτωση των δερματικών πτυχών. Ο τράχη-
λος, οι μασχάλες (μασχαλιαίες κοιλότητες), τα αντιβράχια και 
οι ιγνυακοί βόθροι προσβάλλονται συχνότερα.

Καλοήθης μελανίζουσα ακάνθωση συνδέεται με διαταρα-
χές ανοχής ινσουλίνης, συμπεριλαμβανομένου του σακχα-
ρώδους διαβήτη, της παχυσαρκίας και του συνδρόμου πο-
λυκυστικών ωοθηκών. Κακοήθης μελανίζουσα ακάνθωση 
συνδέεται με γαστρικό καρκίνωμα σε 45% των περιπτώσε-
ων19. Παρανεοπλασματική μελανίζουσα ακάνθωση αναφέ-
ρεται ότι συνδυάζεται με καρκίνο πνεύμονα, ήπατος, μή-
τρας, μαστού και ωοθηκών και με λέμφωμα και σπογγοει-
δή μυκητίαση.

Κακοήθης μελανίζουσα ακάνθωση αναπτύσσεται ξαφνι-
κά και εξελίσσεται περισσότερο γρήγορα από την αντίστοι-
χη καλοήθη. Οι βλεννογόνοι μπορεί να εμφανίσουν θηλω-
μάτωση. Τα πέλματα εμφανίζουν τύλους ή υπερκεράτωση 
(rugose), αναφερόμενη ως παρακεράτωση (tripe palms). 
Αλωπεκία και κνησμός έχουν αναφερθεί σε κακοήθη μελα-
νίζουσα ακάνθωση. Εξανθηματική σμηγματορροϊκή υπερ-
κεράτωση (σημείο του Leser-Trelat) και δερματική θηλω-
μάτωση είναι δυνατόν να εμφανιστούν ταυτόχρονα19,20,69. 
Μελανίζουσα ακάνθωση μπορεί να εμφανιστεί πριν, μετά 
ή ταυτόχρονα με τη διάγνωση της κακοήθειας. Σε μια ανα-
σκόπηση αναφέρεται ότι το 69% των περιπτώσεων κακοή-
θους μελανίζουσας ακάνθωσης εμφανίζονται πριν από τη 
διάγνωση της κακοήθειας.

Μελανίζουσα ακάνθωση μπορεί να βελτιωθεί με την αντι-
μετώπιση του υποκειμένου νεοπλάσματος. Αυτό ενισχύει την 
υπόθεση ότι ένας όγκος παίζει ρόλο αυξητικού παράγοντα, 
ενεργοποιώντας τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττά-
ρων. Ο αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού-α (TGF-α) 
είναι ένας ισχυρός παράγοντας. 

Tripe palms (παρακεράτωση πελμάτων)
Είναι υπερκεράτωση με υπερβολή του κανονικού δερμα-

τογλυφισμού (normal dermatoglyphics). Αυτό προσδίδει 
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στα πέλματα μια όψη τραχιά. Η παρακεράτωση των πελμάτων 
συνδυάζεται με νεοπλασία σε περισσότερο από 90% των πε-
ριπτώσεων19,20. Μελανίζουσα ακάνθωση μπορεί να συνυπάρ-
χει με tripe palms. Σε ασθενείς που εμφανίζουν μελανίζουσα 
ακάνθωση και παρακεράτωση πελμάτων, η πιο συχνή υποκεί-
μενη νεοπλασία είναι στο γαστρικό σωλήνα, ενώ ο καρκίνος 
του πνεύμονα συνήθως δεν σχετίζεται με το συνδυασμό μελα-
νίζουσας ακάνθωσης και παρακεράτωσης πελμάτων21,22. Όπως 
η μελανίζουσα ακάνθωση έτσι και η παρακεράτωση πελμά-
των μπορεί να εμφανιστεί πριν από τη διάγνωση της κακοήθει-
ας και να αποτελέσει ερέθισμα για περεταίρω διερεύνηση πι-
θανού νεοπλάσματος.

Επίκτητη χνοώδης υπερτρίχωση
Μια από τις πιο δυσοίωνες παρανεοπλασματικές καταστάσεις 

είναι η επίκτητη χνοώδης υπερτρίχωση. Είναι η απότομη εμφά-
νιση, χνοωδών λεπτών και μαλακών, άχρωμων τριχών στο σώ-
μα. Αυτή η παρανεοπλασματική εκδήλωση αναφέρθηκε για 
πρώτη φορά το 1865 σε έναν ασθενή με καρκίνο μαστού24.Η 
συνηθέστερη κακοήθεια είναι εκείνη του πνεύμονα που ακο-
λουθείται από καρκίνωμα του ορθοσιγμοειδούς24. Ο καρκίνος 
ουροδόχου κύστης, ωοθηκών, μήτρας και παγκρέατος αναφέ-
ρεται ότι συνδυάζονται με αυτή τη δερματοπάθεια24. Η αύξη-
ση τριχών στο πρόσωπο είναι τυπική, αλλά μπορεί να συμβεί 
και στον κορμό, στα άκρα και στα αυτιά26. Οι παλάμες, τα πέλ-
ματα και η γεννητική περιοχή συνήθως δεν προσβάλλονται. 
Ιστολογικά εμφανίζεται υπερτροφία του τριχικού θυλάκου27. 
Η υπερτρίχωση μπορεί να οφείλεται σε τριχοτοξίκωση, τοπικό 
τραυματισμό, κορτικοστεροειδή, πορφυρία ή φάρμακα όπως 
πενικιλλαμίνη, φαινυτοΐνη και σπιρονολακτόνη26,28. Όταν απορ-
ριφθούν αυτές οι πιθανές αιτίες υπερτρίχωσης, πρέπει να διε-
ρευνάται και η περίπτωση της κακοήθειας. Πολυάριθμες μελέ-
τες έχουν αναζητήσει την ύπαρξη ορμονικής διαταραχής, αλ-
λά αυτή η αναζήτηση έχει αποβεί άκαρπη. 

Επίκτητη χνοώδης υπερτρίχωση μπορεί να συνδυάζεται με άλ-
λα κλινικά σημεία και συμπτώματα, όπως γλωσσίτις, γλωσσο-
δυνία, διάρροια, αδενοπάθεια και μελανίζουσα ακάνθωση26. 
Σε μερικές περιπτώσεις η υπερτρίχωση υποχωρεί με τη θερα-
πευτική αντιμετώπιση του όγκου27.

Επίκτητη ιχθύαση
Η επίκτητη ιχθύαση μοιάζει κλινικά και ιστολογικά με την κοι-

νή ιχθύαση που κληρονομείται με αυτοσωματικό, επικρατού-
ντα τύπο. Όπως η κοινή ιχθύαση, έτσι και η επίκτητη πολύ συ-
χνά προσβάλλει τις εκτατικές επιφάνειες των άκρων με λευκά, 
λεπτά λέπια και σχετικά χαρακτηριστική φειδώ στην εντόπιση 
του εξανθήματος στις πτυχές, στα πέλματα και στις παλάμες. Το 
προσβεβλημένο δέρμα εμφανίζει ρομβοειδή λέπια, με ελεύ-
θερα, ελαφρώς ανασηκωμένα άκρα. Ιστολογικά, στην επίκτη-
τη ιχθύαση παρατηρείται υπερκεράτωση με μείωση ή απουσία 
της κοκκώδους στιβάδας, όμοια των κληρονομούμενων μορ-
φών της κοινής ιχθύασης.

Πολλά συστηματικά νοσήματα και φαρμακευτικές αγωγές 
εμπλέκονται στην ανάπτυξη της επίκτητης ιχθύασης, όπως AODS, 
σαρκοείδωση, λέπρα και κακοήθειες. Λεμφοκυτταρικές νεο-
πλασίες, ιδιαίτερα το λέμφωμα Hodgkin αποτελούν τους πιο 
συχνούς καρκίνους που συνδέονται με την εμφάνιση της ιχθύ-
ασης29. Έχουν αναφερθεί ασθενείς από καρκίνο μαστού, πνεύ-
μονος και τραχήλου μήτρας29. Η επίκτητη ιχθύαση εμφανίζεται 
μετά τη διάγνωση της κακοήθειας και η πορεία της είναι παράλ-
ληλη με την νεοπλασία29,30.

Η παθογένεια της επίκτητης ιχθύασης είναι άγνωστη. Ο Cooper 
και οι συνεργάτες του31 απέδειξαν φυσιολογική σύνθεση των 
λιπιδίων της επιδερμίδας σε ασθενείς με λέμφωμα και επίκτητη 
ιχθύαση. Αυτό αποτελεί αντίθεση με την κοινή ιχθύαση, όπου 
η λιπιδιακή σύνθεση της επιδερμίδας αυξάνεται. Η σύνθεση 
των λιπιδίων του δέρματος αυξανόταν σε όλους τους ασθενείς 
με λέμφωμα Hodgkin ανεξάρτητα από την κλινική συμμετοχή 
του δέρματος29. Η θεραπευτική επιλογή για την επίκτητη παρα-
νεοπλασματική ιχθύαση εξαρτάται από την υποκείμενη κακοή-
θεια. Η πορεία της ιχθύασης συχνά είναι παράλληλη με την πο-
ρεία της υποκείμενης νεοπλασίας29,30. Οι θεραπείες για το δέρ-
μα περιλαμβάνουν τοπικά μαλακτικούς και κερατολυτικούς πα-
ράγοντες29. Ακόμα και με κατάλληλη τοπική φροντίδα, η νόσος 
υποτροπιάζει χωρίς την επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση του 
υποκείμενου καρκίνου.

Σύνδρομο Bazex
Χαρακτηρίζεται από βλατιδολεπιδώδεις πλάκες στις ακραίες 

επιφάνειες (άκρες) των αυτιών, της μύτης, των χεριών και των 
ποδιών. Αυτές οι βλάβες είναι συχνά συμμετρικές και εμφανί-
ζουν έντονο ερύθημα. Έχουν αναφερθεί επίσης φλύκταινες και 
υπερχρωμάτωση. Τα νύχια των δακτύλων των χεριών προσβάλ-
λονται περισσότερο από το 75% των περιπτώσεων. Τα νύχια 

εμφανίζουν επιμήκη και οριζόντια επάρματα, (ευθραυστότητα, 
υπονυχίο υπερκεράτωση και δυσχρωμία. Όλοι οι ασθενείς με 
σύνδρομο Bazex είναι άνδρες και στους περισσότερους συνυ-
πάρχει ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στο ανώτερο αναπνευστι-
κό και στο πεπτικό σύστημα. Το 93% (105 από 113) των ασθε-
νών, σε μια ανασκόπηση ήταν άνδρες και το 48% (54 από 113) 
είχαν ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα ή του λά-
ρυγγα32. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα προερχόμενο από πνεύ-
μονα, οισοφάγο, αιδοίο ή άγνωστης πρωτοπαθούς εστία κατα-
γράφονταν στις 39 περιπτώσεις32.

Οι κλινικές εκδηλώσεις από το δέρμα στο σύνδρομο Bazex 
πολύ συχνά προηγούνται της διάγνωσης της κακοήθειας, αλλά 
μπορεί να εμφανιστούν και ταυτόχρονα ή μετά από τον προσ-
διορισμό του νεοπλάσματος32. Σε μια ανασκόπηση, δερματικές 
αλλαγές είχαν προκύψει από τη διάγνωση της κακοήθειας κατά 
μέσο όρο 11 μηνών σε περισσότερους από 60% των ασθενών 
με σύνδρομο Bazex19. Η θεραπεία εκλογής στο σύνδρομο Bazex 
είναι η αποτελεσματική εκρίζωση του υποκείμενου όγκου. Σε 
πολλές αναφερόμενες περιπτώσεις, η δερματοπάθεια βελτιώ-
νεται με τη θεραπεία του καρκίνου ή χειροτερεύσει με την εξέ-
λιξη της υποκείμενης κακοήθειας32,33. Ονυχοδυστροφία μπορεί 
να παραμείνει μετά την αποτελεσματική θεραπεία του καρκί-
νου, καθώς και την αποκατάσταση των άλλων δερματικών εκ-
δηλώσεων32,33. Η αιτία του συνδρόμου Bazex είναι άγνωστη. 
Διασταυρούμενα αντιγόνα μεταξύ όγκου και δέρματος απαι-
τούνται, όπως και η παρουσία του ογκοπροερχόμενου κερατι-
νοκυτταρικού αυξητικού παράγοντα33. Οι ασθενείς που εμφα-
νίζουν κλινικά ευρήματα σύμφωνα με το σύνδρομο Bazex πά-
σχουν από εκτεταμένο καρκίνο.

Γυροειδές (repens) ερύθημα
Μια άλλη κλασική παρανεοπλασματική δερματοπάθεια είναι 

το γυροειδές ερύθημα (repens). Αυτή η δερματική νόσος εμ-
φανίζεται ως δακτυλιοειδείς ομόκεντρες μεταναστευτικές ερυ-
θηματώδεις βλάβες με ήπια απολέπιση, οι οποίες εντοπίζονται 
στον κορμό και στα εγγύς άκρα34,35. Συχνά υπάρχει έντονος κνη-
σμός, ο οποίος βελτιώνεται όταν ο υποκείμενος όγκος αντιμε-
τωπίζεται θεραπευτικά36. Η συχνότερη κακοήθεια που συνδέ-
εται με αυτήν την παρανεοπλασματική δερματοπάθεια είναι ο 
καρκίνος του πνεύμονα, αλλά και πολλοί άλλοι καρκίνοι έχουν 
αναφερθεί όπως μαστού, τραχήλου μήτρας, στομάχου, φάρυγ-
γα, πρωκτού, ουροδόχου κύστης και εντέρου35 στο 80% των 
περιπτώσεων η παρανεοπλασματική δερματοπάθεια προηγεί-
ται της διάγνωσης του όγκου37). Οι άνδρες προσβάλλονται κα-
τά το διπλάσιο από τις γυναίκες35. Ιστολογικά φαίνεται υπερκε-
ράτωση, παρακεράτωση, ακάνθωση και υδρωπική εκφύλιση 
με υπερμελάγχρωση.

Παρανεοπλασματική πέμφιγα (ΠΝΠ)
Η παρανεοπλασματική πέμφιγα περιγράφτηκε για πρώτη φο-

ρά το 1990 και τώρα πλέον αναγνωρίζεται ως ένα ξεχωριστό 
αυτοάνοσο πομφολυγώδες νόσημα που συνδέεται με καλοή-
θεις και κακοήθεις λεμφοκυτταρικές εξεργασίες.

Κλινικώς, χαρακτηρίζεται από πομφόλυγες και διαβρώσεις 
του στοματοφάρυγγα και του δέρματος, του κορμού και των 
άκρων. Λειχηνοειδείς βλάβες συχνά παρατηρούνται. Τα πέλ-
ματα και οι παλάμες είναι δυνατόν να προσβληθούν, ενώ κά-
ποιοι ασθενείς εμφανίζουν παρωνυχία. Η εμμένουσα στοματί-
τιδα είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό, αποτελεί συχνά την 
πρώτη κλινική εκδήλωση της νόσου και δεν ανταποκρίνεται 
στη θεραπευτική αντιμετώπιση38. Στη βιοψία δερματικής βλά-
βης πάσχοντος από ΠΝΠ παρατηρείται επιδερμική υπερβασι-
κή ακανθόλυση, υδροπική εκφύλιση της βασικής στιβάδας με 
νέκρωση κερατινοκυττάρων και φλεγμονή. Η φλεγμονή απο-
τελεί χαρακτηριστικό ιστολογικό σημείο της ΠΝΠ που δεν εμ-
φανίζεται στους άλλους τύπους πέμφιγας και μπορεί να θεω-
ρηθεί ως αντιογκωτική ανοσοαπάντηση38.

Ο άμεσος ανοσοφθορισμός που εκτελείται σε δέρμα το οποίο 
λαμβάνεται γύρω από βλάβη αποκαλύπτει επιδερμική ενδο-
κυτταρική εναπόθεση IgG και συμπληρώματος κατά μήκος του 
δερμοεπιδερμικού ορίου. Ο έμμεσος ανοσοφθορισμός αποκα-
λύπτει κυκλοφορούντα αντισώματα τα οποία στρέφονται κα-
τά των επιφανειακών κυττάρων της επιδερμίδας και της βασι-
κής μεμβράνης.

Χαρακτηριστικά, ο ορός των ασθενών με ΠΝΠ αντιδρά με το 
μεταβατικό επιθήλιο σε αντίθεση με τις άλλες μορφές πέμφιγας. 
Αυτά τα αντισώματα στρέφονται εναντίον των δεσμοσωμιακών 
πλακινών (περιπλακίνη, ενβοπλακίνη).  Δεσμογλίνη 3, πλεκτίνη 
και BRAG1 αποτελούν στόχους για τα αντισώματα37-39. Τα αντι-
γόνα στόχοι των ΠΝΠ είναι παρόντα στο μεταβατικό, στο ανα-
πνευστικό και στο κροσσωτό επιθήλιο (πολύστιβο κροσσωτό 
επιθήλιο)38. Πολλές περιπτώσεις παρανεοπλασματικής πέμφι-
γας (ΠΝΠ) εμφανίζονται σε ασθενείς με γνωστή λεμφοκυττα-
ρική κακοήθεια (λέμφωμα). Τα 2/3 των ασθενών με ΠΝΠ πά-

σχουν από γνωστή κακοήθεια τη στιγμή της εμφάνισής της38. 
Μη Hodgin λέμφωμα και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία 
εμφανίζεται στο 42% και 29% των περιπτώσεων αντίστοιχα38. 
Επίσης, η νόσος Castleman και το θύμωμα συνδυάζονται συ-
χνά με την εμφάνιση της ΠΝΠ38. Είναι απαραίτητο να ελέγχο-
νται για τυχόν κακοήθεια οι ασθενείς που εμφανίζουν ΠΝΠ, γι’ 
αυτό απαιτείται πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος, 
ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών αίματος, CT (αξονική τομογραφία 
θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας, καθώς και κλινική εξέταση 
ήπατος, σπλήνα και λεμφαδένων).

Η παθογένεια αυτού του αυτοάνοσου φαινομένου δεν έχει δι-
ευκρινιστεί. Ενοχοποιείται η εμφάνιση όγκου στην επιδερμίδα 
που προκαλεί μια ανοσολογική απάντηση εναντίον του όγκου 
που προκαλεί διασταυρούμενη αντίδραση με το δέρμα.

Η αύξηση της παραγωγής κυτταροκινών και η ενεργοποίησή 
τους από την υποκείμενη λεμφοκυτταρική νόσο εμπλέκονται 
στην ανάπτυξη της αυτοανοσίας38. Η θεραπευτική αντιμετώπι-
ση της ΠΝΠ εξαρτάται από την υποκείμενη νόσο. Η ΠΝΠ συν-
δυάζεται με καλοήθεις διαδικασίες, που γενικά απαντούν καλά 
στη θεραπεία και η χειρουργική αφαίρεση αυτών των όγκων 
ενδείκνυται όπου είναι δυνατόν.

Αποτελεσματική θεραπεία της κακοήθειας δεν συνδυάζεται 
πάντα με βελτίωση των βλαβών του δέρματος λόγω της ΠΝΠ. 
Ιδιαίτερα η στοματίτιδα μπορεί να επιμένει ακόμα και μετά την 
χειρουργική εξαίρεση του όγκου. Ο συνδυασμός πρεδνιζόνης 
και κυκλοσπορίνης με mycophenolate mofetil βοηθάει στην 
αντιμετώπιση της νόσου38,40. Άλλοι ανοσοκατασταλτικοί πα-
ράγοντες, όπως αζαθειοπρίνη και κυκλοφωσφαμίδη χρησιμο-
ποιούνται λιγότερο38. Η ΠΝΠ συνδυάζεται με αυξημένο δεί-
κτη θνησιμότητας. Ο θάνατος συμβαίνει δευτεροπαθώς λόγω 
σήψης, αιμορραγίας, καθώς και πολυοργανικής και αναπνευ-
στικής ανεπάρκειας. Αυτά συμβαίνουν πιθανόν λόγω της αυ-
τοάνοσης κυτταροπενίας και της άμεσης προσβολής του ανα-
πνευστικού επιθηλίου από τα παρανεοπλασματικά πεμφιγοει-
δή αντισώματα.

Δερματομυοσίτιδα
Τα κλασικά ευρήματα της δερματικής ΔΜΣ είναι το «εξάνθη-

μα δίκην ηλιοτροπίου» (της περιοφθαλμικής δερματικής περι-
οχής) και οι βλατίδες Gottron. Το «εξάνθημα δίκην ηλιοτροπί-
ου» είναι ένα ιώδες περιοφθαλμικό ερύθημα. Οι βλατίδες του 
Gottron είναι επίπεδες, ερυθηματώδεις βλατίδες και πλάκες 
πάνω στις εκτατικές επιφάνειες των αρθρώσεων με ήπια απο-
λέπιση και ευρυαγγείες (τελαγγειεκτασίες).

Άλλες δερματικές εκδηλώσεις της ΔΜΣ είναι: ποικιλοδερμία, 
περιονύχιες τελαγγειεκτασίες, καθώς και κνησμός και ερύθημα 
τριχωτού κεφαλής. Επίσης παρατηρείται μυϊκή αδυναμία των 
εγγύς μυών και συχνά αύξηση των επιπέδων της κρεατινοκινά-
σης και της αλδολάσης.

Η ΔΜΣ μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή παρανεοπλασματική. 
Εκτιμάται ότι το 25% των ασθενών με ΔΜΣ εμφάνισαν ή ανέ-
πτυξαν στην πορεία κακοήθεια19. Η κακοήθεια μπορεί να προ-
ϋπάρχει της ΔΜΣ ή μπορεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα ή μετά τη 
διάγνωσή της19,41. Σε μια μελέτη, 7 στους 23 ασθενείς, (30%) 
εμφάνισαν ΔΜΣ πριν από τη διάγνωση μιας εσωτερικής κακο-
ήθειας. Σε 3 από αυτούς τους 7 ασθενείς, η εμφάνιση της ΔΜΣ 
υπέβαλε τη διερεύνηση για κάποια κακοήθεια, η οποία έδει-
ξε νεοπλασία. Στους 9 στους 23 ασθενείς (39%) διαγνώστη-
κε κακοήθεια κατά την εμφάνιση της ΔΜΣ. Στους υπόλοιπους 
7 ασθενείς (30%) η κακοήθεια διαγνώσθηκε μετά από τη διά-
γνωση της ΔΜΣ, αλλά αργότερα από την αρχική διερεύνηση 
του καρκίνου42-45,67. Σε άλλη μελέτη με 39 ασθενείς με κακοή-
θεια και ΔΜΣ, το 85% των διαγνωσμένων ασθενών με κακοή-
θεια εμφάνισε ΔΜΣ πριν ή μέσα σε ένα χρόνο από τη διάγνω-
ση της κακοήθειας19.

Ο πιο συχνός καρκίνος που συνδυάζεται με την εμφάνιση ΔΜΣ 
είναι των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες και του αναπνευ-
στικού συστήματος στους άνδρες42. Ο Sigutgeirsson και συν.43 
αναφέρει ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών στις 
γυναίκες με ΔΜΣ αυξάνεται κατά 17 φορές περισσότερο. Από 
τους 61 καρκίνους αυτής της μελέτης, οι 18 (30%) προέρχο-
νταν από το μαστό ή τις ωοθήκες, ενώ οι 17 (28%) προέρχο-
νταν από το αναπνευστικό σύστημα. Σε άλλες μελέτες, καρκί-
νοι του μαστού, της μήτρας ή των ωοθηκών αφορούσαν τους 
17 από τους 34 ασθενείς που έπασχαν από δερματομυοσίτιδα 
και εκείνοι του πνεύμονα, του φάρυγγα ή του λάρυγγα αποτε-
λούσαν τις υπόλοιπες 7 περιπτώσεις44. Όταν ο ασθενής εμφα-
νίζει ΔΜΣ που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία ή εμφανίζει 
εξάρσεις στη μέχρι πρόσφατα υπό έλεγχο νόσο, τότε θεωρεί-
ται παρανεοπλασματική εκδήλωση42. Άλλοι παράγοντες που 
θέτουν υποψία για παρανεοπλασματική εκδήλωση είναι η ηλι-
κία και το άρρεν φύλο.

Η παρουσία διάμεσης νόσου των πνευμόνων, καθώς και 
καρδιακών και οισοφαγικών επιπλοκών και ασβέστωσης ανα-
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φέρονται ως ένδειξη καλοήθειας της ιδιοπαθούς ΔΜΣ41,45. Οι 
ασθενείς με δερματομυοσίτιδα χρειάζονται περαιτέρω εμπερι-
στατωμένο έλεγχο για κακοήθεια, ανάλογα με την ηλικία τους. 
Αυτός ο έλεγχος για κακοήθεια θα πρέπει να επαναλαμβάνε-
ται σε κάθε ασθενή με έξαρση της νόσου και σε εκείνους που 
η νόσος τους (ΔΜΣ) δεν ανταποκρίνεται στη θεραπευτική αντι-
μετώπιση41.

Σύνδρομο Sweet
Περιγράφτηκε για 1η φορά το 1964 από τον Sweet46. Αυτός 

ανέφερε 8 γυναίκες που εμφάνιζαν πυρετό, ουδετερόφιλη λευ-
κοκυττάρωση, ερυθηματώδεις υπόσκληρες πλάκες και ουδε-
τερόφιλη διήθηση του χορίου. Από τότε, παρατηρήθηκε ένας 
συσχετισμός του συνδρόμου Sweet με καρκίνο. Πολλές φορές 
παρατηρείται συνδυασμός με οξεία μυελογενή λευχαιμία66.

Συμπαγείς όγκοι έχουν συσχετισθεί με το σύνδρομο Sweet, 
συχνότεροι δε του ουροποιογεννητικού συστήματος1. Το τυπι-
κά ιδιοπαθές σύνδρομο Sweet αντιμετωπίζεται θεραπευτικά με 
κορτικοστεροειδή, παρατηρείται περισσότερο στις γυναίκες και 
μπορεί να εμφανιστεί μετά από κάποια αναπνευστική λοίμω-
ξη. Όταν το σύνδρομο Sweet συνδυάζεται με κακοήθεια, δεν 
έχει προτίμηση φύλου, δεν έχει προηγηθεί λοίμωξη ανώτερου 
αναπνευστικού και συχνά παρουσιάζονται εργαστηριακές ανω-
μαλίες ερυθροκυττάρων και αιμοπεταλίων47,48.

Η ουδετεροφιλία είναι λιγότερο συχνή σε σύνδρομο Sweet 
το οποίο συνδυάζεται με κακοήθεια, σε σχέση με την ιδιοπα-
θή του μορφή48. Εάν διαγνωσθεί σύνδρομο Sweet, χρειάζεται 
απαραίτητα ένας πλήρης αιματολογικός έλεγχος. Εάν αυτός ο 
έλεγχος είναι φυσιολογικός, δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύ-
νηση1. Η θεραπεία του συνδρόμου Sweet περιλαμβάνει κορ-
τικοστεροειδή per os, κολχικίνη, ιωδιούχο κάλιο, ινδομεθακί-
νη, κλοφαζαμίνη και δαψόνη47,48. Συχνά, σε οξεία μυελογενή 
λευχαιμία, συνδεόμενη με σύνδρομο Sweet, υποτροπή του 
συνδρόμου Sweet συνεπάγεται υποτροπή της λευχαιμίας48. 
Εξωδερματικές εκδηλώσεις είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε 
σύνδρομο Sweet, όπως ευρήματα από τους νεφρούς, τα μάτια, 
το μυοσκελετικό σύστημα και τους πνεύμονες47.

Πολυκεντρική δικτυοϊστιοκυττάρωση
Αποτελεί μια νόσο με δερματικές και ρευματολογικές εκδηλώ-

σεις. Οι δερματικές εκδηλώσεις αφορούν ερυθροϊώδεις βλατί-
δες και οζίδια στα χέρια, στα γόνατα, στους ώμους, στους καρ-
πούς, στα ισχία, στους αγκώνες, στα πόδια και στη σπονδυλι-
κή στήλη49. Καταστροφική, μη αναστρέψιμη αρθρίτιδα συμβαί-
νει περίπου στο 50% των ασθενών και το κλασικό “opera glass 
hand” (σαν χέρι που κρατά διόπτρες όπερας) είναι το αποτέ-
λεσμα βραχυσμένων και μυτερών δακτύλων49,50. 28% των 
ασθενών με ΠΔΙ αναπτύσσουν κάποιου είδους κακοήθεια, αλ-
λά δεν έχει βρεθεί κάποιος επικρατέστερος τύπος καρκινώμα-
τος49. Καρκίνοι που έχουν συσχετισθεί με ΠΔΙ είναι το αδενο-
καρκίνωμα του παγκρέατος, ο ακανθοκυτταρικός καρκίνος του 
πνεύμονα και το μεταστατικό μελάνωμα51.

Το 1/3 των ασθενών με ΠΔΙ αναφέρει κλασική συμπτωματο-
λογία καρκινώματος όπως απώλεια βάρους, καταβολή δυνά-
μεων και πυρετό50. Η νόσος φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα 
της καταστροφικής δράσης των πρωτεϊνασών50. Η παθολογία 
του ΠΔΙ συμπεριλαμβάνει: πολυκυτταρικές διηθήσεις γιγαντο-
κυττάρων «σαν βάση ποτηριού», acid-schiff-stain θετικό κυτ-
ταρόπλασμα στο ανώτερο χόριο51. Πολλές θεραπείες έχουν 
εφαρμοστεί, αλλά δυστυχώς καμία δεν έχει αποδειχθεί αποτε-
λεσματική. Θεραπείες που έχουν αναφερθεί είναι στεροειδή per 
os και τοπικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ψωρα-
λένια σε συνδυασμό με UVA, ανθελονοσιακά, κυκλοσφωσφα-
μίδη, χλωραμβουκίλη, αζαθειοπρίνη, βινκριστίνη, μεθοτρεξά-
τη και νιτρική μουστάρδα50.

Δερματική αμυλοείδωση
Η αμυλοείδωση είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής, συστη-

ματική ή δερματική. Η πρωτοπαθής αμυλοείδωση συχνά εμ-
φανίζεται με πολλαπλούν μυέλωμα ή με άλλα νεοπλάσμα-
τα Β-κυττάρων65. Δευτεροπαθής συστηματική αμυλοείδωση 
σπάνια συμβαίνει στο δέρμα και στο 75% των περιπτώσεων 
ο πρωτοπαθής όγκος εμφανίζεται σαν καρκίνωμα των νεφρι-
κών κυττάρων52.

Η δερματική αμυλοείδωση έχει περισσότερες υποδιαιρέσεις. 
Ο πρωτοπαθής, κηλιδώδης και λειχηνοειδής τύπος προέρχεται 
από τα κερατινοκύτταρα και μερικές φορές μοιάζει με καρκίνο 
θυρεοειδούς ή πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία (νεοπλασία 
ενδοκρινών αδένων). Η οζώδης δερματική αμυλοείδωση σχη-
ματίζεται από ελαφρές αλυσίδες ανοσοσφαιρινών και μπορεί 
να συνοδευτεί με πλασματοκυτταρικό όγκο. Η δευτεροπαθής 
δερματική αμυλοείδωση εμφανίζεται με καλοήθεις και κακοή-
θεις επιδερμικούς όγκους, όπως τον χοριακό σπιλοκυτταρικό 
σπίλο και το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα65.

Όταν το αμυλοειδές εναποτίθεται στο δέρμα, παρουσιάζει ομα-
λές, κηρώδεις βλατίδες ή πλάκες χωρίς κνησμό, ιδιαιτέρα στο 
πρόσωπο. Τα βλέφαρα εμφανίζουν αυτές τις βλατίδες ή «μι-
κρή πορφύρα» (pinch purpura) μετά από δοκιμασία Valsalva, 
εμετό ή πρωκτοσκόπηση. Άλλα αναφερόμενα δερματικά ευρή-
ματα είναι η αλωπεκία, η ονυχοδυστροφία, οι μελαγχρωματι-
κές αλλαγές και οι πομφολυγώδεις βλάβες6. Στη βιοψία η ενα-
πόθεση αμυλοειδούς φαίνεται ιώδης με υαλινική ιώδη μορφή 
και αναδεικνύεται πράσινη απόχρωση υπό πολωμένο φως με 
τη χρήση του ερυθρού του Congo και Τ-θειοφλαβίνη6. Στο 40-
50% των περιπτώσεων, το αμυλοειδές μπορεί να ανιχνευτεί σε 
κλινικά μη προσβεβλημένο δέρμα52. Ο εργαστηριακός έλεγ-
χος μπορεί να δείξει ηπατική δυσλειτουργία, αναιμία, θρομβο-
κυττάρωση, αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης και υπερασβεστιαι-
μία, ιδιαίτερα σε πολλαπλούν μυέλωμα52. Εάν υποψιαζόμαστε 
αμυλοείδωση, τότε επιβάλλεται να γίνει ανοσοηλεκτροφόρη-
ση ορού και ούρων6.

Ερυθροδερμία
Πρόκειται για απολεπιστική δερματίτιδα με δραματική κλινική 

εμφάνιση που χαρακτηρίζεται από διάχυτο ερύθημα και απολέ-
πιση του δέρματος. Μπορεί να ξεκινήσει σαν διάχυτες ερυθημα-
τώδεις και κνησμώδεις πλάκες, οι οποίες μπορεί να επεκταθούν 
και να καταλάβουν όλο το δέρμα, με την πάροδο του χρόνου. 
Οι παλάμες και τα πέλματα δεν προσβάλλονται53,54. Οι ασθενείς 
μπορεί να εμφανίσουν παροδική αλωπεκία και ονυχοδυστρο-
φία. Σε αρκετούς ασθενείς εμφανίζεται λεμφαδενοπάθεια και η 
βιοψία διογκωμένων λεμφαδένων πολλές φορές καταδεικνύ-
ει δερματοπαθητική λεμφαδενοπάθεια (dermatopathic lymph-
adenopathy)54,57. Επίσης είναι δυνατόν να εμφανιστεί και σπλη-
νομεγαλία. Ο κνησμός μπορεί να είναι έντονος και παροξυσμι-
κός54,56,57. Οι ασθενείς παραπονιούνται για πονοκέφαλο, αδια-
θεσία, φωτοευαισθησία και αίσθημα ρίγους54,56,57. Υποθερμία ή 
υπερθερμία μπορεί να εμφανιστούν με σοβαρές καρδιαγγειακές 
επιπλοκές54. Η πιο συχνή αιτία θανάτου σε δυο μεγάλες μελέτες 
ήταν η πνευμονία54,55. Οι πιο συχνές αιτίες ερυθροδερμίας είναι 
οι προϋπάρχουσες δερματοπάθειες, τα φάρμακα (φαρμακευ-
τικές αντιδράσεις) και η κακοήθεια. Τα λεμφώματα και οι λευ-
χαιμίες αποτελούν τις πιο συχνές μορφές καρκίνου που συνδέ-
ονται με ερυθροδερμία και υπολογίζεται περίπου 4-17% των 
περιπτώσεων σε σοβαρές περιπτώσεις54,55,57. Η ερυθροδερμία 
συνδέεται με καρκίνο ήπατος, πνεύμονα, θυρεοειδούς και προ-
στάτη54. Σε μια μελέτη, δεν αναβρέθηκε η υποκείμενη αιτία της 
ερυθροδερμίας στο 47% των ασθενών55.

Δεν υπάρχουν σημαντικοί κλινικοί δείκτες που να βοηθούν 
στον προσδιορισμό της αιτίας της ερυθροδερμίας54,55,57. Η βιο-
ψία του δέρματος μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με σπογ-
γοειδή μυκητίαση, αλλά συχνά πολλαπλές βιοψίες για μήνες 
ή χρόνια απαιτούνται για να θέσουν τη διάγνωση. Η ιστοπα-
θολογική αξιολόγηση είναι περιορισμένη στην αναζήτηση μι-
ας υποκείμενης αιτίας της ερυθροδερμίας, εκτός από την περί-
πτωση του λεμφώματος55. Σε παρανεοπλασματική ερυθροδερ-
μία, πολλές φορές οι αλλαγές στο δέρμα εμφανίζονται πριν να 
τεθεί η διάγνωση της κακοήθειας. Σε πολλές μελέτες, 20 από 
τους 24 ασθενείς με ερυθροδερμία και σπογγοειδή μυκητίαση, 
λέμφωμα Hodgkin ή άλλου τύπου λεμφώματος ή λευχαιμίας 
εμφάνισαν δερματικές αλλοιώσεις 25 χρόνια πριν από τη διά-
γνωση της κακοήθειας54.

Χρειάζεται έλεγχος για πιθανή κακοήθεια σε εκείνους τους ασθε-
νείς με επίμονη ερυθροδερμία χωρίς γνωστή αιτιολογία και μά-
λιστα θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα. Επιβάλλεται θεραπευτική αντιμετώπιση της κακοήθειας 
από τη στιγμή που θα τεθεί η διάγνωση. Όσον αφορά το δέρ-
μα, η θεραπευτική αντιμετώπιση συνίσταται στη χρήση χλιαρών 
επιθεμάτων, τοπικών μαλακτικών και τοπικών στεροειδών. Τα 
αντιισταμινικά βοηθούν στην ανακούφιση από τον κνησμό. 

Οι ασθενείς με σπογγοειδή μυκητίαση μπορούν θεραπευτικά 
να αντιμετωπίσουν την ερυθροδερμία τους τοπικά με νιτρική 
μουστάρδα, ρετινοειδή, φωτοθεραπεία, φωτοφέρηση και to-
tal-body electron beam radiation, καθώς και χημειοθεραπεία. 
Η ερυθροδερμία συνήθως ακολουθεί παράλληλη πορεία με 
την υποκείμενη νόσο ή κακοήθεια53. 

Η παθογένεια της ερυθροδερμίας είναι άγνωστη, παρόλα αυ-
τά πολυάριθμες κυτοκίνες και μόρια προσκόλλησης εμπλέκο-
νται στην ανάπτυξη του αυξανόμενου επιδερμικού turn over 
και της απολέπισης53.

Διαταραχές πηκτικότητας
Οι μισοί από τους ασθενείς με κακοήθεια εμφανίζουν διατα-

ραχές αιμόστασης και περίπου το 5% των καρκινοπαθών εμ-
φανίζουν θρομβοεμβολικές νόσους58. Η υπερπηκτικότητα μπο-
ρεί να οδηγήσει στη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, με αποτέλεσμα 
θρόμβωση ή αιμορραγία οφειλόμενη στη διαταραχή της πή-
ξης. Δερματικές εκδηλώσεις υπερπηκτικότητας είναι: φαινόμενο 

Raynaud, ισχαιμία άκρων και γάγγραινα, επιπολής θρομβοφλε-
βίτιδα (σύνδρομο Trousseau και νόσος Mondor) και πορφύρα. 
Βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα, πολλαπλούν μυέλωμα μυελοϋ-
περπλαστικά νοσήματα και μεταστατικοί καρκίνοι αποτελούν τις 
πιο συχνές αιτίες εμφάνισης θρόμβωσης59,60.

Το κακόηθες μελάνωμα συσχετίζεται με την ανάπτυξη διάχυ-
της ενδαγγειακής πήξης60. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της κα-
κοήθειας μπορεί να ανατρέψει τη εξέλιξη στην ήδη υπάρχου-
σα διαταραχή της αιμόστασης60. 

Μακροχρόνια βελτίωση είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο 
εάν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ή υποκεί-
μενη κακοήθεια.

Κρυοσφαιριναιμία
Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κρυοσφαιρινών ή κρυοανο-

σοσφαιρινών στα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος και των εσω-
τερικών οργάνων. Ο τύπος Ι κρυοσφαιριναιμίας περιγράφει μια 
μονόκλωνική κρυοσφαιριναιμία και συχνά συνδέεται με πολ-
λαπλούν μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία Waldenström και άλ-
λες κακοήθειες Β-λεμφοκυττάρων. Ο τύπος II και III κρυοσφαι-
ριναιμίας αφορά μικτές κρυοσφαιρίνες. Ο τύπος II κρυοσφαι-
ριναιμίας αποτελείται από 2 ανοσοσφαιρίνες που σχηματίζουν 
ανοσοσυμπλέγματα. Η κρυοσφαιρίνη του τύπου II είναι μονο-
κλωνική και συνδυάζεται και αυτή με κακοήθειες Β-λεμφοκυτ-
τάρων. Ο τύπος II κρυοσφαιριναιμίας μπορεί να συσχετιστεί με 
νόσους του συνδετικού ιστού και ηπατίτιδας C. Ο τύπος III κρυ-
οσφαιριναιμίας συνίσταται από ένα ανοσοσύμπλεγμα του οποί-
ου η ανοσοσφαιρίνη είναι πολυκλωνική και συνδυάζεται με νο-
σήματα του συνδετικού ιστού, ηπατίτιδα Β και C.

Η κλινική παρουσίαση της κρυοσφαιριναιμίας εμφανίζει κλι-
νικά σημεία αγγειακής εμβολής (απόφραξης). Η πορφυρία εί-
ναι το πιο συχνό δερματικό εύρημα. Είναι δυνατόν να εμφανι-
στούν φαινόμενο Raynaud, δικτυωτή πελίωση, ισχαιμία και γάγ-
γραινα των άκρων. Οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν (ή όχι) 
στο ιστορικό τους ελαττωμένη ανοχή στο κρύο. Οι νεφροί, το 
ήπαρ, το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα είναι δυνατόν 
να προσβληθούν από τη νόσο61.Η διάγνωση της κρυοσφαιρι-
ναιμίας επιβεβαιώνεται με την απομόνωση της κρυοσφαιρίνης 
στον ορό των ασθενών και στη βιοψία δέρματος. Στη βιοψία 
δέρματος φαίνεται ομοιογενής ηωσινοφιλική διήθηση ενδαγ-
γειακά. Η φλεγμονή δεν υπάρχει στον τύπο Ι. Οι τύποι II και III 
χαρακτηρίζονται από λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα. Η θε-
ραπευτική αντιμετώπιση της κρυοσφαιριναιμίας εξαρτάται από 
την υποκείμενη νόσο.

Πληκτροδακτυλία
Η πληκτροδακτυλία είναι μια συμμετρική υπερτροφία των μα-

λακών ιστών των δακτύλων που μπορεί να είναι συγγενής ή επί-
κτητη1. Νεοπλάσματα, ιδιαίτερα ο βρογχογενής καρκίνος και το 
μεσοθηλίωμα αποτελούν συχνή αιτία επίκτητης πληκτροδακτυ-
λίας49. Μια απλή δοκιμή πληκτροδακτυλίας όπου υπολογίζε-
ται ο λόγος  της πάχυνσης του δακτύλου από τη βάση του όνυ-
χος προς την πάχυνση από την άπω μεσοφαλαγγική άρθρω-
ση. Εάν ο λόγος είναι μεγαλύτερος από 1.00, είναι διαγνωστι-
κό σημείο πληκτροδακτυλίας62. Άλλα κλινικά σημεία για πλη-
κτροδακτυλία είναι το σημείο Curth το οποίο αναφέρει έλλει-
ψη της φυσιολογικής γωνίας των 180° ανάμεσα στη μεσαία και 
την τελική φάλαγγα στην άπω μεσοφαλαγγική άρθρωση και το 
σημείο Lovibond, κατά το οποίο η γωνία μεταξύ της ονυχοφό-
ρου πλάκας και της εγγύς ονυχιαίας πτυχής είναι περισσότερο 
από 180°1. Η πληκτροδακτυλία είναι ανώδυνη, αλλά 10-20% 
των ασθενών με πληκτροδακτυλία εξελίσσεται σε υπερτροφι-
κή οστεοδυστροφία, η οποία συνιστά επώδυνη συμμετοχή των 
οστών και των αρθρώσεων62.

Ιστολογικά, εμφανίζεται υπονύχιο οίδημα, αύξηση συνδετι-
κού ιστού και συνοδεύεται από λεμφοκυτταρική διήθηση6. Η 
γωνία του όνυχος οφείλεται περισσότερο στο υπονύχιο οίδη-
μα παρά στην αύξηση του συνδετικού ιστού62.

Σύνδρομο Cronkhite-Canada
Αναφέρθηκε για 1η φορά το 1995 σε 2 ασθενείς που παρου-

σίαζαν γαστρεντερικές διαταραχές, διαταραχές μελάγχρωσης, 
αλωπεκία και ατροφία ονύχων χεριών και ποδιών63. Τα νύχια 
αποβάλλονται και οι αλλαγές της μελάγχρωσης εμφανίζονται 
σαν φακή ή κηλίδα που συμβαίνει εξαιτίας της αύξησης της 
μελανίνης μέσα στη βασική στιβάδα64. Αυτή είναι σπάνια, μη 
κληρονομούμενη διαταραχή που δείχνει προτίμηση στους άν-
δρες. Οι ασθενείς συχνά εμφανίζουν συμπτώματα όπως διάρ-
ροια, απώλεια βάρους και νευρολογικές διαταραχές. Περίπου 
το 14% των ασθενών που εμφανίζουν αυτό το σύνδρομο πά-
σχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Συμπεράσματα
Εκδηλώσεις από το δέρμα συστηματικών νόσων και κακοή-
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θειας πολλές φορές συσχετίζονται. Η αναγνώριση μια πιθανής 
παρανεοπλασματικής δερματοπάθειας προδιαθέτει για περαι-
τέρω διερεύνηση για ύπαρξη κακοήθειας. Απουσία γνωστών 
δερματολογικών ενδείξεων εσωτερικής κακοήθειας μπορεί να 
καθυστερήσει τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου. 

Πολλές επίμονες διαβρωτικές και ανθεκτικές στη θεραπεία δερ-
ματοπάθειες πρέπει να διαφοροδιαγνώσκονται από παρανεο-
πλασματικές. Αυτές οι δερματοπάθειες μπορεί να αποτελούν την 
πρώτη κλινική εκδήλωση κάποιου νεοπλάσματος. Η διάγνωσή 
τους μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του καρκίνου και 
στην κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπισή του. 
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