
Κυάνωση
Η κυάνωση, η κυανή απόχρωση του δέρματος και των 

βλεννογόνων, είναι αποτέλεσμα αυξημένης συγκέντρωσης 
αναχθείσης αιμοσφαιρίνης στην κυκλοφορία. Η κυάνωση 
καθίσταται εμφανής όταν η μέση συγκέντρωση αναχθείσης 
αιμοσφαιρίνης υπερβαίνει τα 5mg/dl, επίσης είναι αποτέ-
λεσμα παρουσίας στο αίμα μη λειτουργικής αιμοσφαιρί-
νης, όπως συμβαίνει στη μεθαιμοσφαιριναιμία. Τα χείλη, 
η κοίτη των ονύχων, τα αυτιά και τα ζυγωματικά είναι ανα-
γνωρίσιμες θέσεις της κυάνωσης. Η κυάνωση διακρίνεται 
σε 2 τύπους: κεντρική και περιφερική κυάνωση.

Η κεντρική κυάνωση είναι αποτέλεσμα μειωμένου κορε-
σμού του αρτηριακού αίματος σε Ο2 και χαρακτηριστικά 
συμβαίνει σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες, επηρε-
ασμένη πνευμονική λειτουργία και διαφυγή αίματος (shunt) 
από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και σε έκθεση σε μεγά-
λο υψόμετρο. Ο κορεσμός με Ο2 του κυκλοφορούντος αί-
ματος είναι χαμηλός ή υπάρχει στην κυκλοφορία ανώμα-
λο παράγωγο αιμοσφαιρίνης, επομένως προσβάλλονται 
τόσο το δέρμα όσο και οι βλεννογόνοι.

Η περιφερική κυάνωση παρατηρείται σε αρρώστους με φυ-
σιολογικό κορεσμό αρτηριακού αίματος με Ο2. Παρατηρείται 
σε έκθεση σε ψύχος, shock, συμφορητική καρδιακή ανε-
πάρκεια και περιφερική αγγειακή νόσο. Συνήθως δεν προ-
σβάλλεται ο βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας. Ο 
κλινικός διαχωρισμός μεταξύ κεντρικού και περιφερικού 
τύπου κυάνωσης μπορεί να είναι δυσχερής. 

Το καρδιογενές shock και το πνευμονικό οίδημα μπορεί 
να οδηγήσουν σε μεικτού τύπου διαταραχή. Η πιο συνη-
θισμένη συγγενής καρδιοπάθεια που σχετίζεται με κυάνω-
ση σε ενήλικες είναι ο συνδυασμός ελλείμματος στο με-
σοκοιλιακό διάφραγμα με απόφραξη της πνευμονικής (τε-
τραλογία Fallot). 

Διαφορετικός τύπος κυάνωσης που εντοπίζεται στα κάτω 
άκρα, και φείδεται των άνω άκρων, παρατηρείται σε αρρώ-
στους με ανοιχτό αρτηριακό πόρο και πνευμονική υπέρτα-
ση. Ήπια κυάνωση χειλέων και παρειών χωρίς πληκτροδα-
κτυλία δυνατόν να υποκρύπτει στένωση μιτροειδούς1.

Flushing (ερύθημα παρειών)
Το flushing σε πρόσωπο, τράχηλο και στέρνο παρατη-

ρείται σε καρκινοειδείς όγκους που έχουν μεταστάσεις στο 
συκώτι. Το φαιοχρωμοκύττωμα μπορεί να προκαλέσει πε-
ριοδικό flushing προσώπου, συνοδευόμενο από ιδρώτα 
και υπέρταση. Ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση μι-
τροειδούς δυνατόν να εμφανίσουν ερυθροκύανο εξάνθη-
μα παρειών. Το flushing που παρατηρείται στη συστημα-
τική μαστοκυττάρωση είναι αποτέλεσμα απελευθέρωσης 
ισταμίνης από αποκοκκιωμένα μαστοκύτταρα και συνδυ-
άζεται με υπέρταση. 

Γενικευμένο flushing παρατηρείται στο σύνδρομο Sipple 
(πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου IIa), όπου τα επί-
πεδα προσταγλανδίνης, σεροτονίνης και κατεχολαμινών είναι 
αυξημένα. Ο όρος «Quinkle palsation» (σφυγμός Quinkle) 
αναφέρεται σε ερύθημα της κοίτης των ονύχων που συμ-
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συγχρονισμένος με τον καρδιακό ρυθμό2.

Ερύθημα
Η διαστολή των τριχοειδών αγγείων του δέρματος και/ή 

η αυξημένη ποσότητα κεκορεσμένης αιμοσφαιρίνης έχει 
σαν αποτέλεσμα το κοκκίνισμα (ερυθρά απόχρωση) του 
δέρματος. Η μαζική διαστολή τριχοειδών που συμβαίνει 
στο ερυθρό δέρμα και την απολεπιστική δερματίτιδα είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια με υψηλό 
όγκο παλμού. Μία κοκκινωπή χροιά δυνατόν να προκλη-
θεί από την πολυκυτταραιμία. Η ερυθραιμία αναφέρεται σε 
ομοιόμορφη χρώση του δέρματος, που προκαλείται από 
συνδυασμό ερυθρότητας και κυάνωσης. Γίνεται καλύτερα 
αντιληπτή στη γλώσσα, τα χείλη, τη μύτη, τους λοβούς 
των αυτιών, τους επιπεφυκότες και τις άκρες των δακτύ-
λων. Η ερυθραιμία είναι αποτέλεσμα συνδυασμού αφε-
νός ερυθρού χρωματισμού του δέρματος, λόγω αυξημέ-
νης ποσότητας κορεσμένης αιμοσφαιρίνης, αφετέρου κυ-
ανής χρώσης, λόγω αυξημένης ποσότητας μη κορεσμένης 
αιμοσφαιρίνης, η οποία αθροίζεται λόγω ανικανότητας του 
οργανισμού να οξυγονώσει την αυξημένη (κατ’ απόλυτη 
τιμή) αιμοσφαιρίνη. 

Η απουσία πληκτροδακτυλίας μπορεί να βοηθήσει στη 
διάκριση ασθενών με αμιγή πολυκυτταραιμία από αυτούς 
με καρδιοπνευμονική νόσο που αναπτύσσουν δευτεροπα-
θή πολυκυτταραιμία3.

Πληκτροδακτυλία
Η πληκτροδακτυλία αντικατοπτρίζει πολλαπλασιασμό του 

συνδετικού ιστού μεταξύ της μήτρας του όνυχα και της τε-
λικής φάλαγγας των δακτύλων. 

Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της εγγύς πτυχής του 
όνυχα και του πετάλου του όνυχα (η γωνία του Lovibond) 
είναι μεγαλύτερη από 180°. Καρδιοπνευμονικές παθή-
σεις που συνδυάζονται με πληκτροδακτυλία είναι οι κυ-
ανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες, η υποξεία μικροβια-
κή ενδοκαρδίτιδα, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
και το μύξωμα.

Στεφανιαία νόσος (ΣΝ)
Στις ΗΠΑ, περίπου 14.000.000 ενήλικες πάσχουν από 

στεφανιαία νόσο. Το 1/3 από το 1.500.000 ασθενών που 
εμφανίζουν έμφραγμα του μυοκαρδίου πεθαίνουν κάθε 
χρόνο4. Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση ΣΝ είναι το κά-
πνισμα, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερχο-
λιστεριναιμία και το οικογενειακό ιστορικό πρόωρου θα-
νάτου από ΣΝ.

Υπερλιποπρωτεϊναιμία– Ξανθώματα
Η υπερλιπιδαιμία είναι ένας σημαντικός παράγων κινδύ-

νου για την ανάπτυξη ΣΝ. Τα ξανθώματα είναι εντοπισμέ-
νες εναποθέσεις λιπιδίων στο χόριο και τους τένοντες. Τα 
ξανθώματα ταξινομούνται με βάση την ανατομική τους θέ-
ση και τη μορφολογία τους. Πρώιμη αναγνώριση των ξαν-
θωμάτων από τον γιατρό δύναται να διευκολύνει τη διά-
γνωση ΣΝ, διαβήτη, παγκρεατίτιδας, θυρεοειδοπάθειας 
και νεφροπάθειας. 

Τενόντια ξανθώματα αναπτύσσονται σε τένοντες, συνδέ-
σμους και περιτονίες. Η παρουσία τους υποδεικνύει δια-
ταραχή στο μεταβολισμό της χοληστερίνης και των λιπο-
πρωτεϊνών. Ο αχίλλειος τένοντας είναι μία συνήθης και 
πρώιμη θέση εμφάνισης. Εκτείνοντες τένοντες των χεριών, 
γονάτων και αγκώνων μπορεί επίσης να εμπλέκονται. Τα 
επίπεδα ξανθώματα είναι κίτρινες κηλίδες και λεπτές πλά-
κες και αναπτύσσονται στα βλέφαρα, το λαιμό, τον κορμό 
και τις μασχάλες. Τα ξανθελάσματα είναι μία εύκολα ανα-
γνωρίσιμη μορφή που υποδεικνύει υπερχοληστεριναιμία 
σε ενηλίκους νεότερους των 40. 

Μόνο 50% των ασθενών με ξανθελάσματα έχουν υπερ-
λιπιδαιμία. Τα γραμμωτά (striatum) ξανθώματα παλαμών 
είναι επίπεδες, κιτρινο-πορτοκαλί αλλοιώσεις στις πτυχές 
των παλαμών και σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα χολη-
στερόλης και τριγλυκεριδίων5.

Τα οζώδη ξανθώματα είναι ερυθρο-κίτρινα οζίδια στους 
αγκώνες, τα γόνατα, τις μεσοδακτύλιες αρθρώσεις, τους 
γλουτούς και τις παλάμες. Τα οζώδη ξανθώματα συσχετί-
ζονται με αύξηση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδί-
ων και με αθηροσκληρυντική αγγειοπάθεια. Τα εξανθημα-
τικά ξανθώματα είναι βλατίδες με διάμετρο1-4mm με ερυ-
θηματώδη άλω γύρω από τη βάση τους. Διαδράμουν με 
διαδοχικές εκθύσεις πάνω από σημεία πίεσης και εκτατικές 
επιφάνειες και συνήθως ανευρίσκονται όταν τα επίπεδα τρι-
γλυκεριδίων του ορού υπερβαίνουν τα 2.000mg/dl6.

Η συσχέτιση μεταξύ υπερτριγλυκεριδαιμίας και αθηρο-
σκλήρυνσης είναι αμφισβητήσιμη. Δεδομένα από την προ-
οπτική καρδιαγγειακή μελέτη Muenster (PROCAM) απεκά-
λυψαν ότι ο κίνδυνος για ΣΝ είναι υψηλός όταν τα τριγλυκε-
ρίδια υπερβαίνουν τα 200mg/dl και όταν η υψηλής πυκνό-
τητας λιποπρωτεΐνη (HDL) είναι χαμηλή (<35 mg/dl). 

Ασθενείς με τριγλυκερίδια >200mg/dl είχαν διπλάσια 
αναλογία στεφανιαίων προσβολών σε σύγκριση με ασθε-
νείς με φυσιολογικά επίπεδα τριγλυκεριδίων7. Ο κίνδυνος 
για ΣΝ σχετιζόμενη με υπερτριγλυκεριδαιμία ίσως είναι 
άμεσο αποτέλεσμα συσσώρευσης τριγλυκεριδίων - λιπο-
πρωτεϊνών στο σχηματισμό αθηροσκληρυντικής πλάκας. 
Εναλλακτικά, η υπερτριγλυκεριδαιμία ίσως αποτελεί δείκτη 
για ΣΝ και χαρακτηριστικό του συνδρόμου αντοχής στην ιν-
σουλίνη8. Υποχώρηση των ξανθωμάτων παρατηρείται με-
τά από αγωγή για μείωση των τριγλυκεριδίων. Ο ρυθμός 
αντικατάστασης της χοληστερόλης σε αθηροσκληρυντικές 
αλλοιώσεις των στεφανιαίων αγγείων αναφέρεται ότι είναι 
σημαντικά βραδύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο των 
δερματικών ξανθωμάτων9.

Πτυχή (crease) λοβού του ωτός
Η συσχέτιση μεταξύ παρουσίας πτυχής στο λοβό του ωτός 

και στεφανιαίας νόσου παραμένει αμφισβητήσιμη. Κάποιες 

καρδιολογία & δέρμα
χ. ΒΕΓλΙΡΗ

Γ’ Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «α. Συγγρός»

Πολλά δερματικά νοσήματα σχετίζονται με καρδιακή νόσο. Γενικά, κλινικά σημεία που συναντώνται σε 
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Πολυσυστηματικές κληρονομικές νόσοι επίσης σχετίζονται με δερματικές και καρδιακές διαταραχές.

Κλινικές εκδηλώσεις από το δέρμα 
σε καρδιακή νόσο



μελέτες δείχνουν την σημασία της πτυχής 
του λοβού του ωτός ως δείκτη ΣΝ10,11, ενώ 
άλλες αναφέρουν ότι η πτυχή του λοβού 
του ωτός συσχετίζεται με προχωρημένη ηλι-
κία περισσότερο, παρά με ΣΝ12,13. Δεν είναι 
γνωστό αν η πτυχή του λοβού του ωτός εί-
ναι κληρονομική ή επίκτητη14.

Περιφερική αγγειοπάθεια
Σε μία σειρά από 100 συναπτούς (συνεχείς) 

ασθενείς με ΣΝ, 62% είχαν περιφερική αγ-
γειοπάθεια. Τα κλινικά σημεία του δέρμα-
τος σε περιφερική αγγειοπάθεια περιλαμ-
βάνουν ξηρά, στίλβοντα άκρα με βραδεία 
ανάπτυξη των τριχών. Επώδυνες εξελκώσεις 
και ατροφία του δέρματος και του υποδόρι-
ου ιστού παρατηρούνται επίσης15.

Συστηματικός ερυθηματώδης 
λύκος (ΣΕλ) 

Ευρήματα από το δέρμα σε ΣΕΛ παρατη-
ρούνται σε 80% των ασθενών κατά τη διάρ-
κεια της νόσου τους, ενώ σε ποσοστό 25% 
είναι το πρώτο σύμπτωμα16. Ερύθημα παρει-
ών, βλάβες δισκοειδούς λύκου, φωτοευαι-
σθησία και έλκη στόματος είναι 4 από τα 11 
κριτήρια της Αμερικανικής Ρευματολογικής 
Εταιρείας για τη διάγνωση του ΣΕΛ. Οι δι-
αταραχές των ονύχων που παρατηρούνται 
περιλαμβάνουν τελαγγειεκτασίες περιονυχί-
ου, υπερκερατωσικά τραχιά «πετσάκια νυχι-
ών» (ragged cuticles), αιμορραγούσες ακί-
δες ονύχων (splinter haemorrhages), ονυ-
χόλυση και ερυθρότητα μηνίσκων. 

Περίπου 25% των ασθενών έχουν στομα-
τική προσβολή περιλαμβανομένων ελκών 
της υπερώας, του στοματικού βλεννογόνου 
και των ούλων. Η αλωπεκία είναι συνήθης 
και μπορεί να είναι διάχυτη ή εντοπισμένη, 
με ή χωρίς σχηματισμό ουλής. Οι «τρίχες 
του λύκου», κοντές, σπασμένες τρίχες με-
τωπιαίας περιοχής, απαντώνται στο 30% 
των ασθενών. Άλλα ευρήματα από το δέρ-
μα περιλαμβάνουν αγγειίτιδα, δικτυωτή πε-
λίωση, εξελκώσεις και διαταραχές χρώσης 
του δέρματος.

Η καρδιακή νόσος ευθύνεται σε σημαντικό 
βαθμό για τη νοσηρότητα και τη θνητότητα 
των πασχόντων από λύκο. Περικαρδίτιδα συ-
ναντάται σε 6-45% των ασθενών και είναι 
δυνατό να είναι η αρχική εκδήλωση της νό-
σου. Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι δυ-
νατό να αποκαλύψει περικαρδιακή συλλο-
γή και επιπωματισμό. Περικαρδιακές αλλοι-
ώσεις είναι παρούσες σε 60-80% σε υλι-
κό αυτοψίας. Η «άτυπη ακροχορδονώδης 
ενδοκαρδίτιδα» Libman-Sachs είναι χαρα-
κτηριστική του ΣΕΛ. Κοκκιώδεις μάζες με-
γέθους μπιζελιού προσκολλώνται στο υπο-
κείμενο ενδοκάρδιο και συνήθως προσβάλ-
λουν τη μιτροειδή βαλβίδα. 

Δευτεροπαθής βακτηριακή ενδοκαρδίτι-

δα δυνατόν να αναπτυχθεί σε κατεστραμμέ-
νες καρδιακές βαλβίδες και η χειρουργική 
αντικατάσταση της βαλβίδας είναι η θερα-
πεία εκλογής. Αρτηριακή υπέρταση, βαλ-
βιδοπάθεια, οξεία μυοκαρδίτιδα, διαταρα-
χές αγωγιμότητας, στεφανιαία νόσος και έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου έχουν επίσης ανα-
φερθεί στο ΣΕΛ17.

Σκληροδερμία 
Ο όρος εντοπισμένη δερματική σκληρο-

δερμία αναφέρεται σε συμμετρική πάχυνση 
του δέρματος, εντοπισμένη στα περιφερικά 
τμήματα των άκρων και στο πρόσωπο. 

Οι ασθενείς δυνατόν να εμφανίσουν σύν-
δρομο CREST με ασβέστωση (calsinosis), 
φαινόμενο Raynaud (Raynaud’s phenome-
non), δυσκινησία οισοφάγου (oesophageal 
dismotility), σκληροδακτυλία (sclerodacty-
ly) και τελαγγειακτασία (telangiectasia). Η 
σκληροδακτυλία, η ασβέστωση του δέρμα-
τος και τα τροφικά έλκη επισυμβαίνουν με 
την εξέλιξη της νόσου. Η περιορισμένη δερ-
ματική σκληροδερμία έχει καλύτερη πρό-
γνωση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εμφά-
νισης πνευμονικής υπέρτασης.

Η γενικευμένη (διάχυτη) σκληροδερμία χα-
ρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη συμμε-
τρικής δερματικής ίνωσης των εγγύς και των 
περιφερικών τμημάτων των άκρων, του προ-
σώπου και του κορμού. Οι ασθενείς έχουν 
υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης σπλαχνικής νόσου 
πρώιμα, κατά την έναρξη της νόσου. 

Πνευμονική υπέρταση και πνευμονική καρ-
δία (δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια) ανευρί-
σκονται στο 10-30% των ασθενών και συ-
σχετίζονται με φτωχή πρόγνωση. Πρώιμα 
ευρήματα του δέρματος των χεριών περι-
λαμβάνουν ερύθημα, οίδημα και φαινόμε-
νο Raynaud. Το αποτέλεσμα είναι σκλήρυν-
ση που οδηγεί σε «καθηλωμένη» εμφάνι-
ση. Διευρυσμένες, τριχοειδείς αγκύλες πε-
ριονυχίου παρατηρούνται σε 75% των πα-
σχόντων από συστηματική σκληροδερμία. 
Διάχυτη προσβολή του θώρακα οδηγεί σε 
δίκην «πανοπλίας» περιορισμό των αναπνευ-
στικών κινήσεων18. Μεταβολή της απόχρω-
σης του δέρματος, όπως υπερμελάγχρωση 
με χάλκινη απόχρωση ή υπομελάγχρωση 
με χαρακτηριστικό περιθυλακικό αποχρω-
ματισμό παρατηρούνται επίσης19.

Η καρδιακή προσβολή περιλαμβάνει αρ-
ρυθμίες, ινώδη περικαρδίτιδα, περικαρδια-
κή συλλογή, στηθάγχη, διαστολική δυσλει-
τουργία, μυοκαρδιοπάθεια και συμφορητι-
κή καρδιακή ανεπάρκεια. 

Η εστιακή προσβολή του μυοκαρδίου ποι-
κίλλει από νέκρωση συστολικών δεματίων 
μέχρι ίνωση, που προκαλείται λόγω σπα-
σμού των μικρών στεφανιαίων αρτηριών. Η 
ίνωση του συστήματος αγωγής οδηγεί σε 
αρρυθμίες και αιφνίδιο θάνατο. 

Μελέτες σε υλικό αυτοψίας αποκαλύ-
πτουν υψηλό ποσοστό υποκλινικής νό-
σου20. Παθολογικό σπινθηρογράφημα με 
θάλλιο υποδεικνύει ισχαιμία με μειωμένο 
κλάσμα εξώθησης. 

Έλεγχος του καρδιαγγειακού συστήματος 
με μαγνητικό συντονισμό με 
χρήση σκιαγραφικού γαδο-
λινίου (gadolinium) αποκα-

λύπτει πλάκες ίνωσης σε προσβολή της καρ-
διάς από σκληροδερμία21. 

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με μηχα-
νισμό πύλης είναι δυνατό να αποκαλύψει 
πρώιμη διαστολική δυσλειτουργία σε ασθε-
νείς με σκληροδερμία22.

Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα
Η υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα (ΥΠ) 

είναι σπάνια νόσος αγνώστου αιτιολογίας 
που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσα 
φλεγμονή και καταστροφή των χόνδρων. 
Αυτοαντισώματα έναντι κολλαγόνου τύ-
που II έχουν ανιχνευθεί στα 2/3 των πα-
σχόντων. 

Τα ευρήματα από το δέρμα περιλαμβά-
νουν χονδρίτιδα του ωτός, με επώδυνη δι-
όγκωση του πτερυγίου του ωτός, χωρίς 
προσβολή των λοβίων του ωτός, εφιππι-
οειδή παραμόρφωση της ρινός, παραμόρ-
φωση του θωρακικού κλωβού, αγγειίτιδα 
και υποδερματίτιδα. Καρδιαγγειακή συμμε-
τοχή συμβαίνει στο 24-52% των ασθενών 
με ΥΠ και είναι η δεύτερη σε συχνότητα αι-
τία θανάτου23. 

Τακτικός καρδιολογικός έλεγχος συνιστά-
ται λόγω της υποτροπιάζουσας φύσης της 
νόσου. Σοβαρή φλεγμονή της αορτικής 
βαλβίδας έχει αναφερθεί σε ασυμπτωμα-
τικούς ασθενείς24. 

Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός οφει-
λόμενος σε ίνωση του συστήματος αγωγής 
έχει αναφερθεί σε έναν ασθενή που κατέληξε 

3 μήνες με-
τά την κλινι-
κή διάγνω-
ση. Αορτικά 
α ν ε υ ρ ύ -
σματα ανα-
πτύσσονται 
συχνότερα 
στην ανιού-
σα αορτή, 
αλλά μπο-
ρεί να είναι 

πολυάριθμα στην κοιλιακή αορτή. 
Η αορτική προσβολή μπορεί να είναι σι-

ωπηρή κλινικά, αλλά να καταλήξει σε μοι-
ραία ρήξη. 

Προσεκτική καρδιολογική εξέταση και πα-
ρακολούθηση με όργανα (monitoring) των 
τμημάτων της αορτής πρέπει να γίνεται σε 
τακτικές επισκέψεις στο νοσοκομείο25. 

αμυλοείδωση
Καρδιακή αμυλοείδωση συναντάται στην 

πρωτοπαθή αμυλοείδωση, τη σχετιζόμενη 
με μυέλωμα αμυλοείδωση και την οικογενή 
αμυλοείδωση. Η καρδιακή αμυλοείδωση εί-
ναι συχνά πρωτοπαθής ή AL τύπου. Η ινώ-
δης πρωτεΐνη του αμυλοειδούς προέρχεται 
από ελαφρές αλυσίδες μονοκλωνικών ανο-
σοσφαιρινών. Συμφορητική καρδιακή ανε-
πάρκεια παρατηρείται σε περίπου 25% των 
ασθενών κατά την αρχική διάγνωση. 

Το ΗΚΓ αποκαλύπτει είτε χαμηλά δυναμι-
κά στις απαγωγές των άκρων είτε προσθι-

οδιαφραγματικές ισχαιμικές αλλοιώσεις. Το 
υπερηχοκαρδιογράφημα βοηθά στη διά-
γνωση και στην εκτίμηση της καρδιακής 
αμυλοείδωσης26. 

Αρρυθμίες περιλαμβανομένης της κολπι-
κής μαρμαρυγής, της παροξυσμικής ταχυ-
καρδίας, του πρόωρου κοιλιακού συμπλέγ-
ματος ή του κολποκοιλιακού αποκλεισμού 
είναι συνήθη ευρήματα. Η υποψία αμυλοεί-
δωσης πρέπει να τίθεται σε κάθε ασθενή με 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ανθι-
στάμενη στη θεραπεία και με ΗΚΓ ευρήμα-
τα αποτελούμενα από χαμηλά δυναμικά ή 
προσθιοδιαφραγματικό έμφραγμα.

Νόσος αδαμαντιάδη-Behçet (BD)
Η νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet χαρακτη-

ρίζεται από υποτροπιάζοντα αφθώδη έλ-
κη στόματος και γεννητικών οργάνων με 
ραγοειδίτιδα. 

Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν αρθρίτιδα, 
αγγειίτιδα (στο δέρμα), μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 
και έλκη γαστρεντερικού συστήματος. 

Επώδυνα στοματικά έλκη εντοπίζονται στα 
χείλη, τη γλώσσα, το στοματικό βλεννογό-
νο, τα ούλα και το φάρυγγα. Οι βλάβες εί-
ναι διαμέτρου 1 έως 3 cm, σαφώς αφορι-
ζόμενες με κίτρινη ινώδη βάση, και ιώνται 
χωρίς σχηματισμό ουλής. Τα έλκη γεννη-
τικών οργάνων εντοπίζονται στο αιδοίο ή 
το όσχεο. 

Οι βλάβες των γεννητικών οργάνων είναι 
κλινικώς όμοιες με τις άφθες του στόματος, 
αλλά δυνατόν να καταλείπουν ουλή και συ-
ναντώνται λιγότερο συχνά27. 

Ποικίλες καρδιακές ανωμαλίες έχουν περι-
γραφεί, αλλά είναι σπάνιες. Περικαρδίτιδα, 
μυοκαρδίτιδα, ανεύρυσμα ή απόφραξη στε-
φανιαίων αγγείων, ΗΚΓ διαταραχές και ανε-
πάρκεια αορτής έχουν αναφερθεί σε πά-
σχοντες από νόσο Behçet. Το ανεύρυσμα 
των στεφανιαίων αρτηριών και η απόφρα-
ξη στεφανιαίων από θρόμβο έχουν συσχε-
τισθεί με αγγειίτιδα20.

Σύνδρομο καρκινοειδούς
Η κλασική τριάδα του συνδρόμου καρκι-

νοειδούς περιλαμβάνει δερματικό ερύθη-
μα παρειών (flushing), εκκριτικού τύπου 
διάρροια και καρδιακή βαλβιδοπάθεια. 
Τελαγγειεκτασίες, συρίττουσα αναπνοή και 
παροξυσμική υπόταση δυνατόν επίσης να 
παρατηρηθούν. Ερύθημα παρειών (flush-
ing) παρατηρείται σε 85% των ασθενών. 
Ερύθημα παρειών σε όγκους των βρόγχων 
δυνατόν να διαρκέσει ημέρες και συνοδεύ-
εται από υπέρμετρη δακρύρροια, σιελόρ-
ροια και οίδημα προσώπου. 

Το συνηθέστερο προϊόν έκκρισης από καρ-
κινοειδείς όγκους είναι η σεροτονίνη. Το 5-
υδροξυ-ινδολοξεικό οξύ (5-ΗΙΑΑ), το πα-
ραπροϊόν του μεταβολισμού της σεροτονί-
νης, είναι αξιόπιστος δείκτης της δραστη-
ριότητας της νόσου και της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία28. Η προσβολή της καρδιάς 
σε σύνδρομο καρκινοειδούς τυπικά αφορά 
σε προσβολή της τριγλώχινας και της πνευ-
μονικής βαλβίδας. Οι ασθενείς προσέρχο-
νται με συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανε-
πάρκειας, ανεπάρκειας τριγλώχινας και στέ-
νωσης πνευμονικής. 

Η στοιχειώδης βλάβη συνίσταται σε πλάκα 
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καρκινοειδούς που είναι αποτέλεσμα συσσώρευσης ενδο-
θηλίου σε περιοχές υποκείμενες στις μεγαλύτερες συγκε-
ντρώσεις προϊόντων του όγκου. Η προσβολή των βαλβίδων 
είναι δυνατό να οδηγήσει σε σοβαρή βαλβιδική δυσλει-
τουργία, με αποτέλεσμα καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο. 
Ολική χειρουργική εξαίρεση είναι η μόνη θεραπεία29. 

Οι ασθενείς υπό φαρμακευτική ή χειρουργική αγωγή, 
προ της επεμβάσεως, λαμβάνουν αγωγή με οκτρεοτίδη. 
Πρόκειται για ανάλογο της σωματοστατίνης που εμποδίζει 
την εκκριτική λειτουργία των καρκινοειδών κυττάρων. Η 
οκτρεοτίδη ανακουφίζει από τα συμπτώματα της διάρροι-
ας, του ερυθήματος παρειών, της συρίττουσας αναπνοής 
σε 70% των πασχόντων, αλλά η ευεργετική της επίδραση 
στην αποφυγή καρδιακής νόσου δεν έχει διερευνηθεί30.

Νόσος Degos / Κακοήθης ατροφική 
βλατίδωση

Η κακοήθης ατροφική βλατίδωση είναι σπάνια, συχνά θα-
νατηφόρος, νόσος που προσβάλλει το γαστρεντερικό σω-
λήνα και άλλα όργανα, περιλαμβανομένης της καρδιάς. Οι 
δερματικές βλάβες είναι βλατίδες με πορσελανοειδές λευκό 
κέντρο, ατροφία και τελαγγειεκτασικά όρια. Αυτές οι ασυ-
μπτωματικές βλάβες εντοπίζονται στον κορμό, τα άκρα, το 
πέος, φείδονται δε του προσώπου, των παλαμών και των 
πελμάτων. Οι Maud και συνεργάτες31 ανακοίνωσαν μία πε-
ρίπτωση θανατηφόρου κακοήθους ατροφικής βλατίδωσης 
σε έναν 22χρονο άνδρα που ανέπτυξε εκτεταμένη πάχυν-
ση του υπεζωκότα και του περικαρδίου. Αυτή οδήγησε σε 
σοβαρή περιοριστικού τύπου καρδιοπνευμονική συνδρομή 
και θάνατο. Οι δερματικές βλάβες εμφανίστηκαν 6 χρόνια 
προ του θανάτου. Ελάσσονες εκδηλώσεις της νόσου είναι 
συνήθως η πλευρίτιδα και η περικαρδίτιδα32.
αιμοχρωμάτωση 

H αιμοχρωμάτωση είναι μία συνήθης αυτοσωματική υπο-
λειπόμενη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από εκσεσημα-
σμένη εναπόθεση σιδήρου στο ήπαρ και σε εξωηπατικές 
περιοχές. Συνυπάρχουν σακχαρώδης διαβήτης (χαλκόχρους 
διαβήτης), ηπατομεγαλία, κίρρωση, υπογοναδισμός, αρ-
θροπάθεια και καρδιακή νόσος. Η μετάλλαξη Cys282Tyr 
στο γονίδιο HFE, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6, είναι 
δυνατό να ευθύνεται για το 70-100% των περιπτώσεων 
κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης. Μία λιγότερο διαδεδο-
μένη μετάλλαξη είναι η H63D33. Γκρίζα προς χαλκόχρους 
υπέρχρωση παρατηρείται στο πρόσωπο, τις εκτατικές επι-
φάνειες των αντιβραχίων, τη ραχιαία επιφάνεια των χερι-
ών και τα γεννητικά όργανα. Άλλα ευρήματα από το δέρ-
μα είναι: κοιλωνυχία, υπέρχρωση βλεννογόνων, εντοπι-
σμένη ιχθύαση και αλωπεκία. 

Καρδιακή συμμετοχή παρατηρείται στο 15% των ασθε-
νών. Δυνατόν να αναπτυχθεί καρδιομεγαλία, συμφορητι-
κή καρδιακή ανεπάρκεια, υπερκοιλιακή αρρυθμία και έμ-

φραγμα μυοκαρ-
δίου. Πρόσφατες 
μελέτες δείχνουν 
διπλάσιο κίνδυ-
νο  προσβολής 
από οξύ έμφραγ-
μα του μυοκαρδί-
ου (πρώτο επεισό-
διο) στους φορείς 
της μετάλλαξης 
HFE Cys282Tyr34. 
Αυτή η μετάλλαξη 
στο γονίδιο HFE συ-
σχετίζεται επίσης με 
ισχαιμική καρδιο-
πάθεια35.

Νόσος Kawasaki
Η νόσος Kawasaki ή δερματοβλεννογόνιο λεμφαδενικό σύν-

δρομο είναι μία οξεία εμπύρετη νόσος που προσβάλλει παιδιά 
και σπάνια ενήλικες. Χαρακτηρίζεται από πυρετό >38,3 °C για 
5 μέρες σε συνδυασμό με 4 από τα ακόλουθα κριτήρια:
1.  οίδημα, ερύθημα, απολέπιση περιφερικών τμημάτων των 

άκρων
2. πολύμορφο εξάνθημα
3. μη πυώδη αμφοτερόπλευρη υπεραιμία επιπεφυκότων
4.  μεταβολές χειλέων και στοματικής κοιλότητας (γλώσσα δί-

κην φράουλας)
5. οξεία μη πυώδη τραχηλική λεμφαδενίτιδα.

Η νόσος διαρκεί 10 έως 20 ημέρες και στη συνέχεια υποχω-
ρεί. Στεφανιαία αρτηριοπάθεια που οδηγεί σε ανεύρυσμα στε-
φανιαίων αρτηριών είναι χαρακτηριστική της νόσου και μπο-
ρεί να αποκαλυφθεί με υπερηχοκαρδιογράφημα ή στεφανι-

αία αγγειογραφία. Ποσοστό 1-2% των ασθενών δυνατόν να 
πεθάνουν από έμφραγμα του μυοκαρδίου 17.

λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
Οι δερματικές εκδηλώσεις της λοιμώδους ενδοκαρδίτι-

δας βοηθούν στη διάγνωση. Οι πετέχειες, η συνηθέστε-
ρη δερματική εκδήλωση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας, 
εντοπίζονται στους επιπεφυκότες, την υπερώα, το στομα-
τικό βλεννογόνο και τα άνω άκρα. Αιμορραγίες δίκην ακί-
δος (splinter hemorrages), βαθυκόκκινες υπονύχιες γραμ-
μοειδείς ταινίες, συχνά συμβαίνουν μετά από τραυματισμό 
του όνυχος, αλλά επίσης συναντώνται στην ενδοκαρδίτιδα. 
Πληκτροδακτυλία εμφανίζεται μετά παρατεταμένη, μη θε-
ραπευθείσα υποξεία ενδοκαρδίτιδα. Γάγγραινα των άκρων 
είναι αποτέλεσμα δευτεροπαθούς εμβολής.

Σύνδρομο Marfan (MS)
Το σύνδρομο Marfan είναι μία αυτοσωματική επικρατού-

σα διαταραχή του συνδετικού ιστού με διαταραχές του μυ-
οσκελετικού συστήματος, του καρδιαγγειακού συστήματος 
και του οφθαλμού. 

Το βαρύ σύνδρομο Marfan χαρακτηρίζεται από: (1) λε-
πτά, μακριά άκρα και άλλες σκελετικές διαταραχές, (2) 
εκτοπία φακών οφθαλμού, και (3) αορτικά ανευρύσμα-
τα που ξεκινούν από τη βάση της αορτής. Το σύνδρομο 
Marfan προκαλείται από μία μετάλλαξη στο γονίδιο του 
ινώδους (FBN1), το κύριο συστατικό των εξωκυττάριων μι-
κροϊνιδίων36.Το ινώδες είναι άφθονο στην ανιούσα αορ-
τή, στον ανελκτήρα σύνδεσμό του φακού, στο περιόστεο 
και στο δέρμα. 

Η επίπτωση του συνδρόμου Marfan είναι 1 στα 10.000 
άτομα στις περισσότερες φυλετικές και εθνικές ομάδες. 
Περίπου 25% των ασθενών δεν έχουν γονέα με τη νό-
σο και ίσως αντιπροσωπεύουν μία μετάλλαξη. Οι ασθε-
νείς έχουν τάση να είναι αδύνατοι με λιγοστό υποδόριο λί-
πος, οι ενήλικες δυνατόν να εμφανίσουν φυγόκεντρο πα-
χυσαρκία. Οι δερματικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ρα-
βδώσεις από διαστολή (striae distensae) κατά τις θωρακι-
κές, δελτοειδείς, γλουτιαίες και μηριαίες περιοχές. Κήλες 
στις βουβωνικές χώρες και σε θέσεις τομής είναι συνήθεις. 
Διατιτραίνουσα ερπητική ελάστωση συναντάται στο σύν-
δρομο Marfan. Η πρόπτωση μιτροειδούς παρατηρείται σε 
νεαρή ηλικία και σε 25% των ασθενών εξελίσσεται σε ανε-
πάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας. 

Η αποδυνάμωση του μέσου χιτώνα της αορτής οδηγεί σε 
διάταση της αορτής και διάχυτο ανεύρυσμα. Σοβαρότερη 
είναι η προσβολή της ανιούσα αορτής, διότι αυτή υφίστα-
ται μεγαλύτερο φόρτο παλμού. Διαχωρισμός της αορτής, 
ρήξη αορτής και καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόμενη σε ανε-
πάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας είναι οι επικρα-
τέστερες αιτίες θανάτου σε περισσότερους από 90% των 
ασθενών. Το υπερηχοκαρδιογράφημα καταγράφει την προ-
σβολή της έκφυσης της αορτής και τη βαλβιδοπάθεια σε 
ασθενείς με σύνδρομο Marfan 37. 

Η μέτρηση διατασιμότητας της αορτής με MRI μπορεί να 
είναι δείκτης πρώιμης προσβολής της αορτής, προ της εκ-
δηλώσεως διάτασης αυτής 38.

Σύνδρομο Ehlers Danlos (EDS)
Το σύνδρομο Ehlers Danlos είναι μία ετερογενής ομάδα 

κληρονομικών νοσημάτων του συνδετικού ιστού. Το EDS 
χαρακτηρίζεται από υπερπλασία του δέρματος και υπερ-
κινητικότητα των αρθρώσεων. Υπάρχουν προς το παρόν 
9 αριθμημένοι τύποι EDS με διαφορετικό για τον καθένα 
τύπο κληρονομικότητας (αυτοσωματική επικρατούσα, αυ-

τοσωματική υπολειπόμενη και φυλοσύνδετη κληρονομι-
κότητα). Οι ασθενείς με τύπου I σύνδρομο έχουν ουλές 
δίκην τσιγαρόχαρτου. Οι ασθενείς με τύπου IV σύνδρο-
μο έχουν εκτεταμένες ουλές και υπέρχρωση σε θέσεις πά-
νω από οστικές προεξοχές, ενώ το δέρμα είναι λεπτό και 
τα αγγεία του υποδόριου είναι ορατά. Στον τύπο VIII, το 
δέρμα είναι περισσότερο εύθραυστο παρά υπερελαστικό, 
επουλώνεται με υπερχρωματικές ουλές και εμφανίζει εύ-
κολα μώλωπες. 

Ξανθωματικοί ψευδοόγκοι (Molluscum pseudotumors) 
είναι σαρκώδη οζίδια ορατά κατά την ωλένια περιοχή των 
αντιβραχίων και κατά τις κνήμες των ασθενών με EDS. Οι 
καρδιακές δυσλειτουργίες δεν ακολουθούν κάποιο σταθε-
ρό πρότυπο σε ασθενείς με EDS. 

Μία προγενέστερη μελέτη σε 19 ασθενείς απεκάλυψε 
πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας σε 78% των ασθενών 
με τύπο Ι και ΙΙΙ. Άλλες αναφερόμενες καρδιακές δυσλει-
τουργίες περιλαμβάνουν διάταση της ρίζας της αορτής και 
συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες, που αφορούν στην αορ-
τική και τη μιτροειδή βαλβίδα, ανωμαλίες του μεσοκοιλι-
ακού διαφράγματος και ανωμαλίες του μεσοκολπικού δι-
αφράγματος39. 

Οι Dolan και συνεργάτες 40 δεν βρήκαν αυξημένη επί-
πτωση καρδιακών ανωμαλιών σε 33 ασθενείς με EDS (30 
τύπου I, II ή III και 3 τύπου IV). Σε αυτήν την μελέτη, πρό-
πτωση μιτροειδούς βρέθηκε σε 6% των πασχόντων από 
EDS και σε 7% στην ομάδα ελέγχου (με εξομοίωση ως 
προς την ηλικία). Κανένας από τους ασθενείς με τύπου IV 
EDS δεν είχε υπερηχοκαρδιογραφικές ανωμαλίες. Το EDS 
ίσως είναι σχετικώς καλοηθέστερο από απόψεως καρδιο-
λογικής, απ’ όσο παλαιότερα πιστευόταν.

Ελαστικό ψευδοξάνθωμα (ΡχΕ)
Το ελαστικό ψευδοξάνθωμα (ΡΧΕ) είναι μία κληρονομι-

κή συστηματική διαταραχή του συνδετικού ιστού που προ-
σβάλλει τον ελαστικό ιστό του σώματος. Το ΡΧΕ κληρο-
νομείται τόσο ως αυτοσωματική επικρατούσα (10%), όσο 
και ως αυτοσωματική υπολειπόμενη (90%) διαταραχή. 
Το υπεύθυνο γονίδιο έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσω-
μα 16. Παθογόνες μεταλλάξεις στο MRP6, μέλος της ABC 
οικογένειας μεταφοράς γονιδίων, έχουν ταυτοποιηθεί σε 
6 συγγενείς με ΡΧΕ41. 

Τα ευρήματα από το δέρμα είναι κίτρινες βλατίδες που 
συρρέουν σε πλάκες, σε σημεία όπου η επιδερμίδα είναι 
πλούσια σε ελαστικές ίνες. Οι βλάβες είναι ορατές στο λαι-
μό, τις μασχάλες, τις ιγνυακές περιοχές και τις πτυχές των 
αγκώνων. Γραμμώσεις ομοιάζουσες με αιμοφόρα αγγεία 
είναι αποτέλεσμα παθολογικών καταγμάτων στη μεμβρά-
νη του Bruch. 

Οι ασθενείς εμφανίζουν στηθάγχη, συμφορητική καρ-
διακή ανεπάρκεια και πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδος. 

Αιφνίδιος θάνα-
τος έχει αναφερ-
θεί σε ένα 26χρο-
νο κορίτσι. Η αυ-
τοψία απεκάλυ-
ψε κένωση επι-
καρδιακών κλά-
δων των στεφα-
νιαίων αρτηριών 
με εκφυλισμένες 
ελαστικές ίνες42. 
Πρόπτωση μιτρο-
ειδούς βαλβίδος 
έχει αποκαλυ-

φθεί με υπερηχοκαρδιογράφημα σε 71% των ασθενών 
με ΡΧΕ. Στο ΡΧΕ η πρόπτωση μιτροειδούς δυνατό να εί-
ναι άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής της γλωχίνας 
από την ίδια τη νόσο, ή η πρόπτωση να είναι δευτεροπα-
θής λόγω άλλων καρδιαγγειακών ανωμαλιών που προ-
καλούν δυσλειτουργία της βαλβίδος43. Συνήθη καρδιαγ-
γειακά ευρήματα είναι: στεφανιαία νόσος, περιφερική αγ-
γειοπάθεια, υπέρταση, ασβέστωση περιφερικών αρτηρι-
ών, μυοκαρδιοπάθεια, στένωση μιτροειδούς και πρόπτω-
ση μιτροειδούς.

Νόσος Fabry
H νόσος Fabry είναι μία φυλοσύνδετη σύμφυτη διατα-

ραχή του μεταβολισμού των γλυκοσφιγγολιπιδίων, που 
προκαλείται από ανεπάρκεια της α-γαλακτοσιδάσης Α. 
Οι ασθενείς παρουσιάζουν προοδευτική συσσώρευση 
γλοβοτριαυσυλκεραμιδίου και συγγενών γλυκοσφιγγο-
λιπιδίων στα λυσοσωμάτια ενδοθηλιακών κυττάρων των 
αγγείων των νεφρών, της καρδιάς, του δέρματος και του 
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εγκεφάλου. 
Διάχυτο αγγειοκεράτωμα σώματος είναι το κλασικό εύ-

ρημα στη νόσο Fabry. Οι βλάβες ξεκινούν σαν ομάδες από 
μπλε-μαύρες μη αποχρωματιζόμενες με την πίεση βλατί-
δες, εντοπισμένες στην περιοχή του μαγιώ. 

Άλλα κλινικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επώδυ-
νη νευροπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, αποπληξία και έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου. Η καρδιακή προσβολή στα πλαί-
σια της νόσου Fabry χαρακτηρίζεται από στηθάγχη, διή-
θηση μυοκαρδίου, έμφραγμα μυοκαρδίου, πρόπτωση 
μιτροειδούς βαλβίδος, συμφορητική καρδιακή ανεπάρ-
κεια και υπέρταση44. 

Η πρόπτωση μιτροειδούς έχει αποδειχθεί σε νοσούντες 
άρρενες και σε θήλεις ετεροζυγώτες. Θεραπεία υποκα-
τάστασης της νόσου Fabry, με ανασυνδυασμένη α-γαλα-
κτοσιδάση Α, οδήγησε σε εξαφάνιση των εναποθέσεων 
γλοβοτριαυσυλκεραμιδίου από το ενδοθήλιο των αγγεί-
ων στους νεφρούς, την καρδιά και το δέρμα, οδηγώντας 
σε αντιστροφή του παθογενετικού μηχανισμού46.

Σύνδρομο Noonan (ΝS)
Το σύνδρομο Noonan (NS) είναι μία αυτοσωματική επι-

κρατής νόσος με ποικίλη φαινοτυπική έκφραση που προ-
σβάλλει 1:1.000 έως 1:2.500 γεννηθέντα ζώντα. Τα κλι-
νικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν υπερτελορισμό, πτυ-
χές επικανθίου, εμβύθιση της ρίζας της ρινός, χαμηλή θέ-
ση ώτων, χαμηλό οπίσθιο όριο τριχωτού κεφαλής, μεμ-
βράνη αυχένος (webbed neck) και χαμηλό ανάστημα. 
Ποσοστό 90% των ασθενών έχουν χωνοειδή ή τροπιδο-
ειδή θώρακα. 

Περίπου 50% των ασθενών έχουν συγγενείς καρδιακές 
ανωμαλίες. Στένωση πνευμονικής βαλβίδος, υπερτροφική 
μυοκαρδιοπάθεια, ελλείμματα του διαφράγματος και ανοι-
κτός αρτηριακός πόρος χαρακτηρίζουν τη νόσο. Ποσοστό 
25-40% των ασθενών έχουν ευρήματα από το δέρμα που 
περιλαμβάνουν λεμφοίδημα, δυστροφία ονύχων, σχη-

ματισμό χηλοειδών και ατροφική θυλακική υπερκεράτω-
ση47. Επικρατεί διαμάχη ως προς το διαχωρισμό του συν-
δρόμου Noonan από το καρδιο-προσωπο-δερματικό σύν-
δρομο (cardio-facio-cutaneous syndrome – CFC). Μερικοί 
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι πρόκειται για διαφορετικούς 
φαινοτύπους της ίδιας οντότητας. 

Ασθενείς με CFC έχουν πολυ-υδράμνιο κατά την κύηση, 
γαστρεντερικές διαταραχές με αδυναμία ανάπτυξης και ση-
μαντική συνολική καθυστέρηση ανάπτυξης, με νοητική κα-
θυστέρηση και υδροκέφαλο. Τα καρδιολογικά ευρήματα 
του σοβαρού CFC συνδρόμου περιλαμβάνουν στένωση 
πνευμονικής, ανοικτό αρτηριακό πόρο, μεσοκολπικά και 
μεσοκοιλιακά διαφραγματικά ελλείμματα και υπερτροφία 
αριστερής κοιλίας48.

Σύνδρομο werner (wS)
Το σύνδρομο Werner (WS) είναι μία αυτοσωματική υπο-

λειπόμενη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από: 
1) αναχαίτιση της ανάπτυξης κατά την εφηβεία,
2) καταρράκτη πριν την ηλικία των 40,
3) πρόωρη φαλάκρα και γκριζάρισμα μαλλιών,
4) ατροφία δέρματος και έλκη κνημών, και
5) πρόωρη αθηροσκλήρωση και θάνατο κατά την μέ-

ση ηλικία. 
Πρόσθετες διαταραχές που συναντώνται στο σύνδρομο 

Werner είναι: σακχαρώδης διαβήτης τύπου II, οστεοαρ-
θρίτιδα, οστεοπόρωση και υπογοναδισμός.

Μελέτες κλωνοποίησης θέσης (positional cloning stud-
ies) απεκάλυψαν το WRN ως το υπεύθυνο γονίδιο για το 
σύνδρομο Werner15. Το γονίδιο WRN λειτουργεί ως εξω-
νουκλεάση, ελικάση και RNA πολυμεράση. 

Μελέτες έχουν αποκαλύψει ιδιαίτερο πολυμορφισμό εντός 
του WRN, που είναι δυνατό να τροποποιεί τον κίνδυνο για 
αθηροσκλήρωση. Το WRN είναι δυνατό να εμπλέκεται και 
σε άλλες σχετιζόμενες με την ηλικία διαταραχές49.

Σύνδρομο Leopard (LS)
Το σύνδρομο Leopard είναι μία αυτοσωματική επικρα-

τούσα διαταραχή με τα αρχικά να αναφέρονται στα ακό-
λουθα: L - πολλαπλές εφηλίδες (multiple lentigines), Ε - 
ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις (ECG changes), Ο - 
οφθαλμικός υπερτελορισμός (ocular hypertelorisum), Α 
- διαταραχές γεννητικών οργάνων (abnormalities of the 
genitalia), R - χονδροειδής καθυστέρηση (gross retarda-
tion), και D - κώφωση (deafness). 

Οι εφηλίδες είναι πολλαπλές και συνήθως είναι παρούσες 
κατά τη γέννηση, αλλά ίσως αυξηθούν κατά την εφηβεία. 
Οι εφηλίδες είναι δυνατό να είναι γενικευμένες, αλλά φεί-
δονται των χειλέων και του στοματικού βλεννογόνου. 

Το χαρακτηριστικό προσωπείο αντιστοιχεί σε τριγωνι-
κού σχήματος πρόσωπο με ύβωση του μετώπου, υπερ-
τελορισμό και χαμηλή θέση των ώτων. Συναντάται επί-
σης υποπλασία των γεννητικών οργάνων με υποσπαδία 

και κρυψορχία. 
Οι θήλεις ασθενείς έχουν ωοθηκική υποπλασία ή απου-

σία ωοθηκών. Οι ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές δεί-
χνουν παροξυσμική απόκλιση, α΄ βαθμού κολποκοιλια-
κό αποκλεισμό, αποκλεισμό σκελών δεματίου και πλήρη 
καρδιακό αποκλεισμό. Οι συνοδές ανατομικές ανωμαλίες 
περιλαμβάνουν κοιλιακή υπερτροφία, υπερτροφική μυο-
καρδιοπάθεια και υποαορτική στένωση. 

Σαρκώδες σύμπλεγμα / Μύξωμα
Το σαρκώδες σύμπλεγμα είναι μία σπάνια αυτοσωματική 

επικρατούσα πολυσυστηματική διαταραχή που χαρακτη-
ρίζεται από πολλαπλές nail plasias και εφηλίδες. 

Η γενετική διαταραχή έχει εντοπισθεί στο χρωμόσωμα 2 
(2p16). Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εφηλίδες 
και κυανούς σπίλους του δέρματος και των βλεννογόνων, 
δερματικά και καρδιακά μυξώματα, όγκους των όρχεων 
και αδενώματα της υπόφυσης. 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στα αρχικά LAMB (εφηλίδες 
- lentigines, κολπικό μύξωμα - atrial myxoma, βλεννοδερ-
ματικό μύξωμα - mucocutaneous myxoma, και κυανοί σπί-
λοι - blue nevi) ή NAME (σπίλοι - nevi, κολπικό μύξωμα - 
atrial myxoma, μυξοειδές νευροΐνωμα - myxoid neurofi-
broma και εφηλίδες - ephelides)50. Το 75% των καρδιακών 
μυξωμάτων αναπτύσσονται στον αριστερό κόλπο. Εμβολή 
συμβαίνει σε 30-40% των ασθενών με μύξωμα. 

Συνοδά συμπτώματα, όπως κόπωση, πυρετός, ερυθη-
ματώδες εξάνθημα, αρθραλγίες, απώλεια βάρους, αναι-
μία και λοιμώξεις είναι δυνατό να υπάρχουν . Η υπερη-
χοκαρδιογραφία, η CT και η MRI υποβοηθούν στην ανα-
γνώριση καρδιακών μυξωμάτων51.

Η νόσος της Νάξου
Η νόσος της Νάξου είναι μία αυτοσωματική υπολειπόμε-

νη διαταραχή που μελετήθηκε στα ελληνικά νησιά Νάξος 
και Μήλος. 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νόσου περιλαμβάνουν 
αρρυθμογόνο δεξιά κοιλιακή μυοκαρδιοπάθεια (ARVC) 
σχετιζόμενη με κερατόδερμα παλαμών – πελμάτων και 
χνοώδες τρίχωμα κεφαλής. 

Η ARVC είναι μία διαταραχή του καρδιακού μυός με αντι-
κατάσταση μυοκυττάρων της δεξιάς κοιλίας από ινώδη και 
λιπώδη ιστό και εντοπισμένη ίνωση της αριστεράς κοιλί-
ας. Τα κλινικά καρδιολογικά σημεία άρχονται στην εφη-
βεία και συνίστανται σε απειλητικές για τη ζωή αρρυθμί-
ες, καρδιακή ανεπάρκεια και αιφνίδιο θάνατο. 

Το χνοώδες τρίχωμα υπάρχει από τη γέννηση και το κε-
ρατόδερμα παλαμών-πελμάτων αναπτύσσεται κατά τη 
βρεφική ηλικία. Μία μετάλλαξη στο γονίδιο που κωδικο-
ποιεί την πλακογλοβίνη (χρωμόσωμα 17q21) έχει ταυτο-
ποιηθεί σε πάσχοντες από τη νόσο της Νάξου. Η πλακο-
γλοβίνη είναι ζωτικό συστατικό των δεσμοσωματίων και 
συγκολλά συνδέσεις52.
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