
Η παρούσα ανασκόπηση εξετάζει τις 
διαγνωστικές και εργαστηριακές 
μεθόδους που μπορεί να φανούν 

χρήσιμες στην εκτίμηση αυτών των παι-
διών. 

1. Ατοπική δερματίτιδα
Η εργαστηριακή αξιολόγηση ασθενών με 

ανθεκτική ατοπική δερματίτιδα αποτελεί ένα 
δύσκολο πρόβλημα. Πριν ξεκινήσει περαιτέ-
ρω εργαστηριακός έλεγχος, πρέπει απαραί-
τητα να αποκλειστεί η διάγνωση της ατοπικής 
δερματίτιδας. 

Τα κριτήρια που καθιέρωσαν το 1980 οι 
Hanifin και Rajka είναι πολύτιμα, καθώς δεν 
υπάρχουν αντικειμενικά εργαστηριακά σημεία 
αυτής της νόσου. 

Απαραίτητα στοιχεία για τη διάγνωση της ατο-
πικής δερματιτιδας είναι ο κνησμός, η λειχηνο-
ποίηση και η χρονίως υποτροπιάζουσα πορεία. 
Διάγνωση ατοπικής δερματίτιδας δεν μπορεί 
να τεθεί χωρίς ιστορικό κνησμού. 

Η λειχηνοποίηση θεωρείται προεξέχον δι-
αγνωστικό σημείο όταν παρατηρείται στις τυ-
πικές θέσεις. 

Η ατοπική δερματίτιδα ξεχωρίζει λόγω της 
χρόνιας πορείας με εξάρσεις και υφέσεις που 
μπορεί να σημειώνονται ακόμη και ανά εβδο-
μάδα στην ενεργή νόσο. Ένα τέταρτο κριτήριο 
είναι το ιστορικό ατοπικής νόσου, είτε αυτό εί-
ναι ατομικό είτε οικογενειακό. 

Εκτός από τα κύρια διαγνωστικά κριτήρια, 
ελάσσονα κριτήρια που είναι λιγότερο ειδικά ή 
πιο σπάνια μπορεί να παρατηρηθούν. Μεταξύ 
αυτών η είναι η ξηρότητα, η χειλίτιδα, η δερ-
ματίτιδα θηλής, η υποτροπιάζουσα επιπεφυ-
κίτιδα, η οφθαλμική πτυχή Dennie-Morgan, 
η θυλακική υπερκεράτωση (keratosis pilaris), 
η εμφάνιση συμπτωμάτων σε νεαρή ηλικία, η 
αύξηση IgE ορού και άλλα. 

2. λοιμώδη και Παρασιτικά 
νοσήματα

α) Βακτηριακές λοιμώξεις
Ένα ανθεκτικό στη θεραπεία έκζεμα πιθανώς 

να οφείλεται σε δευτερογενή επιμόλυνση με 
σταφυλόκοκκο ή στρεπτόκοκκο. Μελέτες ενη-
λίκων με ατοπική δερματίτιδα δείχνουν ότι το 
δέρμα περισσότερων από 90% των ασθενών 
αυτών αποικίζεται από S.Aureus, ενώ τυχαία 
δειγματοληψία σε νεογνά με ατοπική δερμα-
τίτιδα, έδειξε ότι σχετικά λίγα εμφάνιζαν αποι-
κισμό από S.Aureus. Πολλά νεογνά και παι-
διά θα παρουσιάσουν έξαρση της νόσου λό-
γω δευτερογενούς βακτηριακής επιμόλυνσης. 
Οι επιμολυσμένες βλάβες τυπικά εμφανίζουν 
ερύθημα, ορορροούσες διαβρώσεις, εφελκι-
δοποίηση και φλύκταινες, ενώ φλεγμαίνουν 
και ενοχλούν τον ασθενή. Οι περισσότερες 
σταφυλοκοκκικές επιμολύνσεις τείνουν να είναι 
επιφανειακές και οι υγιείς ασθενείς με ατοπική 
δερματίτιδα δεν εμφανίζουν επιπλοκές σήψης. 
Όταν συμβαίνουν εν τω βάθει λοιμώξεις, ίσως 
θα πρέπει να υποπτευθούμε άλλες πιθανές δι-
αγνώσεις όπως το hyper- immunoglobulin E- 
recurrent staphylococcal syndrome. 

Η καλλιέργεια και η χρώση Gram βοηθούν 
στο να τεθεί η διάγνωση σταφυλοκοκκικής 
επιμόλυνσης. Με τη χρώση Gram, βλέπουμε 
Gram (+) κόκκους κατά ομάδες, ενώ η καλ-
λιέργεια δίνει θετικά αποτελέσματα σε 24 με 
48 ώρες. Οι στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις εί-
ναι λιγότερο συχνές, αλλά αποτελούν μεγα-
λύτερο πρόβλημα, καθώς τα τελευταία χρό-

νια έχουν εμφανιστεί νέα, ανθεκτικά στελέχη 
στρεπτοκόκκων, που συχνά απαιτούν πιο επι-
θετικά σχήματα για την αντιμετώπισή τους. Η 
εργαστηριακή τεκμηρίωση των στρεπτοκοκκι-
κών λοιμώξεων είναι η ίδια με αυτή των στα-
φυλοκοκκικών. Η κατά Gram χρώση θα δείξει 
αλύσσους από Gram (+) κόκκους. 

β) Iογενείς λοιμώξεις
Οι ιογενείς λοιμώξεις μπορεί να επιπλέξουν 

την πορεία της ατοπικής δερματίτιδας. Οι συνέ-
πειες μίας ιογενούς λοίμωξης εξαρτώνται από 
τον ιό, το βαθμό της μόλυνσης και την ανοσι-
ακή κατάσταση του ξενιστή.

Απλός έρπης 
Η λύση της συνέχειας του δέρματος που πα-

ρατηρείται στους ασθενείς με ατοπική δερματί-
τιδα, τους κάνει ιδιαίτερα ευπαθείς σε λοιμώ-
ξεις από απλό έρπητα Ι ή ΙΙ, που συνοδεύονται 
από υψηλό πυρετό και κακουχία. Περιοχική 
λεμφαδενοπάθεια, ερύθημα, οίδημα και σχη-
ματισμός φυσαλίδων είναι χαρακτηριστικά 
ευρήματα,ενώ μπορεί να συμβεί επιμόλυνση 
με S. Aureus. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με 
καλλιέργεια του ιού, ELISA ή ανοσοφθορισμό 
(immunofluorescent staining techniques). Το 
επίχρισμαTzank βεβαιώνει την ύπαρξη του ιού 
του απλού έρπητα, χωρίς όμως να διαχωρίζει 
μεταξύ των τύπων Ι ή ΙΙ. 

Ιός Coxsackie A16 
Αυτός ο ιός μπορεί να προσβάλλει το εκζεμα-

τικό δέρμα με αποτέλεσμα την κλινική εικόνα 
του ευλογιοειδούς εξανθήματος του Kaposi, 
παρόμοια δηλαδή εικόνα με αυτή του απλού 
έρπητα Ι ή ΙΙ. Η καλλιέργεια του ιού είναι απα-
ραίτητη για να τεθεί η διάγνωση.

Μυρμηκίες και μολυσματικό κηρίο
Τόσο οι μυρμηκίες (οι κοινές μυρμηκίες μπο-

ρεί να εμφανίζονται με διπλάσια συχνότητα στα 
παιδιά με ατοπική δερματίτιδα), όσο και το μο-
λυσματικό κηρίο, έχουν μεγαλύτερη επίπτωση 
και λαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση στο εκζεμα-
τικό δέρμα. Η διάγνωση τίθεται συνήθως κλι-
νικά και η βιοψία φυλάσσεται για τις πιο ασυ-
νήθεις μορφές. Σε παρασκεύασμα για μολυ-
σματικό κηρίο μπορούμε να δούμε τα μολυ-
σματικά σωμάτια.

γ) Μυκητιασικές λοιμώξεις 

Δερματόφυτα 
Η διάγνωση δερματοφυτίας σώματος μπο-

ρεί να διαφύγει σε αυτούς τους ασθενείς. 
Οποιοσδήποτε ασθενής παρουσιάζει ερύθη-
μα και απολέπιση θα έπρεπε να εξετάζεται για 
πιθανή δερματοφυτία. 

Η τυπική βλάβη είναι μια ερυθηματώδης, 
δακτυλιοειδής πλάκα, με περιφερική απολέ-
πιση και κεντρική κάθαρση, αν και οι βλάβες 
μπορεί να είναι εκτεταμένες και άτυπες. Η δερ-
ματοφυτία σώματος μπορεί να εμφανιστεί ως 
επιπλοκή ατοπικής δερματίτιδας, λόγω λύσης 
της συνέχειας του δέρματος. 

Η εργαστηριακή διάγνωση τίθεται με την εξέ-
ταση λεπιών από την ύποπτη βλάβη. Αυτά το-
ποθετούνται σε γυάλινο πλακίδιο και μετά από 
προσθήκη διαλύματος 20% ΚΟΗ εξετάζονται 
στο οπτικό μικροσκόπιο. 

Η καλλιέργεια για μύκητες σε ειδικά θρε-
πτικά υλικά όπως Sabouraud, Mycosel ή 
dermatophyte test media βοηθά να τεθεί η 
διάγνωση της δερματοφυτίας. Οι καλλιέργει-
ες αυτές απαιτούν το λιγότερο 7 με 10 ημέρες 
για να αναπτυχθούν. 

δ) Παρασιτικές λοιμώξεις
 
Ψώρα 
Η ψώρα εισέρχεται στη διαφορική διάγνω-

ση οποιασδήποτε κνησμώδους δερματοπά-
θειας. Βρέφη με εκτεταμένο εξάνθημα από 
μικρές βλατίδες και φυσαλιδοφλυκταινίδια 
σε παλάμες και πέλματα ή βλατίδες/οζίδια 
στη μασχαλιαία χώρα πρέπει να εξετάζονται 
για ψώρα. Οι δερματικές βλάβες της ψώρας 
είναι οι σήραγγες, οι βλατίδες, οι φυσαλίδες 
και τα οζίδια. Αυτές οι βλάβες μπορεί να επι-
μολυνθούν δευτερογενώς από σταφυλόκοκ-
κο ή στρεπτόκοκκο. 

Οι ασθενείς με ψώρα εμφανίζουν έντονο 
γενικευμένο κνησμό, ιδιαίτερα τις νυκτερινές 
ώρες, ακόμα και αν ο αριθμός των βλαβών 
είναι περιορισμένος, ενώ συχνά εντοπίζονται 
δρυφάδες. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος για τη διάγνωση 
της ψώρας γίνεται με τη συλλογή λεπιών από 
τις βλάβες, τα οποία τοποθετούνται σε γυάλι-
νο πλακίδιο και εξετάζονται στο οπτικό μικρο-
σκόπιο. Η διάγνωση τίθεται με εύρεση του πα-
ράσιτου, αβγών ή περιτωμάτων του. 

Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελά-
νι (Burrow Ink Test) για τον χρωματισμό των 
σηράγγων. 

Η βιοψία δέρματος μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για να τεθεί η διάγνωση στο 95% των πε-
ριπτώσεων. Γίνεται επιφανειακά (shave biopsy), 
με νυστέρι νούμερο 15 και εξέταση του υλικού 
απευθείας στο οπτικό μικροσκόπιο. 

3. Άλλες δερματίτιδες

α) Νομισματοειδές έκζεμα
Το νομισματοειδές έκζεμα εμφανίζεται συ-

χνά σε ξηρό δέρμα. Η πάθηση θεωρείται ιδι-
οπαθής και ανεξάρτητη από ατοπία. Οι βλά-
βες είναι βλατιδοφυσαλιδώδεις, με σχήμα κέρ-
ματος και μπορούν να εμφανιστούν σε οποι-
οδήποτε σημείο του σώματος. Τυπικά, η νό-
σος εμφανίζεται αργά στην παιδική ηλικία ή 
στην ενήλικη ζωή. 

Οι βλάβες είναι συνήθως έντονα κνησμώ-
δεις. Η δερματοφυτία μπαίνει στην διαφορική 
διάγνωση και πρέπει να αποκλειστεί με άμεση 
αναζήτηση για μύκητες, με δοκιμασία ΚΟΗ. Δεν 
υπάρχουν ειδικά εργαστηριακά ευρήματα. 
β) Ξηρότητα δέρματος 

Η ξηρότητα δέρματος είναι ένα συχνό και 

ενοχλητικό σύμπτωμα. Μπορεί να είναι ιδι-
οπαθής, σχετιζόμενη με υποβόσκουσα νό-
σο, ή ιατρογενής. Το δέρμα των ασθενών αυ-
τών είναι θαμπό, ξηρό και καλύπτεται από λε-
πτό λέπι. Η κατάσταση συνοδεύεται συνήθως 
από έντονο κνησμό και προκαλεί ενόχληση 
στους ασθενείς. 

Η χρήση πολύ ξηραντικών σαπουνιών ή τα 
πολύ συχνά λουτρά καθαριότητας μπορεί να 
ευθύνονται, ενώ η χαμηλή υγρασία και η ξη-
ρή ατμόσφαιρα συνήθως εντείνουν το πρό-
βλημα. 

Κατά τη λήψη ιστορικού πρέπει να εξετάζεται 
λεπτομερώς η συχνότητα μπάνιου καθαριότη-
τας, το είδος του σαπουνιού που χρησιμοποιεί-
ται, η προσθήκη άλλων ουσιών στο νερό του 
μπάνιου, η ενυδάτωση μετά το λουτρό, το οι-
κογενειακό ιστορικό καθώς και ο τρόπος θέρ-
μανσης και κλιματισμού του σπιτιού. Όταν ο 
ασθενής εμφανίζει μόνο ξηρότητα χωρίς άλ-
λες κύριες βλάβες, η σωστή λήψη ιστορικού 
έχει βρεθεί πολύ πιο σημαντική από οποιαδή-
ποτε εργαστηριακή δοκιμασία. 

Εργαστηριακός έλεγχος για πιθανή θυρε-
οειδοπάθεια ίσως χρειάζεται, εάν υπάρχουν 
σχετικές ενδείξεις από το ιστορικό ή την κλι-
νική εξέταση. 

γ) Αλλεργική δερματίτιδα εξ’επαφής
Η αλλεργική δερματίτιδα εξ’επαφής δεν 

είναι συχνό πρόβλημα στα μικρά παιδιά. 
Μεγαλύτερης όμως ηλικίας παιδιά μπορεί να 
αναπτύξουν αυτού του είδους την δερματίτιδα 
σε φυτά όπως ο δηλητηριώδης κισσός (δερ-
ματίτιδα Rhus). 

Ένα λεπτομερές ιστορικό είναι απαραίτητο 
για την αξιολόγηση της αλλεργικής δερμα-
τίτιδας εξ’επαφής. Συχνά, το παιδί ή ο γονι-
ός μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό του 
αλλεργιογόνου. Οι επιδερμιδικές δοκιμασίες 
(patch test) μπορεί να βοηθήσουν στο να τε-
θεί η διάγνωση. 

δ) Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα 
Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα είναι μια κοι-

νή, χρόνια νόσος, άγνωστης αιτιολογίας, που 
εκδηλώνεται διαφορετικά σε βρέφη και ενή-
λικες. Στη βρεφική σμηγματορροϊκή δερματίτι-
δα, ερύθημα και απολέπιση εμφανίζονται τυπι-
κά στην περιοχή των σπαργάνων, στη μασχα-
λιαία περιοχή, στις πτυχές του τραχήλου και 
στο τριχωτό της κεφαλής. Τα λέπια είναι συ-
χνά φαιά και λιπαρά στην αφή. Το εξάνθημα, 
στο 50% των περιπτώσεων, ξεκινά πριν την 
πέμπτη εβδομάδα ζωής.

Στους ενήλικες, η σμηγματορροϊκή δερματί-
τιδα συχνά εντοπίζεται στα φρύδια και στις ρι-
νοπαρειακές αύλακες, με ξηρά ή λιπαρά λέ-
πια. Η σμηγματορροϊκή βλεφαρίτιδα που εμ-
φανίζεται με απολέπιση και ερύθημα των ορί-
ων των βλεφάρων, μπορεί να εμφανιστεί και 
στις δύο ηλικιακές ομάδες. 

Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα δεν είναι κα-
τά κανόνα κνησμώδης. Πολλά βρέφη με ατο-
πική δερματίτιδα έχουν και κλινικές εκδηλώ-
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σεις σμηγματορροϊκής δερματίτιδας. Βρέφη 
που εμφανίζουν μόνο σμηγματορροϊκή δερ-
ματίτιδα, έχουν συχνά αρνητικό οικογενειακό 
ιστορικό για ατοπική δερματίτιδα. 

Σταθερά εργαστηριακά ευρήματα για τη σμηγ-
ματορροϊκή δερματίτιδα δεν υπάρχουν, ενώ 
η ιστοπαθολογική εικόνα δεν είναι διαγνω-
στική. 

4. Ψωρίαση

Ψωρίαση κατά πλάκας
Η ψωρίαση είναι μια συχνή, χρόνια νόσος, 

που χαρακτηρίζεται από ερυθηματολεπιδώ-
δεις πλάκες στα γόνατα, στους αγκώνες, στις 
εκτατικές επιφάνειες των καρπών και στα γεν-
νητικά όργανα. Το τριχωτό της κεφαλής και τα 
νύχια εμπλέκονται συχνά. Τα λέπια είναι κα-
λά προσκολλημένα και η αφαίρεσή τους έχει 
σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση στικτής αιμορ-
ραγίας (φαινόμενο Auspitz ή σημείο αιματη-
ράς δρόσου). Η ψωρίαση τείνει να εμφανίζεται 
συχνότερα σε σημεία συχνών τραυματισμών 
του δερματος (σημείο Kοebner). 

Τα κλινικά ευρήματα της ψωρίασης στους 
όνυχες είναι τα βοθρία, η υπονύχια υπερκε-
ράτωση, η ονυχόλυση και οι σταγόνες ελαί-
ου. Αυτές οι αλλοιώσεις συνήθως δεν πα-
ρατηρούνται στο έκζεμα, με εξαίρεση τα βο-
θρία, που εμφανίζονται όταν εμπλέκεται η μή-
τρα του όνυχα. 

Η ψωρίαση εμφανίζεται στις δυτικές χώρες 
στο 1,5-2% του πληθυσμού και σχετίζεται με 
γενετική προδιάθεση (HLA-B13, -B16, -B17, -
B37, -DR7, -CW6). 

Η διάγνωση γίνεται συνήθως κλινικά. Η ιστο-
παθολογική εικόνα παρουσιάζει επιμήκυνση 
των επιδερμιδικών ακάνθων, αυξημένο αριθ-
μό μιτώσεων κερατινοκυττάρων, παρακερα-
τωτική υπερκεράτωση και μικροαποστημάτια 
Munro στην κερατίνη στιβάδα. 

5. Κληρονομικές ασθένειες 

Κοινή ιχθύαση
Η κοινή ιχθύαση και η ατοπική δερματίτι-

δα φαίνεται ότι συνυπάρχουν συχνά. Η ακρι-
βής επίπτωση της συνύπαρξης αυτής δεν είναι 
γνωστή, καθώς παλαιότερες μελέτες δεν ανα-
φέρουν τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν 
για να τεθεί η διάγνωση της μιας ή της άλλης 
νόσου. Σύμφωνα πάντως με τις μελέτες αυ-
τές, περίπου 50% των ασθενών με ατοπική 
δερματίτιδα πιθανώς να εμφανίζουν και κοι-
νή ιχθύαση. Επίσης, 50% περίπου των ασθε-
νών με κοινή ιχθύαση κληρονομούμενη κα-
τά τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα, 
εμφανίζουν μία ή περισσότερες κλινικές εκδη-
λώσεις ατοπικής νόσου. Η κοινή ιχθύαση χα-
ρακτηρίζεται από φυσιολογικό κατά τη γέννη-
ση δέρμα, με την εμφάνιση κατά την παιδική 
ηλικία λεπτών, ανοικτόχρωμων λεπιών -ιδιαί-
τερα στις εκτατικές επιφάνειες των άκρων. Οι 
πτυχές είναι συνήθως ελεύθερες. Τα μαλλιά, 
τα δόντια και τα νύχια είναι φυσιολογικά. Το 
δέρμα στις παλάμες και τα πέλματα είναι ξη-
ρό, με τις φυσιολογικές πτυχές του δέρματος 
τονισμένες. Θυλακική υπερκεράτωση μπορεί 
να συνυπάρχει.

Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερα ευρήματα. Με το οπτικό μικροσκόπιο 
διαπιστώνεται έλλειψη της κοκκώδους στιβά-
δας, αν και αυτό έχει αναφερθεί και σε ασθε-
νείς με ατοπική δερματίτιδα. Τα κοκκία κερα-
τοϋαλίνης έχουν μέγεθος μικρότερο του φυ-
σιολογικού, είναι σπογγοειδή και ατελώς σχη-
ματισμένα. Η διαταραχή στην κοινή ιχθύαση 
είναι η ανωμαλία στην έκφραση προφιλα-
γκρίνης/ φιλαγκρίνης. Η καλλιέργεια κερατι-
νοκυττάρων και η εξέταση κοκκίων κερατοϋ-
αλίνης αποκαλύπτει την έλλειψη ή τη μείωση 
φιλαγκρίνης, ενώ ο ανοσοφθορισμός με μο-
νοκλωνικά αντισώματα κατά της φιλαγκρίνης 

είναι αρνητικός (αν και αυτή η δοκιμασία δεν 
εφαρμόζεται ευρέως). 

6. Ιστιοκυττάρωση Langerhans

O όρος ιστιοκυττάρωση Χ περιλαμβάνει τρία 
κλινικά σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από τον 
πολλαπλασιασμό κυττάρων Langerhans σε διά-
φορους ιστούς. Από αυτά, η ασθένεια Letterer- 
Siwe είναι αυτή που πιθανώς να συγχέεται συ-
χνότερα με ανθεκτική δερματίτιδα. 

Οι δερματικές εκδηλώσεις της νόσου Letterer- 
Siwe περιλαμβάνουν ερυθηματώδεις βλατί-
δες, εκζεματοειδή ( σμηγματορροϊκού τύπου) 
δερματίτιδα, φυσαλιδοφλυκταινίδια, οζίδια, 
πετέχειες, κοκκιωματώδεις ελκωτικές βλάβες, 
ξανθώματα και δυστροφία ονύχων. Η περιο-
χή των σπαργάνων, η μασχαλιαία χώρα, η κε-
φαλή και ο τράχηλος είναι συχνά σημεία εντό-
πισης της νόσου αυτής, όπως και της ανθεκτι-
κής δερματίτιδας. Οι βλάβες του τριχωτού της 
κεφαλής μπορεί να αποικίζονται από βακτή-
ρια ή μύκητες. 

Η ιστοπαθολογία είναι απαραίτητη για την 
επικύρωση της διάγνωσης. Η ανοσοϊστοχη-
μεία βοηθά στη διαφοροποίηση των κυττάρων 
Langerhans από τα μακροφάγα. Η πρωτείνη 
S-100 χρησιμοποιείται για τη χρώση του κυτ-
ταροπλάσματος και του πυρήνα των κυττάρων 
Langerhans, ενώ δε χρωματίζει τα μακροφά-
γα. Σε μια άλλη μέθοδο, η peanut agglutinin 
εναποτίθεται στην κυτταρική επιφάνεια και πα-
ραπυρηνικά στα κύτταρα Langerhans, ενώ στα 
μακροφάγα διάχυτα στο κυτταρόπλασμα. Η S-
100 είναι η πιο ευαίσθητη και εμφανίζεται σχε-
δόν πάντα θετική, ενώ η peanut agglutinin είναι 
θετική περίπου στο 50% των περιπτώσεων. 

Τα κύτταρα Langerhans στην ιστιοκυττάρω-
ση Χ είναι CD1 και CD4 θετικά, σε αντίθεση με 
τα επιδερμιδικά κύτταρα Langerhans. Η CD4 
αντιγονική έκφραση υποδηλώνει ότι τα κύτ-
ταρα αυτά είναι ανώριμα, καθώς το αντιγό-
νο αυτό εκφράζεται στις άωρες μορφές κυτ-
τάρων Langerhans. 

Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, βλέπου-
με το χαρακτηριστικό κοκκίο Birbeck (κοκκίο 
Langerhans). Το ποσοστό των «ιστιοκυττάρων» 
που περιέχουν κοκκία Birbeck στις τρεις μορ-
φές ιστιοκυττάρωσης Χ ποικίλει από 2-79% 
αλλά είναι κατά μέσο όρο 50%. 

7. Σύνδρομα με ανοσιακές 
διαταραχές και έκζεμα 

α) Αταξία - τηλαγγειεκτασία
Η αταξία- τηλαγγειεκτασία είναι μία πολυσυ-

στηματική νόσος, κληρονομούμενη κατά τον 
αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Το έκ-
ζεμα δεν είναι από τις κύριες εκδηλώσεις της 
νόσου. Πιο συχνά ευρήματα είναι το ποικιλό-
δερμα, οι σκληροδερμοειδείς αλλοιώσεις με 
απώλεια υποδόριου λίπους, τα γκρίζα μαλ-
λιά και οι τηλαγγειεκτασίες οφθαλμικού βολ-
βού και δέρματος. 

Οφθαλμικές και δερματικές τηλαγγειεκτασί-
ες ανευρίσκονται σχεδόν στο 100% των ασθε-
νών. Συνήθως εμφανίζονται στην ηλικία των 3-
5 ετών, αρχικά στις γωνίες των οφθαλμών και 
κατόπιν επεκτείνονται οριζόντια προς το όριο 
του κερατοειδή χιτώνα. 

Η αταξία τηλαγγειεκτασία είναι η πιο κοινή, 
προοδευτικά επιδεινούμενη παρεγκεφαλιδική 
αταξία της βρεφικής και πρώιμης παιδικής ηλικί-
ας. Άλλα ευρήματα είναι η προοδευτική απρα-
ξία οφθαλμικών κινήσεων, η χοριοαθέτωση, το 
χαρακτηριστικό προσωπείο, η στάση σώματος 
(δυστονία), η καθυστέρηση ανάπτυξης, οι εν-
δοκρινολογικές ανωμαλίες με ωοθηκική δυ-
σγενεσία, ο ανθεκτικός στην ινσουλίνη διαβή-
της, η υποπλασία ή απουσία θυμικού αδένα, 
οι ανωμαλίες κυτταρικής και χυμικής ανοσίας, 
η κλινική και κυτταρική ακτινοευαισθησία και 
η χρωμοσωμική αστάθεια. Η παρεγκεφαλιδι-

κή αταξία είναι το βασικό σύμπτωμα της νό-
σου και εκδηλώνεται σε όλους τους ασθενείς 
στους πρώτους 12-14 μήνες ζωής. 

Εργαστηριακες δοκιμασίες που θεωρούνται 
καθοριστικές στην περίπτωση πρόωρης εμφά-
νισης συμπτωμάτων ή σε άτυπες, αμφιλεγόμε-
νες περιπτώσεις, είναι τα αυξημένα επίπεδα α-
εμβρυικής πρωτεΐνης, ο CEA, η χρωμοσωμι-
κή αστάθεια και η ανοσοανεπάρκεια. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, ανευρίσκονται χαμη-
λά έως ανύπαρκτα επίπεδα σφαιρινών IgΑ, IgΕ 
και IgG2 στον ορό, φυσιολογικά ή αυξημένα 
επίπεδα IgΜ σφαιρίνης και φυσιολογικά ή μει-
ωμένα επίπεδα IgG. 

Το γονίδιο της νόσου έχει εντοπιστεί στό χρω-
μόσωμα 11q. 

β) Σύνδρομο Wiskott- Aldrich 
Πρόκειται για σπάνια, φυλοσύνδετη υπο-

λειπόμενη νόσο, που χαρακτηρίζεται από έκ-
ζεμα, θρομβοπενία και ανοσοανεπάρκεια. Τα 
δύο τρίτα των ασθενών έχουν θετικό οικογε-
νειακό ιστορικό, ενώ στο ενα τρίτο εμφανίζε-
ται ως νέα μετάλλαξη. 

Σαν πρώτη εκδήλωση του συνδρόμου ανα-
φέρεται συχνά μια κνησμώδης, ανθεκτική στη 
θεραπεία δερματίτιδα. Αυτή εμφανίζεται μέσα 
στους πρώτους μήνες ζωής και έχει μορφολο-
γία και παθολογία όμοια με της ατοπικής δερ-
ματίτιδας, από την οποία δεν μπορεί να διαχω-
ριστεί, καθώς πληρεί τα κριτήρια των Hanifin 
- Rajka και άρα δεν πρέπει να θεωρείται δια-
φορετική κλινική οντότητα από την ατοπική 
δερματίτιδα. Συχνά βελτιώνεται με την ηλικία. 
Αφορά κυρίως στο πρόσωπο, το τριχωτό της 
κεφαλής, τα κάτω άκρα και λιγότερο στην κοι-
λιακή χώρα και τη ράχη. 

Το έκζεμα αλλά και η χαρακτηριστική ξηρή 
και θαμπή εμφάνιση του δέρματος βελτιώνο-
νται θεαματικά όταν διορθωθεί η ανοσοκατα-
στολή με μεταμόσχευση μυελού. 

Στις αιμοποιητικές εκδηλώσεις περιλαμβά-
νονται αιμορραγίες, που εμφανίζονται από 
τους πρώτους μήνες ζωής. Η θρομβοπενία 
έχει ως αποτέλεσμα πετέχειες, επίσταξη, αι-
ματηρές διαρροϊκές κενώσεις και ενδοκρανι-
ακή αιμορραγία. 

Υπάρχει αυξημένη ευπάθεια στις λοιμώξεις 
που γίνεται εμφανής στον πέμπτο με έκτο μή-
να ζωής (όταν μειωθεί ο τίτλος τών μητρικών 
αντισωμάτων) και συνεχίζεται καθ’όλη τη δι-
άρκεια της ζωής αυτών των ασθενών. Αυτή η 
αυξημένη ευπάθεια στις λοιμώξεις είναι το κύ-
ριο αίτιο πρόωρης θνητότητας. Συχνά παρα-
τηρούνται λοιμώξεις του αναπνευστικού συ-
στήματος, μηνιγγίτιδα και μέση ωτίτιδα από 
θετικούς και αρνητικούς κατά Gram κόκκους, 
Haemophilus influenzae και E. Coli. 

Ο κίνδυνος για κακοήθεια και ιδιαίτερα για 
non Hodgkin’s λέμφωμα υπολογίζεται περί-
που 100 φορές υψηλότερος του γενικού πλη-
θυσμού. 

Ανωμαλίες αιμοπεταλίων ανευρίσκονται στα-
θερά. Η σπληνεκτομή αυξάνει το μέγεθος και 
τον αριθμό των αιμοπεταλίων επαναφέροντάς 
τα σχεδόν στα φυσιολογικά όρια. 

Ανοσολογικές μεταβολές περιλαμβάνουν με-
ταξύ άλλων μονοκλωνική γαμμαπάθεια, χα-
μηλές τιμές IgM, υψηλές IgA και IgE και φυσι-
ολογικό IgG, χαμηλές ή ανύπαρκτες ισοαιμο-
συγκολλητίνες, ανώμαλο μέγεθος λεμφοκυτ-
τάρων CD43. Στα λεμφοκύτταρα των ασθενών 
αυτών παρατηρούνται με το ηλεκτρονικό μι-
κροσκόπιο επιφανειακές μικρολάχνες. 

Η χρωμοσωμική ανωμαλία του συνδρόμου 
έχει εντοπιστεί στο ανθρώπινο Χ χρωμόσωμα. 
Σήμερα μπορεί να γίνει αναγνώριση φορέων 
γυναικών και προγεννητικός έλεγχος. 

γ) Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος 
Η χρόνια κοκκιωματώδης νόσος είναι μια φυ-

λοσύνδετη ασθένεια που χαρακτηρίζεται από 
ανωμαλίες στην απομάκρυνση βακτηρίων και 
μυκήτων από τα φαγοκύτταρα. Τα πολυμορ-
φοπύρηνα λευκοκύτταρα δεν παράγουν οξει-

δωτικούς μεταβολίτες, με αποτέλεσμα ανικα-
νότητα εξολόθρευσης βακτηρίων. Οι βιοχημι-
κές μεταβολές που μπορεί να ευθύνονται, εί-
ναι η απουσία κυτοχρώματος Β558, ανώμαλες 
φλαβοπρωτεΐνες, χαμηλής συγγένειας NADPH 
οξειδάση ή σοβαρή έλλειψη G6PD. Τα αρσε-
νικά βρέφη εμφανίζουν λοιμώξεις με χρυσίζο-
ντα σταφυλόκοκκο, ασπέργιλλο, ψευδομονά-
δα, κάντιντα, εσχερίσια, πρωτέα και σαλμονέλ-
λα. Αυτές αφορούν στο δέρμα, στους λεμφα-
δένες, στο ήπαρ, στους πνεύμονες, στα οστά 
και στο γαστρεντερικό σύστημα. Διάσπαρτες 
σπλαχνικές κοκκιωματώδεις βλάβες παρατη-
ρούνται συχνά. Εκτός από τα δερματικά κοκκι-
ώματα, εμφανίζεται και εκζεματοειδής δερμα-
τίτιδα, επίμονη ρινίτιδα, ελκωτική στοματίτιδα, 
βλεφαρίτιδα, κερατοεπιπεφυκίτιδα, διάρροια 
και αποστήματα ηπατικά, σπληνικά, πνευμο-
νικά οστικά και περιπρωκτικά. Παρότι η πνευ-
μονική λοίμωξη με ασπέργιλλο σχετίζεται με 
υψηλά ποσοστά θνητότητας, σπάνια, συμβαί-
νουν σήψη και εγκεφαλικές λοιμώξεις. 

Η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει τη φυ-
λοσύνδετη υπολειπόμενη μορφή της νόσου, με 
απουσία κυτοχρώματος Β558, υπάρχουν όμως 
και αυτοσωμικές υπολειπόμενες και επικρατού-
σες μορφές. Γιά τη διάγνωση χρησιμοποιείται 
δοκιμασία (nitroblue tetrazolium reduction 
assay) που χρωματίζει επιλεκτικά όλα τα λει-
τουργικά ουδετερόφιλα και μονοκύτταρα, ενώ 
δεν χρωματίζει καθόλου τα ουδετερόφιλα και 
μονοκύτταρα ασθενών με ΧΚΝ. Τα φαγοκύτ-
ταρα ασθενών με ενδιάμεσες μορφές της νό-
σου εμφανίζουν ασθενή χρωματισμό, λιγότερο 
έντονο από αυτόν που βλέπουμε στα φυσιο-
λογικά φαγοκύτταρα. Αυτή η δοκιμασία μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και για την αναγνώρι-
ση φορέων της νόσου. 

Προγεννητικός έλεγχος γίνεται με τη λήψη 
δειγμάτων από τις χοριακές λάχνες την 7η-8η 
εβδομάδα κύησης. 

δ) Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία 
Η φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία είναι μία 

πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια με  50% θνη-
σιμότητα στα πρώτα 2 χρόνια ζωής των πασχό-
ντων αρρένων βρεφών. Ο εργαστηριακός έλεγ-
χος δείχνει υφολική ή ολική απουσία κυκλο-
φορούντων ανοσοσφαιρινών όλων των κλά-
σεων, ενώ διαπιστώνεται αδυναμία των προ-
Β λεμφοκυττάρων να εξελιχθούν σε ανώριμα 
Β λεμφοκύτταρα. 

Το έκζεμα δε φαίνεται να αποτελεί σταθε-
ρό εύρημα της φυλοσύνδετης αγαμμασφαι-
ριναιμίας. 

ε) Μεμονωμένη έλλειψη IgA 
H μεμονωμένη έλλειψη IgA είναι η πιο συ-

χνή από τις πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, 
με συχνότητα εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό 
1/500-700. Εμφανίζεται δύο φορές συχνότερα 
στα κορίτσια, ενώ οι κλινικές εκδηλώσεις ποι-
κίλλουν σε βαρύτητα, από ήπιες έως ιδιαίτε-
ρα σοβαρές, συνοδευόμενες από υψηλά πο-
σοστά θνητότητας. Το έκζεμα σε αυτούς τους 
ασθενείς συνήθως «βαπτίζεται» ατοπική δερ-
ματίτιδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει στη βιβλι-
ογραφία μελέτη και συστηματική ανάλυση των 
περιστατικών με βάση τα κριτήρια των Hanifin 
και Rajka. Η εργαστηριακή διάγνωση της νό-
σου γίνεται με ανάλυση των επιπέδων ανοσο-
σφαιρινών ορού. 

στ) Μεμονωμένη έλλειψη IgM
Είναι μια σπάνια μορφή πρωτοπαθούς ανο-

σοανεπάρκειας που σχετίζεται με ατοπική δερ-
ματίτιδα, χωρίς όμως να μπορούν να εφαρμο-
στούν σε όλες τις περιπτώσεις τα διαγνωστικά 
κριτήρια των Hanifin και Rajka. Oι ηπιότερες 
μορφές χαρακτηρίζονται από υποτροπιάζου-
σες Gram (+) λοιμώξεις, ενώ η σοβαρή ανε-
πάρκεια συχνά οδηγεί σε μηνιγγιτιδοκοκκική 
σηψαιμία και θάνατο. 

Μειωμένα ή ανύπαρκτα επίπεδα IgM ορού 
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τεκμηριώνουν εργαστηριακά τη διάγνωση. 

ζ) Σύνδρομο Shwachman
Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από έκ-

ζεμα, διάρροια, απώλεια βάρους, αδυναμία 
θρέψης, μέση ωτίτιδα και πνευμονία των πα-
σχόντων νεογνών. Είναι μία σπάνια πολυσυ-
στηματική νόσος, άγνωστης αιτιολογίας, που 
κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό υπολει-
πόμενο χαρακτήρα. Σε αντίθεση με την κυστι-
κή ίνωση, δεν υπάρχουν σημεία χρόνιας πνευ-
μονικής νόσου και η συνολική πρόγνωση είναι 
σημαντικά καλύτερη. Η δοκιμασία εφίδρωσης 
(sweat test) είναι φυσιολογική. 

Τα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνουν 
ποικίλλο βαθμό ουδετεροπενίας, με τιμές ου-
δετερόφιλων κατά μέσο όρο 200-400 κύττα-
ρα /μl. Οι τιμές των ουδετερόφιλων είναι στα-
θερά χαμηλές και συνήθως δεν υπάρχει αντι-
δραστική μονοκυττάρωση. Υποπλασία μυελού 
έχει αναφερθεί, ενώ σε 25% των περιπτώσεων 
του συνδρόμου Shwachman μπορεί να εμφα-
νιστεί απλαστική αναιμία. 

η) Σύνδρομο υπερανοσοσφαιρίνης Ε
Αυτό το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από υπο-

τροπιάζουσες σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις του 
δέρματος και του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήματος, πνευμονοκήλες και χρόνια κνη-
σμώδη δερματίτιδα. Παρότι ο τρόπος που κλη-
ρονομείται δεν είναι σαφής, μελέτες σε πά-
σχουσες οικογένειες υποδηλώνουν ότι η νό-
σος κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό επι-
κρατούντα χαρακτήρα με ατελή διείσδυση. Η 
ακριβής μοριακή βάση της νόσου παραμένει 
αδιευκρίνιστη. 

Οι ασθενείς πάσχουν συχνά από χρόνιες λοι-
μώξεις ωτών, ισθμίων και οφθαλμών (κερατο-
επιπεφυκίτιδα). Συχνά εμφανίζουν τραχιά χα-
ρακτηριστικά και ευρεία βάση ρινός. Η κλινι-
κή υποψία τίθεται σε ασθενείς που εμφανίζουν 
σημεία και συμπτώματα ατοπικής δερματίτιδας 
αλλά και σοβαρά, υποτροπιάζοντα επεισόδια 
σταφυλοκοκκικής δοθιήνωσης και πνευμο-
νία. Στα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβά-
νονται σημαντικά αυξημένα επίπεδα ΙgE ορού. 
Η υπερβολική παραγωγή ΙgE κατά του σταφυ-
λοκόκκου μπορεί να παράγεται εις βάρος της 
προστατευτικής κατά του σταφυλοκόκκου ΙgG. 
Επιπρόσθετα, παρατηρούνται ανωμαλίες χη-
μειοτακτικών παραγόντων. Ένας συνδυασμός 
κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων απαι-
τείται για να τεθεί η διάγνωση. 

θ) Σύνδρομο Leiner
Αυτή η κλινική οντότητα χαρακτηρίζεται από 

βαριά ερυθροδερμία με απολέπιση, σοβαρή 
διάρροια, υποτροπιάζουσες Gram (-) και καντι-
ντιασικές λοιμώξεις και αδυναμία θρέψης τους 
πρώτους μήνες ζωής. Στο ιστορικό των περισ-
σότερων από τα βιβλιογραφικά αναφερόμενα 
βρέφη αναφέρεται μητρικός θηλασμός. 

Τα περισσότερα νεογνά αρχικά εμφανίζουν 
δερματίτιδα στο τριχωτό της κεφαλής, στις πτυ-
χές, στην περιοχή των σπαργάνων, στον τράχη-
λο και στην μασχαλιαία χώρα που στη συνέχεια 
γενικεύεται, αν και μπορεί να εμφανιστεί ως γε-
νικευμένο εξάνθημα. Παρότι το δέρμα είναι οι-
δηματώδες, δεν παρατηρείται κνησμός. 

Καθώς τα νεογνά αυτά εμφανίζουν αδυναμία 
θρέψης και σοβαρές διάρροιες, βρίσκονται σε 
κίνδυνο σήψης. Πνευμονία, μηνιγγίτιδα και ση-
ψαιμία εμφανίζονται σε αυτή την ομάδα ασθε-
νών. Αν το βρέφος επιζήσει αυτών των λοιμώ-
ξεων, βελτίωση των συμπτωμάτων μπορεί να 
αναμένεται με την πάροδο των ετών. 

Δεν υπάρχει ειδική εργαστηριακή δοκιμα-
σία, ενώ το συνδρόμο αυτό μπορεί να είναι η 
φαινοτυπική έκφραση διαφόρων διαταραχών 
ανοσοανεπάρκειας. 

Σε γενικές γραμμές, η υπόσταση του συν-
δρόμου αυτού είναι αμφίβολη, ενώ τα σχετι-
κά περιστατικά στην πρόσφατη βιβλιογραφία 
είναι ελάχιστα. 

8. Μεταβολικές και 
ενδοκρινολογικές ασθένειες 
με έκζεμα 

α) Ανωμαλίες μεταβολισμού βιοτίνης
Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν παράγει βι-

οτίνη. Πρόκειται για μια υδατοδιαλυτή βιταμί-
νη, μέλος του συμπλέγματος-Β των βιταμινών, 
η οποία αποτελεί τμήμα του μορίου των καρ-
βοξυλασών και άρα είναι απαραίτητη για τη 
γλυκονεογένεση, τη σύνθεση λιπαρών οξέων 
και τον καταβολισμό αμινοξέων. Ανευρίσκεται 
σε πολλές τροφές, σε ελάχιστες όμως συγκε-
ντρώσεις. Η γαστρεντερική χλωρίδα συνεισφέ-
ρει στη διαθεσιμότητά της, καθώς η καθημερι-
νή απέκκριση στα ούρα και τα κόπρανα μπο-
ρεί να υπερέχει της καθημερινής πρόσληψης. 
Δύο είναι οι γνωστές ανωμαλίες στον κύκλο 
της βιοτίνης, με κοινό αποτέλεσμα την πολλα-
πλή έλλειψη καρβοξυλασών. 

Η πρώιμη μορφή (έναρξη σε βρεφική ηλι-
κία) οφείλεται στην έλλειψη της συνθετάσης 
της ολοκαρβοξυλάσης, με αποτέλεσμα ανω-
μαλία βιοτινοποίησης. Η όψιμη μορφή οφείλε-
ται σε έλλειψη βιοτινιδάσης, με συνέπεια ανώ-
μαλη ανακύκλωση βιοτίνης. 

Η πρώιμη μορφή κληρονομείται με τον αυτο-
σωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Οι κλινικές 
εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εξάνθημα, αλω-
πεκία, αδυναμία σίτισης και αναπνοής καθώς 
και υποτονία, επιληπτικές κρίσεις και υπνηλία. 
Τα παιδιά αυτά εμφανίζουν μεταβολική οξέ-
ωση, οργανική οξυουρία και ήπια προς μέ-
τρια υπεραμμωνιαιμία. Η ενζυμική ανωμαλία 
ανιχνεύεται σε λεμφοκύτταρα, ινοβλάστες και 
λεμφοβλάστες. 

Προγεννητική διάγνωση γίνεται με την μέ-
τρηση της συγκέντρωσης ανώμαλων οργανι-
κών οξέων στο αμνιοτικό υγρό ή μετρώντας 
και συγκρίνοντας δραστηριότητες των διαφό-
ρων μιτοχονδριακών καρβοξυλασών των αμνι-
οκυττάρων που καλλιεργούνται με και χω-
ρίς βιοτίνη. 

Ασθενείς με έλλειψη βιοτινιδάσης τείνουν 
να εκδηλώνουν συμπτώματα μετά τους πρώ-
τους μήνες ζωής. Πολλοί από τους ασθενείς 
αυτούς έχουν νευρολογικά και δερματολογι-
κά συμπτώματα αν και μπορεί να παρουσιά-
ζουν μόνο άπνοια ή συριγμό. 

Οι δερματικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν 
ολική ή μερική αλωπεκία, μικροκηλιδοβλατι-
δώδεις βλάβες -ιδιαίτερα στις παρατριματικές 
περιοχές-, έκζεμα, σμηγματόρροια και απο-
λεπιστικές βλάβες που έχουν την τάση να επι-
μολύνονται. Τα παιδιά αυτά εμφανίζουν συ-
χνά καντιντιασικές λοιμώξεις. 

Η έλλειψη βιοτινιδάσης εμφανίζεται και στα 
δύο φύλα, ενώ σε πολλές οικογένειες αναφέ-
ρονται περισσότερα από ένα περιστατικά. Η νό-
σος κληρονομείται με τον αυτοσωμικό υπολει-
πόμενο χαρακτήρα. Οι περισσότεροι από τους 
αναφερόμενους ασθενείς ανήκουν στην καυκά-
σια φυλή αν και έχουν αναφερθεί περιστατικά 
σε μαύρους και λατίνους ασθενείς. 

Η δραστηριότητα της βιοτινιδάσης μπορεί σή-
μερα να ελεγχθεί με ποικίλες μικροβιολογικές 
και βιοχημικές μεθόδους. Η διάγνωση της έλ-
λειψης βιοτινιδάσης γίνεται με την επίδειξη μει-
ωμένης ή πλήρους απουσίας δραστηριότητας 
του ενζύμου στον ορό, στα περιφερικα λευ-
κοκύτταρα και σε δερματικούς ινοβλάστες πα-
σχόντων παιδιών. 

Μπορεί επίσης να μετρηθεί η συγκέντρωση 
βιοτίνης ορού, η οποία είναι τυπικά χαμηλή. 

Η δραστηριότητα βιοτινιδάσης μπορεί να 
μετρηθεί στο αμνιοτικό υγρό και στα κύττα-
ρα αμνιοτικού υγρού. Επίσης είναι διαθέσιμη 
και μέθοδος προσυμπτωματικής διάγνωσης 
(screening), στο πλαίσιο ελέγχου για γενετικά 
μεταβολικά νοσήματα.

H διάγνωση έλλειψης βιοτίνης τίθεται με την 
εύρεση χαμηλής συγκέντρωσης βιοτίνης στο 
πλάσμα ατόμων με φυσιολογική δραστηριό-
τητα βιοτινιδάσης. Ασθενείς που πάσχουν από 
έλλειψη ολοκαρβοξυλικής συνθετάσης εμφα-

νίζουν ελλιπή δραστηριότητα στους ινοβλά-
στες και των τριών μιτοχονδριακών καρβοξυ-
λασών. Αυτό δεν παρατηρείται στους ινοβλά-
στες ασθενών με έλλειψη βιοτινιδάσης. 

β) Maple syrup urine disease 
Αυτή η διαταραχή προκύπτει από αδυναμία 

αποδόμισης λευκίνης, ισολευκίνης και βαλίνης. 
Η διάγνωση τίθεται με την μέτρηση των επιπέ-
δων των αμινοξέων αυτών στο αίμα. 

Δερματολογικά ευρήματα αναφέρονται σπά-
νια. Οι δερματικές εκδηλώσεις μπορεί να περι-
λαμβάνουν γενικευμένο ιλαροειδές εξάνθημα, 
ερυθροδερμία, απολέπιση και διαβρώσεις. 

Άμεση βελτίωση της ερυθροδερμίας και της 
δερματίτιδας παρατηρήθηκε με την κατάλ-
ληλη δίαιτα που οδήγησε σε ομαλοποίηση 
των επιπέδων των τριών αυτών αμινοξέων 
στον ορό. 

γ) Κυστική ίνωση 
Η κλασική τριάδα συμπτωμάτων είναι χρόνια 

πνευμονική νόσος, δυσλειτουργία εξωκρινούς 
μοίρας παγκρέατος και υψηλά επίπεδα χλω-
ριούχου νατρίου στον ιδρώτα. Δερματικές εκ-
δηλώσεις σπάνια αναφέρονται σε συνδυασμό 
με κυστική ίνωση. Οι τυχόν δερματικές εκδη-
λώσεις θεωρείται ότι οφείλονται σε έλλειψη 
πρωτεϊνών, ψευδαργύρου και βασικών λιπα-
ρών οξέων. Τα συμπτώματα της κυστικής ίνω-
σης περιλαμβάνουν αδυναμία θρέψης, υπο-
πρωτεϊναιμία, αναιμία, οίδημα, και δερματικό 
εξάνθημα, το οποίο προηγείται των πνευμο-
νικών συμπτωμάτων. 

Το δερματικό εξάνθημα εμφανίζεται κυρίως 
στα κάτω άκρα, το περίνεο και τις περιστομι-
ακές περιοχές. Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν 
ερυθηματολεπιδώδεις βλατίδες μέσα στους 4 
πρώτους μήνες ζωής, που συνενώνονται δημι-
ουργώντας εκτεταμένες πλάκες. Η διάγνωση της 
κυστικής ίνωσης βασιζεται στην ανώμαλη συ-
γκέντρωση χλωριούχου νατρίου στον ιδρώτα 
και σε επιχρίσματα κοπράνων, που δείχνουν 
λιπώδεις κύστεις. 

Η κυστική ίνωση κληρονομείται με τον αυτο-
σωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα (χρωμόσω-
μα 7), με επίπτωση 1/2500 βρέφη λευκής φυ-
λής. Η δοκιμασία ιδρώτα μπορεί να είναι ψευ-
δώς αρνητική σε οιδηματώδη βρέφη, ενώ η 
προσυμπτωματική διάγνωση (screening) προς 
το παρόν δεν συστήνεται. 

Οι δερματικές εκδηλώσεις υποχωρούν συ-
νήθως εντός δέκα ημερών από την έναρξη χο-
ρήγησης πακρεατικών ενζύμων και κατάλλη-
λης δίαιτας. 

δ) Σύνδρομο Netherton
Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από περι-

μετρική γραμμική ιχθύαση, τριχορρηξία εγκο-
λεασμού και ατοπική προδιάθεση. Οι εκζεμα-
τοειδείς αλλοιώσεις εκδηλώνονται συχνά σαν 
ερύθημα και απολέπιση τριχωτού κεφαλής, 
προσώπου και φρυδιών. 

Η ιχθύαση έχει μια παράξενη, μεταναστευτική, 
δακτυλιοειδή και πολυκυκλική κλινική εικόνα. 
Κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό υπολει-
πόμενο χαρακτήρα. Η ιστοπαθολογική εικόνα 
δείχνει αξιοσημείωτη πάχυνση της ακανθω-
τής στιβάδας με παρακεράτωση και ακάνθω-
ση. Επίσης, παρατηρείται πάχυνση της κοκκι-
ώδους στιβάδας και δυσκεράτωση. Στο χόριο 
παρατηρείται διάταση αγγείων και διείσδυση 
στρογγυλών κυττάρων. 

Η εργαστηριακή αξιολόγηση ασθενών με 
ιχθύαση, έκζεμα και ανώμαλες τρίχες τριχω-
τού κεφαλής πρέπει να περιλαμβάνει μικρο-
σκοπικό έλεγχο για τριχορρηξία εγκολεασμού 
στην οποία οι τρίχες μοιάζουν με καλάμια μπα-
μπού. Στην περίπτωση που οι τρίχες της κεφα-
λής είναι φυσιολογικές θα πρέπει να ελέγχο-
νται οι τρίχες των φρυδιών. 

Συμπέρασμα
Όταν εξετάζουμε ένα παιδί με έκζεμα το οποίο 

δεν ανταποκρίνεται στις συνήθεις θεραπείες, θα 
πρέπει να ελέγχουμε και άλλες πιθανές δια-
γνώσεις. Η ανάπτυξη πιο ειδικών και πιο αξι-
όπιστων εργαστηριακών διαγνωστικών μέσων 
πιθανώς να βοηθήσει μελλοντικά στην ταχύτε-
ρη και ορθότερη διάγνωση. Μέχρι την εδραίω-
ση όμως εργαστηριακών παραμέτρων, ο δερ-
ματολόγος θα πρέπει να στηρίζεται στην φυ-
σική εξέταση, το ιστορικό και τις υπάρχουσες 
εργαστηριακές δοκιμασίες. 
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