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Εισαγωγή
Η δερματομυοσίτιδα είναι σπάνια νοσολογική οντότητα 

αυτοάνοσης αιτιολογίας, που χαρακτηρίζεται από συμμε-
τρική προσβολή των κορμικών και των εγγύς στον κορμό 
μυών, με αποτέλεσμα την έντονη μυϊκή αδυναμία, όπως 
και από ειδικής μορφολογίας δερματικές βλάβες. Στις πε-
ριπτώσεις που η νόσος δεν παρουσιάζεται με τη χαρακτη-
ριστική δερματολογική κλινική εικόνα ομιλούμε για πο-
λυμυοσίτιδα. Στην κλασική μελέτη των Bohan και Peter 
(1975) προσδιορίσθηκαν τα πέντε διαγνωστικά κριτήρια 
της δερματομυοσίτιδας1: (α) τυπικό δερματικό εξάνθημα 
δερματομυοσίτιδας, (β) συμμετρική προσβολή των εγγύς 
του κορμού μυών, (γ) σημαντική αύξηση στις τιμές των 
μυϊκών ενζύμων στον ορό, (δ) ηλεκτρομυογραφικά τυπι-
κά ευρήματα και (ε) ιστολογικά ευρήματα φλεγμονώδους 
μυοπάθειας στη βιοψία μυός. Επίσης, οι ίδιοι συγγραφείς 
προσδιόρισαν ως εξής τη διαγνωστική σημασία των δια-
φόρων κριτηρίων: Τυπική δερματομυοσίτιδα, εάν πλη-
ρούνται 3 ή 4 από τα προηγούμενα κριτήρια συν το δερ-
ματικό εξάνθημα, πιθανή δερματομυοσίτιδα, εάν πληρού-
νται 2 κριτήρια συν το δερματικό εξάνθημα, άτυπη δερ-
ματομυοσίτιδα, εάν πληρείται 1 κριτήριο συν το δερμα-
τικό εξάνθημα. Ακόμη, οι κλινικές μορφές ταξινομούνται 
σε 5 ομάδες: πολυμυοσίτιδα ενηλίκων, δερματομυοσίτι-
δα ενηλίκων, δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα συνδυα-
ζόμενη με κακοήθεια, παιδική δερματομυοσίτιδα, δερμα-
τομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα σε συνδυασμό με άλλα αυ-
τοάνοσα νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Σαφής σχέση δερματομυοσίτιδας με κακοήθεια εσωτε-
ρικών (-ου) οργάνων (-ου) έχει από παλαιότερα υποτε-
θεί ότι υπάρχει2. Παρόλα αυτά, έχει αμφισβητηθεί η προ-
ηγούμενη άποψη μετά από ανάλυση 153 περιστατικών3. 
Τα τελευταία δέκα χρόνια, πολλές μελέτες έχουν επιχει-
ρήσει να προσδιορίσουν τη φύση της σχέσης μεταξύ δερ-
ματομυοσίτιδας και κακοήθειας, με αλληλοσυγκρουόμε-
να αποτελέσματα4-17. Με σύντομη ανασκόπηση των δη-
μοσιευμάτων, θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση στα ακό-
λουθα ερωτήματα:

1. Υπάρχει πράγματι σημαντική επίπτωση κακοηθειών 
σε ασθενείς με δερματομυοσίτιδα, όταν συγκρίνονται με 
ασθενείς με πολυμυοσίτιδα και ποια θα μπορούσε να εί-
ναι η φύση αυτής της σχέσης;

2. Πόσο σχολαστική θα πρέπει να είναι η κλινικο-εργα-
στηριακή έρευνα για κακοήθεια σε ασθενείς με δερματο-
μυοσίτιδα;

3. Υπάρχει πιθανή κοινή ανοσιακή διαταραχή που θα 
μπορούσε να εξηγήσει την κοινή εμφάνιση των δύο πα-
θήσεων;

Ιστορικά και επιδημιολογικά δεδομένα
Το 1916, ήδη αναφέρονται οι πρώτες περιπτώσεις δερ-

ματομυοσίτιδας που συνοδεύονταν με υποκρυπτόμενη 
κακοήθεια (καρκίνος στομάχου και καρκίνος μαστού)18,19. 
Από το 1916 μέχρι το 1975, 258 όμοιες περιπτώσεις ανα-
φέρθηκαν στη βιβλιογραφία και τα ποσοστά ασθενών με 
κακοήθειες ανήλθαν σε 7-34%20-22. 

Το συμπέρασμα ήταν ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυ-
ξημένη επίπτωση κακοηθειών στους ασθενείς με δερμα-

τομυοσίτιδα, αλλά απόδειξη με στατιστικώς πειστικά στοι-
χεία έλειπε από τη μελέτη, όπως άλλωστε και από όλες 
τις πριν το 1975 μελέτες. Το 1977, από τους Bohan et al3 
αναφέρθηκαν οι πρώτες σειρές ασθενών με δερματομυο-
σίτιδα και πολυμυοσίτιδα, που προσδιορίζονταν σύμφωνα 
με τα διαγνωστικά τους κριτήρια και έδιναν ποσοστό επί-
πτωσης κακοήθειας 8,5%. Πάντως, η προηγούμενη μελέτη 
δεν επέτρεψε την κατάληξη σε συγκεκριμένα συμπεράσμα-
τα γύρω από τη σημαντική αύξηση της επίπτωσης κακοη-
θειών σε ασθενείς με δερματομυοσίτιδα, επειδή δεν υπήρ-
χε ομάδα μαρτύρων και επειδή πολλοί από τους ασθενείς 
που ελέγχθηκαν παρουσίαζαν, ενδεχομένως, σύνδρομο 
επικάλυψης. Τα επόμενα 12 χρόνια, πολλές μελέτες επι-
χείρησαν να απαντήσουν στο προηγούμενο ερώτημα, αν 
και οι στρατηγικές των μελετών ήταν ετερογενείς. 

Έτσι, πολλές από αυτές ήταν αναδρομικές3-6·8-10,12,16 για 
περιόδους 5-20 ετών7,13,14,17. Μερικές από αυτές, κυρίως 
οι πιο πρόσφατες, που βασίσθηκαν σε επιλεγμένο ερω-
τηματολόγιο κοινής αποδοχής και που έγιναν τα τελευ-
ταία 10 χρόνια, έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα3,4,6-

8,10,15,16. Έτσι, συμπερασματικά, θα μπορούσε σήμερα να 
υποστηριχθεί ότι -αν και διαρκώς αυξανόμενα δεδομένα 
και στοιχεία την τελευταία δεκαετία υποστηρίζουν στατι-
στικώς σημαντική σχέση ανάμεσα στη δερματομυοσίτιδα 
και σε διάφορες κακοήθειες εσωτερικών οργάνων- δεν έχει 
τελείως διευκρινισθεί αν η σχέση αυτή είναι μια πραγμα-
τικότητα ή όχι. 

Σε μια ιδανική μελέτη θα έπρεπε τα κριτήρια ανάμεσα στη 
δερματομυοσίτιδα και την πολυμυοσίτιδα να είναι αυστη-
ρώς προκαθορισμένα, αλλά και να προσδιορίζεται με ανά-
λυση (τόσο ηλικίας όσο και φύλου) εάν η δερματομυοσίτι-
δα ή η πολυμυοσίτιδα αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου.

Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά
Σε ανασκόπησή τους, οι Barnes et al2 κατέληγαν ότι οι 

ασθενείς με δερματομυοσίτιδα και κακοήθεια είχαν συνή-
θως μεγαλύτερη ηλικία από το γενικό αριθμό των ασθε-
νών με δερματομυοσίτιδα. Η ίδια σχέση γίνεται δεκτή και 
από άλλους ερευνητές, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται με 
στατιστικά στοιχεία4,10,11 ενώ σε άλλες μελέτες υποστη-
ρίζεται ότι η συχνότητα κακοηθών νοσημάτων σε ασθε-
νείς με δερματομυοσίτιδα αυξάνεται με την ηλικία7,8,15-17. 
Αντίθετα, κακοήθεια δεν ανευρίσκεται στη νεανική δερμα-
τομυοσίτιδα2,4,6,10,11. Σε πρόσφατη μελέτη16, προτείνονται 
ως δείκτες που υποδηλώνουν κακοήθεια, σε 32 ασθενείς 
με δερματομυοσίτιδα, η νέκρωση στο δέρμα και η αυξη-
μένη ταχύτητα καθίζησης. Σε μια μεγαλύτερη πολυκεντρι-
κή μελέτη17 ,η οξεία εισβολή της δερματομυοσίτιδας συν-
δυάζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα συνύπαρξης εσωτε-
ρικής κακοήθειας. 

Πέρα απ’ όλα αυτά, είναι γενικά αποδεκτό ότι η παρου-
σία συνοδού κακοήθειας αποτελεί τον κυριότερο δείκτη 
δυσμενούς πρόγνωσης στους ασθενείς με δερματομυο-
σίτιδα3,4,7,11,13,24 ενώ, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζε-
ται ότι η πρόγνωση είναι παρόμοια σε περιπτώσεις ασθε-
νών με δερματομυοσίτιδα και πολυμυοσίτιδα χωρίς κα-
κοήθεια7,25. Τέλος, η συχνότητα ανεύρεσης παθολογικών 
ευρημάτων στις βιοψίες μυών δεν είναι σημαντικά διαφο-

ρετική σε ασθενείς με δερματομυοσίτιδα, με ή χωρίς κα-
κοήθεια.

Τύποι νεοπλασιών
Οι τύποι των κακοηθών όγκων που βρίσκονται σε συνδυ-

ασμό με δερματομυοσίτιδα φαίνεται ότι δε διαφέρουν από 
αυτούς που παρατηρούνται στο γενικό πληθυσμό4,10,13,16,17,25. 
Καρκίνοι πνεύμονα, στομάχου, ωοθηκών και μαστού εί-
ναι οι πιο συχνά διαπιστούμενοι στη δερματομυοσίτιδα. 
Αυξημένη συχνότητα όγκων του γυναικείου γεννητικού συ-
στήματος (ειδικότερα ο καρκίνος των ωοθηκών) έχει βρε-
θεί σε διάφορες μελέτες2,15,26. Ανάμεσα στις άλλες μορφές 
κακοηθών νόσων, σημειώνονται τα λεμφώματα8,10,12,13, η 
νόσος του Hodgkin8,27, το μυέλωμα27 ή το θύμωμα13 που 
έχουν ως κοινό παρονομαστή ανοσιακές διαταραχές.

Xρονική συσχέτιση εμφάνισης όγκων και 
νόσου

Υποστηρίζεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι όγκοι 
και η μυοσίτιδα εμφανίζονται σε σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα μεταξύ τους2. Πάντως, η κακοήθεια μπορεί να 
προηγείται, να εμφανίζεται συγχρόνως ή να ακολουθεί τη 
διάγνωση της δερματομυοσίτιδας4,13,17. Η εξαφάνιση τόσο 
του δερματικού εξανθήματος, όσο και της προσβολής των 
μυών από θεραπεία του συνυπάρχοντος όγκου αναφέρε-
ται σε αρκετές περιπτώσεις δερματομυοσίτιδας13,17,22,28. Το 
φαινόμενο ότι η κακοήθεια συνήθως ακολουθεί την εμφά-
νιση της δερματομυοσίτιδας θέτει το ερώτημα εάν η δερ-
ματομυοσίτιδα ή η πολυμυοσίτιδα αυξάνει τον κίνδυνο 
καρκίνου και, επίσης, εάν τα διάφορα ανοσοκατασταλτι-
κά φάρμακα που χορηγούνται για τη θεραπεία της νόσου 
προδιαθέτουν για την εμφάνιση κακοηθειών.

Έλεγχος ασθενών με δερματομυοσίτιδα 
για κακοήθεια

Απάντηση στο ερώτημα πόσο εκτεταμένη θα πρέπει να 
είναι η έρευνα για συνύπαρξη κακοήθειας σε ασθενή που 
πάσχει από δερματομυοσίτιδα, δεν έχει ακόμη δοθεί και 
οι απόψεις αλληλοσυγκρούονται1,3,4,23,27,29-33. Πάντως, η 
τρέχουσα άποψη είναι ότι ο ασθενής πρέπει να υποβάλ-
λεται σε έλεγχο με15,34 (α) λήψη πλήρους ιατρικού ιστο-
ρικού και κλινική εξέταση των διαφόρων συστημάτων, 
που να περιλαμβάνει απαραιτήτως έλεγχο εντέρου, πυέ-
λου και μαστών, (β) πλήρη αιματολογικό έλεγχο, βιοχη-
μικό έλεγχο, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού, εξέταση 
κοπράνων και ούρων, (γ) ακτινογραφία θώρακος, (δ) μα-
στογραφία (στις γυναίκες). 

Επιπροσθέτως, κάθε διαπίστωση ανωμαλίας στις προη-
γούμενες εξετάσεις να εξετάζεται περισσότερο. Λεπτομερής 
έλεγχος δικαιολογείται σε ασθενείς που έχουν στο ιστορι-
κό τους κακοήθεια και σε αυτούς που παρουσιάζουν ανε-
ξήγητη κλινική έξαρση της μυοσίτιδας15,34.

Υπάρχουν κοινοί παθογενετικοί μηχανισμοί;
Εάν κάποιος δέχεται ότι η σχέση ανάμεσα στη δερματο-

μυοσίτιδα και σε κακοήθεια δεν είναι τυχαία, είναι ενδια-
φέρον να προτείνεται ότι και οι δύο καταστάσεις μοιράζο-
νται μια κοινή ανοσιακή διαταραχή. Αν και οι παθογενε-
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τικοί μηχανισμοί στη δερματομυοσίτιδα είναι υποθετικοί, 
είναι αυτονόητο ότι γενετικοί, περιβαλλοντικοί και ανοσι-
ακοί μηχανισμοί πιθανότατα εμπλέκονται. Έτσι, όπως και 
σε άλλες αυτοάνοσες καταστάσεις, τα ΗLA-DR3 και ΗLΑ-
Β8 εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθε-
νείς με δερματομυοσίτιδα35,36 με τάση συχνότερης εμφά-
νισης στη νεανική δερματομυοσίτιδα36.

Ανάμεσα στους περιβαλλοντικούς παράγοντες (τοξίνες, 
φάρμακα, λοιμώξεις, εμβόλια), πιθανότερος θεωρείται ο 
ρόλος κάποιου ιού, π.χ. του Coxsackie Β και στη νεανι-
κή και στη δερματομυοσίτιδα των ενηλίκων37,38. Στοιχεία 
από RNA αυτού του ιού έχουν βρεθεί με τη μέθοδο in si-
tu υβριδισμού στους μυς ασθενών με δερματομυοσίτιδα 
και πολυμυοσίτιδα39. 

Ακόμη, αντισώματα εναντίον της histidyl-tRNA συνθετά-
σης (Jο-1 αντιγόνο), που παρουσιάζεται σε 20-30% των 
ασθενών με δερματομυοσίτιδα και πολυμυοσίτιδα, προκύ-
πτουν ως αποτέλεσμα ανοσοποίησης έναντι ιών Picorna3. 
Αν και ιοί μπορούν να είναι σημαντικοί εκλυτικοί παράγο-
ντες σε μια υποομάδα ασθενών με δερματο-πολυμυοσί-
τιδα, παθογενετική σχέση που να συνδέει κακοήθεια (π.χ. 
εμπλέκονται ογκογονίδια) δεν υφίσταται προς το παρόν. 
Μια άλλη παράμετρος που εμπλέκεται στην παθογένεια 
της νόσου είναι η ανοσιακή, που αφορά τόσο στην κυττα-
ρική όσο και στη χυμική ανοσία. 

Όσον αφορά στη χυμική ανοσία, ανοσοσφαιρίνες και συ-
μπλήρωμα καθηλώνονται στους μυς και στο δέρμα και κυ-
κλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα και πολυάριθμα αυτο-
αντισώματα ανιχνεύονται στον ορό των ασθενών με δερ-
ματομυοσίτιδα35. 

Πάντως, δεν έχει αποδειχθεί σχέση ανάμεσα σε αυτά τα 
αυτοαντισώματα και σε υποκρυπτόμενη κακοήθεια. Οι δι-
αταραχές από την κυτταρική ανοσία περιλαμβάνουν πα-
ρουσία ενεργοποιημένων μονοπύρηνων κυττάρων, ελατ-
τωμένη απάντηση αυτόλογων λεμφοκυττάρων και ελατ-
τωμένη μιτογενετική ικανότητα35. 

Η φλεγμονώδης διήθηση στους μυς επίσης υποδηλώ-
νει ότι ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, κυρίως CD4, παί-
ζουν κύριο ρόλο41-45. 

Οι διαταραχές στο σκέλος της κυτταρικής ανοσίας μπο-
ρούν να αποτελούν πιθανή σύνδεση ανάμεσα στη δερμα-
τομυοσίτιδα και σε κακοήθεια, επειδή επιβραδυνόμενου 
τύπου υπερευαισθησία σε προϊόντα όγκων έχει παρατηρη-
θεί σε ασθενείς που η μυοσίτιδά τους συνδυαζόταν με κα-
κοήθεια46. Επίσης, οι προηγούμενες ανοσιακές διαταραχές, 

έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα την ελαττωμένη ικανότητα 
αντιμετώπισης των νεοπλασματικών κυττάρων, προδιαθέ-
τουν στην εμφάνιση όγκων3.  Πάντως, μια τέτοια παθογενε-
τική σχέση παραμένει τελείως υποθετική προς το παρόν και 
περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες, για να αποδειχθεί 
σε βιολογικό επίπεδο η σχέση ανάμεσα στη δερματομυο-
σίτιδα και σε κάποια υποκρυπτόμενη κακοήθεια. 

Ανάλογη θεωρείται και η δική μας εμπειρία γύρω από 
το θέμα45-47.
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