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ΔΙΑΦΟΡΙΚη ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚη ψΩΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΥΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ
  
 
 ψώρα Νευροδερματίτιδα
Κλινική εξέταση Βλατίδες Απουσία βλατίδων
Μορφολογία Σήραγγες Απουσία σηράγγων

Κατανομή Γενικευμένη: οι βλάβες είναι πιο έκδηλες Κυρίως στα άνω άκρα 
 στα μεσοδακτύλια διαστήματα, και την ανώτερη ράχη 
 σε δερματικές πτυχές παλαμών και καρπών, 
 μασχάλη, ομφαλό και γεννητικά όργανα 
Ιστορικό
Συμπτώματα Έντονος κνησμός Έντονος κνησμός
 Άλλα μέλη της οικογένειας ή φίλοι  Δε συνυπάρχει σε άλλα μέλη
 μπορεί να έχουν επίσης κνησμό της οικογένειας
  Όχι ψυχιατρικοί παράγοντες ή stress Υπάρχουν ψυχιατρικοί παράγοντες 
  ή stress

Παράγοντες που τα επιδεινώνουν Ανοσοκαταστολή Stress, ψευδαισθήσεις 
  παρασίτωσης

Συνοδά ευρήματα Κανένα «Φαγωμένα νύχια», 
  λειασμένα νύχια λόγω χρόνιου 
  ξεσμού

Επιδημιολογία Οποιαδήποτε ηλικία. Μπορεί να μεταδοθεί  Συνήθως ενήλικες. 
 σεξουαλικά σε ενήλικες, συνήθως  Υπερισχύουν οι γυναίκες
 μεταδίδεται διά της στενής επαφής 

Βιοψία Όχι Όχι
  Αντίδραση δήγματος εντόμου: Συμπαγής κερατίνη στιβάδα 
 επιδερμιδική σπογγίωση και ηωσινόφιλα.  και εστιακή επιφανειακή
 Μόνο σπάνια ανευρίσκονται ακάρεα, κόπρανα  επιδερμιδική νέκρωση
 ή αυγά αυτών στην κερατίνη στιβάδα με ελάχιστη φλεγμονή 
  του υποκείμενου χορίου

Εργαστηριακά ευρήματα Ξέσματα και άμεση αναζήτηση ακάρεος θετική για ακάρεα,  Παρασκεύασμα για άκαρι 
 αυγά ή κόπρανα αυτών αρνητικό
  
θεραπεία Τοπική λοσιόν Lindane  Αγχολυτικοί παράγοντες

Αλγόριθμος για τις εκδορές

ΑΜΑλΙΑ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ 
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΕΚΔΟΡΕΣ

Ι. χωρίς πρωτοπαθείς βλάβες

Α)  Ψυχιατρικοί παράγοντες: Νευροδερματίτιδα
Β)  Λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, κα-

κουχία κ.λπ.: Αποκλεισμός συστηματικού νο-
σήματος

Γ)  Ξηρό δέρμα, ραγάδες και ρωγμές: Κνησμός 
από ψύχος

Δ)  Ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας και άσθματος: 
λειχηνοποίηση στους ιγνυακούς βόθρους και 
τις καμπτικές επιφάνειες των αγκώνων: Ατοπική 
δερματίτιδα

ΙΙ. Με πρωτοπαθείς βλάβες

Α) Βλατίδες
i)  Με κνιδωτικές βλάβες και κεντρικό εντύπωμα: 

Δήγματα εντόμων
ii) Ύπαρξη σηράγγων: Ψώρα

B) Βλατίδες, φυσαλίδες και/ή κνιδωτικές βλάβες
Σε αγκώνες, γόνατα, τριχωτό κεφαλής: 
Βιοψία: Ερπητοειδής δερματίτιδα

Γ)  Κνιδωτικές και αγγειακές βλάβες: Μερικές εκ των 
οποίων με γραμμοειδή ή γεωμετρική μορφολο-
γία: Έκθεση σε αλλεργιογόνο: Δερματίτιδα εξ ε-
παφής

ΙΙΙ. Άλλα αίτια

- Τραύμα
- Άλλες δερματοπάθειες
- Ανεμευλογιά
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 (δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα),  (π.χ. βουσπιρόνη), προστατευτικοί
 Benzoyl Benzoate, καθιζάνον θείο, κρέμα permethrin  επίδεσμοι και ψυχιατρική 
  εκτίμηση. Τα νύχια των χεριών
  πρέπει  να κόβονται κοντά για 
  ελαχιστοποίηση των βλαβών.

Πορεία Ιάσιμη με θεραπεία.  Ποικίλει. Συνήθως χρόνια.
 Μεταψωριακή δερματίτιδα μπορεί να υπάρχει 
 για 1-2 εβδομάδες 

ΔΙΑΦΟΡΙΚη ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚη ΕΡΠηΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΟΠΙΚηΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΟΣ

Κλινική εξέταση Πρωτοπαθής βλάβη: βλατίδες, φυσαλίδες  Χωρίς πρωτοπαθείς βλάβες –
 ή κνιδωτικές βλάβες μόνο εκδηλώσεις χρόνιου 
  τριψίματος ή ξεσμού

Μορφολογία Ομάδες φυσαλίδων περιστασιακά Όχι φυσαλίδες
  Όχι λειχηνοποίηση δέρματος Λειχηνοποίηση δέρματος

Κατανομή Προτίμηση στις εκτατικές επιφάνειες: αγκώνες, γόνατα,  Προτίμηση στις καμπτικές
 γλουτοί, τριχωτό κεφαλής επιφάνειες: αγκώνων και 
  ιγνυακών βόθρων

Ιστορικό
Συμπτώματα Περισσότερο αίσθημα καύσου παρά κνησμού Έντονος κνησμός 
 σε μερικές περιπτώσεις 

Παράγοντες που τα επιδεινώνουν Δίαιτα πλούσια σε γλουτένη, ιώδιο στη δίαιτα Stress, δευτεροπαθείς λοιμώξεις

Συνοδά ευρήματα Εντεροπάθεια ευαίσθητη στη γλουτένη Άσθμα και αλλεργίες, ξηρό δέρμα,   
  πτυχές Dennie Morgan, 
  λευκός δερμογραφισμός
  Απουσία οικογενειακού ιστορικού Οικογενειακό ιστορικό ατοπικής 
  δερματίτιδας, συχνά συνυπάρχουν
  άσθμα και αλλεργίες
  Συσχέτιση με λέμφωμα γαστρεντερικού Δεν υπάρχει συσχέτιση με λέμφωμα

Επιδημιολογία Συνηθέστερη σε νέους ενήλικες Συνηθέστερη σε παιδιά

Βιοψία Ναι Όχι
  Υποεπιδερμιδική φυσαλίδα και διήθηση των θηλών Επιδερμιδική ακάνθωση,  
 του χορίου με ουδετερόφιλα ήπια σπογγίωση, συμπαγής 
  κερατίνη στιβάδα και επιφανειακή
   περιαγγειακή λεμφοκυτταρική 
  διήθηση

Εργαστηριακά ευρήματα Κυκλοφορούντα αντισώματα κατά του ενδομυσίου  Αυξημένα επίπεδα IgE
 στο 80-100% των ασθενών σε περίπου 80% των ασθενών.
  Άμεσος ανοσοφθορισμός: κοκκιώδης εναπόθεση IgA  Καλλιέργεια δέρματος συχνά
 κατά μήκος του χοριο-επιδερμιδικού ορίου θετική για Staph. Aureus

θεραπεία Δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, δαψόνη από του στόματος Τοπικά στεροειδή, μαλακτικά, 
  αντιισταμινικά, φωτοθεραπεία 
  με υπεριώδη ακτινοβολία, 
  αντιβιοτικά εάν αναπτυχθεί 
  μολυσματικό κηρίο

Πορεία Χρόνιο νόσημα Χρόνιο νόσημα στους ενήλικες,
  στα παιδιά μπορεί να υποστραφεί
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ΔΙΑΦΟΡΙΚη ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚη ΑΤΟΠΙΚηΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ Εξ ΕΠΑΦηΣ

  Ατοπική δερματίτιδα Δερματίτιδα εξ επαφής
Κλινική εξέταση Όχι πρωτοπαθής βλάβη – εξάνθημα που αποτελεί  Πρωτοπαθής βλάβη, φυσαλίδα
 εξ ολοκλήρου εκδήλωση χρόνιας τριβής ή ξεσμού ή κνιδωτική πλάκα

Μορφολογία Όχι γραμμοειδείς φυσαλίδες/πλάκες Γραμμοειδείς και γεωμετρικής 
  μορφολογίας πλάκες/φυσαλίδες
  Εκδορές συνήθεις Λίγες εκδορές αλλά όχι το κύριο χαρακτηριστικό
 Λειχηνοποίηση δέρματος συνήθης Όχι λειχηνοποίηση δέρματος, 
  εκτός και εάν είναι χρόνια και αδιάγνωστη  
Κατανομή Προτίμηση στις καμπτικές επιφάνειες: αγκώνων  Εκτεθειμένες περιοχές
 και ιγνυακών βόθρων 
Ιστορικό
Συμπτώματα Έντονος κνησμός Έντονος κνησμός
Παράγοντες Stress, δευτεροπαθείς φλεγμονές, ξηρό δέρμα Επανέκθεση στο αλλεργιογόνο 
που τα επιδεινώνουν  ή έκθεση σε νέο αλλεργιογόνο

Συνοδά ευρήματα Άσθμα και αλλεργίες, ξηρό δέρμα,  Κανένα
 πτυχές Dennie-Morgan, λευκός δερμογραφισμός 

Επιδημιολογία Συνηθέστερη στα παιδιά Οποιαδήποτε ηλικία

Βιοψία Όχι Όχι
  Μη ειδική δερματίτιδα Σπογγιωτική δερματίτιδα 
  με ηωσινόφιλα
Εργαστηριακά ευρήματα  Αυξημένα επίπεδα IgE σε περίπου 80% των ασθενών.  Θετικές επιδερμιδικές δοκιμασίες
 Καλλιέργεια δέρματος συχνά θετική για Staphylococcus Aureus (patch tests)
θεραπεία Τοπικά στεροειδή, μαλακτικά, αντιισταμινικά.  Υφίεται μετά τη διακοπή της έκθεσης
 Από του στόματος αντιβιοτικά εάν αναπτυχθεί μολυσματικό κηρίο Τοπικά στεροειδή ή από του στόματος   

 στο αλλεργιογόνο  πρεδνιζολόνη σε σοβαρές περιπτώσεις
Πορεία Χρόνιο νόσημα σε ενήλικες, σε παιδιά μπορεί να υποστραφεί Άριστη

ΔΙΑΦΟΡΙΚη ΔΙΑΓΝΩΣη ΕΠΙ ΚΝηΣΜΟΥ

  Κνησμός από ψύχος Κνησμός συστηματικής νόσου
Κλινική εξέταση
Μορφολογία Δέρμα ξηρό και λεπιδώδες. Δέρμα στις ξηρές περιοχές με ραγάδες  Όχι ξηρό δέρμα,  όχι ραγάδες και ρωγμές, 
 και ρωγμές και εμφάνιση «ξηρής όχθης ποταμού» εκτός και αν ο ασθενής έχει δευτεροπαθή επίκτητη
  ιχθύαση λόγω της συστηματικής νόσου
Κατανομή Πιο έκδηλος στα κάτω άκρα και τις εκτεθειμένες επιφάνειες Γενικευμένος
Ιστορικό
Συμπτώματα Ο κνησμός ανακουφίζεται με τον ξεσμό Ο κνησμός δεν ανακουφίζεται 
  με τον ξεσμό. Οι ασθενείς μπορεί 
  να αισθάνονται ότι ο κνησμός προέρχεται
  κάτω από το δέρμα.
Παράγοντες που  Ατοπική δερματίτιδα, Μη εφαρμόσιμοι 
τα επιδεινώνουν συχνά λουτρά καθαριότητας, σκληρά σαπούνια 
Συνοδά ευρήματα Λειχηνοποίηση δέρματος λόγω χρόνιας τριβής, εκζεματικές βλάβες Εξαρτώμενα από τη συστηματική νόσο.   

  Λέμφωμα: πυρετός, νυχτερινές εφιδρώσεις, 
  απώλεια βάρους, λεμφαδενοπάθεια. 
  Μεταβολικά νοσήματα: τριχόπτωση, 
  θυρεοειδοπάθεια. Ηπατικά: ίκτερος.
Επιδημιολογία Οποιαδήποτε ηλικία αλλά συνηθέστερα σε ηλικιωμένους Αυξάνεται με την ηλικία
Βιοψία Όχι Όχι
  Φυσιολογικό δέρμα, επιδερμιδική νέκρωση λόγω ξεσμού Φυσιολογικό δέρμα, επιδερμιδική νέκρωση 
  λόγω ξεσμού
Εργαστηριακά ευρήματα Φυσιολογικά Ακτινογραφία θώρακος, γενική αίματος, 
  εξετάσεις ηπατικής, νεφρικής και θυρεοειδικής 
  λειτουργίας. Άλλες εξετάσεις ανάλογα 
  με την κλινική υποψία.
θεραπεία Μαλακτικά, ήπια τοπικά στεροειδή, ήπια σαπούνια Θεραπεία υποκείμενης νόσου και χρήση 
  ήπιων μαλακτικών
Πορεία Υφίεται με τη θεραπεία Ποικίλλει, εξαρτάται από την υποκείμενη νόσο.
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