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Ακμή
ΑΛΙΖΑΝΤΕΧ ΒΕΣΣΑΛ

Ειδικευόμενη Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσ. «Α. Συγγρός»

Διαφορική Διαγνωστική κοινήσ ακΜήσ Εναντι ροΔοΧροΥ ακΜήσ

 κΟΙΝη ΑκΜη ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΑκΜη
κλινική εξέταση 
Μορφολογία Η πρωταρχική βλάβη είναι ο φαγέσωρας Σπάνια απαντώνται φαγέσωρες
 Τηλαγγειεκτασία όχι προεξέχουσα Συχνά προεξέχουσα τηλαγγειεκτασία
  Οζώδεις, κυστικές βλάβες πιθανόν να υπάρχουν Δεν υπάρχουν κυστικές βλάβες
  Απουσία ερυθήματος Κυρίως ερύθημα και ερυθρότητα
  Χωρίς ρινόφυμα Ρινόφυμα σε προχωρημένες μορφές
Κατανομή Πρόσωπο, πλάτη, στήθος Πρόσωπο, βλέφαρα, σπάνια μασχάλες

Ιστορικό    

Συμπτώματα Χωρίς ιστορικό εύκολης ερυθρότητας Ιστορικό σποραδικής ερυθρότητας
Παράγοντες επιδείνωσης Καλλυντικά και χημικά Ηλιακό φως, πικάντικα φαγητά, ζέστη, κρύο, στεροειδείς κρέμες
 Φάρμακα: ανδρογόνα, λίθιο, κορτικοστεροειδή

Συνοδά ευρήματα Σπάνια σημεία υπερέκκρισης ανδρογόνων:  Επιπεφυκίτις       
 δασυτριχισμός, λιπαρό δέρμα

Επιδημιολογία Κυρίως έφηβοι και νεαροί ενήλικες Κυρίως ενήλικες
  Ιστορικό ακμής στην οικογένεια κάποιες φορές παρόν Συχνά απαντάται σε ασθενείς κελτικής καταγωγής     
  με ανοιχτόχρωμο δέρμα

ΔΙΑφΟΡΙκη ΔΙΑΓΝΩΣΤΙκη

Βιοψία Θυλακοειδή βύσματα Περιαγγειακή και περιθυλακοειδής, φλεγμονώδης διήθηση μικτού  
  τύπου, ευρυαγγείες

Εργαστηριακές εξετάσεις Δεν απαιτούνται Δεν απαιτούνται
  Σε υποψία υπερέκκρισης ανδρογόνων: μέτρηση τεστοστερόνης            
 αδέσμευτης τεστοστερόνης, διυδροεπιανδροστερόλης          

Αγωγή Σε ήπιες μορφές: τοπικά υπεροξείδιο του βενζοϋλίου,  Aποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως και κατανάλωσης αλκοόλ και
 ρετινοειδή, αζελαϊκό οξύ, σουλφακεταμίδη, αντιβιοτικά.  πικάντικων φαγητών. Τοπικά σκευάσματα μετρονιδαζόλης ή θείου. 
 Σε σοβαρές μορφές: αντιβιοτικά per os, ρετινοειδή per os Εφαρμογή laser για την αντιμετώπιση του ερυθήματος 
  και του ρινοφύματος

Διαφορική Διαγνωστική ροΔοΧροΥ ακΜήσ Εναντι σΕΛ

  ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΑκΜη ΣΕΛ
κλινική εξέταση
Μορφολογία Βλατίδες και φλύκταινες σε ερυθηματώδη βάση Χωρίς βλατίδες και φλύκταινες
  Ρινόφυμα σε σοβαρές περιπτώσεις Χωρίς ρινόφυμα
  Δεν απαντώνται δισκοειδείς βλάβες Περιστασιακά παρούσες δισκοειδείς βλάβες
Κατανομή Πρόσωπο, στήθος, πλάτη Κέντρο προσώπου, δέρμα εκτεθειμένο στον ήλιο

Ιστορικό    
Συμπτώματα Ασυμπτωματικοί ασθενείς, περιστασιακή αδιαθεσία Γενικευμένη κακουχία      
 από τις βλατιδοκυστικές βλάβες
Παράγοντες επιδείνωσης Ηλιακό φως, τροφές, αλκοόλ, ζέστη, κρύο,  Ηλιακό φως, περιστασιακή πρόκληση από φάρμακα:    
 τοπικά στεροειδή υδραλαζίνη, προκαϊναμίδη

Συνοδά ευρήματα Επιπεφυκίτις Αρθρίτις, πλευρίτις, νεφρική ανεπάρκεια, αναιμία, διαταραχές   
  του κεντρικού νευρικού συστήματος, καρδιακές διαταραχές

Επιδημιολογία Ενήλικες, συχνότερα στους άρρενες Ενήλικες, πολύ πιο συχνός στις γυναίκες
Βιοψία Αρνητική Περιστασιακά
  Περιαγγειακή και περιεξαρτηματική φλεγμονώδης Ατροφία της επιδερμίδας, ύδρωψ     
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Διαφορική Διαγνωστική κοινήσ ακΜήσ Εναντι ΨΕΥΔοΘΥΛακιτιΔασ

  κΟΙΝη ΑκΜη ΨΕΥΔΟθΥΛΑκΙΤΙΔΑ
κλινική εξέταση
Μορφολογία Φαγέσωρες παρόντες Φαγέσωρες απόντες
 Οζώδεις, κυστικές βλάβες  Απούσες οζιδιοκυστικές βλάβες
 Δεν παρατηρούνται έγκλειστες τρίχες Παρούσες εισφρύουσες έγκλειστες τρίχες
Κατανομή Πρόσωπο, πλάτη, στήθος Παρειές, τριχωτό προσώπου
  Υπογνάθιος χώρα του τραχήλου εμπλέκεται σπανίως Περιοχή του τραχήλου συνήθως εμπλέκεται

Ιστορικό    
Συμπτώματα Κανένα Κανένα
Παράγοντες επιδείνωσης Κάποια καλλυντικά και χημικά Ξύρισμα
  Φάρμακα: ανδρογόνα, λίθιο

 διήθηση μικτού τύπου, τηλαγγειεκτατικά αιμοφόρα αγγεία Θυλακοειδή βύσματα, επιφανειακή και εν τω βάθει    
  λεμφοκυτταρική διήθηση

Εργαστηριακές Καμία  Τests για αντιπυρηνικά αντισώματα anti-ds DNA, anti-sm αντισώματα RO 
και LA αντισώματα, επίπεδα συμπληρώματος, γενική εξέταση αίματος, 
αιμοπεταλίων, εξέταση ούρων

Αγωγή Αποφυγή ηλιακής ακτινοβολίας, τοπικών στεροειδών,  Αποφυγή ηλιακής ακτινοβολίας
 πικάντικων φαγητών, ζεστών ροφημάτων
  Τοπικά κρέμες θείου και μετρονιδαζόλης Τοπική ή συστηματική χορήγηση στεροειδών
  Θεραπεία laser για το ερύθημα και το ρινόφυμα Ανθελονοσιακά

Πορεία Χρόνια Χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος
  Στον οξύ λύκο οι βλάβες επουλώνονται χωρίς το σχηματισμό ουλής

Συνοδά ευρήματα Περιστασιακά ενδείξεις υπερέκκρισης ανδρογόνων:  Δεν υπάρχει υπερέκκριση ανδρογόνων

 δασυτριχισμός, λιπαρό δέρμα

  Σγουρές τρίχες (αν υπάρχουν) Η πλειοψηφία των ασθενών έχουν σγουρές τρίχες

  Σπανίως σε άτομα με σγουρές τρίχες  

Επιδημιολογία Κυρίως έφηβοι και νεαροί ενήλικες Πιο συχνή στους μαύρους άνδρες

  Γενετική προδιάθεση σε πολλούς ασθενείς Γενετική προδιάθεση μπορεί να υπάρχει

Βιοψία Όχι Όχι

  Θυλακοειδή βύσματα με περιβάλλουσα φλεγμονή Τρίχες διεισδύουν στο δέρμα

Εργαστηριακές εξετάσεις Καμία Καμία

  Σε υποψία υπερέκκρισης ανδρογόνων: 

 test για          

 τεστοστερόνη, 

 αδέσμευτη τεστοστερόνη,           

 διυδροεπιανδροστερόνη  

Αγωγή Εκ του στόματος ή συστηματικά αντιβιοτικά Αποφυγή έντονου ξυρίσματος

  Τοπικά παράγωγα ρετινάλης αζελαϊκού οξέος  Τοπικά αντιβιοτικά, ρετινοειδή, ελαφρά κορτικοστεροειδή

 και υπεροξείδιο του βενζοϋλίου για ερεθισμό

  Σπάνια cis-ρετινοϊκό οξύ από το στόμα Προϊόντα με γλυκολικό οξύ για το μαλάκωμα 

  των τριχών

    Χρήση ειδικών μηχανών ξυρίσματος

Πορεία Χρόνιο νόσημα σε σοβαρές μορφές τελικό Χρόνιο νόσημα. Μπορεί να δημιουργήσει ουλές   

 αποτέλεσμα είναι οι ουλές
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Διαφορική Διαγνωστική σΜήγΜατορροΪκήσ ΔΕρΜατιτιΔασ Εναντι ΔΕρΜατιτιΔασ ΕΞ ΕΠαφήσ

  ΣΜηΓΜΑΤΟΡΡΟΪκη ΕΞ ΕΠΑφηΣ
κλινική εξέταση    
Μορφολογία Ερυθηματώδεις, λεπιδώδεις πλάκες Ερυθρές πλάκες με φυσαλίδες, κυστίδια και ερυθηματώδεις πλάκες
  Θυλακικές βλατίδες 
  Χωρίς ορορροή Διαρροή ορώδους υγρού σε εδραιωμένες περιπτώσεις
  Χωρίς κυστίδια Κύστεις (όχι σπάνια)
  Λευκοκίτρινα λέπια  
Κατανομή Περιλαμβάνει περιοχές αυξημένης παραγωγής  Οποιαδήποτε περιοχή του δέρματος     
 σμήγματος: ρινοχειλική, παρειές, φρύδια, τριχωτό           
 κεφαλής, μασχάλη, στήθος, βουβωνική χώρα

Ιστορικό    
Συμπτώματα Ασυμπτωματική ή ελαφρά κνησμώδης Συνήθως πολύ κνησμώδης
Παράγοντες επιδείνωσης Όχι συχνό πλύσιμο Επαφή με αλλεργιογόνο ή ερεθιστικούς παράγοντες
  Κακή υγιεινή  

Συνοδά ευρήματα Ασθένειες που μπορεί να υποβόσκουν όπως HIV,  Δε σχετίζεται με άλλες ασθένειες
 καρδιακές παθήσεις, νόσος Parkinson
Παράγοντες επιδείνωσης Γενικά προσβάλλει νεογέννητα, μεσήλικες ή Προσβάλλει όλες τις ηλικίες
 μεγαλύτερους ασθενείς

Βιοψία Επιδερμική σπογγίωση (μεσοκυττάριο οίδημα),  Επιδερμική σπογγίωση, παρακερατωσικές εξογκώσεις,    
 παρακερατωσικές εξογκώσεις γύρω από τους επιφανειακή φλεγμονώδης διήθηση με λίγα ηωσινόφιλα  
 θυλακικούς πόρους

Εργαστηριακές εξετάσεις Καμία Επιδερμική δοκιμασία

Αγωγή Κετοκοναζόλη τοπικά, σκευάσματα θείου και χαμηλής Αποφυγή αλλεργιογόνων
  δραστικότητας κορτικοστεροειδείς κρέμες,   Τοπικά ή συστηματικά κορτικοστεροειδή
 υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, θειούχο σελήνιο

Πορεία Χρόνια: Χωρίς ουλές, καλή ανταπόκριση στη θεραπεία Αυτοπεριοριζόμενη, εφόσον έχει απομακρυνθεί ο αλλεργιογόνος 
  ή ερεθιστικός παράγοντας

Δερματίτιδα

Διαφορική Διαγνωστική ΜοΛΥσΜατικοΥ κήριοΥ Εναντι αΠΛοΥ ΕρΠήτα

  ΜΟΛΥΣΜΑΤΙκΟ κηΡΙΟ ΑΠΛΟΣ ΕΡΠηΤΑΣ
κλινική εξέταση
Μορφολογία Πομφόλυγες Χωρίς φυσαλίδες
 Φλύκταινες με πύον Χωρίς πύον, εκτός εάν υπάρξει δευτερογενής μόλυνση
  Οι φυσαλίδες δε συναθροίζονται Οι φυσαλίδες συναθροίζονται
  Φυσαλίδες χωρίς ομφαλωτό εντύπωμα Φυσαλίδες με ομφαλωτό εντύπωμα
  Χωρίς κυματοειδή όρια Κυματοειδή όρια
  Μελιτόχροες εφελκίδες Ερυθρές εφελκίδες
Κατανομή Κάθε λεία και γυμνή επιφάνεια, συχνά στο πρόσωπο Κάθε περιοχή του δέρματος, πιο συχνά στα χείλη

Ιστορικό    
Συμπτώματα Χωρίς πρόδρομα συμπτώματα Πρόδρομο αίσθημα νυγμών ή καύσου
  Έλλειψη πυρετού Οι πρώιμες βλάβες μπορεί να συνοδεύονται από πυρετό 
  και κακουχία
Παράγοντες επιδείνωσης Συνήθως υποτροπιάζει Μπορεί να υποτροπιάζει
  Ανοσοκαταστολή Ανοσοκαταστολή

Συνοδά ευρήματα Κανένα Περιστασιακά λεμφαδενοπάθεια

Επιδημιολογία Περισσότερο κοινό στα παιδιά Παιδιά και ενήλικες
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Βιοψία Όχι Όχι

  Υποκεράτιες φλύκταινες περιέχουσες Gram + μικρόβια Σφαιροποίηση και νέκρωση των κερατινοκυττάρων 

  με πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα

Εργαστηριακές εξετάσεις Καλλιέργεια για βακτήρια Καλλιέργεια για ιούς. Παρασκεύασμα Τzanck

Αγωγή Μουπιροσίνη τοπικά Αντιική θεραπεία είναι αποτελεσματική εάν χορηγηθεί μέσα σε μία ή

  Συστηματικά: παράγωγα της πενικιλλίνης ή ερυθρομυκίνης  δύο μέρες: από το στόμα ακυκλοβίρη, βαλασικλοβίρη, φαμσικλοβίρη  

  ή κρέμα πενσικλοβίρης

Πορεία Εξαιρετική. Επούλωση χωρίς σχηματισμό ουλής Καλή. Χωρίς ουλές, αλλά μπορεί να υποτροπιάζει

Διαφορική Διαγνωστική ΠοΛΥΜορφοΥ Εκ φωτοσ ΕΞανΘήΜατοσ Εναντι ΕρΥΘήΜατωΔοΥσ ΛΥκοΥ

  ΠΟΛΥΜΟΡφΟ Εκ φΩΤΟΣ ΕΞΑΝθηΜΑ ΕΡΥθηΜΑΤΩΔηΣ ΛΥκΟΣ
κλινική εξέταση    
Μορφολογία Κνιδωτικές βλατίδες, κυστιδικές εκζεματικές πλάκες Κυκλικές, «δισκοειδείς» πλάκες
  Χωρίς ατροφία, ευρυαγγείες ή απόφραξη τριχοθυλακίων Ατροφία, απόφραξη τριχοθυλακίων
  Χωρίς χρωματικές αλλαγές Υπερ ή υπο- χρωμάτωση του δέρματος συχνά παρούσα

Σημείωση: οι βλάβες του υποξέος ερυθηματώδους λύκου δύσκολα διαφοροποιούνται από αυτές του πολύμορφου εκ φωτός εξανθήματος

Κατανομή Σε περιοχές εκτεθειμένες στο ηλιακό φως 

Ιστορικό Η εκδήλωση ξεκινά την άνοιξη Εκδήλωση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Συμπτώματα Κυμαίνονται από αίσθημα καύσου έως κνησμού Αρθραλγίες, κακουχία αν σχετίζεται με ΣΕΛ
Παράγοντες επιδείνωσης Ηλιακό φως Ηλιακό φως
    Φάρμακα

Συνοδά ευρήματα Κανένα Αρθρίτις, τριχόπτωση, στοματικά έλκη, νεφρική νόσος

Επιδημιολογία Παιδιά και νεαροί ενήλικες Νεαροί ενήλικες
  Απαντάται περισσότερο στις γυναίκες Περισσότερο στις γυναίκες

Βιοψία Όχι Περιστασιακά
  Επιφανειακή και βαθιά λεμφοκυτταρική διήθηση Επιφανειακή και βαθιά λεμφοκυτταρική διήθηση   
 με οίδημα στο θηλώδες χόριο Επιδερμική ατροφία, απόφραξη τριχοθυλακίων, υδρωπικές αλλαγές

Εργαστηριακές εξετάσεις Τεστ για αντιπυρηνικά αντισώματα SSA (RO), SSB (LA)  Τεστ για αντιπυρηνικά αντισώματα θετικά. Συχνά τα τεστ για SSA(RO) 
 αντιγόνων αρνητικά και SSB (LA) αντιγόνα βγαίνουν θετικά
  Κάποιες φορές οι βλάβες αναπαράγονται από Χαμηλά λευκά αιμοσφαίρια και επίπεδα αιμοσφαιρίνης
 τεστ φωτοευαισθησίας Αιμοπετάλια και εξέταση ούρων

Αγωγή Αντιηλιακά Αντιηλιακά
  Τοπικά στεροειδή Τοπικά στεροειδή
  Ανθελονοσιακά Ανθελονοσιακά
    Χρυσός συστηματικά

Πορεία Χρόνιο νόσημα, χωρίς ουλές, που τείνει να επιδεινώνεται Χρόνιο νόσημα με σχηματισμό ουλών
 με την πάροδο του χρόνου

Διαφορική Διαγνωστική σΜήγΜατορροΪκήσ ΔΕρΜατιτιΔασ Εναντι ΕρΥΘήΜατωΔοΥσ ΛΥκοΥ

 ΣΜηΓΜΑΤΟΡΡΟΪκη ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΡΥθηΜΑΤΩΔηΣ ΛΥκΟΣ
κλινική εξέταση
Μορφολογία Επιμένον ερύθημα Οξύς δερματικός: παροδικό ερύθημα στην περιοχή 
  των ζυγωματικών, ελάχιστη απολέπιση
   Λευκοκίτρινα λιπαρά, λεπτά λέπια Χρόνιος δισκοειδής: ατροφία, ευρυαγγείες, απόφραξη 
  τριχοθυλακίων σε δισκοειδείς, λεπιδώδεις πλάκες
  Ευρυαγγείες εξ’αιτίας ηλιακής ακτινοβολίας Ευρυαγγείες στην περιοχή της βλάβης
  Φολίδωση και ερύθημα πιο έντονα στη ρινοχειλική αύλακα Ρινοχειλική αύλακα συνήθως δεν επηρεάζεται
Κατανομή Τριχωτό κεφαλής, πρόσθιος θώρακας, ρινοχειλική αύλακα,  Περιοχές εκτεθειμένες στο ηλιακό φως. Περιστασιακά και 
 περιστασιακά η μασχάλη και η βουβωνική χώρα σε μη εκτεθειμένες περιοχές

Ιστορικό
Συμπτώματα Ασυμπτωματική Σε γενικευμένη νόσο κακουχία, αρθρίτιδα, πλευρίτιδα, κόπωση
Παράγοντες επιδείνωσης Μη συχνό πλύσιμο Ηλιακό φως
 Δεν εμπλέκονται φάρμακα Προκαϊναμίδη, υδραλαζίνη
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Συνοδά ευρήματα Nόσος Parkinson, HIV, καρδιακή νόσος Αρθρίτιδα, νεφρική νόσος, αναιμία, πλευρίτιδα, τριχόπτωση 
  διάσπαρτη ή κατά τόπους, ευρυαγγείες πέριξ των ονύχων, 
  στοματικά έλκη

Επιδημιολογία Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας Περισότερο γυναίκες και νέοι ενήλικες

Βιοψία Όχι Ναι
  Επιφανειακή περιαγγειακή δερματίτιδα με παρακερατωσικές Επιφανειακή και εν τω βάθει περιαγγειακή και περιεξαρτηματική
 εξογκώσεις πέριξ των θυλακοειδών πόρων λεμφοκυτταρική διήθηση
    Επιδερμική ατροφία, ευρυαγγείες, απόφραξη τριχοθυλακίων 
  στο δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο

Εργαστηριακές εξετάσεις Καμία Αντιπυρηνικά αντισώματα
    Αντι-ds DNA, SS-A και SS-B αντιγόνα
    Αιματολογικές εξετάσεις για λευκοκυτταρικό τύπο
    Εξέταση ούρων

Αγωγή Τοπικά κετοκοναζόλη, σκευάσματα θείου, χαμηλής Αποφυγή ηλιακής ακτινοβολίας
  δραστικότητας κορτικοστεροειδείς κρέμες,  Τοπικά στεροειδή
  υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, θειούχο σελήνιο Ανθελονοσιακά, χρυσός per os
    Περιστασιακά στεροειδή συστηματικά

Πορεία Χρόνιο νόσημα χωρίς ουλές Χρόνιο νόσημα, μπορεί να αφήσει ουλές
  Καλή ανταπόκριση στη θεραπεία Μέτρια ανταπόκριση στη θεραπεία

Διαφορική Διαγνωστική ΠΕριστοΜατικήσ ΔΕρΜατιτιΔασ Εναντι ΔΕρΜατιτιΔασ ΕΞ ΕΠαφήσ

 ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙκη ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΞ ΕΠΑφηΣ
κλινική εξέταση
Μορφολογία Ερύθημα, απολέπιση και βλατίδες κατανεμημένες Ερύθημα, απολέπιση και φυσαλιδοκυστίδια στην περιοχή 

 γύρω από το στόμα  επαφής

  Φλύκταινες Χωρίς φλύκταινες

  Χωρίς γεωμετρική μορφή Το εξάνθημα μπορεί να παρουσιάζει ευκρινή όρια 

  ή γεωμετρική μορφή

Κατανομή Περιοχή φυσιολογικού δέρματος γύρω από το στόμα Καμία συγκεκριμένη κατανομή

  Σπανίως περιοφθαλμικά  

Ιστορικό
Συμπτώματα Ελάχιστος ή καθόλου κνησμός Συχνά έντονος κνησμός

Παράγοντες επιδείνωσης Τοπικά στεροειδή Αιθέρια έλαια και συντηρητικά σε καλλυντικά και είδη υγιεινής 

  συνήθως εμπλέκονται

Συνοδά ευρήματα Κανένα Κανένα

Επιδημιολογία Ενήλικες γυναίκες Κάθε ηλικία και φύλο

Βιοψία Όχι Όχι

  Σπογγιωτική δερματίτιδα με κοκκιωματώδη θυλακίτιδα Σπογγιωτική δερματίτιδα

Εργαστηριακές εξετάσεις Καμία Επιδερμικές δοκιμασίες (Patch tests)

Αγωγή Χαμηλές δόσεις τετρακυκλίνης και τοπικοί ενυδατικοί Αποφυγή αλλεργιογόνου

  παράγοντες, κορτικοστεροειδή σκευάσματα Τοπικά ή παρεντερικά κορτικοστεροειδή

Πορεία Χρόνιο νόσημα που υφίεται μετά από αρκετούς μήνες Ιάσιμη με σημαντική βελτίωση σε 1-2 εβδομάδες θεραπείας   

 θεραπεία και με αποφυγή επαφής με ενοχοποιητικό παράγοντα




