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Δερματικές εκδηλώσεις εσωτερικών κακοηθειών

πΑΝΑΓΙΩτηΣ κΩΣτΑκηΣ
Αναπληρωτής Διευθυντής, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Δερματικές εκδηλώσεις εσωτερικών κακοηθειών

Συνύπαρξη εσωτερικής κακοήθειας/δερματικών εκδηλώσεων:
• μεταστάσεις στο δέρμα.
•  άμεση προσβολή του δέρματος από τον όγκο.
• παρανεοπλασματικές δερματοπάθειες.
•  κληρονομικά σύνδρομα.
• γενικές δερματολογικές καταστάσεις.

Παρανεοπλασματικές δερματοπάθειες

•  Ταυτόχρονη έναρξη δερματοπάθειας/νεοπλασίας
• Παράλληλη πορεία.
• Δεν αποτελούν εκδηλώσεις συνδρόμου.
•  Συγκεκριμένος όγκος συνδυάζεται με ορισμένη δερματοπάθεια.
• Η δερματοπάθεια δεν είναι συνήθης.

 (Κριτήρια Curth)

Μελανίζουσα ακάνθωση

•  Βελούδινη ή μυρμηκιώδης μελάγχρωση παρατριμματικών επιφανειών.
•  Μυρμηκιώδεις εκβλαστήσεις ράχης χειρών, ποδών.
• 80%: ιδιοπαθής ή καλοήθης.
• Ενδοκρινοπάθεια.
• Αντίσταση στην ινσουλίνη.
• Κακοήθεια: ξαφνική εμφάνιση σε ενήλικες.
• Αδενοκαρκίνωμα ΓΕΣ (60%).
• Εμφάνιση: πριν (20%) κατά (60%).
• Κνησμός (40%), Leser-Trelat.

Μελανίζουσα ακάνθωση
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Σημείο των Leser-Trelat

•  Αιφνίδια εμφάνιση πολλών σμηγ-
ματορροϊκών υπερκερατώσεων.

•  Νεοπλασία: Πνευμόνων, ΓΕΣ, 
ουροποιητικού.

•  Ρόλος αυξητικού επιδερμιδικού 
παράγοντα.

• Εγκυμοσύνη.

Σύνδρομο Blazex’s

•  Ψωριασιόμορφο εξάνθημα άκρων, 
ώτων, ρινοπαρειακής αύλακας, κε-
ρατοδερμία, ονυχοδυστρφία.

•  Συμμετρικό, κυρίως άνδρες.
•  Ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα της 

ανώτερης αναπνευστικής και γα-
στρικής οδού.

•  Στο 60% προηγείται του Ca.

Επίκτητη ιχθύαση

•  Ξηρά υπερκερατωσικά λέπια με σχή-
μα ρόμβου, άκρων και κορμού.

• Νόσος Hodgkin.
•  Υποθυρεοειδισμός, HIV λοίμωξη, 

μεταβολική νόσος, αυτοάνοσα νο-
σήματα.

•  Αντιχοληστερινικά, ψυχιατρικά φάρ-
μακα.

Δερματομυοσίτιδα

•  Ερύθημα προσώπου.
•  Περιοφθαλμικό εξάνθημα.
•  Βλατίδες του Gottron.
•  Περιωνύχιος τηλεγγειεκτασία.
•  Μυική αδυναμία (εγγύς κορμού).
•  Επί νεοπλασιών υπερτερούν οι εκδη-

λώσεις από το δέρμα.
•  Νεοπλασία: 25-30%.
•  Γυναίκες: καρκίνος ωοθηκών.
•  Παρακολούθηση για την επομένη τριετία.
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Γυροειδές Ερύθημα του Gammel

•  Μεταναστεύουσες ερυθηματώδεις ταινίες 2-
4εκ, ομόκεντρες σα σε κορμό δένδρου.

•  Νεοπλασία πνευμόνων, γεννητικών οργά-
νων των γυναικών, στήθους, οισοφάγου, 
εγκεφάλου και ΩΡΛ.

•  Το εξάνθημα μεταβάλλεται καθημερινά.
•  Στο 80% πριν την νεοπλασία.
•  Ανοσολογικοί μηχανισμοί.
•  10% ηωσινόφιλα.
•  Έντονος κνησμός.

Μεταναστευτικό Νεκρολυτικό Ερύθημα

•  Γλουκαγόνωμα.
•  Σακχαρώδης Διαβήτης (87%).
•  Ανώμαλες ερυθηματώδεις πλάκες με δια-

βρώσεις, φυσαλίδες, πομφόλυγες.
•  Μηρογεννητική, περιστοματική χώρα.
•  Όγκος νησιδίων παγκρέατος.
•  Αυξημένα επίπεδα γλουκαγόνου από τα 

α-κύτταρα.
•  Υπεργλυκαιμία, απώλεια βάρους, διάρροια, ψυχικές διαταραχές
•  Ρόλος αμινοξέων.
•  Μπορεί να προηγείται 6-8 χρόνια του όγκου.

Παρανεοπλαστική Πέμφιγα

•  Προσβολή βλεννογόνων: στόμα 
(100%), επιπεφυκώς. 

•  Βλάβες τύπου πολυμόρφου ερυ-
θήματος: παλάμες, πέλματα.

•  Κνησμός.
•  Νεο   πνευμόνων, Non Hodgkin.
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Σύνδρομο Sweet

•  Οξεία εμπύρετη ουδετεροφιλική δερματοπάθεια.
•  Κυρίως σε γυναίκες 4:1.
•  Φυσαλίδες και φλύκταινες πάνω σε διηθημένες ερυθηματώδεις πλάκες, 

στα άνω άκρα και στο πρόσωπο.
•  Οφθαλμοί, αρθρώσεις, πνεύμονες.
•  Οξεία μυελογενής λευχαιμία.
•  Λέμφωμα.
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Γαγγραινώδες πυόδερμα

•  Ελκωτική δερματοπάθεια.
•  Κοιλιά, γλουτοί, κνήμες, πρόσωπο.
•  Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.
•  Οξεία μυελογενής λευχαιμία.
•  Πολλαπλούν μυέλωμα.

13 Πολυεστιακή Δικτυοϊστιοκυττάρωση

•  Βλατίδες, οζίδια ραχιαίας επιφά-
νειας άκρων χειρών.

•  Συμμετρική αρθροπάθεια.
•  Γενικά συμπτώματα.
•  Νεοπλασία: 30% των ασθενών. 
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Σκληρομυξοίδημα

•  Κηρώδεις βλατίδες άκρων, προ-
σώπου (λεόντειο).

•  Εναπόθεση βλεννίνης.
•  Ασαφής συσχέτιση.
•  Πολλαπλούν μυέλωμα.
•  Hodgkin’s, non-Hodgkin’s.

Νεκροβιωτικό Ξανθοκοκκίωμα

•  Ερυθροπορτοκαλόχροα οζίδια, 
πλάκες που εξελκούται.

•  Περιοφθαλμικές περιοχές, θώ-
ρακας, λαιμός.

•  Οφθαλμοί, καρδιά, πνεύμονες, 
φάρυγγας,λάρυγγας, μύες, ωο-
θήκες, νεφροί, έντερο.

•  Παραπρωτεϊναιμία IgG (80%).
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Επίκτητη χνοώδης υπερτρίχωση

•  Αιφνίδια εμφάνιση, σε λίγες εβδομάδες 
λεπτού χνοώδους τριχώματος.

•  Πρόσωπο, μάγουλα, μύτη, αυτιά, λαιμός, 
άκρα, γλώσσα.

•  Ca πεπτικού, χοληφόρων, πνευμόνων, 
λεμφώματα.

•  Αυξημένο καρκινοεμβρυικό αντιγόνο.

Συστηματική Αμυλοείδωση

•  Εξωκυττάριος εναπόθεση αμυ-
λοειδούς.

•  Κιτρινωπές βλατίδες, πορφυρικές 
βλάβες, μακρογλωσσία.

•  Πολλαπλούν μυέλωμα.
•  Μακροσφαιριναιμία Walden-

strom.
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Καρκινοειδές Σύνδρομο

•  Υπερπαραγωγή σεροτονίνης.
•  Νευροενδοκρινικά κύτταρα: λεπτό έντερο.
•  ‘Flushing’ προσώπου, λαιμού, θώρακος (άνω).
•  Επίπεδα 5-hydroxyindolacetic acid στα ούρα (24ώρου).
•  Εξωεντερικοί όγκοι.
•  Μετάσταση στο ήπαρ (ενδοεντερικοί όγκοι).

Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα

•  Σημείο του Trousseau.
•  Προσβάλλεται το επιφανειακό φλεβικό δίκτυο.
•  Επίκτητη διαταραχή της πηκτικότητας.
•  Σα σιδερόβεργα.

Ερυθροδερμία

•  Γενικευμένο ερύθημα, απολέ-
πιση.

•  Πολυσυστηματικές εκδηλώ-
σεις.

•  Ατοπική δερματίτις, ψωρίαση.
•  Δερματικό Τ-λέμφωμα.

Σύνδρομο Cushing

•  Ενδογενής, εξωγενής αύξηση γλυκοκορτικοειδών.
•  Όγκος πρόσθιας υπόφυσης.
•  Μεταβολή κατανομής υποδόριου λίπους ράχης, σεληνοειδές προσωπείο, κεντρική 

παχυσαρκία.
•  Επί νεοπλασίας: +/- παχυσαρκία, υπερμελάγχρωση.
•  Καρκίνος πνευμόνων (oat cell).

Κνησμός

•  Σύνηθες σύμπτωμα διαφό-
ρων δερματοπαθειών.

•  Σε κάθε επίμονο κνησμό ε-
πιβάλλεται διερεύνηση για 
πιθανή κακοήθεια.

•  Πρώιμο σύμπτωμα του λεμ-
φώματος.

•  Κεντρικοί και περιφερικοί 
μηχανισμοί οδηγούν στην 
παραγωγή κνησμογόνων 
μεσολαβητών: ισταμίνης, 
σεροτονίνης.

Πεμφιγοειδές Έρπης Ζωστήρ
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