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Στοιχειώδεις βλάβες και παθήσεις 
της γεννητικής περιοχής

ΕΙρηΝη λΟΥΓκΑΝη 
Ειδικευόμενη Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

ΒΛΑΤΙΔΕΣ

•  Oμαλός λειχήνας
•   Οξυτενή κονδυλώματα: λευκές - ροζ με ακανθο-

κραμβοειδή όψη
•  Μποβενοειδής βλατίδωση: χρώματος σκούρου 

καφέ
•  Όγκοι εξαρτημάτων
•  Νόσος του Crohn (δερματική)
•  Δερματική αμοιβάδωση
•  Βουβωνικό λεμφοκοκκίωμα
•  Ιστιοκυττάρωση Langerhans
•  Επιδερμιδικός σπίλος
•  Μολυσματική τέρμινθος
•  Μαργαριτοειδής βλατίδωση πέους
•  Σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση
•  Ακανθοκυτταρικό Ca
•  Πλατέα κονδυλώματα

ΠΛΑΚΕΣ
1 2

Συρρέουσες και συμμετρικές

Ενήλικες
1. Λευκωπές με ατροφικό δέρμα 

(Σκληρός ατροφικός λειχήνας)
2.  Ερυθρές σε επαφή με αλλεργιογόνο ΚΟΗ+

(Δερματίτιδα εξ επαφής)
3. Ερπητική παρυφή με κεντρική ίαση 

(Δερματοφυτία μηροβουβωνικής χώρας)

Bρέφη
1. εκ σπαργάνων δερματίτιδα
2.  Αγνώστου αιτιολογίας πορφύρα και πετέχειες. 

Βιοψία
3. Λεμφοκοκκίωμα Langerhans 

Aσύμμετρες
•  Mη ανταποκρινόμενες στη θεραπεία. 

Βιοψία.
νόσος Paget

Άλλες
•  Εντεροπαθητική δερματίτιδα
•  Eρυθροπλακία του Queyrat
•  Σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα
•  Ομαλός λειχήνας
•  Ν. Hailey-Hailey
•  Ψωρίαση
•  Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
•  Βαλανίτιδα του Zoon

ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ • ΕΛΚΗ

•  Πρόδρομες φυσαλίδες,  
ομαδοποιημένες βλάβες,  
επίχρισμα Tzanck (+) 
Έρπης γεννητικών οργάνων

•  Απουσία φυσαλίδων, 
βλάβες χωρίς πόνο, 
Darkfield+, RPR+ 
Πρωτοπαθές συφιλιδικό 
έλκος

•  Άλλες
Άφθες
Αμοιβάδωση
Καντιντίαση
Λοίμωξη CMV
δερματική ν. Crohn
Γονόρροια
ομαλός λειχήνας
Τραύμα
νεοπλασία

ΜΠΟΒΕΝΟΕΙΔΗΣ ΒΛΑΤΙΔΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ 
ΟΞΥΤΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ
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ΜπΟβΕΝΟΕΙΔηΣ βλΑτΙΔΩΣη
εντοπίζεται στη γεννητική περιοχή, ασυμπτωματικά, 
χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες. 
Αφορά στους ενεργούς σεξουαλικά ενήλικες και 
συνυπάρχει συχνά με άλλα Σ.Μ.ν. και δυσπλασία 
τραχήλου. Οι βλατίδες ειναι καφέ, μη ακανθοκραμ-
βοειδείς. Η βιοψία είναι αναγκαία διαγνωστικά, με 
ευρήματα επιδερμιδικής ακάνθωσης και θηλωμά-
τωσης. ενίοτε ατυπία που μιμείται ιστοπαθολογικά 
το in situ squamus καρκίνωμα. Στην εργαστηριακή 
ταυτοποίηση του HPV ανευρίσκονται οι 16, 18, 30, 33 
γονότυποι. Θεραπευτικά, προτείνεται η χειρουργική 
αφαίρεση με laser, η ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση, η 
κρυοθεραπεία  με υγρό άζωτο ή 5-φλουοουρακίλη. 
ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία και μπορεί να 
παρουσιάσει υποτροπή. Ως νόσος διαρκεί από ε-
βδομάδες έως χρόνια.

ΟξΥτΕΝη κΟΝΔΥλΩΜΑτΑ
νόσημα κι αυτό της γεννητικής χώρας, ασυμπτωμα-
τικό, του οποίου οι βλάβες εμφανίζονται στα σημεία 
τραυματισμού (Koebner +). Συνήθως, νοσούν ενήλικες 
που πρέπει να διερευνηθούν και για άλλα Σ.Μ.ν. 
οι γυναίκες ασθενείς πρέπει να ελέγχονται συχνά για 

τραχηλική δυσπλασία. εκδηλώνεται με θηλώματώ-
δεις βλατίδες στο χρώμα του δέρματος, που συχνά 
έχουν ακανθοκραμβοειδή υφή. Βιοψία δεν απαιτεί-
ται. Εάν γίνει, θα αναδείξει επιδερμιδική ακάνθωση, 
κοιλοκύττωση, πυκνή αγγείωση της βλατίδας, και 
όχι ατυπία. εμπλέκονται οι 6, 11, 16, 18 γονότυποι. 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία, υποτροπιάζουν συχνά 
και οι βλάβες μπορούν να επιμένουν από εβδομά-
δες έως χρόνια. Θεραπεύονται με τοπική εφαρμογή 
υγρού αζώτου, ποδοφυλλίνης, ενδοβλαβική και 
υποδερμιδική έγχυση ιντερφερόνης, χειρουργική 
αφαίρεση με laser.

Διαφορική διάγνωση βλατίδων γεννητικής 
χώρας
Συχνά αίτια: Μποβενοειδής βλατίδωση, οξυτενή 
κονδυλώματα, ομαλός λειχήνας, μολυσματική τέρ-
μινθος, μαργαριτοειδής βλατίδωση, σμηγματορροϊκή 
κεράτωση.
Σπάνια αίτια: Δερματική αμοιβάδωση, δερματική ν. 
Crohn, πλατέα κονδυλώματα (σύφιλη), εξανθη-
ματικό συριγγίωμα, βουβωνικό λεμφοκοκκίωμα, 
ιστιοκυττάρωση Langerhans, γιγαντιαίο κονδύλωμα 
Buschke-Lowenstein.



ΣΕΛΙΔα 38

ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

ΕΡΠΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ
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ΣκληρΟΣ ΑτρΟφΙκΟΣ λΕΙχηΝΑΣ
 Η νόσος αφορά και στα δύο φύλα με αναλογία γυναίκες/άνδρες 10/1 αντίστοιχα 
και με ηλικία προσβολής 45-60 χρόνων. Το δέρμα ειναι ατροφικό με χρώμα 
οπαλιόχροο, με κατανομή σε σχήμα κλεψύδρας, με εντόπιση στο αιδοίο, περί-
νεο και περιπρωκτική περιοχή. Μπορεί να συνυπάρχει λεύκη, σοβαρή αναιμία, 
περιοχική αλωπεκία, ερυθηματώδης λύκος. Πρόδρομες δερματικές βλάβες δεν 
υπάρχουν. Αναφέρεται στο ιστορικό συχνά δυσπαρεύνια και επιδείνωση με 
την επαφή. Ιστοπαθολογικά υπάρχουν επιδερμική ατροφία, ενίοτε επιδερμική 
ακάνθωση, θυλακική απόφραξη, ομογενοποιημένο κολλαγόνο στο ανώτερο 
δέρμα με συνοδό οίδημα, δέσμες λεμφοκυτταρικής διήθησης σε εναλλαγή με 
κολλαγόνο. 

Άλλες εργαστηριακές εξετάσεις δε συνηθίζονται, (πειραματικά μόνο τα αντιθυ-
ρεοειδικά -έναντι λείων μυών τοιχωματικά-γαστρικά αντισώματα). Θεραπευτικά 
επεμβαίνουμε τοπικά με ισχυρά στεροειδή, τεστοστερόνη, ρετινοειδή. Θεωρείται 
χρόνια νόσος. Σπάνια στις βλάβες αναπτύσσεται καρκίνωμα εκ του πλακώδους 
επιθηλίου.

Διαφορική διάγνωση των γεννητικών εξανθημάτων
Συχνά αίτια: Καντιντίαση, εξ επαφής δερματίτιδα, παράτριμμα, σκληρός ατροφικός 
λειχήνας, ψωρίαση, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, δερματοφυτία μηροβουβω-
νικών πτυχών. 
Σπάνια αίτια: Εντεροπαθητική δερματίτιδα, ν. Ηαiley-Hailey, ιστιοκυττάρωση Χ, 
ιστιοκυττάρωση χαλαρού δέρματος.

ΕρπηΣ ΓΕΝΝητΙκΩΝ ΟρΓΑΝΩΝ
Ομαδοποιημένες φυσαλίδες, διαβρώσεις, έλκη με ανώμαλα όρια, μη σκληρή 
παρυφή ποτελούν τις κύριες βλάβες της εν λόγω πάθησης που ανευρίσκονται στη 
γεννητική περιοχή. Συνήθως προϋπάρχει αίσθημα κνησμού, καύσου ή πόνου. 
Συνυπάρχει λεμφαδενοπάθεια, επί ανοσοκαταστολής υποτροπιάζει και αφορά 
σε σεξουαλικά ενεργούς ενήλικες. Ιστοπαθολογικά δεν απαιτείται βιοψία,  αλλά 
στην περίπτωση που θα γινόταν, θα εδειχνε γιγαντιαία πολυπύρηνα κύτταρα. 
εργαστηριακά, το Tzanck παρασκεύασμα είναι θετικό, όπως και η καλλιέργεια 
και ο άμεσος ανοσοφθορισμός. Η θεραπεία έγκειται στην από του στόματος χο-
ρήγηση αντιικών φαρμάκων τις πρώτες 1-2 μέρες από την εμφάνιση των βλαβών, 
όπως ακυκλοβίρη και φαμσικλοβίρη. Υποτροπιάζει κατά περιόδους.

πρΩτΟπΑθΕΣ ΣΥφΙλΙΔΙκΟ ΕλκΟΣ
Η βλάβη αφορά στη γεννητική περιοχή. Έχει όρια μαλακά, δεν παρουσιάζει 
πρόδρομα συμπτώματα ή πόνο. Η ανοσοκαταστολή είναι επιβαρυντικός πα-
ράγοντας. Υπάρχει λεμφαδενοπάθεια και ενίοτε κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 
δευτερογενούς σύφιλης. Αφορά σε σεξουαλικά ενεργούς ενηλίκες. Δεν απαιτείται 
βιοψία. Η χρώση Warthin Starry είναι θετική για ωχρά σπειροχαίτη, όπως και η 
εξέταση σκοτεινού πεδίου θετική. Εργαστηριακά το Tzanck παρασκεύασμα είναι 
αρνητικό (-) και η RPR θετική (+). 
Η θεραπεία με  αντιβιοτικά όπως πενικιλλίνη, τετρακυκλίνη, ερυθρομυκίνη 
επιφέρει ίαση. Μπορεί να μεταπέσει σε δευτερογενή ή τριτογενή σύφιλη αν δεν 
επέμβουμε φαρμακευτικά.

ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΚ ΣΠΑΡΓΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑΤΟΣ  LANGERHANS
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ΔΕρΜΑτΙτΙΔΑ Εκ ΣπΑρΓΑΝΩΝ
Κατά τη φυσική εξέταση παρατηρούμε ερύ-
θημα, απολέπιση και λειχηνοποίηση της βλά-
βης. Αν υπάρχει αποικισμός με Candida, το 
ερύθημα θα είναι εντονότερο με δορυφόρες 
βλατίδες και φλύκταινες. Δεν υπάρχουν πετέ-
χειες ή διαβρώσεις. Σε προχωρημένο στάδιο 
μόνο μπορεί να υπάρχουν οζίδια και έλκη 
(λεμφοκοκκίωμα του Jacque). Οι μη συχνές 
αλλαγές της πάνας επιδεινώνουν τη νόσο. 
Στο ιστορικό δεν αναφέρεται κακουχία, παρά 
μόνο ευαισθησία. Συνοδό εύρημα δε διαπι-
στώνεται. Αφορά στα βρέφη και τα νήπια. Η 
βιοψία δεν είναι απαραίτητη. Δερματίτιδα με 
επιδερμιδική σπογγίωση και επιπολής περι-
αγγειακή λεμφοκυτταρική διήθηση είναι τα 
κύρια ευρήματα. Υπεραπορροφητικές πάνες, 
όπως και συχνές αλλαγές τους, βοηθούν στη 
θεραπεία. Φαρμακευτικά, επεμβαίνουμε με 
τοπικές κρέμες στεροειδών μεσαίας  έντασης, 
αντιμυκητιασικές κρέμες ή κρέμες φραγμού, 
π.χ. ψευδαργύρου.  

λΕΜφΟκΟκκΙΩΜΑ LANGERHANS
Xαρακτηρίζεται από την παρουσία καφεο-
ειδών βλατίδων χωρίς λειχηνοποίηση και 

ερύθημα με απολέπιση. δεν παρατηρούνται 
δορυφόρες βλατίδες και φλύκταινες. Βαθύ 
σκούρο ερύθημα με περιοχές πορφυρικές και 
πετέχειες μπορεί να υπάρχουν, όπως επίσης 
και διαβρώσεις. Σπάνια υπάρχουν οζίδια και 
έλκη. Οι βλάβες εντοπίζονται στο κεφάλι, στον 
κορμό και στη γεννητική περιοχή. Μπορεί να υ-
πάρχουν ευαισθησία και γενικευμένη κακουχία, 
ενώ συγκεκριμένος επιβαρυντικός παράγοντας 
δεν ενοχοποιείται για την εμφάνιση της νόσου. 
Συνοδά ευρήματα: λεμφαδενοπάθεια, πανκυτ-
ταροπενία, ηπατοσπληνομεγαλία, πνευμονικές 
διηθήσεις, διαβήτης, εξόφθαλμο, μέση ωτίτι-
δα. Αφορά στα βρέφη, στα νήπια και σπάνια 
στους ενήλικες. Βιοψία: δέσμες κυτταρικών 
διηθήσεων με «ιστιοκυτταρική» όψη, κύτταρα 
με πυρήνα νεφροειδούς σχήματος με εντομή 
στο χόριο και με επέκταση στην επιδερμίδα. 
Αφρώδη κύτταρα, λεμφοκύτταρα και ηωσι-
νόφιλα επίσης είναι παρόντα. Εργαστηριακά, 
πρέπει να γίνει πλήρης αιματολογικός και ακτι-
νολογικός έλεγχος για να διερευνηθεί πιθανή 
συστηματική νόσος η οποία αντιμετωπίζεται 
με χημειοθεραπεία. Η εντοπισμένη μορφή 
αντιμετωπίζεται με νιτρώδη μουστάρδα. Η 
πορεία της νόσου είναι ποικίλη.

ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΜΗΡΩΒΟΥΒΩΝΙΚΩΝ 
ΠΤΥΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ PAGET 
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ΔΕρΜΑτΟφΥτΙΑ ΜηρΟβΟΥβΩ ΝΙκΩΝ πτΥχΩΝ
Οι βλάβες είναι επίπεδες, συμμετρικές, με κεντρική ίαση και έρ-
ποντα όρια. ανευρίσκονται στη γεννητική  περιοχή και στο όσχεο. 
Στο ιστορικό αναφέρεται κνησμός και επιδείνωση στην τοπική 
θεραπεία με στεροειδή. Συνυπάρχει με δερματοφυτία ποδών. 
Προσβάλλει συχνότερα τους άντρες και αφορά σε όλες τις ηλικίες. 
Και εδώ η βιοψία δεν απαιτείται για τη διάγνωση, μα αν γίνει, θα 
αναδείξει σπόρους και υφές μυκήτων στην κεράτινη στοιβάδα. 
Εργαστηριακά η νόσος επιβεβαιώνεται με άμεση αναζήτηση ή 
καλλιέργεια του μύκητα. Η θεραπευτική προσπέλαση γίνεται με 
τοπικούς ή συστηματικούς αντιμυκητιασικούς παράγοντες και 
επιφέρει πλήρη ίαση.

ΝΟΣΟΣ PAGET
Oι βλάβες είναι μη συμμετρικές με έρποντα όρια, χωρίς κεντρική 
ίαση. Μερικές φορές είναι επηρμένες ή οζώδεις. Εντοπίζονται 
στη γεννητική περιοχή ή και στο όσχεο. Κλινικά συνήθως είναι 
ασυμπτωματική. Επιβαρυντικοί παραγόντες δεν υπάρχουν. 
Μπορεί να συνυπάρχει κακοήθεια του πεπτικού, γεννητικού 
ή του ουροποιητικού συστήματος. Αφορά σε ηλικιωμένους. 
Στη βιοψία παρατηρούνται μεγάλα κύτταρα που αναδύονται 
εν είδη «σκαγιών φυσιγγίου» (pagetοειδή) στην επιδερμίδα. 
εργαστηριακά πρέπει να αποκλεισθεί άλλη κακοήθεια εκ των 
εσωτερικών οργάνων. Η χειρουργική αφαίρεση ή η laser αφαί-
ρεση είναι η μόνη θεραπευτική προσέγγιση που μπορεί να γίνει. 
Υποτροπιάζει συχνά και έχει κακή πρόγνωση όταν συνυπάρχει 
με εσωτερική κακοήθεια.
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ΟΜΑΛΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΟΞΥΤΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑλΟΣ  λΕΙχηΝΑΣ
Στο σώμα του πέους και ενίοτε στην ηβική χώρα 
ανευρίσκονται ερυθροϊώδεις πολυγωνικές βλατίδες 
με επίπεδη επιφάνεια. 
Διαβρώσεις και φυσαλίδες όπως και άσπρο λεπτό 
λέπι (ταινία του Wickham) είναι βλάβες που χαρα-
κτηρίζουν τη νόσο. 
χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο κνησμός. ο 
τραυματισμός είναι επιβαρυντικός παράγοντας. 
Η νόσος παρουσιάζει ισομορφική απάντηση 
(Koebner +). Συνοδά συμπτώματα: βλάβες στο 
δέρμα και στους βλεννογόνους, ονυχοδυστροφία, 
ηπατίτιδα, σπανίως νεοπλασία.

Μπορεί να προκληθεί από φάρμακα. Εμφανίζεται 
συχνότερα στους μεσήλικες. Βιοψία: φλεγμονώδεις 
διηθήσεις, επιδερμιδική ακάνθωση με πριονωτή 
όψη, υπερκοκκιωμάτωση, κολλοειδή σωμάτια. 
εργαστηριακά, ανιχνεύεται ηπατίτιδα C, συνήθως 
οικογενής. Θεραπευτικώς επεμβαίνουμε με τοπικά 
στεροειδή και η ανταπόκριση σε αυτά ποικίλει. 
Η πορεία της νόσου είναι χρόνια και συνήθως αυ-
τοπεριοριζόμενη. Έχουν ανακοινωθεί μεμονωμένα 
περιστατικά ομαλού λειχήνα που συνδέθηκαν με 
καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου.

ΟξΥτΕΝη  κΟΝΔΥλΩΜΑτΑ
Οι βλάβες ανευρίσκονται οπουδήποτε στη γεννητική 
περιοχή με μεγαλύτερη συχνότητα όμως στη βάση 
του πέους και στην περικολπική περιοχή. 
Πρόκειται για βλατίδες και πλάκες στο χρώμα του 
δέρματος με ακανθοκραμβοειδή όψη. Δεν υπάρ-
χουν διαβρώσεις και φυσαλίδες, ενώ λείπει και το 
σημείο Wickham. επίσης, απουσιάζουν τα κλινικά 
συμπτώματα. Τοπικός τραυματισμός βοηθά την 
εξάπλωση των βλαβών. Το σημείο Koebner είναι 
θετικό. Η νόσος συνυπάρχει και με άλλα Σ.Μ.ν., 

όπως σύφιλη, HIV λοίμωξη. Δεν προκαλείται απο 
φάρμακα. 
Ηλικιακά, αφορά στους ενεργούς σεξουαλικά ε-
νήλικες. Η βιοψία δεν είναι απαταίτητη. 
Πρατηρούνται επιδερμιδική ακάνθωση, θηλω-
μάτωση, κοιλοκυττάρωση, πυκνή αγγείωση στη 
χοριακή θηλή. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος για σύφιλη, HIV λοίμωξη 
και ηπατίτιδα B και C είναι αναγκαίος. Τα οξυτενή 
κονδυλώματα ανταποκρίνονται καλά στη θεραπεία, 
η οποία γίνεται με τοπική εφαρμογή ποδοφυλλίνης, 
ποδοφυλλοτοξίνης, ιντερφερόνης, τοπικών οξέων, 
υγρού αζώτου  ή αφαιρούνται με διαθερμοπηξία 
ή laser.
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