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επιστημονικές σελίδες

Εισαγωγή
Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς, 15 ετών, θήλεος, που 

προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία του Δερματολογικού τμήματος 
με ογκίδιο στη δεξιά κνήμη.

Το ογκίδιο εχει διάμετρο 4-5cm χρώματος σαφώς μαύρου. 
Δερματοσκοπικά, μεταξύ του μαύρου χρώματος, παρατηρούνται 
σαφείς κυκλικές βλατίδες πορφυρόχροες. 
Από το ιστορικό αναφέρθηκε ότι το ογκί-
διο εμφανίστηκε κατά την παιδική ηλικία, 
με σταδιακή επέκταση και αύξηση στο μέ-
γεθος, με επιφάνεια ακροχορδονώδη. 

Η διάγνωση έπρεπε κυρίως να αποκλεί-
σει το οζώδες μελάνωμα.

Παρουσίαση Περιστατικού
Κλινική εικόνα: Αναφέρει πόνο περιστα-
σιακά και αιμορραγικές εκδηλώσεις από 
την βλάβη. 
Η κλινική εξέταση αποκάλυψε ογκίδιο, 
το οποίο αποτελείται από σαφώς περιγε-
γραμμένες υπερκερατωσικές κυανέρυθρες  
πλάκες, κατανεμημένες στο κάτω τριτη-
μόριο της δεξιάς κνήμης, με μικρότερα, 
διακριτά, δορυφορικά οζίδια, παρόμοιας 
εμφάνισης, εγγύς της περιοχής. 

Η ιστολογική εξέταση έδειξε υπερπολλα-
πλασιασμό και υπερκεράτωση της επιδερ-
μίδας. Στο ανώτερο χόριο παρατηρήθηκαν 
λεπτοτοιχωματικά, διατεταμένα, γεμάτα αί-
μα τριχοειδή. Παρόμοια και στο κατώτερο 
χόριο και στον υποδόριο ιστό.

Συζήτηση
Το ακροχορδονώδες αιμαγγείωμα είναι 

μια σπάνια οντότητα, η οποία εμφανίζεται 
σαν περιγεγραμμένες ακροχορδονώδεις 
βλατίδες, ή πλάκες, ή σαν βλάβες τοποθετημένες σε μια γραμμή η 
ερπυστικά διαμορφωμένες.

Οι βλάβες γενικώς εμφανίζονται κατά τη γέννηση ή στην πρώτη 
παιδική ηλικία και βρίσκονται συνήθως στα κάτω άκρα η στα αντι-
βράχια. Οι πρώτες είναι συνήθως κυανέρυθρες.

Δευτερογενώς, η αιμορραγία και η φλεγμονή είναι συχνές επι-
πλοκές, για να καταλήξουν τελικά σε αντιδραστική θηλωμάτωση 
και υπερκεράτωση, έτσι ώστε οι παλαιότερες βλάβες να αποκτούν 
ακροχορδονώδη επιφάνεια.

Το 1937 πρώτος ο Halter χρησιμοποίησε τον ορό Verrucus 
Hemangioma, για να περιγράψει την περίπτωση ενός 16χρονου αγο-
ριού, το οποίο παρουσίαζε μια ευθύγραμμη πορφυρική ομάδα από 

πλάκες εκτεινόμενες από τον δεξί γλουτό έως τα δάκτυλα των ποδιών. 
Από τότε αρκετές μελέτες έχουν περιγράψει παρόμοιες βλάβες, με δι-
άφορα ονόματα, περιλαμβάνοντας τα: angiokeratoma circumscriptum 
naeviforme, angiokeratoma circumscriptum, angiokeratomacorposis 
naeviforme, keratotic hemagioma. 

Έτσι, το Verrucus Hemangioma έχει, συχνά, λανθασμένα ταξινο-
μηθεί σαν κατηγορία του αγγειοκερατώματος.

Η ιστολογική εικόνα oμοιάζει πολύ στο αγ-
γειοκεράτωμα. Και οι δύο νοσολογικές οντότη-
τες παρουσιάζουν αγγειοβριθείς χώρους, ακρι-
βώς κάτω από μια θηλωματώδη και υπερκερα-
τωσική επιδερμίδα.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το αγγειοκεράτωμα, 
το Verrucus Hemangioma αφορά το κατώτερο 
χόριο και υποδόριο ιστό, επομένως η βλάβη 
μπορεί να εμφανιστεί ξανά μετά από μια ανε-
παρκή εξαίρεση.

Στην πραγματικότητα το Verrucus Heman-
gioma είναι διαμαρτία της διάπλασης των αγ-
γείων, σε αντίθεση με το αγγειοκεράτωμα, το 
οποίο εμφανίζει τηλεαγγειεκτασίες δευτεροπα-
θώς στη βλάβη. 

Το 1967 ο Imperial και o Ηelwing όρισαν το 
Verrucus Hemangioma σαν συγγενή διαμαρ-
τία της διάπλασης, συμπεριλαμβανομένου του 
τριχοειδούς και σηραγγώδους αιμαγγειώματος, 
στο χόριο και στον υποδόριο ιστό, συνδέοντας 
την αντιδραστική επιδερμιδική ακάνθωση, τη 
θηλωμάτωση και την υπερκεράτωση και δια-
κρίνοντάς το από το αγγειοκεράτωμα.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει: αγγει-
οκεράτωμα, σύνδρομο Cobb, ερπυστικό αγγεί-
ωμα, περιγεγραμμένο λεμφαγγείωμα, δερματι-
κό κερατωσικό αιμαγγείωμα, «blue rubber bleb 
nevus» (σύνδρομο σπίλου εν είδη κυανής ελα-
στικής φυσαλίδας), ακροχορδώνες και κακοή-

θειες, συμπεριλαμβανομένου και του μελανώματος.
Η διάγνωση είναι συνήθως ιστοπαθολογική.

Θεραπεία
Η χρήση της κρυοθεραπείας, διαθερμοπηξίας ή laser θεραπεί-

ας πάντα καταλήγει σε αποτυχία. Η χειρουργική εξαίρεση σε υγιή 
όρια είναι ικανή να εμποδίσει την επανεμφάνιση, όπως και στο δι-
κό μας περιστατικό.
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Eικόνα 2. Verrucus Hemangioma.

Eικόνα 1. Verrucus Hemangioma.




