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Eρυθηματώδης λύκος

•  Ο ερυθηματώδης λύκος είναι μία πολυσυστηματική αυτοάνοση νό-
σος της οποίας το κλινικό φάσμα κινείται σε μία ευρεία ζώνη από μία 
σχετικά αθώα αυτοπεριοριζόμενη δερματική νόσο έως μία ιδιαίτερα 
σοβαρή, ενίοτε θανατηφόρο κατάσταση, με ποικίλες συστηματικές 
εκδηλώσεις.

•  Οι δερματικές εκδηλώσεις της νόσου κατά Gilliam διαιρούνται σε ει-
δικές για τη νόσο (με χαρακτηριστικά ιστοπαθολογικά ευρήματα) και 
μη ειδικές για το λύκο δερματικές βλάβες.

Ι. Με ειδικά ιστοπαθολογικά ευρήματα:
Α. Χρόνιος δερματικός λύκος (CCLE)
B. Υποξύς δερματικός λύκος (SCLE)
Γ. Οξύς δερματικός λύκος (ACLE)

Χρόνιος δερματικός λύκος

2. Υπερτροφικός ερυθηματώδης λύκος (μυρμηκιώδης)
•  Εδώ υπάρχει έντονη υπερκεράτωση και οι βλάβες δίδουν τη μορφή 

μυρμηκιών ή SCC ή κερατοακανθώματος. Είναι ασθενείς που τείνουν 
να έχουν χρόνια δερματική νόσο, η οποία είναι εξαιρετικά ανθεκτική 
στη θεραπεία. Χρόνιος δερματικός λύκος

3. LE παλαμών- πελμάτων
•  Ειδική σπανιότερη μορφή που συ-

νοδεύει είτε χρόνια μη συστηματική 
νόσο, είτε ασθενείς με μετάπτωση 
DLE→SLE. Είναι επίσης ανθεκτική 
στη θεραπεία.

DLE→SLE υποκατηγορία

•  Πρόκειται για μία μικρή υποκατηγορία του 
χρόνιου δερματικού λύκου, 5-10% των 
ασθενών, οι οποίοι έχουν συστηματική 
νόσο σε συνύπαρξη με χρόνιες ατροφικές 
βλάβες δισκοειδούς λύκου δέρματος.

•  Οι ασθενείς αυτοί συνήθως έχουν δι-
άσπαρτη μορφή DLE, τηλαγγειεκτασίες 
περιωνυχίου, υψηλή TKE, λευκοπενία 
και θετικούς τίτλους ANA. Συνήθως μεσο-
λαβούν 1-4 έτη για τη μετάπτωση σε SLE 
από το χρόνο της διάγνωσης και μπορεί να 
υπάρχει ήπια νεφρική βλάβη. Οι ασθενείς 
αυτής της υποκατηγορίας συνιστούν ειδική 
οντότητα λύκου λόγω της μακροχρόνιας 
καλοήθους πορείας της νόσου.

Χρόνιος δερματικός λύκος

5. LE υποδερματίτις (LEP, Lupus profundus)
•  Πρόκειται για σπάνια επιπλοκή του χρόνιου δερματικού λύκου, η οποία 

ιστολογικά είναι λοβώδης υποδερματίτις και συνήθως δε συνιστά ειδική 
ιστολογική οντότητα. Οδηγεί σε ατροφία δέρματος-υποδορίου και ενίοτε 
σε έλκωση. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν συστηματική προσβολή, 
και εάν υπάρχει, η συνηθέστερη είναι η ήπια νεφρική βλάβη.

Χρόνιος δερματικός λύκος

4. LE στοματικής κοιλότητας – χειλέων
•  Κλινικά και ιστολογικά είναι 

βλάβες παρόμοιες με εκείνες 
του δερματικού DLE. Είναι 
διαφορετικές βλάβες από τις 
ελκώσεις του στόματος που 
συμβαίνουν στον SLE, οι οποί-
ες ιστολογικά παρουσιάζουν 
μη ειδικά χαρακτηριστικά και 
συνοδεύουν ενεργές μορφές 
της νόσου.

A. O χρόνιος δερματικός λύκος (CCLE) 
έχει 5 υποτύπους:

1. Δισκοειδής λύκος DLE (εντοπισμένος ή διάσπαρτος)
•  Η βλάβη του DLE χαρακτηρίζεται από ερύθημα, τηλαγγειεκτασίες και 

προσκολλημένο λέπι λεπτό ή παχύ, θυλακικά βύσματα, διαταραχές 
στη χρώση και επακόλουθη ατροφία/ουλή. Οι βλάβες είναι καλά 
περιγεγραμμένες και η παρουσία της ατροφίας είναι χαρακτηριστική 
στη διαφορική διάγνωση, διαφο-
ροποιώντας την από τις υπόλοιπες 
μορφές λύκου.

•  Ασθενείς με περιορισμένη νόσο 
έχουν βλάβες μόνο στο κεφάλι 
και το λαιμό και 50% πιθανότητα 
να μπουν σε ύφεση, ενώ ασθενείς 
με διάσπαρτες βλάβες κεφαλής και 
κορμού έχουν πολύ υψηλότερη 
πιθανότητα για μετάπτωση σε συ-
στηματική μορφή (DLE-SLE subject) 
και λιγότερο από 10% πιθανότητα 
να μπουν σε ύφεση.

ΓΕνιΚΟ νΟΣΟΚΟμΕιΟ ΘΕιΑΣ ΠρΟνΟιΑΣ «Η ΠΑμμΑΚΑριΣτΟΣ»

Δερματολογικές εκδηλώσεις σε ρευματικά νοσήματα

Σκρεπετου καλλιοπη
Δερματολόγος
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Β. Ο υποξύς δερματικός 
λύκος (SCLE) λαμβάνει 

τις εξής μορφές:

1. Πολύμορφο εκ φωτός εξάνθη-
μα
2. Δακτυλιοειδής μορφή
3. Ψωριασιόμορφο εξάνθημα
4. νεογνικός LE
5. Από ανεπάρκεια C2
6. Φαρμακευτικός SCLE

Υποξύς δερματικός λύκος (SCLE) Γ. Οξύς δερματικός λύκος (ACLE)

•  Συνηθέστερη εκδήλωση του ACLE είναι το 
ερύθημα των παρειών «δίκην πεταλούδας». 
το εξάνθημα παράγεται ή επιδεινώνεται μετά 
από έκθεση στον ήλιο και συνοδεύει ενεργή 
συστηματική μορφή της νόσου. Διάχυτη αλω-
πεκία είναι επίσης συχνή (τελογενής τύπος) με 
ταυτόχρονη λέπτυνση των τριχών.

•  Η φωτοευαισθησία αποτελεί ένα σταθερό εύ-
ρημα όλων των τύπων του δερματικού λύκου, 
με την έννοια της ανώμαλης αντίδρασης στο 
ηλιακό φως και το πολύμορφο εξάνθημα εκ 
φωτός είναι πολύ συχνότερο στους ασθενείς 
με λύκο και τους στενούς εξ αίματος συγγε-
νείς τους.

 
ΙΙ. Εκδηλώσεις λύκου χωρίς ειδικά ιστοπα-
θολογικά ευρήματα:
Α. Αγγειοπάθεια:
1.  Αγγειΐτιδα κνιδωτική αγγειΐτιδα λευκοκλαστική 

αγγειΐτιδα (ψηλαφητή πορφύρα)
2. Κνίδωση
3.  Ελκώσεις από βλάβες Livedo reticularis (ασθε-

νείς με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα)
4. Φαινόμενο Raynaud

•  Οι κυριότερες κλινικές μορφές του υποξέος 
δερματικού λύκου είναι η δακτυλιοειδής και 
η ψωριασιόμορφη. 
Στη δακτυλιοειδή υπάρχουν χαρακτηριστικές 
στρογγυλές βλάβες με κεντρική ίαση, ενίοτε 
και λίγο λέπι, χωρίς να καταλείπουν ουλή ή 
ατροφία. Στον ψωριασιόμορφο υποξύ λύκο οι 
βλάβες είναι ερυθηματολεπιδώδεις και πρέπει 
να διαφοροδιαγνωσθούν από ψωρίαση και 
ομαλό λειχήνα.

•  Πιθανότατα πολλές από τις «φωτοευαίσθητες» 
ψωριάσεις του παρελθόντος υπήρξαν υποξείς 

λύκοι. Οι βλάβες έχουν συνήθως φωτοευαί-
σθητη κατανομή και σπάνια μπορεί να συνυ-
πάρχουν και με βλάβες του δισκοειδούς ή του 
οξέος λύκου.

•  Περίπου  το 50% των ασθενών με υποξύ 
λύκο πληρούν τα κριτήρια της ACR για SLE. 
Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των ανοσολογι-
κών εξετάσεων δίδουν 50-95% θετικότητα στο 
anti-Ro (SS-A).  Παρά την υψηλή αυτή συσχέτιση 
του anti-Ro (SS-A) με τον υποξύ λύκο, πρέπει 
να τονιστεί ότι καλύτερος δείκτης της νόσου 
είναι οι ειδικές κλινικές εκδηλώσεις της.
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Υποξύς δερματικός λύκος (SCLE) 

Γ. Ν.  ΘΕίαΣ ΠΡΟΝΟίαΣ «Η ΠαΜΜακαΡίΣτΟΣ»
Διανοσοκομειακή Επιστημονική Συνάντηση

Οξύς δερματικός λύκος 
(ACLE)

Β. Βλάβες βλεννογόνων (~10%)
Γ. Μη ουλωτική αλωπεκία
Δ. Πομφολυγώδης τύπος LE ή επί-
κτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυ-
ση (αντισώματα έναντι κολλαγόνου 
τύπου VII)
E. Πιθανές συνοδοί νόσοι:
   1. νόσοι εξ εναποθέσεως βλεννίνης
   2. Πορφυρία
   3. Ομαλός λειχήνας
   4. Ψωρίαση
   5. Σύνδρομο Sjögren (5-30%)
   6. Ακανθοκυτταρικό Ca

Δερματομυοσίτις (Dm)

•  H δερματομυοσίτιδα είναι μία χρόνια συ-
στηματική αυτοάνοση κατάσταση, που συν-
δυάζει φλεγμονώδη μυοσίτιδα των εγγύς 
μυών και χαρακτηριστικές δερματολογικές 
εκδηλώσεις. μπορεί να συμβεί και σε παιδιά 
(Juvenile DM) και περίπου 10% των DM δεν 
εμφανίζουν μυϊκή συμμετοχή (amyopathic 
DM, DM siné myositis). H DM των ενηλίκων 
>50 ετών συνοδεύεται κατά 30% περίπου 
με νεοπλασία εσωτερικού οργάνου.

Κλινικά χαρακτηριστικά:

•  τα παθογνωμονικά χαρακτηριστικά από το 
δέρμα της DM είναι κυρίως το εξάνθημα 
δίκην ηλιοτροπίου στο πρόσωπο και το 
σημείο του Gottron’s. το εξάνθημα δίκην 
ηλιοτροπίου συνίσταται από βαθύ κόκκινο-
βιολέ διηθημένες οιδηματώδεις πλάκες 
συμμετρικά κατανεμημένες στο πρόσωπο, 
κυρίως περιοφθαλμικά. μερικές φορές 
είναι ήπιο και εμφανίζεται σαν ιώδης από-
χρωση, χωρίς οίδημα στο άνω βλέφαρο. 
Συνήθως συνοδεύει ενεργή μυοσίτιδα και η 
επανεμφάνισή του σε ασθενή που ήταν σε 
ύφεση, θεωρείται υποτροπή της νόσου.

Κλινικά χαρακτηριστικά:12 13
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Κλινικά χαρακτηριστικά

•  το σημείο του Gottron’s είναι βιολέ κηλίδες – βλατίδες - πλάκες πάνω από 
τις μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις των άκρων, καθώς και πάνω από σημεία που 
προεξέχουν τα υποκείμενα 
οστά, όπως οι αγκώνες, τα 
γόνατα, οι ποδοκνημικές 
αρθρώσεις. Όταν αυτές οι 
βλάβες έχουν χαρακτήρα 
βλατιδώδη ή λειχηνοει-
δή λέγονται βλατίδες του 
Gottron.

•  Ένα άλλο ιδιαίτερο παθογνωμονικό σημείο της νόσου είναι οι περιωνύχιες 
βλάβες με βαθύ ερύθημα, τηλαγγειακτασίες, αιμορραγίες και υπερτροφία του 
περιωνυχίου. Σπανιότερες βλάβες περιλαμβάνουν φυσαλίδες, πομφόλυγες, 
φλύκταινες, υποδερματίτιδα και ελκώσεις.

•  Εάν συνυπάρχουν και βλάβες λύκου, οζίδια ή σκληροδακτυλία πρέπει να σκε-
φθούμε σύνδρομο επικάλυψης με άλλη ρευματική νόσο (overlap syndrome) 
και να αναζητήσουμε τα ανάλογα ανοσολογικά ευρήματα.

•  Επίσης, εκτός των μυϊκών ενζύμων που αυξάνονται σε μυοσίτιδα αναζητού-

με τα αντισώματα Mi 2 (Myositis-specific antibodies MSA στο 15-20% της 
κλασικής DM) καθώς και JO-1 (tRNA synthetase antibodies).

•  τελειώνοντας, πρέπει να τονιστεί η συνύπαρξη της DM με νεοπλασία εσω-
τερικού οργάνου (περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων), καθώς και ότι η ανα-
ζήτηση κακοήθειας είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νεκρωτικές ή 
φυσαλιδοπομφολυγώδεις βλάβες. Ο έλεγχος πρέπει να εντοπίζεται κυρίως 
στις συνηθέστερες νεοπλασίες, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς και να 
συνεχίζεται για διάστημα 2-3 ετών, εάν ευρεθεί αρνητικός.

Κλινικά χαρακτηριστικά

•  Αρκετοί σύγχρονοι κλινικοί ερευνητές θεωρούν τα δύο ανω-
τέρω χαρακτηριστικά στοιχεία της νόσου ως ιδιαίτερες μορφές 
ενός παθογνωμονικού σημείου της, που είναι το ποικιλό-
δερμα. Αυτό περιλαμβάνει διαταραχές στη χρώση (υπέρ η 
υπο- μελάγχρωση), τηλαγγειακτασίες και ατροφία, στοιχεία 
που ανευρίσκουμε όντως και στο σημείο του ηλιοτροπίου και 
στο σημείο του Gottron. 

•  Ποικιλοδερματικές βλάβες ανευρίσκουμε και στο τριχωτό της 
κεφαλής μαζί με διάχυτη μη ουλωτική αλωπεκία, καθώς και 
στο V του θώρακα, κυρίως μετά από έκθεση στον ήλιο (V sign) 
και τις εκτατικές επιφάνειες των βραχιόνων.
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Κλινικά χαρακτηριστικά

Γ. Ν.  ΘΕίαΣ ΠΡΟΝΟίαΣ «Η ΠαΜΜακαΡίΣτΟΣ»
Διανοσοκομειακή Επιστημονική Συνάντηση

Σκληροδερμία

•  Αν και η σκλήρυνση του δέρματος μπορεί να είναι το 
αποτέλεσμα πολλών καταστάσεων και νόσων, ο όρος 
σκληροδερμία χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια 
ομάδα νόσων άγνωστης αιτιολογίας με σκλήρυνση 
του δέρματος και ενίοτε βαριά συστηματική νόσο. 
Διαιρείται κλασικά σε δύο βασικές κατηγορίες: την 
εντοπισμένη και τη συστηματική μορφή.

Α. Εντοπισμένη Σκληροδερμία

•  Απ’ όλες τις παραπάνω μορφές της εντοπισμένης σκληροδερμίας, η 
κατά πλάκας μορφέα είναι μακράν η συχνότερη μορφή. Οι βλάβες 
ξεκινούν σα ροδόχροες-ερυθηματώδεις πλάκες με ενεργό ιώδη 
εξωτερικό δακτύλιο και υπόχρωμο κέντρο που σταδιακά γίνεται υ-
πόσκληρο και στην πορεία μετατρέπεται όλη σε σκληρωτική πλάκα. 
Υπέρχρωση, αλλά και αχρωμία ακολουθούν μετά πάροδο ετών και 
η πλάκα μπορεί να μετατραπεί πάλι σε μαλακή.

•  Η σταγονοειδής μορφέα αποτελείται από πολλαπλές μικρές βλάβες 
(δ~2-5 mm)  και συχνά υπάρχει συνύπαρξη- επικάλυψη με σκληρό-
ατροφικό λειχήνα. Στη γενικευμένη μορφέα οι πλάκες είναι πολλα-
πλές, συρρέουν, καταλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια του κορμού και 
πολύ σπάνια υπάρχει και συστηματική νόσος (προσβολή πνευμόνων, 
ΓΕΣ).

Α. Εντοπισμένη Σκληροδερμία

•  Στην ταινιοειδή σκληροδερμία η γραμμοειδής-ταινιοειδής βλάβη της 
σκληροδερμίας καταλαμβάνει εκτός του δέρματος, τον υποδόριο ιστό, 
τη μυϊκή περιτονία, ενίοτε το μυ και την υποκείμενη άρθρωση με επακό-
λουθο σοβαρή δυσλειτουργία της προσβεβλημένης περιοχής, συνήθως 
του σκέλους ενός παιδιού. Εάν προσβληθεί η κεφαλή μπορεί να υπάρχει 
ημιατροφία προσώπου (Parry-Romberg syndrome). Γενικά, δεν υπάρχει 
συστηματική συμμετοχή εσωτερικού οργάνου στην εντοπισμένη σκλη-
ροδερμία. Η νόσος ακολουθεί καλοήθη πορεία και υποστρέφεται στην 
πλειονότητα των ασθενών μετά 3-5 έτη. Ειδικά όμως στη βαριά ταινιοειδή 
μορφή και τη γενικευμένη morphea, μία μειοψηφία των ασθενών μπορεί 
να αναπτύξει αυτοαντισώματα και συστηματική νόσο ή μετάπτωση σε 
συστηματική σκληροδερμία.

Α. Εντοπισμένη Σκληροδερμία

1) μορφέα: α) Κατά πλάκας
  β) Σταγονοειδής
   γ) Υποδόρια
2) Γενικευμένη μορφέα
3) ταινιοειδής σκληροδερμία
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Α. Εντοπισμένη Σκληροδερμία

•  Η αιτιολογική σχέση, τέλος, της εντοπισμέ-
νης σκληροδερμίας με τη λοίμωξη από 
borrelia burgdorferi είναι υπό αμφισβή-
τηση, με τους περισσότερους νεότερους 
ερευνητές να αρνούνται μια τέτοια συσχέ-
τιση, λόγω έλλειψης αξιόπιστων τεχνικών 
επιβεβαίωσης.

Β. Συστηματική Σκληροδερμία

•  Χαρακτηρίζεται από σταδιακή σκλήρυνση 
δέρματος και εσωτερικών οργάνων και 
αφορά κυρίως γυναίκες. Διακρίνεται στη 
διάχυτη και την περιορισμένη μορφή. Αν 
και η διάχυτη έχει συνήθως βαρύτερη 
πορεία και πρόγνωση, δεν υπάρχουν 
ασφαλείς προβλέψεις για τη νόσο και 
η περιορισμένη μορφή μπορεί να μετα-
πέσει σε βαριά, απειλητική για τη ζωή 
συστηματική νόσο.

Β. Συστηματική Σκληροδερμία

•  Η νόσος συνήθως αρχίζει με φαινόμενο 
Raynaud, που είναι σχεδόν πάντα παρόν, 
και συνεχίζεται με σταδιακή συμμετρική 
σκλήρυνση του δέρματος κυρίως στα ά-
κρα (χέρια-πόδια-δάχτυλα) και το πρόσω-
πο. Η ακροσκλήρυνση -σκληροδακτυλία 
κυρίως- και οι αλλοιώσεις των ακρο-
δακτύλων με στένωση, απορρόφηση, 
ελκώσεις, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό 
σημείο της νόσου.

23 24 25

Γ. Ν.  ΘΕίαΣ ΠΡΟΝΟίαΣ «Η ΠαΜΜακαΡίΣτΟΣ»
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Β. Συστηματική Σκληροδερμία

•  Άλλα συχνά συνοδά κλινικά ευρήματα είναι 
οι διαταραχές στη χρώση (υπέρχρωση ή 
υποχρωμία) κατά πλάκας ή περιθυλακικά, 
οι τηλαγγειεκτατικές κηλίδες (mats) κυρίως 
στα άκρα, το πρόσωπο, τη στοματική κοι-
λότητα, το θώρακα καθώς και διαταραχές 
στα αγγεία του περιωνυχίου.

•  Οι συστηματικές διαταραχές είναι ο κανόνας 
με συχνότερη προσβολή του οισοφάγου, 
των πνευμόνων, της καρδιάς και των νε-
φρών. Η νόσος είναι θανατηφόρος και μετά 
τη χρήση των αναστολέων της αγγειοτεν-
σίνης, η προσβολή των πνευμόνων έχει 
αντικαταστήσει σαν κύρια αιτία θανάτου 
την προσβολή των νεφρών.

•  το σύνδρομο CREST θεωρείται μία υποκα-
τηγορία της συστηματικής σκληροδερμίας 
με ηπιότερη πορεία και καλή πρόγνωση, 
και χαρακτηρίζεται από την εύρεση των 
ειδικών αντισωμάτων της νόσου, των α-
ντικεντρομεριδιακών.

Β. Συστηματική Σκληροδερμία Ρευματοειδής Αρθρίτις (Ρα)

•  Αρκετά δερματολογικά ευρήματα έχουν 
αναφερθεί ότι συνοδεύουν τη ρευματοει-
δή αρθρίτιδα, χωρίς όμως να υπάρχουν 
παθογνωμονικά ευρήματα, αν εξαιρέσου-
με τα ρευματικά οζίδια. Έτσι έχουμε:

1.  ρευματικά οζίδια, ρευματικές βλατίδες 
και ελκωτική ρευματική νεκροβίωση (ρευ-
ματικά πασσαλοειδή κοκκιώματα): είναι 
στερεά, υποδόρια οζίδια μεγαλύτερα 
από 0,5εκ., συνήθως πάνω από προ-
έχουσες αρθρώσεις όπως του αγκώνα, 
που συνοδεύουν ενεργές μορφές της ρΑ 
με σοβαρή αρθρίτιδα και υψηλό τίτλο 
ρευματοειδούς παράγοντα. τα βρίσκουμε 
στο 25% των ασθενών με ρΑ.
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Ρευματοειδής Αρθρίτις (Ρα)

2.  Αγγειΐτιδα: προσβάλλονται αγγεία διαφό-
ρων μεγεθών με ανάλογα ευρήματα στο 
δέρμα από μικρές πετέχειες και ψηλαφητή 
πορφύρα έως μεγάλες πλάκες με ελκώ-
σεις, livedo reticulatis και γάγγραινες δα-
κτύλων. Σε βαριά προσβολή συνυπάρχει 
και αγγειΐτιδα εσωτερικών οργάνων, με τη 
θνητότητα να φτάνει το 30%.

3.  Ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες: μία 
ειδική κατηγορία νόσων που ενίοτε συνο-
δεύουν την ρΑ με κύριους εκπροσώπους 
το σύνδρομο Sweet και το γαγγραινώδες 
πυόδερμα, καθώς και τη δερματική ου-
δετεροφιλική δερματοπάθεια.

4.   Έλκη κάτω άκρων: μπορεί να οφείλονται 
σε αγγειΐτιδα, σε γαγγραινώδες πυόδερμα, 
σε σύνδρομο Felty κ.ά. 

Ρευματοειδής Αρθρίτις (Ρα)

5.  Κηλιδοβλατιδώδες μη ειδικό παροδικό 
εξάνθημα, ενίοτε κνιδωτικό, που συνο-
δεύει τη νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα 
(v. Still’s) με χαρακτηριστική ροζέ χροιά 
και έξαρση αργά το απόγευμα.

6.  Διάφορες βλάβες, όπως ερύθημα παλα-
μών, τηλαγγειεκτασίες περιωνυχίου, εστι-
ακή ή γενικευμένη υπέρχρωση, λέπτυνση 
του δέρματος πάνω από αρθρώσεις, 
κίτρινη χροιά, διαταραχές ονύχων.

7.  Συνοδευτικές νόσοι: αρκετές μελέτες 
συνδέουν την PA με χρόνια πομφολυ-
γώδη νοσήματα, κυρίως την επίκτητη 
πομφολυγώδη επιδερμόλυση καθώς 
και με συστηματική αμυλοείδωση. 

Ψωριασική Αρθρίτιδα (Ψα)

Η ψωριασική αρθρίτις αποτελεί περίπου 
το 10% των αρθριτίδων και προσβάλλει 
κυρίως ενήλικες με μέση ηλικία τα 40 έτη, 
ανεξαρτήτως φύλου. Ο γενετικός παράγων 
παίζει ιδιαίτερο ρόλο, καθώς και η συσχέ-
τιση με HLA B27 κυρίως στην ψωριασική 
σπονδυλίτιδα
 
•  Υπάρχουν πέντε κύριοι τύποι ψωριασι-

κής αρθρίτιδας, με κύρια μορφή (70%) 
την ασύμμετρη μονοαρθρίτιδα ή ολιγο-
αρθρίτιδα των μικρών αρθρώσεων των 
δακτύλων των άκρων. Δεύτερη συχνό-
τερη μορφή (15%) είναι η συμμετρική 
πολυαρθρίτιδα, κατάσταση που μοιάζει 
πολύ με τη ρΑ, αλλά είναι περισσότερο 
καλοήθης.

•  Σπανιότερες (από 5%) είναι αυτή που προ-
σβάλλει κυρίως τις άπω μεσοφαλαγγικές 
αρθρώσεις και προκαλεί παραμόρφωση 
«σαν λουκάνικα» στα δάχτυλα, η βαριά 
καταστροφική μορφή με απορροφήσεις 
και έντονη παραμόρφωση στα άκρα και η 
ψωριασική σπονδυλίτιδα, που συνήθως 
συνοδεύει τις άλλες μορφές.
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Ψωριασική Αρθρίτιδα (Ψα)

•  Η ψωρίαση, ως βασική νόσος προηγείται 
ή συνοδεύει φανερά την αρθρίτιδα στο 
75% περίπου των ασθενών με ψωριασική 
αρθρίτιδα. τα δυστροφικά ψωριασικά νύχια 
εμφανίζονται στο 85% των ασθενών με ΨΑ 
και σχεδόν πάντα σε όσους προσβάλλονται 
οι άπω μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις.

•  τέλος, πρέπει να  αναφερθεί ότι το 1/3 των 
ασθενών με γενικευμένη φλυκταινώδη 
ψωρίαση έχουν και ψωριασική αρθρίτιδα, 
συνήθως σοβαρή, καθώς προσβάλλεται 
η ΣΣ.

 

Ψωριασική Αρθρίτιδα (Ψα)

•  Η εντοπισμένη φλυκταινώδης ψωρίαση 
των παλαμών και πελμάτων ή των ακρο-
δακτύλων (Hallopau) συνοδεύεται συχνά 
από σοβαρή περιφερική αρθρίτιδα και 
συστηματικές εκδηλώσεις που κάνουν 
επικάλυψη με το σύνδρομο Reiter.

•  Δεν είναι ασυνήθιστο επίσης, ασθενείς 
με σοβαρή αρθρίτιδα να έχουν ήπια ψω-
ρίαση «κρυμμένη» σε διάφορα σημεία 
που συνήθως δεν ελέγχονται, όπως το 
περίνεο, τον ομφαλό, οπισθοωτιαία, τη 
βάλανο και τις μασχάλες (ανάστροφη 
ψωρίαση).

Σύνδρομο
Αδαμαντιάδη - Βeηçet (A-B)  

Η διάγνωση του συνδρόμου (A-B), που 
είναι πολυσυστηματική νόσος, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχουν παθογνωμονικά κλινικά 
ή εργαστηριακά ευρήματα, τίθεται με βάση 
τα διαγνωστικά κριτήρια για τη νόσο, τα 
οποία είναι:
α.  Υποτροπιάζουσες άφθες στοματικής 

κοιλότητας (κύριο πρωτεύον κριτήριο, 
με τουλάχιστον τρία επεισόδια το χρόνο 
και δύο από τα επόμενα δευτερεύντα 
κριτήρια)

Β.   1.  Υποτροπιάζοντα έλκη γεννητικών 
οργάνων (60-80%)

     2.  Οφθαλμικές βλάβες (ραγοειδίτιδα, 
αγγειίτιδα αμφιβληστροειδούς)  

     3.  Pathergy test θετικό 
     4. Δερματικές βλάβες 
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Σύνδρομο
Αδαμαντιάδη - Βeηçet (A-B)  

Οι δερματικές βλάβες στο Behçet’s, εκτός 
των ελκών -που μπορεί να είναι μονήρη ή 
πολλαπλά, μικρά ή μεγάλα, ερπητόμορφα 
ή σαν φτιαγμένα με punch- είναι οι εξής:

α.  Οζώδες ερύθημα ή βλάβες που μοιάζουν 
με οζώδες ερύθημα στα κάτω άκρα και 
ιστολογικά είναι διαφραγματική ή και λο-
βιδιακή υποδερματίτιδα.

β.  Βλατιδο-φλυκταινώδες εξάνθημα κορμού 
ή βλάβη σαν θυλακίτιδα που αποτελούν 
ουσιαστικά βλάβες ουδετεροφιλικής αγγει-
ίτιδας ή περιαγγειίτιδας. το Pathergy test 
γίνεται με νυγμό ή ενδοδερμική έγχυση 
1 ml  φυσιολογικού ορού και είναι θετικό 
στο 40-80% των ασθενών με σύνδρομο 
Behçet’s.    

Σύνδρομο
Αδαμαντιάδη - Βeηçet (A-B)  

Παρουσιάζεται μία βλατιδοφλυκταινώδης 
βλάβη λίγες ώρες μετά το νυγμό (κλινικά 
Pathergy θετικό) ή γίνεται ιστολογική εξέ-
ταση μετά από 24-72 ώρες όπου φαίνεται 
η ουδετεροφιλική περιαγγειΐτιδα (ιστολογι-
κό Pathergy θετικό). Θετικό Pathergy test 
μπορεί να έχουμε και σε άλλες ουδετερο-
φιλικές νόσους, όπως το σύνδρομο Sweet, 
το γαγραινώδες πυόδερμα ή σε αρθρίτιδα 
που συνοδεύει φλεγμονώδεις νόσους του 
εντέρου. Αρθρίτιδα υπάρχει περίπου στους 
μισούς ασθενείς με σύνδρομο Behcet’s, οι 
δε οφθαλμικές βλάβες και τα νευρολογικά 
συμπτώματα παρουσιάζονται στο 25-90% 
των ασθενών και είναι η κύρια αιτία των 
απειλητικών για τη ζωή διαταραχών του 
συνδρόμου. Η νόσος απαιτεί τη συνεργασία 
πολλών ειδικοτήτων για την αντιμετώπισή 
της ανάλογα με το σύστημα που προσβάλ-
λεται καθ’ υπεροχήν και τη βαρύτητα της 
προσβολής και είναι συχνά πρόκληση για 
τους κλινικούς ο έλεγχος των πολλαπλών 
προβλημάτων που προκαλεί.

35 36 Σύνδρομο Sjçgren (Ss)

το σύνδρομο Sjögren’s (SS) είναι μία χρόνια, 
σχετικά συχνή αυτοάνοση διαταραχή, που 
χαρακτηρίζεται από λεμφοκυτταρική διήθη-
ση των εξωκρινών αδένων, με αποτέλεσμα 
ξηροστομία και ξηροφθαλμία.

Σε περισσότερο από το 1/3 των ασθενών 
υπάρχουν εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις της 
νόσου, όπως στο δέρμα, τους νεφρούς, το 
ήπαρ, τα αγγεία και τους μυς. 
το σύνδρομο Sjögren’s μπορεί να ανευρεθεί 
μόνο του (πρωτοπαθές SS) ή να συνοδεύει 
άλλη αυτοάνοση κατάσταση, όπως ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα, συστηματικό λύκο ή 
συστηματική σκληροδερμία (δευτεροπαθές 
SS). το 5% των ασθενών αναπτύσσει Β-
λέμφωμα.

Οι εκδηλώσεις από το δέρμα περιλαμβά-
νουν ξηρότητα, αίσθημα νυγμών ή κνησμού 
και προβλήματα από την προσβολή των 
βλεννογόνων (ξηροστομία, ξηροφθαλμία, 
χειλίτιδα, δυσπαρεύνεια). Η πορφύρα στα 
άκρα είναι μάλλον συχνό εύρημα στους 
υπεργαμμασφαιρινικούς ασθενείς, ενώ η 
ψηλαφητή πορφύρα είναι εκδήλωση λευ-
κοκλαστικής αγγειίτιδας.

Σύνδρομο Sjögren (Ss)

τα τελευταία χρόνια σημαντικός αριθμός 
εργασιών αναφέρεται σε μία χαρακτηριστική 
εκδήλωση του SS από το δέρμα, το δακτυ-
λιοειδές ερύθημα. Οι βλάβες είναι δακτυλι-
οειδείς με επηρμένα  όρια και ωχρό κέντρο, 
και εμφανίζονται κυρίως στο πρόσωπο, τα 
άνω άκρα και τον κορμό, συχνά συρρέουν 
και σχηματίζουν πολυκυκλικά σχέδια. 

Χαρακτηριστικά δε φέρουν ιδιαίτερο λέπι, 
εν αντιθέσει με τον υποξύ λύκο, όπου συ-
νήθως εκεί οι δακτυλιοειδείς βλάβες  του 
έχουν λέπια. το δακτυλιοειδές ερύθημα στο 
πρωτοπαθές SS έχει ισχυρότατη συσχέτιση 
με την ανεύρεση στον ορό των αντισωμάτων 
Ro/SSA και λιγότερο των La/SSB. Φαινόμενο 
Raynaud και βλάβες σαν χείμετλα στα άκρα 
παρουσιάζονται επίσης αρκετά συχνά.

Oυδετεροφιλικές 
Δερματοπάθειες

1. Συνδρομο Sweet
το 1964 ο Sweet περιέγραψε μία ομάδα 
ασθενών με υποτροπιάζοντα επεισόδια 
οδυνηρών πλακών στο σώμα, που συ-
νοδεύονταν από αρθαλγίες, πυρετό και 
λευκοκυττάρωση. Η χαρακτηριστική βλάβη 
είναι ερυθηματώδης πλάκα, σαφώς αφορι-
σμένη με επιφάνεια που δίδει την εντύπω-
ση μικροφυσσαλιδοποίησης. Φλύκταινες 
μπορεί να εμφανισθούν στην επιφάνεια 
της πλάκας ή μεμονωμένες ή μετά από 
μικροτραυματισμό που οδηγούν σε έλκωση 
(θετικό pathergy test)

Σύνδρομο Sweet

To σύνδρομο Sweet χωρίζεται σε πέντε κα-
τηγορίες ανάλογα με την αιτιολογία του:
1.  το συχνότερο ιδιοπαθές σύνδρομο Sweet 

συνήθως μετά από λοίμωξη του ανώτε-
ρου αναπνευστικού.

2.  το συνδεόμενο με υποκείμενη κακοήθεια, 
συνήθως του αιμοποιητικού συστήματος 
(μυελογενής λευχαιμία) αλλά σπανιότερα 
και συμπαγών όγκων (~15%)

3.  το συνοδευόμενο με αυτοάνοσες 
διαταραχές (φλεγμονώδεις νόσοι ε-
ντέρου- κολλαγονώσεις, σύνδρομο 
Αδαμαντιάδη-Behçet)

4.  το φαρμακογενές Sweet (φουροσεμίδη, 
υδραλαζίνη, μινοκυκλίνη, σουλφομε-
θοξαζόλη κα)

5. το συνδεόμενο με κύηση.
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Σύνδρομο Sweet

Οι βλάβες του Sweet συνήθως υποχωρούν 
εντός δύο μηνών, αλλά όχι σπάνια υπο-
τροπιάζουν ή είναι χρόνιες. Εργαστηριακά 
υπάρχει ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση 
και ιστολογικά επίσης διήθηση χορίου α-
ποτελούμενη συνήθως από ώριμα ουδε-
τερόφιλα, κυρίως περιαγγειακά.  
 
Επειδή η κατάσταση δεν είναι εύκολα δια-
γνώσιμη και μιμείται άλλες δερματοπάθειες, 
έχουν θεσπιστεί κριτήρια διάγνωσης της 
νόσου. 
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Γαγγραινώδες Πυόδερμα

το γαγγραινώδες πυόδερμα είναι μία ουδετεροφιλική δερματοπάθεια ιστολογικά 
με πυκνή ουδετεροφιλική διήθηση χορίου χωρίς πρωτοπαθή αγγειίτιδα. Θεωρείται 
δε ότι αποτελεί μία εκδήλωση ανοσολογικής υπερδιέγερσης (κυτταρικής και 
χυμικής). Διακρίνεται κλινικά σε 5 υπότυπους: 
1. τον ελκωτικό, που είναι συνηθέστερος 
2.  τον πομφολυγώδη (επιφανειακός τύπος, στα άνω άκρα ή το πρόσωπο, που 

συνοδεύει αιματολογική νόσο)
3.  το φλυκταινώδη (συνοδεύει συνήθως ελκώδη κολίτιδα, ο ασθενής έχει υψηλό 

πυρετό και οι βλάβες θυμίζουν τη φλυκταινώδη αγγειΐτιδα του συνδρόμου 
Behçet’s)

4. το βλαστικό (επιπολής κοκκιωματώδες πυόδερμα)
5. το γαγγραινώδες πυόδερμα των στομίων (κολοστομία, ειλεοστομία)

Γαγγραινώδες Πυόδερμα

Η έλκωση στο κλασικό γαγγραινώδες πυόδερμα έχει σαφή ό-
χθο με ένα βαθύ ερυθηματώδες- ιώδες χρώμα, που μπορεί να 
επεκτείνεται περιφερειακά και είναι ιδιαίτερα επώδυνο.

Η διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με γαγγραινώδες 
πυόδερμα έχει δύο βασικούς στόχους: 
να αποκλείσει άλλες αιτίες που προκαλούν δερματικές ελκώ-
σεις και να καθορίσει αν υπάρχει συστηματική νόσος που να 
συνοδεύει το πυόδερμα (~60%) του οποίου η θεραπεία συχνά 
βοηθά στην επούλωση της ούτως ή άλλως δυσίατης αυτής 
χρόνιας ελκωτικής νόσου. 

Μείζονα κριτήρια: 
1.  Απότομη εμφάνιση των ειδικών δερ-

ματικών βλαβών
2. ιστολογικά συμβατή διάγνωση 

 

 Ελάσσονα κριτήρια:
1.  Προηγηθείσα λοίμωξη αναπνευστι-

κού, ή συνοδευτική νόσος του αιμο-
ποιητικού, ή συνοδευτικές χρόνιες 
φλεγμονώδεις αυτοάνοσες παθήσεις, 
ή κύηση.

2. Πυρετός.
3. Λευκοκυττάρωση.
4.  Εξαιρετική ανταπόκριση στα συστη-

ματικά κορτικοειδή.

Γαγγραινώδες Πυόδερμα

To γαγγραινώδες πυόδερμα είναι μία ασυνήθης, ελκωτική, χρόνια 
δερματική νόσος με ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά. Πολύ συχνά 
συνοδεύει συστηματική νόσο και συγκεκριμένα:
1.  Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου (~5%) (Crohn’s, ελκώ-

δης κολίτιδα)
2.  Αιματολογικές παθήσεις (μονοκλωνικές γαμμοπάθειες ~10%, 

λευχαιμία, μυελοδυσπλασίες, πολλαπλούν μυέλωμα)
3.  Αρθρίτιδες (~35%) (οροαρνητικές αρθρίτιδες που συνοδεύουν 

φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, οροαρνητικές ασύμμετρες των 
μεγάλων αρθρώσεων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλίτιδα, 
οστεοαρθρίτιδα)

44 45

42 43Σύνδρομο Sweet

Για τη διάγνωση απαιτούνται δύο μείζονα 
και δύο ελάσσονα κριτήρια.
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