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Χρυσίζων λειχήνας
•   Χρόνια επίμονη μελαγχρωματική πορφυρική δερ-

ματίτιδα (PPPD).
•   Άγνωστη αιτιολογία.
•   Οικογενείς περιπτώσεις.
•   Συσχέτιση με αιματολογικά νοσήματα, ηπατική νό-

σο, σακχαρώδη διαβήτη, αλλεργιογόνα (κοβάλ-
τιο, υπεροξείδιο βενζολίου).

•   Εντόπιση κυρίως σε κάτω άκρα.
•   Βλάβες χρόνιες, ασυμπτωματικές, διηθημένες, με 

χρυσόφαιο χρώμα.
•   Λειχηνοειδής λεμφοκυτταρική διήθηση.

Διαφορά σε σχέση με άλλες PPPD
•   Πυκνότητα λειχηνοειδούς ιστικής αντίδρασης.
•   Εκσεσημασμένη συσσώρευση μακροφάγων που 

περιέχουν αιμοσιδηρίνη.
•   Πορφυρικές βλάβες με ιστοπαθολογικούς χαρακτή-

ρες χρυσίζοντα λειχήνα έχουν περιγραφεί σε MF.
•   Toro and coworkers: Χρυσίζων λειχήνας μπορεί 

να σχετίζεται με MF.

Σκοπός
•   Εκτίμηση χρυσίζoντα λειχήνα
•   Προσδιορισμός πιθανής συσχέτισης χρυσίζoντα 

λειχήνα και MF

Μέθοδοι
•   23 ασθενείς (Department of Dermatology, Medical 

University of Graz)
•   Ανάλυση στοιχείων-ηλικία, φύλο, ημερομηνία αρ-

χικής διάγνωσης, διάρκεια παρακολούθησης, κα-
τάσταση νόσου σε τελική εκτίμηση

•   Ιστολογική, ανοσοΐστοχημική, μοριακή μελέτη

Υλικό
•   23 ασθενείς: 11 άνδρες, 12 γυναίκες
•   Ηλικία διάγνωσης: 1 έως 77 ετών
•   18 ασθενείς: ασύμμετρη κατανομή βλαβών σε μια 

πλευρά άνω ή κάτω άκρου
•   5 ασθενείς: μονήρεις βλάβες σε γλουτούς, ράχη, 

ώμους, κορμό, στήθος
Ιστολογικά
•   Πυκνή ζωνοειδής διήθηση από λεμφοκύτταρα
•   Ελαφρά ίνωση θηλώδους χορίου
•   Παρουσία μακροφάγων που περιέχουν αιμοσι-

δηρίνη

•   Λεμφοκύτταρα κύριαρχα σε όλες τις περιπτώσεις
•   Δεν παρατηρήθηκε επιδερμοτροπισμός άτυπων 

λεμφοκυττάρων ούτε ζώνη Grenz

Αποτελέσματα
•  Μέσος χρόνος παρακολούθησης ασθενών 102.1 

μήνες. Κανένας δεν ανέπτυξε βλάβες MF.
•    Ανάλυση αναδιάταξης TCRγ σε 16 περιπτώσεις: 

Μονοκλωνική μπάντα σε 8 περιπτώσεις
•   14 ασθενείς χωρίς σημείο δερματικής νόσου: 

Θεραπεία: 5 τοπικά στεροειδή, 5 χωρίς θεραπεία, 
3 χειρουργική εκτομή, 1 UVB

•   7 ασθενείς με δερματική νόσο: 
    Θεραπεία: 4 τοπικά στεροειδή, 2 χωρίς θερα-

πεία, 1 PUVA
•    2 ασθενείς απεβίωσαν από μη σχετιζόμενες αιτίες

•   9 ασθενείς (39%) παρουσίασαν επίμονη νόσο
•   Χωρίς μεταβολή σε κλινική εικόνα
•   Δεν παρατηρήθηκε κλασική MF σε καμία περί-

πτωση

Σχόλια
•   Αναφέρεται σχέση μεταξύ PPPD και MF και εξέλι-

ξη PPPD σε MF
•   Toro and Coworkers. Αναδιάταξη TCRγ σε 56 α-

σθενείς με PPPD
•   Barnhill and Braverman. Σε 3 ασθενείς PPPD εξε-

λίχθηκε σε MF σε μέση χρονική διάρκεια 8.4 y
•   Lipsker et al. 17 ασθενείς με μελαγχρωματική πορ-

φύρα ανέπτυξαν MF
•   Viseux et al. Ασθενής με PPPD ανέπτυξε MF με-

τά 24 χρόνια
•   Μέσος χρόνος παρακολούθησης ασθενών πο-

λύ μικρός για να αποκλεισθεί η πιθανότητα εξέ-
λιξης σε MF

•   Ανίχνευση κλωνικής αναδιάταξης TCRγ σε 50% 
των ασθενών της μελέτης

•   Είναι ο χρυσίζων λειχήνας κλωνική δερματοπά-
θεια όπου ο κλώνος βρίσκεται υπό ανοσολογι-
κή επιτήρηση;
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