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Παρουσίαση περιστατικού

80χρονη γυναίκα προσέρχεται με επίμονη, ελαφρώς •	

κνησμώδη δερματοπάθεια στην κοιλιακή χώρα και 

στη ράχη.

Προ 4ετίας, είχε αναπτύξει ένα επίπονο εξάνθημα στη •	

δεξιά κάτω κοιλιακή χώρα που είχε διαγνωστεί ως 

έρπης ζωστήρας από τον παθολόγο της.

Η αρχική βλάβη ιάθηκε χωρίς νευραλγία.•	

Δύο χρόνια αργότερα, ελαφρώς κνησμώδης ερυθρή •	

δερματική βλάβη αρχίζει να εμφανίζεται στην ίδια 

πλευρά και να αυξάνεται σταδιακά.

Ένα μήνα πρo της παρουσίας της στην κλινική μας, •	

παρόμοια δερματοπάθεια είχε αρχίσει να αναπτύσσεται 

αμφοτερόπλευρα στο άνω τμήμα της ράχης

2
Γενικά

Ποικίλες δερματικές βλά-

βες είναι γνωστό ότι εμ-

φανίζονται στην περιοχή 

προγενέστερης μόλυνσης 

από έρπητα ζωστήρα. 

Aσθενής με μεταζωστηριακά 

κοκκιώματα στην κοιλιακή 

χώρα, η οποία ανέπτυξε 

αργότερα πρόσθετες πολ-

λαπλές κοκκιωματώδεις 

βλάβες σε ένα δερμοτόμιο 

στην πλάτη.

1
Ιστορικό και Κλινική εξέταση

ίστορικό της ασθενούς:

(-) Σακχαρώδης Διαβήτης•	

(-) κακοήθειες•	

(-) άλλη ανοσολογικού τύπου διαταραχή•	

Κλινική Εξέταση: 

πολλαπλές επίπεδες, σταθερές, μονόμορφες ερυθρές •	

βλατίδες σε ένα τμήμα της δεξιάς κάτω κοιλιακής χώρας 

(Τ11 δερμοτόμιο) ακριβώς εντοπισμένες στην πλευρά της 

προηγούμενης μόλυνσης από έρπη ζωστήρα (ΕΖ).

Στη ράχη υπήρχαν πέντε διακριτές πλάκες με επίπεδες ε-•	

ρυθρές βλατίδες πιθανώς κατανεμημένες δερμοτομιακά.
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Εικόνα ασθενούς

Βιοψία Δέρματος

Καλά περιγεγραμμένη κοκκιωμα-•	
τώδης φλεγμονή η οποία αποτε-
λείται από επιθηλιοειδή κύτταρα, 
πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα και 
λεμφοκύτταρα.
Δεν ανιχνεύθηκε εναπόθεση •	
βλεννίνης με χρώση Alcian 
blue

Χαρακτηριστικά βλαβών

Οι βλάβες της ράχης επίσης παρουσίαζαν μία κοκ-•	

κιωματώδη αντίδραση στο δικτυωτό χόριο. 

Ανοσοϊστοχημεία για την S100 πρωτεΐνη έδειξε ότι •	

όλη η κοκκιωματώδης φλεγμονή ήταν εντοπισμένη 

κοντά στις δέσμες των περιφερικών νεύρων. 

Καμία παθογόνα μόλυνση δε βρέθηκε σε χρώση •	

Sciff, Grocott και Ziehl-Neelsen
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Κοκκιωματώδεις 
βλατίδες στη δε-
ξιά κάτω κοιλια-
κή χώρα εντοπι-
σμένες ακριβώς 
στην πλευρά της 
προηγηθείσας 
μόλυνσης από 
έρπητα ζωστή-
ρα.

Παρόμοιες 
βλάβες εμφα-
νίζονται και 
στην πλάτη της 
ασθενούς κατά 
μία δερμοτομι-
ακή κατανομή

Ιστοπαθολογικά οι βλάβες της πλευράς με τον προηγηθέν ζωστήρα
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Χαρακτηριστικά βλαβών

Εργαστηριακές εξετάσεις

Όλες κ.φ. εκτός:

Τ.Κ.Ε.: 22nm•	

ACE: 23.3IU L-1, Φ.Τ.: 8.3-21.4•	

Gly: 101mg/dL•	

Αιμοσφαιρίνη Α1c: 5.8%, φυσιολ/κή 4.3-5,8%•	

Rx θώρακος (-)•	

CT θώρακος (-)•	

Mantoux (-) •	

Όλα αυτά τα ευρήματα συμφωνούν με μεταζω-

στηριακή κοκκιωματώδη δερματίτιδα

Θεραπεία

Στην ασθενή δόθηκε per os. tranilast 300mg  η-•	
μερησίως (Ν-3,4-dimethoxycinnamoyl anthranilic 
acid), οι βλάβες άρχισαν να βελτιώνονται μετά 
από 1 μήνα θεραπείας και υποχώρησαν εντελώς 
σε 4 μήνες.
Σε μία in Vitro ανάλυση βρέθηκε ότι το Tranilast •	
αναστέλλει την απελευθέρωση χημικών δια-
βιβαστών και το σχηματισμό πολυπύρηνων 
γιγαντοκυττάρων από τα μονοκύτταρα.
Αυτόματη ύφεση έχει επίσης παρατηρηθεί.•	

Παθογένεση νόσου

Η παθογένεση της μεταζωστηριακής κοκκιωματώδους αντίδρασης αν και είναι από τις πιο συχνές ανα-•	
φερόμενες μεταζωστηριακές διαταραχές δέρματος δεν είναι ξεκάθαρη.
Σημαντικός είναι ο ρόλος της επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας στα συστατικά του ιού της ανεμευ-•	
λογιάς ζωστήρα (VZV).
Γονιδιώματα που προέρχονται από τον ιό έχουν ανιχνευθεί μέσα στις βλάβες με την αλυσιδωτή αντί-•	
δραση της πολυμεράσης, αλλά όχι σε όλα τα περιστατικά.
Οι Nikkels et al. υποστήριξαν ότι τέτοιες μεταζωστηριακές κοκκιωματώδεις αντιδράσεις είναι δυνατό •	
να αφορούν μια ανοσολογικού τύπου αντίδραση που κατευθύνθηκε περισσότερο από την παραμονή 
των γλυκοπρωτεινών του περιβλήματος παρά από το DNA του ιού. Οι Nikkels et al.4 βρήκαν μείζονες 
γλυκοπρωτεΐνες του περιβλήματος του VZV μέσα στα μονοκύτταρα-μακροφάγα κύτταρα των βλαβών 
σε πέντε περιπτώσεις, όπου το γονιδίωμα του VZV ανιχνεύθηκε μόνο σε μια περίπτωση.
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Εντόπιση βλαβών

Στα περισσότερα από τα αναφερόμενα πε-•	
ριστατικά, οι κοκκιωματώδεις βλάβες είναι 
περιορισμένες στις περιοχές της προηγούμενης 
προφανούς μόλυνσης από ζωστήρα.
Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, η ασθενής μας •	
ανέπτυξε τις πολλαπλές πρόσθετες κοκκιωμα-
τώδεις βλάβες στην πλάτη σε διάφορα δερμο-
τόμια 2 έτη μετά από το αρχικό μεταζωστηριακό 
κοκκίωμα στην κοιλιακή χώρα.
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Ανοσοχρώση για την S100 πρωτεΐνη έδειξε δεσμίδες 
περιφερικών νεύρων τόσο στο χόριο όσο επίσης και 
κύτταρα του Langerhans στην επιδερμίδα. Παρουσιάζεται 
μια μεγεθυμένη άποψη του κοκκιώματος στo κέντρο.

Τα κοκκιώματα της ράχης θεωρήθηκαν ως θυγα-

τρικές βλάβες ενός μεταζωστηριακού κοκκιώματος 

στην κοιλιακή χώρα καθώς:

ήταν κλινικά και ιστοπαθολογικά παρόμοιες •	

μεταξύ τους 

παρουσίασαν ταυτόχρονη αποδρομή ως απά-•	

ντηση στη θεραπεία

τα κοκκιώματα της ράχης βρέθηκαν στενά συνδε-•	

δεμένα με περιφερικά νέυρα (μια κοινή διαδρομή 

της διασποράς του VZV είναι από το γάγγλιο προς 

το δέρμα), γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτές οι 

βλάβες επίσης συσχετίζονται με μόλυνση VZV.

Αιτιοπαθογένεια

Οι κοκκιωματώδεις αντιδράσεις στην ράχη μπορεί 

να έχουν προκληθεί:

ή από VZV-σχετικού αντιγόνου •	

ή από τον εκφυλισμό των νεύρων, που προ-•	

κλήθηκε από το VZV μέσω των μονοκύτταρων-

μακροφάγων κυττάρων λόγω του επιμακρού 

υφιστάμενου μεταζωστηριακού κοκκιώματος 

στην κοιλιακή χώρα 

οι ειδικοί υποδοχείς NOD2/CARD15 μπορούν •	

να περιληφθούν στην παθογένεση του μεταζω-

στηριακού κοκκιώματος. Δεδομένου ότι αναγνω-

ρίζουν μικροβιακά παθογόνα και θεωρούνται 

υπεύθυνοι για την ασθένεια του Crohn, του 

συνδρόμου Blau κ.ά.
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