
ΣΕΛΙΔΑ 30

Πολύμορφο Ερύθημα (ΠΕ)

Το ΠΕ είναι μία οξεία αυτοπεριοριζόμενη δερματοπάθεια στην οποία οι •	
βλάβες τύπου στόχου είναι το πιο εντυπωσιακό κλινικό χαρακτηριστικό.
Μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς όλων των ηλικιών αλλά πιο σύνηθες •	
είναι στους έφηβους και στους νεαρούς ενήλικες.
Το Π.Ε. έχει θεωρηθεί σαν μία μορφή αντίδρασης σε πολλούς παράγο-•	
ντες:

Πολλές περιπτώσεις έχουν προκληθεί μετά από μόλυνση του ιού του  ¾
Απλού Έρπητα (HSV), αλλά υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί προκλητικοί 
παράγοντες, και κάποια περιστατικά αγνώστου αιτιολογίας έχουν επίσης 
αναφερθεί.
Στις περιπτώσεις που παράγεται από μικροοργανισμούς, φαίνεται να είναι  ¾
μία επιβραδυνόμενου τύπου αντίδραση που οφείλεται σε μία κυτταρο-
μεσολαβητική ανοσιακή αντίδραση.

Ιστορικό - Κλινική Εικόνα (1)

11χ•	 ρονο αγόρι με ελεύθερο ιατρικό 

ιστορικό, ξαφνικά εμφάνισε δερματικές 

βλάβες, εμμένουσες ερυθρές βλατί-

δες και μικρές πλάκες, είχαν τυπικά 

τη μορφή στόχου, και ήταν ήπια κνη-

σμώδεις.

Αρχικά εμφανίστηκαν στα χέρια και στις παλάμες, και αμέσως μετά το •	

εξάνθημα γενικεύτηκε.

Ο στοματικός και γεννητικός βλεννογόνος παρέμειναν ελεύθεροι.•	
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Κλινική Εικόνα (2)

Μολονότι δεν ήταν ιδιαίτερα συρρέου-•	
σες, κάποιες από αυτές σχηματιζόταν 
μία διαφορετική δερματική βλάβη η 
οποία βρέθηκε κατά την κλινική ε-
ξέταση.
Η βλάβη αυτή ήταν μονήρης, σαφώς •	
περιγεγραμμένη κυκλική ερυθρωπή 
πλάκα με εμφανή απολέπιση τοπο-
θετημένη στο πλάγιο μέρος του δεξιού αγκώνα. Τα οριά της ήταν αρκετά 
ερυθηματώδη σε σύγκριση με το κέντρο της. Η λεπιδώδης πλάκα είχε 
παρουσιαστεί μέρες πριν το εξάνθημα δίκην στόχου και παρόλο που ήταν 
ελαφρώς κνησμώδες, ο ασθενής δεν είχε εξεταστεί από Δερματολόγο.

Λοιπός Εργαστηριακός Έλεγχος

Ήταν •	 απύρετος 
Καλή κλινική γεν. κατάσταση •	
Γεν Αιμ., Βιοχ. Αιμ. κ.φ •	
IgG(-), IgM(-), για Mycoplasma •	
pneumoniae & HSV
Rx θώρακος Κ.Φ.•	
Η άμεση αναζήτηση για μύκητες από •	
τα λέπια επέδειξε υφές μυκήτων
Στην καλ/για αναπτύχθηκε Trichophyton mentagrophytes•	

Πορεία νόσου - Θεραπεία

Το εξάνθημα εξαφανίστηκε εφόσον η μυκητίαση ελέγχθηκε.•	
Ο ασθενής έλαβε τοπική αγωγή με κρέμα Τερμπιναφίνης για 2 εβδομάδες.•	

Συζήτηση

Το πολύμορφο ερύθημα είναι ένα αυτοπεριοριζόμενο εξάνθημα δίκην •	
στόχου το οποίο έχει συνδυαστεί με πολλούς παράγοντες, επίσης είναι και 
ιδιοπαθές.
Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, η μόλυνση με M. Pneumoniae, οι •	
ασθένειες του άνω αναπνευστικού τμήματος και η μόλυνση με HSV είναι οι 
πιο συχνές αιτίες.
Πολύμορφο ερύθημα σπάνια έχει συνδεθεί με επιφανειακή μυκητίαση.•	
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 2 άρθρα πρόσφατα δημοσιευμένα σε αυτό το •	
περιοδικό, στα οποία μία αντίδραση επιβραδυνόμενου τύπου φαίνεται να 
είναι ο λόγος και στα δύο αυτά περιστατικά του ΠΕ συνδεδεμένη με μόλυνση 
του Τ. mentagrophytes (το ένα σε παιδί και το άλλο σε νεαρό ενήλικα). Ένα 
άλλο παρόμοιο περιστατικό επίσης αναγνωρίστηκε σε έναν νεαρό άνδρα. 
Σε αυτό το άρθρο αναφέρουμε μια άλλη περίπτωση ενός παιδιού που το T. 
Mentagrophytes συνυπάρχει με ΠΕ.

Συμπέρασμα

Η πολύ στενή χρονικά σχέση μεταξύ του ΠΕ και της επιφανειακής μυκητιασικής 
μόλυνσης που παρουσιάζεται εδώ μας αφήνει να υποθέσουμε ότι το Trichophytum 
Mentagrophytes μπορεί να είναι ένας υποθετικός επαγωγικός παράγοντας.
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