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Γενικά χαρακτηριστικά

Το ονυχοματρίκωμα είναι ένας ασυνήθιστος κα-•	
λοήθης όγκος της μήτρας του όνυχος.

Κύρια κλινικά χαρακτηριστικά: 
πάχυνση, επιμήκης τραχειονυχία ¾
κίτρινος χρωματισμός κατά μήκος όλης της ονυ- ¾
χαίας πλάκας
σχισμοειδείς αιμορραγίες στο εγγύς τμήμα του  ¾
όνυχος
πλάγια κυρτότητα των προσβεβλημένων νυχιών  ¾
(μορφή χωνιού)
Προσβάλλει τόσο τα νύχια των χεριών όσο και •	
των ποδιών
Αναλογία άνδρες/γυναίκες: 1/1•	
Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα μέσης ηλικίας•	
Αυξάνεται πολύ αργά•	

Διαφοροδιάγνωση

Ονυχομυκητίαση: δεν παρουσιάζει πλάγια •	
κυρτότητα και «τρύπες από σαράκι»
Ονυχογρύφωση: δυστροφικό πεπαχυσμένο •	
αδιαφανές κίτρινο- πράσινο νύχι χωρίς σχισμο-
ειδείς αιμορραγίες και «τρύπες από σαράκι»
Ο συνδυασμός  ονυχομυκητίασης- ονυχοματρι-•	
κώματος δεν είναι απλά συμπτωματικός αλλά 
το ονυχοματρίκωμα είναι ένας προδιαθεσικός 
παράγοντας για ονυχομυκητίαση
Δεν είναι ένας πολύ •	
σπάνιος όγκος και τα 
ιδιαίτερα κλινικά χαρα-
κτηριστικά του υποδει-
κνύουν τη διάγνωση
Η δερματοσκοπική εξέ-•	
ταση είναι μια εύκολη 
και πρακτική μέθοδος 
επιβεβαίωσης της διά-
γνωσης.

6χρονο κορίτσι παρουσιάζει ασυμπτωματικό ε-•	
ξάνθημα προσώπου για αρκετές εβδομάδες.
Κλινική εξέταση: πολλαπλές γυαλιστερές, στο •	
χρώμα του δέρματος προς λευκωπές βλατί-
δες, κυρίως στο 
πάνω μέρος του 
προσώπου.
Έγινε απόξεση •	
μιας βλάβης αλ-
λά δεν υπήρχε 
περιεχόμενο για 
εκθλιψη.

Παρουσίαση περιστατικού 

4χρονο κορίτσι από το Πακιστάν εμφανίζει δυ-•	
σμορφίες σε δύο νύχια του δεξιού ποδιού
εμφάνιση των βλαβών πριν δύο χρόνια πε-•	
ρίπου
επιμήκης κιτρινωπή πάχυνση της ονυχαίας •	
πλάκας και αυξημένη πλάγια κυρτότητα
δερματοσκοπική εξέταση: σχισμοειδείς αιμορ-•	
ραγίες κυρίως στο εγγύς τμήμα του όνυχος και 
επιμήκης λευκές γραμμώσεις κατά μήκος των 
αγωγών της ονυχαίας πλάκας.
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Κλινική εικόνα

Πολλαπλές μικρές οπές σαν «τρύπες από σα-•	
ράκι»
Άμεση αναζήτηση: υφές μυκήτων κ/α: trichophyton •	
interdigitale
Ιστολογική εξέταση: επιθηλιακές προσεκβολές του •	
επιθηλίου της μήτρας μέσα στην πεπαχυσμένη 
ονυχαία πλάκα δίκην δακτύλου γαντιού και παρα-
κερατωτικά κύτταρα στο κέντρο της βλάβης.

Πορεία

Η ονυχομυκητία-•	
ση αντιμετωπίστη-
κε με terbinafine 125mg/ημέρα για 2 μήνες.
Τα ονυχοματρικώματα αποφασίστηκε να μην •	
αφαιρεθούν με χειρουργική εκτομή αλλά να 
παρακολουθηθεί η εξέλιξη τους.
Μετά από ένα χρόνο οι δυσμορφίες δεν είχαν •	
μεταβληθεί.

Περιγραφή Ονυχοματρικώματος

Η πρώτη περιγραφή του όρου «ονυχοματρίκωμα» 
έγινε από τους Baran και Kint το 1992 
Τέσσερα κύρια κλινικά ευρήματα: 

Κίτρινος χρωματισμός του νυχιού με σχισμοειδείς •	
αιμορραγίες
Έντονη επιμήκης τραχειονυχία •	
Αξιοσημείωτη πλάγια κυρτότητα της ονυχαίας •	
πλάκας
Μετά από εκτομή της ονυχαίας πλάκας, αποκάλυψη •	
ενός νηματοειδούς όγκου που προκύπτει από την 
μήτρα του όνυχος.
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Paediatric molluscum folliculitis: 
a diagnosis to keep in mind
JEADV 2009; 23:1092-1115
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ΠΙνΑκΑΣ 1. κΑτΑγΕγρΑμμΕνΑ ΠΕρΙΣτΑτΙκΑ
Χώρα Φύλο/Ηλικία (έτη) Διάρκεια (μήνες) Κλινική εικόνα Υποκείμενες νόσοι Θεραπεία Ανα φορές

Krishnamurthy Ινδία Μ/30 3 θυλακίτιδα Δεν περιγράφεται Απομάκρυνση με 
άσηπτη βελόνα

1

Weinberg et al USA M/46 1 Ασυμπτωματικό εξάνθημα HIV Δεν περιγράφεται 2

Jang et al Korea M/38 3 θυλακίτιδα / περιθυλακική ίνωση χρόνια ηπατίτιδα Β απόξεση 3

Jang et al Korea F/37 3 θυλακίτιδα κύηση απόξεση 4

Jang et al Korea M/48 2 δερματίτιδα εξ επαφής, ψευδολέμφωμα απροσδιόριστες απόξεση 4

Jang et al Korea F/24 3 συρίγγωμα επιληψία απόξεση 4

Lee et al Korea F/23 δεν περιγράφεται βακτηριακή θυλακίτιδα, ψευδοθυλακίτιδα απροσδιόριστες δεν περιγράφεται 5

Βιοψία

Στην επιφανειακή τομή υπήρχε στο χό-•	
ριο ένα τριχοθυλάκιο με στόμιο ανοιχτό 
στην επιδερμίδα, στη βαθύτερη τομή 
πολλαπλά σωμάτια τερμίνθου μέσα 
στο επιθήλιο του τριχικού θυλάκου.
Το προσβεβλημένο θυλάκιο ήταν εμ-•	
φανώς μεγαλύτερο από τα άλλα.
Διαγνώστηκε θυλακίτιδα εκ τερμίνθου. •	
Προτάθηκε πιο επιθετική θεραπεία 
αλλά η ασθενής αρνήθηκε.
Περίπου δύο μήνες μετά οι βλάβες εξα-•	
φανίστηκαν 
αυτόματα.
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Θυλλακίτιδα εκ τερμίνθου - Κατηγορίες
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Παρατηρήσεις

Ιογενείς λοιμώξεις και κυρίως •	
η ΜΤ πρέπει να συμπεριλαμ-
βάνονται στη ΔΔ μιας δύσκο-
λα αντιμετωπίσιμης θυλακικής 
δερματοπάθειας
Σε περίπτωση επίμονης θυλακί-•	
τιδας, η θυλακίτιδα εκ τερμίνθου 
πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπ’ 
όψιν ανεξάρτητα απ’ την ηλικία 
του ασθενή
Επίσης, όταν αντιμετωπίζουμε •	
εξανθηματικές υπερπλασίες 
δέρματος ακόμα και χωρίς ομ-
φαλωτό κέντρο
Η επιθετική θεραπεία θα πρέπει •	
να αποφεύγεται επειδή η αυτό-
ματη υποστροφή είναι πιθανή.
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Διάγνωση

ΜΤ είναι σίγουρα αν έχει εικόνα γυαλιστερής πέρλας.•	
Η απόξεση επιβεβαιώνει τη διάγνωση.•	
Επειδή όμως τα σωμάτια της τερμίνθου μπορεί να βρίσκονται βαθύτερα •	
στο επιθήλιο του τριχικού θυλάκου, η απλή απόξεση μπορεί να οδηγήσει 
σε λάθος διάγνωση.
Συνιστάται εξαγωγή με μικρή τομή και βελόνα.•	
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Το 1974 ο Krishnamurthy αναφέρει το 
πρώτο περιστατικό ιογενούς σύκωσης 
από μολυσματική τέρμινθο.
Η θυλακίτιδα εκ τερμίνθου όπως και η 
ΜΤ χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, 
φλεγμονώδη και μη φλεγμονώδη.
Φλεγμονώδης: τα σωμάτια της τερμίν-
θου διαστέλλουν τα προσβεβλημένα 

τριχοθυλάκια μέχρι τη ρήξη αυτών και 
τη δημιουργία φλεγμονής. Η κλινική 
εικόνα είναι παρόμοια με αυτή της 
κοινής θυλακίτιδας αλλά δεν ανταπο-
κρίνεται στη συμβατική θεραπεία.
Μη φλεγμονώδης: εξαιτίας της μη ομ-
φαλωτής εικόνας μπορεί να συγχυστεί 
με κέγχρια ή συριγγώματα.




