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Δερματικές εκδηλώσεις ενδοκρινολογικών 
νοσημάτων σε παιδιά

Αγγελική Μπεφόν
επιμελήτρια Β΄, γ΄ Δερματολογική κλινική, νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Παθήσεις θυρεοειδούς

Υποθυρεοειδισμός
Συγγενής ή επίκτητη έλλειψη θυρεοειδικής ορ-
μόνης.
Μπορεί να οφείλεται σε:
• ευμεγέθη θυρεοειδικό αδένα (βρογχοκήλη)
• ατροφικό ή απόντα θυρεοειδικό αδένα
• υποφυσιακής αιτιολογίας
•  σ. αντίστασης των τελικών οργάνων στις θυ-

ρεοειδικές ορμόνες

Δερματικές εκδηλώσεις συγγενούς 
υποθυρεοειδισμού

Ευρήματα χαρακτηριστικά σε έντονες μεταβολικές 
διαταραχές:

•  δέρμα ψυχρό, ξηρό με έντονη αγγειοσυστολή 
που θυμίζει cutis marmorata ακόμα και σε 
θερμοκρασία δωματίου,

•  χρώμα κίτρινο -δίκην αλάβαστρου- που οφεί-
λεται σε συνδυασμό ανωμαλιών όπως αναιμία, 
ίκτερο μεγάλης διάρκειας, καροτιναιμία και 
διήθηση από γλυκοζαμινογλυκάνες κυρίως 
υαλουρονικό οξύ και θειϊκή χονδροϊτίνη. 

•  Οι μυξοιδηματικές αυτές εναποθέσεις ανευρί-
σκονται κυρίως περιοφθαλμικά, στα χείλη, στις 
ραχιαίες επιφάνειες των άνω και κάτω άκρων 
και στον υπερκλείδιο βόθρο, στη γλώσσα με 
αποτέλεσμα μακρογλωσσία.

Εκδηλώσεις επίκτητου  
υποθυρεοειδισμού (Ι)

Η εμφάνιση των συμπτωμάτων είναι οξεία.
Δέρμα: ψυχρό, ξηρό, με σπάνιες τις ιχθυασιόμορ-
φες αλλαγές που παρουσιάζουν οι ενήλικες. Το 
κίτρινο χρώμα οφείλεται στην καροτιναιμία. 
Σταδιακή παραμόρφωση του προσώπου λόγω 
διήθησης του δέρματος από γλυκοζαμινογλυ-
κάνες (ζυμώδη βλέφαρα, τράχυνση των χαρα-
κτηριστικών).
Μειωμένη παραγωγή ιδρώτα, σμήγματος και 
μυξοιδηματικές διηθήσεις των εξαρτημάτων.

Δερματικές εκδηλώσεις συγγενούς 
υποθυρεοειδισμού

Βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες λόγω γενικότερης 
ελαστικότητας των ιστών.

Μαλλιά: εύθρυπτα, ξηρά με σχετική υποχρωμία 
ή με κόκκινη απόχρωση.

Όνυχες: δύσκολη ανάπτυξη

Οδόντες: καθυστέρηση ανάπτυξης με πιθανή 
υποπλασία αδαμαντίνης. 

Άλλες εκδηλώσεις: αυξημένη περίμετρος κεφα-
λής, καθίζηση ρινός, μικρό ύψος, ίκτερος, δυσκοι-
λιότητα, βραδυκαρδία, συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια και πνευματική καθυστέρηση.

Εκδηλώσεις επίκτητου  
υποθυρεοειδισμού (ΙΙ)

Μαλλιά: διάχυτη αλωπεκία, εύθρυπτα, θάμβος 
τριχώματος. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η επί-
κτητη υπερτρίχωση με τραχιές, σκούρες, τελικές 
τρίχες στη ράχη και τους βραχίονες. 
Η υπερτρίχωση είναι αναστρέψιμη μετά από 
θεραπεία.

Άλλες εκδηλώσεις: καθυστερημένη ανάπτυξη 
και μειωμένο ύψος, έντονη δυσκοιλιότητα.
Η παχυσαρκία δεν είναι συχνή στα υποθυρεο-
ειδικά παιδιά, παρόλο που παχύσαρκα παιδιά 
συχνά ελέγχονται για τη λειτουργία του θυρε-
οειδούς. 

Συγγενής υποθυρεοειδισμός

Επίκτητος υποθυρεοειδισμός

Υποθυρεοειδισμός (Ι)

Επιδημιολογία
•  Συγγενής υποθυρεοειδισμός: σποραδικός και 

σχετικά συχνός 1/3600 σε περισσότερα από 3 
εκατομμύρια νεογνά στη Ευρώπη. Ίδια συχνό-
τητα σε αγόρια και κορίτσια.

•  Επίκτητος υποθυρεοειδισμός: σποραδικός, 
εμφανίζεται σε σχετικά μεγαλύτερες ηλικίες 
και συνδέεται με θυρεοειδίτιδα Hashimoto. 
Προδιάθεση σε κορίτσια με οικογενειακό ιστο-
ρικό ή με άλλη αυτοάνοση νόσο.

Υποθυρεοειδισμός (ΙΙ)

Γενικά: πτωχά αρχικά συμπτώματα που περι-
λαμβάνουν 
• διαταραχή θερμορύθμισης με υποθερμία
• λήθαργο 
• κακή θρέψη και πτωχή ανάπτυξη
• «κλάμα αλόγου»
•  πειθήνια-καλή συμπεριφορά στο σχολείο με 

αποτέλεσμα να έχουν βαθμούς πάνω από το 
μέσο όρο. 

Διαγνωστικά σημεία μπορεί να είναι 
1)  οξείες αλλαγές στο πρόσωπο που οφείλονται 

σε μυξοίδημα και έντονα ξηρό δέρμα 
2) εντερικές διαταραχές
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Εργαστηριακή διερεύνηση  
υποθυρεοειδισμού

Χαμηλά επίπεδα ορού Τ4 σε συνδυασμό με 
υψηλά επίπεδα ΤSH. 
Η μέτρηση γίνεται με τη μέθοδο RIA (ra dio-
immunoassay), η οποία χρησιμοποιείται και σαν 
screening test στο συγγενή υποθυρεοειδισμό. 
Η Τ4 στον ορό κυκλοφορεί συνδεδεμένη με την 
πρωτεΐνη TBG. Έτσι μειωμένα επίπεδα της πρω-
τεΐνης αυτής δίνουν λανθασμένα την εντύπωση 
χαμηλής Τ4. Γι αυτό είναι προτιμότερο να ζητάμε 
το ελεύθερο κλάσμα FT4. Άμεση μέτρηση της Τ3 

με RIA δεν είναι χρήσιμη. Άλλα εργ. ευρήματα: 
αναιμία, καροτιναιμία, υπερχοληστερολαιμία, 
υπερτριγλυκεριδαιμία και μεγάλης χρονικής διάρ  -
κειας υπερχολερυθριναιμία νεογνού.

Κλινικές εκδηλώσεις  
υπερθυρεοειδισμού

 
 Γενικά: οξεία έναρξη με αλλαγή συμπεριφοράς, 
αϋπνία, συναισθηματική αστάθεια, νευρικότητα, 
κακές σχολικές επιδόσεις. Άλλα συχνά συμπτώ-
ματα είναι δυσανεξία στη ζέστη, αύξηση όρεξης 
με μείωση βάρους, εντερικές διαταραχές και 
τρόμος.

Δερματικές εκδηλώσεις  
υπερθυρεοειδισμού (Ι)

 Δερματικές εκδηλώσεις: δέρμα ξηρό με αυξημέ-
νη εφίδρωση, flushing, υφή «δίκην βελούδου». 
Χαρακτηριστικά, η θερμότητα εκπέμπεται από τις 
παλάμες και γίνεται αισθητή χωρίς επαφή. Έντονος 
κνησμός και κνίδωση περιγράφονται σε κάποιες 
περιπτώσεις. Σπάνια εμφανίζεται μια διάχυτη 
καφέ απόχρωση άγνωστης αιτιολογίας. 
 Προκνημιαίο μυξοίδημα: οφείλεται σε εναπόθε-
ση υαλουρονικού οξέος στην πρόσθια επιφάνεια 
της κνήμης. Σπανιότερα εμφανίζεται στις οπίσθιες 
επιφάνειες των κάτω άκρων, των αντιβραχίων 
και του θώρακα.

Υπερθυρεοειδισμός

Εργαστηριακά ευρήματα: 
• υψηλή FT4,
•  TSH χαμηλή ή μη ανιχνεύσιμη, δεν απαντά σε 

δοκιμασία πρόκλησης με TRH ή σε εξωγενή 
μείωση της Τ3.

Διαφορική διάγνωση: 
• α) κυτταρίτις,
•  β)  οζώδες ερύθημα (απουσία άλγους και θερ-

μότητας), 
•  γ)  αμυλοειδικός λειχήνας-σκληρομυξοίδημα 

(ηλικιωμένα άτομα).

Παθήσεις με αντίσταση  
στην ινσουλίνη (Ι)

Η έννοια «αντίσταση στην ινσουλίνη» έχει ενο-
ποιήσει μια ομάδα νοσημάτων φαινομενικά μη 
συνδεόμενων, που είναι αρκετά οικείες στους 
δερματολόγους.

Παθήσεις με αντίσταση  
στην ινσουλίνη (ΙΙ)

«Αντίσταση στην ινσουλίνη» σημαίνει αδυναμία 
της ινσουλίνης να πραγματώσει τις μεταβολι-
κές της ιδιότητες. Πρόκειται για πρωτοπαθείς ή 
δευτεροπαθείς διαταραχές που αφορούν τους 
υποδοχείς της ινσουλίνης, αντισώματα έναντι 
υποδοχέων στην ινσουλίνη ή άλλες διαταραχές 
γλυκονεογένεσης. Ανεξάρτητα από το αίτιο το 
αποτέλεσμα είναι η υπερινσουλιναιμία.

Παθησεις με αντίσταση  
στην ινσουλίνη (ΙΙΙ)

Μελανίζουσα ακάνθωση (Μ.Α.): σχέση μεταξύ 
Μ.Α., παχυσαρκίας, κακοηθειών και ενδοκρινικών 
διαταραχών. 0,5% των εφήβων στην Ευρώπη, 
6% σε ισπανόφωνους, 13% σε Αφροαμερικανούς 
και 40% λευκών Αμερικανών.

Δερματικές εκδηλώσεις Μ.Α. 

•  πτυχωτή υπερτροφία του δέρματος, υπερχρω-
ματική δίκην «βελούδου», 

•  ρυπαρή όψη, 
•  θηλωματώδεις βλάβες, 
•  μυρμηκιώδεις υπερχρωματικές πλάκες πάνω 

από οστικές προεξοχές. 

Μελανίζουσα ακάνθωση

Δερματικές εκδηλώσεις  
υπερθυρεοειδισμού (ΙΙ)

Προκνημιαίο μυξοίδημα: πρόκειται για μικρά 
εντοπισμένα οζίδια ή πλάκες, ψυχρές, ανώδυνες, 
που δεν αφήνουν εντύπωμα κατά την πίεση και 
περιστασιακά κνησμώδεις. Οι τριχικοί θύλακες 
είναι διατεταμένοι με τραχιές τρίχες δίνοντας την 
εντύπωση «φλοιού πορτοκαλιού». Το χρώμα 
του δέρματος είναι καφέ, καφεκόκκινο ή κίτρινο 
κηρώδες. Τέλος υπάρχει μια σπάνια μορφή με 
υπερτροφικές πτυχώσεις της ραχιαίας επιφάνειας 
των ποδιών.
Μαλλιά: λεπτά, λιπαρά, εύθραυστα
Όνυχες: χαρακτηριστική περιφερική ονυχόλυση 
του παράμεσου (Plummer’s nail).

Κλινικές εκδηλώσεις  
υπερθυρεοειδισμού

 Άλλες εκδηλώσεις: Η θυρεοειδική ακροπάθεια 
(πάχυνση οστών και μαλακών ιστών των περιφε-
ρικών άκρων) και η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια 
(εναπόθεση γλυκοζαμινογλυκανών στον οφθαλ-
μικό κόγχο και τους οφθαλμικούς μύες) δεν είναι 
συχνά στα παιδιά.
  Καρδιακή αρρυθμία, πρόπτωση μιτροειδούς, 
διάρροια, υπερκινητικότητα, ασταθής συμπερι-
φορά.

Υποθυρεοειδισμός

Διαφορική διάγνωση: 

• σ.Down

• σ.Turner

•  σ.Hurler - σ. Hunter (ανήκουν στις βλεννοπο-
λυσακχαριδώσεις και εμφανίζουν τραχύτητα 
προσώπου, πνευματική καθυστέρηση, ηπα-
τοσπληνομεγαλία)

Θεραπεία: συνθετική L-θυροξίνη. Έγκαιρη έ-
ναρξη της θεραπείας οδηγεί σε αντιστροφή των 
δευτερευόντων εκδηλώσεων, φυσιολογική 
ανάπτυξη και πρόληψη βαρειάς πνευματικής 
καθυστέρησης.

Υπερθυρεοειδισμός

Γενικά: συνήθως αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 
(Hashimoto ή ν.Graves)
 Κορίτσια>Αγόρια, 5 :1
 Νοσούν όλες οι ηλικίες ακόμη και νεογέννητα 
στα οποία περνούν αντισώματα από τη μητέρα 
μέσω του πλακούντα.
 Οικογενείς περιπτώσεις συνδυάζονται με 
ν.Addison, διαβήτη, γυροειδή αλωπεκία, λεύ-
κη, συστηματικός LE, ιδιοπαθή πορφύρα, μυ-
ασθένεια.
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Παθήσεις με αντίσταση  
στην ινσουλίνη

Σ. Gougerot-Carteaud: συνδέεται με κατακρά-
τηση κερατίνης και εμφανίζεται κυρίως στον 
τράχηλο και στην οπισθοωτιαία περιοχή. Μπορεί 
να απομακρυνθεί με αλκοόλ, όχι όμως με νερό 
και σαπούνι.

Σ. Donahue: απουσία υποδορίου λίπους, μελανί-
ζουσα ακάνθωση, ρυτίδωση δέρματος γύρω από 
οπές, παχιά χείλη με υπερτροφία ούλων, κίτρινη 
χρώση παλαμών-πελμάτων με υπερκερατωσικά 
οζίδια, τραχύτητα μαλλιών.

Γενικευμένη λιποδυστροφία

Σακχαρώδης διαβήτης

A.  Διαταραχές πρωτοπαθώς συνδεόμενες με το 
ΣΔ: Σ. περιορισμένης κινητικότητας-κηρώδους 
δέρματος, διαβητική δερματοπάθεια, διάσπαρ-
το δακτυλιοειδές κοκκίωμα, διαβητική πομφό-
λυγα, σκληροίδημα Buschke, ν. Kyrle.

B.  Διαταραχές δευτεροπαθώς συνδεόμενες με 
επιπλοκές του ΣΔ: Εξανθηματικό ξάνθωμα, λι-
ποατροφία/λιπουπερτροφία στις θέσεις ένεσης 
της ινσουλίνης, καντιντίαση, σταφυλοκοκκικές 
λοιμώξεις, κακοήθης εξωτερική ωτίτις

Γ.  Συνδεόμενες παθήσεις: λεύκη, μελανίζουσα α-
κάνθωση, αιμοχρωμάτωση, λιποδυστροφία.

Δερματικές εκδηλώσεις ΣΔ (II)
 
2.  Διαβητική δερματοπάθεια: λιγότερο συχνή 

στα παιδιά.
Πρόκειται για μελαγχρωματικές κηλίδες-
πλάκες στην προκνημιάια περιοχή. Ξεκινούν 
σαν βλατίδες και εξελίσσονται σε πλάκες 
2cm περίπου, με καφεκόκκινο-κίτρινο χρώ-
μα. Ιστολογικά ανευρίσκονται εξαγγειωμένα 
ερυθρά κύτταρα, αιμοσιδηρίνη και περιαγγει-
ακή λεμφοϊστιοκυτταρική διήθηση καθώς και 
εναπόθεση βλεννοπολυσακχαριτών.

Δερματικές εκδηλώσεις ΣΔ (IΙΙ)

Δερματικές εκδηλώσεις ΣΔ (I)

1.  Σ. περιορισμένης κινητικότητας αρθρώσεων-
κηρώδους δέρματος: 30% τις δύο πρώτες 
δεκαετίες.
Πρόκειται για συσπάσεις στις αρθρώσεις των 
δακτύλων με επακόλουθη ανικανότητα πλή-
ρους έκτασης. Συνδέεται με πτωχή ανάπτυξη 
και κοντό ανάστημα.

Το δέρμα είναι πεπαχυσμένο, κηρώδες κυρίως 
πάνω από τις ραχιαίες επιφάνειες των χεριών. 
Κλινικά μοιάζει με σκληρόδερμα, ιστολογι-
κά όμως δεν υπάρχει ατροφία. Φαίνεται να 
οφείλεται σε εναπόθεση γλυκοζυλιωμένων 
πρωτεϊνών στο κολλαγόνο ή σε αυξημένο 
πολ/σμό ινοβλαστών.

Παθήσεις με αντίσταση  
στην ινσουλίνη

Σ. πολυκυστικών ωοθηκών: 4-12% γυναικείου 
αναπαραγωγικού πληθυσμού. Εκδηλώνεται με 
ακμή, δασυτριχισμό και ανδρογεννητική αλωπε-
κία, παχυσαρκία, ανωμαλίες εμμήνου ρύσεως.
Αδύνατη ασθενής με πολυκυστικές ωοθήκες 
που εμφανίζει μελανίζουσα ακάνθωση μπορεί 
να υποκρύπτει αντίσταση στην ινσουλίνη.
Εργ.ευρήματα: αυξημένη DHEA-S, αυξημένη 
ελεύθερη τεστοστερόνη, LH/FSH>3/1.

Σακχαρώδης διαβήτης

• 5% του παγκόσμιου πληθυσμού.
• 2,5% δερματικές εκδηλώσεις.
•  Αμερική: 0,9 στα 1000 παιδιά σχολικής ηλι-

κίας.
•  Ελλάδα: περίπου 1 στους 590 νέους κάτω 

των 20 ετών.
• Αγόρια/Κορίτσια: 1/1
• Τα περισσότερα παιδιά εμφανίζουν ΣΔ Ι. 
Τελευταία και λόγω παιδικής παχυσαρκίας εμ-
φανίζεται ολοένα και συχνότερα ΣΔ ΙΙ.
•  Ιστορικό: συμπτώματα πολυουρίας, πολυδι-

ψίας, πολυφαγίας και απώλειας βάρους τον 
τελευταίο μήνα.

Σ. περιορισμένης κινητικότητας-
κηρώδους δέρματος

Σ. Donahue Παθήσεις με αντίσταση  
στη ινσουλίνη

Γενικευμένες Λιποδυστροφίες: η συγγενής μορφή 
εμφανίζει μελανίζουσα ακάνθωση, υπεριδρωσία, 
παχιές τρίχες και μυϊκή υπερτροφία, η επίκτητη 
μορφή εκτός των παραπάνω συνδέεται με ξαν-
θώματα και αυτοάνοσα νοσήματα.

Μερικές Λιποδυστροφίες: ο αυτοσωματικός υπο-
λειπόμενος τύπος παρουσιάζει απουσία λίπους 
σε πρόσωπο και ανώτερο θώρακα, ενώ ο επι-
κρατών αύξηση λίπους σε πρόσωπο και λαιμό, 
λιποατροφία μηρών, μελανίζουσα ακάνθωση 
και ξανθώματα.
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3.   Λιποειδική νεκροβίωση: πρόκειται για βλάβη που 

μπορεί να προηγείται της εμφάνισης του ΣΔ.

Πρόκειται για οβάλ πλάκες διαστάσεων αρκετών 

cm με σαφή, πιθανώς επηρμένα όρια που σπάνια 

εμφανίζουν απολέπιση. Κεντρικά εμφανίζεται 

μια κηρώδης, διαφανής ατροφική επιδερμίδα με 

αποχρώσεις καφεκόκκκινου και χαρακτηριστικού 
κίτρινου χρώματος. Η περιοχή αυτή εξελκώνεται 
και επουλώνεται πολύ δύσκολα.

Ιστολογικά ανευρίσκεται ιστιοκυτταρική διήθηση 
γύρω από εκφυλισμένο κολλαγόνο σε πασσαλο-
ειδή διάταξη, αφορά όλο το χόριο και επεκτείνεται 
στο υποδόριο και μικροαγγειοπάθεια.
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Δερματικές εκδηλώσεις ΣΔ (IV)

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα: η εντοπισμένη μορ-
φή δεν σχετίζεται με σάκχαρο. Η γενικευμένη 
μορφή στους ενήλικες συνδέεται με σάκχαρο 
σε ποσοστό12-15%.Σε μελέτη υποδερματικού 
δακτυλιοειδούς κοκκιώματος σε παιδιά κάτω 
των 10 ετών η συσχέτιση ήταν 6%.
Σπανίως βλάβες λιποειδικής νεκροβίωσης και 
δακτυλιοειδούς κοκκιώματος μπορεί να συνυ-
πάρχουν. Το δακτυλιοειδές κοκκίωμα επιμένει, 
αλλά τελικώς ιάται χωρίς ουλοποίηση.

Σακχαρώδης διαβήτης

Άλλες παθήσεις που συνδέονται 
είναι:
•  Λοιμώξεις με candida, σταφυ-

λόκοκκο και ψευδομονάδα
•  Λεύκη, ψωρίαση, έκζεμα όπου 

σε μελέτες έχει βρεθεί σχέση 
10%

•  Λιποδυστροφίες (μερική, ολική, 
συγγενής, επίκτητη)

• Αιμοχρωμάτωση

Δερματικές εκδηλώσεις σε ΣΔ (V)

•  Εξανθηματικό ξάνθωμα: αιφνίδια έναρξη κυρίως 
σε μη καλά ελεγχόμενο διαβήτη. Κόκκινες προς 
κίτρινες σταθερές βλατίδες 1-3mm που είτε 
συνενώνονται, είτε εμφανίζονται σε γραμμική 
διάταξη σε θέση προϋπάρχουσας βλάβης.

•  Τοπική λιποδυστροφία: στις θέσεις των ενέ-
σεων εμφανίζεται τόσο λιποατροφία όσο και 
λιπουπερτροφία.

•  Τοπική αντίδραση στις θέσεις των ενέσεων.

Διαταραχές επινεφριδίων

 •  Ο φλοιός των επινεφριδίων παράγει γλυκοκορ-
τικοειδή, αλατοκορτικοειδή και ανδρογόνα. Η 
παραγωγή των στεροειδών ορμονών ελέγχεται 
από την υποφυσιακή φλοιοεπινεφριδιοτρόπο 
ορμόνη ACTH που με τη σειρά της ελέγχεται 
από την υποθαλαμική CRH.

 •  Οι μεταβολές γλυκοκορτικοειδών και ανδρο-
γόνων οδηγούν σε δερματικές εκδηλώσεις.

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα-
εξανθηματικό ξάνθωμα

N. Addison (χρ. ανεπάρκεια επινεφριδίων)

 •  Σπάνια νόσος, 120/1.000.000 στο δυτικό κόσμο. Α/Κ:1/1
 •  Στην πρώιμη παιδική ηλικία εμφανίζεται μεμονωμένα ως 

χρόνια βλεννογονοδερματική καντιντίαση ή σε συνδυασμό 
με άλλες νόσους όπως το πολυαδενικό σύνδρομο, ενώ σε 
ηλικίες >10 ετών με τη μορφή της ν.Αddison σε συνδυασμό 
με υποπαραθυρεοειδισμό.

 •  Γενικά: αιφνίδια έναρξη με αδυναμία, λήθαργο, απάθεια που 
μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και ψυχιατρική διαταραχή, κοιλιακό 
άλγος κυρίως στα παιδιά, διάρροια, έμετο, επιθυμία για λήψη 
αλατισμένων τροφών, κεφαλαλγία, υπεριδρωσία.
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Ν. Αddison

 •  Κλινικές εκδηλώσεις: χαρακτηριστική διάχυτη καφέ υπερμε-
λάγχρωση δέρματος. Είναι έκδηλη σε θηλές, όσχεο, μεγάλα 
χείλη αιδοίου, προϋπάρχοντες σπίλους, ουλές, παλαμιαίες και 
πελματιαίες πτυχές, περιοχές πίεσης. Παραδόξως η υπερμελάγ-
χρωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από λεύκη.

 •  Σε νέους μετά την εφηβεία, παρατηρείται αραίωση των τριχών 
στη γεν. περιοχή και στις μασχάλες, ενώ σε κάποιους διάχυτη 
αλωπεκία τριχωτού κεφαλής.

 •  Οι όνυχες εμφανίζουν μελαγχρωματικές, επιμήκεις γραμμώ-
σεις.

 •  Ο στοματικός βλεννογόνος εμφανίζει εναποθέσεις, μπλε-μαύρου 
χρώματος.

Ν. Αddison Ν. Αddison
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Σ. Cushing  
(υπερκορτιζολισμός)

•  Αύξηση της κορτιζόλης σαν αποτέλεσμα υπερέκκρισης ACTH, ιατρογενούς χορήγησης 
ή σε μεγάλες ηλικίες επινεφριδιακών όγκων ή μικροκυτταρικού όγκου πνεύμονα.

•  Γενικά: στα παιδιά κύριο γνώρισμα είναι η αδυναμία ανάπτυξης γιατί η κατά μήκος 
ανάπτυξη των οστών εξαρτάται από τα γλυκοκορτικοστεροειδή. Επίσης υπάρχει ανα-
κατανομή λίπους στη ράχη, κεφαλαλγία που συνδέεται με υπέρταση, συναισθηματική 
αστάθεια και τέλος σε έφηβες διαταραχές εμμήνου ρύσεως.
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Σ. Cushing-κλινικές εκδηλώσεις

Δερματικές εκδηλώσεις σ. Cushing σε παιδιά και εφήβους:

Πίνακας 1

Ραβδώσεις 77,7%

Ακμή 58,3%

Δασυτριχισμός 63,7%

Μελανίζουσα ακάνθωση 27,7%

Εκχυμώσεις 27,7%

Υπέρχρωση 16,6%

Μυκητιασικές λοιμώξεις 11,1%
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Σ. Cushing Σ. Cushing

Σ. Cushing-κλινικές εκδηλώσεις

•  Οι ραβδώσεις εμφανίζονται σε σημεία τάσης και η υπέρχρωσή τους οφείλεται σε υπερπαραγωγή ACTH ή/και MSH.  
•  Η ανακατανομή του λίπους εκδηλώνεται με σεληνοειδές προσωπείο, «ράχη βούβαλου» και εναπόθεση στην κοιλιά και τους γλουτούς.
•  Η ακμή εμφανίζεται είτε ως κοινή ακμή λόγω ανδρογόνων, είτε ως ακμή από στεροειδή με περιθυλακικά φλυκταινίδια όλα στο ίδιο στάδιο εξέλιξης.
•  Τα γλυκοκορτικοστεροειδή έχουν σαν αποτέλεσμα μαλλιά λεπτά, μακριά και θαμβά, ενώ τα ανδρογόνα προκαλούν υπερτρίχωση στο άνω χείλος, παρειές, 

θώρακα, κοιλιακή χώρα και θηλές.

Σ. Cushing

Δευτερογενείς δερματικές εκδηλώσεις λόγω αυξημένων 
γλυκοκορτικοστεροειδών είναι η ποικιλόχρους πιτυρίαση, 
η καντιντίαση στόματος, δέρματος, ονύχων, γεν. οργάνων, 
η θυλακίτις και η δοθιήνωση.

Διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνεται από παχυσαρκία, 
σ. πολυκυστικών ωοθηκών, πρόωρη ήβη.
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