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RNSRAGU - Εισαγωγή

 Είναι επίσης γνωστά και με τον όρο Ulcus Vulvae Acutum ή Lipschutz •  
Ulcer 
Μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος σύνθετης άφθωσης (complex apthosis). •  
 Πρόκειται για έλκη γεννητικών οργάνων που εμφανίζονται οξέως σε •  
έφηβους, κυρίως, γυναίκες.
Μπορεί να προηγείται συστηματική λοίμωξη.•  
 Πρόκειται για σαφώς αφοριζόμενες επιφανειακές διαβρώσεις με καθαρή •  
ινώδη βάση.
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να επέλθει νέκρωση. •  
Είναι ιδιαίτερα επώδυνα.•  

Αποτελέσματα Μελέτης - Ιστορικό

10 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια.•  
Συχνότερο σε έφηβες γυναίκες. •  
Μέση ηλικία έναρξης τα 11,5 έτη.•  
 Συνύπαρξη στο 70% ασθενών: ιστορικό ή ταυτόχρονη παρουσίαση •  
στοματικών βλαβών.
 9 στους 10 ασθενείς αρνήθηκαν σεξουαλική επαφή ή σεξουαλική κα-•  
κοποίηση.
Δεν υπήρχε συνυπάρχουσα νόσος ή ανοσοκαταστολή.•  
 Δύο ασθενείς ανέφεραν οικογενειακό ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος •  
(ΣΕΛ, Ψωρίαση, Ρ.Α, Θυροειδίτιδα).

Αποτελέσματα Μελέτης - Εργαστηριακός έλεγχος

1 στους 3 παρουσίασε (+) αντισώματα για EBV.•  
 Η βιοψία ανέδειξε μη ειδική οξεία και χρόνια φλεγμονή με ή χωρίς διά-•  
βρωση και αντιδραστική επιθηλιακή υπερπλασία.
 Η Gram χρώση και η χρώση Pas δεν ανέδειξαν κάποιο παθογόνο μι-•  
κροοργανισμό.

Αποτελέσματα Μελέτης - Πορεία νόσου

 Λύση των συμπτωμάτων μέσα σε διάστημα κάποιων εβδομάδων ανε-•  
ξαρτήτου θεραπείας. 
4 ασθενείς είχαν ένα επεισόδιο.•  
6 εμφάνισαν επανειλημμένα επεισόδια ( 2 με 4, 3 με 3, 1 με 2).•  
Ο μέσος όρος επανεμφάνισης ήταν περίπου 10 μήνες.•  

Μέθοδος Μελέτης

Σκοπός της μελέτης ήταν ο χαρακτηρισμός των ελκών αυτών.•  
Μελέτη αρχείων από 1997-2007 της Mayo clinic Rochester. •  
Γυναίκες ηλικίας <18 ετών.•  
 Εξαιρέθηκαν περιπτώσεις με αποδεδειγμένη άλλη αιτία εμφάνισης του •  
έλκους ή αν δεν είχε πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αιτιολογική διερεύ-
νηση. 
 Κλινικά, εργαστηριακά και ιστοπαθολογικά ευρήματα ελήφθησαν υπό-•  
ψη. 
Αναζητήθηκαν πληροφορίες.•  
- Επαναλαμβανόμενων επεισοδίων και θεραπείας αυτών.
- Ύπαρξης και θεραπείας στοματικών ελκών.
- Παρουσίας οποιασδήποτε νόσου.
-  Οικογενειακού ιστορικού αυτοάνοσου νοσήματος (ΣΕΛ, ψωρίασης, Ρ.Α,  
- Behcet, Sjogren, apthosis).

Αποτελέσματα Μελέτης - Κλινική εικόνα

9 στους 10 εμφάνισαν πυρετό πριν από την έναρξη των ελκών. •  
Προϋπήρχε της έναρξης των ελκών•  
- Ιός γρίπης Α (1)
- Ιογενής γαστρεντερίτιδα (3)
- Λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού (3)
- Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα (1)
- Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας (1)
- Μη ειδικά συμπτώματα (1) (μυαλγία, αυχενική δυσκαμψία)
Όλοι ανέφεραν δυσουρικά ενοχλήματα. •  
Οι βλάβες αναφέρονταν ως επιφανειακά έλκη ή ερυθρές διαβρώσεις. •  
3 στους 10 ανέπτυξαν νεκρωτικά έλκη.•  

RNSRAGU

Χαρακτηρίζονται από οξεία εμφάνιση•  
- Πυρετού
- Ρίγους
- Κακουχίας.
 3-4 μέρες μετά, εμφάνιση έλκους στην έσω επιφάνεια των μικρών χειλέων •  
του αιδοίου.
Συνυπάρχει πόνος και δυσουρία.•  
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 Αντιδραστικά, μη σχετιζόμενα με τη σεξουαλική 
επαφή,  οξέα έλκη των γεννητικών οργάνων
Reactive Nonsexually Related Acute Genital Ulcers (Rnsragu)

American Academy of Dermatology 2009

Υπεύθυνη Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης: ΠολΥχρονάκη ΕλΕνη
Επιμελήτρια Β΄, Γ΄ Δερματολογική κλινική, νοσοκομείο «ά. Συγγρός»

άφάντΕνοΥ ΣΕΒάΣτη
Ειδικευόμενη Δερματολόγος-άφροδισιολόγος, νοσοκομείο «ά. Συγγρός»
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Lipschütz vulval ulcer in a 16-year-old female patient
An ulcerated, well-demarcated, necrotic lesion about 1 cm in diameter on the right 
labium minora

Lipschütz vulval ulcer 
in a two-month-old 
female infant 
We l l - d e m a rc a t e d 
ulcerated lesion 

Lipschütz vulval ulcer in a 15-year-old female patient 
Ulcerated necrotic lesion with irregular margins 

RNSRAGU

 Αρκετοί συσχετίζουν την εμφάνιση των ελκών με λοιμώξεις όπως: 
Λοιμώδη μονοπυρήνωση •  
Τυφοειδή πυρετό•  
Mυκόπλασμα •  
Aναερόβια βακτήρια•  
Λοιμώδη μονοπυρήνωση από CMV •  
Ιό γρίπης Α•  
Ιογενή γαστρεντερίτιδα•  
Λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού•  
Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα•  

Παθογένεια

Υποθέσεις που γίνονται
 Στην παρούσα μελέτη τίθεται η υπόθεση ότι τα RNSRAGU είναι ένα υπο-•  
είδος σύνθετης άφθωσης (complex apthosis).

Υπόλοιπες υποθέσεις
Επιμόλυνση με Bacillus crassus (έχει καταρριφθεί).•  
 Μεταφορά μικροοργανισμών από τις στοματικές εκκρίσεις στη γεννητική •  
περιοχή.
 Αιματογενής διασπορά λοιμωδών μικροοργανισμών στη γεννητική πε-•  
ριοχή.
 Στην περίπτωση παρατυφοειδούς πυρετού η ενδοτοξίνη που παράγεται •  
από την σαλμονέλλα μπορεί να επάγει τη δημιουργία ελκών.
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RNSRAGU - Μορφές
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3 μορφές διακρίνονται:
1. Γαγγραινώδης μορφή

Υπεροξεία έναρξη•  
 Στερεά προσκολλημένη εφελκίδα •  
Εξέρυθρη άλω •  
Μονήρης βλάβη•  
Ιδιαιτέρα επώδυνη•  
Εγκαταλείπει ουλή•  
 Η επανεμφάνιση είναι συνήθως σπάνια•  

 

2. Χρόνια μορφή 
Υποτροπιάζουσα μορφή•  
 Ήπια συμπτωματολογία•  
Μικρά κίτρινα έλκη•  
Υπεσκαμμένα όρια •  
Εξέρυθρη άλω•  

3. Κεγχροειδής τύπος
 Πυώδη ινωτικά έλκη με φλεγμονώδη άκρα•  
 Προσβολή των ορίων των μικρών και μεγάλων •  
χειλέων του αιδοίου, καθώς και της περιοχής 
του περίνεου 
 Ήπια συμπτωματολογία•  
 Γρήγορη επούλωση•  
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Παθογένεια

Πιο πιθανή αιτιολογική θεωρία:
 Οι βλάβες οφείλονται σε υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος •  
στην οξεία λοίμωξη
 Τα κυτταροτοξικά Τ κύτταρα που ενεργοποιούνται σε συστηματική λοί-•  
μωξη εμπλέκονται στη φλεγμονή που οδηγεί σε εξέλκωση στα γεννητικά 
όργανα

Θεραπεία

Ήπια βαρύτητα (ήπια συμπτωματολογία, επιφανειακές διαβρώσεις)•  
- Τοπικά αναλγητικά 
- Παρακολούθηση
Μέτρια βαρύτητα (ήπια επώδυνα έλκη, χωρίς νέκρωση)•  
- Τοπικά αναλγητικά
- ΜΣΑΦ
- Τοπικά κορτικοστεροειδή τάξης 1 και 2 
- Τακτική παρακολούθηση
Βαριά (επώδυνα, πολλαπλά, νεκρωτικά έλκη)•  
- Τοπικά αναλγητικά
- ΜΣΑΦ
- Οπιοειδή αναλγητικά
- Συστηματικά αντιβιοτικά (σε νεκρωτικά έλκη)
- Συστηματικά κορτικοστεροειδή 

RNSRAGU - Διαφορική διάγνωση

HSV •  
ΙΦΝΕ•  
SWEET σύνδρομο•  
Behcet σύνδρομο •  
Reiter σύνδρομο•  
Πολύμορφο ερύθημα•  
Πομφολυγώδη νοσήματα•  
Γαγγραινώδες πυόδερμα •  
Μαλακό έλκος•  
Τοπικές λοιμώξεις•  
Τραύματα•  
Όγκοι•  

RNSRAGU - Συμπεράσματα

 Πρόκειται για νόσο που διαγιγνώσκεται εξ αποκλεισμού, και μόνο με •  
κλινικά ευρήματα.
 Θα τίθεται η υποψία όταν υπάρχουν αφθώδη έλκη σε κατά τα άλλα υγιές •  
άτομο, χωρίς ιστορικό σεξουαλικών επαφών, με συνοδό πυρετό η άλλο 
οξύ συστηματικό νόσημα.
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