
‘Δερματικές Εκδηλώσεις 

Συστηματικών Νοσημάτων’

Αλέξης Αλεξόπουλος

Παιδίατρος- Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας

Α Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
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Δήλωση Συμφερόντων

Δηλώνω/βεβαιώνω οτι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με 

οποιοδήποτε οργανισμό/εταιρεία  οικονομικού ενδιαφέροντος σχετικά 

με το υλικό που θα παρουσιασθεί /συζητηθεί στη σημερινή εισήγηση
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▪ Διαρροικές κενώσεις

▪ Αλωπεκία

▪ Συμμετρικη κατανομή βλαβών περιστοματικά,

περιγεννητικά, στα άκρα με διαβρωτικές βλάβες, 

εφελκιδοποιημένες περιοχές/πλάκες με λέπια

▪ Καθυστέρηση ανάπτυξης

▪ Βλάβες στους οφθαλμούς: εκτρόπιον, βλεφαρίτιδα,

επιπεφυκίτιδα, κερατίτιδα

Εντεροπαθητική Aκροδερματίτιδα
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Παθογενετικός μηχανισμός:

▪ Μετάλλαξη στο γονίδιο SLC39A4 που

κωδικοποιεί τον πρωτεινικό

μεταφορέα ZnIP4

Επίπτωση:

▪ 1:500.000 (έλλειψη Zn)

▪ Εκδήλωση σημείων και

συμπτωμάτων κατα τη διακοπή

του θηλασμού

Kim BE, Wang F, Dufner-Beattie J, et al. Zn2+-

stimulated endocytosis of the mZIP4 zinc 

transporter regulates its location at the plasma 

membrane. J Biol Chem 2004;279:4523-30.

Εντεροπαθητική Aκροδερματίτιδα



Δερματίτιδα Κυστικής Ίνωσης

CYSTIC FIBROSIS NUTRIENT DEFICIT 

DERMATITIS

▪ Σπάνια  δερματική εκδήλωση

▪ Προηγείται των εκδηλώσεων από το πεπτικό και το αναπνευστικό

▪ Δυσαπορρόφηση λιπαρών οξέων (λινολεικό-αραχιδονικό)                            

πρωτεϊνών, ιχνοστοιχείων(Zn),  βιταμινών

▪ Πολύ σημαντική η διάγνωση

’

Peeling paint' dermatitis as a presenting sign of cystic fibrosis.

O'Regan GM, Canny G, Irvine AD. J Cyst Fibros. 2006 Dec;5(4):257-9.

Test ιδρώτα θετικό

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16797256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16797256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16797256


◼ 2 εβδομάδες -6 μήνες 

◼ Δακτυλιοειδείς ερυθηματώδεις
πλάκες 

◼ Περιοχή της πάνας 

◼ Περιοφθαλμικα –περιστοματικά

◼ Απολέπιση 

◼ Στασιμότητα βάρους

◼ Ηπατομεγαλία , διάρροικές 
κενώσεις

◼ Βαριά κλινική εικόνα

◼ Κίνδυνος λοιμώξεων 

◼ Αναιμία/υποπρωτειναιμία

Δερματίτιδα Κυστικής Ίνωσης
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▪ Υγιές νεογνό

▪ Διάχυτες ερυθροιώδεις βλατίδες/πλάκες

με  συχνή απολέπιση

▪ Επίμονο εξάνθημα περιγεννητικά με

προεξάρχον το αιμορραγικό στοιχείο

▪ Έλλειψη οργανομεγαλίας –

λεμφαδενοπάθειας

➢ Βιοψία δέρματος:

‘Πυκνή διήθηση της επιδερμίδας και

του  χορίου απο ιστιοκύτταρα’

Hussein MR. Skin-limited Langerhans' cell histiocytosis in 

children. Cancer Invest 2009 ;27:504-11.

Ιστιοκύττωση Langerhans
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Διάγνωση σύμφωνα με

‘Τhe Euro Histio Network’ 2013

✓ Υποθετική διάγνωση:

τυπικά κλινικά και ακτινολογικά

χαρακτηριστικά

✓ Οριστική διάγνωση:

- θετικά CD1a ή/και CD207 κύτταρα

( χρώση langerin) 

Haupt R, Minkov M, Astigarraga I, et al. Langerhans cell 

histiocytosis (LCH): guidelines for diagnosis, clinical work-

up, and treatment for patients till the age of 18 years. 

Pediatr Blood Cancer 2013;60:175-84.

Ιστιοκύττωση Langerhans
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Γενικά συμπτώματα:

❑ Έμετοι, λήθαργο, 

Υποτονία, αφυδάτωση

Δερματικές βλάβες:

❑ Δερματίτιδα άκρων, περιστοματικά,

ερυθρολεπιδώδης περιγεννητικά

Διάγνωση:

❑ Xρωματογραφία αερίων, έλεγχος 

αμινοξέων/οργανικών οξέων  στον

ορό και τα ούρα

Μεθυλμαλονική Οξυουρία
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▪ Περιλαμβάνει ετερογενή ομάδα

διαταραχών που χαρακτηρίζονται

απο τη συσσώρευση προιόντων 

μεταβολισμού του methyl-malonyl coA

▪ Επίπτωση 1:100000

▪ Γνωστές μεταλλάξεις γονιδίων

MUT, MMAA, MMAB, MMADHC

και MCEE 
▪ Ανεπάρκεια της adenosylcobalamin-

εξαρτώμενης methyl-malonyl coA μουτάσης

and propionic acidaemia: a description based on 38 cases. Br J Dermatol 1994;131:93-8.
Bodemer C, De Prost Y, Bachollet B, et al. Cutaneous manifestations of methylmalonic

Μεθυλμαλονική Οξυουρία
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▪ 9 χρ κορίτσι με επίμονη, μη επώδυνη, διηθητική,

ερυθρή βλάβη των μεγάλων χειλέων (6μήνες)

▪ Περιστασιακά επεισόδια διαρροικών κενώσεων

χωρίς πρόσμιξη αίματος

Βιοψία δέρματος: 

κοκκιωματώδης φλεγμονώδης βλάβη....

Ενδοσκοπικός έλεγχος:......

Νόσος Crohn

Keiler S, Tyson P, Tamburro J. Metastatic cutaneous Crohn's disease in children: case 

report and review of the literature. Pediatr Dermatol 2009;26:604-9.
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Οι δερματικές εκδηλώσεις σπάνια αποτελούν την αρχική εκδήλωση της νόσου.

Αν παρουσιαστούν σχεδόν πάντα προηγούνται των συμπτωμάτων του ΓΕΣ

Οι βλεννοδερματικές εκδηλώσεις της νόσου Crohn ταξινομούνται:

- Λανθάνουσες

1. κοκκιωματώδης (μεταστατική νόσος Crohn)

2. περιστοματική, περιπρωκτική εξέλκωση

- Αντιδραστικές

1.οζώδες ερύθημα (7%)

2. γαγγραινώδες πυόδερμα (1.4%)

3. αφθώδης στοματίτις (20%)

- Δευτερογενείς λόγω σιτιστικής έλλειψης απο δυσαπορρόφηση

1. Σύνδρομο δίκην εντεροπαθητικής ακροδερματίτιδας

Νόσος Crohn



Υποχρωμία χωρίς τη συμμετοχή των οφθαλμών

(διαταραχές τρίχας)

▪ Σύνδρομο Griscelli (αργυρόχροα μαλλιά, ανοσολογικό έλλειμα, 

νευρολογική διαταραχή)

▪ Σύνδρομο Elejalde

▪ Σύνδρομο Menkes (διαταραχή του στελέχους των τριχών, βαριά 

νευρολογική συνδρομή)

▪ Έλλειψη χαλκού

▪ Έλλειψη σελήνιου

▪ (σε ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια παρεντερική διατροφή)

Επίκτητη γενικευμένη υποχρωμία



Υποχρωματικές Κηλίδες Οζώδους Σκλήρυνσης

▪ 90% εμφανίζονται 

στη γέννηση

▪ Αριθμός (3-4/100)

▪ Ενισχύονται απο τη 

λυχνία του wood

▪ Σχήμα κυκλικό, δίκην 

κονφετί, 

χαρακτηριστικό 

οξύαιχμο

▪ Εντοπίζονται κυρίως 

στον κορμό, αλλά και 

τα άκρα

Int J Dermatol 

1999;38:565-572



Oζώδης Σκλήρυνση

ΚΡΊΤΗΡΊΟ

Η παρουσία τουλάχιστον 3 υπόχροων κηλίδων 

J CHILD NEUROL 2004;19:643-9



Φακοειδείς Κηλίδες

▪ Μέγεθος (3-15 χιλ)

▪ Σκουρόχρωμες

▪ Δεν εξασθενούν 

τους χειμερινούς 

μήνες

▪ Σε μεγάλο αριθμό 

συνδυάζονται με 

σύνδρομα

Cutis 2001;67(5):367-

370



Φακοειδείς Κηλίδες

Peutz-jeghers NS with multiple lentigines



Συνδυασμένη Δυσχρωμία

▪ Φυλοσύνδετο νόσημα (97% σε κορίτσια)

▪ 4 στάδια εξέλιξης

▪ Συνδυάζεται με διαταραχές από το ΚΝΣ, οφθαλμούς

J Am Acad Dermatol 

2002;47(2):169-

187,Arch Dermatol 

2003;139(9):1163-1170

Νόσος ακράτειας χρωστικής

(incontinentia pigmenti)



φυσαλλιδώδες
μυρμηκιώδες

υπερχρωματικό
υποχρωματικό



Διάχυτες Βλάβες 

Υπερμελάγχρωσης

Νόσος Addison

ΑCTCH-MSH

proopiomelanocortin

Εφηβη με συχνά επεισόδια:

▪ ναυτίας, εμέτων , κόπωσης,

▪ υποτροπιαζόντων κοιλιακών  αλγών  

▪ υπέρχρωση αυχένα 



Νεγροειδής Ακάνθωση

Yπερκερατωσικές/ Yπερχρωματικές βλάβες

▪ Αντίσταση στην ινσουλίνη

▪ Eνδοκρινολογικές διαταραχές 

(πολυκυστικές ωοθήκες, υποθυρεοειδισμός) 

▪ Χρήση συστηματικών

(στεροειδών/ αντιανδρογόνων)

▪ Παρανεοπλασματική εκδήλωση 

(λέμφωμα εντέρου/στομάχου)



Δακτυλιοειδή Κοκκιώματα

Πολλαπλές βλάβες ΔΚ συσχετίζονται με:

✓ Μειωμένα επίπεδα ινσουλίνης ορού

✓ Οικογενειακό ιστορικό ΣΔ

✓ Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση

✓ Καμπύλη ανοχής της γλυκόζης



▪ Παιδί 10 ετών

▪ Επίμονες εκζεματικές βλάβες

▪ IGE  12.000

▪ Ηωσινοφιλία

▪ Συχνές λοιμώξεις αναπνευστικού

Hyper IgE Σύνδρομο



Σπάνια Σύνδρομα Πρωτοπαθούς Ανοσοανεπάρκειας

◼ Aυξημένη IgE>2000 

◼ Ηωσινοφιλία

◼ Λοιμώξεις δέρματος και αναπνευστικού

◼ Εκζεματικές βλάβες

◼ Προδιάθεση για κακοήθειες

(λέμφωμα)

STAT3 and the Hyper-IgE syndrome: Clinical presentation, genetic origin, pathogenesis, novel 

findings and remaining uncertainties. Mogensen TH  

JAKSTAT. 2013 Apr 1;2(2):e23435

Υπερ IGE Σύνδρομα



▪ Ασύμμετρο πρόσωπο 

▪ Προέχον μέτωπο και πηγούνι

▪ Τραχύ δέρμα 

▪ Υπερτελορισμός

▪ Παραμονή νεογιλών  οδόντων

▪ Θολωτή υπερώα.

Υπερ IGE Σύνδρομα

Επικρατητικό STAT 3



▪ Εκζεματικές βλάβες 

βρεφική ηλικία (βαριές)

▪ Λοιμώξεις αναπνευστικού 

▪ Επίμονες ιογενείς  λοιμώξεις 

δέρματος 

HSV,VARICELLA,HPV

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

▪ Αλλεργικά Νοσήματα 

▪ Απουσία φαινοτυπικών

χαρακτηριστικών 

▪ Αυξημένη πιθανότητα κακοήθειας

▪ Νευρολογικές εκδηλώσεις  

Υπερ IGE Σύνδρομα

Αυτόσωμο Υπολειπόμενο DOCK8



❑ Καμία απο τις εκδηλώσεις του δέρματος δεν είναι 

απόλυτα ειδική για ένα συγκεκριμένο τύπο 

ανοσοανεπάρκειας

❑ Είναι η πληθώρα των εκδηλώσεων που θέτουν την 

υποψία ανοσοανεπάρκειας, μολονότι ο παρονομαστής 

είναι τελικά o ίδιος (διαταραχή ανοσοποιητικού)



Δερματικό λέμφωμα Τ κυττάρων

Σπογγοειδής Μυκητίαση

▪ Πιο συχνό στους ενήλικες

▪ Αυξανόμενη επίπτωση τα 
τελευταία έτη στους εφήβους

▪ Εκδηλώσεις

▪ Υπομελαγχρωτικές βλάβες

▪ Χρόνια κνησμώδης 
δερματίτιδα δίκην Ατοπικής Δ

▪ Ερυθροδερμία στον κορμό 
(SEZARY)

▪ Μέσος όρος διάγνωσης 5 
χρόνια

▪ Κακουχία, ανορεξία, απώλεια 
βάρους



Δερματομυοσίτ ιδα

▪ Αγγειοπάθεια (4-10 ετών)

▪ Μύες- Δέρμα (χαρακτηριστικό 

εξάνθημα)

▪ Συμμετρική κεντρομελική

αδυναμία

▪ Αδυναμία να ανέβει σκάλες

▪  CPK, LDH,   SGOT,

 SGPΤ



▪ Συστηματική  Νεκρωτική Αγγειίτιδα

▪ Μέσου μεγέθους αγγεία

▪ Αγόρια=Κορίτσια

▪ Μέση Ηλικία: 9 έτη

Οζώδης Πολυαρτηριίτιδα



Κλιν ικά  

◼ Πυρετός 

◼ Εξάνθημα 

◼ Οζίδια υποδόρια

◼ Απώλεια βάρους

◼ Μυαλγίες

◼ Αρθραλγίες

◼ Κοιλιακό άλγος

◼ Νεφρική Συμμετοχή 

Εργαστηριακά

◼  ΤΚΕ/CRP

◼ Αναιμία, Λευκοκυττάρωση,

Θρομβοκυττάρωση

◼ ANCA (-)

◼ Εργ. Ευρήματα ανάλογα  με 

το όργανο που συμμετέχει

Eleftheriou D et al, Systemic Polyarteritis Nodosa in the Young, Arthritis Rheum,

2013; 65: 2476–2485

Οζώδης Πολυαρτηριίτιδα



Κοκκιωμάτωση Wegener

▪ Κοκκιωματώδης  Αγγειίτιδα

▪ Μικρού και μεσαίου μεγέθους αγγεία 

▪ Αναπνευστικό (ανώτερο-κατώτερο )

▪ Νεφροί



Κλινικά 

▪ Πυρετός

▪ Απώλεια βάρους

▪ Κακουχία

▪ Χρόνια 

παραρρινοκολπίτιδα

▪ Ωτίτιδα

▪ Επιστάξεις 

▪ Πνευμονικές εκδηλώσεις

Κοκκιωμάτωση Wegener



Σύνοψις....

Ταξίδι.....

❖ Need to be vigilant!

❖ Learn to fix the puzzles!

❖ Good knowledge in Pediatrics never goes unrewarding!


