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Ανασκόπηση
Ο όγκος των δημοσιεύσεων του 2005 για 

θέματα που αφορούν στην Παιδιατρική Δερ-
ματολογία είναι τόσο μεγάλος που θα χρεια-
ζόταν ολόκληρο βιβλίο για να αποτυπωθεί. 
Στην παρούσα ανασκόπηση καταβλήθηκε 
προσπάθεια να αναφερθούν μόνο οι δημο-
σιεύσεις με άμεση χρησιμότητα στο θεράπο-
ντα ιατρό. Η σχετική έλλειψη δημοσιεύσεων 
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας οδήγησε 
στη συμπερίληψη άρθρου του 2004, το οποίο 
θεωρήθηκε σημαντικό στον αγώνα κατά της 
συγγενούς επιδερμόλυσης. Η υποκειμενικό-
τητα στην επιλογή των άρθρων αποτελεί ένα 
μειονέκτημα το οποίο μοιάζει αναπόφευκτο 
σε μια τέτοια προσπάθεια.

Δυστροφική πομφολυγώδης 
επιδερμόλυση (ΔΠΕ)

Ήδη από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 
2004, η ομάδα του Woodley από το Τμήμα 
Δερματολογίας του Πανεπιστημίου της Κα-
λιφόρνια είχαν δώσει όραμα ελπίδας στους 
ασθενείς και τους γονείς των παιδιών που 
έπασχαν από Δυστροφική Πομφολυγώδη 
Επιδερμόλυση (ΔΠΕ). Όπως είναι γνωστό, η 
ΔΠΕ συνιστά μια οικογένεια συγγενών, μη-
χανο-πομφολυγωδών διαταραχών που προ-
καλούνται από μεταλλάξεις στο γονίδιο CO-
L7A1, το οποίο κωδικοποιεί το κολλαγόνο 

τύπου VII. Το τελευταίο είναι το ουσιαστικό 
συστατικό των «αγκυροβολούντων ινιδίων» 
τα οποία είναι κριτικής σημασίας στην ένωση 
δέρματος-επιδερμίδας. Η επακολουθούσα 
εμφάνιση φυσαλίδων και διαβρώσεων στα 
σημεία τριβής μπορεί να οδηγήσει στο θάνα-
το ή να επιφέρει μόνιμες βλάβες. Με την εν-
δοδερματική έγχυση ανασυνδυασμένου τύ-
που VII κολλαγόνου σε ανοσοκατεσταλμένο 
ποντίκι, στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί δέρ-
μα ανθρώπινο με ΔΠΕ, διαπιστώθηκε πως 
το κολλαγόνο οργανωνόταν σε «αγκυροβο-
λούν ινίδιο» και αποκαθιστούσε τον κλινικό 
φαινότυπο της νόσου1.

Αποκατάσταση του δέρματος του 
εγκαυματικού παιδιού

Το πρόβλημα της αποκατάστασης του δέρ-
ματος του εγκαυματικού παιδιού αποτέλεσε 
το αντικείμενο μελέτης ομάδας από τη Λο-
ζάνη. Από μια τράπεζα κυττάρων εμβρυϊκού 
δέρματος δημιουργήθηκε δέρμα το οποίο 
συντέθηκε επάνω σε κολλαγόνο αλόγου. 
Με συνεχείς αλλαγές, ανά 3-4 ημέρες, έγι-
νε δυνατή η αποκατάσταση 8 παιδιών, ηλι-
κίας 14 μηνών έως 9 ετών, με περιορισμέ-
να ή εκτεταμένα εγκαύματα. Ενδιαφέροντα 
ήταν τα εξαιρετικά αισθητικά και λειτουργι-
κά αποτελέσματα με την τεχνική του βιολο-
γικού υποκατάστατου του δέρματος, χωρίς 

μάλιστα την ανάγκη γενικής αναισθησίας2. 
Μία άλλη ομάδα ερευνητών χρησιμοποίη-
σε με επιτυχία σε εκτεταμένα εγκαύματα ένα 
ανάλογο βιοσυνθετικό του δέρματος, αποτε-
λούμενο από ένα στρώμα νεογνικών κερα-
τινοκυττάρων και στρώμα «ζώντος» δέρμα-
τος από καλλιέργεια νεογνικών ινοβλαστών 
σε μήτρα βόειου κολλαγόνου3.

Νεογνικής αρχής πολυσυστηματική 
φλεγμονώδης νόσος

Η NOMID (Neonatal-Onset Multisystem 
Inflammatory Disorder, νεογνικής αρχής 
πολυσυστηματική φλεγμονώδης νόσος) εί-
ναι μια σπάνια, συγγενής, αυτοάνοση πά-
θηση η οποία χαρακτηρίζεται από επίμονη 
και μεταναστευτική κνίδωση που εμφανίζε-
ται με τη γέννηση, πυρετό με συνοδό ουδε-
τεροφιλία και προσβολή των αρθρώσεων, 
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και άλ-
λων οργάνων. Σύμφωνα με τελευταία δη-
μοσίευση, η μετάλλαξη του γονιδίου CIAS 
1, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των πυ-
ρινών, ευθύνεται για την πάθηση αυτή. Δε-
δομένου ότι οι πυρίνες κωδικοποιούν αρκε-
τές πρωτεΐνες που ρυθμίζουν τη φλεγμονή 
και την απόπτωση, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
να ερευνηθούν αυτά τα γονίδια ώστε να δι-
απιστωθεί πώς εισάγονται ή αναστέλλονται 
οι φλεγμονώδεις διαδικασίες4.

Τι νεότερο 
στην Παιδιατρική Δερματολογία

n ΓιωρΓος Χ. ΧΑϊΔεμενος1, μΑιρη Α. ΠΑΠΑκωνςΤΑνΤινου2, 
1Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Αν. Διευθυντής, νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών νόσων Θεσ/νίκης, 

2Παιδίατρος, Αν. Διευθύντρια, νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Θεσ/νίκης

Περίληψη: Η αναζήτηση και μελέτη των σημαντικότερων άρθρων που αναφέρονται στην Παιδιατρική 
Δερματολογία αποκάλυψε για το 2005 μια ενδιαφέρουσα ποικιλία στην επιμέρους θεματολογία. 
Η ανάλυσή τους έδειξε περιορισμένο εύρος δημοσιεύσεων στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. 
Αντίθετα, αφθονούσε η ανάλυση ενδιαφερόντων κλινικών περιστατικών. Οι θεραπευτικές και 
επιδημιολογικές μελέτες, στην πλειονότητά τους καλά ελεγμένες, κατόρθωσαν να μεγαλώσουν 
τη θεραπευτική και γνωσιολογική φαρέτρα των ιατρών. Η αποκάλυψη ωστόσο των μυστικών του 
ανθρώπινου οργανισμού επιμένει να προχωρεί με βήμα σημειωτόν.

Λέξεις ευρετηρίου: Παιδιατρική Δερματολογία, ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά, θεραπευτικές 
μελέτες, επιδημιολογικές μελέτες. 
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Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου
Οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου εκ-

δηλώνονται συνήθως με συμπτώματα από 
την κοιλιά και μεταβολή της γενικής κατά-
στασης των παιδιών. 

Υπάρχουν όμως και ασυμπτωματικές 
μορφές των νόσων αυτών, με αρχικές εκ-
δηλώσεις αποκλειστικά από το δέρμα και 
τους βλεννογόνους. 

Φλεγμονώδη χείλη με οίδημα των ού-
λων, έλκη του στόματος ή γαγγραινώδες 
πυόδερμα που προηγήθηκαν κατά 1-42 μή-
νες των συμπτωμάτων της φλεγμονώδους 
νόσου του εντέρου, συνήθως νόσου του 
Crohn, αναφέρθηκαν σε 9 παιδιά5. 

Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα
Ορισμένες επιδημιολογικές παρατηρήσεις 

που ήταν γνωστές στον ενήλικο πληθυσμό 
επιβεβαιώθηκαν και στα παιδιά. Η αυτοά-
νοση θυρεοειδίτιδα καταδείχθηκε πως είναι 
2,5 φορές συχνότερη στα παιδιά και εφή-
βους με λεύκη6, ενώ τα παιδιά με πολλές 
βλάβες δακτυλιοειδούς κοκκιώματος είχαν 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές ινσουλίνης και 
μέτρια διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη, συ-
γκριτικά προς την ομάδα ελέγχου7.

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Μία πολυκεντρική Γαλλική μελέτη ανα-

σκόπησης 155 παιδιών κάτω των 16 ετών 
με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο απο-
κάλυψε τα εξής ενδιαφέροντα ευρήματα: Το 
εξάνθημα των παρειών, η αρθρίτιδα και ο 
πυρετός ήταν οι αρχικές εκδηλώσεις της νό-
σου. Στο 1/3 όμως των ασθενών η πάθηση 
άρχισε με κοιλιακά άλγη, τα οποία οδήγη-
σαν σε λαπαροτομή 26 παιδιών. Νεφρική 
συμμετοχή διαπιστώθηκε στο 50% των πε-
ριστατικών8. 

Συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι
Είναι γνωστό πως οι συγγενείς μελανο-

κυτταρικοί σπίλοι συνδέονται με αυξημένη 
πιθανότητα ανάπτυξης μελανώματος. Στην 
ομάδα υποστήριξης των ανθρώπων με σπί-
λους, η οποία λειτουργεί στο Οχάιο από το 
1983, μελετήθηκαν και δημοσιεύθηκαν τα 
δεδομένα 1.008 νεογνών και παιδιών με με-
λάνωμα9. Εξελλάγησαν το 2,9% των μεγά-
λων μελανοκυτταρικών σπίλων. Στο 1/3 των 
περιπτώσεων η εξαλλαγή έγινε στον πρώ-
το ενάμισι χρόνο της ζωής. Οι άρρενες και 
όσα παιδιά παρουσίαζαν δορυφόρες βλά-
βες είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ η εντό-
πιση των σπίλων στο κεφάλι και τα άκρα 
συνδυαζόταν με χαμηλή πιθανότητα εξαλ-
λαγής, μόλις 0,3%. Το 6,7% των παιδιών 
που παρουσίαζαν περισσότερους από τρεις 
σπίλους, εμφάνισαν μελάνωμα. Εντυπωσι-
ακή παρότι απαισιόδοξη ήταν επίσης η πα-
ρατήρηση πως η προφυλακτική χειρουργική 
εξαίρεση των μεγάλων σπίλων δεν βοήθη-
σε στην αποφυγή εμφάνισης μελανώματος 
σε άλλες θέσεις9. 

Τα ευρήματα από μία ανάλογη βάση δε-
δομένων, η οποία λειτουργεί από το 1979 
στη Νέα Υόρκη, ελάχιστα διέφεραν από την 
προηγούμενη μελέτη10. Συνολικά, το 4,9% 
των 220 παιδιών που είχαν συγγενείς σπίλους 
ανέπτυξαν μελάνωμα. Ειδικότερα, το 2,3% 
των παιδιών που είχαν μεγάλου μεγέθους 
σπίλους και παρακολουθήθηκαν προοπτικά 
για διάμεσο διάστημα 4 ετών ανέπτυξαν με-
λάνωμα. Όσο μάλιστα ήταν μεγαλύτερος ο 
αριθμός των δορυφόρων σπίλων γύρω από 
το μεγάλο συγγενή μελανοκυτταρικό, τόσο 
αυξημένες οι πιθανότητες εμφάνισης μελα-
νώματος ή νευροδερματικής μελάνωσης. 
Ίδια άσχημη πρόγνωση είχαν και οι σπίλοι 
διαμέτρου άνω των 39mm.10.

Ο αριθμός των μελανοκυτταρικών σπίλων 

θεωρείται πως συνδέεται με την ανάπτυξη 
μελανώματος. 

Η μείωση του αριθμού τους θα μπορού-
σε να είναι ευεργετική για το μέλλον των 
παιδιών. 

Μερικές προηγούμενες μελέτες ήταν υπέρ 
της άποψης πως η χρήση των αντιηλιακών 
συνδεόταν με αυξημένη πυκνότητα των σπί-
λων, πιθανώς λόγω της υπερβολικής έκθεσης 
στον ήλιο. Υπήρχαν όμως τα προβλήματα 
της ανασκοπητικής φύσεως των εργασιών και 
της παρεμβολής άλλων παραμέτρων, όπως 
της προηγούμενης έκθεσης στον ήλιο και του 
φωτότυπου των εξεταζομένων. 

Το 2005 δημοσιεύθηκε μία τυχαιοποιη-
μένη, συγκριτική μελέτη από τον Καναδά, η 
οποία περιελάμβανε 309 παιδιά ηλικίας 6-
7 ετών και 9-10 ετών που χρησιμοποίησαν 
αντιηλιακά με δείκτη προστασίας άνω του 30 
SPF. Μετά από παρακολούθηση 3 ετών, τα 
παιδιά με αντιηλιακή προστασία είχαν ση-
μαντικά μικρότερο αριθμό σπίλων από την 
ομάδα ελέγχου. Αυτή η διαφορά ήταν ση-
μαντικότερη στα παιδιά με φακίδες11.

Δυσραφισμός
Ο συνδυασμός δύο τουλάχιστον συγγενών 

δερματικών ανωμαλιών, π.χ. της απόκλισης 
της μεσογλουτιαίας σχισμής και αμαρτώμα-
τος στην ίδια περιοχή, είναι ενδεικτικός υπο-
κείμενου δυσραφισμού και απαιτεί έλεγχο 
με μαγνητική τομογραφία. Κανένα από τα 
16 παιδιά με αποκλειστικό εύρημα ένα ομα-
λό αιμαγγείωμα της οσφυοϊεράς περιοχής 
δεν παρουσίαζε δυσραφισμό12.

Οι συγγενείς υπωνυχίες και ανωνυχίες 
Οι συγγενείς υπωνυχίες και ανωνυχίες 

μπορεί να υποκρύπτουν υποκείμενες σκε-
λετικές ανωμαλίες. Γι’ αυτό προτείνεται ο 
ακτινολογικός έλεγχος αυτών των ονυχικών 

Εικόνα 1. Δυσιδρωσικό έκζεμα στο πλαίσιο 
ατοπικού εκζέματος.

Εικόνα 2. Δυσπλαστικοί σπίλοι. Εικόνα 3. Λεύκη.
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εκδηλώσεων ακόμη και εάν αφορούν σε ένα 
ή δύο δάκτυλα13. 

Νεότερες θεραπευτικές επιλογές στην 
Παιδιατρική Δερματολογία

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι νε-
ότερες θεραπευτικές επιλογές στην Παιδια-
τρική Δερματολογία. Η αντιμετώπιση των 
παιδικών αιμαγγειωμάτων αποτέλεσε το αντι-
κείμενο μιας έρευνας από το Μεξικό14. Είναι 
γνωστό πως η ιμικουϊμόδη προάγει την πα-
ραγωγή της ιντερφερόνης άλφα, η οποία, 
χορηγούμενη συστηματικά, δρα με επιτυ-
χία στην παιδική αιμαγγειωμάτωση. Επιπλέ-
ον, προάγει τον αντιαγγειογόνο παράγοντα 
TIMP-1 και αυξάνει την απόπτωση των αγ-
γειακών όγκων. Η ιμικουϊμόδη εφαρμόσθη-
κε σε 10 παιδιά με αιμαγγειώματα ηλικίας 3-
7 μηνών, 5 φορές την εβδομάδα, επί 4-16 
εβδομάδες. Τα 4 παιδιά είχαν πλήρη λεύ-
κανση, 3 είχαν εξαιρετική απάντηση και ένα 
μόνο εγκατέλειψε λόγω ερεθισμού14.

Ανάλογα θετικά αποτελέσματα παρατηρή-
θηκαν και σε μια άλλη ομάδα 34 παιδιών με 
εξελισσόμενα αιμαγγειώματα που αντιμετω-
πίσθηκαν με ισχυρά τοπικά στεροειδή15. Στην 
ανασκοπητική αυτή μελέτη ανταποκρίθηκαν 
το 74% των ασθενών, παρουσιάζοντας κυρί-
ως διακοπή της εξέλιξης. Τα επιφανειακά αγ-
γειώματα έδωσαν καλύτερα αποτελέσματα, 
ενώ στο 34% υπήρξε πλήρης ίαση.

Σε ανασκόπηση 13 παιδιών ηλικίας 22 
μηνών έως 16 ετών με ανάστροφη ψω-
ρίαση που αντιμετωπίσθηκαν με αλοιφή 
Τacrolimus 0.1%, τα 12 παρουσίασαν πλή-
ρη ύφεση σε δύο εβδομάδες16. Το μοναδικό 
παιδί που δεν απάντησε είχε χρησιμοποιήσει 
αλοιφή 0.03%. Μειονέκτημα της μελέτης η 
σύγχρονη εφαρμογή ήπιων τοπικών στερο-
ειδών και αντιβιοτικών. Το Tacrolimus απο-
δείχθηκε ασφαλές, ενώ το καλό αποτέλε-

σμα παρέμεινε επί 11 μήνες σε 4 παιδιά16. Η 
ευεργετική δράση του ίδιου φαρμάκου έχει 
διαπιστωθεί ακόμη και σε συγκριτικές μελέ-
τες στην αντιμετώπιση της λεύκης. Σε μελέ-
τη ανασκόπησης 57 παιδιών ηλικίας 4-15 
ετών που χρησιμοποίησαν αλοιφή Tacroli-
mus τουλάχιστον για 3 μήνες, τα αποτελέ-
σματα ήταν πολύ καλά, ιδιαίτερα στο πρό-
σωπο και το λαιμό όπου υπήρχε βελτίωση 
στο 89%. Η απάντηση στον κορμό και τα 
άκρα ήταν 63%. Ο εστιακός τύπος της λεύ-
κης του προσώπου απάντησε καλύτερα από 
όλες τις μορφές. Τα αποτελέσματα ήταν πα-
ρόμοια και με τις δύο πυκνότητες του φαρ-
μάκου, 0.03% και 0.1%. Αντίθετα, η χρήση 
δύο φορές την ημέρα ήταν αποδοτικότερη 
από τη μία φορά τη μέρα17. Ενδιαφέρον εί-
χε η παρατήρηση πως τους καλοκαιρινούς 
μήνες η βελτίωση ήταν μεγαλύτερη, υπονο-
ώντας την «ευεργετικά» προσθετική δράση 
της υπεριώδους ακτινοβολίας. Εδώ όμως 
πρέπει να σημειωθεί μία πειραματική μελέ-
τη του 2005 σε πειραματόζωα, σύμφωνα 
με την οποία είναι απαραίτητο να εφαρμό-
ζονται αντιηλιακά προϊόντα παράλληλα με 
το Tacrolimus18.

Μία άλλη ανοικτή μελέτη έδειξε πως η UVB 
ακτινοβολία στενού φάσματος (311 nm), προ-
σέφερε πάνω από 75% βελτίωση στο 50% 
των ασθενών με λεύκη, μετά 5 μήνες θερα-
πείας, 2-3 φορές εβδομαδιαία19. 

Σχετικά με τον άλλο τοπικό αναστολέα 
της καλσινευρίνης, το Pimecrolimus, υπάρ-
χουν νεότερα δεδομένα σχετικά με τη χρή-
ση του στην ατοπική δερματίτιδα των παι-
διών. Συγκεκριμένα, παρατάθηκε κατά ένα 
ακόμη έτος μία προηγούμενη διπλή-τυφλή 
μελέτη που αφορούσε παιδιά ηλικίας 3-23 
μηνών20. Η κρέμα εφαρμοζόταν δύο φο-
ρές την ημέρα με τα πρώτα σημάδια ερε-
θισμού από τη νόσο, όπως ερυθρότητα ή/

και κνησμό. Επιτρεπόταν η χρήση μετρίως 
ισχυρών τοπικών στεροειδών όταν παρουσι-
άζονταν έντονες εξάρσεις της νόσου. Σε κα-
νένα ασθενή δεν χρειάσθηκε να διακοπεί η 
θεραπεία, ενώ σε δύο ασθενείς παρουσιά-
σθηκε ερπητικό έκζεμα. Η μείωση του ΕΑ-
SI, δηλ. του δείκτη μέτρησης της βαρύτητας 
της νόσου, ήταν 69% στους 3 μήνες και, το 
σημαντικότερο, η βελτίωση παρέμεινε στο 
τέλος της διετίας (71%). Επιπρόσθετα, η κρέ-
μα Pimecrolimus χρησιμοποιόταν αραιότερα 
και σε μικρότερες περιοχές στο τέλος του 2ου 
σε σύγκριση με το πρώτο έτος, λόγω βελτί-
ωσης της πάθησης. Το ποσοστό των βακτη-
ριακών λοιμώξεων, κυρίως του μολυσματι-
κού κηρίου, ήταν 10% ανά έτος, ενώ με τις 
συμβατικές θεραπείες αναφέρεται πως είναι 
40%. Το 75% των μικρών ασθενών ήταν 
ελεύθεροι ή σχεδόν ελεύθεροι βλαβών στο 
τέλος της διετούς αγωγής20.

Από το υλικό της ίδιας μελέτης διαπιστώ-
θηκε πως η χρήση της κρέμας Pimecrolim-
us στην πρώτη παιδική ηλικία δεν επηρεάζει 
την ανάπτυξη φυσιολογικής ανοσολογικής 
απάντησης στους εμβολιασμούς21. Σχετικά 
με την ασφάλεια του ίδιου φαρμάκου όταν 
εφαρμόζεται σε ατοπικά παιδιά ηλικίας 3-23 
μηνών επί 2ετία, στις αρχές του 2006 δημο-
σιεύθηκε μια ανασκόπηση 6 κλινικών και 4 
φαρμακοκινητικών μελετών που αφορού-
σε σε 1.133 παιδιά. Δεν διαπιστώθηκε αύ-
ξηση των μη δερματικών λοιμώξεων ή αύ-
ξηση της διαδερματικής απορρόφησης του 
φαρμάκου στα παιδιά μικρής ηλικίας, παρά 
τη μεγαλύτερη σχέση επιφάνειας/μάζας σώ-
ματος που παρουσιάζουν22.

Σύνδρομο Kawasaki
Σχετικά με το σύνδρομο Kawasaki, αξίζει να 

σημειωθούν οι κάτωθι μελέτες. Σε ανασκό-
πηση 106 ασθενών από τον Καναδά, τα παι-

Εικόνα 4. Λεύκη.
Εικόνα 5. Συγγενής μελαγχρωματικός 
σπίλος.

Εικόνα 6. Συγγενής πομφολυγώδης επι-
δερμόλυση.
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διά με καθυστερημένη διάγνωση, δηλ. μετά 
τη 10η ημέρα, διαπιστώθηκε 2,8 φορές με-
γαλύτερη πιθανότητα να εμφανισθούν ανευ-
ρύσματα των στεφανιαίων23. Τα παιδιά αυτά 
είχαν ορισμένα κλινικά σημεία όπως πυρετό, 
εξάνθημα, στοματικές βλάβες και οφθαλμία-
επιπεφυκίτιδα επί μακρό χρονικό διάστημα, 
καθιστώντας την ευαισθητοποίηση των ιατρών 
στην αναζήτηση δερματικών και βλεννογόνι-
ων εκδηλώσεων ως ουσιαστικής διαγνωστι-
κής σημασίας23. Στην Ιαπωνία διαγιγνώσκονται 
περί τα 15.000 νέα παιδιά με το σύνδρομο 
Kawaski κάθε δύο έτη! Τελευταία δεδομένα, 
ταξινομημένα ανά ηλικιακή ομάδα, έδειξαν 
πως εκείνα που είχαν ηλικία άνω των 6 ετών 
παρουσίαζαν συχνότερα υποτροπές (9% αντί 
για 2%)24. Καρδιαγγειακές ανωμαλίες ανευ-
ρέθησαν στο 20% των παιδιών μεγαλύτερης 
ηλικίας, καθιστώντας την ηλικία ως έναν ανε-
ξάρτητο παράγοντα κινδύνου24. Η προσθήκη 
της ασπιρίνης εξετάσθηκε σε μελέτη ανασκό-
πησης 162 ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν 
με iv IgG, 2gr/kg, σε μία έγχυση25. Το 85% 
των παιδιών απυρέτησαν το πρώτο 24ωρο. 
Δεύτερη έγχυση IgG χορηγήθηκε σε εννέα 
παιδιά (5,6%) που δεν είχαν απαντήσει και 
απυρέτησαν τα 6. Τουλάχιστον το 10% των 
ασθενών παρουσίαζαν ανωμαλίες των στεφα-
νιαίων τη στιγμή της διάγνωσης25. Νέες στεφα-
νιαίες βλάβες εμφάνισαν το 2,2% των παιδι-
ών που απάντησαν και το 25% εκείνων που 
δεν απάντησαν στην IgG. Μόνον 16 (18,7%) 
παιδιά αντιμετωπίσθηκαν στις πρώτες 5 ημέ-
ρες της νόσου και όλα απάντησαν αρχικά ευ-
νοϊκά στη θεραπεία. Η προσθήκη ασπιρίνης 
στην IgG δεν επηρέασε την απάντηση στη θε-
ραπεία, τη διάρκεια του πυρετού ή την εμφά-
νιση επιπλοκών από τα στεφανιαία25. Σε με-
τα-ανάλυση 8 μελετών που αποτέλεσαν το 
υλικό σύγκρισης της θεραπείας 862 παιδιών 
καταδείχθηκε πως η προσθήκη κορτιζόνης 

στην ασπιρίνη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο 
ανευρυσμάτων στα στεφανιαία26. Η ευνοϊκή 
απάντηση που είχαν στη χορήγηση Infliximab 
οι 13 από τους 16 ασθενείς με ανθιστάμενη 
νόσο, δίνει μια νέα προοπτική στην αντιμετώ-
πιση της νόσου του Kawasaki27. 

Μυρμηκιές
Η αντιμετώπιση των μυρμηκιών στα παιδιά, 

ιδιαίτερα τα ανοσοκατασταλμένα, μπορεί να 
αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Σε μια τέ-
τοια περίπτωση ενός 9χρονου κοριτσιού με 
οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και αποτυ-
χία όλων των συμβατικών θεραπειών, η το-
πική χρήση cidοfovir με μορφή κρέμας 3%, 
μια φορά την ημέρα επί 6 εβδομάδες, έλυ-
σε το πρόβλημα28. Το cidofovir (vistide) είναι 
νουκλεοτιδικό αντιιικό, ειδικό κατά του κυττα-
ρομεγαλοϊού στα άτομα με AIDS. Απορρο-
φάται όμως από το διαβρωμένο δέρμα και 
είναι τοξικό στα άτομα με νεφρική δυσλει-
τουργία, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται σε ση-
μαντική έκταση Ondansetron28. 

Αιμορραγία συγγενούς μελανοκυτταρικού 
σπίλου της περιγεννητικής περιοχής

Ένα κορίτσι 3 ετών με έντονο και επίμονο 
κνησμό που οδήγησε σε αιμορραγία συγγε-
νούς μελανοκυτταρικού σπίλου της περιγεν-
νητικής περιοχής έπρεπε να αντιμετωπισθεί 
λόγω του κινδύνου για τη ζωή της. Τελικά, 
το έντονο αίσθημα κνησμού κατεστάλη και 
ο κίνδυνος εξαλείφθηκε μόνο με τη χορήγη-
ση του εκλεκτικού αναστολέα της σεροτονί-
νης 5-ΗΤ3, Ondansetron29. 

Bλάβες τύπου “blueberry muffin”
Η παρουσία στο νεογέννητο βλαβών με 

χρώμα «βατόμουρου» και σχήμα στρογγυ-
λό πρέπει να οδηγήσει στην αναζήτηση εν-
δομήτριας λοίμωξης από τον ιό της ερυθράς 

ή τον κυτταρομεγαλοϊό και έλεγχο για απο-
κλεισμό αιματολογικών ή κακοήθων νόσων. 
Με την ανακοίνωση ενός νεογνού με βλάβες 
τύπου “blueberry muffin”, προστίθεται πλέ-
ον στη διαφορική διάγνωση και η ιστιοκυττά-
ρωση από κύτταρα Langerhans. Οι δερματι-
κές βλάβες υποχώρησαν, αλλά μετά ένα έτος 
παρουσιάσθηκαν οστεολυτικές αλλοιώσεις. 
Τελικά, όλες οι βλάβες υποχώρησαν με την 
πάροδο του χρόνου30. 

Δερματική οζώδης πολυαρτηρίτις
Η δερματική οζώδης πολυαρτηρίτις είναι 

σπάνια στα παιδιά και η αιτιοπαθογένειά της 
δεν είναι πλήρως γνωστή. Το 2005 προστέ-
θηκαν άλλοι 4 ασθενείς στα 70 περίπου πε-
ριστατικά της βιβλιογραφίας31. Η πάθηση 
αναγνωρίζεται από τα επώδυνα οζίδια, τον 
πυρετό και την απουσία συστηματικής συμ-
μετοχής. Η πορεία είναι χρόνια και υποτρο-
πιάζουσα. Απαραίτητη θεωρείται η εξέταση 
για υποκρυπτόμενη λοίμωξη από στρεπτό-
κοκκο και η αντιμετώπισή του.

Ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες
Οι ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες χα-

ρακτηρίζονται ιστολογικά από επιδερμιδική 
και/ή δερματική διήθηση από πολυμορφο-
πύρηνα, κλινική φλεγμονή, χωρίς την πα-
ρουσία μικροοργανισμών, και βελτίωση ή 
ακόμη θεαματική απάντηση στα συστηματι-
κά χορηγούμενα στεροειδή. Από την Ταϊπέι, 
περιγράφεται η περίπτωση ενός κοριτσιού 7 
ετών που έπασχε από σπειραματονεφρίτιδα 
και, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, συνύ-
παρξη ουδετεροφιλικής δερμάτωσης με την 
εικόνα του έμμονου επηρμένου ερυθήματος, 
υποκεράτειας φλυκταίνωσης και γαγγραινώ-
δους πυοδέρματος. Τα ευρήματα υποδηλώ-
νουν πως η ουδετεροφιλική δερμάτωση συ-
νιστά ένα συνεχές φάσμα οντοτήτων32.

Πολυεστιακή λεμφαγγειοενδοθη
λιωμάτωση με θρομβοκυτταροπενία

Η πολυεστιακή λεμφαγγειοενδοθηλιωμά-
τωση με θρομβοκυτταροπενία είναι μια νέα 
οντότητα που περιγράφηκε το 2004. Στο Συ-
νέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερμα-
τολογίας στην Ν. Ορλεάνη, τον περασμένο 
Φεβρουάριο, περιγράφηκε ακόμη ένα περι-
στατικό από το Τορόντο33. Το νεογέννητο είχε 
περί τα 50 μονόμορφα στρογγυλά, ελαφρά 
διηθημένα, ερυθροκύανα οζίδια διάσπαρτα 
στο σώμα. Ο αιματολογικός έλεγχος έδειξε 
98.000 αιμοπετάλια. Μια εβδομάδα αργό-
τερα, το βρέφος παρουσίασε μέλαινα και αι-

Εικόνα 7. Υποξύς ερυθηματώδης λύκος. Εικόνα 8. Ψωρίαση.
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ματέμεση με περαιτέρω πτώση των αιμο-
πεταλίων στα 42.000. 

Η διάγνωση τέθηκε με την ενδοσκόπη-
ση και την ιστολογική εξέταση. Η θεραπεία 
με στεροειδή και βινκριστίνη ομαλοποίησε 
την κατάσταση.

Xρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα
Η χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα απο-

τελεί εκδήλωση του τελικού σταδίου της 
λοίμωξης από Borrellia burgdorferi. Μέχρι 
τώρα έχει περιγραφεί μόνο σε τέσσερα παι-
διά. Σε ένα ακόμη 15χρονο παιδί υπήρχε 
καθυστέρηση στη διάγνωση επί 6 έτη, διότι 
εσφαλμένα θεωρήθηκε η βλάβη της ακρο-
δερματίτιδας στο γόνατο πως ήταν φλεβι-
κή ανεπάρκεια34. 

Σύνδρομο PHACES
Mε αφορμή την περιγραφή δύο κορι-

τσιών με φρούδα μορφή του συνδρόμου 
PHACES, επισημαίνεται πως τα κορίτσια με 
στερνική διαταραχή και αιμαγγειώματα μπο-
ρεί να έχουν ενδοκρανιακές ή καρδιαγγεια-
κές ανωμαλίες35. 

Μια ανατρεπτική άποψη εκφράσθηκε από 
το νοσοκομείο Salpetriere του Παρισιού. Η 
παράταση του QT και η κολπική βραδυκαρ-
δία που έχει αναφερθεί στα παιδιά από μη-
τέρες με αντι-SSA/Ro αντισώματα, φαίνεται 
πως συμβαίνουν ανεξάρτητα από την πα-
ρουσία των αντισωμάτων αυτών και πρέπει 
να αποδοθούν σε άλλα αίτια36. 

Ροδόχρους πιτυρίαση
Μετά από εξέταση του αίματος και δέρ-

ματος 14 παιδιών37, διαπιστώθηκε για μια 
ακόμη φορά πως η ροδόχρους πιτυρίαση 
οφείλεται σε επενενεργοποίηση των ερπη-
τοϊών 6 και 7. 

Ιός ανεμευλογιάςέρπητα ζωστήρα (VZV)
Παρότι η θνησιμότητα από λοίμωξη με 

τον ιό της ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα 
(VZV) μειώθηκε με τη χρήση του εμβολίου, 
τα περιστατικά της νόσου ίσως να αυξάνονται. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτή η εξέλιξη απαιτεί 
στενότερη επιδημιολογική παρακολούθη-
ση38. Η περιφερική παράλυση του προσώ-
που στα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών ίσως να 
κρύβει μια επανενεργοποίηση του VZV, ανε-
ξάρτητα από την παρουσία ή όχι εξανθήμα-
τος ζωστήρα39. Η λοίμωξη από τον παρβο-
ϊό Β19 μπορεί να οδηγήσει σε πορφυρικό 
εξάνθημα γενικευμένο ή με κατανομή όπως 
του μαγιώ της θάλασσας40.

Λοίμωξη από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, 
ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη

Είναι γνωστός ο κίνδυνος από τη βαρειά 
λοίμωξη από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, ιδι-
αίτερα τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη, ο οποί-
ος μεταδίδεται σε πληθυσμιακές κοινωνικές 
ομάδες εκτός νοσοκομείων. Τρεις από 14 
ανοσοεπαρκείς έφηβους κατέληξαν από τη 
λοίμωξη, σύμφωνα με μελέτη του 200541. Οι 
11 ασθενείς είχαν εξάνθημα με εικόνα απλού 
ή πολύμορφου ερυθήματος. Τα παιδιά ηλι-
κίας κάτω των 2 ετών ήταν περισσότερο εκτε-
θειμένα σ’ αυτόν τον κίνδυνο, σύμφωνα με 
άλλη μελέτη42. Το 60% είχε δερματικά απο-
στήματα και το 40% κυτταρίτιδα.

Δερματοϊνοσάρκωμα
Το παιδικό επηρμένο δερματοϊνοσάρκω-

μα είναι σπάνιο και πολλές φορές άτυπο. 
Στο 50% των περιπτώσεων είναι συγγενές. 
Με αφορμή ένα ακόμη περιστατικό της νό-
σου, τονίζεται η ανάγκη για ιστολογική εξέ-
ταση κάθε πλάκας που εμφανίζεται σχεδόν 
με τη γέννηση και δεν μπορεί να χαρακτη-
ρισθεί διαγνωστικά. Μόνο μια στις 10 φο-
ρές τίθεται η ορθή διάγνωση, διότι πρόκει-
ται για ένα βραδέως μεγεθυνόμενο μη ειδικό 
οζίδιο ή πλάκα43. 

Δερματικό λέμφωμα
Το δερματικό λέμφωμα στα παιδιά συνή-

θως έχει την κλινική εικόνα που συναντάται 
στους ενήλικες. Υπολογίζεται πως το 4-5% 
του συνόλου των περιστατικών εμφανίζεται 
πριν την ηλικία των 20 ετών. Σπάνια μπο-
ρεί να υπάρξει κλινική εικόνα που να δυ-
σκολεύει τη διάγνωση. Μια ειδική μορφή 
δερματικού λεμφώματος, το λεμφωματο-
ειδές δακτυλιοειδές ερύθημα, αναφέρθη-
κε σε 12χρονο κορίτσι με αχρωμικές πλά-
κες, και χρειάσθηκαν 6 μήνες μέχρι να τεθεί 
η ορθή διάγνωση. Οι λευκές πλάκες θεω-
ρούνται πως πρέπει να θέτουν την υποψία 
της σπογγοειδούς μυκητίασης, εάν συνυ-
πάρχει επίμονο και ασυμπτωματικό, σαφές, 
κνιδωτικό επηρμένο και μετακινούμενο όριο 
με υγιές κέντρο44.

Ανδρογενετική αλωπεκία
Η Α. Tosti από το Τμήμα Δερματολογίας 

της Μπολόνια, ανέφερε τα ευρήματα 4ετούς 
παρατήρησης 20 παιδιών ηλικίας 6-10 ετών 
με ανδρογενετική αλωπεκία. Η πάθηση πα-
ρουσιάζεται μετά την εφηβεία, οπότε αναμέ-
νεται να υπάρχει αρκετή τεστοστερόνη ώστε 
να μετατραπεί σε διϋδροτεστοστερόνη. Επο-

μένως δεν αναμένεται σε μικρότερες ηλικίες, 
εκτός των περιπτώσεων ανώμαλων επιπέδων 
ανδρογόνων. Στα παιδιά της μελέτης υπήρ-
χε θετικό οικογενειακό ιστορικό και απου-
σία ορμονικών διαταραχών. Παρότι μόνο τα 
12 ήταν κορίτσια, όλα είχαν «γυναικείου τύ-
που» αλωπεκία. Τα επίπεδα της δεϋδροεπι-
ανδροστερόνης 12 παιδιών ήταν εκείνα της 
αδρεναρχής, δηλαδή προέρχοταν από την 
επινεφριδιακή έκκριση ανδρογόνων, αλλά 
δεν παρατηρήθηκε πρώιμη εφηβεία45. 

Εκτοδερματικές δυσπλασίες
Οι εκτοδερματικές δυσπλασίες είναι συγ-

γενείς ανωμαλίες οι οποίες προέρχονται του-
λάχιστον από δύο από τα παρακάτω όργα-
να-εξαρτήματα: δέρμα, δόντια, τρίχες, νύχια. 
Έχουν περιγραφεί περί τα 170 σύνδρομα. Το 
2005 προστέθηκε ένα ακόμη, με την αφορμή 
12χρονου παιδιού με ανωμαλίες στα δόντια, 
αυτιά, ρινοδακρυϊκούς πόρους, βλέφαρα και 
στικτή ατροφία του οσχέου46. Το πιθανότε-
ρο είναι πως πρόκειται για νέο σύνδρομο το 
οποίο φαίνεται να ανήκει στο φάσμα δυσπλα-
σίας «αγκυλοβλέφαρο/εκτόδερμα».

Σύνδρομο κακοποιημένου παιδιού
Ένα συνοπτικό αλλά σημαντικό άρθρο 

δημοσιεύθηκε το περασμένο έτος σχετικά 
με τις εκδηλώσεις από το δέρμα του κακο-
ποιημένου παιδιού47. Μώλωπες, εγκαύματα 
και τραυματιμοί σε έμμορφους σχηματισμούς 
είναι οι συνήθης κλινική εικόνα. Άρθρο του 
2004 έδειξε πως το 57% των περιπτώσεων 
οφείλεται σε αδιαφορία, το 19% σε φυσι-
κή και το 10% σε σεξουαλική κακοποίηση, 
ενώ μόλις το 7% και 2% αποδίδονται σε 
ψυχολογική καταπίεση και ιατρική αδιαφο-
ρία αντίστοιχα48. 

Δεδομένου ότι μπορεί να θεωρηθούν 
εσφαλμένα ως κακοποίηση καταστάσεις και 
νοσήματα όπως οι μογγολικές κηλίδες, πομ-
φολυγώδες κηρίο, πολύμορφο ερύθημα, 
πορφύρα των Henoch-Schoenlein, ακρά-
τεια μελανίνης, οξεία λεμφοβλαστική λευ-
χαιμία και άλλα, είναι σημαντικότατη η λήψη 
ορθού ιστορικού. Θα ελεγχθεί κατά πόσον 
ταιριάζουν η εικόνα του τραυματισμού με 
το ιστορικό, η παρουσία πολλών τραυμα-
τισμών ή επισκέψεων στα «επείγοντα περι-
στατικά» των νοσοκομείων, η συνύπαρξη 
τραυμάτων από άλλα όργανα, όπως σκε-
λετός ή οφθαλμοί47. 

Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η καταγραφή 
των αιτίων της μη επίσκεψης των ασθενών 
στα πρώτα ραντεβού του Παιδοδερματολο-
γικού Ιατρείου.
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 Στη μελέτη από το Χογκ-Κογκ, το 20% των 
παιδιατρικών ασθενών ήταν ασυνεπείς στην 
πρώτη επίσκεψη. Η αιτία δεν ήταν η «ο μα-
κρός χρόνος αναμονής». Ως πιο συχνές αιτίες 
αναφέρθηκαν «η κατάσταση ήδη βελτιώθη-
κε» στο 43% και «λησμόνησα το ραντεβού» 
στο 25% των περιπτώσεων49. 
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The research and study of the main arti-
cles concerning Pediatric Dermatology, dis-
closed that during 2005 there was diver-
sity in their field of interest. Their analysis 
revealed a very small number of articles on 
basic and applied research. On the contrary, 
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to interesting, clinical case reports. Thera-
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