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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η Μαλακοπλακία είναι μια χρόνια πολυσυστηματική κοκκιωματώδης φλεγμονώδης νόσος που 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία μονών ή πολλαπλών μαλακών πλακών σε διάφορα όργανα 

του σώματος. Ο επιπολασμός είναι άγνωστος, αλλά έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία πάνω 

από 700 περιπτώσεις. Η μαλακοπλακία μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικίες, με μέση ηλικία 

κατά τη διάγνωση τα 50 έτη και επικράτηση στις γυναίκες. Οι περιπτώσεις στα παιδιά είναι 

σπάνιες. Είναι πιο συχνή σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια και ιστορικό διαβήτη, 

μεταμόσχευσης, λεμφώματος, θεραπεία με στεροειδή ή αλκοολισμό. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων (60-80%), η μαλακοπλακία επηρεάζει το ουροποιητικό σύστημα (ουροδόχος 

κύστη, νεφροί και ουρητήρες), και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις τοπικής επέκτασης 

(οπισθοπεριτοναϊκή περιοχή και λεμφαδένες). Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και άλλα 

όργανα, με το γαστρεντερικό σύστημα (αριστερό κόλον, σιγμοειδές, ορθό, στομάχι), να είναι η 

δεύτερη πιο κοινή εντόπιση (15%), ενώ άλλα είναι το γεννητικό σύστημα, το δέρμα, ο λαιμός, η 

γλώσσα, οι πνεύμονες, και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι ασθενείς είναι είτε ασυμπτωματικοί 

είτε παρουσιάζουν  κλινικά συμπτώματα που είναι μη ειδικά (πυρετός, πόνος) και ποικίλουν 

ανάλογα με τον εμπλεκόμενο όργανο. Σε περίπτωση συμμετοχής του ουροποιητικού 

συστήματος, οι ασθενείς παρουσιάζουν χρόνιες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και 

συμπτώματα όπως έπειξη και δυσκολία για ούρηση,  διαλείπουσα δυσουρία, αιματουρία και 

πρωτεϊνουρία. Στην περίπτωση της συμμετοχής του γαστρεντερικού, οι ασθενείς μπορεί να 

παρουσιάζουν συμπτώματα όπως επαναλαμβανόμενες διάρροιες, δυσπεψία, κοιλιακό άλγος, 

και αιμορραγία. 

Σε περίπτωση μαλακοπλακίας του γεννητικού συστήματος των θηλέων , οι ασθενείς συνήθως 

εμφανίζουν κολπική αιμορραγία . Η δερματική μαλακοπλακία εκδηλώνεται με  βλατίδες ή 

εξελκώσεις σε διάφορες περιοχές ( κοιλιά, πρόσωπο, περιπρωκτική περιοχή ) και συνοδεύονται 

με εξάνθημα και φαγούρα. Η μαλακοπλακία μπορεί να σχετίζεται με άλλες κοκκιωματώδεις 

νόσους, όπως η σαρκοείδωση και η φυματίωση , καθώς και με κακοήθειες (του προστάτη και  

του παχέος εντέρου ).  Η μαλακοπλακία  φαίνεται να οφείλεται σε διαταραχή στην ανταπόκριση 

σε βακτηριακή λοίμωξη. Τα μακροφάγα και τα μονοκύτταρα παρουσιάζουν ελαττωματική 

φαγολυσοσωματική δραστηριότητα : πραγματοποιείται η φαγοκυττάρωση των βακτηριδίων, 

αλλά δεν είναι σε θέση να τα πέψουν  πλήρως. Τα βακτήρια που έχουν υποστεί μερική πέψη 

συσσωρεύονται στο κυτταρόπλασμα και οδηγούν τα  κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος 

σε κοκκιωματώδη αντίδραση. Έχει προταθεί ότι η ελαττωματική φαγολυσοσωματική 

δραστηριότητα θα μπορούσε να οφείλεται σε μια μείωση της συγκέντρωσης της ενδοκυτταρικής 

κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης ( cGMP). Η διάγνωση της μαλακοπλακίας είναι 

δύσκολη λόγω της απουσίας ειδικών κλινικών συμπτωμάτων και απεικονιστικών 

χαρακτηριστικών. Η διάγνωση βασίζεται στην ενδοσκόπηση που αποκαλύπτει την παρουσία 

αγγειούμενων κίτρινων ή λευκών πολυποειδικών  οζιδίων ή πλακών. Η διάγνωση 

επιβεβαιώνεται με βιοψία του προσβεβλημένου ιστού. Η ιστολογική εξέταση αποκαλύπτει την 

παρουσία κυττάρων von Hansemann ( ιστιοκύτταρα με μικρούς πυρήνες και κοκκιώδες οξεόφιλο 
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κυτταρόπλασμα ) με σωμάτια Michaelis - Gutmann ( χρώση υπεριωδικού οξέος- Schiff και θετική 

χρώση von Kossa για  αποτιτανώσεις ) . Αυτή η ιστολογική εξέταση  είναι παθογνωμονική για 

μαλακοπλακία. Τα σωμάτια Michaelis-Gutmann πιθανότατα αντιστοιχούν σε αποτιτανωμένα 

έγκλειστα βακτηριδίων  που έχουν υποστεί μερική πέψη. Ανάλογα με το όργανο που 

προσβάλλεται, η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει :  πρωτοπαθείς ή μεταστατικούς όγκους, 

φλεγμονώδεις νόσους (σαρκοείδωση, νόσος του Crohn: Βλέπε αυτούς τους όρους), λοιμώξεις 

(φυματίωση, νόσος του Whipple: Βλέπε αυτούς τους όρους), και δερματικές μυκητιάσεις. Η 

θεραπεία συνίσταται σε αντιβιοτική θεραπεία με ενδοκυτταρικά μόρια (φθοριοκινολόνες, 

τριμεθροπρίμη- σουλφαµεθοξαζόλη). Επί του παρόντος, η διάρκεια της θεραπείας δεν είναι 

ακόμη τυποποιημένη. Σε περιπτώσεις ψευδο-όγκων, η χειρουργική αφαίρεση των βλαβών είναι 

απαραίτητη. Η πρόγνωση είναι συνήθως καλή. Ωστόσο, οι υποτροπές και οι επιπλοκές μπορεί 

να προκύψουν κατά τη διάρκεια των χρόνων, όπως η νεφρική ανεπάρκεια, σε περίπτωση 

συμμετοχής του ουροποιητικού συστήματος. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


