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:: Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη ιχθύαση 
 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA461 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η φυλοσύνδετη υπολειπόμενη ιχθύαση (RXLI) είναι μία γενετική δερματοπάθεια που ανήκει στις 

διαταραχές της κερατινοποίησης που υπακούουν στους νόμους του Mendel (MEDOC) η οποία 

χαρακτηρίζεται από γενικευμένη υπερκεράτωση και απολέπιση του δέρματος. 

Η RXLI επηρεάζει σχεδόν αποκλειστικά άνδρες. Είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή ιχθύασης με 

εκτιμώμενη επίπτωση 1 στους 2000 – 1 στους 6000 άνδρες. 

Η έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να συμβεί ήδη κατά τις πρώτες ημέρες ζωής όταν 

παρατηρούνται γενικευμένα, μη ερυθηματώδη, πολυγωνικά, χαλαρά προσκολλημένα λέπια στο 

δέρμα. Αυτά τα λέπια αργότερα εξελίσσονται σε γκριζωπά ή μαυριδερά, προσκολλημένα λέπια 

τα οποία είναι εμφανή στον κορμό, στις εκτατικές και καμπτικές επιφάνειες των άκρων, και στο 

λαιμό (δίνοντας την εμφάνιση του "βρώμικου-λαιμού"). Συνήθως δεν προσβάλλονται οι πτυχές 

του δέρματος, οι παλάμες και τα πέλματα. Η λειχηνοποίηση μειώνεται με την ηλικία και κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί να παρατηρηθεί καθυστέρηση του τοκετού (ανεπαρκής 

διαστολή του τραχήλου). Εξω-δερματικές εκδηλώσεις όπως κρυψορχία παρατηρούνται σε 

περίπου 20% του συνόλου των περιπτώσεων, αλλά συνήθως δεν οδηγούν σε υπογοναδισμό.  

Θολερότητες του κερατοειδούς είναι συχνές, αλλά συνήθως δεν έχουν επίπτωση στην όραση. 

Το 40% των αγοριών πάσχει από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερδραστηριότητα, 

ως επί το πλείστον του τύπου της ελλειμματικής προσοχής. Το 25% των ασθενών πληρούν τα 

κριτήρια για κάποια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού ή συσχετιζόμενη δυσκολία 

γλωσσικής επικοινωνίας. Σπάνια, σοβαρά εξω-δερμικά συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν 

(π.χ. ανοσμία ή μονόπλευρη νεφρική απλασία), στην  περίπτωση αυτή η ιχθύαση θεωρείται ότι 

είναι μέρος ενός συνδρόμου (συνδρομική RXLI, δείτε αυτόν τον όρο). 

Η φυλοσύνδετη ιχθύαση είναι μια διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων της επιδερμίδας, 

που οφείλεται σε μεταλλάξεις απενεργοποιήσης ή αποκοπής  στο γονιδίο της  σουλφατάσης των 

στεροειδών<i> STS </ i> (Χρ22.3).  Το <i> STS </ i> κωδικοποιεί μια λιπιδική υδρολάση της 

κεράτινης στοιβάδας που συμμετέχει στην ρύθμιση της ομοιόστασης της διαπερατότητας και της 

απολέπισης του δέρματος μέσω της κατάλυσης της υδρόλυσης των στεροειδών σουλφατιδίων 

(π.χ. θειϊκής χοληστερόλης CSO4, θειϊκές στεροειδείς ορμόνες). Η ανεπάρκεια της STS οδηγεί 

σε αυξημένες ποσότητες CSO4 που αναστέλλουν τις πρωτεάσες σερίνης της επιδερμίδας, το 

οποίο στη συνέχεια οδηγεί σε μειωμένη απολέπιση των κερατινοκυττάρων με κατακράτηση της 

υπερκεράτωσης. Υπάρχουν μερικές, πολύ πιο σπάνιες, περιπτώσεις συνδρομικής RXLI που 

οφείλονται στην απάλειψη συνεχόμενων γονιδίων τα οποία επηρεάζουν γειτονικά γονίδια της <i> 

STS </ i>. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί στο σύνδρομο Kallman, τον υπογοναδοτροφικό 

υπογοναδισμό, τον οφθαλμικό αλβινισμό τύπου 1 (δείτε αυτούς τους όρους), ή την υπερτροφική 

πυλωρική στένωση. 

Η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά ευρήματα και το οικογενειακό ιστορικό. Επιβεβαιώνεται με 

βιοχημικές (ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού, μέτρηση δραστικότητας της STS σε ινοβλάστες ή 

λευκοκύτταρα) και μοριακές/κυτταρογενετικές αναλύσεις (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
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(PCR), φθορισμό με υβριδισμό in situ (FISH)). Η ιστολογική ή μικροσκοπική εξέταση του 

δέρματος είναι χρήσιμες για την διαφοροποίηση από την κοινή ιχθύαση. 

Η διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνει την κοινή ιχθύαση, τις συγγενείς αυτοσωματικες 

υπολειπόμενες ιχθυάσεις (ARCI), δηλαδή την πεταλοειδή ιχθύαση, τη συνδρομική RLXI, ή την 

ανεπάρκεια πολλαπλών σουλφατασών (δείτε αυτούς τους όρους). 

Οι μετρήσεις στεροειδών στα μητρικά ούρα και στον ορό μπορεί να δείξουν μειωμένα επίπεδα 

οιστρογόνων. Συνεπώς, το RXLI μπορεί να ανιχνευθεί <i> in utero </ i>, όταν τα μητρικά 

επίπεδα οιστριόλης μετρώνται για την προγενετική ανίχνευση  του  σύνδρομου Down ή άλλων 

διαταραχών. 

Η XLRI κληρονομείται με το φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο: επηρεάζει τους άνδρες και 

μεταβιβάζεται μέσω γυναικών φορέων. Σπάνια έχουν αναφερθεί γυναίκες ασθενείς. 

Η θεραπεία συνίσταται στην ενυδάτωση και το μαλάκωμα του δέρματος με τη χρήση λιπαντικών 

ελαίων λουτρού και μαλακτικών που περιέχουν υγραντές και κερατολυτικά (π.χ. ουρία, γαλακτικό 

οξύ και γλυκερίνη). Για ενήλικες ασθενείς τα συστημικά ρετινοειδή είναι μια επιλογή, δηλαδή κατά 

τη διάρκεια του χειμώνα, όταν η ιχθύαση είναι συχνά πιο σοβαρή. 

Η RXLI είναι μια καλοήθης μορφή ιχθύασης. Η ιχθύαση είναι χρόνια, αλλά η υπερκεράτωση και 

η απολέπιση μπορεί να βελτιωθούν κάπως με την ηλικία. Το προσδόκιμο ζωής είναι 

φυσιολογικό. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία 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. 

 

 

 


