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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η ππνιεηπόκελε δπζηξνθηθή γεληθεπκέλε πνκθνιπγώδεο επηδεξκόιπζε (RDEB), επίζεο
γλσζηή σο ηύπνο RDEB κε -Hallopeau-Siemens, απνηειεί κηα ππνθαηεγνξία ηεο DEB (βι. ηνλ
όξν απηό), πνπ ραξαθηεξίδεηαη από γεληθεπκέλε εκθάληζε θιπθηαηλώλ ζην δέξκα θαη ηνπο
βιελλνγόλνπο, πνπ δελ ζπζρεηίδνληαη όκσο κε ζνβαξέο παξακνξθώζεηο. Ο αθξηβήο
επηπνιαζκόο ηεο είλαη άγλσζηνο, αιιά απηόο ν ππνηύπνο απνηειεί ην δεύηεξν πην ζπρλό ηύπν
RDEB, ν πξώηνο είλαη ε ζνβαξή γεληθεπκέλε RDEB (RDEB- sev gen, δείηε απηόλ ηνλ όξν). Ο
επηπνιαζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ ηύπσλ RDEB, κε εμαίξεζε ηελ RDEB- sev gen, έρεη
ππνινγηζζεί ζε 1/2. 040. 816 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Κάησ από ηνλ όξν RDEB- άιινη ηύπνη
νκαδνπνηείηαη έλα θάζκα θαηλνηύπσλ, πνπ εκθαλίδνπλ πνηθίιε ζνβαξόηεηα ζηελ ζπκκεηνρή
ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ βιελλνγόλσλ. Η αζζέλεηα εθδειώλεηαη θαηά ηε γέλλεζε ή θαηά ηε
λενγληθή πεξίνδν κε γεληθεπκέλεο θιύθηαηλεο. Καηά ηε γέλλεζε κπνξεί επίζεο λα παξαηεξεζεί
ζπγγελήο απιαζία δέξκαηνο (εθ γελεηήο έιιεηςε ηνπ δέξκαηνο) . Η επνύισζε ησλ θιπθηαηλώλ
έρεη ζαλ απνηειέζκαηα ηελ αλάπηπμε θερξσκάησλ, αηξνθηθώλ νπιώλ (ιηγόηεξν ζνβαξέο από ό,
ηη ζην RDEB- sev -gen), δπζηξνθηθώλ λπρηώλ θαη, πεξηζηαζηαθά, βιαηίδσλ ζαλ νπιή κε ρξώκα
ειεθαληόδνλην-ιεπθό( albopapuloid lesions θαη αλσκαιίεο ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο. Σε
κεξηθνύο αζζελείο, ε νπινπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάπνηνπ βαζκνύ ςεπδνζπλδαθηπιία
θαη ζηελ απώιεηα ησλ λπρηώλ. Η εμσδεξκαηηθή ζπκκεηνρή είλαη παξόκνηα, αιιά ιηγόηεξν
ζνβαξή από ό, ηη ζηε ζνβαξή γεληθεπκέλε RDEB, ρσξίο παξακνξθώζεηο ρεξηώλ / πνδηώλ πνπ
λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα απηή. Κνηλέο είλαη νη αιινηώζεηο ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα θαη ε
ππεξβνιηθή νδνληηθή ηεξεδόλα. Οη αζζελείο έρνπλ ρακειόηεξν θίλδπλν γηα ζηέλσζε ηνπ
νηζνθάγνπ θαη βιάβε ηνπ θεξαηνεηδνύο από όηη απηνί κε RDEB-sev- gen. H θαζπζηέξεζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ε αλαηκία είλαη αζπλήζηζηα, όπσο ζπάληα είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ
νπξνπνηνγελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Οη αζζελείο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηύμνπλ
αθαλζνθπηηαξηθό θαξθίλσκα (35,8% από ηελ ειηθία ησλ 50 εηώλ, ζύκθσλα κε ην εζληθό κεηξών
ηεο πνκθνιπγώδνπs επηδεξκόιπζεο ησλ ΗΠΑ (U.S. EB).Η αζζέλεηα πξνθαιείηαη από
κεηαιιάμεηο εληόο ηνπ γνληδίνπ ηνπ θνιιαγόλνπ ηύπνπ VII (COL7A1) πνπ νδεγνύλ ζε κεηαβνιή
ηεο ιεηηνπξγίαο ή ζηε κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ θνιιαγόλνπ VII. Έηζη εκπνδίδεηαη ε
ζπγθξόηεζε ηνπ ζε κηθξνηλίδηα πνπ αγθπξνβνινύλ ηε βαζηθή κεκβξάλε ζηελ ππνθείκελε
επηδεξκίδα, κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε αληίζηαζε ηνπ δέξκαηνο ζε κηθξά ηξαύκαηα.
Υπνπηεπόκαζηε ηελ δηάγλσζε κε ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη επηβεβαηώλεηαη κε ηελ ραξηνγξάθεζε
αλνζνθζνξίδνλησλ αληηγόλσλ ή / θαη ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην ζε δείγκαηα από ην δέξκα πνπ
δείρλεη έλα πεδίν απνθνπήο πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην ππθλό πέηαιν ηεο βαζηθήο ζηηβάδαο ηνπ
δέξκαηνο. Γελεηηθόο έιεγρνο επηβεβαηώλεη ηε δηάγλσζε. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη
άιιεο κνξθέο EB. Επίζεο πξέπεη λα εμεηαζηνύλ, θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν, ε ζπγγελήο
απιαζία ηνπ δέξκαηνο, ε ινίκσμε από απιό έξπεηα, ε ζπγγελήο δηαβξσηηθή θαη θπζαιηδώδεο
δεξκαηνπάζεηα, ε επηδεξκνιπηηθή ηρζύαζε, ε γξακκηθή IgA πνκθνιπγώδεο δεξκαηίηηδα, ην
πνκθνιπγώδεο πεκθηγνεηδέο, ε λενγληθή πέκθηγα θαη ΠΚ, ην πνκθνιπγώδεηο θεξίν θαη ην
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ζηαθπινθνθθηθό απνθνιηδσηηθό ζύλδξνκν ηνπ δέξκαηνο (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο) Η
πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή ζε θπήζεηο πςεινύ θηλδύλνπ κέζσ αλάιπζεο DNA.
Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν.
Η δηαρείξηζε είλαη πξνιεπηηθή: πξνζηαηεπηηθά πιηθά ηνπ δέξκαηνο κεηώλνπλ ηηο θιύθηαηλεο θαη ε
πξνζεθηηθή θξνληίδα ηνπ ηξαύκαηνο πξνιακβάλεη ηελ δεπηεξνγελή κόιπλζε θαη κεηώλεη ηηο
νπιέο. Η ζηνκαηηθή πγηεηλή είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηεξεδόλαο. Οη δηαηξνθηθέο
αλάγθεο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ από έλαλ δηαηηνιόγν. Η ζηέλσζε ηνπ νηζνθάγνπ
αληηκεησπίδεηαη κε δηάηαζε κε κπαιόλη θάησ από αθηηλνζθνπηθή θαζνδήγεζε. Η ηαθηηθή
παξαθνινύζεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ SCC. Η ζεξαπεία ηνπ SCC είλαη
ρεηξνπξγηθή θαη πεξηιακβάλεη εθηνκή πιήξνπο πάρνπο κε επξέα πεξηζώξηα. Σηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο, ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο είλαη θπζηνινγηθό. Ωζηόζν, ππάξρεη απμεκέλνο
θίλδπλνο αλάπηπμεο κεηαζηάζεσλ από ην αθαλζνθπηηαξηθό θαξθίλσκα κε ζπλνιηθό θίλδπλν
ζλεζηκόηεηαο 21,5% από ηελ ειηθία ησλ 55, ζύκθσλα κε ην εζληθό κεηξών ηεο πνκθνιπγώδνπs
επηδεξκόιπζεο ησλ ΗΠΑ.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.
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