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:: Υποϊδρωηική Eκηοδερμική Δυζπλαζία 

Αξηζκόο Orphanet: 238468 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ππντδξσηηθή εθηνδεξκηθή δπζπιαζία (HED) είλαη κηα γελεηηθή δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

εμσδέξκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από δπζκνξθίεο ησλ εθηνδεξκηθώλ  δνκώλ όπσο ην δέξκα, νη 

ηξίρεο, ηα δόληηα θαη νη ηδξσηνπνηνί αδέλεο. Απνηειείηαη από ηξείο θιηληθά ζρεδόλ δπζδηάθξηηνπο 

ππνηύπνπο κε ηελ κεησκέλε εθίδξσζε λα απνηειεί ην βαζηθό ζύκπησκα: ην  θπινζύλδεην 

ζύλδξνκν Christ-Siemens-Touraine (CST),  ην απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν (AR ) θαη ην 

απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό (AD) HED, θαζώο θαη έλαλ ηέηαξην ζπάλην ππόηππν κε θύξην 

ζύκπησκα ηελ αλνζναλεπάξθεηα (HED κε αλνζναλεπάξθεηα) (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). 

Η HED έρεη επηπνιαζκό πεξίπνπ 1/15.000. Σν ζύλδξνκν CST είλαη έλαο πην ζπρλόο ππόηππνο 

(80% ησλ πεξηπηώζεσλ), κε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηνπο άλδξεο 1/50.000 έσο 1/100.000 

γελλήζεηο. 

Η  HED ραξαθηεξίδεηαη από κηα ηξηάδα ζεκείσλ πνπ πεξηιακβάλεη αξαηά καιιηά (αηξίρσζε / 

ππνηξίρσζε), κε θπζηνινγηθνύο  (π.ρ. θσληθνύο) ή ειιείπνληεο νδόληεο (αλνδνληία / ππνδνληία) 

θαη κεησκέλε ή απνύζα εθίδξσζε, ιόγσ έιιεηςεο ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ (αληδξσζία / 

ειαηησκέλε εθίδξσζε), ε νπνία νδεγεί ζε δπζαλεμία ζηε δέζηε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

επαλαιακβαλόκελα, απεηιεηηθά γηα ηε δσή ππεξζεξκηθά επεηζόδηα. Σν δέξκα είλαη ιεπηό, μεξό 

θαη εθδεκαηώδεο κε πεξηνρέο κε ππεξθεξάησζε. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο αζζελείο πάζρνπλ 

από μεξνθζαικία (π.ρ. ρξόληα επηπεθπθίηηδα, βιεθαξίηηδα), μεξόηεηα ηνπ ξηλνθάξπγγα θαη 

ζπκπηώκαηα άζζκαηνο.  Η HED ζπλδέεηαη κε ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ, όπσο 

πξνέρσλ κέησπν, αξαηά θαη ιεπηά θξύδηα θαζώο θαη βιεθαξίδεο, ξπηίδεο θάησ από ηνπο 

νθζαικνύο, ραξαθηεξηζηηθή πεξηθνγρηθή ππέξρξσζε, ξίλα ζε ζρήκα ζέιαο θαη ππνπιαζία ηεο 

θάησ γλάζνπ. Η ρξώζε ησλ καιιηώλ είλαη ζπρλά απνύζα ή αλνηρηή. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί  

δπζηξνθία. Οη κνξθέο AD θαη AR επεξεάδνπλ θαη ηα δύν θύια εμίζνπ. ηε θπινζύλδεηε κνξθή, 

νη γπλαίθεο θνξείο κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθέο ή λα έρνπλ έλα επηόηεξν θαηλόηππν, πνπ 

πεξηιακβάλεη νιηγνδνληία, θσληθνύο θνπηήξεο, ππνηξίρσζε θαη κεηξίσο κεησκέλε εθίδξσζε. 

Η  HED νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα πνπ εκπιέθνληαη ζην κνλνπάηη ΝΡ-θΒ/ 

εθηνδπζπιαζίλεο θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε πνιιώλ εμσδεξκαηηθώλ δνκώλ. 

Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην EDA (Xq12-q13.1), πνπ θσδηθνπνηεί ηελ επηζειηαθή κνξθνγόλν 

εθηνδπζπιαζίλε-Α ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο ησλ όγθσλ, πξνθαινύλ ην 

ζύλδξνκν CST.  

Μεηαιιάμεηο ζην EDAR (2q13), πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ ππνδνρέα Α ηεο εθηνδπζπιαζίλεο, ή ζην 

γνληδίν EDARADD (1q42.3), πξνθαινύλ ηόζν ηελ AR όζν θαη ηελ AD HED.  

Μεηαιιάμεηο ηνπ IKBKG (Xq28) πξνθαινύλ ηελ HED κε αλνζναλεπάξθεηα. Μεηαιιάμεηο ζηα 

γνλίδηα WNT10A, TRAF6, NFKBIA ή EDA2R κπνξεί λα είλαη ππεύζπλα ζε νξηζκέλεο 
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πεξηπηώζεηο ηεο HED. Η δηάγλσζε ζπρλά ηίζεηαη κεηά από ππεξζεξκηθά επεηζόδηα ή κεηά από  

θαζπζηεξεκέλε αλαηνιή ησλ νδόλησλ. Η έιιεηςε ησλ ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ κπνξεί λα θαλεί κε 

βηνςία δέξκαηνο ή κε επεκβαηηθά, κε ζπλεζηηαθό κηθξνζθόπην ή ζε απνηππώζεηο κε γξαθίηε 

πνδηώλ / ρεξηώλ. Η ιεηηνπξγία ησλ ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηδξώηα πξνθαινύκελε από πηινθαξπίλε. Η δηάγλσζε 

επηβεβαηώλεηαη κε γελεηηθό έιεγρν.  

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιια είδε εθηνδεξκηθήο δπζπιαζίαο, όπσο ε νδνλην-

όλπρν-δεξκαηηθή δπζπιαζία θαη νξηζκέλεο κνξθέο ηρζύαζεο (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). 

Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε αλεμέιεγθηε έθζεζε ζε ζεξκόηεηα. Η ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο είλαη απαξαίηεηε ζε κσξά πνπ  ηνπνζεηνύληαη ζε ζεξκνθνηηίδα. ηα 

κεγαιύηεξα παηδηά ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνύλ κέηξα γηα θπζηθή ςύμε, π.ρ. ζπρλή θαηαλάισζε 

δξνζεξώλ πγξώλ, λα βξέρνληαη ηα ξνύρα ή λα θνξνύλ εηδηθά γηιέθα ςύμεο / θαιύκκαηα. Η 

πξώηκε νδνληηαηξηθή ζεξαπεία ζηνρεύεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ησλ νδόλησλ. Η νδνληηαηξηθή απνθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ζπρλά 

νζηηθά κνζρεύκαηα ή δηαδηθαζίεο αλύςσζεο ησλ ηγκνξείσλ πνπ αθνινπζείηαη από ηελ 

ηνπνζέηεζε νδνληηθώλ εκθπηεπκάησλ θαη θαηαζθεπή επηεκθπηεπκαηηθώλ πξνζζεηηθώλ 

εξγαζηώλ. Η HED κε αλνζναλεπάξθεηα απαηηεί αλνζνινγηθέο ζεξαπείεο ζε ζπλδπαζκό κε 

επηζεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ινηκώμεσλ ή κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ. 

Δάλ ε λόζνο δελ δηαγλσζηεί αξθεηά λσξίο, θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, ε ππεξζεξκία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εγθεθαιηθή βιάβε θαη ηειηθά ζάλαην. Με ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ θαηάιιειε 

αληηκεηώπηζε, νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο έρνπλ έλα θπζηνινγηθό πξνζδόθηκν επηβίσζεο. 
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Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε 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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