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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η επηδεξκνιπηηθή ηρζύαζε (EI) είλαη κηα ζπάληα θεξαηηλνπαζεηηθή ηρζύαζε (KPI, δείηε απηόλ ηνλ 

όξν), πνπ θαηά ηε γέλλεζε ν θαηλόηππνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία θιπθηαηλώλ  πνπ 

πξννδεπηηθά  εμειίζζεηαη ζε ππεξθεξάησζε.  

Ο επηπνιαζκόο όισλ ησλ ηύπσλ ησλ KPI ππνινγίδεηαη ζε 1 / 909.000 ζηε Γαιιία. Ο αθξηβήο 

επηπνιαζκόο ηεο ΔΙ είλαη άγλσζηνο.  

Τα βξέθε εκθαλίδνπλ ζηε γέλλεζε ή ιίγν κεηά, γεληθεπκέλε εξπζξνδεξκία, ,εληνλε εκθιαληζε 

θιπθηαηλώλ, ήπηα απνιέπηζε θαη επηθαλεηαθέο δηαβξώζεηο ηνπ δέξκαηνο ζηα ζεκεία 

κηθξνηξαπκαηηζκώλ θαη ζηηο πεξηνρέο πηπρώζεσλ. Οη ππεξθεξαησηηθέο πιάθεο θίηξηλν-θαθέ 

ρξνηάο, ζπρλά ζρεηίδνληαη κε έλαλ ήπην θαηλόηππν εξπζξνδεξκίαο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

αξγόηεξα, ζπλήζσο θαηά ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο δσήο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε 

ππεξθεξάησζε επηδεηλώλεηαη θαη ε εκθάληζε θιπθηαηλώλ  κεηώλεηαη, αιιά κπνξεί λα ζπλερίζνπλ  

λα εκθαλίδνληαη (κεηά από ηξαπκαηηζκό ηνπ δέξκαηνο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ). Η 

ππεξθεξάησζε είλαη πην ζπρλά γεληθεπκέλε, αιιά κεξηθνί αζζελείο έρνπλ εληνπηζκέλεο βιάβεο 

ζην δέξκα, ηδηαίηεξα ζηηο πηπρώζεηο ηεο πξόζζηαο απρεληθήο κνίξαο, ηνπ θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο 

θαζώο θαη ζηηο  γινπηηαίεο πηπρέο.  Σε νξηζκέλνπο αζζελείο παξαηεξείηαη παιακνπεικαηηαία 

ζπκκεηνρή . Σπρλά εκθαλίδεηαη θλεζκόο θαη δπζνζκία ηνπ δέξκαηνο, ελώ κπνξεί λα 

εκθαληζζνύλ δεξκαηηθέο κνιύλζεηο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ κεησκέλε 

εθίδξσζε, ηελ απνιέπηζε ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο θαη ηελ δπζηξνθία ησλ νλύρσλ. Σε 

ζνβαξέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα παξαηεξεζεί αλεπαξθήο ζσκαηηθή αλάπηπμε. Η EI επηκέλεη 

ζηελ ελήιηθε δσή, κε ππεξθεξάησζε πνπ πνηθίιεη σο πξνο ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζή ηεο. Μηα 

θιηληθή παξαιιαγή ηεο ΔΙ,  ε δαθηπιηνεηδήο ΔΙ (βιέπε ηνλ όξν απηό), ραξαθηεξίδεηαη από 

δαθηπιηνεηδή θαηαλνκή ησλ πνιπθπθιηθώλ εξπζεκαησδώλ ιεπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζπλήζσο 

ζηνλ θνξκό θαη ζηα άθξα θαη ηείλνπλ λα εμαθαλίδνληαη. 

Η λόζνο πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ηηο επηδεξκηθέο 

ππεξβαζηθέο  θεξαηίλεο 1 (KRT1: 12q13.13) θαη 10 (KRT10:17q21-q23) θαη  παξεκπνδίδνπλ ηνλ 

ζρεκαηηζκό ελδηάκεζσλ λεκαηίσλ ζηα ππεξβαζηθά θεξαηηλνθύηηαξα. Υπάξρεη ζπζρέηηζε 

γνλόηππνπ-θαηλόηππνπ, κε ηε παιακνπεικαηηαία ζπκκεηνρή λα ζρεηίδεηαη γεληθά κε κεηαιιάμεηο 

ζην KRT1. Η ζέζε ηεο κεηάιιαμεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ θαηλνηύπνπ.  

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εηθόλα θαη ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε ηεο βηνςίαο ηεο βιάβεο ηνπ 

δέξκαηνο, πνπ δείρλεη ππεξθεξάησζε κε νξζνθεξάησζε, ππεξθνθθίσζε θαη θπηηαξόιπζε ζην 

αλώηεξν ζηξώκα θαη ζηηο θνθθώδεηο ζηνηβάδεο (επηδεξκηθή ππεξθεξάησζε). Σηελ εμέηαζε κε 
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ειεθηξνληθό  κηθξνζθόπην  παξαηεξνύληαη ππεξβαζηθά θεξαηηλνθύηηαξα κε ζπζζσκαηώκαηα 

ελδηάκεζσλ ηληδίσλ θεξαηίλεο κε αθαλόληζην ζρήκα. Οη γελεηηθέο εμεηάζεηο επηβεβαηώλνπλ ηε 

δηάγλσζε.  

Σηε γέλλεζε, ε δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ ηνμηθή επηδεξκηθή λεθξόιπζε, ηελ 

θιεξνλνκηθή πνκθνιπγώδε επηδεξκόιπζε, ηελ αθξάηεηα ρξσζηηθήο ή ηελ εξπεηηθή ινίκσμε, 

ελώ ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα πεξηιακβάλεη άιια KPIs, όπσο ηελ επηθαλεηαθή ΔΙ θαη ηελ 

ηρζύαζε ύζηξημ ηύπνπ Curth Macklin (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Υπάξρεη δπλαηόηεηα 

πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο.  

Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη ζπνξαδηθέο. Οη ππόινηπεο πεξηπηώζεηο θιεξνλνκνύληαη κε 

απηνζσκαηηθό θπξίαξρν ηξόπν θαη πην ζπάληα κε απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν. Γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηηο πάζρνπζεο νηθνγέλεηεο.  

Η ζεξαπεία είλαη ζπκπησκαηηθή. Οη καιαθηηθέο νπζίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά, αιιά ε 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε.  Σε ζνβαξέο κνξθέο ηα ηνπηθά θεξαηνιπηηθά ή ε 

αζηηξεηίλε από ην ζηόκα κπνξεί λα βειηηώζνπλ ηηο ππεξθεξαησηηθέο βιάβεο, αιιά έρνπλ 

παξελέξγεηεο , όπσο είλαη ε επζξαπζηόηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη ε επηδείλσζε ησλ θιπθηαηλώλ. Οη 

πιύζεηο κε αληηζεπηηθό κεηώλνπλ ηνλ βαθηεξηαθό απνηθηζκό θαη ηελ δπζνζκία. Σε πεξηπηώζεηο 

βαθηεξηαθήο ινίκσμεο, ε αληηβηνηηθή ζεξαπεία είλαη απαξαίηεηε.  

Η ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ πνηθίιεη . Η ΔΙ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνηόηεηα δσήο θαη λα 

πξνθαιέζεη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο εκθάληζεο ηνπ δέξκαηνο, ηνπ άιγνπο, ηνπ 

θλεζκνύ, ηεο δπζνζκίαο ηνπ ζώκαηνο θαη / ή ησλ ππνηξνπηαδνπζώλ ινηκώμεσλ. Η ΔΙ κπνξεί 

επίζεο λα είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν ιόγσ κνιύλζεσλ θαη / ή 

αθπδάησζεο. 
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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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