ΑΚΡΟΥΟΡΔΩΝΩΗ ΠΕΛΜΑΣΙΑΙΑ-ΚΟΙΝΩ ΜΤΡΜΗΓΚΙΕ.
Είλαη ζθιεξή θεξάηηλε πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο, ε νπνία έρεη ηξαρηά επηθάληα θαη πνιιέο
Φνξέο πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηνπ ζειώκαηνο.
Σα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο πνιιαπιαζηάδνληαη ζρεκαηίδνληαο ςεπδνόγθνπο.Σν ηκήκα
Σεο επηδεξκίδαο πνπ πξνζβάιιεηαη είλαη θεξαηηλνθύηηαξα. Ο ηόο ησλ αλζξσπίλσλ
ζεισκάησλ είλαη έλαο κηθξόο ηόο, δηπιήο έιηθαο DNA ηόο, ν νπνίνο απνηειείηαη από
πεξίπνπ 8.000 δεύγε λνπθινηηδίσλ. ην DNA ηνπ ηνύ βξίζθεηαη πξνζηαηεπκέλν ζε έλα
πξσηετληθό θαςίδην ην νπνίν δελ πεξηβάιιεηαη από πεξίβιεκα ιηπνπξσηετλεο,
πξνζθέξνληαο έηζη ζηνλ ηό κεγάιε ζηαζεξόηεηα ,όζνλ αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνύο
ερζξνύο ηνπ, πρ. δέζηε, αληηζεπηηθά θ.ι.π.
Ο ηόο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ πξνζβάιιεη κόλν αλζξώπνπο θαη δελ κεηαθέξεηαη
ε δώα. Πάλσ από 70 δηαθνξεηίθνη ηύπνη ηνπ ηνύ, έρνπλ απνκνλσζεί κε βάζε ηηο
δηαθνξέο ζηελ αθνινπζία ηνπ DNA.
Οη Μπξκεγθηέο ρσξίδνληαη θιηληθά ζηηο θνηλέο πνπ είλαη πνιύ ζπρλόηεξεο, θπξίσο ζηα
παηδηά, κε εληόπηζε ζηα ρέξηα.Μεγάιε ζπρλόηεηα ππάξρεη ζε εθήβνπο, κε εληόπηζε ζην
πξνζώπν θαη ζηε ξαρηαία επηθάλεηα ρεξηώλ θαη πεικάησλ.
Κπξίσο, ν ηόο, ζηνπο αλζξώπνπο κεηαδίδεηαη από κνιπζκέλα δάπεδα δεμακελώλ
θνιύκβεζεο θαη δεκνηηθώλ ινπηξώλ. ην πέικα, νη κπξκεγθηέο, ιόγν βάξνπο θαη
ζπκπίεζεο, πιαηύλνληαη, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο θαηά ηε βάδηζε ή ηελ νξζνζηαζία
λα πξνθαινύλ δπζθνξία ή πόλν. Πνιιάθηο είλαη ρξόληα θαηάζηαζε, ε νπνία
ππνηξνπνηάδεη. Οη κπξκεγθηέο ηνπ πέικαηνο, κπνξεί λα είλαη κνλήξεηο ή πνιιαπιέο, ζε
νκάδεο πνπ έρνπλ ηελ εκθάληζε θνπλνππηδηνύ ή κσζατθνύ.
Κνηλέο κπξκεγθηέο: Καηά βάζεη, όιεο νη κπξκεγθηέο είλαη ίδηεο, αιιά ε εκθάληζή
ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εληόπηζή ηνπο ζην ζώκα.
Δίλαη κνιπζκαηηθή, αιιά αβιαβήο ππεξπιαζία δέξκαηνο ή ζηελ επηπνιή ζηηβάδα ηνπ
δέξκαηνο θαη δελ πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε ξηδώλ, ζπόξσλ ή θιάδσλ. Σα καύξα
ζηίγκαηα, πνπ κεξηθέο θνξέο ηηο ζπλνδεύνπλ, είλαη ηξηρνεηδή, κέζα ζηα νπνία ην αίκα
έρεη ζξνκβεζεί ιόγσ ηεο γξήγνξεο δεξκαηηθήο ππεξπιαζίαο πνπ πξνθαιεί ν ηόο. Οη
θνηλέο κπξκεγθηέο, είλαη ζηεξεέο αθνξηδόκελεο, ζηξνγγπιέο ή αθαλόληζηεο
ππεξπιαζίεο κε ρξώκα ζαξθώδεο πξνο θαζηαλό θαη δηάκεηξν πεξίπνπ 6 mm.
Τπάξρνπλ επίπεδεο, δαθηπιηνεηδήο θαη λεκαηνεηδήο.
Οη επίπεδεο ζπλήζσο πξνθαινύλ θλεζκό. Παξαηεξνύληαη ζηνπο θαξπνύο, ηε ξάρε
ησλ ρεξηώλ, ην πξόζσπν, κε ρξώζε ζαξθώδε.
Οη δαθηπιηνεηδήο έρνπλ ρξώκα ζθνηεηλό θαη ζρήκα ζηξνγγπιό.
Οη λεκαηνεηδήο είλαη ππεξπιαζίεο κεγάινπ κήθνπο, ιεπηά λεκάηηα θαη βξίζθνληαη
θπξίσο ζηα βιέθαξα, ζηηο καζράιεο ή ζηνλ ηξάρειν παρύζαξθσλ αηόκσλ κέζεο
ειηθίαο.
Πεικαηηθέο κπξκεγθηέο: Δίλαη όκνηεο κε ηηο άιιεο, αιιά ιόγσ πίεζεο απνθηνύλ
ζρήκα επίπεδν. Η ππεξπιαζία πξνθαιεί δπζθνξία κε επίπνλε βάδηζε.
Δλ πξώηεο, ηνπνζεηνύληαη ζηα ππνδήκαηα βνεζεηηθά επηζέκαηα (αθξώδε ή
ζηιηθνλνύρα).

ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΏΠΙΗ
Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα:
Α. Σνπηθνί παξάγνληεο
αιηθπιηθό νμύ, ιαθηηθό νμύ, θαλζαξηδίλε, πνδνθπιιίλε, πνδνθπιινηνμίλε,
θινπνξαθίιε, κπιενκπθίλε θ.α. Ο ηξόπνο δξάζεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθόο, αιιά
δξνπλ θεξαηνιπηηθά, άιια θπηηαξνηνμηθά θαη άιια ζαλ αλαζηνιείο ηεο ζύλζεζεο ηνπ
DNA.
Β. Δπεκβαηηθά
Γηαζεξκνπιεμία, θξπνζεξαπεία (πγξό άδσην), ιέηδεξ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,
ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε.
Σν είδνο ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα δηαιέμνπκε ζα εμαξηεζεί από ην είδνο ηεο
κπξκεγθηάο, ηνλ αξηζκό απηώλ, ηελ εληόπηζε, ηελ ειηθία ηνπ αζζελνύο, ηελ επνρή
ηνπ έηνπο, ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο, θαζώο επίζεο θαη από ηηο πξνεγνύκελεο
ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο πνπ είραλ ρνξεγεζεί.
Πνδνινγηθή αληηκεηώπηζε: Δθ πξώηεο όςεο, ε δηάγλσζε κπξκεγθηά ή θάινο, δελ
είλαη επδηάθξηηε. Η δηαδηθαζία έρεη σο εμήο:
Λεηαίλνληαο αξρηθά ηελ ππεξθεξάησζε ηνπ δέξκαηνο, ζρήκαηνο εκθαλώο ζηεξεό,
ζαθώο αθνξηδόκελν, ζηξνγγπιό. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηείηαη δηαβξσηηθό δηάιπκα,
όπνπ βνεζά ζηελ απνθινίσζή ηεο. Πνιιάθηο, ηα ηξηρνεηδή αγγεία, ηα νπνία έρνπλ
ζξνκβσκέλν αίκαη, ελδερνκέλσο πξνθαινύλ, ειαθξά αηκνξξαγία, ζπλνδεπόκελε κε
πόλν. πλίζηαηαη, ρξήζε μπινθαΐλεο θαη αηκνζηαηηθό (πξόπνιε). Δλδείθλπηαη επίζεο
ην soft-laser. Ο αθαληζκόο ηεο απαηηεί δύν-ηξεηο ζπλεδξίεο, γηα ην ελδερόκελν
απνθπγήο ππνηξνπηαζκνύ.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε, γηα ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, είλαη ε ρξήζε ηνπ
θαηάιιεινπ πνδνινγηθνύ - εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ, ήηνη, ηξνρόο ςεθαζκνύ,
θξεδάθηα, λπζηέξηα θαη πάζεο θύζεο πνδνινγηθά εξγαιεία.

