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A pelenkadermatitis (PD) a csecsemõk egyik leg-
gyakoribb akut gyulladásos bõrbetegsége. A bõrfo-
lyamat kezdeti stádiumában enyhe erythema, ké-
sõbb infiltráció, oedemás duzzanat, maceráció, fe-
lületes nedvedzõ eróziók, ulcerációk, kivételesen
papulonodulosus képletek észlelhetõk, ez utóbbit
granuloma gluteale infantum (GGI) elnevezéssel il-
letik. A PD kialakulásában számos tényezõ játszik
szerepet, pl. pelenka dörzsölõ hatása, nedvesség,
vizelet és széklet degradációs termékek, bõr
pH-emelkedése, mikroorganizmusok, antibioti-
kumok, nutricionális defektusok, elégtelen bõr-
ápolás (1). A GGI patogenezise azonban tisztázat-
lan, általában 1-2 hónap alatt gyógyul.

Esetismertetés

A 9 hónapos lánycsecsemõben felsõ légúti infekció
kapcsán PD alakult ki, melyre háziorvosa oralis an-
tibiotikum és lokális szteroid tartalmú, késõbb
Neogranormon kenõcsös kezelést javasolt. Átme-

neti javulás után 2 héttel késõbb a nagyajkakon és
a combok belsõ-felsõ részén hypereamiás környe-
zetben szürkésbarna papulonodulosus képletek
alakultak ki (1. ábra). A klinikai kép alapján a GGI
diagnózisát valószínûsítettük. Szövettani vizsgálat
céljából bõrbiopsia történt, és Candida albicans
okozta szuperinfekció gyanúja miatt a lokális
Neogranormon kezelést oralis fluconazol (Diflu-
can®) adásával egészítettük ki. A szövettani lelet:
az epidermis felszíni kiszélesedése, ortokerato-
tikus hyperkeratosisa, alatta prominensebb granu-
laris sejtréteg észlelhetõ. A kiszélesedett epider-
misben helyenként spongiosis, a papillaris dermis-
ben és a reticularis dermis felsõ részében bevérzé-
seket is tartalmazó microabscessusok figyelhetõk
meg (PAS reakcióval és ezüstözéssel kórokozó je-
lölõdés nélkül), környezetükben krónikus lobsej-
tekkel és eosinophil sejtekkel. A papillaris dermis-
ben dilatált érátmetszetek, vasculitisre utaló jelek
nélkül. Malignitás nem igazolható. Vélemény: kró-
nikus kontaktdermatitis, a dermis felsõ részében
akut lobosodással és microabscessusokkal (2. áb-
ra). A továbbiakban, feltételezve az egyszer hasz-
nálatos pelenka és a törlõkendõ esetleges kontakt-
dermatitist okozó hatását, csak vizes-szappanos le-
mosást, indifferens popsikenõcs (Ung. Choleste-
rinatum pro infantum FoNo) és textilpelenka hasz-
nálatát javasoltuk. Ezt követõen fokozatos javulás
következett be (3. ábra), 2 hónap alatt teljes gyó-
gyulás.
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Granuloma gluteale infantum
(papulonodularis pelenkadermatitis)

Granuloma gluteale infantum (papulonodular diaper dermatitis)

2. ábra: A: Ortokeratoticus hyperkeratosis.
B: Bevérzéseket tartalmazó microabscessusok.

1. ábra: A: Szürkésbarna papulonodulosus képletek.
B: Hyperaemiás, infiltrált plakkok.



Granuloma gluteale infantum

A GGI elsõ leírója 1971-ben Tappeiner és Pleger
(2) volt. A GGI rendszerint 2–9 hónapos korú cse-
csemõkben, a pelenkával fedett terület konvex fel-
színein alakul ki, a nagyajkakon vagy a scrotumon,
a farpofákon és a combok felsõ részén 5–30 mm-es
ovális vagy hosszúkás, szürkéspirosasbarna papu-
lák és nodulusok formájában. A patogenezis nem
tisztázott, primer irritatív dermatitis, egyszer hasz-
nálatos pelenka, mûanyag bugyi, lokális kortiko-

szteroidok használata és Candida-infekció lehet-
nek az etiológiai tényezõk. Differenciáldiagnoszti-
kai szempontból mastocytoma, juvenilis xantho-
granuloma, Langerhans-sejtes histiocytosis, scabi-
eses csomó, leukaemiás infiltratum, Kaposi-sarco-
ma mérlegelendõ. Makacs esetben szövettani vizs-
gálatot kell végezni, mely általában megfelelõen
informatív: a gyulladásos infiltrátumban neutro-
phil, lymphocyta, eosinophil és plasmasejtek ész-
lelhetõk, olykor gombaelemek is fellelhetõk. Az el-
nevezésben a „granuloma” sokkal inkább a klinikai
morfológiai megjelenésre, semmint a jellegzetes
szöveti elváltozásra utal. Ennek figyelembe vételé-
vel talán szerencsésebb lenne a papulonodularis
pelenkadermatitis elnevezés használata (3). A GGI
1–2 hónap alatt spontán regrediál, ha a lokális
kortikoszteroid kezelést mellõzzük és kizárólag in-
differens popsikenõcsöt használunk, de kísérõ
Candida-infekció esetén oralisan antimikotikumot
is kell adni. A megelõzés legfontosabb elemei a
gyakori pelenkacsere, az egyszer használatos pe-
lenka helyett textilpelenka használata és az irri-
tánsok kerülése, azonban egyes szerzõk az ismét
terjedõben levõ textilpelenka használatának mel-
lõzését javasolják (3-5). Újabban a helyi kezelés-
nél calcineurin inhibitor készítmények is hatásos-
nak bizonyultak (5).
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Útravaló tudnivaló

• Granulomatosus (vagy papulonodulosus) pelenkadermatitisben elsõsorban malignitás kizárása céljá-
ból szövettani vizsgálat mérlegelendõ.

• PD kezelése során a GGI megelõzése érdekében a szteroidtartalmú externák, egyszerhasználatos pe-
lenkák és törlõkendõk használata kerülendõ, helyettük indifferens popsikenõcs, szappanos lemosás
és textilpelenka használata javasolt

3. ábra: Hat héttel késõbb papulák és nodulusok már nincsenek,
helyükön még livid maculák láthatók.
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Tesztkérdések

1. Granulomatosus pelenkadermatitis kezelésére nem
javasolt:
a) Indifferens popsikenõcs (pl. Ung. Cholesterinatum pro
infantum)
b) szappanos lemosás, textilpelenka
c) kortikoszteroid tartalmú kenõcs
d) gyakori pelenkacsere
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TALLÓZÓ

A bõr, mint az „atopiás
menetelés” prevenciójának kulcsa

The skin as a target for prevention of the atopic
march
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Az atopiás dermatitis (AD) az „atopiás menetelés”
legkorábbi manifesztációja. Az elmúlt években az
allergiás betegségek patogenezisében az epithe-
liás barrier diszfunkciója az érdeklõdés közép-
pontjába került, és evidenciaként tartják számon,
hogy az AD-re jellemzõ bõrbarrier-károsodás kiin-
dulópontja az allergiás szenzitizációknak és a töb-
bi allergiás betegségnek. Amennyiben a károsodott
bõrbarrier helyreállítható és az AD-vel járó gyulla-
dás megszüntethetõ, akkor az ételallergia és a töb-
bi allergiás betegség incidenciája csökkenthetõ.
Különösen a csecsemõk korán kezdõdõ és súlyos
AD-jében a barrierfunkció károsodásával együtt
jár a stratum corneum ceramidtartalmának csökke-
nése is. Kimutatták, hogy a tünetmentes bõrterüle-
teken is károsodott a bõrbarrier. Amennyiben az
elsõ élethetekben a barrierfunkció károsodás mel-
lett fillagrin (FLG) géndefektus és atopiára nézve
pozitív családi anamnézis is fennáll, nagy az AD
kialakulásának a valószínûsége. A károsodott bõr-
barrier következtében a környezeti allergének és
baktériumok könnyen penetrálnak a bõrbe és aller-
giás szenzitizációt hoznak létre – ezt a koncepciót
állatkísérletek is igazolták. Klinikai vizsgálatok so-
rán bizonyították, hogy az elsõ élethetektõl fogva
alkalmazott bõrbarriert helyreállító kezeléssel,
emollinsek rendszeres használatával 50%-kal

csökkenthetõ az AD kialakulásának a valószínûsé-
ge. A tanulmányokban a lipidgazdag és ceramid
domináns emollienseket, 6–8 hónapon át naponta
alkalmazták. Az eddigi megfigyelések szerint az
ilyen módon folytatott kezeléssel az ételszenziti-
záció és az ételallergia kialakulásának valószínû-
sége csökkenthetõ. Számos adat áll rendelkezésre
arra vonatkozóan, hogy a csecsemõk FLG-defek-
tusa egyértelmûen növeli a korai életkorban kiala-
kuló AD valószínûségét. Ennek figyelembe vételé-
vel felvethetõ a FLG-defektusra irányuló genetikai
szûrõvizsgálat bevezetése, azonban az elsõ élethe-
tekben ez megvalósíthatatlan. Alternatív megol-
dásként kínálkozik az atopiás betegségekre nézve
pozitív családi anamnézisû gyermekek kiválasztá-
sa, akik különösen veszélyeztetettek az AD és az
ételallergia szempontjából, és azok preventív ke-
zelése. Ez jelentheti az atopiás betegségek primer
prevencióját. Amennyiben az AD tünetei már az
elsõ élethetekben kialakultak, akkor többnyire már
csak agresszív gyulladás csökkentõ és barrier hely-
reállító kezelés folytatható az ételszenzitizáció és
allergia, valamint a többi allergiás betegség meg-
elõzése érdekében. Ez az allergiás betegségek sze-
kunder prevencióját jelenti. Mindezek alapján
megállapítható, hogy a primer prevenció értelmé-
ben a csecsemõket megszületésüktõl kezdve kell
emolliensekkel kezelni, vagyis már az AD tünetei-
nek megjelenése elõtt, amikor még nem alakulha-
tott ki az ételallergénekkel szemben szenzitizáció
és allergia. Az ilyen kezelésre használt emolli-
ensektõl kötelezõen elvárható tényezõk: a bõr-
barrier fenntartásában effektivitás, biztonságos al-
kalmazás, költséghatékonyság, szülõk számára ak-
ceptálhatóság. Az atopiás betegségek prevenciójá-
nak alternatív stratégiái lehetnek: allergizáló éte-
lek korai bevezetése az immuntolerancia kialaku-
lása érdekében (pl. mogyoró, tojás), prebiotiku-
mok és probiotikumok adása, nagymértékben
hidrolizált tápszerek alkalmazása.
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