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1. Introduction  

The neonatal period comprises the first four weeks of life. Despite its short span, the 

physiological and pathological processes related to this period are subject to a separate 

discipline. Accordingly, neonatal dermatology is a distinctly exciting and developing specialty, 

which is getting increasing attention both from the theoretical and clinical medicine’s aspect. 

Skin is the largest organ of the human body, serving as the first-line and most important 

defensive barrier against the environment. It has a wide range of physiological functions: it 

plays an important role in maintaining the balance of fluids and electrolytes, as well as thermal 

regulation; it has a significant immunological function; it protects from the colonization and 

penetration of pathogenic microorganisms, protects the internal organs from mechanical 

injuries, as well as from ultraviolet radiation and from the absorption of various toxic agents. 

Via its critical involvement in the regulation of physiological processes, the skin provides 

connection between the environment and the human body. 

Optimally, the development of human organs requires 9 months under intrauterine 

circumstances. Although the skin of term infants is functional and well developed at birth with 

a well-formed stratum corneum, a neonate’s skin differs from that of an adult in several aspects 

1,2. Neonatal body surface area-to-weight ratio is up to 5 times greater than that of an adult, 

whereas skin thickness is 50% of that. Also, the neonatal stratum corneum is thinner, dermal 

collagen and elastic fibers are shorter, and their structures are less mature compared to those of 

an adult. Moreover, neonatal skin is more hydrated, however, transepidermal water loss 

(TEWL) is more pronounced. The skin plays a vital role in accommodating to external 

circumstances and maintaining internal homeostasis. After birth, the skin has to accommodate 

to the extrauterine conditions rapidly. From the constant-temperatured, friction-free and 

aqueous medium of the uterus, the neonate passes to a dry and air-dominant environment, where 

both temperature and humidity tend to change continuously, and the skin is exposed to a wide 

variety of agents and their effects. Due to the rapid maturation of epidermal barrier function, 

TEWL gradually decreases. The skin is colonized by residual bacteria and fungi. At birth, full-

term neonates are characterized by a skin surface pH of ~6.34. Within the first few weeks of 

life, the pH of the skin surface gradually decreases, and at the age of 4 weeks its average value 

is 4.95, indicating that the skin’s protective acid mantle has developed. At birth, the skin of a 

full-term neonate is coated by a protective layer, known as vernix caseosa. Vernix caseosa is a 

http://szotar.sztaki.hu/search?searchWord=physiological&fromlang=eng&tolang=hun&outLanguage=hun
http://szotar.sztaki.hu/search?searchWord=physiological&fromlang=eng&tolang=hun&outLanguage=hun
http://szotar.sztaki.hu/search?searchWord=physiological&fromlang=eng&tolang=hun&outLanguage=hun
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complex, thick, cheese-like, white-yellowish proteolipid biofilm. Besides water (80%), it is 

composed of lipids and proteins produced by the sebaceous glands and keratinocytes; as well 

as peeled fetal skin cells and shed lanugo hair. It starts to develop and appears on the skin 

surface as early as at the 28th week of gestation. It has several functions: at first, it provides 

protection from intrauterine maceration and infections (via antimicrobial polypeptides), then 

later, after birth, it moisturizes the newborn’s skin and decreases TEWL, conserves heat, as 

well as develops and maintains the optimal pH of neonatal skin. Moreover, it has a crucial role 

in regeneration processes and wound healing. At around the 33–37th weeks of gestation, most 

of the skin surface is covered by vernix, while its amount decreases with increasing maturity of 

the epidermal barrier function and the increasing quantity of epidermal lipids. Importantly, 

vernix caseosa should not be removed from the skin surface after birth. 

Birth, intrapartum traumas, the first encounter with the extrauterine world, microbial 

colonization, as well as the anatomical and physiological adaptations of the skin, all leave their 

marks on the integument. Hence, the skin of a mature neonate does not tend to be immaculate; 

instead, cutaneous lesions are relatively common in the neonatal period. A significant 

proportion of term, healthy neonates exhibit birthmarks. The exact etiopathogenesis of the 

symptoms is still unclear, although in part they may be regarded as the consequences of 

adaptation processes (microbial colonization, thermoregulation, immaturity of vascular 

innervation). Fortunately, the majority of these cutaneous lesions are physiological, reversible 

and spontaneously regress, thus require no therapy. However, the accurate knowledge about 

neonatal skin lesions is important for several reasons. Regarding birthmarks, it is essential that 

the neonatologist reassures the inexperienced and anxious parents of the benign nature of these 

lesions. A prompt and appropriate diagnosis facilitates to avoid unnecessary and prolonged 

diagnostic and therapeutic procedures. In some cases, transient neonatal dermatosis may present 

with severe clinical signs, making differential diagnosis difficult. Definitely, cutaneous findings 

requiring strict observation and follow-up or specific therapy also occur in the neonatal period, 

and need to be differentiated from benign lesions. Some pigmented lesions, vascular 

malformations and benign skin tumors are clinically apparent at birth. The appropriate 

management and treatment of rapidly growing, bleeding hemangiomas are of exceptional 

importance. In case of severe vascular malformations, further diagnostic investigations are 

essential to reveal potentially associated abnormalities. Large congenital melanocytic nevi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lanugo
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(CMN) are among the known significant risk factors for melanocytic tumors, therefore their 

regular dermatologic control is crucial. In addition, up to 300 different types of genodermatoses 

are known, some of which involve early, congenital cutaneous manifestations. Their early 

recognition and adequate diagnosis are of great importance from the aspects of prognosis and 

family planning 3. 

Although a few epidemiological studies have been conducted to reveal the frequency of 

neonatal skin conditions, currently only limited and controversial data are available on the 

etiological factors that influence the development of birthmarks and neonatal skin lesions 4,5,14–

22,6–13. Most of these studies included no more than 500 to1,000 neonates. Some studies report 

on all the skin manifestations detected in the study population, whereas others focused on some 

specific condition only, such as erythema toxicum neonatorum (ETN) 13,14,16. Certain studies 

examined the correlations between skin disorders and neonatal factors (gender, gestational age, 

birth weight and Apgar score), while some authors also studied the associations of neonatal 

skin lesions with maternal factors such as age, parity, toxic habits and maternal diseases 6,7,9–

12,17,19,21,22. The vast majority of descriptive studies were conducted in Asia, thus the literature 

on neonatal skin manifestation in the Caucasian population is scarce. Importantly, the findings 

of epidemiological studies are not generally adoptable to different ethnic groups or populations, 

since significant differences might exist between the skin manifestations typical of various 

ethnic groups. To date, no studies are available on the incidence and risk factors of neonatal 

skin manifestations in a Hungarian population.  

2. Aims 

1. The aim of our research work was to determine the incidence of cutaneous lesions in a large 

group of essentially healthy, term or late-preterm Caucasian Hungarian neonates, within the 

first 72 hours after birth. To the best of our knowledge, this is the largest and most detailed 

descriptive study conducted in Hungary to date. 

2. Besides assessing the frequency of neonatal skin conditions, we aimed to investigate the 

relationships between skin findings and six major neonatal and maternal factors (gender, 

gestational age and birth weight of the neonate; maternal age, number of previous pregnancies, 
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and the mode and circumstances of delivery). These data were collected from the official 

neonatal medical charts. 

3. In a subpopulation of the neonates, further factors underlying the development of neonatal 

skin findings were examined in detail, using a questionnaire of 37 questions, to get a deeper 

insight into the neonatal and parental factors that potentially influence the occurrence of 

neonatal skin disorders. The questionnaire was designed to collect information about a wide 

range of maternal and several paternal factors, including maternal health, health consciousness 

and lifestyle habits (acute and chronic diseases of the mother, allergies, skin disorders, smoking, 

alcohol consumption, dietary supplements, medications), sociodemographic factors (age, 

marital status, education) and phenotypic characteristics.  

4. Definitions of the most common neonatal dermatologic lesions are additionally presented. 

5. The results of our study are compared with those of other studies in the literature. 

3. Methods  

After obtaining approval from the Institutional Review Board of the Albert Szent-

Györgyi Medical Centre of the University of Szeged, our prospective cohort study was 

conducted on consecutive neonates born between April 2012 and April 2015 at the Department 

of Obstetrics and Gynecology at the University of Szeged. This clinical unit provides care for 

healthy, mature infants. During this period 4,658 essentially healthy, term or late-preterm 

Caucasian Hungarian neonates were examined. Dermatological examinations of the newborns 

were performed by two dermatologists experienced in pediatric dermatology, and a medical 

student who had acquired appropriate skills in examining neonates. Only neonates with a stable 

condition after their first bath were examined for cutaneous lesions within the first 72 hours of 

life. The entire skin surface, including the scalp, palms, soles, nails and genitalia, was examined 

carefully. All diagnoses were made on the basis of clinical and morphologic features; no skin 

biopsy was performed. In case the diagnosed disorder required observation or therapy, further 

tasks were discussed with the parents.  

Reviewing the official neonatal medical charts of all participating neonates, we collected 

neonatal history (gender, gestational age, birth weight and length; maternal age, number of 

previous pregnancies, the mode and circumstances of delivery). In addition, in a subgroup of 
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the neonates we supplemented the actual dermatological examination with a questionnaire-

based survey (from April 2014 to April 2015) to assess a wider range of maternal and some 

paternal factors that potentially influence the development of neonatal skin conditions. The 

standardized questionnaire, consisting of 37 questions, was completed by a subgroup of 1,629 

mothers during the hospitalization period after delivery, at the Neonatal Care Unit of the 

Department of Obstetrics and Gynecology at the University of Szeged. The questionnaire was 

designed to collect information about numerous maternal and several paternal factors, including 

maternal health, health consciousness and lifestyle habits (acute and chronic diseases of the 

mother, allergies, skin disorders, smoking, alcohol consumption, dietary supplements and 

medications), sociodemographic factors (age, marital status and education) and phenotypic 

characteristics. 

Statistical analysis 

Data were collected and documented using Microsoft® Excel, and statistical analyses were 

performed using IBM® SPSS Statistics, version 22.0. The associations between skin lesions and 

neonatal, perinatal and parental features were assessed by the Pearson’s chi-squared test and 

Fischer’s exact test. For continuous variables, binary logistic regression, Poisson regression, 

Kruskal-Wallis analysis and Mann-Whitney U test were performed, setting significance level 

at p≤0.05. Odds ratios and the corresponding 95% confidence intervals (95% CI) were also 

calculated. 

4. Results 

4.1. Incidence of neonatal skin conditions  

4.1.1. Patient characteristics 

A total of 4,658 Caucasian neonates, including 2,261 (48.54%) females and 2,397 (51.46%) 

males, were examined. Gestational age at birth ranged between 34 and 42 weeks (mean 

gestational age: 38.9±1.2 weeks) (Fig. 1). Mean birth weight was 3,373.7±469.1 gramm; 156 

(3.35%) weighed less than 2,500 gramm (low birth weight (LBW)), 4,095 (87.91%) weighed 

between 2,500 and 4,000 gramm (normal birth weight (NBW)), and 407 (8.74%) weighed more 

than 4,000 gramm (high birth weight (HBW)) (Fig. 2). Mean birth length was 49.7±2.0 cm. 
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Mean birth weight (3,437.5±477.4 gramm) and birth length (50.07±2.03 cm) of male neonates 

were significantly higher than those of the females (3,306.1±450.6 gramm and 49.29±1.96 cm, 

respectively) (p=0.001). The rate of vaginal delivery was 56.35% (N=2,625); operative vaginal 

delivery with the use of vacuum extractor or forceps was required in 86 cases (1.85%). A total 

of 2,033 (43.65%) children were born by cesarean section. Average maternal age was 30.9±5.3 

(13–48) years (Fig. 3). Older maternal age significantly correlated with a higher birth weight 

of the newborn (p=0.001). The average number of pregnancies per women equalled to 2.2±1.4, 

with an average number of children born to a mother equalling to 1.8±0.97. The average birth 

weight of infants born to primiparas was significantly lower than that of those born to 

multiparas (3,339.5±451.1 gramm vs. 3,405.8±483.0 gramm, p=0.001), although their 

gestational age was higher (p=0.001). Meconium-stained amniotic fluid was documented in 

169 cases (3.6%). We found a significant correlation between primiparity and the occurrence 

of meconium-stained amniotic fluid (p=0.001).  

 

Figure 1. Distribution of the study population of neonates by gestational age 
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Figure 2. Distribution of the study population of neonates by birth weight 

 

 

Figure 3. Distribution of the study population of neonates by maternal age 
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4.1.2. Cutaneous findings 

Three thousand four hundred and sixty-three neonates (74.35%) exhibited at least one skin 

manifestation. These cutaneous findings were assigned to five categories: (1) transient, benign 

cutaneous lesions (52.5%); (2) vascular lesions (34.1%); (3) skin injuries of traumatic, 

iatrogenic, congenital or acquired origin (7.9%); (4) pigmented lesions (4.3%) and (5) 

developmental abnormalities, benign tumors and cysts (1.2%) (Fig. 4 and Table 1). 

 

Figure 4. The main diagnostic groups of neonatal cutaneous lesions 
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 CUTANEOUS LESIONS TOTAL 

N (%) 

FEMALE 

N (%) 

MALE 

N (%) 

P- 

VALUE 

TRANSIENT, BENIGN SKIN LESIONS  

Sebaceous gland hyperplasia * 1,365 (29.30) 613 (27.11) 752 (31.37) 0.001 * 

Erythema toxicum neonatorum 1,060 (22.76) 487 (21.54) 573 (23.90) 0.054 

Dry, desquamating skin 353 (7.58) 160 (7.08) 193 (8.05) 0.209 

Milia 126 (2.71) 57 (2.52) 69 (2.88) 0.452 

Miliaria crystallina 53 (1.14) 24 (1.06) 29 (1.21) 0.633 

Neonatal cephalic pustulosis 22 (0.47) 10 (0.44) 12 (0.50) 0.772 

Acrocyanosis 8 (0.17) 3 (0.13) 5 (0.21) 0.727 

Transient neonatal pustular melanosis 4 (0.09) 0 (0.00) 4 (0.17) 0.125 

VASCULAR LESIONS * 

Nevus simplex * 1,796 (38.56) 977 (43.21) 819 (34.17) 0.001 * 

Hemangioma precursor lesion * 109 (2.34) 64 (2.83) 45 (1.88) 0.031 * 

Hemangioma 30 (0.64) 15 (0.66) 15 (0.63) 0.872 

Cutis marmorata 30 (0.64) 17 (0.75) 13 (0.54) 0.372 

Port-wine stain 30 (0.64) 17 (0.75) 13 (0.54) 0.372 

SKIN INJURIES OF TRAUMATIC, 

IATROGENIC, CONGENITAL OR 

ACQUIRED ORIGIN * 

 

Hematoma, petechiae 266 (5.71) 116 (5.13) 150 (6.26) 0.097 

Laceration 74 (1.59) 41 (1.81) 33 (1.38) 0.234 

Caput succedaneum 65 (1.4) 25 (1.11) 40 (1.67) 0.102 

Erosion * 20 (0.43) 4 (0.18) 16 (0.67) 0.010 * 

Diaper dermatitis 14 (0.30) 9 (0.40) 5 (0.21) 0.238 

Aplasia cutis congenita 5 (0.11) 2 (0.09) 3 (0.13) 1.000 

Intrauterine scar 3 (0.06) 1 (0.04) 2 (0.08) 1.000 

Vesiculae, bullae 3 (0.06) 0 (0.00) 3 (0.13) 0.250 

Transient neonatal bullous dermolysis 1 (0.02) 0 (0.00) 1 (0.04) 1.000 

Epidermolysis bullosa  1 (0.02) 0 (0.00) 1 (0.04) 1.000 

Enterovirus infection induced skin lesions 1 (0.02) 0 (0.00) 1 (0.04) 1.000 

PIGMENTED LESIONS  

Mongolian spot 144 (3.09) 73 (3.23) 71 (2.96) 0.599 

Congenital melanocytic nevus 73 (1.57) 41 (1.81) 32 (1.34) 0.189 

Café-au-lait macule 20 (0.43) 6 (0.27) 14 (0.58) 0.096 

Blue nevus 6 (0.13) 3 (0.13) 3 (0.13) 1.000 

Lentigo 1 (0.02) 0 (0.00) 1 (0.04) 1.000 

Linear nevoid hypermelanosis 1 (0.02) 1 (0.04) 0 (0.00) 0.485 

DEVELOPMENTAL ABNORMALITIES, 

BENIGN SKIN TUMORS AND CYSTS 
 

Benign skin tumors and cysts 42 (0.90) 18 (0.80) 24 (1.00) 0.459 

Accessory tragus 14 (0.30) 7 (0.31) 7 (0.29) 0.913 

Supernumerary nipple 10 (0.21) 4 (0.18) 6 (0.25) 0.755 

Tooth 1 (0.02) 0 (0.00) 1 (0.04) 1.000 

Nevus sebaceous 1 (0.02) 1 (0.04) 0 (0.00) 0.485 

Congenital lymphoedema 1 (0.02) 0 (0.00) 1 (0.04) 1.000 

Minor anomalies 1 (0.02) 1 (0.04) 0 (0.00) 0.485 

Table 1. The frequency of cutaneous lesions detected in a population of 4,658 neonates within the first 

72 hours of extrauterine life, and the distribution of skin manifestations according to gender 

(Pearson’s chi-squared test, Fischer’s exact test; *: p≤0.05) 
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In total, 52.5% of neonatal cutaneous findings comprised transient, benign cutaneous 

lesions (group 1). Within this group, sebaceous gland hyperplasia (SGH; 29.30%) and ETN 

(22.76%) were the most common lesions. Dry, desquamating skin was detected in 353 cases 

(7.58%). The second most frequent group of disorders comprised vascular lesions (group 2), of 

which nevus simplex (NS) affected 1,796 (38.56%) neonates. The incidence of hemangiomas 

and hemangioma precursor lesions was much lower (2.34% and 0.64%). Port-wine stain (PWS) 

was seen in 30 neonates (0.64%). Skin injuries of traumatic, iatrogenic, congenital or acquired 

origin (group 3) were diagnosed in 9.17% of the study population (N=427), of which hematoma 

and petechiae were the most common alterations, these two affecting 5.71% of the neonates 

(N=266). Transient neonatal bullous dermolysis, epidermolysis bullosa and enterovirus 

infection induced skin lesions were diagnosed in only one case each. Pigmented lesions (group 

4) were also relatively common. Mongolian spots (MSs) were seen in 144 cases (3.09%), while 

the incidence of CMN and café-au-lait macules (CALMs) was lower (1.57% and 0.43%). 

Developmental abnormalities, benign skin tumors and cysts (group 5) affected only 1.5% of the 

studied newborn population. The correlation revealed between skin findings and the six major 

neonatal and maternal factors examined are summarized in Table 2.  
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CUTANEOUS LESIONS RELATED PARAMETER P -

VALUE 

OR * 

(95% CI †)  

TRANSIENT, BENIGN SKIN 

LESIONS 

male gender 0.001 - 

higher gestational age 0.021 1.057 (1.009–1.108) 

Sebaceous gland hyperplasia 

male gender 0.001 – 

lower gestational age 0.001 0.899 (0.855–0.946) 

older maternal age 0.005 1.018 (1.005–1.030) 

Erythema toxicum neonatorum 
higher gestational age 0.001 1.224 (1.153–1.299) 

higher birth weight 0.001 1.000 (1.000–1.001) 

Dry, desquamating skin 

higher gestational age 0.001 1.351 (1.223–1.492) 

higher birth weight 0.024 1.000 (0.999–1.000) 

spring birth 0.001 – 

meconium-stained amniotic fluid 0.001 – 

Milia 
higher gestational age 0.001 1.435 (1.214–1.697) 

higher birth weight 0.001 1.001 (1.000–1.001) 

VASCULAR LESIONS 
female gender 0.001 – 

higher gestational age 0.010 1.065 (1.015–1.118) 

Nevus simplex 
female gender 0.001 – 

higher gestational age 0.020 1.059 (1.009–1.112) 

Hemangioma precursor lesions females 0.031 – 

Cutis marmorata 

lower gestational age 0.001 0.531 (0.416–0.678) 

lower birth weight 0.001 0.998 (0.997–0.999) 

caesarean section 0.003 – 

SKIN INJURIES OF 

TRAUMATIC, 

IATROGENIC, 

CONGENITAL OR 

ACQUIRED ORIGIN  

male gender 0.050 – 

higher birth weight 0.001 1.000 (1.000–1.001) 

primiparity 0.001 – 

vaginal delivery 0.001 – 

operative vaginal delivery 0.001 – 

Hematoma, petechiae 

higher birth weight 0.001 1.001 (1.000–1.001) 

primiparity 0.001 – 

vaginal delivery 0.001 – 

operative vaginal delivery 0.001 – 

Caput succedaneum 

primiparity 0.001 – 

vaginal delivery 0.001 – 

operative vaginal delivery 0.009 – 

Erosion male gender 0.010 – 

Diaper dermatitis lower gestational age 0.006 0.604 (0.421–0.868) 

PIGMENTED LESIONS  younger maternal age 0.001 0.957 (0.933–0.980) 

Mongolian spot lower maternal age 0.001 0.947 (0.918–0.977) 

Table 2. Significant correlations were revealed between the incidence of numerous cutaneous findings 

and neonatal, maternal and perinatal factors (Pearson’s chi-squared test, Fischer’s exact test, binary 

logistic regression, significance level: p≤0.05; N=4,658) 
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4.1.3. Correlations between the incidence of cutaneous lesions and gender 

The incidence of transient, benign cutaneous lesions (p=0.001), SGH (p=0.001), skin 

injuries of traumatic, iatrogenic, congenital or acquired origin (p=0.050) and erosion (within 

the diagnostic group of skin injuries; p=0.010) was significantly higher in male infants. In 

contrast, vascular lesions (p=0.001), NS (p=0.001) and hemangioma precursor lesions 

(p=0.031) were significantly more common among females (Fig. 5).  

 

Figure 5. Significant correlations were revealed between the incidence of several cutaneous lesions 

and gender 
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age, whereas the incidence of SGH (p=0.001), cutis marmorata (p=0.001) and diaper dermatitis 

(p=0.006) significantly decreased with increasing maturity. 

4.1.5. Correlations between the incidence of cutaneous lesions and birth weight 

ETN (p=0.001), dry, desquamating skin (p=0.024) and milia (p=0.001) occurred 

significantly more often in neonates with a higher birth weight. Moreover, skin injuries of 

traumatic, iatrogenic, congenital or acquired origin (p=0.001), as well as hematoma and 

petechiae (p=0.001) were also significantly associated with higher birth weight, whereas the 

incidence of cutis marmorata (p=0.001) decreased with increasing birth weight. Since birth 

length closely correlated with birth weight, this factor was not examined separately. 

4.1.6. Correlations between the incidence of cutaneous lesions and the route/circumstances of 

delivery 

Cutaneous conditions, especially skin injuries of traumatic, iatrogenic, congenital or 

acquired origin (p=0.001), including hematoma and petechiae (p=0.001) and caput 

succedaneum (p=0.001) were significantly more frequent in infants born via vaginal delivery. 

Cutis marmorata was found to be significantly associated with cesarean section (p=0.003). 

Following operative vaginal delivery, involving the use of vacuum extractor or forceps, a 

significantly higher incidence of skin injuries of traumatic, iatrogenic, congenital or acquired 

origin (p=0.001), hematoma and petechiae (p=0.001), as well as caput succedaneum (p=0.009) 

was demonstrated. The frequency of dry, desquamating skin was significantly higher in the 

presence of meconium-stained amniotic fluid (p=0.001). 

4.1.7. Correlations between the incidence of cutaneous lesions and maternal age 

The frequency of SGH (p=0.005) increased, whereas the incidence of pigmented lesions 

(p=0.001) and MSs (p=0.001) decreased with increasing maternal age. No other significant 

correlations were found between the incidence of cutaneous lesions and maternal age.  

4.1.8. Correlations between the incidence of cutaneous lesions and parity 

Skin injuries of traumatic, iatrogenic, congenital or acquired origin (p=0.001), including 

hematoma, petechiae (p=0.001) and caput succedaneum (p=0.001) were significantly more 

prevalent among first-born neonates.  
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4.2. Results of our detailed questionnaire-based substudy 

4.2.1. Patient characteristics 

A total of 1,629 Caucasian neonates were included in this substudy: 849 males (52.1%) 

and 780 females (47.9%). Gestational age ranged between 34 and 41 weeks (mean: 38.9±1.3 

weeks). Birth weight ranged from 2,060 to 4,930 gramm (mean: 3,366.3±472.8 g); mean birth 

length was 49.7±2.1 cm. The rate of vaginal deliveries was 57.6% (N=938), while 691 infants 

(42.4%) were born by caesarean delivery. Operative vaginal delivery with the use of vacuum 

extractor or forceps was performed in 32 cases. Mean 1-minute Apgar score was 9.1±1.1. The 

mean length of hospitalization was 3.8±1.5 days. The average gestational age at birth was 

similar in females and males (39.0±1.2 weeks in females and 38.9±1.3 weeks in males, 

p=0.113), whereas the birth weight of male infants was significantly higher compared to 

females (3,426.0±501.5 gramm vs. 3,301.4±430.3 gramm, p=0.001). A significantly higher 

proportion of males (45.6%) were born by caesarean section than females (39.0%) (p=0.007). 

The frequency of caesarean delivery decreased with increasing gestational age (p=0.001). The 

Apgar score of infants born before week 37 of gestation was significantly lower (8.68±1.44) 

than that of mature neonates (9.10±1.12) (p=0.004). Meconium-stained amniotic fluid was 

significantly more frequently associated with vaginal than caesarean delivery (5.1% vs. 2.9%, 

p=0.027). These findings correlate with those demonstrated in the full population (N=4,658 

neonates). 

Moreover, from a medical aspect, we briefly analysed how the investigated perinatal and 

parental factors influence the characteristics of the newborns (gestational age, birth weight, 

Apgar score). These data were not published due to their volume, however, in our opinion, 

assessing these data broadens our horizons. The correlations between the skin lesions diagnosed 

and the examined factors are summarized in Tables 3–5. 
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CUTANEOUS FINDINGS RELATED PARAMETER P-VALUE 

Sebaceous gland hyperplasia Male gender 0.007 

Maternal hypertension  0.001 

Maternal insulin resistance/diabetes 0.019 

Erythema toxicum neonatorum Higher gestational age 0.001 

Higher birth weight 0.001 

Multivitamin supplementation during pregnancy 0.026 

Vitamin C supplementation during pregnancy 0.024 

Parental atopic dermatitis 0.026 

Jaundice * Male gender 0.042 

Lower gestational age 0.001 

Vaginal delivery 0.001 

Primiparity 0.001 

Longer hospital length of stay 0.001 

Higher maternal pre-pregnancy BMI  0.014 

Magnesium supplementation during pregnancy 0.003 

Dry, desquamating skin Higher gestational age 0.001 

Vaginal delivery # 0.048 

Meconium-stained amniotic fluid 0.023 

Spring birth 0.001 

Smoking in the last 6 month before pregnancy 0.043 

Smoking during pregnancy 0.015 

Hypertrichosis * Higher maternal pre-pregnancy BMI 0.011 

Maternal eye color of brown or black 0.018 

Maternal hair color of brown or black 0.001 

Maternal skin color of medium dark 0.001 

Paternal eye color of brown or black 0.001 

Paternal hair color of brown or black 0.001 

Paternal skin color of medium dark 0.001 

Milia Higher gestational age 0.015 

Higher birth weight 0.002 

Miliaria Lower gestational age # 0.001 

Neonatal cephalic pustulosis Maternal insulin resistance/diabetes 0.021 

Table 3. Significant correlations were revealed between neonatal, perinatal and parental factors and 

the incidence of transient, benign skin lesions, based on our questionnaire substudy 

(significance level: p≤0.05) 

* This cutaneous manifestation was examined in the questionnaire substudy only. 

# This association was statistically significant in the questionnaire substudy only. 
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CUTANEOUS FINDINGS RELATED PARAMETER P-VALUE 

Nevus simplex Female gender 0.001 

Higher gestational age 0.002 

Mother having >9 dental fillings 0.012 

Hemangioma precursor lesions Alcohol consumption during pregnancy 0.030 

Paternal hair color of blond/ginger 0.014 

Cutis marmorata Lower gestational age 0.001 

Lower birth weight 0.001 

Caesarean section 0.015 

Longer hospital length of stay 0.001 

Smoking during pregnancy 0.039 

Maternal hypertension 0.044 

Port-wine stain Oral contraceptive intake during early pregnancy 0.002 

Hemangioma  Paternal eye of light color (green/blue/grey) 0.026 

Table 4. Significant correlations were revealed between neonatal, perinatal and parental factors and 

the incidence of vascular lesions, based on our questionnaire substudy 

(significance level: p≤0.05) 
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CUTANEOUS FINDINGS RELATED PARAMETER P-VALUE 

Hematoma, petechiae Male gender # 0.035 

Higher birth weight 0.001 

Vaginal delivery 0.001 

Primiparity 0.017 

Lower 1-minute Apgar score # 0.001 

Caput succedaneum Vaginal delivery 0.033 

Primiparity 0.001 

Erosion Male gender 0.019 

Caesarean section # 0.050 

Diaper dermatitis Smoking during pregnancy 0.024 

Genital hyperpigmentation * Male gender 0.001 

Lower maternal age 0.049 

Higher maternal weight gain during pregnancy (%) 0.045 

Smoking during pregnancy 0.001 

Maternal eye color of brown or black 0.047 

Maternal hair color of brown or black 0.003 

Paternal skin color of medium dark 0.002 

Paternal hair color of brown or black 0.002 

Mongolian spot Lower birth weight 0.013 

Lower maternal age 0.042 

Maternal eye color of brown or black 0.001 

Maternal hair color of brown or black 0.002 

Maternal skin color of medium dark 0.021 

Paternal eye color of brown or black 0.001 

Paternal hair color of brown or black 0.001 

Paternal skin color of medium dark 0.016 

Congenital melanocytic nevus Paternal skin color of medium dark 0.042 

Café-au-lait macule Maternal eye color of brown or black 0.009 

Developmental abnormalities, benign 

skin tumors and cysts 

Vitamin A supplementation during pregnancy 0.028 

Table 5. Significant correlations were revealed between neonatal, perinatal and parental factors and 

the incidence of skin disorders other than benign and vascular lesions, based on our questionnaire 

substudy (significance level: p≤0.05) 

* This cutaneous manifestation was examined in the questionnaire substudy only. 

# This association was statistically significant in the questionnaire substudy only. 
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4.2.2. Sociodemographic factors/characteristics 

In our detailed questionnaire-based substudy, maternal age at delivery ranged from 13 to 

48 years (average 31.1±5.2 years), whereas paternal age was between 18–59 years (average 

34.5±5.7 years). Maternal age significantly correlated with a higher birth weight of the newborn 

(p=0.001); the rate of HBW infants was significantly higher for mothers over 35 years of age 

(p=0.001). The frequencies of caesarean section (p=0.001), maternal hypertension (p=0.035) 

and maternal diabetes/insulin resistance (p=0.013) (both diagnosed either before or during 

pregnancy) increased with increasing maternal age, while the incidence of neonatal MSs 

(p=0.042) and genital hyperpigmentation (GH) (p=0.049) was found to decrease with 

increasing maternal age.  

The average number of pregnancies per woman equalled 2.2±1.4, with an average number 

of children born to a mother equalled to 1.8±0.9. Mean birth weight of the infants for primiparas 

was significantly lower than that for multiparas (3,351.3±424.8 gramm vs. 3,436.7±481.5 

gramm, p=0.001). Significant correlation was detected between primiparity and the occurrence 

of meconium-stained amniotic fluid (p=0.019). Moreover, our findings indicate that primiparity 

is a predisposing factor for jaundice (p=0.001), hematoma, petechiae (p=0.017) and caput 

succedaneum (p=0.001).  

Regarding the marital status of mothers, 58.5% was married, 38.7% was never married, 

and 2.8% was divorced or widowed. Regarding education, 47.8% of the mothers and 35.1% of 

the fathers graduated from university, and 17.6% of the mothers and 32.6% of the fathers 

completed primary education only. As expected, no clinically meaningful correlations were 

found between the mother’s marital status, the parents’ level of education and the occurence of 

birthmarks in the neonates.  

The average birth weight of the infants was highest in the group of married mothers 

(3,398.6 gramm vs. 3,315.4 gramm for maiden mothers and 3,393.3 gramm for divorced or 

widowed mothers), however, regarding gestational age at birth no differences were found 

among the three groups. Neonatal birth weight significantly increased with the parents’ level of 

education (p=0.001).  
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4.2.3. Maternal health, health consciousness and lifestyle habits 

Pre-pregnancy body mass index (BMI) was low (<18.5) for 83 mothers (5.2%), normal 

(18.5–25.0) for 969 (60.2%) and high (>25.0) for 557 mothers (34.6%). BMI significantly 

increased with age (p=0.001). Maternal weight gain during pregnancy exceeded 15% for 73.3% 

of the participants. Maternal BMI significantly correlated with neonatal birth weight (p=0.001) 

and caesarean delivery (p=0.001). Apgar scores for the newborns of mothers with normal pre-

pregnancy BMI were significantly higher than those for the infants born to mothers with low 

or high BMI (p=0.005). The incidence of transient, benign skin lesions (p=0.009), jaundice 

(p=0.014) and hypertrichosis (p=0.011) increased with increasing maternal pre-pregnancy 

BMI.  

Any acute or chronic diseases diagnosed before or during pregnancy were reported by 

68.7% of the mothers, the most frequent being upper respiratory tract (n=683) and other 

infections (n=436), followed by maternal hypertension (n=136), diabetes mellitus/insulin 

resistance (n=186) and hypothyroidism (n=79). The frequency of maternal hypertension 

(p=0.035) and diabetes/insulin resistance (p=0.013) increased with increasing maternal age. In 

the subgroup with hypertension, the frequency of caesarean delivery was significantly higher 

compared to vaginal delivery (58.5% vs. 41.5%; p=0.001). SGH was more common in infants 

born to mothers with hypertension (p=0.001) or diabetes/insulin resistance (p=0.019). The 

incidence of cutis marmorata was significantly higher in infants whose mothers suffered from 

hypertension (p=0.044), whereas the frequency of neonatal cephalic pustulosis was higher in 

infants with diabetic mothers or mothers with insulin resistance (p=0.021). The frequency of 

both maternal (33.1%) and paternal (23.4%) allergies (hay fever, drug hypersensitivity, atopic 

dermatitis, food allergy, asthma and conjunctivitis) were reported to be high. Skin disorders 

were reported by 3.4% of the mothers.  

Four hundred and thirty-six mothers reported taking medication regularly 

(antihypertensive drugs, beta blockers, anti-thyroid drugs/thyroid hormone replacement 

therapy, antidiabetic therapy, anticoagulants, platelet aggregation inhibitors, gastric acid-

reducing agents, antihistamines, asthma medications, immunomodulators, anticonvulsants, 

anxiolytics and others) while 45.9% took some medication occasionally (antibiotics, non-

steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), medications for common cold, antitussives, 

gastric acid-reducing agents, antispasmodics, local antimicrobial agents, probiotics, 
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anxiolytics, homeopathic remedies and others) during pregnancy. For infants with mothers 

taking medication regularly during pregnancy, gestational age at birth was significantly lower 

(p=0.001) than for those born to mothers taking no medications during pregnancy. Also, 

significantly more infants were born by caesarean delivery to mothers taking medication 

regularly during pregnancy, as compared those whose mothers took no medication (p=0.005). 

The frequency of preterm delivery was higher for mothers taking non-steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) during pregnancy (p=0.012) compared to those not taking 

NSAIDs.  

Dietary supplements were taken by 32.8% of the mothers before and 92.1% during 

pregnancy. The frequency of preterm delivery was significantly higher among those not taking 

multivitamin supplements (5.7% vs. 3.5%, p=0.029). The frequency of caesarean delivery was 

significantly lower for mothers using homeopathic remedies advised for preparing for labor 

(p=0.018). Significant correlations were found between the frequency of ETN and multivitamin 

(p=0.026), vitamins C (p=0.024), D (p=0.030), E (p=0.018) or iodine (p=0.038) 

supplementation during gestation, whereas the incidence of developmental abnormalities and 

benign skin tumors was significantly higher in those whose mothers took vitamin A 

supplementation during pregnancy (p=0.028).  

Our questionnaire-based substudy included 1,028 mothers who had used oral 

contraceptives (OCs) before pregnancy, and 11 of those continued to use OCs during the first 

few weeks of pregnancy. The frequency of PWS was significantly higher in infants whose 

mothers used OCs during early gestation (p=0.002). Regarding smoking, 24.1% (N=389) of the 

mothers smoked in the six months before pregnancy, and 55 (3.41%) also smoked regularly 

during pregnancy. A further 16.6% was exposed to tobacco smoke during pregnancy at 

workplace and 18.5% at home. We found a significant correlation between lower birth weight 

and smoking before (p=0.009) or during pregnancy (p=0.001). Moreover, we found significant 

associations between smoking and the incidence of dry, desquamating skin (p=0.015), cutis 

marmorata (p=0.039), diaper dermatitis (p=0.024), pigmented lesions (p=0.001) and GH 

(p=0.001) in the infants. In total, 60.7% of the mothers consumed alcohol in the six months 

before pregnancy, and 15.9% consumed alcohol occasionally during pregnancy. 
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4.2.4. Phenotypic characteristics 

Our questionnaire-based substudy assessed pigmentary traits, specifically maternal and 

paternal hair, eye and skin colors, as well as skin phototype. Skin phototype was assessed on 

the Fitzpatrick scale, which is based on a person’s reaction to 30 minutes of midday sunlight 

for the first time in the summer (I = always burns, never tans; II = always burns, sometimes 

tans; III = sometimes burns, always tans; IV =never burns, always tans). 

Pigmented lesions, GH and MSs were significantly more common in infants whose parents 

had darker eye, hair and skin colors. A higher incidence of CMN was found in infants whose 

fathers had darker skin color (p=0.042), whereas CALMs correlated with a darker color (brown 

or black) of maternal eye (p=0.009). Hemangiomas were significantly more frequent in infants 

born to fathers with light eye color (blue/green/grey) (p=0.026), and hemangioma precursor 

lesions were significantly more common in infants whose fathers had blond/ginger-colored hair 

(p=0.014). 

5. Discussion 

The main aim of our study was to assess the incidence of dermatological symptoms and 

skin disorders in a large, representative group of healthy, mature or near-mature infants. 

Fortunately, the majority of common neonatal skin conditions are physiological, reversible and 

spontaneously regress; however, some lesions, first appearing as unspecific, insignificant and 

minor, may draw attention to significant underlying diseases, therefore a thorough and up-to-

date knowledge of various neonatal skin conditions is essential for dermatologists and 

pediatricians. In the discussion section, we first describe the most common neonatal skin 

manifestations, and characterize the factors that may have an impact on their development. 

5.1. Transient, benign cutaneous lesions 

5.1.1. Sebaceous gland hyperplasia (SGH) 

In our study 52.5% of skin findings comprised transient, benign lesions. In this group, SGH 

was the most common manifestation, occurring in 29.30% of the neonates (Fig. 6). This 

transient lesion is a manifestation of maternal androgen stimulation, and appears in the form of 

white or yellow follicular papules, mainly on the nose 23,24. In our cohort, there was a 
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significantly higher incidence of SGH in males. In agreement with Nanda et al. 4, we found that 

SGH was significantly more common in neonates of younger gestational age. Moreover, a 

significantly higher incidence of SGH was revealed for infants whose mothers suffered from 

acute or chronic diseases, particularly hypertension or diabetes/insulin resistance. These 

findings may be explained by the elevated levels of androgens in hypertension and insulin 

resistance, as androgens are known to play a role in the development of SGH. Previous studies 

5,10,19,25 reported positive associations between the frequency of SGH and vaginal birth, 

multiparity and infant maturity; however, we have not revealed such associations. 

Figure 6. Sebaceous gland hyperplasia on the nose 

5.1.2. Erythema toxicum neonatorum (ETN) 

ETN, probably the best-known benign transient skin condition, presents as erythematous 

macules, papules or pustules resembling flea bites (Fig. 7). These symptoms are particularly 

common in the first 24–48 hours of life, with an undulant appearance for a few days. While the 

clinical picture may be of concern for the parents, they should be reassured about its benign 
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nature and spontaneous regression. The exact etiology and pathogenesis of ETN are still 

unknown, although it is widely accepted to be associated with the immunological response of 

the skin to microbial colonization. Based on previous reports, the frequency of ETN varies 

widely between 1.3% and 40.8% 4,5,17–22,25–28,6,29,7–12,16; in our study population the incidence 

was 22.76%. 

Literature reports on the predisposing factors of ETN are conflicting. Some studies 13,14 

found a significant correlation between the frequency of ETN and vaginal delivery, whereas 

another 9 revealed a higher incidence in neonates born by cesarean section. Liu et al. 13 and 

Sadana et al. 12 revealed an association with primiparity, whereas others 9,10 detected a higher 

frequency in cases of multiparity. Gender-specific associations are also reported, but are 

contradictory. Liu et al. 13 reported a higher incidence of ETN in males, whereas Sadana et al. 

12 demonstrated a correlation with female gender. In our study, ETN occurred more frequently 

in males (23.90%) than in females (21.54%), but the difference was not significant. In 

accordance with several previous studies 5,6,25,27,7,8,10,12–14,16,17, we found a significant correlation 

between ETN and a higher gestational age or birth weight. Moreover, we found significant 

correlations between ETN and multivitamin use, as well as vitamins C, D, E and iodine 

supplementation during gestation. As both the infant’s maturity and vitamin supplementation 

are likely to contribute to the appropriate function of the immune system, our findings agree 

with the most generally accepted view that ETN is a consequence of a cutaneous immunological 

response to microbial colonization. This view presupposes a certain degree of maturity of the 

immune system, which is supported by the observation that ETN is very rare in preterm infants. 

In addition, we found a significant correlation between the incidence of ETN and parental atopic 

dermatitis, which also supports the role of the immune system in the development of ETN, 

further confirmed by the finding that eosinophils were identified in the pustules. 
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Figure 7. Erythema toxicum neonatorum 

5.1.3. Jaundice  

Jaundice is induced by the accumulation of unconjugated bilirubin. In our study, jaundice 

was observed for 17.37% of the newborns (it was examined in the questionnaire substudy only), 

which is in the range reported in other studies (0.3–25.6%) 5,7,10–12. Significant correlations were 

found between jaundice and male gender, younger gestational age, vaginal delivery, primiparity 

and a higher maternal pre-pregnancy BMI. In contrast, Sadana et. al. 12 reported a higher 

incidence of jaundice in LBW infants born to mothers suffering from particular illnesses during 

pregnancy, as well as in infants delivered by caesarean section. Unlike Monteaguado et al. 30, 

we did not reveal associations between neonatal jaundice and maternal use of iodine, folic acid 

and iron supplementation during pregnancy. However, our findings indicate a significantly 

higher incidence of jaundice in newborns whose mothers were prescribed magnesium 

supplementation during pregnancy. Previously, Sarici et al. 31 found a positive correlation 

between the increase of serum ionized magnesium levels and the severity of 

hyperbilirubinemia. The length of hospitalization was significantly longer for infants with 

jaundice than those without it.  
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5.1.4. Dry, desquamating skin 

Dry skin with desquamation was detected in 7.58% of the neonates (Fig. 8). We have 

revealed significant correlations between the incidence of this transient skin condition and 

spring birth, vaginal delivery, meconium-stained amniotic fluid. Moreover, in accordance with 

several other studies 5,6,10–12,25, the frequency of dry, desquamating neonatal skin increased with 

increasing gestational age. A potential explanation for this finding is that newborns delivered 

after 40 weeks of gestation experience a longer exposure to the amniotic fluid, which might 

disrupt the lipid lamellae in stratum corneum. Consequently, the formation of stratum corneum 

is accelerated, resulting in hyperproliferation and inadequate cell loss manifested as 

desquamation 2. In addition, a significantly higher incidence of dry, desquamating skin was 

evident in infants whose mothers smoked in the six months before or during pregnancy.  

Figure 8. Dry, desquamating skin 
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5.1.5. Other benign, transient cutaneous lesions 

Hypertrichosis was seen in 6.08% of the infants (it was examined in the questionnaire 

substudy only), and was associated with a higher maternal pre-pregnancy BMI, as well as with 

darker maternal and paternal eye, hair and skin colors (Fig. 9). Milia (Fig. 10), yellow-white, 

keratin-containing cysts were detected in 126 (2.71%) newborns. Our findings confirm previous 

reports that milia are more common in mature infants 6,10,12,19, whereas the frequency of miliaria 

decreased with increasing infant maturity. Miliaria crystalline is characterized by small, crystal-

clear vesicules, resulting from the obstruction of the excretory tube of eccrin sweat glands. 

These lesions typically occur in the first few days of life, and are mainly localized to the neck 

and chest. Less frequently, usually in the first 10–15 days of life, erythematous papules and 

papulovesicules (miliaria rubra) or pustules (miliaria pustulosa) may also develop. The 

treatment and prevention of miliaria mainly includes reducing the temperature and humidity of 

the environment to avoid overheating of the body and eccrin sweat gland occlusion. In case of 

superinfection, topical antiseptic therapy may be necessary 32,33.  
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Figure 9. Hypertrichosis in the lumbosacral area 

Figure 10. Miliaria crystallina on the chest 
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Neonatal cephalic pustulosis (Fig. 11) is rare in newborns; it generally affects children aged 

six months to two years old. Accordingly, its incidence was 0.47% in our study. Although its 

exact etiology is still unknown, it is thought to result from the stimulation of sebaceous glands 

by maternal or infant hormones. Besides, the local inflammatory reaction to Malassezia yeasts 

is suspected to contribute to the symptoms. The erythematous papules and pustules mainly 

occur on the face, although in some cases the chest and back are also involved 32,33.  

Figure 11. Neonatal cephalic pustulosis 

According to the literature, the incidence of transient neonatal pustular melanosis ranges 

from 0.3% to 3.4%. In our study its incidence was 0.09%. It is a benign, self-limited skin 

eruption, with three phases of the natural course: (1) formation of small, superficial, intra- or 

subcorneal vesiculopustules, (2) followed by fine exfoliation, and finally (3) hyperpigmented 

macules appear at the affected area. The vesicules and pustules usually resolve within 2-3 days, 

while brown macules usually persist for several months 5,9,16,23,25,28.  
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5.2. Vascular lesions 

5.2.1. Nevus simplex (NS) 

Vascular lesions were observed frequently in our study, occurring in 40.68% of the 

newborns. Of these vascular cutaneous conditions, NS (Fig. 12) was the most common, 

colloquially often referred to as „salmon patch”, „stork bite” or „angel kiss”. The macules, 

varying in color from pale-pink to bright-red, are most frequently localized to the nape, to the 

upper eyelids symmetrically, or to the glabella along the embryogenic fusion lines. Also, it may 

appear along the midline, and rarely some atypical locations are also probable. NS is not a real 

vascular malformation, but is presumed to result from the transient immaturity of vascular 

innervation and the persistence of local fetal circulation. Most of these macules disappear 

spontaneously between the ages of 1 and 3 years, but residual lesions may remain. Long-lasting 

NS lesions tend to be localized to the nuchal area, so that cosmetic concerns rarely arise. 

Prominent or persistent NS is rarely associated with various developmental abnormalities or 

syndromes (including Beckwith–Wiedemann syndrome, Nova syndrome, macrocephaly-

capillary malformation, NS with odontodysplasia, Roberts-SC syndrome) 3,23,24,34–38. 

Figure 12. Nevus simplex 
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In previous literature reports the frequency of NS varies widely, between 0.4% and 83.0% 

4,5,18–22,25–29,6,39–41,7–12,17; in our study population the incidence of NS was 38.56%. In accordance 

with previous studies 8,28, we found a significantly higher incidence in females. While El 

Moneim et al. 6 reported a relationship between NS and low LBW, we did not confirm a 

significant correlation of NS with birth weight. However, like other authors 5,17,27, we have 

revealed a higher incidence in neonates with a higher gestational age. 

5.2.2. Nevus flammeus asymmetricus (port-wine stain (PWS)) 

In contrast with NS, nevus flammeus asymmetricus is a true capillary vascular 

malformation that ordinarily presents as a unilateral, often segmental, red or livid macule (Fig. 

13). The lesions persist throughout life, and tend to become darker, infiltrated and nodular over 

time. Its prevalence in neonates is reported to range between 0.04% and 3.3% 4,6,40,41,7,8,12,26–

29,39. In our study the rate was 0.64%. A significantly higher frequency of PWS was evident in 

infants whose mothers continued to use OC during the gestation period. Although previous 

studies reported a higher incidence in females and in infants with NBW, our study did not 

support a statistical relationship between PWS and these characteristics. However, increased 

awareness of certain syndromes associated with capillary malformations is of great importance. 

When PWS appears in the region of the ophthalmic branch of the trigeminal nerve (forehead or 

upper eyelids), the possibility of Sturge–Weber syndrome arises. Classically, this syndrome 

includes ipsilateral eye findings (glaucoma, buphthalmos and diffuse choroidal vascular 

anomalies), as well as leptomeningeal and brain abnormalities (cerebral atrophy, calcifications 

and vascular malformations), resulting in various neurological symptoms (migraine, seizures, 

intracranial hemorrhage, hemiplegia, hemiparesis and mental retardation). In case of a clinical 

suspicion, ophthalmological and neurological examinations and a close follow-up of the 

neonate are crucial. PWS may also be a finding in Klippel–Trenaunay syndrome, which 

involves a combination of lymphatic, venous and capillary malformations, varicose veins and 

the overgrowth of soft tissue or bone, affecting mainly the lower extremities 3,4,24,34,37,38,42–44. 
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Figure 13. Port-wine stain affecting the gluteal area and the lower extremity 

5.2.3. Hemangiomas 

Hemangiomas are benign tumors stemming from capillary endothelial cells (Fig. 14). They 

typically appear shortly after birth (infantile hemangiomas), although in some cases (1.1–2.6%) 

these lesions are already present at birth (congenital hemangiomas). At birth, the sites of 

subsequent hemangiomas are often indicated by a telangiectatic patch surrounded by a pale halo 

45,46 (Fig. 15 and 16). Infantile hemangiomas are grouped in several ways. Superficial 

hemangiomas, or so-called strawberry hemangiomas (50–60%) are localized to the upper layer 

of the dermis, and present as red papules, plaques or nodules, often with a lobulated surface. 

Deep infantile hemangiomas (15%) originate from deep in the dermis or from the subcutis, they 

are less circumscribed, with a bluish-purple and telangiectatic surface. Mixed infantile 

hemangiomas (25–35%) have both a superficial and a deep component. Hemangiomas can also 

be grouped as focal (67%), segmental (13%), multifocal (4%) and non-defined (16%) 3,37,44,45. 

Infantile hemangiomas have a nonlinear growth tendency: in the early proliferative phase, these 

benign tumors show a rapid growth (the most intensive growth rate is seen in the first three 

months), followed by a slow proliferative phase (6–9 months) when their growth rate decreases. 

Proliferative phases are followed by a plateau phase and an involutional period 24,45–49. 
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Hemangiomas tend to involute and disappear after infancy: 30% resolve by 3 years of age, 50% 

by 5 years of age, 70% by 7 years of age, and 90% by 10 years of age, without any sequelae. 

Even so, in 10–15% of all cases, serious complications, including ulceration, bleeding, 

infection, deformation of the bones or soft tissues, congestive heart failure and permanent 

esthetic deformations may emerge. Hemangiomas around the eyes or ears may lead to sensory 

organ dysfunction. In case the hemangiomas are localized around the nose or the subglottic 

region, airway obstruction is a frequent, life-threatening complication. Hemangiomas in the 

lumbar and sacral region may be associated with spine and spinal cord malformations, while 

multiplex hemangiomas may be part of a syndrome with systemic manifestations. These 

complicated cases inquire further investigations, adequate therapy and close follow-up 3,8,40,42–

44,50,9,23,25,29,34,35,37,38. 

Our study has revealed hemangiomas in 0.64% of the neonates, while a further 2.34% 

exhibited teleangiectic macules possibly corresponding to an incipient hemangioma. Although 

hemangiomas are often considered to be more common in preterm infants 8,9,39–

44,50,23,25,28,29,34,35,37,38, our study does not confirm this association, although it should be noted 

that the number of preterm infants was very low in our study. On the other hand, significant 

associations were found between the appearance of these lesions and paternal phenotypic 

characteristics, including lighter eye and hair colors. 

Figure 14. Hemangioma 
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A) B) 

Figure 15. (A) A well-defined, telangiectatic macule on the leg, clinically appearing to be a 

hemangioma precursor lesion at birth. (B) Control photo after five weeks: following the development 

of hemangiomas, several small, erythematous papules appeared within the teleangiectatic macule 

 

A) B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. (A) Early, minimally infiltrated hemangioma on the dorsal surface of the fifth toe 

(B) In two months, the hemangioma is clearly developed 
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5.2.4. Cutis marmorata 

Cutis marmorata is a physiological condition, with the skin showing a reticulated, marbled 

reddish-purple pattern (Fig. 17). It is common in neonates as a result of vasomotor instablity. 

In our study, physiological cutis marmorata was more common in neonates born by cesarean 

section than in those born vaginally. Additionally, correlations were revealed between the 

presence of cutis marmorata and lower gestational age and birth weight. This association may 

reflect the greater vulnerability of these neonates, who are therefore more likely to present with 

adaptation disorders and vasomotor instability. In our cohort, cutis marmorata was also 

significantly associated with maternal hypertension and smoking during gestation. Regarding 

differential diagnosis, cutis marmorata telangiectatica congenita (CMTC), a rare, sporadic 

vascular malformation, should be considered. CMTC presents as persistent, red to purple, net-

like patches, mainly localized to the extremities. It may be associated with focal skin atrophy, 

hypo- or hypertrophy, teleangiectasia, phlebectasia and ulceration; associated syndromes 

include Adams–Oliver syndrome and phakomatosis pigmentovascularis type V. Its course is 

typically benign, and the symptoms tend to improve spontaneously, without treatment 3,32,34,51.  

Figure 17. Cutis marmorata 
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5.3. Pigmented lesions 

5.3.1. Mongolian spots (MSs) 

In our study, pigmented lesions were detected in 232 neonates (4.98%), of which MSs were 

the most frequent (Fig. 18). MSs (also known as dermal melanocytosis) are well-defined, bluish 

grey macules of various size, generally localized to the lumbosacral or sacrococcygeal area, but 

the lesions may also occur on the shoulders, back and lower extremities. These pigmented 

lesions evolve from residual melanocytes trapped in the dermis during embryonal migration. 

The macules tend to fade and disappear with time, but may also persist in rare cases. If the 

lesions are persistent, multiple or extended, they may be associated with developmental 

abnormalities (cheiloschisis), metabolic disorders (GM1 gangliosidosis or 

mucopolysaccharidosis type II), or phacomatosis pigmentovascularis or phacomatosis 

pigmentopigmentalis. Regarding differential diagnosis, bruises resulting from physical abuse 

should be assessed 3,23,52,53. The prevalence of MSs varies widely among different racial and 

ethnic groups: they are much more common in black, native American, Asian and Hispanic 

populations (60–90%) 4,5,26–29,39–41,6–12,25. In our study, the incidence of MSs was much lower: 

3.09% (144 cases), with a higher incidence in infants whose parents were more pigmented. 

Unlike in some previous studies 5,10,12, gestational age and birth weight did not correlate with 

the incidence of MSs in our study, but the frequency of MSs was found to decrease with 

increasing maternal age. Sadana et al. 12 reported a higher incidence of MSs in neonates whose 

mothers suffered from any illnesses during pregnancy, but our findings do not support this 

association.  
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Figure 18. Mongolian spot 

5.3.2. Other pigmented lesions 

In infants with a darker pigmentation, genital hyperpigmentation (GH) is a common finding 

(Fig. 19). This transient hyperpigmentation is thought to be induced by melanocyte stimulating 

hormone produced prior to birth, but the exact underlying mechanism is unknown. In agreement 

with other reports 7–9,11,21,22, GH was more common in males. In our study, a significant 

correlation was found between GH and darker parental eye, hair and skin colors. In addition, 

we found a positive correlation with higher maternal weight gain during pregnancy. These 

observations suggest that hormonal factors might have a role in the pathogenesis of GH. 

Regarding differential diagnosis, congenital adrenal hyperplasia should be investigated, which 

results from the deficiency of an enzyme involved in the synthesis of cortisol, aldosterone or 

both. 
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Figure 19. Genital hyperpigmentation 

According to the literature, the incidence of CMN is around 0.2–2.7% (Fig. 20) 4,5,26–29,39–

41,6–12,25. In our study these lesions were detected in 1.57% of the neonates. Traditionally, CMN 

are classified by the adult size as small (<1.5 cm), medium (1.5–20 cm) and large or giant (>20 

cm). In our study, most CMNs’ diameter did not exceed 10 mm, the largest being 90×65 mm. 

Regarding its potential for a malignant transformation, dermato-oncologic observation for all 

CMN lesions is crucial 3,37,38,42,44,54,55. 

CALMs present as round or oval brown macules of various size, with a sharp border. 

Solitary lesions are highly common, affecting 10–30% of the population. In our study 

population the incidence was 0.43%, and only soliter lesions were detected. Multiplex CALMs 

are rarely seen, and may be related to genetic diseases, of which neurofibromatosis is probably 

the best known and most common diagnosis. However, several other, rare disorders should also 

be considered for differential diagnosis (including McCune–Albright syndrome, Watson 

syndrome, sclerosis tuberosa, Bloom syndrome, Silver–Russel syndrome, ataxia 

teleangiectasia, Westerhof syndrome, LEOPARD syndrome) 3,8,23,37,38,44.  
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A) 

 

B) 

Figure 20. Congenital melanocytic nevus (A) on the upper extremity and (B) on the scalp 
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5.4. Other cutaneous findings 

5.4.1. Skin injuries of traumatic, iatrogenic, congenital or acquired origin 

In our study population, 9.17% of the neonates were affected by skin injuries of traumatic, 

iatrogenic, congenital or acquired origin, of which hematoma and petechiae were the most 

common (266 cases, 5.71%), followed by laceration (74 cases, 1.59%) and caput succedaneum 

(65 cases, 1.40%) (Fig. 21). The occurrence of these traumatic lesions significantly correlated 

with primiparity, vaginal delivery and higher birth weight. It can be speculated that a larger 

neonate, a higher rigidity of pelvic structures and a tighter birth canal of primiparous women 

may predispose to these types of skin injuries, as these characteristics make fetal passage 

through the birth canal more difficult. Traumatic lesions were significantly more frequent in 

male than in female neonates, which may be explained by the significantly higher birth weight 

and birth length of male infants. 

In agreement with Ekiz et al. 9, our survey revealed significant associations between 

primiparity, vaginal delivery and caput succedaneum. This confirms a causative role of birth 

trauma in the etiology of caput succedaneum: during delivery, foetal skull suffers pressure while 

passing through the vaginal canal, resulting in serosanguinous, subcutaneous oedema which is 

generally absorbed spontaneously within days. Moreover, a significantly higher proportion of 

neonates born vaginally and/or with a higher birth weight exhibited hematoma or petechiae. As 

expected, following operative vaginal delivery with the use of a vacuum extractor or forceps, 

the incidence of traumatic skin lesions, including hematoma or petechiae and caput 

succedaneum were also significantly higher, alike reported by Nanda et al. 4. 

 



40 

 

Figure 21. Lacerations on the scalp 

Disorders with skin defects cannot only result from traumas, but may also be related to 

congenital conditions. Probably the best known of these is aplasia cutis congenita (ACC), which 

was detected in 5 cases in our study (Fig. 22). ACC is most frequently observed on the scalp, 

appearing as cutaneous defects of various shape and size. It can manifest either as a solitary or 

a multiplex lesion, rarely affecting regions other than the scalp, and presents as an erosion, 

ulceration or atrophic skin area at birth. It may affect each layer of the skin, and rarely it may 

even spread into the dura mater. The etiology of ACC is still unclear. The role of genetic factors, 

medications, viral infections, intrapartal traumas and local vascular malformations is suspected. 

Extensive ACC lesions may rarely be associated with chromosomal or developmental 

abnormalities 24,37. 
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Figure 22. Aplasia cutis congenita 

Diaper dermatitis primarily occurs in young infants aged a few months old, however, it is 

rarely seen in neonates as well. In our study the incidence of diaper dermatitis was 0.30%. Due 

to a prolonged exposure to urine and feces, the skin may become vulnerable and macerated, 

resulting in an enhanced penetration of irritant substances. Besides, urease-producing bacteria 

make surface pH alkaline, adding to irritation. The symptoms are usually restricted to the 

gluteal, perianal and genital area covered by the diaper 23. Sadana et al. 12 reported a 

significantly higher incidence of diaper dermatitis in mature infants of lower birth weight, while 

we have revealed a significant correlation with lower gestational age. 

Other skin injuries of traumatic, iatrogenic, congenital or acquired origin were observed in 

a few newborns only. Clinical diagnoses included intrauterine scar (3 cases), transient neonatal 

bullous dermolysis (1 case) and epidermolysis bullosa simplex (1 case) (Fig. 23). A male infant 

presented with numerous small erosions and vesicules surrounded by an erythematous halo, 

corresponding to a diagnosis of congenital enterovirus infection (Fig. 24). 
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Figure 23. Epidermolysis bullosa simplex 
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Figure 24. Congenital enteroviral infection 
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5.4.2. Developmental abnormalities, benign skin tumors 

 In our study 1.5% of the neonates were diagnosed with developmental abnormalities, 

including accessory tragus (0.30%; Fig. 25), supernumerary nipple (0.21%; Fig. 26) or tooth 

(0.02%), congenital lymphoedema (0.02%) and some minor anomalies (0.02%). Also, some 

benign skin tumors (fibromas, cysts) were detected. Significant correlation was found between 

vitamin A supplementation during pregnancy and the incidence of developmental 

abnormalities, as well as benign skin tumors and cysts, which is consistent with the teratogenic 

effect of vitamin A and its synthetic derivatives. This association was further strengthened when 

PWSs were included in the disease group of developmental abnormalities.  

Nevus sebaceus was diagnosed in one neonate (Fig. 27). Classically, nevus sebaceus 

presents as a round or oval, pink, yellow or orange, waxy plaque, primarily on the scalp and 

face. It tends to grow with aging, and may become thicker and more verrucous during puberty. 

In some cases a secondary neoplasm may develop. Although nevus sebaceus is mostly benign, 

malignant transformation may occur, therefore regular follow-up of the patient is essential 54.  

Figure 25. Accessory tragus 
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Figure 26. Supernumerary nipple 

Figure 27. Nevus sebaceus 
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6. Summary 

Recent advances in neonatal dermatology have provided us with a better understanding of 

neonatal and premature infant skin. Epidemiological studies report on the incidence and risk 

factors for a great variety of neonatal skin conditions; however, to the best of our knowledge, 

our study is the most comprehensive research work into skin conditions specific to this age 

group to date. By examining a large population of newborns, coupled with a detailed 

investigation and analysis of numerous neonatal, perinatal and parental factors, our study 

contributes to a deeper understanding of the development of these cutaneous lesions.  

Our study was performed at one of the largest university clinics in Hungary, and involved 

over 4,600 neonates in a 3-year-period, therefore it can be considered as a representative 

sample. Our findings are readily comparable with published research works in this field, and 

are in agreement with those in several aspects. Regarding the incidence of some common skin 

conditions, such as NS, ETN, SGH, and MSs, significant differences are evident among 

different countries and races. Such differences may partially be explained by geographical and 

climatic factors affecting the development of various skin manifestations. The frequency of 

some cutaneous lesions (e.g. MSs) differs significantly as a function of skin type and skin 

pigmentation in various ethnic groups. Some neonatal skin lesions (e.g. ETN) are characterized 

by relatively rapid changes, thus the timing of dermatologic examinations determines the actual 

findings. Diagnostic criteria may also differ among neonatal centres, possibly leading to 

different findings.  

The results of our study confirm that the vast majority of neonatal dermatologic lesions are 

benign and require no specific therapy. However, the great variety of cutaneous findings 

underlines the importance of a thorough and up-to-date knowledge of skin manifestations for 

dermatologist and pediatricians, as well as the significance of patient education to improve 

health literacy of the parents. Some minor lesions considered as unspecific for the first glance 

may draw attention to significant disorders affecting the internal organs. Regarding some 

vascular lesions (PWS of various localizations or rapidly growing hemangiomas) or congenital 

nevi, regular follow-up and treatment on demand are crucial. Importantly, serious cutaneous 

diseases may occur even in the neonatal period. Massive viral, bacterial or mycotic infections, 
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disorders of keratinization or blistering skin diseases may damage the first and most important 

defensive barrier of the body, posing a potential risk to other organs.  

Our study supports that gender, gestational age and birth weight of the neonate play a 

significant role in the development of neonatal cutaneous lesions. In addition, our findings 

suggest that sociodemographic factors, parental phenotypic characteristics, maternal hormones, 

and the presence of acute and chronic diseases of the mother may also contribute to the 

development of specific cutaneous lesions. Our study seems to provide an accurate and 

comprehensive picture of the dermatological conditions occurring in otherwise healthy, mature 

(term or late-preterm) neonates. A detailed study of numerous factors playing a role in the 

development of neonatal skin lesions contributes to the clarification of the exact 

etiopathological background of these skin conditions. 
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KÉRDŐÍV - ADATLAP 

A kutatás címe: Újszülöttkorban előforduló bőrgyógyászati betegségek, bőrmanifesztációk és kialakulásukban 

szerepet játszó tényezők prospektív vizsgálata 

 (protokollszám: NEO-BŐREP-002) 

A résztvevő azonosítószáma:………………….. 

Nevének kezdőbetűi: ………….. 

Születési év: …………………………..  Nem: O   Férfi O   Nő 

1. AZ ÚJSZÜLÖTT ADATAI

Születési dátuma: . . 

Születés módja, körülményei:  természetes úton  császármetszéssel  egyéb: ……………………….. 
Gesztációs hét:  ................ 
Születési súly: ……………….gramm 
Születési hossz: ……………. cm  
Apgar-érték: …………………. 

2. AZ ANYA ADATAI

Születési dátum: . . 
Lakcím: ..........................................................................................................................................  

Családi állapot: ……………………………….. 

Terhességek száma: ……………………………….  Gyermekek száma : ……………… 

Anya testmagassága: …………. cm 

Anya testsúlya a terhesség előtt:  ……… kg Anya testsúlya terhesség utolsó hetében: ………… kg 

Az anya a terhesség hányadik hetétől részesült terhes gondozásban? ……………………. 

2.1. Az anya legmagasabb iskolai végzettsége: 

 kevesebb, mint 8 általános  nyolc általános  gimnáziumi/szakközépiskolai érettségi 

 szakmunkásképző/szakiskola (érettségi nélkül)  egyetemi/főiskolai diploma 

2.2. Az anya szemszíne: 
 fekete  barna  szürke  kék  zöld 

2.3. Az anya természetes hajszíne: 
 fekete      sötétbarna  középbarna  világosbarna  szőke vörös 

2.4. Az anya bőrének természetes alapszíne: 
 sötét       közepes       világos 
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2.5. Az anya bőrtípusa: 
I. napfény hatására kifejezett bőrpír jelentkezik, nem barnul le
II. napfény hatására először bőrpír jelentkezik, utána nehezen barnul le
III. napfény hatására enyhe bőrpír jelentkezik, utána könnyen lebarnul
IV. napfény hatására bőrpír jelentkezése nélkül, könnyen lebarnul

2.6. Van-e valamilyen allergiás betegsége? 
 Igen                 Nem 

2.7. Ha igen, akkor milyen allergiás betegsége van? 
  Ekcéma             Allergiás szénanátha    Allergiás szemgyulladás  Asztma 
  Ételallergia       Gyógyszerallergia        Rovarcsípés allergia       Csalánkiütés 
 Egyéb:…………………………………. 

Ha allergiás, akkor sorolja fel, hogy mire allergiás: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.8. Előfordul-e nagyszámú festéksejtes anyajegye? 
 Igen                 Nem 

2.9. Előfordult-e rosszindulatú bőrdaganata? 
 Nem            Igen  Mikor? …………..  Típusa:………………………………………………… 

2.10. Van-e valamilyen egyéb bőrbetegsége? 
 Igen – Betegség megnevezése:……………………………………………………………………………… 
 Nem 

3. AZ APA ADATAI
Név: ...............................................................................................................................................  
Születési dátum: . . 

3.1 Az apa legmagasabb iskolai végzettsége: 

 kevesebb, mint 8 általános  nyolc általános  gimnáziumi/szakközépiskolai érettségi 

 szakmunkásképző/szakiskola (érettségi nélkül)  egyetemi/főiskolai diploma 

3.2. Az apa szemszíne: 
 fekete      barna  szürke  kék  zöld 

3.3. Az apa természetes hajszíne: 
 fekete      sötétbarna  középbarna  világosbarna  szőke vörös 

3.4. Az apa bőrének természetes alapszíne: 
 sötét      közepes      világos 

3.5. Az apa bőrtípusa: 
I. napfény hatására kifejezett bőrpír jelentkezik, nem barnul le
II. napfény hatására először bőrpír jelentkezik, utána nehezen barnul le
III. napfény hatására enyhe bőrpír jelentkezik, utána könnyen lebarnul
IV. napfény hatására bőrpír jelentkezése nélkül, könnyen lebarnul
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3.6. Van-e az apának valamilyen allergiás betegsége? 
  Igen                 Nem 

 
3.7. Ha igen, akkor milyen allergiás betegsége van? 
   Ekcéma             Allergiás szénanátha           Allergiás szemgyulladás        Asztma 

   Ételallergia       Gyógyszerallergia               Rovarcsípés allergia                Csalánkiütés 
   Egyéb:…………………………………. 

 
Ha allergiás, akkor sorolja fel, hogy mire allergiás: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3.8. Előfordul-e az apánál nagyszámú festéksejtes anyajegy? 
  Igen                 Nem 

 
3.9. Előfordult-e az apánál rosszindulatú bőrdaganat? 
       Nem            Igen       Mikor? …………..           Típusa:………………………………………………………………… 
 
3.10. Van-e az apának valamilyen egyéb bőrbetegsége? 

  Igen – Betegség megnevezése:……………………………………………………………………………… 
  Nem 

 

4. A TERHESSÉG KÖRÜLMÉNYEI 
 
4.1 Alkalmaztak-e asszisztált reprodukciós technikát a terhességét megelőzően? 

   Igen – Milyen technikát? ……………………………………………………………………………………………  
   Nem  
 

4.2. Sorolja fel az összes gyógyszert, amit a terhessége alatt rendszeresen szedett!  
(beleértve a vényköteles és vénynélküli gyógyszereket, homeopátiás és gyógynövény készítményeket is) 
 

Gyógyszer neve Mire szedte? Mekkora adagban? 
A terhesség hányadik 
hónapjaiban szedte? 
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4.3. Sorolja fel az összes gyógyszert, amit a terhessége alatt alkalomszerűen szedett!  
(beleértve a vényköteles és vénynélküli gyógyszereket, homeopátiás és gyógynövény készítményeket is) 
(pl fájdalomcsillapító, antibiotikum, megfázás elleni készítmény) 
 

Gyógyszer neve Mire szedte? Mekkora adagban? 
A terhesség hányadik 
hónapjaiban szedte? 

       

    

       

       

       

       

 
4.4. Terhessége alatt fogyasztott-e rendszeresen gyógyteát?    

  Igen – Mit és mire? ………………………………………………………………………………………………………………… 
  Nem 

 
4.5. Használt-e valaha hormonális fogamzásgátlót? 

  Igen                 Nem 

      Ha igen, akkor mit  és mennyi ideig? ………………………………………………………………… 

      A teherbe esés előtt mennyivel hagyta abba a szedését? …………………………………… 

       

      A teherbe esését követően még szedte-e a fogamzásgátlót? 

          Nem                Igen  - terhesség hányadik hetéig? ……………………………. 
 
4.6. Terhessége előtt elkezdett-e vitaminkészítményt szedni? 

       Nem                 Igen    Mit? …………………………….Hány hónappal korábban? ……….. 
 
4.7. A terhessége alatt szedett-e vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat? 
 

Vitamin/ásványi anyag Készítmény neve Mekkora adagban? 
A terhesség hányadik 

hetétől szedte? 

multivitamin       

D-vitamin    

vas       

kálcium       

folsav       

    egyéb:       

 
4.8. Dohányzott-e a teherbeesést megelőző 6 hónapban? 

  Igen, napi rendszerességgel dohányoztam, az elszívott cigaretták száma: /nap 
  Igen, időnként rágyújtottam 
  Nem 
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4.9. Dohányzott-e a terhessége idején? 

 Igen, napi rendszerességgel dohányoztam, az elszívott cigaretták száma: /nap 
 Igen, időnként rágyújtottam 
 Nem 

 
4.10. Terhessége idején ki volt téve mások dohányfüstjének a munkahelyén? 

 Igen, rendszeresen  Igen, néhány alkalommal   Nem 
 

4.11. Terhessége idején ki volt téve mások dohányfüstjének az otthonában? 
 Igen, rendszeresen  Igen, néhány alkalommal   Nem 

 
4.12. Fogyasztott-e alkoholtartalmú italt a teherbeesést megelőző 6 hónapban? 

 Igen, naponta   Igen, hetente többször  Néhány alkalommal  Nem 
 

4.13. Fogyasztott-e alkoholtartalmú italt a terhessége idején? 
 Igen, naponta   Igen, hetente többször  Néhány alkalommal  Nem 
 

4.14. Előfordult-e a terhesség alatt valamilyen betegség? (beleértve krónikus és akut betegségeket is) 
  Igen   Nem 
 

 Magas vérnyomás  megfázás   influenza 
 Cukorbetegség 
 Egyéb:  ..............................................................................................................................  

 
 
Mikor járt legutóbb fogorvosnál? …………………………………………… 

A terhessége alatt részt vett-e fogászati szűrésen?  Igen   Nem 

Milyen rendszerességgel mos fogat?     napi 2x    Napi 1x     időnként    Soha   egyéb: …….. 

Hány tömött foga van? ………. db  Ebből hány darab amalgám tömés? …………db  

Terhessége alatt előfordult-e valamilyen fogászati illetve száj problémája? 

  Nem       fogínygyulladás      fogínyvérzés       fogszuvasodás  
 egyéb: …………………………………………….. 
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Naevus simplex
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92%

Haematoma, purpura, petechia

Caput succedaneum

Laceratio, scarificatio

Erosio
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Pelenka dermatitis
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2%
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37%

27%

15%

Mongol-folt (dermalis melanocytosis)

Congenitális, pigmentált naevus

Café au lait folt

Lineáris naevoid hypermelanosis

Lentigo

1%
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14%

48%

36%

Fog
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11%
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Bevezetés
Optimális körülmények között az emberi 
szervek, szervrendszerek kifejlődéséhez 
9 hónap szükséges. A születést követő 
első négyhetes időszak alatt következik 
be a méhen kívüli élethez történő folya
matos és fokozatos aktív adaptáció. A szü
lés, születés traumái, a külvilággal való 
találkozás, a mikrobiális kolonizáció, a bőr 
anatómiai és élettani adaptációja szinte 
azonnal „nyomot hagynak” a kültakarón. 
Az újszülöttkorban előforduló bőrgyó gyá
szati jelenségek, betegségek meglehetősen 
széles skálán mozognak. Az érett, egészsé
ges újszülöttek jelentős hányadánál figyel
hetünk meg átmeneti, benignus, speciális 
bőrgyógyászati kezelést nem igénylő ún. 
„születési jegyeket”. Közleményünkben 
áttekintjük az újszülöttkorban gyakran 
előforduló bőrgyógyászati jelenségeket 
(elsődlegesen a tranziens, jóindulatú bőr
elváltozásokat, a vaszkuláris és pigmentált 
léziókat), részletes segítséget nyújtva a tü
netek, manifesztációk pontos felismeré
séhez, diagnosztizálásához és elkülönítő 
kórismézéséhez.

Újszülöttkori tranziens,  
jóindulatú bőrelváltozások
A jóindulatú, tranziens, gyakran jellegzetes 
tünetekkel járó bőrgyógyászati elváltozások 
igen gyakoriak az egészséges újszülöttek 
körében, azonban néhány bőrtünet pontos 
etiológiai háttere még ez idáig sem pontosan 
tisztázott. Változatos klinikai képpel járhat
nak: papulák, pustulák, vesiculák megjelené
se egyaránt előfordulhat. Differenciáldiag
nosztikailag elsődlegesen egyes infekciózus 
kórképektől és örökletes bőrgyógyászati 
betegségektől való elkülönítésük fontos.

ErythEma toxicum nEonatorum
Az erythema toxicum neonatorum ta
lán a legismertebb jóindulatú, tranziens 
újszülöttkori bőrelváltozás; egészséges, 
érett újszülöttek jelentős százalékánál 
észlelhetjük. Első leírása 1472ből szár
mazik, Netlinger az újszülött „toxikus 
erythemája”ként tesz említést a jelen
ségről. A jellegzetes, élénkharagos vö
rös színű udvarral körülvett, 1–3 mmes, 
sárgás színű papulák és pustulák általában 
lokalizáltan jelennek meg, azonban ritkán 
a testfelszín nagyobb részét is érinthetik 
(eleinte főleg az arc, majd a  végtagok 
proximális része és a törzs lesz érintett) (1. 
ábra). A születést követően 24–48 óra múl
va észlelhetjük leggyakrabban a tüneteket, 

lefolyásuk néhány napon (esetleg héten) 
át hullámzó. A jelenség oka ismeretlen, 
egyes vélemények szerint a bőr mikrobiális 
kolonizációja által beindított immunválasz 
eredményezi. Pontos prevalenciaadatok 
nem állnak rendelkezésre, ennek egyik 
fő oka az, hogy az elváltozás igen gyorsan 
– akár órák, napok alatt – regrediál. Nagy 
betegcsoporton végzett felmérésekben
1,3–41% között változott az erythema
toxicum előfordulási gyakorisága.1−13 Ko
rábbi vizsgálatok szignifikáns korrelációt
mutattak az elváltozás gyakorisága, a szü
letési súly és a gesztációs kor között; az első 
terhesség, a hüvelyi, illetve az elhúzódó hü
velyi szülés, a nyáriőszi időszak ugyancsak 
rizikófaktoroknak bizonyultak.9

Születési jegyek, gyakori újszülöttkori 
bőrelváltozások
Dr. Csoma Zsanett renáta PhD, Dr. ábrahám rita
Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged

Az újszülöttkorban előforduló bőrgyógyászati jelenségek, betegségek 
meglehetősen széles skálán mozognak. Az érett, egészséges újszülöttek 
jelentős hányadánál figyelhetünk meg átmeneti, benignus, speciális 
bőrgyógyászati kezelést nem igénylő ún. „születési jegyeket”, tranziens 
neonatalis dermatosisokat, vaszkuláris és festéksejtes bőrelváltozásokat.

1. ÁBRA  Erythema toxicum neonatorum: kiterjedt, haragos vörös udvarral körülvett sárgás színű
papulák és papulopustulák az arc, a nyak és a mellkas területén
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Bár kétségtelen, hogy az erythema 
to xi cum neonatorum igen gyakran lát
ványos, és főleg a szülők számára riasztó 
klinikai képpel járhat, azonban lényeges 
hangsúlyozni, hogy nem igényel speciális 
bőrgyógyászati kezelést, figyelembe véve 
a jelenség átmeneti, gyors, spontán reg
ressziót mutató természetét.14−17

SEbacEuS hypErplaSia
Az érett újszülöttek jelentős részénél fi
gyelhetjük meg a sebaceusmirigyekben 
gazdag területeken, főleg az orron, az or
cákon és a felső ajak területén a jellegzetes 
sárgásfehér színű, follikuláris papulák ki
alakulását (2. ábra). In utero androgén sti
muláció eredményezi a sebaceusmirigyek 
hypertrophiáját, a tünetek néhány hét alatt 
spontán regrediálnak.6,10,11,14−17

tranziEnS nEonataliS puStulariS 
mElanoSiS
A bőrtünet első leírása 1961ből származik, 
a szakirodalom „neonatalis lentiginosis” 
néven említette a jelenséget. Etiológiája 
ismeretlen, előfordulási gyakorisága lé
nyegesen nagyobb a sötétebb bőrű la
kosság körében (45%os prevalencia). 
A jelenség három jellegzetes fázisban nyil
vánul meg. Első lépésként 2−10 mmes, 
szuperficiális, intra vagy subcornealis 
vesiculák, vesiculopustulák alakulnak 
ki főleg az orcákon, a homlokon, a nya
kon, a háton, a  lábszárak elülső felszí
nén. A hólyagcsák felszínesek, emiatt az 
újszülött első áttörlésekor, fürdetésekor, 
a magzatmáz eltávolításakor könnyen sé
rülhetnek, így gyakran nem is kerülnek 
felismerésre. A II. fázisban a pustulák 
helyén finom elemű, gallérszerű hámlás 
jelenik meg, majd az ezt követő III. fázis
ban hiperpigmentált foltok alakulnak ki 
(posztinflammatorikus hiperpigmentáció), 
amelyek néhány hónap alatt fokozatosan 
elhalványulnak. Előfordulhat, hogy az 
újszülött bőrén kizárólag a barnás színű 
maculák észlelhetők; a jelenség I. és II. 
fázisa in utero zajlott le. Etiológiája isme
retlen, egyes szerzők a tranziens neonatalis 
pustularis melanosist az erythema toxicum 
neonatorum klinikai variánsának tekin
tik. Speciális kezelést nem igényel a fenti 
kórképhez hasonlóan, fontos a szülők tá
jékoztatása a kórkép átmeneti, benignus 
természetére vonatkozóan.14−17

nEonataliS acnE
A neonatalis acne (neonatalis cephal pus
tu losis) esetén gyulladásos, erythemás pa
pulák és pustulák figyelhetők meg leggyak
rabban az orcákon, az állon, a homlokon, 
a nyakon, a szemhéjakon, a mellkas felső 
részén és a hajas fejbőrön. A valódi acnés 
tünetektől eltérően comedók nem láthatók. 
A tünetek jelen lehetnek már születéskor, 
azonban típusosan 23 hetes korban alakul
nak ki (egyes esetekben később, 6−8 hetes 
korban is megjelenhetnek a tünetek). Ki
alakulásában a Malassezia speciesek kel (M. 
fur fur, M. sympodialis, M. globosa) szemben 
kialakult gyulladásos reakció is szerepet 
játszhat. A tünetek néhány hét alatt spontán 
re  missziót mutatnak, kiterjedtebb esetekben 
lokális imi dazol készítmények vagy enyhe 
hatású kor  ti koszteroidok (hidrokorti zon) 
alkalmazhatók a kezelés során.14−17

milia
A milia igen gyakori az újszülöttek köré
ben, előfordulási gyakorisága 30 és 50% 
között mozog. A pilosebaceus fol li cu lu sok
ban kialakuló inklúziós epidermalis cysták 
jellegzetesen 12 mmes fehér vagy sárgás 
színű papulák formájában jelennek meg 
leggyakrabban az orron, az állon, az orcá
kon és a homlokon (ritkábban a törzsön és 
a végtagokon is előfordulhatnak). A léziók 
néhány hét alatt spontán regressziót mu
tatnak. Perzisztens, nagyszámú léziók tár
sulhatnak ritka örökletes bőrbetegségekkel 
(pl. dystrophiás epidermolyis bullosa).14−17 

miliaria
Újszülöttkorban gyakori jelenség; a kli
nikai tünetek kialakulását a verejték re
ten ciója, a verejtékmirigyek kivezető 
csöveinek elzáródása okozza, fontos 
haj lamosító tényező a magas környezeti 
hőmérséklet (nyári időszak, inkubátorok, 
meleg, okkluzív ruházat) vagy a lázas 
állapot. A kivezető csövek felszínes, sub
cornealis vagy intracornealis elzáródása 
apró, tiszta bennékű, sérülékeny vesi
culák kialakulását eredményezi (milia ria 
crystallina vagy sudamina), klinikailag 
apró, vízcseppre emlékeztető léziók meg
jelenését láthatjuk, általában az első élet
héten. Miliaria rubra („melegkiütés”) 
esetén 1−3 mmes erythe más, nem 
follicularis papulák, papu lo vesi culák, 
papulopustulák kialakulását észlelhet
jük főleg a fej, a nyak, az arc, a fejbőr 
és a törzs területén; az eccrin ductusok 
elzáródása mélyebben alakul ki az epi
dermisben. A kivezető csövek dermo epi
der malis szinten bekövetkező elzáródása 
eredményezi a miliaria profundát, ezen 
elváltozás azonban nagyon ritkán alakul 
ki újszülöttkorban.

Differenciáldiagnosztikai szempont
ból az egyéb neonatalis pustulosus kór
képektől, valamint virális és bakteriális 
infekcióktól való elkülönítése fontos. 
Kezelése és megelőzése során elsődle
ges a túlmelegedés, izzadás elkerülése, 
a környezeti hőmérséklet és páratartalom 
lehetőség szerinti csökkentése.14−17

2. ÁBRA  Sebaceus hyperplasia az orron
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vaszkuláris léziók
naEvuS SimplEx
A leggyakoribb vaszkuláris lézió új szü
lött korban a naevus simplex (számos, 
szép és hangzatos leíró névvel illetik az 
irodalomban: „lazacfolt, bóbita, illanó 
folt, gólyacsípés, angyalcsók”.). Halvány 
rózsaszínű, máskor élénkvörös színű folt 
formájában jelentkezik az embrionális 
fúziós vonalakat követve, leggyakrabban 
a középvonalban, az occipitalis régióban, 
az orr, a philtrum, a glabella területén, 
illetve kétoldalt szimmetrikusan a felső 
szemhéjakon; ritkábban azonban atípusos 
lokalizációban is előfordulhatnak, ezál
tal esetleges differenciáldiagnosztikai 
nehézségeket okozva (naevus flammeus 
asymmetricus, haemangioma) (3. ábra). 
Nem valódi vaszkuláris malformáció: 
kialakulása a  dermis felső részében 
lévő kapillárisok átmeneti tágulatának, 
a  vaszkuláris innerváció éretlenségé
nek tulajdonítható. Szakirodalmi ada
tok alapján, a különböző országokban 
és népcsoportokban végzett vizsgálatok 
szerint prevalenciája igen széles hatá
rok között mozog (1,3−83%). Korábbi 
tanulmányokban összefüggést találtak 
a léziók előfordulási gyakorisága, illet
ve a női nem, magasabb gesztációs kor 
és születési súly, továbbá a 34 év feletti 
anyai életkor között.1−8,10−12,18−20 A lazac
foltok egy része már újszülöttkorban, 
döntő többségük pedig 23 éves korra 
spontán regrediál. Ritkán előfordul
hatnak reziduális léziók, elsősorban az 
occipitalis régió területén, hajjal fedett 
területeken, kozmetikai problémát így 
ritkán okoznak. A prominens, perzisztáló 
elváltozások ritkán változatos fejlődési 
rendellenességekkel, malformációkkal tár
sulhatnak (Beckwith–Wiedemannszind
róma, Novaszindróma, macrocephalia
kapilláris malformáció szindróma, 
naevus simplex odontodysplasiával, 
RobertsSCszindróma).1−8,10−12,14−20

 
TűzfolT
A tűzfolt, vagy más néven naevus flam
meus asymmetricus prevalenciája a szak
irodalmi adatok alapján 0,1 és 2,1% között 
mozog.6,14,18 A születéskor livid, vörös színű 
folt formájában jelentkező tűzfolt valódi 
vaszkuláris malformáció, mely a lazac
folttal ellentétben jellegzetesen féloldali 

lokalizációt mutat. Az évekévtizedek alatt 
a léziók lassú, de folyamatos progresszió
ja észlelhető: a foltok sötétebbé válnak, 
infiltráltabb, papulosus, nodosus részletek 
alakulhatnak ki, a bőr kifejezetten megvas
tagodik, ezáltal jelentős kozmetikai prob
lémát okoznak. A tűzfolt lokalizá cióját 
tekintve igen gyakran az arc területén ész
lelhető, a nervus trigeminus lefutásának 
megfelelően. A háromosztatú ideg ellátási 
területeinek érintettsége esetén felmerül 
a Sturge−Weberszindróma lehetősége, 
mely ocularis érintettséggel (glaucoma, 
diffúz choroidalis vaszkuláris malformáció, 
buphthalmos), leptomeningealis és 
cereb ralis malformációkkal (vascularis 
malformáció, kalcifikáció, atrophia) jár
hat együtt, különböző neurológiai tüne
teket eredményezve (migrénes fejfájás, 
epilepszia, kognitív és motoros fejlődés 
elmaradása, emocionális és viselkedési 
zavarok, hemiparesis). Klinikai gyanú 
esetén a gyermek szemészeti és neuroló
giai szakvizsgálata és későbbi rendszeres 
követése elengedhetetlen. Az alsó végtag
ra lokalizálódó naevus flammeus esetén 
a Klippel−Trenaunayszindróma fenn
állására is gondolni kell. Ezen szindró
ma egyéb érfejlődési rendellenességekkel 
társulhat, az idő előrehaladtával az érintett 
végtag progresszív hypertrophiája, össze
tett keringési zavar kialakulása észlelhető. 
A vaszkuláris malformációval rendelke
ző betegek gondozása multidiszciplináris 
megközelítést igényel.6,14−18 

haEmangioma
A haemangiomák a kapilláris endo tél sej
tekből származó jóindulatú daganatok, 
amelyek az érett újszülöttek 0,2–2,6%ánál 
már születéskor jelen vannak (kongenitális 
haemangioma), általában azonban az első 
hetek, hónapok során jelennek meg (in
fantilis haemangioma). A szuperficiális 
daganatok klinikailag általában rózsaszí
nűélénkvörös, gyakran lebenyezett, a bőr 
felszínéből előemelkedő papulák, plakkok 
vagy csomók formájában jelentkeznek. 
A mélyebben elhelyezkedő haemangiomák 
lividkékes árnyalatú csomók vagy tumo
rok, felszínükön prominens érhálózattal 
és tágult erekkel. A kevert típusú dagana
tok szuperficiális és mély komponensből 
állnak. A kongenitális haemangiomák 
leggyakrabban az arc, a nyak és az alsó 
végtagok területén láthatók. Az infantilis 
haemangiomák a növekedési, proliferációs 
stádiumot követően általában fokozatosan 
regrediálnak, 3 éves korra 30%uk, 5 éves 
korra 50%uk, 7 éves korra 70%uk, 9 éves 
korra több mint 90%uk visszafejlődik; 
a tumorok teleangiectasiás, atrófiás, heges 
vagy fibrotikus terület hátrahagyásával 
gyógyulnak. Az esetek túlnyomó több
ségében speciális kezelést nem igényel
nek: a szülők tájékoztatása és a tumorok 
obszervációja, fotodokumentációja ele
gendő. A nagyméretű, rapidan növekedő 
haemiangiomák kapcsán azonban igen 
súlyos szövődmények (ulceráció, vérzés, 
infekció, a lágyrészek, csontok deformá

3. ÁBRA  Naevus simplex vagy gólyacsípés a tarkótájon
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ciója, légúti obstrukció, pangásos szív
elégtelenség, consumptiós coagulopathia) 
léphetnek fel. A lumbosacralis régióban 
lévő haemangiomák gerinc és gerincvelő
fejlődési rendellenességekkel társulhatnak, 
míg a multiplex tumorok szisztémás mani
fesztációkkal rendelkező szindrómák rész
jelenségei is lehetnek. Az utóbbi, komp
likált esetek megfelelő kezelést, további 
kivizsgálásokat és szoros obszervációt 
igényelnek.5,7,8,10,14−19

cutiS marmorata éS acrocyanoSiS
A bőr érhálózatának éretlensége főleg a ko
raszülöttekben, kisebb súlyú újszülöttek
nél okozhat bőrtüneteket. Hideg hatására 
a kapillárisok és a venulák összehúzódása 
jellegzetes livid, márványszerű, retikuláris 
bőrrajzolat, a cutis marmorata kialakulását 
eredményezi. A kezek, lábak, ajkak terüle
tén kialakuló kifejezett vazokonstrikció ké
kes, lilás árnyalatot eredményez, a jelenség 
acrocyanosis néven ismert: ezen tünetek 

melegítés hatására, illetve az újszülött súly
gyarapodásával, érésével párhuzamosan 
megszűnnek.14−17

 
Pigmentált léziók
MongolfolT
A mongolfoltot vagy dermalis mela no cy to
sist első ízben Edwin Baelz írta le 1885ben. 
Elnevezése is utal arra, hogy prevalenciája 
szignifikáns különbséget mutat az egyes 
nagy rasszok között: az ázsiai és a fekete 
bőrű populációban, illetve az őslakos ameri
kai lakosság körében előfordulási gyakorisá
ga lényegesen gyakoribb, a 60−85%ot is el
érheti.1−8,10−12,14,19,20 A főként a lumbosacralis 
és glutealis régióban, ritkábban a válla
kon, végtagokon észlelhető, nem élesen 
körülhatárolt, palaszürke, szürkéskékes 
színű foltok kialakulását a dermisben re
kedt reziduális melanocyták idézik elő 
(4. ábra). Differenciáldiagnosztikai szem
pontból a gyermekbántalmazásból eredő 
zúzódásos sérüléseket fontos kiemelni. El
különítésükben segítséget nyújthat, hogy 
a dermalis melanocytosis tartósan fennáll, 
színe állandó, az idő előrehaladtával, hó
napok, évek alatt válik csak halványabbá, 
illetve tűnik el. Ritkán, főként a perzisztáló, 
kiterjedt és multiplex formák fejlődési rend
ellenességekkel (ajakhasadék), vaszkuláris 
malformációkkal (naevus flammeus, cutis 
marmorata teleangiectatica congenita), 
a  phakomatosis pigmentovascularis és 
a  phakomatosis pigmentopigmentalis 
részjelenségeként egyéb pigmentációs el
térésekkel (tejeskávéfolt, nae vus spilus), 
valamint anyagcsere zava rokkal (GM1 
gangliosidosis, IIes típusú muco poly
saccha ridosis) társulhatnak.14,17,19

KongeniTális fesTéKsejTes anyajegyeK
A veleszületett festéksejtes anyajegyek gya
korisága 0,2−2,7% körül mozog.1−7,10−12,14,19,20 
Csoportosításuk tradicionálisan nagyságuk 
alapján történik (felnőttkori méret), ennek 
alapján megkülönböztethetünk kisméretű 
(<1,5 cm), közepes méretű (1,5–20 cm) és 
nagyméretű (>20 cm) veleszületett anya
jegyeket. Az anyajegyek mérete mellett 
fontos a  szatellita naevusok számának 
és az egyéb morfológiai jellegzetességek 
rögzítése is (szín és pigmentáció, felszín, 
nodularitás, fokozott szőrnövekedés). A kis 
és közepes méretű veleszületett festéksej
tes anyajegyek lapos, rózsaszínű, világos 

5. ÁBRA  Nagyméretű, szabálytalan pigmentszerkezetű veleszületett festéksejtes anyajegy a felső 
végtagon

4. ÁBRA  Kiterjedt mongolfolt a glutealis régióban és a háton
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vagy sötétbarna színű foltok, papulák vagy 
plakkok formájában jelentkeznek (5. ábra). 
A nagy és óriás méretű anyajegyek esetén 
változatos színű, gyakran sötétbarna vagy 
fekete, verrucosus plakkokat figyelhetünk 
meg, fokozott felszíni szőrnövekedéssel. 
A nagy, illetve óriás kongenitális naevusok 
jelentős kozmetikai problémát okozhat
nak, eltávolításuk sok esetben nem, illet
ve csak több lépésben kivitelezhető. Ezen 
anyajegyek esetén fokozott a melanoma 
malignum kialakulásának rizikója, ezért 
a léziók individuális, dermatoonkológiai 
követése és kezelése nélkülözhetetlen. 
A bőrgyógyászati gondozás során nagy 
hangsúlyt kell fektetni a szülők, a csalá
dok tájékoztatására: ennek fontos része 
az anyajegyek rendszeres (ön)vizsgálata és 
a fényvédelem szabályainak betartása.14−17

 
TejesKávéfolT
A tejeskávé vagy caféaulait folt jellegzetes, 
kerek vagy ovális, változatos méretű, élesen 
körülhatárolt, halvány vagy sötétebb barna 
színű macula. Igen gyakori pigmentált elvál
tozás, a szoliter léziók a populáció 10−30%
ában észlelhetők, gyakoriságuk az újszü
löttek körében 0,1−2%. Multiplex léziók 
jelenléte esetén genetikai kórképek gyanúja 
is felmerül, melyek közül a legismertebb és 
leggyakoribb a neurofibroma to sis, de számos 
egyéb betegség is szóba jöhet (McCune−Alb
rightszindróma, Fanconianaemia, scle
rosis tuberosa, Bloomszindróma, Silver−
Russelszindróma, ataxiatele an giectasia, 
Westerhofszindróma, Legiusszindróma, 
LEOPARDszindróma stb.).5,14−17

tranziEnS lokalizált hipErpigmEntáció
A tranziens lokalizált hiperpigmentáció 
születést követően, főleg a sötétebb bőrű 
új szülöttek körében igen gyakran észlelhe
tő, átmeneti, fokozott pigmentá cióval járó, 
be  nig  nus jelenség. Általában a genitá liák 
(scro tum, nagyajkak), az alhas (linea nigra) 
és az axillaris régió területén, valamint 
pe ri   un gua lisan észlelhető. Kialakulásának 
oka nem ismert pontosan, hátterében in 
utero melanocytastimuláló hormonhatás 
állhat.14−17

Összefoglalás
Az újszülöttkor meglehetősen rövid, négy
hetes időszakot foglal magában, ennek 
ellenére különálló diszciplína foglalkozik 

az élet ezen első periódusával. Valamennyi 
szerv és szervrendszer számára jelentős 
kihívást jelent a környezeti körülmények
hez történő alkalmazkodás, igaz ez leg
nagyobb szervünkre, a bőrünkre is. Az 
újszülött bőre ritkán makulátlan, a gondos 
vizsgálat során gyakran találkozhatunk 
az összefoglalóban szereplő bőrtünetek, 
jelenségek valamelyikével, illetve gyakran 
egyszerre több bőrelváltozással is. Termé
szetesen e bőrtünetek többsége reverzi
bilis, ártalmatlan, speciális kezelést nem 
igénylő bőrelváltozás. A tünetek háttere 
nem pontosan tisztázott, részben azon
ban az adaptációs folyamatok (mikrobiális 
kolonizáció, hőszabályozás és vaszkuláris 
innerváció éretlensége) részjelenségének és 
következményének tekinthetők. A bőrtü
netek pontos ismerete több szempontból 
is igen lényeges. Nagyon fontos, hogy az 
észlelő és diagnózist felállító neonatológus, 
gyermekorvos, gyermekbőrgyógyász szak
orvos megnyugtassa az aggódó szülőket 
az elváltozások benignus, jóindulatú le
folyását illetően. A helyes diagnózissal 
elkerülhetjük a szükségtelen, hosszadal
mas, a szülőket és az újszülöttet egyaránt 
megterhelő diagnosztikus és terápiás pro
cedúrákat. Azonban időnként a tranziens 
neonatalis dermatosisok kiterjedt klinikai 
tünetekkel, papulák, pustulák, vesiculák 
formájában jelentkeznek, egyes esetek
ben jelentős differenciáldiagnosztikai 
nehézséget okozhat felismerésük. Elkü
lönítő kórismézésük során elsődlegesen 
az újszülöttkori infekciózus kórképeket 
kell számításba venni.

Néhány, már újszülöttkorban kialakult 
bőrbetegség hosszú távú nyomon követést 
és gondozást tesz szükségessé. A gyors növe
kedést mutató, vérző, esetleg kifekélyesedő 
haemangiomák kezelése rendkívül fontos; 
kiterjedt vaszkuláris malfomációk esetén 
fontos tisztázni az esetlegesen társuló egyéb 
szervi rendellenességeket. A nagyméretű 
kongenitális naevusok a gyermekkori fes
téksejtes bőrdaganatok jelentős rizikófakto
rát képezik, emiatt rendszeres dermatológiai 
ellenőrzésük elengedhetetlen. Ma már kö
zel 300 fajta örökletes hátterű, úgynevezett 
genodermatosis ismert; e betegségek egy 
része korai, kongenitális bőrelváltozásokkal 
jár. Korai felismerésük és adekvát diagnózi
suk elengedhetetlen a kezelés, a prognózis 
és a családtervezés szempontjából egyaránt.

Köszönetnyilvánítás: Dr. Csoma Zsa-
nett Renáta a Magyar Tudományos Aka-
démia Bolyai János kutatási ösztöndíjában 
részesül (2015–2018). 
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Esetismertetés

A 38. terhességi hétre, 2950 grammal, Apgar
9-10-10 állapotban, császármetszéssel született
újszülöttnél születéskor testszerte, elszórtan elhe-
lyezkedõ, lencsényi, erythemás udvarral körülvett,
kissé haemorrhagiás bennékû vesiculák és felszí-
nesen erodált léziók voltak észlelhetõk (1. ábra).
Cardiorespiratoricus adaptációja zavartalanul zaj-
lott. Láz, illetve hypotherm állapot nem volt észlel-
hetõ, szisztémás tünet nem jelentkezett. Gyulladá-
sos paraméterei a normál tartományban voltak. Az
édesanya a perinatalis idõszakban panasz- és tü-

netmentes volt. A bõrgyógyászati tünetek alapján
elsõdlegesen infekciózus eredet gyanúja merült
fel, ennek tisztázása céljából mikrobiológiai vizs-
gálatokat végeztünk. A székletvizsgálat, valamint a
hólyagbennékbõl elvégzett PCR-vizsgálat akut
enterovírus-fertõzést igazolt. A CMV, HSV és
varicella PCR-vizsgálat negatív volt, a hólyag-
bennékbõl baktérium, gomba nem tenyészett, a
hemokultúra-vizsgálat negatív eredménnyel zá-
rult. Tekintettel a bõrléziók felszínes voltára, helyi
hámosító és antiszeptikus kezelést alkalmaztunk,
mely mellett a hámosodás megindult, a
haemorrhagiás pörkök egy része levált. Az újszü-
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Kongenitális enterovírus-infekció

ÖSSZEFOGLALÁS Az enterovírus-fertõzések incidenciája az újszülöttek körében igen magas. A fertõzés gyakran
aszimptomatikus vagy enyhe tüneteket okoz, ritkábban azonban súlyos, életet veszélyeztetõ állapot is kialakulhat. Egy
korábbi, az Egyesült Államokban készült felmérés szerint non-polio enterovírus az újszülöttek 12,8%-ában volt detek-
tálható, azonban az újszülöttek 79%-a tünetmentes volt. A vírusfertõzést kísérõ bõrtünetek nem specifikusak, differen-
ciáldiagnosztikai szempontból számos infekciózus és nem infekciózus kórkép felmerülhet, a magas specificitású PCR-
vizsgálat segítségével azonban napjainkban már gyors, megbízható diagnózishoz juthatunk.
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erodált léziók



lött antivirális kezelésben nem részesült. A szüle-
tést követõ 9. napon az újszülöttnél hányás, táplá-
lási nehezítettség jelentkezett, mely miatt 4 napig
hospitalizáció történt; parenterális folyadék- és
elektrolitpótlásra került sor. Az ismételt széklet
bakterológiai vizsgálat negatív volt, adeno-, rota-,
és Norwalk-vírus antigén nem volt kimutatható.
Mindezek alapján a gastrointestinalis tüneteket el-
sõdlegesen az enterovírus-infekció következmé-
nyének tartottuk. A gastrointestinalis tünetek gyor-
san szanálódtak, általános tünetek nem voltak ész-
lelhetõk, az újszülött fejlõdése, gyarapodása za-
vartalan volt. Az újszülött 3 hetes korában a bõrtü-
netek recidiváltak, gastrointestinalis és egyéb szer-
vi eltérés nélkül, így a lokális kezelés mellett egyéb
szupportív terápiára nem volt szükség. A jelentke-
zõ klinikai tünetek morfológiája és a negatív csalá-
di anamnézis alapján nem merült fel hólyagképzõ-
déssel járó genodermatosis fennállásának lehetõ-
sége; punch biopszia nem történt, a gyermeket
azonban szorosan obszerváltuk. 7 hetes korban a
hólyagbennékbõl történt kontroll PCR-vizsgálat
eredménye negatív volt. A bõrtünetek a születést
követõ 11. hétre teljes egészében szanálódtak, is-
mételt recidíva jelentkezését nem észleltük a kont-
roll vizsgálatok során.

Enterovírus-infekció

Az enterovírusok a Picornaviridae családjába tar-
tozó, egyszálú RNS-t tartalmazó vírusok, melyek-
nek ma már több mint 90 szerotípusa ismert. Affini-
tásuk az újszülött szöveteihez nagy, az általuk oko-
zott infekciók incidenciája az újszülöttek körében
igen magas. Egy korábbi, az Egyesült Államokban
készült felmérés szerint non-polio enterovírus az

újszülöttek 12,8%-ban volt detektálható, azonban
az újszülöttek 79%-a tünetmentes volt. Az akvirá-
ció elsõsorban a szülõcsatornán való áthaladáskor,
közvetlen kontaktus, vér, testváladék által történik;
az intrauterin transzmisszió ritkább. A fertõzés
gyakran aszimptomatikus vagy enyhe tüneteket
okoz, ritkábban azonban súlyos, életet veszélyez-
tetõ állapot (pneumonitis, myositis, pericarditis,
meningoencephalitis, hepatitis, coagulopathia) is
kialakulhat. A fertõzést kísérhetik bõrtünetek is,
maculopapulosus, vesiculopapulosus exanthema,
bullosus, olykor erozív, ulceratív bõrléziók formá-
jában. A fertõzés diagnózisának megállapítására
napjainkban a leggyakrabban alkalmazott mód-
szer a PCR-technika, melyhez a mintavétel a bõr-
léziókból, székletbõl, vérbõl, cerebrospinalis fo-
lyadékból egyaránt történhet. Differenciáldiag-
nosztikai szempontból fontos az enterovírus fertõ-
zés más virális és bakteriális infekcióktól (HSV,
CMV, Staphylococcus, Streptococcus, Haemo-
philus influenzae), mechanobullosus betegségek-
tõl (epidermolysis bullosa), valamint egyéb sziszté-
más megbetegedésektõl (lupus erythematosus) va-
ló elkülönítése, mely a terápia megválasztásának
szempontjából is kulcsfontosságú.
Esetünk jól reprezentálja, hogy az újszülötteknél
elõforduló, gyakran krónikusan fennálló maculo-,
vesiculopapulosus bõrléziók hátterében az entero-
vírus-infekció lehetõségére is gondolni kell. A ma-
gas specificitású PCR vizsgálat segítségével napja-
inkban már gyors, megbízható diagnózishoz jutha-
tunk.

Köszönetnyilvánítás: Dr. habil. Csoma Zsanett Re-
náta PhD a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai
János kutatási ösztöndíjában részesül (2015–
2018).
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Summary

Congenital enteroviral infection
Rita Ábrahám M.D. - Department of Dermatology and Allergology, University of Szeged, Hungary

The incidence of enteroviral infections in neonates is high. The infection is often asymptomatic or causes merely mild
symptoms, though severe, life-threatening conditions may rarely develop. The skin manifestations accompanying the
infection are non-specific, and various infectious and non-infectious disorders must be considered in the differential
diagnosis. Use of the highly specific PCR technique facilitates a rapid and reliable diagnosis.
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Abstract

Background/Objectives: Recent technological advances and diagnostic and
therapeutic innovations have resulted in an impressive improvement in the
survival of newborn infants requiring intensive care. Consequently, with the use
of modern invasive diagnostic and therapeutic procedures, the incidence of
iatrogenic events has also increased. The aim of this study was to assess
various iatrogenic complications in neonates requiring intensive care and
determine possible contributing factors to the injuries.
Methods: Our prospective cross-sectional cohort survey was conducted in a
central regional level III neonatal intensive care unit (NICU). Correlations
between intensive therapeutic interventions, complications, factors influencing
attendance and prognosis, and the prevalence of iatrogenic skin injuries (ISIs)
were investigated over a 2-year study period.
Results: Between January 31, 2012, and January 31, 2014, 460 neonates were
admitted to the NICU, 83 of whom exhibited some kind of ISI. The major risk
factors for ISIs were low birthweight, young gestational age, long NICU stay, use
of the intubation–surfactant–extubation (INSURE) technique, surfactant use,
mechanical ventilation, insertion of an umbilical arterial catheter, circulatory and
cardiac support with dopamine or dobutamine, pulmonary hemorrhage,
intracranial hemorrhage, patent ductus arteriosus, bronchopulmonary dys-
plasia, and positive microbiology culture results.
Conclusion: To prevent ISIs, careful consideration of risk factors and the
creation of protocols ensuring efficient treatment of injuries are needed.

INTRODUCTION

Recent technological advances and diagnostic and
therapeutic innovations have revolutionized the

perinatal care of preterm infants and resulted in
impressive improvement in the survival of even very
low-birthweight infants. The treatment and preven-
tion of organ impairments resulting from prematurity

Address correspondence to Zsanett Ren�ata Csoma, M.D.,
Ph.D., Department of Dermatology and Allergology, University
of Szeged, H-6720 Szeged, Kor�anyi fasor 6, Hungary, or e-mail:
csoma.zsanett@med.u-szeged.hu.

DOI: 10.1111/pde.12960

© 2016 Wiley Periodicals, Inc. 543

Pediatric Dermatology Vol. 33 No. 5 543–548, 2016



and various neonatal diseases are enormous chal-
lenges in neonatal care. A consequence of the use of
these new techniques is an increased incidence of
iatrogenic events (IEs) (1–5). The immaturity of the
neonatal skin is a significant risk factor in terms of the
development of iatrogenic injuries, and impairment of
the skin barrier may result in such important phys-
iological consequences as enhanced susceptibility to
infections, increased percutaneous absorption of toxic
agents, and instability of fluid and thermal homeosta-
sis. Skin injuries can induce appreciable pain, and
their treatment requires further interventions and
prolongs the length of hospitalization. In serious
cases, permanent esthetic and functional complica-
tions may occur. The aim of our present study was to
assess factors of possible relevance regarding the
development of skin disorders resulting from the
immaturity of the skin and various iatrogenic com-
plications in neonates requiring intensive care.

METHODS

This prospective cross-sectional cohort survey was
performed in the neonatal intensive care unit (NICU)
of the Department of Pediatrics at the University of
Szeged between January 31, 2012, and January 31,
2014, after approval and permission had been
obtained from the Institutional Review Board of the
University of Szeged. This NICU is a 17-bed, univer-
sity-affiliated tertiary care center that annually admits
200 to 270 neonates with severe perinatal conditions.
All newborn full-term and preterm infants consecu-
tively hospitalized in the NICU during the 2-year
study period were included in the study. Each of them
participated in whole-body skin examinations, always
performed by the same two experienced dermatolo-
gists. Gestational age, sex, birthweight, area of
involvement, etiology of the disorder, causative fac-
tors, diagnosis at admission, and comorbidities were
recorded, together with the nature of management.

Statistical Analysis

Data were collected and documented in Excel tables
(Microsoft, Redmond, WA) and SPSS version 22.0
(IBM, Armonk, NY) was used for statistical analysis.
Correlations between the prevalence of cutaneous
injuries and patient characteristics and data relating
to intensive therapeutic interventions, complications,
factors influencing attendance, and prognosis were
calculated using Pearson chi-square and Fischer exact
tests. All p-values calculated were two-sided, and a
significance level of .05 was assumed.

RESULTS

During the 2-year study period, 460 Caucasian
neonates were admitted to the NICU (mean birth-
weight 2,236.86 � 965.53 g [range 500–5,470 g];
mean gestational age 33.8 � 4.4 weeks [range 22–
41 weeks]; 250 male, 210 female). The mean birth-
weight of the admitted male infants (2,360.7 �
990.9 g) was significantly higher than that of the
female infants (2,089.4 � 915.1) (p = 0.003).

Eighty-three neonates (18.0%; 41 male, 42 female;
mean birthweight 2,055.6 � 1,045.95 g; mean gesta-
tional age 32.8 � 5.2 weeks [range 23–41 weeks]
exhibited some kind of ISI; 66 had one dermatologic
condition during the period of hospitalization, 15 had
two, 1 had three, and 1 had four. The ISIs were
grouped on the basis of the etiology and causative
factors (Table 1).

The mean gestational age of the newborn infants
with any ISI was significantly lower than that of the
infants without any skin trauma. The mean birth-
weights in the two groups were not statistically
different, but the prevalence of ISIs was significantly
higher in the infants with a birthweight less than
1,000 g than in those with a birthweight greater than
1,000 g. The NICU stay was significantly longer in
newborns with ISIs. Mortality was 9.6% in infants
with an ISI and 8.2% in those without; the difference
between the two groups was not statistically signifi-
cant (Table 2).

Use of the intubation-surfactant-extubation
(INSURE) technique, surfactant use, mechanical
ventilation, insertion of an umbilical arterial catheter,
circulatory or cardiac support with dopamine or
dobutamine, pulmonary hemorrhage, intracranial
hemorrhage, patent ductus arteriosus, bronchopul-
monary dysplasia, and positive microbiology culture

TABLE 1. Prevalence of Iatrogenic Skin Injuries

Iatrogenic injury n (%)

Diaper dermatitis 25 (24.3)
Infection-induced cutaneous eruptions 14 (13.6)
Maceration and erosion in neck folds 13 (12.6)
Epidermal stripping 11 (10.7)
Petechiae, haematoma 9 (8.7)
Pressure ulcers 9 (8.7)
Extravasion injuries 8 (7.8)
Ultraviolet light–induced exanthema 5 (4.8)
Contact dermatitis 4 (3.9)
Thermal burns 2 (1.9)
Cutis marmorata or livedo reticulosa 1 (1.0)
Polytrauma 1 (1.0)
Surgical wounds 1 (1.0)

544 Pediatric Dermatology Vol. 33 No. 5 September/October 2016



results were significantly associated with the develop-
ment of ISIs (Table 3).

DISCUSSION

The impressive improvements in neonatal care in
recent decades has led to significant improvement in
the survival of very low-birthweight infants (6–9).
Being in the NICU is a risk factor for the development
of ISIs (5). Almost all diagnostic and therapeutic
interventions and maneuvers can potentially promote
ISIs. An IE may be defined as any event that occurs

during hospitalization that compromises the safety of
the patient, even if the patient is not harmed (1,3,4).

The more premature and smaller a neonate is, the
more immature the organs and severe the develop-
mental abnormalities are and the greater the number
of general problems, infections, essential interven-
tions, and procedures. Limited data are available
concerning the prevalence of IEs and ISIs in this
special patient population. Most review articles tend
to summarize and describe the etiology of typical ISIs
in NICUs (2,4,10).

In 100 children 16 to 29 months of age, Cartlidge et
al (11) investigated the prevalence of scars attributable
to intensive therapeutic procedures performed during
the newborn period. Surprisingly, scars were present
on every child, and in 11 children these lesions were
cosmetically or functionally significant. The number
of lesions was inversely related to the child’s gesta-
tional age and directly related to the length of
intensive care received.

Kugelman et al (12) conducted a prospective study
in four tertiary NICUs and found a prevalence rate of
18.8 infants with IEs per 100 hospitalized infants.
Infants exposed to iatrogenesis were born significantly
earlier, were smaller, and spent more time in the
NICU.

Ligi et al (13) assessed the incidence, nature,
preventability, and severity of IEs in 388 neonates in
a tertiary neonatal center in France; 267 IEs were
recorded in 116 neonates, with an IE incidence of 25.6
per 1,000 patient-days. Cutaneous events were most
common, with a prevalence of 24% in the study
population. Extremely low gestational age, low

TABLE 2. Patient Demographic Characteristics and
Outcomes

Characteristics
and outcomes

All
newborn
infants
(N = 460)

Newborn
infants with
iatrogenic
skin injuries
(n = 83)

Newborn
infants
without
iatrogenic
skin injuries
(n = 377) p-Value

Sex, n
Male 250 41 209
Female 210 42 168
Gestational
age, wks,
mean*

33.8 32.8 34.0 0.03

Birthweight,
g, mean

2,236.6 2,055.6 2,276.5 0.06

Length of
neonatal
intensive care
unit stay,
days, mean

32.2 18.3 0.001

Mortality, % 8.5 9.6 8.2 0.66

TABLE 3. Correlation Between Intensive Therapeutic Interventions, Complications, Factors Influencing Attendance and
Prognosis, and Prevalence of Iatrogenic Skin Injuries in the Neonatal Intensive Care Unit Over the 2-Year Study Period

Intensive therapeutic interventions,
complications, factors influencing
attendance, and prognosis

All newborn infants
(N = 460)

Newborn infants
with iatrogenic
skin injuries (n = 83)

Newborn infants without
iatrogenic skin injuries (n = 377) p-Value

Intubation–surfactant–extubation 85 (16.3) 24 (29.3) 61 (16.3) 0.006
Surfactant therapy 164 (36.0) 41 (50.0) 123 (32.9) 0.003
Nasal continuous positive airway pressure 211 (46.3) 43 (52.4) 168 (44.9) 0.22
Mechanical ventilation 204 (44.7) 45 (54.9) 159 (42.5) 0.04
Umbilical arterial catheter 27 (5.9) 9 (11.0) 18 (4.8) 0.04
Umbilical venous catheter 366 (80.1) 68 (82.9) 298 (79.5) 0.48
Cardiac support with dopamine or
dobutamine

96 (21.1) 24 (29.3) 72 (19.3) 0.04

Patent ductus arterious 134 (29.4) 35 (42.7) 99 (26.5) 0.004
Pneumothorax 29 (6.4) 7 (8.5) 22 (5.9) 0.37
Pulmonary hemorrhage 28 (6.1) 10 (12.2) 18 (4.8) 0.02
Intracranial hemorrhage 46 (10.1) 14 (17.1) 32 (8.6) 0.02
Bronchopulmonar dysplasia 23 (5.0) 9 (11.0) 14 (3.7) 0.01
Surgical interventions 99 (21.7) 21 (25.6) 78 (20.9) 0.34
Bacterial infections proved by positive
microbiologic culture results

214 (46.9) 52 (63.4) 162 (43.3) 0.001
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birthweight, longer hospital stay, longer duration of
respiratory support or conventional ventilation, and
longer duration of venous catheterization were all
associated with a significantly higher prevalence of
IEs. A retrospective, multicenter study by Srulovici et
al (14) found that the frequency of IEs was associated
with lower gestational age, exposure to mechanical
ventilation, total parenteral nutrition, and morbidi-
ties, including intraventricular hemorrhage, patent
ductus arteriosus, respiratory distress syndrome,
infection, jaundice, and bronchopulmonary dysplasia.
Multivariate logistic regression analysis revealed that
the length of hospital stay was significantly and
independently associated with IEs.

The patients with the lowest birthweight, who
require complex interventions and substantial physi-
ologic support and invasive procedures, are more
likely to have IEs (12). In a survey by Barker and
Rutter (15), the pattern and frequency of invasive
procedures were investigated in 54 infants consecu-
tively admitted to a NICU. More than 3,000 proce-
dures were recorded; one infant (born in the 23rd
gestational week, birthweight 560 g) underwent 488
procedures.

Extravasation injuries develop as a result of leak-
age of intravenously administered drugs into the
surrounding tissues, most often inotropes, products
used for parenteral nutrition and fluid replacement,
and certain medications. In preterm neonates, the
walls of the veins are much more vulnerable and
fragile, intravenous lines are often required for long
periods of time, and extravasation may therefore
occur in spite of the greatest care and circumspection.

A survey of regional NICUs by Wilkins et al (16)
indicated a prevalence of extravasation injuries that
caused skin necrosis in 38 per 1,000 neonates. Most
injuries occurred in infants born at 26 weeks of
gestation or less. Because extravasation injuries occur
so frequently in this group, NICUs can devise
protocols promoting early recognition and prevention
of such injuries. The most important objectives are
early recognition and continuous control of the
position of intravenous lines, which the use of
transparent dressings may assist with. The most
important suggestions include immediate line
removal, elevation of the limb, a saline flush through
small incisions or punctures around the extravasation
site, use of hyaluronidase, and local application of
phentolamine or nitroglycerine after the extravasation
of inotropic agents (2,17) (Fig. 1).

The phenomenon known as epidermal stripping is
often encountered, where the epidermis separates
partly or completely from the dermis after the removal

of the fixative of intravenous lines, catheters, blow-
pipes, tubes, electrodes, pulsoxymeters, or urine
collection bags. The cause of the phenomenon
involves the immaturity of the dermoepidermal junc-
tion. With the aim of prevention, it is important to
minimize the use of adhesive products in direct
contact with the skin, and great emphasis should be
placed on their appropriate quality; semipermeable
film dressings and hydrocolloid dressings should be
encouraged (2) (Fig. 2).

Decubitus ulcers are also a problem during neona-
tal intensive care, particularly in permanently venti-
lated, immobilized neonates. Continuous observation
and frequent turning of the infants, insofar as
possible, are important in their prevention. Nasal
continuous positive airway pressure equipment used
in the respiratory support of newborns, fixation of
endotracheal tubes, the tubes themselves, catheters,
cannulas, and pulsoximeters may all result in similar
injuries. Frequent examination of such devices is
therefore necessary (2) (Fig. 3).

Figure 1. Extravasation injury due to leakage of
intravenously administered amino acids and lipids.

Figure 2. Epidermal stripping after removal of fixative of
an umbilical venous catheter.
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Antiseptic solutions, including alcohol and alco-
hol-based solutions of chlorhexidine gluconate or
povidone-iodine may cause chemical burns in prema-
ture infants. Consideration must be given not only to
their local toxic effects, but also to their systemic side
effects resulting from absorption, and they may lead
to drying out and irritation of the skin or to further
impairment of the barrier function (18,19).

The relatively high surface temperatures of devices
—even if they are not hot—applied during various
diagnostic and therapeutic procedures may cause
burn injuries in premature neonates (2,20,21) (Fig. 4).

In the course of our study, significant differences
were found between the characteristics of newborn
infants with and without ISIs. The gestational age of
the neonates who had ISIs was significantly lower,
their birthweight was lower (limit of significance), and
their hospital length of stay was significantly longer.
Gestational age, birthweight, and hospital length of
stay correlate strongly with each other; the more
premature and smaller the newborn is, the longer the
care and the more complex the interventions required,
and the greater the likelihood of injuries developing.
Parameters related to the necessary therapeutic inter-
ventions and the frequent early complications during
intensive care can be used to characterize the new-
born’s condition. Neonates with ISIs required
INSURE, surfactant application, mechanical ventila-
tion, umbilical arterial catheter insertion, and circu-
latory support with inotropes significantly more often.
Positive microbiologic culturing results relevant to the
conditions of the neonates were also found in signif-
icantly more cases in this group. In the neonates with
ISIs, the incidence of intracranial or pulmonary
hemorrhage, patent ductus arteriosus, and bron-
chopulmonary dysplasia was likewise higher.

CONCLUSION

There are only limited data on the potential risk
factors for IEs and, as far as we are aware, there has
been no literature survey of comprehensive investiga-
tions of ISIs in preterms. In agreement with previous
reports, we found a positive association between the
prevalence of IEs and gestational age, birthweight,
and hospital length of stay of newborn infants and
confirmed the role of several other factors in cuta-
neous iatrogenesis.

A majority of ISIs are minor, but in severe cases,
functional impairment of the epidermal barrier may
result in important physiologic consequences and
induce significant pain in these fragile and vulnerable
premature infants and may lead to prolonged hospi-
talization. Intensive, prospective surveillance methods
are required, with a heightened awareness of iatroge-
nesis (4,13). Every effort should be made to prevent
iatrogenesis or at least to recognize it early and to
devise and adhere to skin care and wound manage-
ment guidelines in the NICU with meticulous care.
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Figure 3. Pressure ulcers in the occipital region of a
permanently ventilated, immobilized neonate.

Figure 4. Pulse oxymeter–induced burn injuries on the
fingers of an extremely premature newborn infant.
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Multiplex juvenilis xanthogranuloma

Multiple juvenile xanthogranuloma
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ÖSSZEFOGLALÁS

A juvenilis xanthogranuloma benignus, a nem-Langerhans-
sejtes histiocytosisok csoportjába tartozó kórkép. Klinikailag
változó méretű, sárgás, erythemás, máskor barnás árnyala-
tú, a bőr felszínéből előemelkedő papulák vagy csomók for-
májában jelentkezik, leggyakrabban kisgyermekkorban. Az ese-
tek túlnyomó többségében szoliter elváltozás, azonban mul-
tiplex, igen nagyszámú lézió is megjelenhet a bőrön. Ritkán
egyéb szervek, így a szem, a tüdő, a máj, a lép, a vese, a cson-
tok, az izmok és a központi idegrendszer érintettsége is elő-
fordulhat, emiatt a betegek megfelelő kivizsgálása igen lényeges
a pontos szövettani diagnózis felállítását követően. Elkülö-
nítő kórismézésében egyéb, nem-Langerhans-sejtes és Lan-
gerhans-sejtes histiocytosisok csoportjába tartozó kórképek
merülnek fel elsődlegesen. A bőrre lokalizált kórforma ese-
tében általában elegendő az obszerváció, a léziók néhány éven
belül spontán regressziót mutatnak, anetoderma-szerű heg vagy
hyperpigmentáció hátrahagyásával. Természetesen a disz-
szeminált, szisztémás érintettséggel járó esetek gondozása és
kezelése multidiszciplináris szemléletet igényel.

A szerzők két csecsemő esetét ismertetik. A bőrgyógyászati
szakvizsgálat során a fej, a nyak, a törzs és a végtagok terü-
letén, generalizáltan számos, változó nagyságú, félgömb-gömb-
szerűen előemelkedő, sárga színű, tömött tapintatú papulát
és csomót észleltünk. A kisdedek kórtörténetében egyéb lé-
nyeges eltérés nem szerepelt, szomatikus és mentális fejlődésük
megfelelő ütemben zajlott. A szövettani vizsgálat alátá-
masztotta klinikai diagnózisunkat: multiplex juvenilis xant-
hogranuloma fennállását igazolta. Az elvégzett szemészeti szak-
vizsgálat, orbita, koponya és hasi-kismedencei ultrahang vizs-
gálat, laborvizsgálatok kóros eltérést nem igazoltak. A gyer-
mekek rendszeres gondozása a Szegedi Tudományegyetem Bőr-
gyógyászati és Allergológiai Klinika Gyermekbőrgyógyászati
Szakrendelésén történik; újabb tumorok kialakulást nem ész-
leltük, számos lézió spontán regressziót mutatott.

Kulcsszavak:
juvenilis xanthogranuloma – nem-

Langerhans-sejtes histiocytosis – extracutan
manifesztáció – spontán regresszió

SUMMARY

Juvenile xanthogranuloma is a benign, common form of
non-Langerhans cell histiocytosis. Lesions usually occur in
infants and children and present as solitary or multiple round,
firm, red or orange-yellow coloured papules and nodules on
the skin.  Extracutaneous involvement of the eye, lung, liv-
er, spleen, bone, kidney, muscles and the central nervous sys-
tem can also occur, so adequate examination of the infants
is relevant. Other types of Langerhans and non-Langerhans
cell histiocytosis should be considered during differential di-
agnosis. Cutaneous juvenile xanthogranuloma has an ex-
cellent prognosis with spontaneous regression of the tumours
over several years; lesions usually heal with anetoderma-like
changes or hyerpigmented macules. Disseminated forms of
juvenile xanthogranuloma with internal involvement require
special, multidisciplinary care and treatment.

The authors present the cases of two female infants.  Der-
matological examination revealed multiple, asymptomatic,
firm, round yellow-orange coloured papules and nodules dis-
tributed on the face, head, neck, trunk and the extremities.
Their medical history was otherwise uneventful, the soma-
to-mental development of the children was sufficient. His-
tological evaluation confirmed the clinical diagnosis of mul-
tiple juvenile xanthogranuloma. Ophthalmological exami-
nation and ultrasound evaluation of the orbital cavity, the
skull, the abdomen and the pelvis did not reveal any inter-
nal involvement of juvenile xanthogranuloma. The infants are
being regularly followed up at the Paediatric Dermatology
Outpatient Clinic of the Department of Dermatology and Al-
lergology, University of Szeged; spontaneous regression of
several lesions could be observed over control visits.

Key words:
juvenile xanthogranuloma – non-Langerhans

cell histiocytosis – extracutaneous 
manifestation – spontaneous regression
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Esetismertetés
Mindkét leánygyermek zavartalan terhességből, betöltött 39. gesz-

tációs hétre született, újszülöttkori adaptációjuk eseménytelen volt (szü-
letési súly: 3230 g és 3500 g, Apgar pontértékek: 9-10-10, illetve 10-
10-10). Az első esetben (1a. ábra) 7, a második esetben (1b. ábra) 11
hónapos korban jelentkeztek bőrtüneteik: bőrgyógyászati szakvizsgá-
latuk során elszórtan, mind a törzsön, mind a végtagokon és a fejen len-
csényi, színes gombostűfejnyi méretű, a bőr felszínéből félgömbsze-
rűen előemelkedő, sárgás-narancsos színű, helyenként erodált felszí-
nű, pörkkel fedett papulák voltak észlelhetők. A klinikai kép alapján

elsődlegesen a juvenilis xanthogranuloma (JXG) diagnózis lehetősé-
ge merült fel; az elvégzett szövettani vizsgálat mindkét esetben alátá-
masztotta a klinikai diagnózist (2., 3., 4. ábra). A részletes gyermek-
gyógyászati, szemészeti, hasi- és kismedencei, koponya és orbita ult-
rahang-és laboratóriumi vizsgálatok extracután manifesztációt, egyéb
belszervi eltérést nem igazoltak, szomatikus és mentális fejlődésük meg-
felelő ütemben zajlik. A gyermekek rendszeres bőrgyógyászati ellen-
őrzése a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Gyermekbőrgyó-
gyászati Szakrendelésén történik. Az elmúlt vizitek alkalmával számos
lézió spontán regresszióját figyelhettük meg, a korábbi göbcsék helyén
többnyire hyperpigmentált, barnás színű foltok láthatóak (5. ábra). 

Megbeszélés

A JXG a nem-Langerhans-sejtes histi-
ocytosisok (NLCH) csoportjába tartozó, is-
meretlen etiológiájú, jóindulatú, spontán reg-
ressziós hajlamú kórkép. Az első esetleírás
1905-ből származik, a JXG szakkifejezést elő-
ször Helwig és Hackney használta. A leg-
gyakrabban előforduló histiocytosis gyer-
mekkorban. Incidenciája ismeretlen, ennek fő
oka az, hogy gyakran nem kerül felismerés-
re az elváltozás (kisméretű, klinikai tünetet
nem okozó léziók). A bőrelváltozások álta-
lában kisgyermekkorban (75%-ban egy éves
kor előtt, 15%-uk kongenitális), gyermek-
korban jelennek meg, ritkább esetekben fel-
nőtt korban. Klinikailag soliter vagy multi plex
1 mm-2 cm átmérőjű, rózsaszínű-vöröses, ké-
sőbb sárga, narancsszínű vagy barnás színű,
tömött tapintatú, kerek, élesen körülhatárolt
papulák vagy csomók formájában jelent-
keznek, azonban alkalmanként nagyobb mé-
retű, 5-10 cm-es csomók is kialakulhatnak a
bőrön, a nyálkahártya területén, illetve a
belső szervekben is. Egyes szerzők (1) meg-
különböztetnek mikronoduláris (2-5 mm,
általában nagyszámú lézió), és makronodu-
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1.a és 1.b ábra
Az első gyermek esetében (A) 7, a második gyermek esetében (B) 11 hónapos korban jelentkeztek a bőrtünetek: 

bőrgyógyászati szakvizsgálatuk során elszórtan, mind a törzsön, mind a végtagokon és a fejen lencsényi, 
színes gombostűfejnyi méretű, a bőr felszínéből félgömbszerűen előemelkedő, sárgás-narancsos színű, 

helyenként erodált felszínű, pörkkel fedett papulák voltak észlelhetők

A B

2. ábra
Szövettani vizsgálat (1.eset): histiocyter, halvány eosinophil 

cytoplasmájú sejtek és változó nagyságú, többmagvú óriásejtek 
észlelhetők. Az óriássejtek többsége habos plazmájú, Touton-féle 
óriássejt, elvétve néhány sejtben emperipolesis is megfigyelhető. 

A histiocyter sejtek citoplasmája is habos sok helyen, vakuolizált, magjuk
vesicularis, általában egy-két eosinophil magvacskát is 

tartalmaznak. Gócos eosinophil granulocytás beszűrődés, 
lymphocyták, plasmasejtek is megfigyelhetők a tumorban (HE)
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láris formát (5 mm-2 cm, egy vagy néhány lézió). Az óriás
méretű léziók általában születést követően jelen vannak, vagy
a kisgyermekkor során alakulnak ki, átmérőjük 2-10 cm kö-

zött is lehet. A léziók felszíne lehet
teleangiectáziás, purpuriform jelle-
gű, vérzés, kifekélyesedés is előfor-
dulhat. Megjelenésüket tekintve
hyperkeratotikus, verrucosus, pe-
dunculált, umbilikált, vagy fibroma-
szerű képletek, lichenoid papulák,
plakkok, subcutan csomók képében
is jelentkezhetnek (1–11).

Az esetek kb. 90%-ában soliter
léziók figyelhetőek meg, ritkán
azonban multiplex elváltozások is
megjelenhetnek (néhánytól akár
több százig is terjedhet a léziók szá-
ma); leggyakoribb anatómiai loka-
lizációk: a fej, a nyak, a törzs, az
axilláris és inguinális régió, a vég-
tagok extensor felszíne. A nyálka-
hártyafelszínek érintettsége ritkaság;
a tumorok előfordulhatnak a nyelv
laterális részén, a gingiva, a buccá-
lis mucosa területén vagy a ke-
mény szájpadon.

Extracutan lokalizáció esetén a
szöveti infiltráció mértéke határoz-

za meg a klinikai tüneteket. Leggyakrabban a szem (iris, con-
junctiva, episclera, cornea), az orbita érintettsége figyelhe-
tő meg (0,3-0,5%), főként két éves kor alatt. Okuláris JXG
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3. ábra
A második gyermek esetében a szövettani képen a dermis 

teljes szélességében habos cytoplasmájú, óriássejteket is tartalmazó 
sejtes beszűrődés látható, melyben eosinophil histiocyter sejtek 

figyelhetők meg, kevés lymphocyta mellett. 
Atópia, mitosis nem észlelhető (HE)

4. ábra
Az immunhisztokémiai vizsgálatok CD68 markerrel és XIII faktorral pozitív, S100 proteinnel és CD1a markerrel 

negatív festődést mutatnak
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esetén a betegek 40-50%-ában találhatunk bőrléziót. Sze-
mészeti tünetként hyphaema (elülső szemcsarnoki vérzés),
glaucoma, az iris színváltozása, photophobia, retinaleválás,
vakság alakulhat ki. A bilaterális érintettség ritka (1, 2, 5, 11).

Az okuláris tünetekhez hasonlóan szerencsére ritka a
szisztémás, belső szervi érintettség is (gége, tüdő, máj, lép,
here, pericardium, központi idegrendszer, csontok, vese,
mellékvese, garat, gastrointestinális traktus, vázizomzat).
A JXG ritkán társulhat Langerhans-sejtes hystiocytosissal
(LCH), emellett irodalmi adatok megemlítik I. típusú ne-
urofibromatosissal (NF-1) és juvenilis myelomonocytás le-
ukaemiával (JMML) történő együttes előfordulását is. Hár-
mas asszociáció NF-1, JXG és JMML között ugyancsak
ismert, NF-1 és JXG esetén a JMML kockázata közel húsz-
szorosára emelkedik (1, 2, 5, 10, 11).

A szövettani vizsgálat során habos citoplazmájú histi-
ocytákból és Touton-féle óriássejtekből, többmagvú óri-
ássejtekből álló dermális infiltrátum, emellett lymphocy-
ták, eosinophil és neutrophil granulocyták, idegentest típusú
óriássejtek, ritkán mitózisok figyelhetőek meg. Immun-
hisztokémiai vizsgálat során általában S100 és CD1a mar-
kerre negatív, HA56, XIIIa, CD68, CD163, fascin, CD14
markerre pozitív reakció jellemző. 

Differenciál diagnosztikailag felmerülő kórképek: benignus
cephalicus histiocytosis, generalizált eruptív histiocytoma,
xanthoma, mastocytoma, Spitz-naevus, molluscum conta-
giosum, fibrosus histiocytoma, keloid, pyogen granuloma.
A nagy méretú léziókat elsődlegesen haemangiomáktól, ki-
fekélyesedés esetén malignus tumoroktól, valamint a Lan-
gerhans-sejtes histiocytosisoktól kell elkülöníteni.

A JXG jóindulatú lefolyású kórkép: a léziók spontán reg-
ressziót mutatnak 3-6 év alatt, így speciális kezelést nem igé-

nyelnek. Sebészeti eltávolítás általában nem szükséges,
erre leggyakrabban diagnosztikus célból, szövettani vizsgálat
elvégzése miatt kerül sor. A reziduális léziók helyén hyper-
pigmentáció, anetoderma, atrophia alakulhat ki.

Intraokuláris léziók kapcsán sebészi eltávolítás, intralé-
zionális vagy szisztémás szteroid kezelés, irradiáció jöhet szó-
ba. Belső szervi érintettség, manifeszt klinikai tünetek kap-
csán elsődlegesen a LCH kezelésére szolgáló kemoterápiás
kezelési módozatok, cyclosporin, nagy dózisú szteroid ke-
zelés, irradiáció alkalmazhatóak (2-6, 8).
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Rövidítések

JMML – juvenilis myelomonocytás leukaemia
JXG – juvenilis xanthogranuloma
LCH – Langerhans-sejtes hystiocytosis
NLCH – nem-Langerhans-sejtes hystiocytosis
NF-1 – I. típusú neurofibromatosis
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5. ábra
Az első gyermek 1 éves kontroll vizsgálata során 

dokumentált hyperpigmentált foltok a bőr felszínéből 
félgömbszerűen előemelkedő papulák spontán 

regresszióját követően
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Cutaneous lesions and disorders in healthy neonates and 
their relationships with maternal-neonatal factors:
a cross-sectional study

Rita Ábrahám, Angéla Meszes, Zita Gyurkovits, Judit Bakki, Hajnalka Orvos, Zsanett 
Renáta Csoma
Szeged, Hungary

Background: Cutaneous lesions are very common in 
neonates. Although a number of studies have reported on their 
incidence, very little is known about the factors that infl uence 
them. We set out to investigate a large population of neonates 
with the aims of achieving an overall picture of neonatal skin 
manifestations, and examining their relationships with 
various maternal, neonatal and perinatal factors.

Methods: This study was conducted on neonates born 
at the Department of Obstetrics and Gynaecology at the 
University of Szeged between June 2013 and July 2015. A 
total of 4658 consecutive infants underwent a whole-body 
skin examination within the first 72 hours of extrauterine 
life. The offi cial neonatal medical charts were used to collect 
data on the history of the participating neonates and on 
maternal factors.

Results: 74.35% of the neonates exhibited at least 
one skin manifestation. The major diagnosis groups were 
transient, benign cutaneous lesions; vascular lesions; 
traumatic, iatrogenic, congenital or acquired disorders 
with skin injuries; pigmented lesions; and developmental 
abnormalities or benign skin tumours. The relationships 
between the skin findings and six neonatal or maternal 
factors were examined: gender, gestational age and birth 
weight of the neonates; maternal age and the number 
of previous pregnancies of the mothers, and mode and 
circumstances of the delivery.

Conclusions: We found several signifi cant correlations 

between the examined maternal/neonatal factors and the 
occurrence of birthmarks and neonatal skin disorders. Of 
course, further studies are required to confi rm and better 
understand these associations.

World J Pediatr 2017;13(6):571-576

Key words: cutaneous lesions;
                   dermatology;
                   epidemiology;
                   neonates

Introduction

The skin of a mature neonate is not immaculate 
in every case; cutaneous lesions are relatively 
common in the neonatal period. The delivery, the 

intrapartal traumas, the fi rst encounter with the extrauterine 
world, the microbial colonization and the anatomical and 
physiological adaptations of the skin all leave their marks 
on the integument. Fortunately, the majority of these 
cutaneous conditions are physiological, reversible and 
spontaneously regressing lesions that require no therapy; 
nevertheless, inexperienced, concerned parents frequently 
need reassurance of the benign nature of these lesions.

Although there have been a small number of 
epidemiological studies on the frequency of neonatal 
skin conditions, only limited and controversial data are 
available on the factors that influence the appearance 
of birthmarks.[1-11] Mostly, these studies included the 
examination of 500-1000 neonates, and were conducted 
in Asia;[1-3,5-9] few studies on neonatal skin manifestations 
have been reported in Europe.[4] Some reports detected 
all the skin manifestations found, whereas others 
examined only some specifi c condition, such as erythema 
toxicum neonatorum (ETN).[10,11] In certain studies, the 
correlations between skin disorders and neonatal factors 
(gender, gestational age, birth weight and Apgar score) 
were examined, while some authors[3,4,6-9] also studied 
the associations with such maternal factors as age, parity, 
toxic habits and maternal diseases.
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The aims of this cross-sectional study were to 
determine the incidence of cutaneous findings in a 
large group of essentially healthy, term or late preterm 
Caucasian Hungarian neonates, within the fi rst 72 hours 
after birth; the associations between various maternal and 
neonatal factors and the appearance of birthmarks were 
examined. The results were compared with those studies 
in the literature.

Methods
The study was conducted between June 2013 and July 2015, 
after approval and permission had been obtained from the 
Institutional Review Board of Albert Szent-Györgyi Medical 
Center at the University of Szeged. The neonates were 
examined in the Department of Obstetrics and Gynaecology 
at the University of Szeged, a unit that provides observation 
and attendance of healthy, mature neonates.

The examinations were performed three times a 
week by two dermatologists experienced in paediatric 
dermatology, and a medical student who had acquired 
appropriate skills in examining neonates, in the presence 
of the neonatologists working in the Neonatal Care Unit. 
The average length of hospital stay is 3 days, therefore all 
consecutive neonates in a stable condition after their fi rst 
bath were examined (during the fi rst 3 days after birth). 
The entire skin surface was examined carefully, under 
good illumination, including the scalp, palms, soles, 
nails and genitalia. All skin manifestations and disorders 
were registered; the diagnoses were made on the basis 
of clinical and morphologic features, no skin biopsy 
was performed. In the event of diagnoses requiring 
observation or therapy, the further tasks were shared 
with the parents. Data relating to the neonatal history of 
the participating neonates (gestational age, mode and 
circumstances of delivery, birth weight and length), and 
information on maternal factors (age and parity) were 
obtained from the offi cial neonatal medical charts.

Statistical analysis
Data were collected and documented through the use 
of Excel tables and SPSS 22.0 were used for statistical 
analysis. The relationships between skin lesions and 
different maternal or neonatal aspects were calculated by 
using the Pearson Chi-squared test and Fischer's exact test; 
Continuous variables were compared using binary logistic 
regression and Poisson regression; P≤0.05 was considered 
statistically significant.

Results
A total of 4658 Caucasian neonates, 2261 (48.54%) 
females and 2397 (51.46%) males, were examined. 

Their gestational age ranged between 34 and 42 weeks 
(mean gestational age: 38.9±1.2 weeks). The mean birth 
weight was 3373.7±469.1 g; 156 (3.35%) weighed less 
than 2500 g, 4095 (87.91%) weighed between 2500 and 
4000 g, and 407 (8.74%) weighed more than 4000 g. 
The mean birth length was 49.7±2.0 cm. The mean birth 
weight (3437.5±477.4 g) and birth length (50.07±2.03 
cm) of the males were significantly higher than those 
of the females (3306.1±450.6 g and 49.29±1.96 cm, 
respectively) (P=0.000). The number of vaginal deliveries 
was 2625 (56.35%); the use of a vacuum extractor or 
forceps was needed in 86 (1.85%) cases. A total of 2033 
(43.65%) children were born by cesarean section. The 
average maternal age was 30.9±5.3 (13-48) years. The 
mothers had been pregnant 2.2±1.4 times, from which 
pregnancies 1.8±0.97 children were born. Meconium-
stained amniotic fluid was observed in 169 (3.6%) cases.

Three thousand four hundred and sixty-three neonates 
(74.35%) exhibited at least one skin manifestation. The 
cutaneous findings were assigned to five categories: 
transient, benign cutaneous lesions (52.5%), vascular 
lesions (34.1%), traumatic, iatrogenic, congenital or 
acquired disorders with skin injuries (7.9%), pigmented 
lesions (4.3%) and developmental abnormalities, benign 
tumours and cysts (1.2%) (Table 1).

In our study, the relationships between the skin 
fi ndings and six different factors were also examined: the 
gender, gestational age and birth weight of the neonate, 
the maternal age, the number of previous pregnancies, 
and the mode and circumstances of the delivery. The 
signifi cant correlations are shown in Table 2.

Correlation of the incidence of cutaneous findings 
and gender
We found a significantly higher incidence of transient, 
benign cutaneous lesions, sebaceous gland hyperplasia 
(SGH) (P<0.001), congenital or acquired disorders with 
skin injuries (P=0.050) and (within the latter diagnostic 
group) erosion (P=0.010), in the males. Vascular 
lesions (P<0.001), naevus simplex (NS) (P<0.001) and 
Hemangioma precursor lesions (P=0.031) occurred 
significantly more commonly among the females. The 
most frequent sites of NS were the occipital region 
(41.9%), the upper eyelids (29.4%) and the glabella 
(14.8%); Hemangiomas were mainly localized on the face 
(23.3%), on the trunk (20%) and on the buttocks (20%).

Correlation of the incidence of cutaneous findings and 
gestational age
The presence of ETN (P<0.001), dry, desquamating 
skin (P<0.001), milia (P<0.001), vascular lesions 
(P=0.010) and NS (P=0.020) correlated significantly 
with a higher gestational age; whereas the incidence 
of SGH (P<0.001), cutis marmorata (CM) (P<0.001) 
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and diaper dermatitis (P=0.006) decreased significantly 
with increasing maturity.

Correlation of the incidence of cutaneous findings and 
birth weight
ETN (P<0.001), dry, desquamating skin (P=0.024) 
and milia (P<0.001) occurred significantly more often 
in neonates with higher birth weight. Congenital or 
acquired disorders with skin injuries (P<0.001), and 
hematoma, petechiae and purpura (P<0.001) also 
proved to be significantly associated with a higher 
birth weight, whereas the incidence of CM (P<0.001) 
decreased with increasing birth weight. Since the birth 
length correlated closely with the birth weight, this 
factor was not examined separately.

Cutaneous lesions Total Female Male P value
Transient, benign skin lesions*2428 (52.13)1113 (49.23)1315 (54.86) <0.001*

  Sebaceous gland hyperplasia*1365 (29.30)  613 (27.11)  752 (31.37)   0.001*

  Erythema toxicum neonatorum1060 (22.76)  487 (21.54)  573 (23.90)   0.054
  Dry, desquamating skin   353 (7.58)   160 (7.08)   193 (8.05)   0.209
  Milia   126 (2.71)     57 (2.52)     69 (2.88)   0.452
  Miliaria crystallina     53 (1.14)     24 (1.06)     29 (1.21)   0.633
  Cutis marmorata     30 (0.64)     17 (0.75)     13 (0.54)   0.372
  Neonatal cephalic pustulosis    22 (0.47)     10 (0.44)     12 (0.50)   0.772
  Acrocyanosis       8 (0.17)       3 (0.13)       5 (0.21)   0.727
  Transient neonatal pustular   
    melanosis       4 (0.09)       0 (0.00)       4 (0.17)   0.125
Vascular lesions* 1895 (40.68)1030 (45.56)  865 (36.09) <0.001*

  Naevus simplex* 1796 (38.56)  977 (43.21)  819 (34.17) <0.001*

  Hemangioma precursor lesion*  109 (2.34)     64 (2.83)     45 (1.88)   0.031*

  Hemangioma     30 (0.64)     15 (0.66)     15 (0.63)   0.872
  Port-wine stain     30 (0.64)     17 (0.75)     13 (0.54)   0.372
Traumatic, iatrogenic, 
congenital or acquired 

 disorders with skin injuries*
  427 (9.17)   188 (8.31)   239 (9.97)   0.050*

  Hematoma, purpura, petechiae   266 (5.71)   116 (5.13)   150 (6.26)   0.097
  Laceration     74 (1.59)     41 (1.81)     33 (1.38)   0.234
  Caput succedaneum     65 (1.40)     25 (1.11)     40 (1.67)   0.102
  Erosion*     20 (0.43)       4 (0.18)     16 (0.67)   0.010*

  Diaper dermatitis     14 (0.30)       9 (0.40)       5 (0.21)   0.238
  Aplasia cutis congenita       5 (0.11)       2 (0.09)       3 (0.13)   1.000
  Intrauterine scar       3 (0.06)       1 (0.04)       2 (0.08)   1.000
  Vesiculae, bullae       3 (0.06)       0 (0.00)       3 (0.13)   0.250
  Transient neonatal bullous  
    dermolysis       1 (0.02)       0 (0.00)       1 (0.04)   1.000
  Epidermolysis bullosa       1 (0.02)       0 (0.00)       1 (0.04)   1.000
  Enterovirus infection- 
    induced skin lesions       1 (0.02)       0 (0.00)       1 (0.04)   1.000
Pigmented lesions   232 (4.98)   117 (5.17)   115 (4.80)   0.554
  Mongolian spots   144 (3.09)     73 (3.23)     71 (2.96)   0.599
  Congenital melanocytic
    naevus     73 (1.57)     41 (1.81)     32 (1.34)   0.189
  Café-au-lait macule     20 (0.43)       6 (0.27)     14 (0.58)   0.096
  Blue naevus       6 (0.13)       3 (0.13)       3 (0.13)   1.000
  Lentigo       1 (0.02)       0 (0.00)       1 (0.04)   1.000
  Linear naevoid 
    hypermelanosis       1 (0.02)       1 (0.04)       0 (0.00)   0.485
Developmental abnormalities, 
benign skin tumours and cysts   70 (1.50)     31 (1.37)     39 (1.63)   0.473

  Benign skin tumours and cysts    42 (0.90)     18 (0.80)     24 (1.00)   0.459
  Accessory tragus     14 (0.30)       7 (0.31)       7 (0.29)   0.913
  Supernumerary nipple     10 (0.21)       4 (0.18)       6 (0.25)   0.755
  Tooth       1 (0.02)       0 (0.00)       1 (0.04)   1.000
  Naevus sebaceus       1 (0.02)       1 (0.04)       0 (0.00)   0.485
  Congenital lymphoedema       1 (0.02)       0 (0.00)       1 (0.04)   1.000
  Minor anomalies       1 (0.02)       1 (0.04)       0 (0.00) 0.485

Table 1. The frequency of cutaneous lesions seen in 4658 neonates in the fi rst 
72 hours of extrauterine life, and their distribution according to gender, n (%)

Correlation of the incidence of cutaneous findings and 
the route/circumstances of delivery
Cutaneous conditions were significantly more frequent 
in vaginally born infants, as were traumatic, iatrogenic, 
congenital or acquired disorders with skin injuries 
(P<0.001), hematoma, petechiae and purpura (P<0.001), 
and caput succedaneum (CS) (P<0.001). CM proved 
to be significantly associated with cesarean section 
(P=0.003). There was a significantly higher incidence of 
traumatic skin lesions (P<0.001), hematoma, purpura, 
petechiae (P<0.001) and CS (P=0.009) following the 
use of a vacuum extractor or forceps. In the event of 
meconium-stained amniotic fluid, the frequency of dry, 
desquamating skin was significantly higher (P<0.001).

Correlation of the incidence of cutaneous findings and 
maternal age
The frequency of SGH (P=0.005) increased, whereas 
those of pigmented lesions (P<0.001) and Mongolian 

Cutaneous lesions Related parameters P value OR (95% CI) 
Transient, benign 
  skin lesions

Males <0.001 -
Higher gestational age   0.021 1.057 (1.009-1.108)

  Sebaceous gland
    hyperplasia

Males   0.001 -
Lower gestational age <0.001 0.899 (0.855-0.946)
Higher maternal age   0.005 1.018 (1.005-1.030)

  Erythema toxicum
    neonatorum

Higher gestational age <0.001 1.224 (1.153-1.299)
Higher birth weight <0.001 1.000 (1.000-1.001)

  Dry, desquamating
    skin

Higher gestational age <0.001 1.351 (1.223-1.492)
Higher birth weight   0.024 1.000 (0.999-1.000)
Meconium-stained
  amniotic fl uid <0.001 -

  Milia Higher gestational age <0.001 1.435 (1.214-1.697)
Higher birth weight <0.001 1.001 (1.000-1.001)

  Cutis marmorata Lower gestational age <0.001 0.531 (0.416-0.678)
Lower birth weight <0.001 0.998 (0.997-0.999)
Cesarean section   0.003 -

Vascular lesions Females <0.001 -
Higher gestational age   0.010 1.065 (1.015-1.118)

  Naevus simplex Females <0.001 -
Higher gestational age   0.020 1.059 (1.009-1.112)

  Hemangioma
    precursor lesions Females   0.031 -
Traumatic, 

iatrogenic, 
congenital or 
acquired disorders 
with skin injuries

Males   0.050 -
Higher birth weight <0.001 1.000 (1.000-1.001)
Primiparity <0.001 -
Vaginal delivery <0.001 -
Assisted delivery <0.001 -

  Hematoma,
    petechiae, purpura

Higher birth weight <0.001 1.001 (1.000-1.001)
Primiparity   0.001 -
Vaginal delivery <0.001 -
Assisted delivery <0.001 -

  Caput succedaneum Primiparity <0.001 -
Vaginal delivery   0.001 -
Assisted delivery   0.009 -

  Erosion Males   0.010 -
  Diaper dermatitis Lower gestational age   0.006 0.604 (0.421-0.868)
Pigmented lesions Lower maternal age <0.001 0.957 (0.933-0.980)
  Mongolian spots Lower maternal age   0.001 0.947 (0.918-0.977)

Table 2. Significant correlations between the incidence of cutaneous 
fi ndings, neonatal, maternal and perinatal factors 

Pearson's Chi-squared test, Fischer's exact test and binary logistic 
regression were used, signifi cance level: P≤0.05. OR: odds ratio; CI: 
confi dence interval; "-": no data.

Pearson's Chi-squared test and Fischer's exact test were used. *: P≤0.05.
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spots (MSs) (P<0.001) decreased with increasing 
maternal age. No other significant correlations were 
found between the incidence of cutaneous findings and 
maternal age.

Correlation of the incidence of cutaneous findings and 
parity
Traumatic, iatrogenic, congenital or acquired disorders with 
skin injuries (P<0.001), hematoma, purpura, petechiae 
(P<0.001) and CS (P<0.001) were significantly more 
prevalent among first-born neonates.

Discussion
The majori ty of  neonatal  skin condit ions are 
physiological, reversible and spontaneously regressing 
lesions requiring no therapy; however, a few initially 
unspecific and minor lesions may draw attention to 
significant disorders affecting the internal organs. 
In this cross-sectional study, the vast majority of the 
neonates presented some kind of cutaneous lesions.

52.5% of the skin findings comprised transient, 
benign lesions. In this group, SGH was observed most 
commonly in 29.30% of the neonates. This transient 
lesion, a manifestation of maternal androgen stimulation, 
appears in the form of white or yellow follicular papules, 
mainly over the nose.[1,2,12-15] There was a significantly 
higher incidence of the lesion in males; in agreement 
with Nanda et al,[1] we found that SGH was signifi cantly 
more common in neonates of a lower gestational age.

ETN (Fig. A) presents as erythematous macules, 
papules or pustules resembling flea bites. In previous 

reports,[1-9,13,15-18] the frequency of ETN varied widely 
between 1.3% and 40.8%; the incidence in our study 
population was 22.76%. There are conflicting results 
conserning the predisposing factors. Some studies[10,11] 
found a significant correlation between the frequency 
of the lesion and vaginal delivery, whereas another[6] 
revealed a higher incidence in neonates born by 
cesarean section. Liu et al[10] and Sadana et al[9] 
observed an association with primiparity, whereas 
others[6,7] detected a higher frequency in cases of 
multiparity. The data relating to the frequency according 
to gender were also contradictory. Liu et al[10] reported 
a higher occurrence in males, whereas Sadana et al[9] 
demonstrated a correlation with female gender. In our 
study, ETN occured more frequently in males (23.9%) than 
in females (21.54%), but the difference was not signifi cant. 
In accordance with several previous studies,[2-5,7,9-11,15,16] 
we found a signifi cant correlation between the occurrence 
of ETN and a higher gestational age or birth weight. 
These latter findings correlated well with the most 
generally accepted view that ETN is a result of the 
immunological response of the skin to microbiological 
colonization, a condition which presupposes a certain 
degree of maturity of the immune system.

Dry skin with desquamation was seen in 7.58% 
of the neonates. Consistent with other reports,[2,3,7-9,15] 
we detected a significant correlation between the 
incidence of this transient skin finding and a higher 
gestational age; moreover, there was a significant 
association with meconium-stained amniotic fluid. 
Milia are considered to be more common in infants 
of higher birth weight,[3,7,9] our results confirmed this 
observation. In our study, physiological CM resulting 

Fig. Skin lesions. A: Erythema toxicum neonatorum; B: Port-wine stain; C: Ulcerated Hemangioma; D: Congenital melanocytic naevus on the 
scalp; E: Lacerations on the scalp after cesarean section; F: Bilateral supernumerary digits.

A B C

E FD
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from vasomotor instability was more common in 
neonates born by cesarean section than in those born 
vaginally; additionally, we observed a correlation 
between the presence of the phenomenom and a lower 
gestational age and birth weight. This association may 
refl ect the greater vulnerability of these neonates, who 
are therefore more likely to present with adaptation 
disorders and vasomotor instability.

NS affected 1796 neonates. It is not a true vascular 
malformation, but is presumed to appear as a result of 
transient immaturity of the vascular innervation and 
the persistence of the local fetal circulation.[12,14,19-23] 
Previous studies relating to different countries and ethnic 
groups[1-9,13,15-18,24-26] reported widely varying incidences 
of the lesion (1.3%-83%). In agreement with other 
reports,[5,17] we detected a significantly higher incidence 
in females. Whereas El Moneim et al[3] reported a 
relationship between NS and a low birth weight, we 
did not detect a significant correlation between them. 
However, like others,[2,16] we found a higher incidence in 
neonates with a higher gestational age.

In contrast with NS, naevus fl ammeus (or port-wine 
stain) (Fig. B) is a true capillary vascular malformation 
that ordinarily presents as a unilateral, often segmental, 
red or livid macule. The lesions persist throughout life, 
becoming darker, more raised, infiltrated and nodular 
over time. Its prevalence in neonates was earlier 
reported as 0.04%-3.3%.[1,3-5,9,13,16-18,24-26] The rate in our 
study was 0.64%.

Hemangiomas typically appear shortly after birth 
(infantile Hemangiomas), though in 1.1%-2.6% of the 
neonates they are already present at birth (congenital 
Hemangiomas) (Fig. C). After birth, the sites of the 
subsequent Hemangiomas are often indicated only by a 
teleangiectic patch surrounded by a pale halo. Our survey 
revealed Hemangioma in 0.64% of the neonates, while 
a further 2.34% exhibited teleangiectic macules possibly 
corresponding to an incipient Hemangioma. Although 
Hemangiomas are often considered to be more common 
in preterm infants,[5,6,14,15,17-22,24-30] we did not detect such 
an association; however, it is important to mention that 
the number of preterm infants in our study was very low.

Pigmented lesions were seen in 232 neonates, of 
which MSs were the most frequent. MSs are bluish-
grey macules that evolve in consequence of the residual 
melanocytes trapped in the dermis in the course of 
embryonal migration. Their prevalence varies widely 
among different racial and ethnic groups: they are much 
more common in the black, native American, Asian 
and Hispanic populations (60%-90%).[1-9,13,15-18,24-26] The 
incidence in our study was much lower: we observed 
MSs in 144 cases. In disagreement with some previous 
reports,[2,7,9] the gestational age and birth weight did not 
correlate with the incidence of MSs, but the frequency 

of MSs decreased with increasing maternal age.[14,31,32] 
The reported incidence of congenital melanocytic naevi 
(Fig. D) is 0.15%-2.7%,[1-9,13,15-18,24-26] and it was 1.57% 
in our studied neonates. Some hypopigmented disorders, 
such as albinism, piebaldism, naevus depigmentosus and 
naevus anaemicus may rarely also be seen in newborns.

Congenital or acquired disorders with skin injuries 
(Fig. E) affected 9.17% of our neonates. We detected 
significant correlations between primiparity, vaginal 
delivery, a higher birth weight and the incidence of 
traumatic lesions. This can be explained in that the larger 
size of the neonate, the more rigid the pelvic structures 
and the tighter the birth canal of primiparous mothers 
make the passage through the birth canal more diffi cult. 
Traumatic lesions were also significantly more frequent 
in males than in females, which may account for the 
significantly higher birth weight and birth length of 
male infants. In agreement with Ekiz et al,[6] our survey 
revealed significant associations between primiparity, 
vaginal delivery and CS. This is suggestive of the role 
of trauma in the aetiology of CS: during delivery, the 
foetal skull and the cervix tighten each other, resulting in 
serosanguinous, subcutaneous oedema that is generally 
absorbed spontaneously in several days. Moreover, a 
significantly higher proportion of the neonates born 
vaginally or with a higher birth weight exhibited 
hematoma, purpura or petechiae. Following the use of a 
vacuum extractor or forceps, the incidence of traumatic 
skin lesions, hematoma, purpura or petechiae and CS was 
also significantly higher; Nanda et al[1] reported similar 
results. However, we observed no case of incontinentia 
pigmenti, this disorder is also important to be mentioned, 
regarding the fact, that the skin manifestations usually 
appear during the neonatal period. It is an X-linked 
dominant neuroutaneous syndrome including cutaneous, 
neurologic, ophtalmologic and dental abnormalities. 
Typically, the cutaneous lesions follow the Blaschko 
lines, and progress through 4 stages (vesicular, verrucous, 
hyperpigmented and hypopigmented or atrophic). We 
observed developmental abnormalities and benign skin 
tumours in only 1.5% of the neonates (Fig. F).

Our report provides new epidemiological data 
on the incidence of neonatal skin conditions in the 
Caucasian race. As far as we know, this is the largest 
and most detailed descriptive study conducted to date 
in Europe, and at the same time it includes a detailed 
analysis of various maternal and neonatal factors.

A relevant limitation of our study is the potentially 
missed observation of transient benign neonatal skin 
conditions, i.e., ETN. The individual lesions of ETN 
disappear rapidly, usually within a few hours or days; 
the rapid and spontaneous regression of the lesions does 
not facilitate the determination of the exact incidence 
of the skin condition. Other benign conditions, such as 
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NS, infantile Hemangioma, or Hemangioma precursor 
lesions cannot be recognized in the first few days of 
life, and in these cases re-examination of the infants is 
therefore recommended.

In conclusion, signifi cant differences in incidence are 
principally observed as concerns common skin conditions 
such as NS, ETN, SGH and MS. Such differences may 
be due in part to geographical and climatic factors. 
The frequency of some cutaneous lesions (e.g., MSs) 
differs significantly as a function of the skin type and 
skin pigmentation in the various ethnic groups. In our 
study, it emerged that the gender, gestational age and 
birth weight of the neonates, the maternal age, the parity, 
and the mode and circumstances of the delivery may 
all have a significant influence on the occurrence of 
neonatal cutaneous lesions. Of course, further studies are 
necessary to acquire more exact knowledge of the factors 
infl uencing the development of neonatal skin conditions.
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Bevezetés: Az infantilis haemangioma a leggyakoribb csecsemő- és kisdedkori vascularis tumor; speciális, különleges 
klinikai lefolyásának, magas spontán remissziós hajlamának köszönhetően általában nem igényel bőrgyógyászati ke-
zelést. A tumorok 10–15%-a azonban komoly szövődményeket okozhat, ezen utóbbi esetek speciális kezelést és 
szoros utánkövetést igényelnek.
Célkitűzés: A szerzők célkitűzése az volt, hogy négy és fél éves vizsgálati periódus során feldolgozzák a Szegedi 
 Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának Gyermekbőrgyógyászati Szakrendelésén infantilis 
haemangioma miatt kezelt betegek adatait, és bemutassák a kezelést igénylő esetek kapcsán szerzett tapasztalataikat.
Módszer: Részletesen vizsgálták a csecsemők demográfiai adatait (nem, gesztációs kor és gesztációs súly, perinatalis 
anamnézis, édesanya terhességi kórtörténete), az infantilis haemangioma miatt bőrgyógyászati szakrendelésen való 
megjelenés idejét, a tumorok számát, klinikai altípusát és anatómiai lokalizációját, a tumorokkal kapcsolatosan jelent-
kező szövődményeket. Ezt követően részletesen elemezték a kezelés módját, időtartamát, eredményességét és a 
gyógyszeres kezelés során fellépő mellékhatásokat.
Eredmények: A vizsgálati periódus alatt 96 gyermeket észleltek infantilis haemangioma diagnózissal összesen 163 
tumorral. 54 esetben elegendő volt a rendszeres obszerváció, míg 42 gyermek esetén helyi vagy szisztémás béta-blok-
koló kezelés beállítása volt indokolt. A kezelt csoportban valamennyi esetben a tumorok regressziója következett be, 
mellékhatás mindössze hat esetben jelentkezett. A béta-blokkoló kezelést igénylő gyermekek átlagos gesztációs kora 
és gesztációs súlya szignifikánsan alacsonyabb volt a kezelést nem igénylő gyermekekéhez képest. 
Következtetések: A komplikált infantilis haemangiomák kezelésében jelenleg a szisztémás propranololkezelés az első 
vonalbeli terápia. Eredményeink egyértelműen megerősítik a gyógyszer kiváló terápiás effektusát. Jelentős probléma, 
hogy a gyermekek sok esetben későn kerülnek a tumorok kezelésében jártas bőrgyógyászati centrumokba. A korai 
életkorban elkezdett terápia jelentősége hangsúlyozandó.
Orv Hetil. 2017; 158(39): 1535–1544.

Kulcsszavak: infantilis haemangioma, demográfiai adatok, tumorjellemzők, obszerváció, szisztémás propranolol-
kezelés

Infantile haemangioma: clinical and demographic characteristics,  
experiences in the treatment
Introduction: Infantile haemangiomas are the most common vascular tumours of infancy. The vast majority of the 
lesions do not require dermatological treatment due to their unique clinical course and the high rate of spontaneous 
regression. Approximately 10–15% of the tumours result in severe complications and sequale, requiring special man-
agement and close follow-up. 
Aim: The aim of the present study was to assess the data of the patients treated with infantile haemangiomas, and to 
summarize the results of the therapy during 4.5 years of study period, in the Paediatric Dermatology Outpatient 
Clinic of the Department of Dermatology and Allergology, at the University of Szeged. 
Method: Demographic data of the infants (gender, gestational age and weight, perinatal history of the infant and 
medical history of mothers), exact date of the visits at Paediatric Dermatology Outpatient Clinic and tumour charac-
teristics (number, subtype, anatomical localisation and complications) were analysed in details. Treatment modalities 
and therapy intervals, outcomes and the adverse events of the therapies were also discussed in the survey.
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Results: During the study period, 96 infants with 163 infantile haemangiomas were observed. 54 patients required 
regular observations, while 42 infants required local or systemic beta-blocker therapy. All of the tumours treated with 
local or systemic therapy showed marked clinical regression; adverse effects were observed in only 6 cases. The ges-
tational age and gestational weight of infants requiring beta-blocker therapy was significantly lower as compared to 
children needed only observation. 
Conclusions: Systemic propranolol is currently the first-line treatment modality for complicated infantile haemangio-
mas. Our results confirm the significant therapeutic efficacy of propranolol. Early introduction of the treatment is 
relevant; unfortunately a great proportion of patients are referred late to Paediatric Dermatology Centres.
 
Keywords: infantile haemangioma, demographic data, tumour characteristics, observation, systemic propranolol 
treatment

Csoma Zs R, Dalmády Sz, Ábrahám R, Rózsa T, Rácz K, Kemény L. [Infantile haemangioma: clinical and demo-
graphic characteristics, experiences in the treatment]. Orv Hetil. 2017; 158(39): 1535–1544. 

(Beérkezett: 2017. július 2.; elfogadva: 2017. július 30.)

Rövidítések
IH = infantilis haemangioma

Az infantilis haemangioma (IH) a leggyakrabban előfor-
duló gyermekkori jóindulatú vascularis tumor: az érett 
újszülöttekben becsült prevalenciája 4,5% körül mozog 
[1, 2]. A tumorok általában születéskor még nem látha-
tóak, az első–második élethéten (12. élethét előtt) ala-
kulnak ki. Érdekesség azonban, hogy az esetek jelentős 
százalékában az újszülöttek alapos fizikális vizsgálata so-
rán úgynevezett haemangiomaprekurzor laesiókat talál-
hatunk: teleangiectasiás, halvány vagy bevérzésszerű fol-
tokat [2, 3]. Epidemiológai vizsgálatok eredménye 
alapján az alábbi rizikófaktorok jelentősen növelik az IH 
előfordulási gyakoriságát: női nem (két-háromszoros ri-
zikó), kaukázusi népcsoport, koraszülöttség, alacsony 
születési súly (figyelemre méltó adat: a testsúly 500 g-
ként történő csökkenésével párhuzamosan 40%-kal 
emelkedik az IH gyakorisága, 1000 g alatti koraszülöt-
tekben a prevalencia 23%), magasabb anyai életkor, töb-
bes terhesség, placentaanomáliák (placenta previa, ab-
ruptio placentae), chorioamnionitis, praeeclampsia, 
chorionboholy-biopszia, in vitro fertilizáció az édesanya 
anamnézisében [1, 2, 4–10]. A tumor patogenezisében 
fontos szerepet játszik az endothelialis progenitor sejtek 
szomatikus mutációja és a vascularis növekedési faktor 
szabályozási útvonal eltérése. A placentaris embolisatio 
hipotézise alapján az IH-t alkotó sejtek a méhlepényből 
származnak (azonos immunhisztokémiai markerek mu-
tathatók ki a sejtek felszínén: GLUT-1, Lewis Y-antigén, 
FcyRII, merosin). A szöveti hypoxia az endothelialis 
progenitor sejtek és a vasculatura kifejezett proliferáció-
ját idézi elő; a csökkent szöveti oxigenizáció IH patoge-
nezisében betöltött szerepét támasztja alá az a tény, hogy 
a tumorok lényegesen gyakrabban fordulnak elő kora-

szülöttekben, magasabb anyai életkor és méhlepény-
rendellenességek fennállása esetén [1, 2, 11, 12].

Az IH-k növekedése nem lineáris: a korai proliferációs 
fázisban a tumorok gyors növekedést mutatnak (a legin-
tenzívebb növekedés az első három hónapban, az ötö-
dik–nyolcadik élethét között figyelhető meg, a tumorok 
80%-os növekedése erre az időszakra esik), ez a folyamat 
a következő, lassú növekedési fázisban (hat–kilenc hó-
nap) mérséklődik. A növekedési fázist platófázis, majd 
évekig tartó lassú regressziós, involúciós fázis követi, a 
tumorok körülbelül 85–90%-a kettő–hat éves életkorra 
regrediál [1–3, 10, 11, 13].

Az IH-k csoportosítása többféleképpen történhet. 
A superficialis IH-k vagy hétköznapi nevükön eperhae-
mangiomák (50–60%) a dermis felső részére lokalizálódó 
tumorok, klinikailag élénkvörös színű, gyakran lobulált 
felszínű papulák, plakkok vagy csomók formájában je-
lentkeznek. A mély IH-k (15%) a dermis mélyebb részé-
ben és a subcutisban helyezkednek el, a tumorok kevésbé 
jól körülírhatóak, felszínük kékeslila, teleangiectasiás. 
A  kevert IH-k (25–35%) superficialis és mély kompo-
nenssel egyaránt rendelkeznek. Másik felosztás alapján 
fokális (67%), szegmentális (13%), multifokális (4%) és 
nem meghatározott (16%) csoportokba sorolhatjuk a tu-
morokat [2, 14, 15]. 

A diagnózis elsődlegesen a klinikai képen alapul, szá-
mos esetben azonban képalkotó vizsgálatok elvégzése 
szükséges (hasi ultrahangvizsgálat, Doppler-ultrahang-
vizsgálat, MRI, MR-angiográfia) elsődlegesen a társuló 
anomáliák, a visceralis érintettség kivizsgálása céljából. 
A periorbitalis tumorok esetén szemészeti szakvizsgálat 
szükséges, míg a légúti tumorok diagnosztizálása (la-
ringoszkópia) és kezelése során elengedhetetlen a fül-
orr-gégészeti vizsgálat. A benignus vagy diffúz neonata-
lis haemangiomatosis esetén ötnél (újabb irodalmi 
adatok szerint tíznél) több, általában kisméretű cutan 
haemangioma figyelhető meg, ezekben az esetekben na-
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gyon fontos a visceralis, elsősorban a hepaticus érintett-
ség vizsgálata.

Az IH-k elkülönítő kórismézésében vascularis malfor-
matiók (vénás vagy lymphaticus rendellenességek) és 
számos tumorféleség jöhet szóba. A superficialis dagana-
tok differenciáldiagnózisa kapcsán fontos megemlíteni 
az alábbi laesiókat: congenitalis haemangioma, pyogen 
granuloma, tufted angioma, kaposiform haemangioen-
dothelioma, bacillaris angiomatosis. Mély IH-k esetén 
nasalis glioma, dermoid cysta, infantilis myofibroma-
tosis, lipoma, lipoblastoma, plexiform neurofibroma, ne-
uroblastoma, illetve különböző lágyrész-sarcomák, 
 infantilis fibrosarcoma, rhabdomyosarcoma, dermatofib-
rosarcoma protuberans merülhetnek fel az elkülönítő 
diagnózis során. 

Az IH-k speciális, különleges klinikai lefolyásának, 
magas spontán remissziós hajlamának köszönhetően ál-
talában nem igényelnek bőrgyógyászati kezelést. A tu-
morok 10–15%-a azonban komoly szövődményeket 
okozhat: a nagyméretű, gyorsan növekedő laesiók kife-
kélyesedhetnek, vitális életfunkciókat és az érzékszervek 
működését veszélyeztethetik, illetve maradandó funkcio-
nális és esztétikai károsodást okozhatnak. Természetesen 
ezen utóbbi esetek speciális kezelést és szoros utánköve-
tést igényelnek.

Felmérésünk fő célkitűzése az volt, hogy feldolgozzuk 
a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergo-
lógiai Klinikájának Gyermekbőrgyógyászati Osztályán 
IH miatt kezelt betegek adatait, és bemutassuk a kezelést 
igénylő esetek kapcsán szerzett tapasztalatainkat.

Módszer

Retrospektív felmérésünket a Szegedi Tudományegye-
tem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Gyermek-
bőrgyógyászati Szakrendelésén végeztük, 2013. január 
1. és 2017. május 31. között, a Szegedi Tudományegye-
tem Humán Orvosbiológiai Intézményi és Regionális 
Kutatásetikai Bizottságának engedélyével. Célkitűzésünk 
az volt, hogy áttekintsük ezen négy és fél éves periódus 
alatt az IH diagnózissal megjelent és gondozott betegek 
adatait. Részletesen vizsgáltuk a csecsemők demográfiai 
adatait (nem, gesztációs kor és gesztációs súly, perinatalis 
anamnézis, édesanya terhességi kórtörténete), az IH mi-
att bőrgyógyászati szakrendelésen való megjelenés ide-
jét, a tumorok számát, klinikai altípusát és anatómiai 
 lokalizációját, a tumorokkal kapcsolatosan jelentkező 
szövődményeket. Ezt követően részletesen elemeztük a 
kezelés módját, időtartamát, eredményességét és a 
gyógyszeres kezelés során fellépő mellékhatásokat.

A betegek adatait, illetve a javasolt terápiás módoza-
tokra vonatkozó adatokat az E-Medsolution rendszerből 
gyűjtöttük ki, majd anonim módon, Excel-táblázatban 
került sor rögzítésükre. Az eloszlás vizsgálatához az egy-
mintás Kolmogorov–Szmirnov-próbát használtuk. A sta-
tisztikai analízisekhez Student-féle t-próbát, Mann–
Whitney-tesztet, Pearson-féle χ2-próbát, Fischer-féle 

egzakt tesztet és ANOVA-tesztet használtunk az SPSS 
22.0 programcsomag segítségével. Az alkalmazott sta-
tisztikai próbák szignifikanciaszintje 0,05 volt.

Eredmények

Retrospektív vizsgálatunkban, a 2013. január 1. és 2017. 
május 31. közötti 4,5 éves periódus során 96 gyermeket 
észleltünk IH diagnózissal (29 fiúgyermek és 67 leány-
gyermek, 1:2,31), összesen 163 tumorral.

Átlagosan egy gyermeknél 1,7 tumor fordult elő; 70 
gyermek egy darab, 16 gyermek két darab, öt gyermek 
három darab, míg egy-egy gyermek négy, öt, hat, illetve 
tíz darab tumorral rendelkezett. A legnagyobb számú 
tumor, 21 IH egy hat hónapos leánygyermek esetében 
fordult elő.

A tumorok anatómiai régió szerinti megoszlása a kö-
vetkező volt: az IH-k 38,0%-a a törzs területén, 34,4%-a 
a fej-nyaki régióban, 13,5%-a az alsó végtagokon, 10,4%-a 
a felső végtagokon, 3,1%-a az anogenitalis régióban for-
dult elő, egy esetben észleltünk visceralis, hepaticus érin-
tettséget. A fej-nyaki régióban lévő tumorok részletes 
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1A ábra Az infantilis haemangiomák anatómiai régió szerinti megoszlása 
(%)

1B ábra A fej-nyaki régióban lévő infantilis haemangiomák részletes 
megoszlása (%)
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megoszlása a következő volt: fejbőr: 42,9%, homlok 
16,1%, orca: 16,1%, orr: 7,1%, ajak: 5,4%, nyak: 5,4%, 
periorbitalis régió: 3,6%, áll: 3,6% (1A és 1B ábra).

Az IH altípus szerint megoszlása: fokális (62 fő, 
64,6%), multifokális (25 fő, 26,0%), szegmentális (hét 
fő, 7,3%), nem meghatározott (két fő, 2,1%), míg a bőr-
ben való elhelyezkedésük alapján superficialis (72 fő, 
75,0%), kevert (19 fő, 19,8%), mély (öt fő, 5,2%) volt. 
A szövődmények, komplikációk potenciális jelentkezése 
alapján alacsony rizikójú (45 fő, 46,9%), intermedier ri-
zikójú (31 fő, 32,3%) és magas rizikójú (20 fő, 20,8%) 
tumorokat különböztettünk meg (2A, 2B, 2C, 3. és 
4. ábra).

Haemangiomaprekurzor laesio 15 gyermek esetében 
szerepelt (egy esetben suffusiószerű laesio, 14 esetben 

teleangiectasiás macula) az újszülöttkori státuszban (5A 
és 5B ábra).

A teljes betegpopuláció átlagos gesztációs kora 36,56 
± 3,92 hét (24–41 hét) volt, gesztációs kor szerinti rész-
letes megoszlás a következő volt: három fő 24–27. hét, 
10 fő 28–31. hét, 17 fő 32–36. hét, 63 fő ≥37 hét. 
A  csak obszervációt igénylő csoport átlagos gesztációs 
kora 37,48 ± 3,21 hét, a kezelést igénylő betegeké 35,39 
± 4,43 hét volt. A béta-blokkoló kezelést igénylő gyer-
mekek átlagos gesztációs kora szignifikánsan alacsonyabb 
volt a kezelést nem igénylő gyermekekéhez képest (p = 
0,010) (1. táblázat). 

A teljes betegpopulációt vizsgálva az átlagos születési 
súly 2806,61 ± 859,49 (700–4310 g) gramm volt. Az 
obszervációt igénylő csoportban ennek értéke 3057,5 ± 
768,32 gramm, míg a kezelést igénylő betegcsoportban 
2488,42 ± 872,24 gramm volt. A béta-blokkoló kezelést 
igénylő csecsemők születési súlya szignifikánsan alacso-
nyabb volt a kezelést nem igénylő gyermekekéhez képest 
(p = 0,001) (1. táblázat).

A születési súly szerinti részletes megoszlás a követke-
zőképpen alakult: normális születési súly (2500–4000 
g): 66 fő, alacsony születési súly (1500–2499 g): 14 fő, 
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2. ábra Az infantilis haemangiomák altípus szerinti csoportosítása (eset-
szám, n = 96) 
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3. ábra Superficialis haemangioma a térdhajlat területén

4. ábra Mély infantilis haemangioma az axillaris régióban
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igen alacsony születési súly (1000–1499 g): kilenc fő, 
extrém alacsony születési súly (<1000 g): négy fő. 

A teljes betegpopulációt vizsgálva a gyermekek 22,9%-a 
igényelt intenzív osztályos ellátást a születést követően; 
az intenzív osztályos gondozás gyakorisága a kezelést 
igénylő csoportban 35,7%, az obszervációt igénylő cso-
portban 13,0% volt. A béta-blokkoló kezelést igénylő 
csecsemők újszülöttkori anamnézisében szignifikánsan 
gyakrabban szerepelt intenzív osztályos ellátás (p = 
0,009) (1. táblázat).

A gyermekek 56,7%-a császármetszéssel jött világra a 
teljes betegpopulációban; a sectio caesarea aránya a két 
csoportban (obszerváció vs. kezelt csoport) 52,9, illetve 
61,5% volt. A két csoport között nem volt szignifikáns 
különbség a születés módját illetően (1. táblázat).

Az édesanyák anamnézisében a következő betegségek 
fordultak elő: hypertonia négy, gesztációs vagy 1-es típu-
sú diabetes mellitus kilenc, méhlepény-rendellenesség öt 
esetben. Az anyai betegségek előfordulása nem mutatott 
szignifikáns különbséget a kezelést igénylő/nem igénylő 
csoportot tekintve (p = 0,947).

A tumorok első észlelésekor a gyermekek átlagéletkora 
28,52 ± 23,07 hét volt; ennek értéke a csak obszervációt 
igénylő csoportban 32,5 ± 23,2 hét, a kezelést igénylő 
csoportban 23,27 ± 22,08 hét volt. Látható, hogy a bé-

1. táblázat Az infantilis haemangioma miatt észlelt betegek demográfiai adatai (*szignifikanciaszint: ≤0,05)

Demográfiai jellemző Összes beteg Kezelést nem igénylő 
betegek

Kezelést igénylő 
betegek

p-érték

Átlagéletkor az első észleléskor (hét) 28,52 ± 23,07 32,50 ± 23,21 23,27 ± 22,08 0,017*

Átlagos gesztációs kor (hét) 36,56 ± 3,92 37,48 ± 3,21 35,39 ± 4,43 0,010*

Átlagos gesztációs súly (gramm) 2806,61 ± 859,49 3057,50 ± 768,32 2488,415 ± 872,24 0,001*

Átlagos Apgar-érték a születést követő első percben 8,31 ± 2,04 8,6 ± 1,84 7,89 ± 2,25 0,110

Császármetszés (%) 56,7 52,9 61,5 0,415

Intenzív osztályos ellátást igénylő betegek (%) 22,9 13,0 35,7 0,009*

5A ábra Az újszülött leánygyermek lábszárának hátulsó felszínén livid, 
teleangiectasiás folt, haemangiomaprekurzor laesio észlelhető

5B ábra A folt területén négy héttel később számos apró, erythemás pa-
pula kialakulása figyelhető meg 6. ábra Kifekélyesedő haemangioma a fül mögött
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ta-blokkoló kezelést igénylő csecsemők szignifikánsan 
fiatalabb korban kerültek el bőrgyógyász szakorvoshoz 
(p = 0,017) (1. táblázat).

Kifekélyesedő IH kilenc gyermek esetében volt jelen 
(9,37%) (6. ábra), ebből hat esetben indikáltunk gyógy-
szeres kezelést (három esetben propanolol-, egy esetben 
lokális timolol-, két esetben szisztémás propranolol- és 
lokális timololkezelést). A kifekélyesedő haemangiomák 
közül ötöt-ötöt a fej-nyak régió, egyet a felső végtag, 
egyet az alsó végtag, egyet a törzs, egyet pedig az anoge-
nitalis régió területén észleltünk.

Rendszeres obszervációt 54 esetben (33 leánynál és 
21 fiúnál) elegendőnek tartottunk, míg 42 gyermeknél 
(34 leány és nyolc fiú) helyi vagy szisztémás béta-blokko-
ló kezelés beállítását tartottuk indokoltnak. A kezelést 
igénylő csoportban szignifikánsan magasabb volt a le-
ánygyermekek aránya (p = 0,036). Propranololkezelést 
22 beteg kapott, ebből öt a propranolol mellett helyi ti-
mololgél-kezelésben is részesült. Lokális timololkezelést 
csak 15 gyermek kapott. A szisztémás propranololkeze-
lés átlagos időtartama 27,73 ± 21,31 hét, a lokális keze-
lés átlagos időtartama 36,09 ± 17,10 hét, míg a pro-
pranolol és timolol együttes vagy egymás utáni 
alkalmazása esetén az átlagos kezelési idő 57,2 ± 48,79 
hét volt. A kezelést igénylő esetek 72%-ában teljes vagy 
jelentős fokú, 28%-ában mérsékelt fokú regressziót ta-
pasztaltunk (7. és 8. ábra). A kezelés során hat gyermek-
nél észleltük mellékhatás jelentkezését: éjszakai nyugta-
lanság, alvászavar három főnél, enyhe fokú bradycardia, 
collapsus, obstruktív bronchitis egy-egy főnél jelentke-
zett. 

Megbeszélés

Az IH igen különleges és viszonylag gyakori gyermekko-
ri jóindulatú daganat. A tumorok újszülött- és csecsemő-
korban jelennek meg, egyedülálló klinikai lefolyásukat 
növekedési és involúciós fázis jellemzi. Kifejezett reg-
ressziós hajlamuknak köszönhetően kezelésükben az 
úgynevezett aktív, intervenció nélküli terápiát tekintjük 
aranystandardnak [3]. Ennek lényeges eleme a csecsemő 
rendszeres kontrollja, obszervációja, a tumor státuszá-
nak precíz rögzítése, fotódokumentációja, és természe-
tesen kiemelt hangsúlyt kap a szülők tájékoztatása, edu-
kációja.

A gyermekek 10–15%-ában azonban a vitális funkció-
kat, az érzékszervek fejlődését és működését veszélyezte-
tő, maradandó funkcionális és esztétikai károsodást, de-
formitást okozó tumorok kerülnek diagnosztizálásra; 
ezekben az esetekben a korai, adekvát terápia kiemelt 
fontosságú.

A kezelést igénylő tumorok mintegy 15–25%-ában 
fordul elő kifekélyesedés a tumor rapid növekedési fázi-
sában (négy–hat hónapos kor között): leggyakrabban az 
alsó ajak, a nyak, az anogenitalis és az intertriginosus ré-
giók területén. A nagyméretű, a szegmentális, a super-
ficialis és a kevert IH-k gyakrabban ulcerálódnak. 

Az exulceratio mellett gyakran fájdalom, vérzés, felülfer-
tőzés komplikálja a klinikai képet, jelentősen rontva a kis 
betegek életminőségét [1, 3, 11, 16]. 

Az anatómiai lokalizáció függvényében számos eset-
ben okozhatnak funkcionális károsodást a tumorok. Így 
a periocularis IH-k látászavart, amblyopiát, asztigmatiz-
must, strabismust, exophthalmust, ptosist, proptosist, a 
szemgolyó dislocatióját, az ajak tumorai táplálási nehezí-
tettséget, a nyak, az úgynevezett szakállrégió, a subglot-
ticus-paraglotticus régió tumorai, az intratrachealis 
 IH-k, valamint az orr környéki tumorok légzési nehezí-
tettséget, obstrukciót, a nyaki régió nagy tumorai torti-
collist idézhetnek elő. A mell (emlőbimbó körül, areola) 
területén kialakult mély vagy kevert IH-k az emlő hypo-
plasiáját idézhetik elő, emiatt kezelést igényelnek. Koz-
metikai, esztétikai problémákat elsősorban az arc nagy 
IH-i okozhatnak [1, 3, 17]. Fontos hangsúlyozni, hogy 
a daganatok az esetek mintegy 50–70%-ában residualis 
laesio hátrahagyásával gyógyulnak: heg, anetoderma, fib-
roticus szövetmassza, erythema, teleangiectasia, atro-
phia, hipopigmentáció jelezheti a regrediált tumorokat 
[1, 3, 11, 16].

Az esetleges szövődmények és a kezelési indikáció fel-
méréséhez számos pontrendszer, skála áll rendelkezésre 
a szakirodalomban: Haemangioma Severity Scale, 
 Haemangioma Dynamic Complication Scale, Haeman-
gioma Activity Score, Haemangioma Investigator Group 
Research Score; az alábbi szempontok értékelése törté-
nik meg: tumor legnagyobb átmérője, anatómiai lokali-
záció, szövődmények, komplikációk megléte, kozmeti-
kai diszfiguráció valószínűsége [1, 18, 19].

Felmérésünkben a Gyermekbőrgyógyászati Szakren-
delésen IH diagnózissal gondozásba vett gyermekek 
adatait dolgoztuk fel. Vizsgálatunk négy és fél éves idő-
szaka alatt 96 betegnél összesen 163 IH-t diagnosztizál-
tunk. Kifekélyesedés kilenc, vérzés öt esetben fordult 
elő. A tumorok 34,4%-a a fej-nyaki régióban alakult ki, 
tíz gyermek esetében nagyméretű, az arc centrális részé-
re lokalizálódó tumor állt fenn. Összesen a gyermekek 
32,6%-át soroltuk intermedier, 18,5%-át magas rizikójú 
csoportba a potenciális szövődmények kialakulása szem-
pontjából.

A korábbi epidemiológiai vizsgálatok számos rizikó-
faktort azonosítottak a tumorok kialakulása szempontjá-
ból, ezek közül igen fontos, hogy az IH-k lényegesen 
gyakrabban fordulnak elő koraszülöttekben [4–6, 8, 9, 
13–15]. Ennek megfelelően betegeink kétharmada kora-
szülött volt, a 37. gesztációs hét előtt jött világra, illetve 
az újszülöttek egyharmadának születési súlya 2500 g 
alatt volt. Figyelemre méltó, hogy a komplikált, kezelést 
igénylő tumorokkal rendelkező csecsemők gesztációs 
kora és súlya szignifikánsan alacsonyabb volt a csak ob-
szervációt igénylő betegcsoporthoz képest, illetve a bé-
ta-blokkoló kezelésben részesült gyermekek nagyobb 
hányada igényelt intenzív terápiás ellátást élete első idő-
szakában. Ezek a tényezők természetesen szorosan kor-
relálnak egymással.
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Az IH kezelésében alapvetően gyógyszeres, lézeres és 
sebészeti terápiás módozatok állnak rendelkezésre. 
Hosszú éveken, évtizedeken keresztül első vonalbeli ke-
zelés a szisztémás kortikoszteroidterápia volt, illetve a 
szteroidterápia hatástalansága esetén vincristin- és inter-
feronkezelés alkalmazása [2]. A jelentkező súlyos sziszté-

7. ábra Az áll területén lévő nagyméretű, kifekélyesedő haemangioma 
szisztémás propranololkezelés bevezetése előtt (A), illetve egy 
hónap (B), két hónap (C) és három hónap (D) múlva

A

B

C

D

8. ábra Orron lévő IH („Cyrano-orr”) a szisztémás propranololkezelés 
bevezetése előtt (A), egy hónap (B) és öt hónap (C) múlva

A

B

C
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más mellékhatások azonban sok esetben jelentős korlátot 
szabtak a kezelésnek.

A gyógyszeres kezelésben drámai korszakváltást jelen-
tett a lokális és szisztémás béta-blokkoló terápia beveze-
tése. Az élettudományok területén számos nagy felfede-
zés a véletlennek köszönhető: a bordeaux-i egyetemi 
kórház bőrgyógyász szakorvosa, Dr. Christine Léauté-
Labrèze figyelte meg elsőként a propranololterápia haté-
konyágát a komplikált IH-k kezelésében 2008-ban [20]. 
Hatékonyságát napjainkra már több száz klinikai vizsgá-
lat igazolja: a randomizált, placebokontrollált klinikai 
vizsgálatok és metaanalízisek alapján az IH-k 96–98%-a 
regressziót mutat hat hónapos gyógyszeres kezelést kö-
vetően; a propranolol szignifikánsan hatékonyabb terápi-
ának bizonyult a szisztémás szteroidkezeléshez képest 
[10, 21–23]. Magyarországon 2009 óta alkalmazzák a 
szisztémás és lokális béta-blokkoló kezelést az IH-k terá-
piájában; a nemzetközi adatokhoz hasonlóan valamennyi 
munkacsoport a gyógyszer kimagasló terápiás effektusá-
ról számolt be [24–26]. 

A propranolol a nem szelektív béta-receptor-blokko-
lók (béta-1 és béta-2 adrenerg) családjába tartozó „régi-
új” gyógyszer: több évtizedes tapasztalat áll rendelkezés-
re gyermekkardiológiai javallatban (arrhythmiák, 
hypertensio, hypertrophiás cardiomyopathia) történő 
alkalmazásával kapcsolatban. Már az első esetleírások so-
rán megfigyelték, hogy a gyógyszer hatására a tumor szí-
ne és konzisztenciája gyorsan változik, ez a jelenség a 
propranolol vasonconstrictiv hatásának köszönhető [20, 
27]. Emellett a vascularis endothelialis növekedési faktor 
útvonal, a GLUT-1-receptorok és a renin-angiotenzin 
rendszer gátlása, valamint az endothelialis sejtek apoptó-
zisának indukciója is lényeges szerepet játszik a gyógy-
szer hatásmechanizmusában [1, 2, 17, 27].

Magyarországon és az Európai Unió összes tagállamá-
ban 2014. április 23. óta a Hemangiol 3,75 mg/ml bel-
sőleges oldat (Pierre Fabre Dermatologie) forgalomba 
hozatali engedéllyel rendelkezik, így az alkalmazási elő-
írásban szereplő indikációban hivatalosan (nem „off-la-
bel”) rendelhető. Amennyiben a propranolol osztott por 
formájában kerül alkalmazásra, „off-label” kezelésnek 
minősül, emiatt a kezeléshez az Országos Gyógyszeré-
szeti Intézet engedélye szükséges.

Nemzetközi irodalmi adatok és konszenzusriportok 
alapján az IH kezelésében a propranolol ajánlott terápiás 
dózisa 2–3 mg/ttkg/nap, napi két–három részre osztva, 
átlagosan hat hónapos kezelési időszakban [2, 3, 11, 17, 
21, 28]. A gyógyszer bevezetése kórházi körülmények 
között történjen az alábbi esetekben: nyolchetes kor 
(korrigált kor) vagy 3,5 kg-os testsúly alatt, légúti obst-
rukciót okozó tumorok (subglotticus haemangioma) 
esetén, szignifikáns szív-ér rendszeri, légzőszervi, illetve 
anyagcsere-betegségek (vércukorszint-eltérések, hypo-
glykaemiára való hajlam) fennállása esetén, belszervi el-
térésekkel és anomáliákkal, szindrómákkal társuló IH 
esetén (PHACE-, LUMBAR-, SACRAL-, PELVIC-
szindróma), emellett kórházi felvétel ajánlott nem meg-

felelő szociális hátterű csecsemők esetében is [3, 17]. 
A  propranolol kezdő dózisa 0,5–1 mg/ttkg/nap, ezt 
követően fokozatosan emelhetjük a gyógyszer mennyisé-
gét. Az első gyógyszeradag és az első emelt dózisú 
gyógyszer bevétele előtt, majd a bevételt követően egy és 
két óra múlva szükséges a gyermek vérnyomásának és 
pulzusának monitorizálása. Jó általános állapotú, megfe-
lelő súlyú csecsemők esetében a béta-blokkoló kezelés 
ambuláns módon történő bevezetése is lehetséges. 
A gyermek ellenőrzése egy–két havonta mindenképpen 
javasolt, a gyógyszer adagját a gyermek testsúlyának nö-
vekedésével párhuzamosan kell növelni [3, 11, 17, 28].

PHACE-szindróma fennállása esetén, alacsony súlyú 
újszülöttek-csecsemők esetében, illetve a béta-blokkoló 
kezelés mellékhatásainak fellépése szempontjából foko-
zott rizikójú gyermeknél lényeges, hogy a kezelés szoros 
követés, monitorizálás mellett történjen: a propranolol-
kezelést alacsony dózisban kezdjük el, a gyógyszer dózi-
sát lassan, fokozatosan emeljük, a gyógyszer adagját napi 
három részre osszuk szét [2, 11, 17].

A gyógyszeres kezelés optimális időtartama hat hónap; 
természetesen azonban indokolt esetben ennél hosszabb 
kezelési periódus is szükséges lehet (a relapsusráta hat 
hónapos kezelési idő mellett 17–20%, egyéves kezelési 
időszak esetén csupán 5%). A gyógyszeres kezelés befeje-
zése előtt nem szükséges a gyógyszer dózisának fokoza-
tos csökkentése.

Az alábbi állapotokban kontraindikált a propranolol-
kezelés alkalmazása: sinusbradycardia, sick sinus szindró-
ma, cardiogen sokk, hypotensio, II–III. fokú AV-blokk, 
szívelégtelenség, asthma bronchiale, a gyógyszerre való 
túlérzékenység, phaeochromocytoma, súlyos anyagcse-
re-betegségek, amelyek kifejezett hypoglykaemiával tár-
sulnak, gyógyszer-interakciók (például: kalciumcsatorna-
blokkolók, antiarrhythmiás gyógyszerek, digitalis 
glycosidok, fenobarbitál stb.) [11, 17]. Propranololke-
zelés során jelentkező mellékhatások: hypotensio, brady-
cardia, bronchospasmus, hypoglykaemia, hyperkalaemia, 
alvászavar, zavartság, székrekedés, hasmenés [17, 21]. 
Táplálási nehezítettség, gastrointestinalis betegségek, 
hasmenés, hányás, obstruktív bronchitis esetén a gyógy-
szeres kezelés átmeneti felfüggesztése javasolt [11].

Kisméretű, lokalizált, superficialis IH kezelésére a ko-
rai növekedési fázisban elsődlegesen lokális béta-blokko-
ló készítmény, a timololgél (0,1–0,25–0,5%-os) és a 
propranololkrém (1–3%-os) alkalmazását javasolhatjuk. 
A lokális kezelés jól tolerálható, hatékonysága 80% körül 
van. A szisztémás mellékhatások nagyon ritkán fordul-
nak elő, helyi mellékhatások közül erythema és pruritus 
alakulhat ki. Saját beteganyagunkban a 0,5%-os timolol-
gél és 1%-os propranololkrém használata mellett sem 
szisztémás, sem lokális mellékhatást nem tapasztaltunk. 
Jelentős probléma azonban, hogy egyelőre standardizált 
készítmények nem állnak rendelkezésre a gyógyszertári 
forgalomban [1, 10, 11, 29].

A szakrendelésünkön megjelent betegek 44%-ánál in-
dikáltunk gyógyszeres kezelést: 15 betegnél lokális, 22 
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betegnél szisztémás béta-blokkoló kezelést, öt esetben 
pedig mind lokális, mind szisztémás kezelés alkalmazásra 
került. (A magas kezelési arány annak köszönhető, hogy 
klinikánkra elsődlegesen a komplikált tumorokkal, nagy-
méretű IH-val rendelkező gyermekeket utalják be.) Az 
átlagos kezelési idő 35,45 hét volt, ennek értéke lokális 
kezelés esetén 36,09 hét, szisztémás kezelés esetén 27,73 
hét volt. Valamennyi esetben megfigyelhető volt a tumo-
rok regressziója, a kezelt betegek 72%-ában jelentős 
fokú, 28%-ában mérsékelt fokú regressziót észleltünk a 
kezelési periódus során. Hat betegnél jelentkezett mel-
lékhatás: két esetben a kezelés átmeneti felfüggesztése, 
két esetben a propranolol dózisának csökkentése volt 
szükséges; a terápia végleges leállítására egy esetben sem 
került sor.

A terápiás válaszkészséget jelentősen befolyásolja a be-
teg életkora és a tumor növekedési kinetikája: a sikeres 
kezeléshez elengedhetetlen a korai életkorban, a tumor 
rapid növekedési fázisában elkezdett terápia. Természe-
tesen a kezelési időszak során nagyon fontos a tumorok 
rendszeres fotódokumentációja: az objektív orvosi érté-
kelés mellett a szülők megnyugtatásában is jelentős segít-
séget nyújthat.

Figyelemre méltó adat, hogy az első szakorvosi vizsgá-
lat során a gyermekek átlagéletkora 28,52 ± 23,07 hét 
volt, a kezelést igénylő betegek esetében ennek értéke 
23,3 ± 22,08 hét, míg az obszervációs csoportban 32,3 
± 23,2 hét volt. Az alapellátásban részt vevő védőnők és 
házi gyermekorvos kollégák szerepe kiemelkedően fon-
tos a tumorok korai felismerésében. Irodalmi adatok 
 szerint az IH esetében az újszülöttek jelentős részében 
haemangiomaprekurzor laesio előzi meg a tumor kiala-
kulását [13, 15, 30]. Vizsgálatunkban a gyermekek 
17,2%-ában találtunk az újszülöttosztályról származó zá-
rójelentésben IH-megelőző laesiókat, köszönhetően a 
neonatológus kollégák precíz státuszrögzítésének.

Következtetések 

Az elmúlt évtized egyik legjelentősebb gyermek-bőrgyó-
gyászati felfedezéseként tarthatjuk számon a béta-blok-
koló kezelés hatékonyságának felismerését az IH-k keze-
lésében. A korábbi gyógyszeres kezelések alkalmazásának 
jelentős gátat szabott a számos szisztémás mellékhatás 
fellépése ebben az amúgy is igen vulnerábilis betegcso-
portban. 

A propranolol mára a kezelést igénylő IH-k első vo-
nalbeli, széles körben alkalmazott terápiás módozatává 
lépett elő: hatékonyságát és biztonságosságát számos kli-
nikai tanulmány megerősítette. Természetesen nem egy-
szerű feladat a kezelés szükségességéről nyilatkozni: az 
esetek egy részében eldönthető a csecsemő első észlelé-
sekor, sok esetben azonban a kezelési indikációt csak a 
tumor obszervációja során tudjuk felállítani.

A tumorok követése és kezelése multidiszciplináris 
szemléletet igényel, emiatt a betegek gondozását erre 
szakosodott és megfelelő jártassággal rendelkező centru-

mokban ajánlott elvégezni. Az ideális eredmény elérésé-
hez nagyon fontos, hogy a csecsemők kezelését minél 
korábbi időpontban kezdjük el. Igen fontos és hangsú-
lyozandó feladat ezért az újszülöttek-csecsemők alapellá-
tásában dolgozó szakorvos kollégák tájékoztatása és be-
vonása is. 

Anyagi támogatás: A közlemény az „Intelligens élettu-
dományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fej-
lesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítá-
sa a szegedi tudásbázisra építve” című EFOP-3.6.1-16-
2016-00008 azonosítóval rendelkező pályázaton belül a 
„Multidiszciplináris egészségügyi, egészségnevelési és 
egészségfejlesztési összefogás az egészséges gyermekvál-
lalásért és az egészséges gyermekek megszületéséért a 
Dél-Alföldi Régióban” alprojekt támogatásával jött létre.

Szerzői munkamegosztás: Cs. Zs. R.: A vizsgálat koncep-
ciójának kidolgozása, a betegek adatainak feldolgozása 
és elemzése, az irodalmi adatok áttekintése, a kézirat 
megírása. D. Sz.: A betegek adatainak feldolgozása és 
elemzése. Á. R.: A betegek adatainak feldolgozása és 
elemzése, a kézirat megírása. R. T.: Az irodalmi adatok 
áttekintése. R. K., K. L.: A kézirat átolvasása, bírálata, 
javítása. A cikk végleges változatát valamennyi szerző el-
olvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.

Köszönetnyilvánítás
Dr. Csoma Zsanett Renáta a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíjában részesül (2015–2018).

Irodalom
[1] Léauté-Labrèze C, Harper JI, Hoeger PH. Infantile haemangio-

ma. Lancet 2017; 390: 85–94.
[2] Chen TS, Eichenfield LF, Friedlander SF. Infantile hemangio-

mas: an update on pathogenesis and therapy. Pediatrics 2013; 
131: 99–108.

[3] Luu M, Frieden IJ. Haemangioma: clinical course, complications 
and management. Br J Dermatol. 2013; 169: 20–30.

[4] Dickison P, Christou E, Wargon O. A prospective study of infan-
tile hemangiomas with a focus on incidence and risk factors. 
Pediatr Dermatol. 2011; 28: 663–669.

[5] Munden A, Butschek R, Tom WL, et al. Prospective study of 
infantile haemangiomas: incidence, clinical characteristics and as-
sociation with placental anomalies. Br J Dermatol. 2014; 170: 
907–913.

[6] Hoornweg MJ, Smeulders MJ, Ubbink DT, et al. The prevalence 
and risk factors of infantile haemangiomas: a case-control study 
in the Dutch population. Paediatr Perinat Epidemiol. 2012; 26: 
156–162.

[7] Haggstrom AN, Drolet BA, Baselga E, et al. Prospective study of 
infantile hemangiomas: clinical characteristics predicting compli-
cations and treatment. Pediatrics 2006; 118: 882–887.

[8] Drolet BA, Swanson EA, Frieden IJ. Infantile hemangiomas: an 
emerging health issue linked to an increased rate of low birth 
weight infants. J Pediatr. 2008; 153: 712–715.



2017  ■  158. évfolyam, 39. szám ORVOSI HETILAP1544

EREDETI  KÖZLEMÉNY

[9] Chen XD, Ma G, Chen H, et al. Maternal and perinatal risk fac-
tors for infantile hemangioma: a case-control study. Pediatr Der-
matol. 2013; 30: 457–461.

[10] Goelz R, Poets CF. Incidence and treatment of infantile haeman-
gioma in preterm infants. Arch Dis. Child Fetal Neonatal Ed. 
2015; 100: F85–F91.

[11] Hoeger PH, Harper JI, Baselga E, et al. Treatment of infantile 
haemangiomas: recommendations of a European expert group. 
Eur J Pediatr. 2015; 174: 855–865.

[12] Itinteang T, Withers AH, Davis PF, et al. Biology of infantile 
hemangioma. Front Surg. 2014; 1: 38.

[13] Eichenfield LF, Frieden IJ. (eds.) Neonatal and infant dermato-
logy. 3rd ed. Elsevier Saunders, 2015.

[14] Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV. (eds.) Dermatology, 
2- Volume Set. 3rd ed. Elsevier Saunders, 2012.

[15] Paller A, Mancini A. (eds.) Hurwitz clinical pediatric derma-
tology. 4th ed. Elsevier Saunders, 2011.

[16] Cheng CE, Friedlander SF. Infantile hemangiomas, complica-
tions and treatments. Semin Cutan Med Surg. 2016; 35: 108–
116.

[17] Drolet BA, Frommelt PC, Chamlin SL, et al. Initiation and use 
of propranolol for infantile hemangioma: report of a consensus 
conference. Pediatrics 2013; 131: 128–140.

[18] Janmohamed SR, de Waard-van der Spek FB, Madern GC, et al. 
Scoring the proliferative activity of haemangioma of infancy: the 
Haemangioma Activity Score (HAS). Clin Exp Dermatol. 2011; 
36: 715–723.

[19] Haggstrom AN, Beaumont JL, Lai JS, et al. Measuring the sever-
ity of infantile hemangiomas: instrument development and reli-
ability. Arch Dermatol. 2012; 148: 197–202.

[20] Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, et al. Pro-
pranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med. 
2008; 358: 2649–2651. 

[21] Léauté-Labrèze C, Hoeger P, Mazereeuw-Hautier J, et al. A ran-
domized, controlled trial of oral propranolol in infantile heman-
gioma. N Engl J Med. 2015; 372: 735–746.

[22] Léauté-Labrèze C, Boccara O, Degrugillier-Chopinet C, et al. 
Safety of oral propranolol for the treatment of infantile heman-
gioma: A systematic review. Pediatrics 2016; 138: pii: e20160353.

[23] Chinnadurai S, Fonnesbeck C, Snyder KM, et al. Pharmacologic 
interventions for infantile hemangioma: A meta-analysis. Pediat-
rics 2016; 138: e20153896.

[24] Solymosi Á, Csitos Á, Tasnádi G, et al. Treatment with non-se-
lective beta blockers in infantile capillary haemangiomas. [Nem 
szelektív béta-blokkolók alkalmazása infantilis kapilláris haeman-
giomákban.] Bőrgyógy Vener Szle. 2010; 86: 51–55. [Hun-
garian]

[25] Katona G, Csákányi Z, Gács E, et al. Propranolol for infantile 
haemangioma: striking effect in the first weeks. Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol. 2012; 76: 1746–1750.

[26] Világos E, Bihari Nagy S, Harangi F. Systemic propanolol thera-
py in children with deep infantile hemangioma. [Subcutan infan-
tilis haemangioma szisztémás propanolol kezelése.] Gyermek-
gyógyászat 2016; 67: 147–149. [Hungarian]

[27] Greenberger S, Bischoff J. Infantile hemangioma-mechanism(s) 
of drug action on a vascular tumor. Cold Spring Harb Perspect 
Med. 2011; 1: a006460.

[28] Smithson SL, Rademaker M, Adams S, et al. Consensus state-
ment for the treatment of infantile haemangiomas with propran-
olol. Australas J Dermatol. 2017; 58: 155–159.

[29] Ovadia SA, Landy DC, Cohen ER, et al. Local administration of 
beta-blockers for infantile hemangiomas: a systematic review and 
meta-analysis. Ann Plast Surg. 2015; 74: 256–262.

[30] Csoma Z, Meszes A, Abraham R, et al. Birth marks and neonatal 
skin disorders. From angel kiss to epidermolysis bullosa. [Szüle-
tési jegyek, újszülöttkori bőrelváltozások. Az angyalcsóktól az 
epidermolysis bullosáig.] Orv Hetil. 2014; 155: 500–508. 
[Hungarian]

(Csoma Zsanett Renáta dr., 
Szeged, Korányi fasor 6., 6720

e-mail: csoma.zsanett@med.u-szeged.hu)

„Vulpes pilum mutat, non mores.” 
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Újszülöttkori bőrelváltozások: veszélyes vagy ártalmatlan?
Kövessük, gondozzuk, kezeljük?

To fear or not to fear 
– Management strategies of neonatal skin conditions

ÁBRAHÁM RITA DR.1, KEMÉNY LAJOS DR.1, 2, CSOMA ZSANETT RENÁTA DR.1

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinika, Szeged1, 

MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport, Szeged2

ÖSSZEFOGLALÁS

Az újszülöttkorban előforduló bőrgyógyászati manifesz-
tációk, jelenségek igen széles skálán mozognak, szerencsé-
re azonban ezen tünetek döntő többsége fiziológiás, spontán,
kezelés nélkül gyorsan regrediáló elváltozás. Fontos meg-
említeni, hogy bizonyos újszülöttkori bőrelváltozások szisz-
témás betegségeket, társuló fejlődési rendellenességeket je-
lezhetnek, amelyek kivizsgálása és akár élethosszig tartó ob-
szervációja szükséges. Természetesen ebben a korcsoportban
is előfordulhatnak súlyos bőrgyógyászati fertőzések, gyul-
ladásos kórképek, autoimmun betegségek, genodermatosisok
és anyagcsere betegségek, amelyek változatos, vagy atípu-
sos klinikai képe jelentős kihívás elé állítja mind a neona-
tológus, mind a bőrgyógyász szakorvost.

Az újszülöttkori bőrgyógyászati kórképek esetén a diagnózis
felállítása elsődlegesen a klinikai tünetek alapján történik, így
ezek pontos ismerete különösen nagy hangsúlyt kap; a szük-
ségtelen és megterhelő diagnosztikus és terápiás beavatko-
zások lehetőség szerint kerülendők. Az elemi jelenségek, a bőr-
léziók jellege, száma, elhelyezkedése, anatómiai régió szerinti
megoszlása, a tünetek időbeli lefolyása jelentős támpontot
nyújthat a diagnózis felállításában. A közleményben a szer-
zők összefoglalják az újszülöttkorban leggyakrabban előfor-
duló bőrgyógyászati jelenségeket, segítséget nyújtva a kórképek
pontos diagnosztizálásához és elkülönítő kórismézéséhez.

Kulcsszavak: 
újszülött – bőrgyógyászati tünetek – 

vaszkuláris léziók – pigmentált elváltozások 
– papulopustulosus és vesiculosus 

dermatosisok – ekcematosus kórképek

SUMMARY

A wide range of dermatologic manifestations and disor-
ders can be observed during the neonatal period. Fortuna-
tely, the majority of these skin conditions are physiological
and spontaneously regressing lesions requiring no therapy.
However,  certain neonatal skin manifestations might indi-
cate systemic diseases and associated developmental ab-
normalities; in these cases further examinations and a long-
term, even life-long observation are required. Severe cuta-
neous infections, inflammatory and autoimmune diseases, ge-
nodermatoses and metabolic disorders may also occur in ne-
onates; their various and atypical clinical picture can be chal-
lenging for both neonatologists and dermatologists.

In case of neonatal skin conditions, the diagnosis is ba-
sed  mainly on the clinical symptoms, therefore their accu-
rate knowledge is especially important; the unnecessary and
demanding diagnostic and therapeutic procedures should be
avoided. The types and characteristics of the skin lesions, the-
ir number, localisation, distribution and course can help in
the differential diagnosis. In the publication, the authors re-
view the most common neonatal skin conditions, the  diag-
nosis and differential diagnosis of these diseases.

Key words: 
newborn – skin manifestations 

– vascular lesions – pigmented lesions 
– papulopustular lesions – vesicular lesions 

– eczematous lesions

Rövidítések
ETN = erythema toxicum neonatorum
TNPM = tranziens neonatális pustularis melanosis

Az újszülöttek körében igen gyakran észlelhetünk kü-
lönböző születési jegyeket, bőrgyógyászati elváltozásokat.
Szerencsére ezeknek a bőrgyógyászati tüneteknek a döntő
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többsége fiziológiás, spontán, kezelés nélkül gyorsan reg-
rediáló elváltozás. Fontos azonban megemlíteni, hogy bi-
zonyos bőrelváltozások szisztémás betegségeket jelezhetnek,
illetve súlyos, akár életet veszélyeztető bőrgyógyászati
megbetegedések is előfordulhatnak ebben a korcsoportban
is. Az újszülöttkori bőrgyógyászati kórképek esetén a diag-
nózis felállítása elsődlegesen a klinikai tünetek alapján tör-
ténik, így ezek pontos ismerete különösen nagy hangsúlyt kap;
a szükségtelen és megterhelő diagnosztikus és terápiás be-
avatkozások lehetőség szerint kerülendők. Közleményünk-
ben áttekintjük az újszülöttkorban leggyakrabban előfordu-
ló bőrgyógyászati jelenségeket, segítséget nyújtva a kórké-
pek pontos diagnosztizálásához és elkülönítő kórismézésé-
hez.

1. Vaszkuláris léziók

1.1. Lazacfolt és tűzfolt
Az újszülöttek körében igen gyakran észlelhetünk kü-

lönböző vaszkuláris eredetű léziókat. Leggyakrabban a kö-
zépvonalban, az occipitális régió, a glabella, az orr, a philt-
rum, illetve szimmetrikusan a felső szemhéjak területén ta-
lálkozhatunk halvány rózsaszín-vörös színű foltokkal, az ún.
lazacfolttal (naevus simplex) (1.a ábra). A dermis felső ré-

szében lévő hajszálerek átmeneti tágulatából eredő foltok jel-
lemzően néhány hónap, illetve egy-két év alatt spontán reg-
rediálnak, ritkán azonban reziduális léziók is előfordulhat-
nak, főként a hajjal fedett területeken, kozmetikai problémát
ezáltal ritkán okoznak. A perzisztáló, kiterjedt elváltozások
(naevus simplex complex) ritkán fejlődési rendellenessé-
gekkel, malformációkkal társulhatnak (Beckwith–Wiedemann
szindróma, Nova-szindróma, macrocephalia-kapilláris mal-
formáció szindróma, naevus simplex odontodysplasiaval, Ro-
berts-SC-szindróma), melyek felmerülése esetén további vizs-
gálatok szükségesek (1–9).

A kezelést, illetve speciális nyomon követést nem igény-
lő lazacfoltot fontos elkülöníteni a tűzfolttól (naevus flam-
meus asymmetricus), mely az előbbivel ellentétben valódi
kapilláris malformáció (1.b ábra). Általában féloldali, gyak-
ran szegmentális lokalizációt mutat, a léziók a kor előreha-
ladtával sötétebbé, lilás árnyalatúvá válnak, valamint infilt-
ráltabb, papulosus, nodosus részletek is kialakulhatnak; az
elváltozások ezáltal jelentős kozmetológiai problémát okoz-
nak a páciensek számára. A tűzfolt lokalizációját tekintve igen
gyakran az arc területén észlelhető, a nervus trigeminus le-
futásának megfelelően. Ebben az esetben felmerül a Sturge-
Weber-szindróma lehetősége, mely okuláris, illetve cereb-
rális érintettséggel járhat, különböző neurológiai tüneteket
eredményezve. Klinikai gyanú esetén a gyermek szemészeti
és neurológiai szakvizsgálata és rendszeres ellenőrzése el-
engedhetetlen. Az alsó végtagra lokalizálódó naevus flam-
meus esetén gondolni kell a Klippel-Trenaunay-szindróma
fennállására, mely egyéb vaszkuláris malformációkkal, az
érintett végtag hypertrophiájával járhat. Természetesen a vasz-
kuláris malformációval rendelkező betegek gondozása mul-
tidiszciplináris megközelítést igényel (1–9).

1.2. Kongenitális és infantilis haemangiomák, szindro-
matikus haemangiomák és egyéb vaszkuláris tumorok

A születést követően gyakran találkozhatunk teleangiec-
táziás, halvány erythemás vagy bevérzésszerű maculákkal,
melyek ún. haemangioma-prekurzor lézióknak felelhetnek
meg. A haemangiomák – a kapilláris endothel sejtekből szár-
mazó jóindulatú tumorok - az érett újszülöttek 0,2-2,6%-ánál
már a születéskor jelen vannak (kongenitális haemangioma),
jellemzően azonban 2-3 hónapos korban jelennek csak
meg (infantilis haemangioma) (2.a, b ábra). Ellentétben a
vaszkuláris malformációkból eredő éreredetű elváltozások-
kal, melyek a gyermek növekedésével együtt arányosan nő-
nek, az infantilis haemangiomákat a kezdeti fázisban gyor-
sabb proliferáció, növekedés jellemzi. A tumorok a prolife-
rációs stádiumot követően jellemzően spontán, lassú re-
missziót mutatnak, így nem igényelnek bőrgyógyászati ke-
zelést. A daganatok 10-15%-ánál azonban igen súlyos szö-
vődmények fordulhatnak elő (ulceráció, vérzés, infekció, lég-
zési nehezítettség, a lágyrészek és csontok deformációja, szí-
velégtelenség), illetve a szem és fül környékén lévő tumo-
rok jelentős nehézségeket okozhatnak az érzékszervek mű-
ködésében. 

A nagyméretű szegmentális haemangiomák előfordul-
hatnak izoláltan, illetve számos szindróma részeként. A PHA-
CE szindrómát a nagyméretű faciális szegmentális hae-
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1.b ábra 
Kiterjedt, asszimetrikus tűzfolt az alsó végtagon

1.a ábra
Naevus simplex szimmetrikusan a felső szemhéjak, 

glabella és philtrum területén
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mangioma mellett posterior fossa malformációk, coarctatio
aortae és kardiális defektusok, illetve szemészeti rendelle-
nességek jellemzik, míg a LUMBAR, SACRAL és PELVIS
szindróma esetén a lumbosacrális, perianális lokalizációjú
haemangiomák urogenitális és anorectális malformációkkal,
csontdeformitással, spinális dysraphizmussal, gerincvelő-
érintettséggel, valamint egyéb cután anomáliákkal társulnak.
A Kasabach-Merrit-szindrómát a rapidan növekvő, nagy-
méretű vaszkuláris tumorok (tufted angioma, kaposiform ha-
emagioendothelioma), thrombocytopenia és consumptiós co-
agulopathia jellemzi; mortalitási aránya a mai napig igen ma-
gas. Ezen utóbbi komplikált, szindromatózus esetek termé-
szetesen további kivizsgálásokat, speciális kezelést és szo-
ros nyomon követést igényelnek (1–7, 9–13). 

1.3. Fiziológiás cutis marmorata és cutis marmorata te-
leangiectatica congenita

Az újszülötteknél a bőr érhálózatának éretlenségéből ki-
folyólag, hideg hatására gyakran alakul ki az ún. cutis mar-
morata jelensége: a kapillárisok és a venulák összehúzódá-

sa jellegzetes livid árnyalatú, márványszerű, retikuláris
bőrrajzolatot hoz létre. Melegítés hatására a tünetek hamar
eltűnnek, illetve a gyermekek „kinövik”: az érhálózat érésével
együtt a jelenség is egyre kevésbé lesz jellemző. A fizioló-
giásan jelentkező cutis marmoratát el kell különíteni a cu-
tis marmorata teleangiectatica congenitától, mely egy ritka,
sporadikus, kongenitális vaszkuláris malformáció. Perzisz-
táló, lilás színű, retikuláris rajzolatot mutató folt formájában
jelentkezik, leggyakrabban a végtagok területén. Fokális bőr-
atrophiával, az érintett oldal hypo-, vagy hypertrophiájával,
egyéb kapilláris malformációkkal, teleangiektáziával, phle-
bektáziával, esetenként ulcerációval társulhat, előfordulhat
továbbá egyes szindrómák részjelenségeként is (kapilláris mal-
formáció-macrocephalia szindróma, Adams-Oliver-szind-
róma). Összességében a kórkép jó prognózisú, az esetek je-
lentős részében a tünetek az idő előrehaladtával halványul-
nak, regrediálnak. Amennyiben a bőrelváltozásokon kívül
egyéb eltérést nem tapasztalunk, a gyermekek kontroll
vizsgálata évente javasolt, legalább három éves korig (1–5,
7, 9, 10,  14).

2. Pigmentált bőrelváltozások

A vaszkuláris bőrelváltozások mellett az újszülöttek kö-
rében is gyakran találkozhatunk pigmentált léziókkal, kékes-
szürkés-barnás-fekete színű maculák, papulák, illetve plak-
kok formájában. A pontos diagnózis felállításához ezen bőr-
elváltozások esetén is számos szempontot kell figyelembe
vennünk; a léziók száma, lokalizációja, kiterjedése, színe és
alakja mellett természetesen fontos az elváltozások der-
moszkópos képe is.

2.1. Mongol-folt
A lumbosacrális vagy sacrococcygeális régióban (ritkábban

a háton, vállon, lágyékon, alsó végtagokon) gyakran talál-
kozhatunk a nem élesen körülhatárolt, szürkés-kékes-feke-
tés színű, változó kiterjedésű folt formájában megjelenő der-
mális melanocytosissal (Mongol folt) (3.a ábra). Az emb-
rionális migráció során a dermisben rekedt reziduális me-
lanocyták eredményezik, színe függ a melanocyták számá-
tól, melanin tartalmától és elhelyezkedésétől. A foltok jel-
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2.b ábra 
Nagy méretű, kifekélyesedő haemangioma 

a medenceöv területén

2.a ábra 
Kis méretű, szuperficiális haemangioma 

az újszülött hátán

3.a ábra 
Mongol folt a gluteális régió területén
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lemzően néhány év alatt fokozatosan elhalványulnak és el-
tűnnek, így kezelést és speciális nyomonkövetést nem igé-
nyelnek. A Mongol folt ritkán perzisztálhat, főként a mul-
tiplex, extrasacrális lokalizációjú, nagyobb méretű, sötét szí-
nű léziók esetén. A perzisztáló formák ritkán fejlődési
rendellenességekkel (ajakhasadék), vaszkuláris malformá-
ciókkal, a phakomatosis pigmentovascularis és a phakoma-
tosis pigmentopigmentalis részjelenségeként egyéb pig-
mentációs eltérésekkel (tejeskávéfolt, naevus spilus), vala-
mint anyagcserezavarokkal (GM1 gangliosidosis, II-es típusú
mucopolysaccharidosis) társulhatnak. Az egyéb pigmentált
elváltozások mellett (kék naevus) a Mongol foltot fontos el-
különíteni a gyermekbántalmazásból eredő zúzódásos sé-
rülésektől. Ebben segítséget nyújthat a foltok lokalizációja
mellett az, hogy a dermális melanocytosis színe állandó, az
idő előrehaladtával, hónapok, évek alatt válik csak halvá-
nyabbá, illetve tűnik el (1, 2, 4, 6, 7, 10, 15).

2.2. Kongenitális festéksejtes naevus
A perzisztáló pigmentált elváltozások közül fontos meg-

említeni a kongenitális melanocyticus naevust, amelynek pre-
valenciája 0,2-0,7% körül mozog a kaukázusi népcsoport-
ba tartozó újszülöttek körében. Szerencsére a veleszületett
festéksejtes anyajegyek döntő többsége kis méretű, lapos, ró-
zsaszínű vagy barna színű macula, papula, illetve plakk for-
májában jelentkezik, a közepes méretű elváltozások előfor-
dulási gyakorisága alacsonyabb (3.b ábra). A lényegesen rit-
kább nagy, illetve óriás méretű anyajegyek esetén változa-
tos színű, gyakran sötétbarna, vagy akár fekete, verrucosus
plakkokat észlelhetünk, a fokozott szőrnövekedés gyakori.
Ezen naevusok, a jelentős kozmetikai probléma és a követ-
kezményes pszichés teher mellett magukban hordozzák a me-
lanoma malignum kialakulásának fokozott kockázatát is. Ki-
emelendő továbbá, hogy a nagyméretű, illetve multiplex ve-
leszületett festéksejtes anyajegyek egyes esetekben a neu-
rocutan melanosis részeként észlelhetőek. Az igen ritkán elő-
forduló kongenitális szindrómát a festéksejtes naevusok mel-
lett az agyburkokon jelenlévő melanocyta burjánzás jellemzi,
gyakran különböző neurológiai tüneteket okozva. A nagy-
méretű, illetve multiplex naevusok esetén az individuális, der-
mato-onkológiai nyomon követés nélkülözhetetlen. A bőr-
gyógyászati gondozás során nagy hangsúlyt kell fektetni a

szülők tájékoztatására, felhívni figyelmüket az anyajegyek
rendszeres (ön)vizsgálatára és a fényvédelem szabályainak
betartása (1–4, 6–8, 10).

3. Neonatális papulo-pustolusus és vesiculobullosus der-
matosisok 

Az újszülöttkorban előforduló papulo-pustulosus, vesiculo-
bullosus bőrmanifesztációk hátterében számos ok állhat, me-
lyek közül elsődlegesen a virális, bakteriális és mycoticus  in-
fekciókat szükséges kizárni. Szerencsére alapvetően az el-
változások döntő része ártalmatlan, spontán regressziót
mutat, nem igényel nyomon követést [erythema toxicum ne-
onatorum (ETN), tranziens neonatális pustularis melanosis
(TNPM), milia, miliaria, acne neonatorum, sebaceus hyperp-
lasia]; bizonyos esetekben azonban a kiterjedt bőrtünetek mi-
att ezen dermatosisok is riasztóak lehetnek, különösen fon-
tos tehát a szülők tájékoztatása és megnyugtatása az ilyen jel-
legű bőrtünetek benignus természetére vonatkozóan.

3.1. Papulákkal és pustulákkal járó tranziens neonatális
dermatosisok

Az átmeneti, benignus jelenségek közül a leggyakoribb,
illetve talán a legismertebb az ETN (4. ábra). A jellegzetes,
haragos-vörös udvarral körülvett, néhány milliméteres papulák
és pustulák általában lokalizáltan fordulnak elő, ritkábban
azonban a testfelszín szinte teljes egészét is érinthetik. A
TNPM-t egyes szerzők az ETN variánsának tekintik, néhány
különbséget azonban fontos megjegyezni. A TNPM előfor-
dulási gyakorisága magasabb a sötétebb bőrű újszülöttek kö-
rében. Az ETN esetén a születést követően 24-48 óra múl-
va észlelhetjük leggyakrabban a tüneteket, lefolyásuk pedig
néhány napon át hullámzó jelleget mutat. A TNPM jelleg-
zetesen három fázisban nyilvánul meg. Első lépésként néhány
mm-es szuperficiális, intra- vagy subcornealis vesiculák, ve-
siculopustulák alakulnak ki, főként az arc, nyak, hát és a láb-
szárak területén. A második fázisban a pustulák helyén fi-
nom elemű, gallérszerű hámlás, majd ezt követően hyper-
pigmentált maculák jelennek meg. Mind az ETN, mind a
TNPM esetén fontos a szülők megnyugtatása a jelenség be-
nignus kimenetelét illetően.
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3.b ábra 
Nagy méretű, szabálytalanul pigmentált 

kongenitális naevus a hajas fejbőrön 

4. ábra 
Kiterjedt erythema toxicum neonatorum
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Az érett újszülöttek jelentős részénél figyelhetünk meg sár-
gás-fehér színű, follikuláris papulákat a sebaceus miri-
gyekben gazdag területeken, főként az orr területén. A se-
baceus mirigyek hyperplasiáját az in utero androgén stimu-
láció eredményezi, a tünetek néhány hét alatt spontán reg-
rediálnak. A milia és miliaria szintén igen gyakori ártalmatlan
jelenség az újszülöttek körében. A néhány milliméteres, sár-
gásfehér színű, keratin tartalmú ciszták, miliumok néhány hét
alatt spontán regressziót mutatnak, kiemelendő azonban, hogy
a multiplex, perzisztens léziók ritka örökletes bőrbetegsé-
gekkel társulhatnak (pl. dystrophiás epidermolysis bullosa)
(5. ábra). A miliaria crystallina esetén megfigyelhető apró,
kristálytiszta bennékű vesiculák kialakulásának hátterében
az eccrin verejtékmirigyek kivezető csövének elzáródása áll.
A léziók jellemzően már a születést követő első napokban
észlelhetőek, elsősorban a nyak és a mellkas területére lo-
kalizáltan. Ritkábban, általában a születést követő 10-15. na-
pon, erythémás papulák, papulovesiculák (miliaria rubra), il-
letve pustulák (miliaria pustulosa) is kialakulhatnak. Keze-
lése és megelőzése során fontos a környezet hőmérsékleté-
nek és páratartalmának csökkentése, a túlmelegítés és okk-
lúzió kerülése; szuperinfekció esetén a léziók lokális bőr-
gyógyászati kezelése (1–4, 7, 10, 14, 16–19). 

3.2. Vesiculákkal és pustulákkal járó újszülöttkori infek-
ciók

A vesiculákkal és pustulákkal járó léziók hátterében bak-
teriális, virális és mycoticus infekciók is állhatnak. Ezen kór-
képek esetén az anyai anamnézis pontos felvétele jelentős se-
gítséget nyújthat a diagnózis felállításához a klinikai tüne-
tek, alapos fizikális vizsgálat, labor- illetve mikrobiológiai
vizsgálatok mellett.

A gyermekkori vírusos eredetű bőrgyógyászati kórképek
jelentős része enyhe lefolyású, jóindulatú, spontán gyógy-
hajlamú betegség. A kongenitális és a neonatális vírusos in-
fekciók azonban igen súlyos, gyorsan progrediáló, disz-
szemminált kórformákban is manifesztálódhatnak, akár
több szerv és szervrendszer érintettségét és maradandó ká-
rosodását eredményezve. A herpes simplex és varicella ví-
rus fertőzések (6. ábra) lokalizált, vagy generalizált bőrtü-
netekkel járhatnak: papulák, vesiculák, pustulák, ezt köve-

tően pörkképződés, illetve súlyosabb esetekben necroticus,
haemorrhagiás léziók egyaránt kialakulhatnak. Az entero-
vírusok által okozott infekciók incidenciája az újszülöttek kö-
rében igen magas. Bár a fertőzés gyakran tünetmentes, bőr-
tünetek is kísérhetik: maculo-papulosus, vesiculo-papulosus
exanthema, bullosus, olykor erozív, ulceratív bőrtünetek for-
májában. A kongenitális cytomegalovírus és rubeolavírus fer-
tőzéseket is változatos bőrtünetek kísérhetik: maculopapu-
losus exanthaema, vesiculák, bullák, petechiák, purpurák mel-
lett súlyos esetben az extramedulláris intradermális haema-
topoesis következményeként erythaemás papulák és csomók
is megjelenhetnek (ún. „blueberry vagy cranberry muffin-
baby”).

A bakteriális infekciók esetén a tünetek kialakulásáért leg-
gyakrabban a Gram-pozitív gennykeltő baktériumok, Staphy-
lococcus- és Streptococcus-törzsek a felelősek. Ezen bőr-
betegségek szerencsére a legtöbb esetben az adekvát keze-
lés mellett jóindulatúak, enyhe lefolyásúak (bakteriális in-
tertrigo, folliculitis, impetigo). A bullosus impetigo jelleg-
zetes újszülöttkorban: vesiculák, petyhüdt falú felszínes bul-
lák, majd eróziók, hámlás formájában észlelhetjük. A hó-
lyagképződés hátterében a Staphylococcus aureus által ter-
melt toxinok állnak, melyek a desmoglein hasítása által a des-
mosomák között kapcsolatok sérülését eredményezik. A „for-
rázott bőr” szindróma a bullosus impetigohoz hasonlóan az
exfoliatív toxint termelő Staphylococcus aureus törzsek ál-
tal előidézett bőrbetegség. A kezdeti szakaszban generalizált
maculosus exanthema, erythroderma formájában jelentkezik,
majd petyhüdt falú, sérülékeny hólyagok, illetve kiterjedt de-
nudáció és hámlás jellemzi. 

Az impetigo jellemzően enyhe lefolyású, a lokális keze-
lés általában elegendő, azonban sajnos a bakteriális infek-
ciók esetén is kialakulhatnak súlyosabb, szisztémás antibi-
otikus terápiát igénylő kórképek (abscessus, omphalitis, cel-
lulitis, fascitis necrotisans, fulmináns purpura). 

A vertikális transzmisszió eredményeként kialakuló kon-
genitális candidiasis előfordulásával relatíve ritkán találko-
zunk. A fertőzést leggyakrabban a Candida albicans okoz-
za, egyre gyakrabban azonban egyéb Candida speciesek, így
a C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis kiváltó szerepével
is számolnunk kell. A klinikai tünetek monomorf erythemás
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5. ábra 
Epidermolyis bullosában szenvedő újszülött lábán, 

a sebgyógyulást követően kialakult miliumok

6. ábra
Súlyos kongenitális varicella infekció: 

generalizált hólyag-és pustulaképződés figyelhető meg
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papulák, papulovesiculák, majd pustulák, vesiculopustulák
formájában jelentkeznek születéskor, vagy röviddel a születést
követően, gyakran tenyéri-talpi érintettséggel, illetve később
körömdystrophiával. A késői szakaszban pörkök, illetve fi-
nom elemű hámlás észlelhető az érintett testrészeken. Ko-
raszülöttek, illetve alacsony születési súlyú újszülöttek ese-
tén fokozott kockázat áll fenn a disszeminált szisztémás Can-
dida infekció kialakulására, emiatt a helyi kezelés mellett fon-
tos a szisztémás antifungális terápia alkalmazása (1–4 , 7, 8,
10, 13, 14, 16–21).

4. Ekzematosus bőrtünetek

Az ekzematosus bőrtünetek megjelenése elsődlegesen a
későbbi életkorokban jellemző, azonban egyes bőrgyógyá-
szati kórképek már a születést követő néhány hétben mani-
fesztálódhatnak erythemás foltok, plakkok, (sero)papulák, ve-
siculák formájában.  A diagnózis felállítása elsődlegesen szin-
tén a jellemző klinikai tünetek alapján történik. Az ekze-
matosus tünetek esetén különösen segítséget nyújthat szá-
munkra a tünetek morfológiája és lokalizációja. A pelenká-
val fedett területekre lokalizálódó bőrtünetek esetén elsőd-
legesen a pelenka dermatitis lehetősége merül fel, azonban
differenciál diagnosztikai szempontból a histiocytosisok közé
tartozó kórképek, illetve metabolikus megbetegedések is szó-
ba jöhetnek; az utóbbiak esetén természetesen további vizs-
gálatok, illetve kezelések szükségesek. 

A hajas fejbőrön, arcon észlelhető erythematosus, hám-
ló felszínű plakkok esetén felmerül mind a seborrhoeás, mind
az atópiás dermatitis lehetősége. Elkülönítő kórismézésük-
ben segítségünkre lehet, hogy a seborrhoeás tünetek jel-
lemzően már az újszülöttkorban, míg az atópiás tünetek né-
hány hónapos korban kezdődnek. A seborrhoeás dermatitis
esetén erythemás alapon ülő, zsírosan fénylő, sárgás színű,
hámló plakkokat észlelhetünk. Az újszülött-, illetve csecse-
mőkori atópiás ekcémát kifejezett exsudatív, crustosus bőr-
tünetek jellemzik. Ezeknek az egyik fő lokalizációja az orca;
az orr környéki bőrterület a seborrhoeás dermatitis-szel el-
lentétben jellemzően megkímélt. Tekintettel arra, hogy az at-
ópiás dermatitis lefolyása hullámzó, relapszusok gyakran elő-
fordulnak, a gyermekek rendszeres nyomonkövetése mellett
rendkívül fontos a szülők részletes felvilágosítása, edukációja
(1–4, 6–8, 10, 13, 14).

Összefoglalás

Az újszülöttek bőre ritkán makulátlan, bőrükön valamennyi
elemi jelenséget felfedezhetjük. Az elemi jelenségek, a bőr-
léziók jellege, száma, elhelyezkedése, anatómiai régió sze-
rinti megoszlása, a tünetek időbeli lefolyása jelentős támpontot
nyújthat az elkülönítő kórismézésben. Szerencsére a bőrtü-
netek többsége ártalmatlan, speciális kezelést nem igénylő,
reverzibilis elváltozás, melyek esetén a helyes diagnózis fel-
állításával elkerülhetjük a szükségtelen és megterhelő diag-
nosztikus és terápiás beavatkozásokat. Fontos azonban ki-
hangsúlyozni, hogy néhány újszülöttkori bőrelváltozás

hosszú távú nyomon követést és gondozást igényel. Az ére-
redetű elváltozások esetén kiemelendő, hogy míg a naevus
simplex nem igényel speciális ellátást, addig a valódi kapilláris
malformációk esetén fontos tisztázni az esetlegesen társuló
belszervi érintettséget és anomáliákat; a rapid növekedést mu-
tató haemangiomák esetén pedig a rendszeres nyomon kö-
vetés mellett az adekvát kezelés mielőbbi megkezdése is szük-
séges. A pigmentált léziók közül kiemelendőek a nagymé-
retű és óriás kongenitális naevusok, melyek a gyermekkori
malignus melanomák jelentős rizikófaktorát képezik, ezál-
tal szoros dermato-onkológiai ellenőrzésük nélkülözhetetlen.
Bár az újszülöttkori papulo-pustulosus, vesiculosus kórké-
pek általában benignus természetűek, a hátterükben esetle-
gesen felmerülő infekciózus betegségeket fontos kizárni. Ma
már közel 300 fajta örökletes hátterű, úgynevezett geno-
dermatosis ismert; e betegségek egy része korai, kongenitális
bőrelváltozásokkal jár. Az immundeficienciával járó kórké-
pek, illetve metabolikus zavarok szintén korán megjelenő bőr-
léziókkal járhatnak együtt. Ismeretük, korai felismerésük és
adekvát diagnózisuk elengedhetetlen a kezelés, a prognózis
és a családtervezés szempontjából egyaránt.
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