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επιστημονικές σελίδες

Ορισμός
Ειδικός υποτύπος αγγειίτιδας εξ υπερευ-

αισθησίας που προσβάλλει μικρά αγγεία. 
Χαρακτηρίζεται από
•  μη-θρομβοπενική ψηλαφητή πορφύρα
•  αρθρίτιδα
•  κοιλιακό πόνο και
•  νεφρική προσβολή

Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά, προσβάλλει 
όμως και ενήλικες.

Αιτιολογία
Είναι κατά βάση άγνωστη. Οξεία λοίμωξη α-

νώτερου αναπνευστικού (75% στρεπτόκοκος 
ομάδας Α), περίπου 10 ημέρες πριν την εκδή-
λωση της νόσου, θεωρείται ενδεικτικό ότι μι-
κροβιακοί παράγοντες μπορεί να συμμετέχουν 
στην πρόκληση της νόσου.

Οι εκδηλώσεις της νόσου αποδίδονται στην 
παγίδευση στο τοίχωμα των αγγείων του δέρ-
ματος, νεφρών και γαστρεντερικού κυκλοφο-
ρούντων ανοσοσυμπλεγμάτων που περιέχουν 
IgA αντισώματα.

Κλινική εικόνα
Ως πρόδρομα συμπτώματα περιγράφονται 

η ανορεξία και ο πυρετός. Το χαρακτηριστικό 
κλινικό σημείο του δερματικού εξανθήματος 
αποτελούν οι ψηλαφητές βλάβες πορφύρας 
κάτω άκρων, οι οποίες συνοδεύονται από αρ-
θραλγίες, κοιλιακό πόνο με αιματηρές διάρροι-
ες και αιματουρία.

Το φάσμα των εκδηλώσεων ποικίλλει, από 
ένα πετεχειώδες εξάνθημα, μέχρι βαριά προ-
σβολή των νεφρών, πνευμόνων (αιμόπτυση), 
γαστρεντερικού και των αρθρώσεων.

Το εξάνθημα είναι κνησμώδες ιδίως στους 
γλουτούς, ενώ στα πλαίσια της νόσου μπορεί 
να παρουσιάζονται επίσης βλατίδες, φυσαλίδες, 
κνιδωτικοί πομφοί και πομφόλυγες, οι οποίες 
οδηγούν σε δημιουργία νεκρωτικών βλαβών 
και ελκώσεων. Οι βλάβες εμφανίζονται κατά 
εκθύσεις, αν και σταδιακά η νόσος υποχωρεί, 
σε 3-4 εβδομάδες, καταλείποντας καφεοειδείς 
κηλίδες. Οι βλάβες εντοπίζονται στο κατώτε-
ρο τμήμα των κάτω άκρων, στους γλουτούς 
και μερικές φορές στους βραχίονες, το πρό-
σωπο, τα ώτα.

Οι αρθραλγίες αφορούν στα κάτω άκρα και 
εκδηλώνονται με πόνο και σημεία φλεγονής, ό-
πως οίδημα, ερυθρότητα και ευαισθησία στην 
πίεση των αρθρώσεων, δεν καταλείπουν όμως 

μόνιμες βλάβες μετά την υποχώρησή τους.
Σε περίπτωση νεφρικής προσβολής, ο ασθε-

νής εμφανίζει αιματουρία και πρωτεϊνουρία, οι 
οποίες εκδηλώνονται στο 30-70% των ασθενών, 
με ήπια αύξηση της κρεατινίνης ορού και ήπια 
σπειραματονεφρίτιδα.

Εργαστηριακή εικόνα
•  Γ.αίματος: λευκοκυττάρωση
•  ΤΚΕ: αυξημένη
•  IgA ορού: αυξημένη
•  Γεν.ούρων: αιματουρία, πρωτεινουρία, ερυ-

θροκυτταρικοί κύλινδροι
•  U/S κοιλίας: οίδημα και αιμορραγικές εκδηλώ-

σεις δωδεκαδακτύλου, νήστιδος και ειλεού
•  Βιοψία νεφρού: Εκτελείται σε περιπτώσεις ε-

πίμονης σπειραματονεφρίτιδας (IgA αντι-
σώματα στα τοιχώματα των νεφρικών σπει-
ραμάτων)

•  Βιοψία δέρματος: Τα μικρά αιμοφόρα αγγεία 
και του θηλώδους και του δικτυωτού χορίου 
είναι διατεταμένα, εμφραγμένα και παρου-
σιάζουν νέκρωση. Τα τοιχώματα των αγγεί-
ων είναι διηθημένα από μεγάλο αριθμό ου-
δετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων

•  Ανοσοφθορισμός: IgA αντισώματα στα τοι-
χώματα των αγγείων

Διαφορική διάγνωση
•  Λευκοκυτοκλαστική αγγειίτιδα
•  Φαρμακευτικά εξανθήματα
•  Δυσπρωτεϊναιμίες: κρυοσφαιριναιμία, μα-

κροσφαιριναιμία
•  Λέμφωμα, λευχαιμία
•  Λοιμώξεις: ενδοκαρδίτιδα, ηπατίτιδα Β

Πρόγνωση
Η νόσος ακολουθεί συνήθως καλοήθη πο-

ρεία και αρχίζει να υποχωρεί σε 3-4 εβδομά-
δες. Η τελική πρόγνωση εξαρτάται από την έ-
κταση προσβολής των νεφρών. Το 50% των α-
σθενών υποτροπιάζει στο διάστημα των τριών 
πρώτων μηνών. 

Οι υποτροπές είναι ηπιότερες σε σύγκριση 
με το πρώτο επεισόδιο. 10-30% των ασθενών 
(κυρίως έφηβοι και ενήλικες) που εκδηλώνουν 
αιματουρία μακροπρόθεσμα παρουσιάζουν 
χρόνια νεφρική νόσο και νεφρική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου.

Θεραπεία
Επιβάλλεται η προσπάθεια για ανεύρεση της 

εστίας λοίμωξης, ώστε να δοθεί η ανάλογη α-
γωγή. Συνήθως όμως, δεν ανευρίσκεται το αί-
τιο, οπότε συνιστάται ανάπαυση και χορήγη-
ση αναλγητικών.

Χορηγούνται κορτικοειδή συστηματικά i.v. 
(250-1000mg/ημέρα μεθυλπρεδνιζολόνης) 
και θεραπεία συντήρησης per os (1mg/kgΒΣ/
ημέρα πρεδνιζολόνης).

Κορτικοειδή σε συνδυασμό με αζαθειοπρί-
νη προτιμώνται όταν απαιτείται συνδυασμένη 
ανοσοκατασταλτική αγωγή.

Πλασμαφαίρεση μπορεί να γίνει, με αβέβαια 
όμως αποτελέσματα.

Η χορήγηση ανοσοσφαιρινών αποτελεί μια 
καινούρια ελπιδοφόρα θεραπευτική προσέγ-
γιση.

Σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, α-
παιτείται μεταμόσχευση νεφρου, όμως ατυχώς 
η νόσος υποτροπιάζει στο μόσχευμα.

Πορφύρα Henoch-Schonlein
Henoch-Schonlein purpura
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Εικόνα 1. Χαρακτηριστικές βλάβες στα άκρα.

Εικόνα 2. Μεγαλύτερη μεγέθυνση βλαβών.




