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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA

To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:
- Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγ-
χρoνες απόψεις. - Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της 
Δερματoλoγίας. - Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. - Aναφoρά σε συνέδρια, 
επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς 
και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. - Kλινικoεργαστηριακά ή 
επιδημιoλoγικά θέματα. - Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. - Σημαντικές 
ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. - Eιδικά άρθρα. - Παρoυσίαση 
σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία. - Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν 
τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. - Πρακτικές 
κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέματα. - Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. - Aνασκόπηση τoυ 
διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. - Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. - Δερματoλoγία 
και Πληρoφoρική. - Δερματoλoγία και Iστoρία. - Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. - Eρωτήσεις 
αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. - Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. - Nέα 
ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. - Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. - Πρoαναγγελίες επιστημoνικών 
εκδηλώσεων. - Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες 
μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών για δημοσίευση στο INFO DERMA
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρο-
νική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή 
ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy)
β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα 
INFO DERMA».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες 
- Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες 
και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Τηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352
ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr
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Σύγχρονες τεχνικές ανοσοφθορισμού 
και πομφολυγώδη νοσήματα

Περίληψη
Τα τελευταία είκοσι χρόνια ο ανοσοφθορισμός έχει συ-

νεισφέρει τα μέγιστα στη διάγνωση, θεραπεία και κατανό-
ηση των πομφολυγωδών νοσημάτων. Η μεθοδολογία του 
άμεσου και έμμεσου ανοσοφθορισμού, όπως εφαρμόζεται 
στα νοσήματα αυτά, περιγράφεται παρακάτω.

Εισαγωγή
Οι τεχνικές του ανοσοφθορισμού συμπληρώνουν τα κλι-

νικά ευρήματα και την ιστολογική εικόνα στη διάγνωση των 
πομφολυγωδών νοσημάτων.

Η χρησιμότητα των τεχνικών αυτών αφορά τόσο στην πρώ-
ιμη διάγνωση, όσο και στην επιλογή θεραπείας των νοση-
μάτων αυτών. Κατά περίπτωση, οι τεχνικές του ανοσοφθο-
ρισμού μπορούν να συμπληρώνονται με ανοσοηλεκτρονι-
κή μικροσκόπηση ή και ανοσοαποτύπωση (immunoblot-
ting) για οριστική διάγνωση.

Βιοψία δέρματος
Η τεχνική του άμεσου ανοσοφθορισμού απαιτεί βιοψία 

δέρματος ή βλεννογόνου του ασθενούς. Η επιλογή της θέ-
σης της βιοψίας είναι πολύ σημαντική. Βιοψία από την ίδια 
τη βλάβη δεν είναι ικανοποιητική, αφού τόσο οι ανοσο-
λογικά αντιδραστικές ουσίες, όσο και η αρχιτεκτονική των 
ιστών έχουν αλλοιωθεί, δυσκολεύοντας πολύ την ερμηνεία 
και ανάλυση της εικόνας της μικροσκόπησης. Το ιδανικό 
είναι να λαμβάνονται βιοψίες τόσο από κλινικά υγιές δέρ-
μα, όσο και από δέρμα γειτονικό της βλάβης. Κατάλληλα 
δείγματα θα ήταν:

α. βιοψία δέρματος “punch” 3-4 mm από κλινικά υγι-
ές δέρμα και

β. δέρμα γύρω από τη βλάβη από το άκρο της κλασικής, 
ατρακτοειδούς σχήματος, βιοψίας.

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις προτιμητέες θέσεις βιοψίας για 
καθένα από τα πομφολυγώδη αυτά νοσήματα. Τα δείγματα 
της βιοψίας πρέπει να συλλέγονται άμεσα και να καταψύχο-
νται ταχέως. Στη συνέχεια φυλάσσονται στους -80oC. Στις πε-
ριπτώσεις εκείνες όπου δεν είναι άμεσα διαθέσιμη η τεχνική 
του ανοσοφθορισμού, πρέπει τα δείγματα, αφού πλυθούν 
σε απεσταγμένο νερό ή φυσιολογικό ορό, να τοποθετού-
νται μέσα στο διάλυμα του Michel (Michel liquid fixative)1. 
Το διάλυμα αυτό περιέχει αναστολείς πρωτεολυτικών εν-
ζύμων, οι οποίοι εμποδίζουν την αυτόλυση των ιστών. Τα 
δείγματα μπορούν να παραμείνουν σε θερμοκρασία περι-
βάλλοντος έως 6 μήνες μέσα στο διάλυμα αυτό2.

Στο εργαστήριο, μόλις ληφθούν τα δείγματα μέσα στο δι-
άλυμα του Michel, πλένονται σε ρυθμιστικό διάλυμα φω-
σφορικών (Phosphate Bufferd Saline - PBS) για 30 min και 
κατόπιν καταψύχονται ταχέως.

Υπάρχουν τρεις γνωστές μέθοδοι για την ταχεία κατάψυ-
ξη των δειγμάτων:

α. υγρού αζώτου,
β. cryo-spray και
γ. υγρού Hexane.
Στο εργαστήριο του St John’s Institute of Dermatology 

προτιμάται η τεχνική (γ), αφενός γιατί ελαττώνει την πιθα-
νότητα artifacts και αφετέρου γιατί επιτρέπει στο δείγμα να 
οριοθετηθεί με ακρίβεια στον κρυοστάτη.

Δείγματα αίματος
Δείγματα ορού απαιτούνται στον έμμεσο ανοσοφθορισμό 

για τον προσδιορισμό των κυκλοφορούντων αυτοαντισω-
μάτων. Περίπου 10 ml αίματος λαμβάνονται σε σωληνά-
ριο, χωρίς αντιπηκτικό και μεταφέρονται στο εργαστήριο το 
αργότερο μέσα σε 48h.

Ο ορός κατόπιν διαχωρίζεται από το πήγμα με φυγοκέ-
ντρηση και φυλάσσεται σε θερμοκρασία -25oC έως ότου 
εξεταστεί.

τεχνικές ανοσοφθορισμού
Άμεσος ανοσοφθορισμός

Ο Άμεσος Ανοσοφθορισμός (ΑΑ) είναι μια τεχνική ενός 
σταδίου, που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την 
ύπαρξη και να καθορίσει τον τόπο της εναπόθεσης in vivo 
των ανοσοδραστικών ουσιών στο δέρμα ή στους βλεννο-
γόνους των ασθενών.

Οι ανοσοδραστικές ουσίες (ανοσοαντιδραστές) περιλαμ-
βάνουν αντισώματα, στοιχεία συμπληρώματος και ινωδο-
γόνο.

Η διαδικασία του άμεσου ανοσοφθορισμού ξεκινά με τη 
λήψη τομών πάχους 4 μm στον κρυοστάτη σε θερμοκρα-
σία από -25oC έως -30oC. Οι τομές τοποθετούνται πάνω σε 
καλυπτρίδες (τομή ανά καλυπτρίδα). Για κάθε ασθενή παίρ-
νουμε 6 τομές. Από αυτές, οι 5 τομές καλύπτονται κατά σει-
ρά με τους εξής ειδικούς αντι-ορούς σε σημασμένους με 
φθορίζουσα ουσία (φλουοροσεΐνη): IgM, IgA, IgG, C3 και 
ινωδογόνο, ενώ η τελευταία τομή καλύπτεται με ένα μό-
νο από τους παραπάνω πέντε αντι-ορούς, ανάλογα με την 
πιθανότητα διάγνωσης υποκείμενης νόσου. Αφού καλυ-
φθούν οι καλυπτρίδες με τους ειδικούς αντι-ορούς, επω-
άζονται σε 37oC για 60 min. Μετά την επώαση, πλένονται 
σε ΡΒS για 10 min, ξεπλένονται ταχέως με απεσταγμένο νε-
ρό και αφού στεγνώσουν, τοποθετούνται σε αντικειμενοφό-
ρους πλάκες για τη μικροσκόπηση.

Στη μικροσκόπηση, καταγράφονται η κατανομή και ο τύ-
πος των ανοσοαντιδραστικών ουσιών. Σημειώνεται η τάξη 
των ανοσοσφαιρινών και η παρουσία ή όχι συμπληρώμα-
τος. Εάν υπάρχει περίσσεια εναπόθεσης ινωδογόνου, αυ-
τό προσδιορίζει ότι οι ανοσοαντιδραστές είναι παρόντες στις 
θέσεις βιοψίας, τουλάχιστον για 24-48h.

Οι ανοσοαντιδραστές εναποτίθενται σε δύο θέσεις:
α. ενδιάμεσα των κυττάρων της επιδερμίδας και
β. κατά μήκος της βασικής μεμβράνης.
Οι εναποθέσεις στους χώρους ανάμεσα στα κύτταρα της 

επιδερμίδας μπορεί να εντοπίζονται σε όλο το πάχος της 
επιδερμίδας ή να περιορίζονται σε συγκεκριμένες στιβά-
δες αυτής.

Οι εναποθέσεις κατά μήκος της βασικής μεμβράνης μπο-
ρεί να είναι λείες, γραμμικές, κοκκιώδεις ή ένας συνδυα-
σμός αυτών.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ύπαρξη ενός αριθ-
μού ψευδώς θετικών artifacts, τα οποία οφείλει ο παρατη-
ρητής να διαφοροδιαγνώσει από τα πραγματικά θετικά ευ-
ρήματα3. Ένα από τα παραπάνω προβλήματα είναι ο αυ-
τοφθορισμός ο προερχόμενος από πρωτεΐνες, όπως η κε-
ράτινη και οι ελαστικές ίνες. Επίσης, υπάρχει ο μη ειδικός 
ανοσοφθορισμός, ο οποίος προκαλείται από τη δέσμευση 
της φθορίζουσας χρωστικής, είτε στους ιστούς που μελε-
τώνται, είτε σε κυτταρικές διηθήσεις των ιστών αυτών από 
διάφορες ομάδες κυττάρων (π.χ. ηωσινόφιλα).

Ο έμπειρος μελετητής, με γνώσεις τόσο δερματο-παθο-
λογοανατομίας, όσο και ανοσοφθορισμού, αποκτά σημα-
ντική βοήθεια από την παράλληλη ιστολογική εξέταση της 
δομής των στοιχείων που φθορίζουν.

Τα ευρήματα του άμεσου ανοσοφθορισμού στα διάφορα 
πομφολυγώδη νοσήματα παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Έμμεσος ανοσοφθορισμός
Ο Έμμεσος Ανοσοφθορισμός (ΕΑ) είναι μια τεχνική δύο 

σταδίων, που χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει κυκλοφο-
ρούντα αντισώματα στον ορό του ασθενούς, τα οποία κα-
τευθύνονται εναντίον του δέρματος ή των βλεννογόνων. 
Τα αντισώματα αυτά ανήκουν κυρίως στην τάξη των IgG ή 
IgA αντισωμάτων.

Στο πρώτο στάδιο της τεχνικής του ΕΑ, διαδοχικές αραι-
ώσεις του ορού του ασθενούς σε διάλυμα ΡΒS επωάζο-
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νται με τομές του υποστρώματος. Για κάθε ορό, τουλάχιστον 
2 τομές πάχους 4 μm προετοιμάζονται ως εξής: Αφού τμη-
θούν στον κρυοστάτη, τοποθετούνται σε καλυπτρίδες (μία το-
μή ανά καλυπτρίδα), στεγνώνονται για 10 min, πλένονται σε 
ΡΒS για 10 min και επαναστεγνώνονται για 10 min. Τότε επω-
άζονται με τον ορό του ασθενούς σε συγκεντρώσεις 1/10 και 
1/100 σε ΡΒS (αν η δεύτερη επώαση που ακολουθεί αφορά 
σε δέσμευση με IgA αντι-ορό) ή σε συγκεντρώσεις 1/5 και 1/10 
(αν η δεύτερη επώαση που ακολουθεί αφορά σε δέσμευση 
με IgA αντι-ορό).

Η πρώτη αυτή επώαση του ορού του εξεταζομένου με το υπό-
στρωμα διαρκεί 60 min και γίνεται σε θερμοκρασία 37oC.

Μετά την πρώτη επώαση, ακολουθεί πλύσιμο των καλυπτρί-
δων σε ΡΒS για 10 min, ώστε να απομακρυνθεί κάθε στοιχείο 
ορού που δεν ενώθηκε με το υπόστρωμα.

Στο δεύτερο στάδιο της τεχνικής του έμμεσου ανοσοφθορι-
σμού, τα ήδη συνδεδεμένα με το υπόστρωμα αντισώματα του 
ορού που εξετάζεται, επισημαίνονται με τη βοήθεια αντι-αν-
θρώπειων ανοσοσφαιρινών, συνδεδεμένων με τη φθορίζου-
σα ουσία (fluorescein isothiocyanate). Χρησιμοποιούνται αντι-
σώματα κατά των τάξεων 1gG ή IgA συνήθως, αλλά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν αντισώματα κατά οποιασδήποτε τάξεως, 
ακόμα και υποτάξεως. Αυτή η δεύτερη επώαση διαρκεί 60 min 
σε θερμοκρασία 37oC. Κατόπιν ακολουθεί πλύσιμο των καλυπ-
τρίδων σε ΡΒS για 10 min, τελικό ξέπλυμα σε απεσταγμένο νε-
ρό, στέγνωμα για 10min και τοποθέτηση των καλυπτρίδων στις 
αντικειμενοφόρους πλάκες για τη μικροσκόπηση.

Πολλά διαφορετικού τύπου επιθήλια έχουν χρησιμοποιηθεί 
στον έμμεσο ανοσοφθορισμό ως υποστρώματα, όπως δέρμα 
από (α) το τριχωτό της κεφαλής, (β) το πρόσωπο και (γ) κάθε 
εκτεθειμένη στον ήλιο περιοχή. Παρουσιάζουν, όμως, υψηλό 
ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Φαίνεται ότι το 
καλύτερο υπόστρωμα είναι το φυσιολογικό ανθρώπινο δέρ-
μα από μη εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές του κορμού και 
των καμπτικών επιφανειών των άκρων.

Αυτό το δέρμα εύκολα μπορεί να ανευρεθεί στο εργαστήριο, 
από πλαστικές επεμβάσεις στήθους ή κοιλιακού τοιχώματος. 
Ταυτόχρονα όμως, υπάρχουν και συγκεκριμένα ζωικά επιθή-
λια, τα οποία έχουν πολύ καλή εφαρμογή ως υποστρώματα 
στη διάγνωση συγκεκριμένων νοσημάτων4.

Πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι κάθε σειρά της τεχνικής του 

έμμεσου ανοσοφθορισμού πρέπει να συμπεριλαμβάνει γνω-
στά θετικά και αρνητικά controls.

Ο μελετητής σημειώνει την κατηγορία ή υποκατηγορία των 
ανοσοσφαιρινών και τη μορφολογία και εντόπιση των εναπο-
θέσεων. Τα κυκλοφορούντα αντισώματα είναι, κατά κύριο λό-
γο, τάξεως IgG. Η τάξη IgA είναι παρούσα σε συγκεκριμένες 
διαταραχές, ενώ άλλες τάξεις ανοσοσφαιρινών απαντώνται λι-
γότερο συχνά. Οι ανοσοσφαιρίνες μπορεί να εντοπίζονται πά-
νω στη βασική μεμβράνη ή στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των 
κυττάρων της επιδερμίδας.

Τα ευρήματα του έμμεσου ανοσοφθορισμού στα διάφορα 
πομφολυγώδη νοσήματα παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Έμμεση τεχνική δέσμευσης του συμπληρώματος
Η τεχνική αυτή έχει τρία στάδια και χρησιμοποιείται για να ανι-

χνεύει στον ορό κυκλοφορούντα αντισώματα που είναι ικανά 
να δεσμεύουν το συμπλήρωμα.

Η κύρια εφαρμογή της μεθόδου αφορά στη διάγνωση του 
πεμφιγοειδούς της κυήσεως (pemphigoid gestationis). Στο νό-
σημα αυτό, τα αντισώματα στον ορό του ασθενούς δεσμεύ-
ουν πολύ ενεργά το συμπλήρωμα, αλλά είναι δύσκολο να 
ανιχνευθούν με την κλασική μέθοδο του έμμεσου ανοσο-
φθορισμού5.

Στο πρώτο στάδιο, για κάθε ορό προετοιμάζονται 2 τομές 
υποστρώματος πάχους 4μm, οι οποίες επωάζονται με δύο 
αραιώσεις του ορού σε ΡΒS: 1/2 και 1/4 για 60 min σε 37oC. 
Αφού πλυθούν και στεγνώσουν, ακολουθεί η δεύτερη επώ-
αση με το συμπλήρωμα, χρησιμοποιώντας ως πηγή συμπλη-
ρώματος ανθρώπινο φυσιολογικό ορό, σε διάλυμα 1/20 με 
ειδικό ρυθμιστικό διάλυμα συμπληρώματος. Ύστερα από τη 
δεύτερη επώαση, ακολουθεί πλύσιμο, στέγνωμα και η τελική 
επώαση με anti-C3 αντι-ορό συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα 
ουσία. Κατόπιν, οι καλυπτρίδες με τις τομές πλένονται σε ΡΒS 
στεγνώνονται και τοποθετούνται σε αντικειμενοφόρους πλά-
κες για τη μικροσκόπηση.

Τεχνική διαχωρισμού δέρματος
Οι τεχνικές διαχωρισμού δέρματος (split-skin tecniques) έχουν 

βρει εφαρμογές στα πομφολυγώδη νοσήματα προσθέτοντας 
ένα επιπλέον εργαλείο στη διαφοροδιάγνωση, εκεί όπου αφε-
νός τα κλινικά ευρήματα επικαλύπτονται και αφετέρου κλασι-

κές μέθοδοι βιοψίας και ανοσοφθορισμού παρουσιάζουν κοι-
νά ευρήματα.

Αυτή η τεχνική διαχωρίζει το δέρμα στη συμβολή της επιδερ-
μίδας με το χόριο. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για το διαχω-
ρισμό του δέρματος, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.

Όλες οι μέθοδοι διαχωρίζουν το δέρμα στο επίπεδο της δι-
αφανούς μεμβράνης (lamina lucida), όπου είναι άλλωστε το 
σημείο ελάχιστης αντίστασης στην περιοχή της βασικής μεμ-
βράνης (basement membrane zone).

Από τις μεθόδους αυτές, η επώαση του δέρματος σε διάλυ-
μα 1 Μ NaCl για 24-48h σε θερμοκρασία 4oC, είναι η πλέον 
αξιόπιστη και με επαναληψιμότητα μέθοδος6.

Η τεχνική του διαχωρισμού του δέρματος μπορεί να βρει 
εφαρμογή τόσο σε βιοψίες από το δέρμα ασθενούς για άμεσο 
ανοσοφθορισμό, όσο και ως υπόστρωμα για έμμεσο ανοσο-
φθορισμό. Όταν η τεχνική διαχωρισμού προηγείται του άμε-
σου ανοσοφθορισμού, διαχωρίζει το δέρμα του ασθενούς και 
κατόπιν, με τον άμεσο ανοσοφθορισμό, ανιχνεύεται εάν οι ανο-

σοδραστικές ουσίες έχουν εναπο-
τεθεί από την πλευρά της επιδερμί-
δας ή την πλευρά του χορίου στο 
επίπεδο του διαχωρισμού. Αυτό 
έχει ως σκοπό να βοηθήσει στη 
διαφορική διάγνωση των πομφο-
λυγωδών νοσημάτων7.

Υπάρχουν νοσήματα όπως το 
πεμφιγοειδές, όπου οι ανοσοαντι-
δραστές εντοπίζονται στο επίπεδο 
του διαχωρισμού από την πλευρά 
της επιδερμίδας και άλλα νοσήμα-
τα, όπως η επίκτητη πομφολυγώ-
δης επιδερμόλυση, όπου οι ανο-
σοαντιδραστές εντοπίζονται από 
την πλευρά του χορίου8.

Όταν η τεχνική διαχωρισμού προ-
ηγείται του έμμεσου ανοσοφθορι-
σμού, διαχωρίζει το δέρμα που θα 
χρησιμοποιηθεί κατόπιν ως υπό-
στρωμα για έμμεσο ανοσοφθο-
ρισμό. Ο έμμεσος ανοσοφθορι-
σμός εντοπίζει εάν τα κυκλοφο-
ρούντα αντισώματα στον ορό του 
ασθενούς κατευθύνονται προς την 
πλευρά της επιδερμίδας ή του χο-
ρίου, στο επίπεδο του διαχωρι-

σμού του δέρματος. Αυτό επίσης βοηθά στη διαφορική διά-
γνωση των πομφολυγωδών νοσημάτων. Είναι ακόμα αποδε-
δειγμένο ότι όταν η τεχνική διαχωρισμού του δέρματος προ-
ηγείται του έμμεσου ανοσοφθορισμού, αυξάνει την ευαισθη-
σία εντόπισης των κυκλοφορούντων αντισωμάτων στον ορό 
του ασθενούς9.

αbstract
Update immunofluorescent techniques and bullous dis-

eases
P.G. Stavropoulos, G. Zarafonitis, G. Avgerinou, E.G. Bhogal, 

M.M. Black, A.G. Varebadis

The immunofluorescent techniques have contributed 
significantly in the diagnosis, therapy and understanding of 
the pathogenesis of the bullous diseases the last twenty years. 
The methodology of direct and indirect immunofluorescence 
is described, as applied in these diseases.
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Πίνακας 1. Θέσεις βιοψίας για άμεσο ανοσοφθορισμό

Νόσημα Θέσεις βιοψίας

Πέμφιγα (όλοι οι τύποι) Δέρμα γύρω από τη βλάβη και δέρμα κλινικά υγιές (γλουτός)

Πεμφιγοειδές (όλοι οι τύποι) Δέμα γύρω από τη βλάβη και δέρμα κλινικά υγιές (μηρός ή βραχίονας)

Πεμφιγοειδές κυήσεως Δέρμα γύρω από τη βλάβη

Γραμμική IgA νόσος Δέρμα γύρω από τη βλάβη και δέρμα κλινικά υγιές (γλουτός)

Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση Δέρμα γύρω από τη βλάβη

Ερπητοειδής δερματίτιδα Δέμα κλινικά υγιές

Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος Δέρμα από τη βλάβη
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος  και δέρμα κλινικά υγιές  (μη εκτεθειμένο στον ήλιο - γλουτός)

Ομαλός λειχήνας Δέρμα από τη βλάβη

Πορφυρία Δέρμα από τη βλάβη

Αγγειίτιδα Δέρμα από τη βλάβη

Αμυλοειδές Δέμα από τη βλάβη

Πίνακας 2. Ευρήματα ανοσοφθορισμού στα πομφολυγώδη νοσήματα

νόσημα Άμεσος ανοσοφθορισμός Έμμεσος ανοσοφθορισμός

Πέμφιγα φυλλώδης,  Εναποθέσεις κυρίως IgG αλλά και IgM, IgA,  Κυκλοφορούντα αντισώματα τάξης
κοινή, C3 στα μεσοκυττάρια διαστήματα της επιδερμίδας IgG έναντι των ενδιάμεσων διαστημάτων 
βλαστική  των κερατινοκυττάρων

Πέμφιγα  Εναποθέσεις κυρίως IgG αλλά και IgM, IgA,  Υψηλός τίτλος κυκλοφορούντων αντισωμάτων
παρανεοπλασματική C3 στα μεσοκυττάρια διαστήματα της επιδερμίδας  έναντι του μεταβατικού επιθηλίου

 και στη βασική μεμβράνη
Πέμφιγα  Μικτός τύπος: εναποθέσεις μεταξύ των κυττάρων  Κυκλοφορούντα αντισώματα τάξης IgG

ερυθηματώδης της επιδερμίδας (ενδιάμεσος χώρος)  έναντι των ενδιάμεσων διαστημάτων
 και κοκκιώδεις εναποθέσεις στη βασική μεμβράνη των κερατινοκυττάρων αλλά και αντιπυρηνικά αντισώματα
Πεμφιγοειδές πομφολυγώδες  Γραμμικές εναποθέσεις IgG ή και C3 στη βασική μεμβράνη Κυκλοφορούντα αντισώματα τάξης IgG 

ουλωτικό  έναντι της βασικής μεμβράνης
Πεμφιγοειδές κυήσεως Γραμμικές εναποθέσεις κυρίως C3 στη βασική μεμβράνη Κυκλοφορούντα αντισώματα τάξης IgG έναντι 
  της βασικής μεμβράνης, τα οποία δεσμεύουν το συμπλήρωμα
Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση Γραμμικές εναποθέσεις κυρίως IgG αλλά και IgA  Κυκλοφορούντα αντισώματα τάξης IgG
 στη βασική μεμβράνη έναντι της βασικής μεμβράνης
Γραμμική νόσος IgA Γραμμικές εναποθέσεις IgA κυρίως στη βασική μεμβράνη Κυκλοφορούντα αντισώματα τάξης IgG
(ενηλίκων, παιδικής ηλικίας)  έναντι της βασικής μεμβράνης
Ερπητοειδής δερματίτιδα Κοκκιώδεις εναποθέσεις IgA κυρίως, αλλά και C3 
 στις θηλές του χορίου  

ID


