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Αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα - Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση

ΠΑΝΤΕΛηΣ Ν. ΠΑΝΑΓΑΚηΣ
Επιμελητής Β 3ης Δερματολογικής Κλινικής Νοσ. «Α. Συγγρός»

Επίκτητη ΠΕ (ΕΠΕ)
- Μη φλεγμονώδης
- Γενικευμένη φλεμονώδης
- Των βλεννογόνων

Συγγενής ΠΕ
Α) Απλή μορφή
- Επιπολής
- Ogna
- Ερπητοειδής
- Γενικευμένη

Β) Συνδεσμικού τύπου
- Herlitz
- Εντοπισμένη
- Προϊούσα ουλώδης

Γ) Δυστροφικού τύπου
- Cockayne-touraine
- Pasini
- Γενικευμένη

1 Πομφολυγώδης Επιδερμόλυση

•  1895 (Elliot): πρώτες περιπτώ-
σεις μιας επίκτητης πομφολυ-
γώδους ασθένειας με κλινικά 
χαρακτηριστικά παρόμοια με 
τη δυστροφική πομφολυγώ-
δη επιδερμόλυση

•  Αρχές δεκαετίας 70 (Roenigk): 
πρότεινε τα αρχικά κλινικά 
κριτήρια για την επίκτητη πομ-
φολυγώδη επιδερμόλυση

•  Αρχές δεκαετίας 80: διαχω-
ρισμός της ΕΠΕ από το πομ-
φoλυγώδες πεμφιγοειδές 
(ΠΠ) υποδεικνύοντας ότι τα 
αντισώματα στην περίπτω-
ση της ΕΠΕ βρίσκονται στην 
sublamina densa

•  Δεκαετία 90: με τη χρήση 
σύνθετων ανοσοπαθολογι-
κών τεχνικών, αποδείχτηκε 
ότι τα αυτοαντισώματα στην 
ΕΠΕ συνδέονται με το κολ-
λαγόνο VII

2 Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση Γενικά χαρακτηριστικά

•  Σπάνια, χρόνια και ανθιστάμενη στη 
θεραπεία υποεπιδερμιδική πομφολυ-
γώδης δερματοπάθεια

•  Συχνότητα 0,25/1.000.000 στην 
Ευρώπη

• Πιο διαδεδομένη σε Ασία και Αφρική

• Συσχέτιση με HLA-DR2

• Έναρξη σε οποιαδήποτε ηλικία 
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Παθογένεια

Παραγωγή αυτοαντισωμάτων -κυρίως IgG- που έχουν 
στόχο τη μη-κολλαγόνο περιοχή (NC) του κολλαγόνου 
τύπου VII

4 Κλινική εικόνα

Α) Μη φλεγμονώδης επίκτητη ΠΕ

•  Αργή έναρξη και χρόνια πορεία, συνήθως σε ενή-
λικες ασθενείς

•  Τεταμένες πομφόλυγες, ορώδεις ή αιμορραγικές 

•  Εντόπιση σε περιοχές επιρρεπείς σε τραυματισμούς 

•  Επούλωση με σχηματισμό ουλών, κέγχριων και 
υπέρχρωσης

•  Σε 20% των περιπτώσεων ουλωτική αλωπεκία και 
απώλεια ονύχων

5 Μη φλεγμονώδης επίκτητη ΠΕ6

Β) Γενικευμένη φλεγμονώδης ΠΕ

•  Πομφόλυγες κυρίως σε 
μη επιρρεπείς σε τραυ-
ματισμούς περιοχές

•  Επούλωση χωρίς σχη-
ματισμό ουλών και κεγ-
χρίων

•  Συνοδά συμπτώματα: 
γενικευμένο ερύθημα, 
κνιδωτικές πλάκες, κνη-
σμός

•  Κλινική ομοιότητα με 
το πομφολυγώδες πεμ-
φιγοειδές

7 Γ) Επίκτητη ΠΕ των βλεννογόνων

•  Προσβολή βλεννογόνων στόματος, οισοφά-
γου, λάρυγγα, επιπεφυκότων

•  Δυσφαγία, λαρυγγική στένωση, απώλεια 
όρασης

•  Κλινική ομοιότητα με το ουλωτικό πεμφι-
γοειδές

8 Επίκτητη 
πομφολυγώδης 
επιδερμόλυση και 
συστηματικά νοσήματα

•  Φλεγμονώδεις νόσοι του 
εντέρου (Νόσος Crohn)

•  Πολλαπλό μυέλωμα
•  Ρευματοειδής αρθρίτιδα, 

ΣΕΛ
•  Θυρεοειδίτιδα, Σακχαρώδης 

διαβήτης
•  Ηπατίτιδα C

9 Διάγνωση

Α) Ιστολογική εξέταση πάσχο-
ντος δέρματος

•  Υποεπιδερμιδική πομφόλυγα με 
απουσία ακανθόλυσης

•  Μικρή έως καθόλου διήθηση 
φλεγμονωδών κυττάρων

10

Β) Άμεσος ανοσοφθορισμός 
περιβλαβικού δέρματος

Γραμμοειδής εναπόθεση IgG και σε 
μικρότερη έκταση C3 κατά μήκος 
της βασικής μεμβράνης

•  Τεχνητός διαχωρισμός με άλας 
(NaCl split skin)

Εναπόθεση των αντισωμάτων 
στη χοριακή πλευρά του διαχω-
ρισμού 

11 Γ) Έμμεσος ανοσοφθορισμός 
Κυκλοφορούντα αντισώματα IgG 
και IgA που στρέφονται κατά της 
ζώνης της βασικής μεμβράνης στο 
40-50% των περιπτώσεων

• Τεχνητός διαχωρισμός με άλας 
(NaCl split skin)
Κυκλοφορούντα αντισώματα που 
συνδέονται στο χοριακό έδαφος 
του τεχνητού διαχωρισμού

Δ) ELISA
Κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι 
κολλαγόνου VII

E) Western blot
Ανοσοαποτύπωση αντιγόνου ΜΒ 
290 kDa

Στ) Ανοσοηλεκτρονικό μικρο-
σκόπιο
Αντισώματα προσαρτώνται στα 
στηρικτικά ινίδια

12 Διαφορική διάγνωση

Κληρονομική δυστροφική ΠΕ:
• οικογενειακό ιστορικό
• ηλικία έναρξης
Όψιμη δερματική πορφυρία:
•  αύξηση ουροπορφυρίνων στα ούρα
Πομφολυγώδες και ουλωτικό πεμφιγοειδές:
•  NaCl salt split    καθήλωση των αντισωμάτων στην 

επιδερμιδική πλευρά του διαχωρισμού
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Διαφορική Διάγνωση14

Θεραπεία

Η θεραπεία της ΕΠΕ είναι δύσκολη και πολλές φορές 
μη ικανοποιητική.
• Κορτικοστεροειδή
• Κολχικίνη
• Κυκλοσπορίνη
• Αζαθειοπρίνη
• Μεθοτρεξάτη
• Δαψόνη
• Εξωσωματική φωτοχημειοθεραπεία
• Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IVIg)

Engineer et al JAAD 2001; 44:818-828
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6 Κορτικοστεροειδή

•  Μονοθεραπεία    Φτωχή αποτελεσματι-
κότητα

•  Συνδυασμός με ανοσοκατασταλτικούς πα-
ράγοντες

   

Έλεγχος της νόσου, αδυναμία διατήρησης της 
ύφεσης
  Πρεδνιζόνη 1-1,5mg/kg + αζαθειοπρίνη 100-150mg

 κυκλοσπορίνη 
 2,5-5mg/kg

 κολχικίνη 
 1-1,5mg

  Πρεδνιζόνη 30mg + Δαψόνη 50mg : αντιμετώπιση 
ΕΠΕ στα παιδιά 

16 Πρεδνιζόνη17 6 Κολχικίνη – Κυκλοσπορίνη

Κολχικίνη

•  Δοσολογικό σχήμα: 1-2mg/day 
για 4-6 μήνες

•  Καλή αποτελεσματικότητα ως 
μονοθεραπεία σε ήπιες μορφές 
νόσου

•  Ανεπιθύμητες ενέργειες: ναυ-
τία, έμετος, διάρροια, κοιλιακά 
άλγη

Κυκλοσπορίνη

•  Δοσολογικό σχήμα: 6-9mg/kg/
day 

•  Αποτελεσματική στον έλεγχο 
της νόσου και διατήρηση της 
ύφεσης

•  Λόγω υψηλής δόσης συχνή εμ-
φάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών 
(αρτηριακή υπέρταση, νεφροτο-
ξικότητα) και ανάγκη διακοπής 
θεραπείας

18 6 Ανοσοσφαιρίνη –
Φωτοχημειοθεραπεία

Ενδοφλέβια χορήγηση ανοσο-
σφαιρίνης

•  Δοσολογικό σχήμα: 400mg/kg/
ημέρα x 5 ημέρες για 2-9 εβδο-
μάδες

•  Ιδιαίτερα αποτελεσματική στον 
έλεγχο της νόσου, δεν έχει αποδει-
χθεί η δράση της στη διατήρηση 
της ύφεσης 

•  Λόγω υψηλού κόστους, η χρήση 
της περιορίζεται σε ασθενείς με 
σοβαρή νόσο που δεν ανταποκρί-
νονται στις συνήθεις θεραπείες

Εξωσωματική φωτοχημειοθε-
ραπεία

•  4 δημοσιευμένες αναφορές

•  Χρήση για περιορισμένο διάστημα 
για τον έλεγχο της νόσου
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Καθώς η επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμό-
λυση είναι μια σπάνια πομφολυγώδης νόσος, 
η απουσία ελεγχόμενων μελετών που καθο-
ρίζουν τα οφέλη των ποικίλων θεραπευτικών 
επιλογών, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη 
θεραπευτικών αλγόριθμων και στρατηγικών 
ελέγχου της νόσου.
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