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αρκετοί τύποι ανοσοσφαιρινών 
και διάφοροι παράγοντες του 
συμπληρώματος είναι δυνα-

τόν να ευρίσκονται σε δέρμα από βλά-
βη ή και σε υγιές δέρμα ασθενών με 
ερυθηματώδη λύκο (Ελ).

Επίσης, στα τοιχώματα αγγείων του επι-
φανειακού χοριακού πλέγματος ανιχνεύο-
νται εναποθέσεις ανοσολογικών στοιχείων, 
ανεξάρτητα από την παρουσία φλεγμονώ-
δους τοιχωματικής βλάβης του αγγείου. Σε 
μια υποομάδα ασθενών με ΕΛ, θετικών για 
το ui-RNP αντιγόνο, μπορεί να παρατηρη-
θεί φθορισμός στους πυρήνες των κυττά-
ρων της επιδερμίδας με ανοσοσφαιρίνη 
IgG. Συχνά, ανοσοσφαιρίνες εναποτίθε-
νται στα λεγόμενα «κυτταρικά σωμάτια» 
(cytoid bodies), στα οποία προσδίδουν το 
χαρακτηριστικό φθορισμό.

Παρ’ όλα αυτά, η εναπόθεση ανοσο-
σφαιρινών αποκλειστικά ή ανοσοσφαιρι-
νών και παραγόντων του συμπληρώματος 
μαζί σε μία κοκκώδη, συνεχή σαν ζώνη, 
διάταξη κατά μήκος του χοριοεπιδερμι-
δικού συνδέσμου σε δέρμα από βλάβη, 
αλλά και σε υγιές δέρμα ασθενών με ΕΛ, 
αποτελεί το κύριο ανοσοπαθολογικό χα-
ρακτηριστικό της νόσου.

Ο όρος δοκιμασία ζώνης λύκου (lupus 
band test) χρησιμοποιείται για να περιγρα-
φεί η εξέταση τόσο υγιούς όσο και δέρ-
ματος από βλάβη ασθενών με ΕΛ για την 
ανίχνευση ζώνης λύκου. Αποτελεί ακόμη 
ένα εργαστηριακό εύρημα με διαγνωστι-
κή αλλά και προγνωστική αξία, σε σχέση 
κυρίως με το συστηματικό ερυθηματώδη 
λύκο (ΣΕΛ).

Από διάφορους ερευνητές προτιμάται 
ο όρος «θετική δοκιμασία ζώνης λύκου», 
όταν πρόκειται να περιγραφούν τα αποτε-
λέσματα της εξετάσεως που έγινε σε υγιές 
δέρμα ασθενών με ΕΛ.

Πρώτοι οι Burnham και συν. περιέγρα-
ψαν την παρουσία ανοσοσφαιρινών και 
συμπληρώματος κατά μήκος του χοριο-
επιδερμιδικού συνδέσμου σε δέρμα από 
βλάβη ασθενών με ΕΛ. Λίγο αργότερα, ο 
Cormane εντόπισε παρόμοια στοιχεία και 
σε υγιές δέρμα. Διάφοροι μορφολογικοί 
τύποι εναποθέσεως ανοσολογικών στοι-
χείων έχουν περιγραφεί, δεν υπάρχει όμως 
γενικότερη παραδοχή στο κατά πόσον αυ-
τές οι μορφολογικές παραλλαγές μπορεί 
να έχουν σημαντική κλινική σημασία.

Κλινική, διαγνωστική και 
προγνωστική σημασία

Για να είναι πιο αξιόπιστη η ερμηνεία των 
ευρημάτων της δοκιμασίας ζώνης λύκου, 
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ορι-
σμένοι παράγοντες που παίζουν σημαντικό 
ρόλο: ο τύπος των ανοσοσφαιρινών που 
εναποτίθενται και η ένταση του φθορισμού 
που προκαλείται, η ανατομική θέση λήψης 
δέρματος για την εξέταση, η ηλικία και η 
μορφολογία των δερματικών βλαβών, η 
επίδραση τυχόν θεραπευτικής αγωγής που 
έχει προηγηθεί, η συνύπαρξη και άλλων 
συστηματικών νοσημάτων (εκτός του ΕΛ) 
και, τέλος, τα συχνά ψευδώς θετικά ευρή-
ματα. Έτσι, διαπιστώνεται σημαντική ποι-
κιλία ευρημάτων, ανάλογα με την ανατο-
μική περιοχή από την οποία έχει ληφθεί 
δέρμα για την εξέταση, είτε αυτό προέρ-
χεται από βλάβη ΕΛ είτε από υγιή περιοχή 
π.χ. σε δέρμα από το πρόσωπο ασθενούς 
που εξετάζεται για ζώνη λύκου, παρουσι-
άζονται συχνότερα θετικά αποτελέσματα 
από ότι σε δέρμα του κορμού. Επίσης, η 
ζώνη λύκου εμφανίζεται πολύ συχνότερα 
θετική σε δέρμα από βλάβη σε ηλιοεκτε-
θειμένες εκτατικές περιοχές παρά σε δέρ-
μα από βλάβη ή υγιές δέρμα σε καλυμ-
μένες καμπτικές περιοχές. Ακόμη και όταν 
εξετάζονται πολλαπλά δείγματα δέρματος 
της ίδιας ανατομικής περιοχής, μπορεί να 
διαπιστωθούν διαφορές στην ύπαρξη και 
στη σύσταση της ζώνης λύκου, που έχει 
και πειραματικά διαπιστωθεί σε υβριδικά 
πρότυπα ΣΕΛ (Ν2Β/ N2WF1).

Από τις πρώτες διαπιστώσεις ήταν ότι η 
ζώνη λύκου παρουσιαζόταν πολύ συχνά 
(90%) σε δέρμα από βλάβες δισκοειδούς 
ΕΛ. Όμως, μεταγενέστερες μελέτες ανα-
φέρουν σημαντικά μικρότερη συχνότητα 
(60- 80%). Επιπλέον, τονίζεται ότι θετική 
ζώνη λύκου είναι πιθανότερο να βρίσκε-
ται σε βλάβες δισκοειδούς ΕΛ πάνω από 
τον τράχηλο, ενώ σε βλάβες του κορμού 
το ποσοστό είναι αρκετά μικρότερο (20- 
50%). Ακόμη, δέρμα από βλάβες ασθε-
νών με υποξύ ΕΛ φαίνεται να παρουσιάζει 
μικρότερη συχνότητα θετικής ζώνης λύκου 
(60%) από το αντίστοιχο δέρμα ασθενών 
με δισκοειδή ΕΛ.

Η ανεύρεση θετικής ζώνης λύκου σε υγι-
ές δέρμα ασθενών με ΕΛ ποικίλλει. Έτσι, 
στο υγιές δέρμα ασθενών με εντοπισμένο 

δισκοειδή ΕΛ, η δοκιμασία ζώνης λύκου 
σπάνια αποβαίνει θετική. Η θετική δοκιμα-
σία ζώνης λύκου σε αυτές τις περιπτώσεις 
θα πρέπει να προσανατολίζει προς τη δι-
άγνωση ΣΕΛ. Στον υποξύ ΕΛ, μόνο κατά 
25% περίπου αποβαίνει θετική η δοκιμα-
σία ζώνης λύκου από υγιές δέρμα.

Για πολλά χρόνια μετά την ανακάλυ-
ψη της, η θετική ζώνη λύκου σε δέρμα 
από βλάβη ή σε υγιές δέρμα ασθενών 
με ΕΛ εθεωρείτο εύρημα μεγάλης αξίας 
για τη νόσο.

Σχετικά πρόσφατα, και με την εξέλιξη 
της τεχνικής του ανοσοσφαιρισμού, έγινε 
φανερό ότι παρόμοια ευρήματα μπορεί να 
υπάρξουν σε υγιές ή σε δέρμα από βλά-
βη και άλλων δερματοπαθειών, όπως ο 
ομαλός λειχήνας, η ροδόχροη νόσος, οι 
αγγειίτιδες. Στις περισσότερες από αυτές 
τις δερματοπάθειες, η κύρια ανοσοσφαι-
ρί-νη που εναποτίθεται στη ζώνη είναι η 
IgM, ενώ φαίνεται ότι η εναπόθεση IgG εί-
ναι πλέον ειδική για τον ΕΛ.

Πρόσφατες μελέτες επίσης απέδειξαν ότι 
εάν 4 ή περισσότερα από τα 7 κύρια ανο-
σολογικά στοιχεία (ανοσοσφαιρίνες και πα-
ράγοντες συμπληρώματος) ανευρίσκονται 
στο υγιές δέρμα, η διαγνωστική αξία για 
τον ΣΕΛ ανέρχεται σε 94%. Πάντως, η άπο-
ψη ότι η θετική δοκιμασία ζώνης λύκου σε 
υγιές δέρμα αποτελεί σημαντικό προγνω-
στικό στοιχείο, όσον αφορά στη νεφρίτιδα 
επί ΣΕΛ, εξακολουθεί να είναι αμφιλεγό-
μενη. Ωστόσο, μια σημαντική αναδρομική 
μελέτη παρουσιάζει στοιχεία που ενισχύ-
ουν την άποψη ότι υφίσταται σχέση μεταξύ 
της παρουσίας ζώνης λύκου σε ηλιοεκτε-
θειμένο δέρμα και στον κίνδυνο νεφρικής 
νόσου και πρώιμου θανάτου.

Ενδεικτικές είναι, επίσης, οι εργασίες που 
υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ της ανιχνεύ-
σεως θετικής δοκιμασίας ζώνης λύκου σε 
υγιές δέρμα και των τίτλων κυκλοφορού-
ντων αντισωμάτων κατά της διπλής έλικας 
του DNA (dsDNA). Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που χορη-
γούνται θεραπευτικώς ελαττώνουν τον τίτ-
λο των αντισωμάτων dsDNA και συγχρό-
νως εξασθενίζουν ή εξαφανίζουν τη ζώνη 
λύκου. Οι ερευνητές όμως δεν προτείνουν 
την αντικατάσταση της εξετάσεως για αντι-
σώματα dsDNA στον ορό των ασθενών με 
την παρακο λούθηση της θετικότητας ή μη 
της δοκιμασίας ζώνης λύκου.

Μηχανισμοί σχηματισμού
Η εξέταση με το ηλεκτρονικό μικροσκό-

πιο απέδειξε ότι τα ενεργά ανοσολογικά 
στοιχεία που συνιστούν τη ζώνη λύκου 
εντοπίζονται στο συνδετικό ιστό της περι-
οχής κάτω από τη βασική μεμβράνη (στο 
άνω θηλώδες τμήμα του χορίου), ενώ σε 
μικρότερο βαθμό συμμετέχουν οι υπενδο-
θηλιακές περιοχές των μικρών αγγείων.

Παλαιότερες μελέτες σε υγιές δέρμα 
ασθενών με ΣΕΛ έχουν δείξει αντισωμα-
τική δραστηριότητα, τόσον έναντι συστατι-
κών του κυτταρικού πυρήνα όσο και έναντι 
στοιχείων της βασικής μεμβράνης. Μετα-
γενέστερες ερευνητικές εργασίες υποστη-
ρίζουν ότι ασθενείς με ΣΕΛ εμφανίζουν 
συχνά μικρούς τίτλους αντισωμάτων που 
στρέφονται κατά του αντιγόνου της επίκτη-
της πομφολυγώδους επιδερμιδολύσεως 
(προκολλαγόνο τύπου VII).

Πειραματικές μελέτες σε ποντίκια που 
είχαν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία 
έδειξαν ότι υπάρχει τάση να εντοπίζονται 
στο χοριοεπιδερμιδικό όριο αντισώμα-
τα εναντίον διαφόρων πυρηνικών αντιγό-
νων. Αυτό ίσως να σχετίζεται με την πα-
ρατηρούμενη τάση πυρηνικών στοιχείων 
(π.χ. DNA) για σύνδεση με το κολλαγό-
νο τύπου IV, που είναι στοιχείο της βασι-
κής μεμβράνης.

Μια ισχυρότερη απόδειξη της δραστη-
ριότητας κατά του DNA στη ζώνη λύκου 
προσέφερε η ανεύρεση κοινών ιδιότυπων 
αντι-DNA αντισωμάτων στο χοριοεπιδερ-
μιδικό σύνδεσμο σε δέρμα ασθενών, τό-
σο με ΔΕΛ όσο και με ΣΕΛ.

Αυτές οι παρατηρήσεις, μαζί με το ότι η 
ζώνη λύκου βρίσκεται συχνότερα σε δερ-
ματικές περιοχές με μεγάλη επιδερμιδική 
διαφοροποίηση (turnover), ενισχύουν την 
υπόθεση για το σχηματισμό της ζώνης λύ-
κου σύμφωνα με αυτή, πυρηνικά συστατι-
κά, που ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια 
της επιδερμιδικής διαφοροποιήσεως, συν-
δέονται πιθανότατα με κολλαγονικά στοι-
χεία του χοριοεπιδερμιδικού συνδέσμου 
και έτσι δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
για τον εντοπισμό αντιπυρηνικών αντισω-
μάτων σε αυτή την περιοχή.

Πάντως, η μελέτη γύρω από το θέμα 
συνεχίζεται και πιθανότατα στο άμεσο 
μέλλον θα έχουμε περισσότερες πλη-
ροφορίες.
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