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Ιστορικό

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει αυξημένα ποσοστά θνητότητας ασθενών 
μετά τη διάγνωση Πομφολυγώδους Πεμφιγοειδούς (Bullous Pemphigoid – BP) 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο γενικό πληθυσμό 

Σκοπός 

Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της επίπτωσης οξέων συμβαμάτων που θα 
μπορούσαν να προδιαθέτουν σε θνητότητα σε ασθενείς με διάγνωση ΒΡ.

Αποτελέσματα

Οι συγγραφείς βρήκαν μια τριπλάσια περίπου επίπτωση πνευμονίας και πνευ
μονικής εμβολής σε ασθενείς με διάγνωση ΒΡ σε σχέση με μάρτυρες από το 
γενικό πληθυσμό, αντίστοιχης ηλικίας, φύλου και συννοσηρότητας.

Αποτελέσματα Συμπέρασμα

•  Υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος για πνευ
μονία και πνευμο
νική εμβολή σε 
ασθενείς με ΒΡ σε 
σχέση με το γενικό 
πληθυσμό. 

•  Κλινική σημασία: 
προφύλαξη με αντι
θρομβοεμβολικά 
μέτρα ή/και αντι
βιοτική αγωγή σε 
συνδυασμό με εμ
βολιασμό για πνευ
μονιόκοκκο.

Υλικά και Μέθοδοι

Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στη Μ. 
Βρετανία (Health Improvement Network database) συγκεντρώνοντας όλους 
τους ασθενείς με πρώτη διάγνωση ΒΡ μεταξύ 19962006.
Αναλογία μάρτυρες/ασθενείς μέχρι και 4/1, που επιλέχθηκαν τυχαία κατά 
ηλικία, φύλο και περιοχή κατοικίας. Αναζητήθηκε η επίπτωση: εμφράγματος 
μυοκαρδίου, πνευμονικής εμβολής, πνευμονίας και σήψης σε ασθενείς και 
μάρτυρες.

Multivariate Cox regression for statistical analysis. Charlson index to assess and adjust 
comorbidities (+/ 19 medical conditions) between groups. 

1

2

4

5

Συζήτηση

•  Τα ευρήματα συμφωνούν με παλαιότερες έρευνες με πολύ μικρότερο 
αριθμό ασθενών. 

•  Μια υπόθεση εργασίας είναι ότι η  επίπτωση πνευμονίας σε ασθενείς με 
ΒΡ ίσως σχετίζεται με τις μεγάλες δόσεις po στεροειδών που έχουν λάβει. 
Τα στεροειδή είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για βρογχοπνευμονία 
σε ηλικιωμένους πληθυσμούς. Ενισχύεται, συνεπώς, η ανάγκη για καθολικό 
εμβολιασμό έναντι του πνευμονιόκοκκου των ομάδων σε κίνδυνο, καθώς 
και για έγκαιρη διάγνωση/θεραπεία πιθανών πνευμονικών λοιμώξεων.  
Τα po στεροειδή έχει δειχθεί ότι είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου 
και για πνευμονική εμβολή, καθώς και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. 
Επίσης, επίπτωση θρομβοεμβολικών επεισοδίων έχει παρατηρηθεί σε 
συστηματικές φλεγμονώδεις νόσους (φλεγμ. νόσος εντέρου) ανεξάρτητα 
από τη χορήγηση στεροειδών. Η παρουσία συστηματικής φλεγμονής, η 
μικρή κινητικότητα και η θεραπεία με po στεροειδή είναι παράγοντες που 
σχετίζονται πιθανώς με την πνευμονική εμβολή σε ασθενείς με ΒΡ. Αν τα 
ευρήματα επιβεβαιωθούν, ίσως χρειαστεί να καλύπτονται οι ασθενείς με 
ΒΡ με προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή. 
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Μια πληθυσμιακή μελέτη για οξείες ιατρικές καταστάσεις 
που σχετίζονται με το Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές
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πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων

 Ομάδα  Ομάδα
 με Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές  ελέγχου
Αριθμός συμμετεχόντων 868 3469
Χρόνος κινδύνου(σε χρόνια) 1993 9765
Ηλικία (σε χρόνια), διάμεσο εύρος  80 (23102) 79 (20103)
Φύλο, n (%)
Άρρεν 334(38) 1335(38)
Θήλυ 534(62) 2134(62)
Συννοσηρότητα 
(δείκτης Charison), n (%)
Καμία (0) 363 (42) 1622 (47)
Μέτρια (12) 194 (22) 720 (21)
Σοβαρή (>2) 311 (36) 1127 (32)

πίνακας 2: Οξεία νοσηρότητα μετά από τη διάγνωση του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς.

Γεγονότα Χρόνος κινδύνου(σε χρόνια) Αναλογία ανά 1000άνθρω-
ποι-έτη (95% CI)

Μη διορθωμένη αναλογία 
ποσοστού (95% CI)

Αναλογία ποσοστού διορθωμένη για ηλικία, 
φύλο και συννοσηρότητα (95% CI)

Μυοκαδιακή λοίμωξη

Ομάδα ελέγχου 54 9765 5,53 (4,23-7,22) 1 1

Ομάδα με Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές 12 1993 6,02 (3,42-10,60) 1,16 (0,62-2,17) 1,24 (0,66-2,33)

Πνευμονία

Ομάδα ελέγχου 77 9765 7,89 (6,31-6,86) 1 1

Ομάδα με Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές 42 1993 21,08 (15,58-28,52) 2,76 (1,89-4,03) 2,94 (2,01-4,31)

Πνευμονική εμβολή

Ομάδα ελέγχου 16 9765 1,64 (1,00-2,67) 1 1

Ομάδα με Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές 9 1993 4,52 (2,35-8,68) 2,93 (1,29-6,65) 3,12 (1,37-7,12)

Σήψη

Ομάδα ελέγχου 15 9765 (0,93-2,55) 1,54 1

Ομάδα με Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές 6 1993 3,01 (1,35-6,70) 1,95 (0,75-5,02) 2,02 (0,78-5,21)

CI, confidence interval ID


