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Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες και 
αιμοκάθαρση

Το 1975, από την Gilchrest et al1, έγινε περιγρα-
φή ενός πομφυλυγώδους εξανθήματος, κλινικά και 
ιστολογικά όμοιου με την όψιμη δερματική πορφυ-
ρία (ΟΔΠ) που παρουσιαζόταν σε ασθενείς με χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) που υποβάλλονταν σε αι-
μοκάθαρση. Σε όλους τους ασθενείς, οι τιμές πορφυ-
ρινών στα ούρα και στα κόπρανα ήταν φυσιολογικές 
και η κατάσταση είχε ονομαστεί «ψευδοπορφυρία». 
Από τότε έχουν αναφερθεί αρκετές όμοιες περιπτώ-
σεις με φυσιολογικές τιμές πορφυρινών ούρων και 
κοπράνων2,3. Παρόλα αυτά αναφέρονται περιπτώσεις 
με ποικιλία ανωμαλιών στις πορφυρίνες4,5,6. Το ποσο-
στό επίπτωσης δερματικών βλαβών του τύπου ΟΔΠ 
σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση, υπολογίζεται σήμερα 
μεταξύ 1 και 16%6,7.

Κλινικά ευρήματα
Οι κλινικές βλάβες αποτελούνται από πομφόλυγες 

στη ραχιαία επιφάνεια των άκρων χειρών και στο πρό-
σωπο, ευθραυστότητα δέρματος, ατροφικές ουλές, κέγ-
χρια, μελαγχρωματικές κηλίδες και βλάβες τύπου σκλη-
ροδέρματος, που παρουσιάζονται από 2 μήνες μέχρι 6 
χρόνια από την έναρξη της αιμοκάθαρσης6,8.

Ιστολογικά ευρήματα
Στην ιστολογική εξέταση, οι πομφόλυγες είναι υπο-

επιδερμιδικές με ελαφρά οιδηματώδες χόριο και πά-
χυνση των μικρών αγγείων. Μεγάλος αριθμός μαστο-
κυττάρων εμφανίζονται αποκοκκιωμένα και ανάμεσα 
στις αποδιοργανωμένες δεσμίδες κολλαγόνου στο χό-
ριο ανευρίσκεται ομοιογενές βασεόφιλο υλικό. 

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Η/Μ) τα αγγεία κα-
λύπτονται από κοκκιώδεις εναποθέσεις και οι ινοβλά-
στες φαίνονται ενεργά εκκριτικοί. Η βασική μεμβράνη 
παχύνεται και κοκκιώδες ή ομοιογενές υλικό διηθεί το 
κολλαγόνο9.

Ανοσολογικά ευρήματα
Με την τεχνική του άμεσου ανοσοφθορισμού, τα 

αποτελέσματα ή είναι αρνητικά ή ανευρίσκονται ενα-
ποθέσεις ανοσοσφαιρινών (κυρίως IgG και C3) γύρω 
από τα αιμοφόρα αγγεία του χορίου ή στην περιοχή 
της βασικής μεμβράνης.

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Εκτός από μια ήπια υπερπορφυριναιμία (σε μερικές 

περιπτώσεις ΧΝΑ), πολύ λίγα είναι γνωστά για επιπρό-

σθετους παράγοντες, που θα μπορούσαν να προδια-
θέσουν ένα μικρό ποσοστό ασθενών να αναπτύξουν 
δερματικές βλάβες τύπου ΟΔΠ. Έκθεση σε έντονη ηλι-
ακή ακτινοβολία είναι ένας σίγουρος επιβαρυντικός 
παράγοντας σύμφωνα με τη γνώμη ορισμένων1,10,11, 
αλλά τα αποτελέσματα από τα photo-tests είναι αρ-
νητικά11. Κατανάλωση αλκοόλ και υπερεπάρκεια σι-
δήρου ενοχοποιούνται από άλλους12, ενώ άλλοι περι-
γράφουν ταυτόχρονη λήψη φωτοτοξικώγ φαρμάκων, 
π.χ. φρουσεμίδης6,10. Τοξικότητα από αλουμίνιο ενο-
χοποιείται13 και είναι γνωστό ότι σε μερικούς ασθενείς 
σε αιμοκάθαρση παρουσιάζεται ηπατική συγκέντρω-
ση αλουμινίου. Ακόμη, φωτοευαισθητοποιές χημικές 
ουσίες που χρησιμοπιοούνται στην τεχνική της αιμο-
κάθαρσης έχουν ενοχοποιηθεί, χωρίς όμως ισχυρές 
αποδείξεις3.

Θεραπεία
Η θεραπεία είναι απογοητευτική. Ακόμη και όταν οι 

τιμές των πορφυρινών είναι αυξημένες και ελαττώνο-
νται με κάποια αγωγή, δεν παρατηρείται κλινική βελ-
τίωση. Ούτε τα ανθηλιακά, ούτε τα ανθελονοσιακά 
απεδείχθη ότι βοηθούν1,14. Αφαιμάξεις μπορεί να προ-
καλέσουν ύφεση στην κλινική συμπτωματολογία, αλ-
λά γενικά αντενδείκνυνται στους ασθενείς με ΧΝΑ που 
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση11,15.

Πρόγνωση
Η κλινική διαδρομή ποικίλλει, μερικοί ασθενείς πα-

ρουσιάζουν ένα σύντομης χρονικής διάρκειας αυτο-
ϊώμενο πομφολυγώδες εξάνθημα, ενώ άλλοι δοκι-
μάζονται από συνεχείς υποτροπές, μετά κυρίως από 
έκθεση στον ήλιο1,9.

Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες, ΧΝΑ και 
φρουσεμίδη

Υπάρχουν σήμερα πολλές αναφορές για πομφολυ-
γώδη εξανθήματα στο εκτεθειμένο στον ήλιο δέρμα 
των ασθενών με ΧΝΑ που λαμβάνουν φρουσεμίδη16,18. 
Μερικοί από αυτούς υποβάλλονταν ήδη σε αιμοκά-
θαρση16, ενώ άλλοι είχαν προχωρημένη ΧΝΑ χωρίς 
όμως να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση17. Τα ιστολο-
γικά χαρακτηριστικά ήταν ίδια με αυτά της ΟΔΠ, αλ-
λά δεν παρουσιάζονταν κλινικά ουλές και κέγχρια. Οι 
δόσεις του φαρμάκου ήταν συνήθως υψηλές, 0,5-2g/
ημερησίως16,17. Οι πομφόλυγες παρουσιάστηκαν με-
τά από μερικούς μήνες θεραπείας και μετά τη διακοπή 
του φαρμάκου υποχώρησαν αυτόματα18. Στους ασθε-
νείς αυτούς τα photo-tests είναι συνήθως φυσιολογικά. 

Η ομοιότητα ανάμεσα στα πομφολυγώδη εξανθήμα-
τα από φρουσεμίδη σε ασθενείς με ΧΝΑ και σ’ εκείνα 
που περιγράφονται σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση που 
δεν παίρνουν το φάρμακο και γνωρίζοντας ότι ο μετα-
βολισμός και η έκκριση των πορφυρινών μεταβάλλε-
ται στους ουραιμικούς ασθενείς19, μας αφήνει να υπο-
θέσουμε ότι δυνητικά φωτοτοξικά φάρμακα, μπορούν 
να δρουν σαν ένας από τους προδιαθεσικούς παράγο-
ντες για πρόκληση πομφολυγώδους εξανθήματος σε 
ασθενείς με ΧΝΑ.

Πομφολυγώδεις δερματοπάθειες και 
σπειραματονεφρίτιδες (Σ/Ν)

Ερπητοειδής δερματίτιδα (ΕΔ)
Μεμβρανώδους τύπου συνήθως Σ/Ν έχουν αναφερ-

θεί σε 11 ασθενείς σε ΕΔ20. Με την τεχνική του άμε-
σου ανοσοφθορισμού, σε όλες τις αναφερόμενες πε-
ριπτώσεις διαπιστώθηκαν εκτυπωσιακές εναποθέσεις 
IgΑ κυρίως (αλλά και IgG, IgM, C3) στα σπειράματα. 
Ακόμη, έχουν αναφερθεί 3 περιπτώσεις νεφρωσικού 
συνδρόμου (χωρίς ευρήματα από τη νεφρική βιοψία) 
σε συνδυασμό με ΕΔ21. Παρόλα αυτά, η συνύπαρξη 
κλινικής νεφρίτιδας με ΕΔ είναι χαμηλή. Σε 42 ασθε-
νείς με ΕΔ που υποβλήθηκαν σε έλεγχο για Σ/Ν22, μό-
νο ένας παρουσίαζε Σ/Ν. Σε μια άλλη μελέτη με Η/
Μ23 8 ασθενών με ΕΔ, βρέθηκε εναπόθεση άνοσων 
συμπλεγμάτων στα σπειράματα στους 5. Σπειραματο-
νεφρίτιδα μπορεί να προηγείται ή να ακολουθεί ΕΔ24. 
Αποκλεισμός της γλουτένης από τη δίαιτα ασθενών με 
ΕΔ είχε σαν αποτέλεσμα ύφεση του δερματικού εξαν-
θήματος, αλλά και βελτίωση των εκδηλώσεων από τα 
νεφρά. Η φύση των ανοσοσυμπλεγμάτων που εναπο-
τίθενται στο δέρμα και στα σπειράματα σ’ αυτούς τους 
ασθενείς, είναι άγνωστη. Ο απλότυπος HLA B8/DRW2 
σχετίζεται με ΕΔ και εντερική νόσο24,25. To DRW3 σχε-
τίζεται επίσης με ιδιοπαθή μεμβρανώδη Σ/Ν26. Ακόμη, 
ο απλότυπος ΗLA B8/DRW3 σχετίζεται με ελαττωμένη 
ικανότητα κάθαρσης άνοσων συμπλεγμάτων27 και έχει 
επίσης βρεθεί σε μερικούς ασθενείς με ΕΔ και σπειρα-
ματονεφρίτιδα.

Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές (ΠΠ)
Σποραδικές περιπτώσεις ασθενών αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία, όπου ΠΠ συνδυάζεται με Σ/Ν από άνο-
σα συμπλέγματα28 και στις περισσότερες παρατηρού-
νται στα σπειράματα κοκκώδεις εναποθέσεις, IgG και 
C3 ή IgG, IgA, C3 και C19

29,30. 
To ΠΠ μπορεί να προηγείται ή να ακολουθεί τη Σ/Ν. 

Πομφολυγώδη εξανθήματα σε νεφροπαθείς

Δ. ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗ, Α. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδ. Δερματολόγοι, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Δεν είναι σπάνιο να συμμετέχει το δέρμα σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις εσωτερικών οργάνων 

και συστημάτων. Μάλιστα είναι δυνατόν οι δερματικές εκδηλώσεις, όταν εξηγούνται και αξιολογούνται 

σωστά, να αποκτούν ακόμα και προγνωστική σημασία για το εσωτερικό νόσημα. Έτσι, διάφορες 

νεφρικές νοσολογικές οντότητες εκδηλώνονται από το δέρμα, παίρνοντας κυρίως την κλινική μορφή 

πομφολυγώδους δερματοπάθειας.
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Συχνά παρατηρείται μια παράλληλη πορεία των δερ-
ματικών βλαβών και της πρωτεϊνουρίας, ενώ άλλες 
φορές η πορεία των δύο καταστάσεων είναι ανεξάρ-
τητη. Εξ άλλου, άλλοι ασθενείς με ΠΠ και Σ/Ν πα-
ρουσιάζουν πολλαπλά αυτοάνοσα νοσήματα32, κάτι 
που γενικά σημαίνει ανώμαλη αντίδραση σε ποικι-
λία αυτοαντισωμάτων. Παρόλα αυτά, εκτός από μια 
περίπτωση όπου το ΠΠ συνδυαζόταν με σύνδρομο 
Goodpasture31, αντισώματα κατά των σπειραμάτων 
δεν ανιχνεύθηκαν28,30.

Άλλα πομφολυγώδη νοσήματα
«Γραμμική IgA νόσος» (Linear IgA disease)28 και χρό-

νια πομφολυγώδης δερματοπάθεια της παιδικής ηλι-
κίας32 έχουν αναφερθεί σε συνδυασμό με Σ/Ν. Στην 
πρώτη περίπτωση, IgA και IgG είχαν εναποτεθεί στα 
σπειράματα, ενώ στη δεύτερη το παιδί παρουσίαζε 
υπεργαμμασφαιριναιμία, χαμηλό συμπλήρωμα ορού 
και εναπόθεση IgG, IgM και C3. Φυλλώδης πέμφιγα 
αναφέρεται σε συνδυασμό με Σ/Ν από άνοσα συμπλέγ-
ματα σε έναν ασθενή που έπαιρνε πενικιλλαμίνη για 
ρευματοειδή αρθρίτιδα33. Βαρύ πομφολυγώδες εξάν-
θημα τύπου τοξικής επιδερμιδικής νεκρόλυσης ανα-
φέρεται σε συνδυασμό με Σ/Ν και χρόνια ηπατίτιδα 
σε άλλο ασθενή34.

Άλλες συσχετίσεις πομφολυγωδών 
δερματοπαθειών και νεφρικών παθήσεων

Νεφρική αμυλοείδωση αναφέρεται σαν επιπλοκή 
δυστροφικού τύπου πομφολυγώδους επιδερμόλυσης 

σε νέους και ηλικιωμένους35, πιθανότατα σαν αποτέ-
λεσμα χρόνιας σηπτικής κατάστασης.
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