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Α. Εισαγωγή



Ορισμός

• Πρόκειται για ομάδα 

νοσημάτων των οποίων η 

στοιχειώδης δερματική 

βλάβη είναι η πομφόλυγα.

• Περιλαμβάνει συγγενείς και 

επίκτητες δερματοπάθειες με 

χρόνια πορεία, υψηλή 

νοσηρότητα και 

ενδεχομένως, θνησιμότητα.



Ανατομία δέρματος



Ανατομία βασικής μεμβράνης



Ταξινόμηση

• Τα κυριότερα αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα είναι: 

 Πέμφιγα (ενδοεπιδερμιδική πομφόλυγα)

 Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές (υποεπιδερμιδική

πομφόλυγα)

 Ερπητοειδής δερματίτιδα (υποεπιδερμιδική φυσαλίδα)   

• Χαρακτηριστικό εύρημα είναι η εμφάνιση πομφολύγων-

διαβρώσεων σε δέρμα και βλεννογόνους.

• Χρόνια πορεία με υφέσεις και εξάρσεις.

• Επιφυλακτική πρόγνωση.



Β. Ομάδα νοσημάτων πέμφιγας



Ορισμός

• Ο όρος πέμφιγα προέρχεται από 

την αρχαία ελληνική λέξη πέμφιξ

που σημαίνει φουσκάλα.

• Περιλαμβάνει μια ετερογενή

ομάδα αυτοάνοσων 

πομφολυγωδών νοσημάτων που 

προσβάλλουν το δέρμα και τους 

βλεννoγόνους.

• Εμφανίζεται συνήθως σε 

μεσήλικες και ηλικιωμένους

ασθενείς, η πορεία της είναι χρόνια

με υποτροπές και συχνά με 

σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των 

ασθενών.



Κλινικές μορφές

• Η ταξινόμηση των κλινικών μορφών 

της πέμφιγας βασίζεται σε κλινικά, 

ιστολογικά και ανοσολογικά 

ευρήματα και κάθε κλινική μορφή της 

πέμφιγας περιλαμβάνει επιπλέον 

υπότυπους.

• Οι κλινικές μορφές της πέμφιγας είναι: 

 Η κοινή πέμφιγα (ΚΠ) 

 Η φυλλώδης (ΦΠ) 

 Η παρανεοπλασματική (ΠΝΠ) 

 Η IgA πέμφιγα 

 Η ερπητοειδής πέμφιγα (ΕΠ)



Αιτιοπαθογένεια (1)

• Στην ομάδα των νοσημάτων της 

πέμφιγας αναπτύσσονται 

αυτοαντισώματα τάξης IgG που 

έχουν ως στόχο τις δεσμογλεϊνες 1

και 3 (Desmoglein, Dsg1, Dsg3) με 

ΜΒ, 160 και 130 kDa αντίστοιχα. 

• Πρόκειται για γλυκοπρωτεϊνες της 

κυτταρικής μεμβράνης, της τάξης 

των καντχερινών (cadherins), που 

αποτελούν βασικό συστατικό των 

δεσμοσωμάτων, των πρωτεϊνικών 

αυτών δομών που είναι υπεύθυνα για 

τις ιδιότητες προσκόλλησης και 

συνοχής των κερατινοκυττάρων της 

επιδερμίδας και των βλεννογόνων. 



Αιτιοπαθογένεια (2)

• Η Dsg1 του δέρματος εκφράζεται σε όλη την έκταση του επιθηλίου της 

επιδερμίδας αλλά σε μεγαλύτερο ποσοστό στα επιφανειακά στρώματα ενώ η 

Dsg3, κυρίως στη βασική στιβάδα και πλησίον αυτής.

• Στους βλεννογόνους, οι Dsg1 και Dsg3 εκφράζονται σε όλη την έκταση του 

πλακώδους επιθηλίου με τη συγκέντρωση της Dsg3 να είναι υψηλότερη σε σχέση 

με αυτή της Dsg1.



Αιτιοπαθογένεια (3)

• Οι βασικοί στόχοι των 

αυτοαντισωμάτων στην πέμφιγα 

είναι τα εξωκυτταρικά τμήματα των 

δεσμογλεϊνών (Dsg). 

• Το τελικό αποτέλεσμα του 

αυτοάνοσου μηχανισμού που 

πυροδοτείται στην πέμφιγα είναι η 

απώλεια της διακυτταρικής 

μεμβρανικής προσκόλλησης, που 

ονομάζεται ακανθόλυση

(acantholysis).



Αιτιοπαθογένεια (4)

• Αυτοαντισώματα κατά των Dsg1 και Dsg3 αναγνωρίζονται κυρίως στον τύπο 

της ΚΠ που προσβάλλει δέρμα και βλεννογόνους

• Στην ΦΠ μόνο anti-Dsg1.

• Ασθενείς με τον τύπο της ΚΠ όπου προσβάλλονται οι βλεννογόνοι χωρίς 

συμμετοχή του δέρματος, έχουν μόνο αυτοαντισώματα κατά της Dsg3. 

• Στους ασθενείς με ΠΝΠ έχουν ανιχνευθεί IgG αυτοαντισώματα κατά 

πρωτεϊνών της οικογένειας των πλακινών, δεσμοκολίνες 1 και 3 (Dsc 1, 3), 

Dsg1, Dsg3 καθώς και των πρόσφατα αναγνωρισμένων αναστολέων 

πρωτεάσης, alpha 2 macroglobulin-like 1 (A2ML1).

• Μια σπάνια μορφή πέμφιγας είναι η IgA πέμφιγα που χαρακτηρίζεται από 

παρουσία αυτοαντισωμάτων της τάξης IgA κατά επιδερμιδικών αντιγόνων.



Προδιαθεσικοί παράγοντες

• Ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την 

εμφάνιση της ΚΠ έχουν αναφερθεί:

1. Φάρμακα (καπτοπρίλη, 

πενικιλλαμίνη)

2. Λοιμώξεις (απλός έρπητας, ιός 

Epstein-Barr, κα)

3. Φυτοφάρμακα

4. Υπεριώδης και ιοντίζουσα

ακτινοβολία

5. Θερμικά εγκαύματα

6. Stress

7. Τροφές που περιέχουν θειόλη, 

φαινόλη, ουρουσιόλη



Διάγνωση

• Η διάγνωση της πέμφιγας βασίζεται 

στην κλινική εικόνα και 

επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα 

που προκύπτουν από την 

ιστολογική εξέταση, τον άμεσο και 

έμμεσο ανοσοφθορισμό, την  

ELISA αλλά και νέες τεχνικές όπως 

η πρόσφατα αναπτυγμένη LFIA

(lateral flow immunoassay) για 

ανίχνευση των αυτοαντισωμάτων

IgG έναντι της Dsg3 στον ορό του 

ανθρώπινου αίματος. 

• Για την πραγματοποίηση της 

ιστολογικής εξέτασης και του 

άμεσου ανοσοφθορισμού θα 

πρέπει να λαμβάνεται δείγμα από 

υγιές δέρμα πέριξ της δερματικής 

βλάβης. 

Πρόγνωση

• Η πρόγνωση εξαρτάται από: 

 Την έκταση της νόσου  

 Τη δόση των 

κορτικοστεροειδών

 Την συνύπαρξη με άλλα 

νοσήματα 

 Την ηλικία του ασθενούς 

(χειρότερη στους 

ηλικιωμένους)

• Γενικά η πρόγνωση είναι κακή 

στην ΠΝΠ. 



Θεραπεία

• Η θεραπεία της πέμφιγας περιλαμβάνει τα εξής:

1. Συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών

ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε 

συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά

2. Αζαθειοπρίνη

3. Μυκοφαινολάτη

4. Μεθοτρεξάτη

5. Κυκλοσπορίνη

6. Κυκλοφωσφαμίδη

7. Rituximab

8. Ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη



1. Κοινή πέμφιγα



Επιδημιολογία

• Η ΚΠ αποτελεί την πιο συχνή κλινική 

μορφή της πέμφιγας. 

• Σε πρόσφατα βιβλιογραφική αναφορά η 

επίπτωση της ΚΠ στον γενικό πληθυσμό 

των ΗΠΑ ήταν 5,2 περιστατικά ανά 

100.000 ενήλικων κατοίκων.

• Ο μέσος όρος ηλικίας εμφάνισης της 

νόσου είναι 50-60 έτη, αν και 

περιστατικά ΚΠ έχουν περιγραφεί σε 

νεότερο πληθυσμό.

• Έχει αναφερθεί η συνύπαρξη της ΚΠ με 

μυασθένεια gravis, θύμωμα, 

συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, 

πομφολυγώδες πεμφιγοειδές και με 

ΦΠ. 



Κλινική εικόνα (1)

• Η πλειοψηφία των ασθενών με ΚΠ 

αναπτύσσει πλαδαρές (ρυτιδωμένες) 

φυσαλίδες και πομφόλυγες, οι οποίες 

γρήγορα ρήγνυνται και εξελίσσονται σε 

υγρές διαβρώσεις που εδράζονται σε 

φυσιολογικό δέρμα ή σε ερυθηματώδη 

βάση. 

• Οι βλάβες μπορεί να συνοδεύονται από 

πόνο ή καυστικό άλγος. 

• Οι διαβρώσεις προοδευτικά καλύπτονται 

από εφελκίδες και ακολουθεί η 

επούλωση του δέρματος χωρίς 

σχηματισμό ουλών. 

• Συχνά εγκαταλείπεται 

μεταφλεγμονώδης υπομελάγχρωση ή 

υπερμελάγχρωση.



Κλινική εικόνα (2)

• Το σημείο Nikolsky Ι είναι η 

άσκηση πλάγιας ολισθαίνουσας 

πίεσης σε κλινικά υγιές δέρμα 

στην περιφέρεια ενεργών βλαβών

που προκαλεί αποκόλληση της 

επιδερμίδας 

• Το σημείο Nikolsky ΙΙ (ή σημείο 

Asboe-Hansen) είναι η άσκηση 

πίεσης πάνω στην επιφάνεια της 

πομφόλυγας γεγονός που 

προκαλεί περιφερική της 

επέκταση.

• Και τα δύο είναι θετικά στην ΚΠ. 



Κλινική εικόνα (3)

• Η προσβολή του στοματικού 

βλεννογόνου στην ΚΠ υπολογίζεται στο 

50-60% των περιστατικών.

• Συνήθως προηγείται της συμμετοχής του 

δέρματος κατά 3-4 μήνες. 

• Δεν ανευρίσκονται φυσαλίδες ή 

πομφόλυγες αλλά παρατηρούνται 

επώδυνες διαβρώσεις στο στόμα, τα 

ούλα, τη γλώσσα και την υπερώα. Οι 

βλάβες οδηγούν σε μειωμένη πρόσληψη 

τροφής και απώλεια βάρους. 

• Η επίσταξη και το βράγχος της φωνής 

μπορεί να υποδεικνύει συμμετοχή των 

βλεννογόνων της ρινός και του λάρυγγα

αντίστοιχα. 



Κλινική εικόνα (4)

• Λιγότερο συχνά προσβάλλονται οι 

βλεννογόνοι του οισοφάγου, του 

επιπεφυκότα, του πρωκτού και 

της γεννητικής χώρας.

• Η εμφάνιση εκδηλώσεων από τα 

νύχια όπως, η παρωνυχία, οι 

δυσχρωμίες, οι περιονυχιαίες

αιμορραγίες ή η ονυχόλυση

μπορεί να υποδεικνύουν υποτροπή 

της ΚΠ.



Κλινική εικόνα (5)

• Σε κάποιες περιπτώσεις οι διαβρώσεις 

των παρατριμματικών περιοχών και του 

τριχωτού της κεφαλής μπορούν να 

εξελιχθούν σε θηλωματώδεις, 

υπερτροφικές βλάβες που 

χαρακτηρίζονται από ασυνήθιστη 

ανάπτυξη των κερατινοκυττάρων.

• Πρόκειται για μια παραλλαγή της ΚΠ 

που ονομάζεται βλαστική πέμφιγα

(pemphigus vegetans) και αποτελεί το 

5% του συνόλου των περιστατικών της 

πέμφιγας.



Ιστολογική εικόνα

• Ιστολογικά στην ΚΠ παρατηρείται 

διαχωρισμός της επιδερμίδας 

αμέσως επάνω από τη βασική 

στιβάδα (ακανθόλυση) με συνοδό 

ηωσινοφιλική σπογγίωση και οίδημα

του ανώτερου χορίου με μεικτή 

φλεγμονώδη διήθηση. 

• Τα κερατινοκύτταρα της βασικής 

στιβάδας εμφανίζονται 

προσκολλημένα στη ζώνη της βασικής 

μεμβράνης λαμβάνοντας μια 

χαρακτηριστική εικόνα «δίκην 

ταφόπλακας» (tombstone-like).



Άμεσος / Έμμεσος ανοσοφθορισμός

• Στην ΚΠ με τον άμεσο ανοσοφθορισμό 

διαπιστώνεται η καθήλωση IgG ή/και C3 

στην επιφάνεια των κερατινοκυττάρων, 

στο κατώτερο τμήμα ή σε ολόκληρη 

την επιδερμίδα.

• Ο έμμεσος ανοσοφθορισμός, με τη 

χρήση ως υπόστρωμα βλεννογόνο 

οισοφάγου πιθήκου, ανιχνεύει την 

ύπαρξη αντιεπιθηλιακών IgG 

αυτοαντισωμάτων. 

• Η ELISA, η οποία χρησιμοποιείται και για 

την αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου, 

ανιχνεύει τα αντιγόνα της ΚΠ που είναι η 

Dsg1, η Dsg3 αλλά και η Dsc. 



2. Φυλλώδης πέμφιγα



Επιδημιολογία

• Η ετήσια επίπτωση 

σποραδικών περιστατικών

ΦΠ στους Καυκάσιους 

ανέρχεται σε περίπου 0,04 

ανά 100.000 κατοίκους. 

• Έχει αναφερθεί η 

συνύπαρξη της ΦΠ με 

θύμωμα, ψωρίαση, νόσο 

του Graves και 

κακοήθειες. 



Κλινική εικόνα (1)

• Η πρωτοπαθής κλινική εκδήλωση της 

ΦΠ είναι η εύθραυστη, επιπολής, 

πλαδαρή πομφόλυγα η οποία 

γρήγορα ρήγνυται. 

• Το σημείο Nikolsky είναι θετικό. 

• Συνήθως εμφανίζονται 

περιγεγγραμένες, λεπιδώδεις, 

εφελκιδοποιημένες διαβρώσεις που 

εδράζονται σε ερυθηματώδη βάση, 

ορορροούν και συχνά είναι 

δύσοσμες. 

• Οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως με 

σμηγματορροϊκού τύπου κατανομή 

σε περιοχές όπως το πρόσωπο, το 

τριχωτό της κεφαλής, το πρόσθιο 

άνω τμήμα του θώρακα και τη ράχη.



Κλινική εικόνα (2)

• Οι διαβρώσεις μπορεί να επεκταθούν

στο δέρμα και η νόσος να εξελιχθεί σε 

ερυθροδερμία.

• Κατά την έναρξη της νόσου συχνά 

εμφανίζονται λίγες, διάσπαρτες 

εφελκιδοποιημένες πλάκες που 

μοιάζουν με μολυσματικό κηρίο.

• Επιπλέον, η παρουσία λεπιδώδους 

ερυθήματος στο δέρμα του τριχωτού 

της κεφαλής μπορεί να υποδιαγνωστεί 

ως σμηγματορροϊκή δερματίτιδα.

• Ήπιες εκδηλώσεις της ΦΠ μπορεί να 

παραμείνουν αδιάγνωστες για 

χρόνια. 



Κλινική εικόνα (3)

• Η ενδημική πέμφιγα (fogo selvage 

ή wild fire) αποτελεί παραλλαγή της 

ΦΠ.

• Έχει αναφερθεί σε χώρες όπως η 

Βραζιλία, η Κολομβία και η 

Τυνησία.

• Αφορά αγρότες που ζουν σε 

δασώδεις περιοχές κοντά σε ποτάμια 

και ρέματα.

• Σε αυτές τις περιοχές διάφορα έντομα 

όπως η μαύρη μύγα (του γένους 

simulium) αποτελούν φορείς της 

νόσου, οδηγώντας σε μια 

ανοσολογική αντίδραση κατά της 

δεσμογλεϊνης. 



Κλινική εικόνα (4)

• Ένας ακόμα υπότυπος της ΦΠ είναι 

η ερυθηματώδης πέμφιγα 

(pemphigus erythematosus, 

σύνδρομο Senear-Usher).

• Πρόκειται για ένα σύνδρομο 

αλληλοεπικάλυψης που 

χαρακτηρίζεται από την 

ταυτόχρονη παρουσία

εκδηλώσεων από ερυθηματώδη 

λύκο και ΦΠ. 

• Στην τυπική της μορφή εκδηλώνεται 

με ερυθηματολεπιδώδες εξάνθημα 

με κατανομή δίκην «πεταλούδας» 

στο πρόσωπο και με βλάβες 

τύπου ΦΠ στον κορμό. 



Ιστολογική εικόνα - Ανοσοφθορισμός

• Στην ΦΠ και στην ερυθηματώδη, ο 

διαχωρισμός συμβαίνει κάτω από την 

κερατίνη και εντός της κοκκώδους 

στιβάδας.

• Παρατηρούνται υποκεράτια φλυκταινίδια

από ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα και 

ακανθολυτικά κύτταρα. 

• Τα ευρήματα του άμεσου και του έμμεσου 

ανοσοφθορισμού στην ΦΠ είναι 

παρόμοια με αυτά της ΚΠ. Η ένταση του 

φθορισμού είναι μεγαλύτερη στο άνω 

τμήμα της επιδερμίδας.  

• Στην ερυθηματώδη πέμφιγα με τον 

άμεσο ανοσοφθορισμό διαπιστώνεται η 

κοκκώδης εναπόθεση IgG ή/και C3 και 

κατά μήκος του δερμοεπιδερμιδικού 

ορίου (lupus band test). 



3. Παρανεοπλασματική πέμφιγα



Επιδημιολογία

• Η ΠΝΠ αποτελεί μια σπάνια

νόσο που χαρακτηρίζεται από 

επώδυνες διαβρώσεις στους 

βλεννογόνους και πολύμορφες 

δερματικές βλάβες. 

• Συνήθως προσβάλλει άτομα 

μεταξύ 45-70 ετών.

• Aναλογεί στο 3-5% των 

συνολικών περιπτώσεων 

πέμφιγας. 



Κλινική εικόνα (1)

• Οι πιο συχνές κακοήθεις που έχουν 

συσχετιστεί με ΠΝΠ είναι λέμφωμα από 

Β-λεμφοκύτταρα, χρόνια 

λεμφοκυτταρική λευχαιμία, νόσος του 

Castleman, μακροσφαιριναιμία του 

Waldenstrom και θύμωμα (με ή χωρίς 

μυασθένεια gravis). 

• Λιγότερο συχνά, τα επιθηλιακά 

καρκινώματα, το σάρκωμα και 

γαστρικοί καρκίνοι. 

• Σε κάποιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί η 

εμφάνιση ΠΝΠ μετά από χορήγηση 

αντινεοπλασματικών φαρμάκων όπως 

fludarabin, bendamustine ή 

ακτινοθεραπεία. 



Κλινική εικόνα (2)

• Στην τυπική της μορφή η νόσος 

εκδηλώνεται με επώδυνη, διάχυτη 

στοματίτιδα και εκτεταμένες διαβρώσεις σε 

στόμα και φάρυγγα. 

• Εντοπίζεται επίσης συχνά στο περίγραμμα 

των χειλιών. 

• Στο 70% περίπου των περιπτώσεων 

συμμετέχουν και οι οφθαλμοί.

• Στο δέρμα, το εξάνθημα εκδηλώνεται με 

διάχυτο ερύθημα, φυσαλίδες, βλατίδες, 

λεπιδώδεις πλάκες, διαβρώσεις, έλκη και 

μπορεί να εξελιχθεί σε ερυθροδερμία. 

• Το τριχωτό της κεφαλής το οποίο παραμένει 

ελεύθερο συμπτωμάτων.



Ιστολογική εικόνα - Ανοσοφθορισμός

• Συνήθως απαιτούνται πολλές βιοψίες.

• Τα ιστολογικά ευρήματα είναι πολύμορφα. 

• Στις κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες 

παρατηρείται εικόνα λειχηνοειδούς 

δερματίτιδας ή πολύμορφου ερυθήματος 

ενώ οι πομφολυγώδεις βλάβες εμφανίζουν 

επιπλέον ακανθόλυση. 

• Στην ΠΝΠ, εναπόθεση IgG και/ή C3

παρατηρείται στην επιφάνεια των 

κερατινοκυττάρων και κατά μήκος του 

δερμοεπιδερμιδικού ορίου, σε ποσοστό < 

50% των περιπτώσεων. 

• Τα αντιγόνα-στόχοι είναι η Dsg1 και λιγότερο 

συχνά η Dsg3, η Dsc 1 και 2, η ενδοπλακίνη, 

η περιπλακίνη και το αντιγόνο του 

πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς BRAG1. 



4. IgA πέμφιγα



Επιδημιολογία

• Πρόκειται για πολύ σπάνια μορφή 

πέμφιγας. 

• Παρατηρείται συνήθως σε μεσήλικες

ασθενείς με μέση ηλικία τα 48 έτη 

αλλά έχει περιγραφεί και σε παιδιά. 

• Εμφανίζεται ελαφρώς συχνότερα 

σε γυναίκες. 

• Χαρακτηρίζεται κλινικά από 

ενδοεπιδερμιδικές φυσαλίδες ή 

φλύκταινες με φλεγμονώδη διήθηση 

από πολυμορφοπύρηνα 

ουδετερόφιλα. 

• Συνήθως απουσιάζει η 

ακανθόλυση ή είναι ήπια.



Κλινική εικόνα (1)

• Διακρίνεται σε δύο επιμέρους κλινικούς 

υποτύπους:

 την IgA-SPD (subcorneal pustular 

dermatosis type) με παρουσία 

υποκεράτιων φλυκταινιδίων στο 

άνω τμήμα της επιδερμίδας και 

 την IgA-IEN (intraepidermal 

neutrophilic type) με παρουσία 

φλυκταινιδίων σε όλη την έκταση ή 

στα κατώτερα στρώματα της 

επιδερμίδας.



Κλινική εικόνα (2)

• Κλινικά και οι δύο τύποι της IgA

πέμφιγας εκδηλώνονται με πλαδαρές 

φυσαλίδες ή φλύκταινες σε υγιές ή 

ερυθηματώδες δέρμα. 

• Οι φλύκταινες τείνουν να συρρέουν σε  

τοξοειδείς ή δακτυλιοειδείς

σχηματισμούς με ύπαρξη εφελκίδων 

κεντρικά. 

• Ο υπότυπος IgA-IEN παρουσιάζει ένα 

ιδιαίτερο κλινικό χαρακτηριστικό, την 

διάταξη των βλαβών «δίκην 

ηλιοτροπίου» (sun-flower like). 



Κλινική εικόνα (3)

• Οι βλάβες εντοπίζονται στις 

μασχαλιαίες και μηροβουβωνικές

πτυχές, στο θώρακα και το άνω τμήμα 

των άκρων. 

• Τουλάχιστον το 50% των ασθενών 

παρουσιάζουν κνησμό ενώ δεν είναι 

συχνή η συμμετοχή των 

βλεννογόνων.

• Ο υπότυπος SPD της IgA πέμφιγας, 

έχει συχνά συνδεθεί με την IgA

μονοκλωνική γαμμαπάθεια

πολλαπλό μυέλωμα, τη νόσο του 

Crohn, την ελκώδη κολίτιδα και την 

κοιλιοκάκη.



Ιστολογική εικόνα -

Ανοσοφθορισμός

• Στην ιστολογική εξέταση παρατηρείται 

ήπια ακανθόλυση και διήθηση από 

ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα

στην επιδερμίδα. 

• Στον υπότυπο SPD η διήθηση από 

πολυμορφοπύρηνα εντοπίζεται 

υποκεράτια στο άνω τμήμα της 

επιδερμίδας ενώ στον υπότυπο IEN 

στο κατώτερο τμήμα ή σε ολόκληρη

την επιδερμίδα. 

• Με τον άμεσο ανοσοφθορισμό

ανιχνεύεται η εναπόθεση IgA μεταξύ 

των κυττάρων της επιδερμίδας. Σε 

μερικές περιπτώσεις μπορεί επιπλέον 

να ανιχνευθεί και εναπόθεση IgG ή C3. 

• Με τον έμμεσο ανοσοφθορισμό

ανιχνεύονται IgA αυτοαντισώματα στο 

50% των ασθενών. Τα αντιγόνα-στόχοι 

είναι η Dsg1, η Dsg3, η Dsc1, and η 

Dsc3.



5. Ερπητοειδής πέμφιγα



Επιδημιολογία

• Η ΕΠ αποτελεί μια σπάνια και 

ξεχωριστή κλινική μορφή της 

πέμφιγας. 

• Έχει αναφερθεί σε ασθενείς 

ηλικίας 30-85 ετών ενώ οι 

αναφορές για την εμφάνιση ΕΠ 

στην παιδική ηλικία είναι 

ελάχιστες. 

• Αποτελεί περίπου το 6-7% του 

συνόλου των περιστατικών 

πέμφιγας ενώ και τα 2 φύλα 

προσβάλλονται εξίσου. 



Κλινική εικόνα• Η ΕΠ εμφανίζει κλινικά 

χαρακτηριστικά παρόμοια με την 

ερπητοειδή δερματίτιδα (dermatitis

herpetiformis) αλλά ανοσολογικά και

ιστολογικά στοιχεία της κοινής 

πέμφιγας. 

• Η κλινική εικόνα δεν είναι τυπική και 

μπορεί να μοιάζει με την αντίστοιχη της 

ερπητοειδούς δερματίτιδας, του 

πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς και 

της γραμμοειδούς IgA

δερματοπάθειας. 

• Οι ασθενείς συνήθως εμφανίζουν 

ερυθηματώδεις, δακτυλιοειδείς ή 

πολυκυκλικές, οιδηματώδεις πλάκες 

με ομάδες μικρών φυσαλίδων και/ή 

φλυκταινίδιων, συχνά σε ερπητοειδή

διάταξη. 



Ιστολογική εικόνα - Ανοσοφθορισμός

• Η ιστολογική εικόνα στην ΕΠ 

παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια. 

• Στην επιδερμίδα παρατηρούνται 

υποκεράτια φλυκταινιδία ή/και 

ενδοεπιδερμιδικές φυσαλίδες που 

αποτελούνται από ουδετερόφιλα και/ή 

ηωσινόφιλα με συνοδή σπογγίωση. 

• Στην ΕΠ με τον άμεσο 

ανοσοφθορισμό διαπιστώνεται η 

παρουσία IgG και C3 στην επιδερμίδα.

• O έμμεσος ανοσοφθορισμός

ανιχνεύει IgG αυτοαντισώματα. 

• Τα αντιγόνα-στόχοι είναι η Dsg1 και 

σπανιότερα, η Dsg3. 



Γ. Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές



Ορισμός

• Πρόκειται για μια χρόνια, επίκτητη, 

αυτοάνοση, αυτοπεριοριζόμενη, 

πομφολυγώδη δερματοπάθεια. 

• Ο όρος πομφολυγώδες πεμφιγοειδές 

(ΠΠ, bullous pemphigoid) 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

1953, προκειμένου να περιγράψει μια 

νόσο που χαρακτηριζόταν από τον 

σχηματισμό πομφόλυγας, δηλαδή μιας 

επηρμένης, στρογγυλής, ή ωοειδούς 

φυσαλίδας με υγρό περιεχόμενο, 

διαμέτρου > 5-10 mm, αποτέλεσμα 

υποεπιδερμιδικής αποκόλλησης των 

στιβάδων του δέρματος.



Επιδημιολογία

• Το ΠΠ αποτελεί το συχνότερο 

αυτοάνοσο πομφολυγώδες νόσημα. 

• Εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς ηλικίας 

60-80 ετών με υψηλότερη επίπτωση κατά 

την 8η δεκαετία της ζωής. 

• Το ΠΠ επηρεάζει εξίσου και τα δύο 

φύλα. 

• Οι ασθενείς με ΠΠ είναι 5 φορές 

περισσότερο επιρρεπείς στην εμφάνιση, 

πολλαπλής σκλήρυνσης, άνοιας, 

νόσου Parkinson, επιληψίας και 

εγκεφαλικών επεισοδίων.

• Σε ότι αφορά πιθανή συσχέτιση του ΠΠ 

με κακοήθειες, το τελευταίο ΔΕΝ έχει 

επιβεβαιωθεί στη βιβλιογραφία. 



Αιτιοπαθογένεια

• Στο ΠΠ τα αυτοαντισώματα είναι τάξης IgG (τύποι 1 και 4) και συνδέονται με 

αντιγόνα (πρωτεΐνες) της ζώνης της βασικής μεμβράνης. 

• Το μείζον αντιγόνο του ΠΠ (BP230 ή BPAG1) είναι μια φυσιολογική 

γλυκοπρωτεϊνη με ΜΒ 230 kDa, που συνδέεται με την συνδεσμική πλάκα των 

ημιδεσμοσωματίων και εντοπίζεται στο άνω μέρος της διαυγούς ζώνης 

(lamina lucida) της βασικής μεμβράνης. 

• Το έλασσον αντιγόνο του ΠΠ (BP180 ή BPAG2) με ΜΒ 180 kDa, είναι μια 

ενδιάμεση κυτταρική πρωτεϊνη. 

• Τα IgG κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα δεσμεύονται από τα αντιγόνα του ΠΠ 

στο επίπεδο της διαυγούς ζώνης και ενεργοποιούν το συμπλήρωμα C3 και C5.

• Η  ενεργοποίηση του συμπληρώματος ασκεί χημειοτακτική δράση σε 

ηωσινόφιλα, πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα και T helper (Th) λεμφοκύτταρα, 

απελευθερώνονται υδρολυτικά ένζυμα όπως πρωτεάσες και ελαστάσες τα 

οποία διακόπτουν τη συνοχή της βασικής μεμβράνης, αποκολλάται η 

επιδερμίδα από το χόριο και ακολουθεί ο σχηματισμός φυσαλίδας -

πομφόλυγας. 



Προδιαθεσικοί παράγοντες

• Ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την 

εμφάνιση ΠΠ θεωρούνται:

1. Χρόνιες, φλεγμονώδεις, 

δερματικές παθήσεις όπως η 

ψωρίαση και ο ομαλός λειχήνας

2. Φάρμακα. Έχει ενοχοποιηθεί η 

χορήγηση αντινεοπλασματικών, 

διουρητικών, αντιψυχωσικών, 

υπογλυκαιμικών, αντιβιοτικών

(πενικιλλίνη), σουλφασαλαζίνη κα 

3. Γενετική προδιάθεση

• Έχει επίσης αναφερθεί η συνύπαρξη

του ΠΠ με άλλες παθήσεις όπως, 

ρευματοειδής αρθρίτιδα, ελκώδης 

κολίτιδα, σακχαρώδης διαβήτης, 

μυασθένεια Gravis, κα



Κλινική εικόνα (1)

1. Κλασικό ΠΠ 

• Συνήθως αφορά ασθενείς > 70 ετών και 

χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κνησμωδών, 

τεταμένων, ανέπαφων φυσαλίδων και 

πομφολύγων με διαυγές ή αιμορραγικό 

περιεχόμενο, οι οποίες εδράζονται σε υγιές δέρμα 

ή σε ερυθηματώδη βάση. 

• Μετά τη ρήξη των πομφολύγων, σχηματίζονται 

διαβρώσεις με εφελκίδες. 

• Το σημείο Nikolsky είναι αρνητικό. 

• Οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως στις μασχαλιαίες 

πτυχές, την κοιλιακή χώρα, τις μηροβουβωνικές

πτυχές και το έσω τμήμα των μηρών. 

• Στο 10-35% των περιπτώσεων υπάρχει συμμετοχή 

των βλεννογόνων. 



Κλινική εικόνα (2)

2. Μη-ειδικό ΠΠ 

• Σε ένα ποσοστό των ασθενών με 

ΠΠ, η νόσος εκδηλώνεται με 

έντονο κνησμό, ερυθηματώδεις

και κνιδωτικές βλάβες με τάση 

κεντρικής ίασης, πομφούς, 

εκδορές, εκζεματικές πλάκες, 

βλατίδες και οζίδια, τα οποία 

προηγούνται της εμφάνισης των 

πομφόλυγων (πρόδομη φάση).



Κλινική εικόνα (3)

3. Ερυθροδερμικό ΠΠ

• Μια σπάνια κλινική εκδήλωση του ΠΠ είναι 

η απολεπιστική ερυθροδερμία.

4. ΠΠ της παιδικής ηλικίας

• Αναφέρονται λίγα περιστατικά στη 

βιβλιογραφία. 

• Εκδηλώνεται με μέσο όρο ηλικίας 4 μηνών 

και εντοπίζεται κυρίως σε πρόσωπο, 

παλάμες και πέλματα με συχνά 

γενικευμένη εικόνα της νόσου ή με μέσο 

όρο ηλικίας τα 6 έτη που παρουσιάζει 

εντοπισμένες βλάβες κυρίως στην 

γεννητική περιοχή.



Ιστολογική εικόνα - Ανοσοφθορισμός

• Η ιστολογική εξέταση χαρακτηρίζεται από 

την ύπαρξη υποεπιδερμιδικής

αποκόλλησης της βασικής μεμβράνης με 

παρουσία ηωσινόφιλων και

ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων. 

• Δεν παρατηρείται ακανθόλυση, όπως στην 

πέμφιγα.

• Στον άμεσο ανοσοφθορισμό διαπιστώνεται 

η παρουσία IgG ανοσοσφαιρίνης και/ή C3

κατά μήκος της βασικής μεμβράνης σε 

γραμμοειδή διάταξη. 

• Με τον έμμεσο ανοσοφθορισμό

διαπιστώνεται η παρουσία 

κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων σε 

ποσοστό 70-80%. 



Πρόγνωση

• Η πρόγνωσή του είναι σαφώς καλύτερη 

από την πέμφιγα και η διάρκειά του 

υπολογίζεται μεταξύ 3-6 ετών. 

• Οι πιθανές επιπλοκές σχετίζονται με: 1) 

δευτερογενή επιμόλυνση των 

δερματικών βλαβών, 2) παρενέργειες 

της φαρμακευτικής αγωγής που 

απαιτείται για τον έλεγχο της νόσου.

• Παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν 

αρνητικά την πρόγνωση είναι η μεγάλη 

ηλικία των ασθενών, η συνύπαρξη 

νευρολογικών διαταραχών και τα 

αυξημένα επίπεδα στον ορό των 

ασθενών των αυτοαντισωμάτων έναντι 

του BP180.



Θεραπεία

• Διακρίνεται σε τοπική και συστηματική

και περιλαμβάνει τα εξής: 

 Ισχυρά τοπικά 

κοστικοστεροειδή

 Συστηματικά κορτικοστεροειδή

 Αζαθειοπρίνη

 Δαψόνη

 Μυκοφαινολάτη

 Τετρακυκλίνες

 Πλασμαφαίρεση

 Βιολογικοί παράγοντες 

(rituximab, omalizumab)



Δ. Συμπέρασμα





Ευχαριστώ για την προσοχή σας


