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EΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η «μέτρηση» είναι η καρδιά του επιστημονικού
κόσμου. Από την εποχή του Γαλιλαίου η διαδικασία
της επιστημονικής ανακάλυψης προχώρησε παράλ-
ληλα με την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών μέτρη-
σης και ανάλυσης, που επηρεάζουν αποφασιστικά
την επιστημονική πρόοδο.

Σε επίπεδο κυτταρικών δεδομένων προκειμένου
να αποκτηθεί η πλέον λεπτομερής πληροφορία από

μεμονωμένα κύτταρα είναι αναγκαία η εκπλήρωση
των παρακάτω απαιτήσεων:
1. Ποσοτικοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων

κυτταρικών συστατικών σε επίπεδο μεμονωμένων
κυττάρων.

2. Ποσοτική δομική ανάλυση των κυτταρικών συ -
στατικών και των αλληλεξαρτήσεών τους.

3. Ποσοτικοποίηση των κυτταρικών λειτουργιών και
των μεταξύ των αλληλεπιδράσεων.

Κυτταρομετρία: Βασικές αρχές

Καψιμάλη Β.
Ψαρρά Αικ.

Εργαστήριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Tμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, ΠΓΝΑ “Ευαγγελισμός”

Η κυτταρομετρία αποτελεί μια δυναμική τεχνολογία μέτρησης και ανάλυσης
φυσικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών μεμονωμένων κυτττάρων/σωματιδίων χρησιμοποιώντας σήμα-
τα από τη σκέδαση του φωτός και από το φθορισμό που εκπέμπουν φθοριοχρώματα συνδεδεμένα με
μονοκλωνικά αντισώματα έναντι διαφόρων κυτταρικών συστατικών. Η κυτταρομετρία εξελίσσεται
συνεχώς ενσωματώνοντας καινοτομίες σε πολλούς τομείς και έχει καταστεί πολύτιμο εργαλείο τόσο σε
ερευνητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Η ανασκόπηση αυτή αναφέρεται κυρίως στις βασικές αρχές της
κυτταρομετρίας και σε επιλεγμένες εφαρμογές σε ποικίλα επιστημονικά πεδία.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:3 191-195, 2016

Ανασκόπηση
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Flow Cytometry 

Kapsimali V., Psarra K.

Flow cytometry is a powerful and sophisticated technology that provides mea-
surement and analysis of multiple physical and biochemical characteristics of single cells/particles using
light scatter and fluorescence properties of probes with specificity to cellular constituents. Flow cytome-
ters are investigative tools for a broad range of scientific disciplines. Recent advances and innovations in
flow cytometry instrumentation, as well as the availability of an expanded range of monoclonal antibodies
and fluorochromes have improve our ability for detailed analysis of normal and complex cell populations
in a short period of time. This report reviews the basic and general principles of flow cytometry and se-
lected applications in several scientific fields.

Summa ry

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής, μονοκλωνικά αντισώματα, φθοριοχρώματα, lαsers.

KEY WORDS • Multiparametric flow cytometry, fluorochromes, monoclonal antibodies, lαsers.
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Σημαντική επίσης κρίνεται η καθιέρωση πρω-
τοκόλλων προτύπωσης.

Σε όλους τους ανωτέρω τομείς κεντρικό ρόλο έχει
η τεχνολογία της κυτταρομετρίας ροής (ΚΡ), της
 οποίας οι εφαρμογές δεν περιορίζονται στο γνωστό
προσδιορισμό των CD4+ λεμφοκυττάρων και στη
διάγνωση των αιματολογικών κακοηθειών, αν και η
ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών και η μέγιστη
σημασία τους συντέλεσε κατ’ εξοχή και στην ανά-
πτυξη της ίδιας της τεχνολογίας. 

Αν και ο όρος ΚΡ αναφέρεται στη μέτρηση
κυττάρων, η προσέγγιση της πραγματοποίησης
 ευαίσθητων πολυπαραμετρικών οπτικών μετρήσεων
σε δείγμα που «ρέει» είναι μια πολύ γενική αναλυτι-
κή προσέγγιση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
έκρηξη της εφαρμογής της τεχνολογίας της ΚΡ για
μοριακή ανάλυση και μετρήσεις με χρήση μικροσω-
ματιδίων στερεάς φάσης για τον προσδιορισμό γο-
νιδίων, πρωτεϊνών και μοριακών συμπλόκων.

ΑΡΧEΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
ΡΟΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Μια ακτίνα φωτός (συνήθως LASER) ενός μονα-
δικού μήκους κύματος κατευθύνεται σε υδροδυναμι-
κά εστιασμένη ροή υγρού. Ένας αριθμός ανιχνευτών
είναι στραμμένος στο σημείο συνάντησης ακτίνας
LASER – ροής, ένας ανιχνευτής σε ευθεία με την ακ-
τίνα {(ευθεία σκέδαση/forward scatter/FSC και αρ-
κετοί κάθετα σε αυτή (πλάγια σκέδαση/side scatter/
SSC) και ένας ή περισσότεροι ανιχνευτές φθορι-
σμού)}. Κάθε αιωρούμενο σωματίδιο από 0.2 έως
150μm, που περνάει δια μέσου της ακτίνας σκεδάζει
το φως, και οι φθορίζουσες χημικές ουσίες του σω-
ματιδίου ή συνδεδεμένες στο σωματίδιο είναι δυ νατόν
να διεγερθούν προς εκπομπή φωτός με γα λύτερου μή-
κους κύματος από την πηγή φωτός. Ο συνδυασμός
 φωτεινών σημάτων προερχόμενων από σκέδαση και
φθορισμό συλλέγεται από τους ανιχνευτές και η
 ανάλυση των διακυμάνσεων της έντασης σε κάθε
 ανιχνευτή (έναν για κάθε κατανομή εκπομπής φθο -
ρισμού) παρέχει ποικιλία πληροφοριών για τη φυσι-
κή και χημική δομή κάθε μεμονωμένου σωματιδίου.
Το FSC συσχετίζεται με το μέγεθος (όγκο) του
κυττάρου και το SSC εξαρτάται από την εσωτερική
πολυπλοκότητα του σωματιδίου (δηλ. το σχήμα του
πυρήνα του κυττάρου, την ποσότητα και το είδος των
κυτταροπλασματικών κοκκίων ή την αδρότητα της
μεμβράνης). Ορισμένοι κυτταρομετρητές ροής
σχηματίζουν εικόνες (image) του φθορισμού, του

σκεδαζόμενου και του διερχόμενου φωτός κάθε
κυττάρου.1,2

Οι σύγχρονοι κυτταρομετρητές ροής είναι ικανοί
να αναλύουν πολλές χιλιάδες σωματίδια το δευτερό-
λεπτο, σε «πραγματικό χρόνο» (real time) και να
διαχωρίζουν και απομονώνουν σωματίδια με εξειδι-
κευμένες ιδιότητες. Ένας κυτταρομετρητής ροής
είναι παρόμοιος με ένα μικροσκόπιο, με τη διαφορά
ότι αντί να παράγει εικόνα ενός κυττάρου, η ΚΡ πα-
ρέχει «υψηλού εργο-σύνολου» (high throughput) αυ-
τοματοποιημένη ποσοτικοποίηση των παραμέτρων
για μεγάλο αριθμό κυττάρων.

Είναι γνωστό ότι ο κυτταρομετρητής ροής αποτε-
λείται κύρια από 5 μέρη:
Α) το σύστημα ροής, που κατευθύνει το δείγμα (σε

μορφή εναιωρήματος) στο σημείο εξέτασης και α-
πομακρύνει τα απορρίμματα. Το σημείο εξέτασης
μέσα στο θάλαμο ροής (flow cell) αποτελεί την
«καρδιά» του συστήματος. Είναι το σημείο όπου
συναντώνται η ροή του δείγματος με τις ακτίνες
LASER. Μέσω της υδροδυναμικής εστί α σης τα
κύτταρα ή τα σωματίδια κατευθύνονται σε μο-
νήρη διάταξη στο σημείο εξέτασης.

Β) το οπτικό σύστημα στο οποίο συνήθως χρησιμο-
ποιούνται λάμπες (υδραργύρου, ξένου), υψηλής
ισχύος υδρόψυκτα LASERs (αργού, κρυπτού),
χαμηλής ισχύος αερόψυκτα LASERs (αργού-
488nm, κόκκινου HeNe–633nm, πράσινου
HeNe, HeCD-UV), LASERs διόδου (μπλε, πράσι-
νο, κόκκινο, ιώδες) 

Γ) το οπτικό σύστημα που συλλέγει και κατευθύνει
το φως και αποτελείται από ανιχνευτές και
σύστημα μετατροπής των αναλογικών σημάτων σε
ψηφιακά (AC/DC converter)

Δ) σύστημα ενίσχυσης (γραμμικό ή/και λογαριθμικό)
Ε) το ηλεκτρονικό σύστημα που εκτελεί την ανά λυση 

Τα σύγχρονα όργανα μπορεί να διαθέτουν πολ-
λαπλά LASERs και ανιχνευτές φθορισμού (αναφέρ-
ονται 4 LASERs και 18 ανιχνευτές φθορισμού). Η
αύξηση του αριθμού τους επιτρέπει πολλαπλή σή-
μανση με αντισώματα και ακριβέστερη ταυτοποίηση
του κυτταρικού πληθυσμού στόχου μέσω του φαι-
νοτύπου. Ορισμένα όργανα μπορούν να παρουσιά-
σουν ψηφιακές εικόνες μεμονωμένων κυττάρων,
επιτρέποντας την ανάλυση της εντόπισης του σήμα-
τος φθορισμού στο κυτταρόπλασμα ή την επιφάνεια
του κυττάρου.3

Τα δεδομένα μπορούν να αποτυπωθούν σε μία
διάσταση παράγοντας ένα ιστόγραμμα κατανομής
συχνοτήτων, ή σε δύο διαστάσεων στικτογράμματα
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(dot-plots), ή και σε τρεις διαστάσεις. Οι περιοχές
μελέτης κυττάρων (regions) μπορούν να διαχωρισθ-
ούν διαδοχικά, με βάση την ένταση φθορισμού,
δημιουργώντας σειρά «αποσπάσεων» υποπληθυ-
σμών, τις ονομαζόμενες οριοθετήσεις (gates).
Υπάρχουν εξειδικευμένα πρωτόκολλα οριοθετήσεων
για διαγνωστικούς και κλινικούς σκοπούς. Συνήθως
χρησιμοποιείται λογαριθμική κλίμακα. Λόγω της αλ-
ληλεπικάλυψης των φασμάτων εκπομπής των φθορι-
ζουσών ουσιών, τα σήματα πρέπει να υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική καθώς και υπολογιστική αντιστάθμι-
ση (compensation). Συνήθως τα δεδομένα, που
συλλέγονται σε πρωτογενή μορφή αποθηκεύονται
και μπορούν να αναλυθούν εκ νέου, με χρήση ποι-
κιλίας προγραμμάτων ανάλυσης.

Ο κατάλογος των παραμέτρων που προσδιορίζον-
ται με ΚΡ είναι πολύ μακρύς και επιμηκύνεται
συνεχώς:
• Όγκος και μορφολογική πολυπλοκότητα
• Αντιγόνα της κυτταρικής επιφάνειας 
• Ενδοκυττάρια και πυρηνικά αντιγόνα (κυτταρο -

κίνες, δευτερογενείς μεσολαβητές κλπ)
• pH, ενδοκυττάριο Ca2+, δυναμικό και ρευστότητα

μεμβράνης
• Απόπτωση (ποσοτικοποίηση, μέτρηση αποι-

κοδόμησης DNA, δυναμικό μεμβράνης μιτοχον-
δρίων, μεταβολές διαπερατότητας, δραστικότητα
κασπασών)

• Βιωσιμότητα κυττάρων
• Οξειδωτική έκρηξη
• Πολυφαρμακευτική αντίσταση (multidrug resis-

tance – MDR) σε καρκινικά κύτταρα
• Ποικίλοι συνδυασμοί (DNA/επιφανειακά αντιγόνα)
• DNA (κυτταρικός κύκλος, κυτταρική κινητική,

πολ λαπλασιασμός)
• RNA
• Ανάλυση και διαχωρισμός χρωμοσωμάτων (κα-

τασκευή βιβλιοθήκης, χρώση χρωμοσωμάτων)
• Έκφραση και εντόπιση πρωτεϊνών
• Τροποποιήσεις πρωτεϊνών, φωσφοπρωτεΐνες
• Κυτταρικές χρωστικές όπως χλωροφύλλη ή φυκο-

ερυθρίνη
• Διαγονιδιακά προϊόντα in vivo, ειδικότερα της

Green Fluorescent Protein (GFP) 
• Ενζυμική δραστικότητα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ
 ΡΟΗΣ: ΜΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ––––––––––––

Θεωρητικά η πολυπαραμετρική ανάλυση με ΚΡ

είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Παρέχει περισσότερα δεδο-
μένα από μικρότερο δείγμα, σημαντικός παράγοντας
όταν το δείγμα είναι περιορισμένο. Η πολυπαραμε-
τρική ανάλυση επιτρέπει επίσης την ακριβέστερη
ταυτοποίηση κυτταρικών πληθυσμών, αποκλείοντας
ανεπιθύμητα κύτταρα, που συνδέουν κάποια
αντιδρα στήρια. Το πιο σημαντικό είναι ότι η τεχνο-
λογία αυτή μπορεί να ταυτοποιήσει κύτταρα με
πολύπλοκους φαινότυπους, όπως αυτοί που χαρακ-
τηρίζουν αιματολογικά νοσήματα ή που έχουν
σημασία για την ανοσία σε εμβόλια ή νοσήματα.

Η λογική των πολλαπλών παραμέτρων (όχι λιγό-
τεροι των 4 δεικτών) υπόκειται του πεδίου της πολυ -
παραμετρικής ΚΡ και έχει οδηγήσει δεκαετίες
συνεχούς προόδου από τα 1990 και πιο συγκεκριμέ-
να οδήγησε από τα πέντε στα 13 χρώματα (το 2001)
και στα 18 χρώματα (2006).4,5

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός -
Hardware

Πρόσφατη πρόοδος επέτρεψε τη μεταφορά της
τεχνολογίας από την έρευνα σε εμπορικό περιβάλ-
λον, πράγμα που κατέστησε την πολυπαραμετρική
ΚΡ περισσότερο προσιτή. 

Εξαιρετική πρόοδο έχει σημειώσει η τεχνολογία
των LASERs. Σήμερα τα LASERs είναι μικρά και πα-
ρέχουν σταθερές πηγές διέγερσης σε ευρεία ποι-
κιλία μήκους κύματος. Τα μπλε (488nm) και
ερυθρά (633nm) LASERs υπάρχουν τυπικά στους
εμπορικούς κυτταρομετρητές ροής. Πρόσφατη
αναφο ρά δείχνει ότι τα πράσινα (532nm) LASERs
παρέχουν πιο ευαίσθητη μέτρηση των χρωστικών
 επιτρέποντας καλύτερη ευκρίνεια (resolution) των
πληθυσμών με ασθενή χρώση σε σχέση με το φθορι-
σμό υποβάθρου (background). Επίσης τα υπεριώδη
(UV: 350nm) LASERs χρησιμοποιούνται σε ρουτίνα
για τη διέγερση των χρωστικών Hoechst, που χρησι-
μοποιούνται για τον προσδιορισμό περιεχομένου
DNA σε εφαρμογές κυτταρικού κύκλου. Αναφέρο -
νται και άλλα είδη LASERs και ένας συνδυασμός
από κατάλληλα LASERs μπορεί να διεγείρει ευρεία
κλίμακα φθοριζουσών ουσιών, παρέχοντας σημα -
ντικό δυναμικό για πολυσύνθετες (multiplexed) δο-
κιμασίες.

Η πιο πρόσφατη εμπορική πρόοδος αντιπροσω-
πεύεται από τα συστήματα υψηλού εργο-συνόλου,
που επιτρέπουν τη σειριακή ανάλυση εκατοντάδων
αν όχι χιλιάδων δειγμάτων με αυτόματο τρόπο, με-
τά τη χρώση τους επίσης με αυτόματο τρόπο. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται εξαιρετικά αυστηρός
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 έλεγχος ποιότητας του συνόλου του συστήμα-
τος.6,7,8

Αντιδραστήρια 

Η κατανόηση της απαίτησης πολλαπλών χρώσεων
για την πολυπαραμετρική ανάλυση, οδήγησε στην
 ανάπτυξη νέων φθοριζουσών ουσιών πέραν των
κλασσικών οργανικών χρωστικών (FITC, PE, APC)
και των δίδυμων (tandem) χρωστικών συντονισμού
ενέργειας, που αναπτύχθηκαν μέχρι τη δεκαετία του
’90. 

Αναφέρεται η ανάπτυξη μιας νέας τάξης ανόργα-
νων χρωστικών, βασισμένων στη νανοτεχνολογία,
των λεγομένων Quantum Dots (QDs), τα οποία
 φαίνονται «κομμένα και ραμμένα» για την πολυχρω-
ματική ΚΡ. Παρουσιάζουν ευρύτερα φάσματα
διέγερ σης και στενότερα φάσματα εκπομπής και πι -
θανά θα τύχουν ευρείας εφαρμογής όταν συνδεθούν
άμεσα με τα αντισώματα. 

Ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων

Καθώς η πολυπαραμετρική ανάλυση γίνεται
πολυ πλοκότερη, ο όγκος της παραγόμενης πληροφο-
ρίας αυξάνεται εκθετικά. Ένα τυπικό πείραμα τεσ-
σάρων χρωμάτων, που ταυτοποιεί θετικούς και
αρνητικούς πληθυσμούς παράγει 16 πιθανούς υποπ-
ληθυσμούς, ενώ πειράματα των 8 και 18 χρωμάτων
θα μπο ρούσαν να παράγουν 256 και 262144 πιθα-
νούς υποπληθυσμούς αντίστοιχα. Ευτυχώς ανα-
πτύσσονται σιγά σιγά στρατηγικές και εργαλεία για
την παρουσίαση και ανάλυση πολύπλοκων πολυπαρ-
αμετρικών ομάδων δεδομένων, που ίσως στο μέλλον
να βασίζονται όλο και περισσότερο σε λογισμικό
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πρόοδο στον τρόπο που παρουσιάζονται τα απο-
τελέσματα αποτελεί η παρουσίαση σε κλίμακα
logicle, δηλ. σε συνδυασμό λογαριθμικής κλίμακας
για τον έντονο φθορισμό και γραμμικής κλίμακας
για τις μετρήσεις εντάσεων φθορισμού κοντά στο
μηδέν. Αν και φαίνεται μυστηριακό υπήρξε επανα-
στατικό για την παρουσίαση και ανάλυση των
πολύπλοκων αποτελεσμάτων.9

«Χειροκίνητη» ανάλυση 

Η ανάλυση, που εξαρτάται από το χειριστή, εξαρ -
τάται κατά πολύ από το πώς προσδιορίζει ο χειρι-
στής την τιμή cut-off, που διαχωρίζει το θετικό από
τον αρνητικό πληθυσμό καθώς και από τον τρόπο

που θέτει τις διαδοχικές οριοθετήσεις, αναζητώντας
ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και πιθανά παρα-
λείποντας κάποιον άλλο σημαντικό πληθυσμό.
Επίσης είναι κοπιαστική και πιθανά να δημιουρ-
γούνται τεχνητοί πληθυσμοί (artefacts), σύγχυση
και προκατάληψη (bias). 

Αυτοματοποιημένη ανάλυση

Τα τελευταία χρόνια τεχνικές που έχουν ανα-
πτυχθεί για τις μελέτες γονιδιωματικής και πρωτεω-
μικής εφαρμόζονται και στην ΚΡ. 

Έτσι η τεχνική του clustering (δημιουργίας
συστοιχιών) προοδευτικά γίνεται προσπάθεια να
εφαρ μοσθεί με αυτόματο τρόπο σε πρωτογενή
 αρχεία (list mode). Ωστόσο τα αρχεία αυτά είναι
ακόμη πιο πολύπλοκα από τα δεδομένα των μικρο-
συστοιχιών και θα απαιτηθεί μεγάλη υπολογιστική
ισχύς.

Γίνεται επίσης προσπάθεια να ανακαλυφθούν τα
καταλληλότερα εργαλεία δημιουργίας συστοιχιών.
Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο να περιορισθούν οι
πηγές ποικιλότητας στον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα
αντιδραστήρια και το χειρισμό των δειγμάτων.

Παραμένουν πολλά και σημαντικά ερωτήματα
 πριν γίνει πραγματικότητα η αυτόματη ανάλυση
πολυ παραμετρικών δεδομένων της ΚΡ.10,11

Εφαρμογές 

Η τεχνολογία της ΚΡ έχει ευρείες εφαρμογές σε
πολλαπλά πεδία, συμπεριλαμβανομένων της ιατρικής
[αιματολογία,12,13 ανοσολογία,14 μικροβιολογία,15

δερ ματολογία,16,17,18 μεταμοσχεύσεις19,20 κ. ά}, της
μο ριακής βιολογίας, της βιολογίας των φυτών. 

Στη σημερινή εποχή η πολυπαραμετρική ΚΡ
μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο κλειδί για τη με-
λέτη των αιματολογικών κακοηθειών και ιδιαίτερα
στην ανίχνευση μικρών κυτταρικών πληθυσμών κατά
τη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών. Προ-
τείνεται εξ’ άλλου η διερεύνηση της δυναμικής των
ενδοκυττάριων μονοπατιών μετάδοσης μηνύματος
και η χαρτογράφηση των δικτύων της μετάδοσης
μηνύματος μεταξύ των κυττάρων, μέσω μελέτης της
κατάστασης φωσφορυλίωσης μορίων, όπως οι ενερ-
γοποιημένες από μιτογόνο κινάσες (mitogen-activa -
ted protein kinase – MAPK), οι Jun N-τελικές
κινάσες (JNK) και άλλες. Χαρτογραφώντας έκτοπους
καταρράκτες μετάδοσης μηνύματος σε κακοήθη νο-
σήματα και ομαδοποιώντας νοσήματα με κοινά
δίκτυα, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να χρησιμο-
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ποιηθεί για την επαναταξινόμηση νοσημάτων με βά-
ση τα ακριβή μοριακά χαρακτηριστικά αλλά και για
νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Επίσης η ΚΡ πι -
θανόν να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε
παραδοσιακές μεθόδους και νέες καινοτόμες τεχνο-
λογίες στο πεδίο της ευρύτερης κυτταρικής ανά -
λυσης.
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EΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η κυτταρομετρία (ΚΡ) αποτελεί δυναμικό πεδίο
που διαφοροποιείται και διαμορφώνεται σύμφωνα
με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη συσσωρευμένη
τεχνογνωσία και εμπειρία, αποτελώντας μεθοδο -
λογία ευρύτερης αναλυτικής κυτταρικής προσέγ -
γισης. 

Στα πλαίσια αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανοσοφαινοτυπική ταυτοποίηση και το χαρα -
κτηρισμό φυσιολογικών ή παθολογικών κυτταρικών
πληθυσμών και υποπληθυσμών στο περιφερικό
αίμα, στο μυελό των οστών, σε βιολογικά υγρά, αλλά
και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά κατάλ -

ληλη επεξεργασία και σε ιστούς. Η αναγνώριση
πραγματοποιείται με το συνδυασμό ποικιλίας
δεικτών (πολυχρωματική ανάλυση) ανάλογα με την
υπό διερεύνηση κυτταρική σειρά.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να δημιουρ -
γηθούν φαινοτυπικά πρότυπα έκφρασης/κατανομής
(patterns) φυσιολογικών, αντιδραστικών και πα -
θολογικών κυτταρικών πληθυσμών για να ανα -
γνωρίζεται ευδιάκριτα όποιου βαθμού παρέκκλιση
από το φυσιολογικό πρότυπο. Έτσι, βελτιώνεται η
δυνατότητα διάκρισης μεταξύ φυσιολογικών,
παθολογικών αλλά και αντιδραστικών κυττάρων.

Η κυτταρομετρία μπορεί ακόμη να προσδιορίσει
τη λειτουργική κατάσταση κυττάρων ελέγχοντας:

Εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής 
στη δερματολογία

Καψιμάλη Β. Εργαστήριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Η πολυπαραμετρική κυτταρομετρία αποτελεί μια δυναμική τεχνολογία που με
την εξέλιξή της πέρασε από το πεδίο της έρευνας και στην κλινική πρακτική. Η ανασκόπηση αυτή
αναφέρεται σε επιλεγμένες εφαρμογές της κυτταρομετρίας στη Δερματολογία τόσο σε ερευνητικό όσο
και σε κλινικό επίπεδο.
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Flow Cytometry Applications in Dermatology
Kapsimali V.

Multiparametric flow cytometry is a powerful technology that has made a
transition from a research tool to standard clinical testing. This report reviews the selected applications of
flow cytometry in dermatology regarding clinical practice and research areas.
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α) την παραγωγή ενδοκυτταρίων κυτταροκινών και
την ανοσολογική απόκριση TH1, TH2, TH17,
κ.ά.,

β) την ικανότητα πολλαπλασιασμού
γ) την κυτταροτοξική δράση
δ) τη δυνατότητα φαγοκυττάρωσης και οξειδωτικής

έκρηξης
ε) το status ενεργοποίησης

Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης
εκλεπτυσμένων μηχανισμών όπως η ενδοκυττάρια
μετα γωγή σημάτων ενεργοποίησης και η χαρτο -
γράφηση των δικτύων μετάδοσης μηνυμάτων μεταξύ
των κυττάρων. Εξ άλλου έχει προχωρήσει στην
ανίχνευση πρωτεϊνών σύντηξης και ογκοπρωτεϊνών.

Άλλες εφαρμογές είναι: η αναγνώριση και μέ -
τρηση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων,
ειδικών έναντι καρκινικών αντιγόνων Τ κυττάρων,
όπως και ο έλεγχος κλωνικότητας Τ πληθυσμών
(TCRVβ ρεπερτόριο).

Σημαντική είναι επίσης η προσφορά της
κυτταρομετρίας στη DNA ανάλυση (κυτταρικός
κύκλος και πλοειδία) και στη μελέτη της απόπτωσης.

Η ευρεία κυτταρική ανάλυση που προσφέρει η
πολυ παραμετρική κυτταρομετρία μπορεί να αξιο -
ποιηθεί στο αντικείμενο της Δερματολογίας:
1. Ως επικουρικό διαγνωστικό εργαλείο
2. Στο πλαίσιο των προγνωστικών δεικτών
3. Ως βοηθητικό στοιχείο στην εκτίμηση αποτε -

λεσματικότητας φαρμακευτικής αγωγής, ανοσο -
θεραπείας, εμβολίων

4. Στη διερεύνηση ανοσοπαθογενετικών μηχανισ -
μών νοσημάτων, δράσης φαρμάκων στο ανοσιακό
σύστημα

5. Στη μελέτη του δέρματος ως ιδιαίτερου και
σημαντικού τμήματος του ανοσιακού συστή -
ματος.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––

Τα Τ δερματικά λεμφώματα χαρακτηρίζονται
από ανοσοφαινότυπο μεταθυμικού Τ λεμφο -
κυττάρου δηλ. είναι αρνητικά στους δείκτες CD1α,
Tdt, CD34.

Για την ανοσοφαινοτυπική μελέτη τους χρησιμο -
ποιείται panel με συνδυασμούς μονοκλωνικών αντι -
σωμάτων που χρησιμεύουν στην τυποποίηση:
1. Της κυτταρικής σειράς που ανήκουν τα παθο -

λογικά κύτταρα και του σταδίου διαφοροποίησης
2. Του κλωνικού πληθυσμού

3. Της έκτοπης έκφρασης ή της διαταραχής στην
έκφραση δεικτών

4. Δεικτών που αποτελούν θεραπευτικούς στόχους
ή είναι δείκτες πρόγνωσης.
Το European Leukemia Net προτείνει στο panel

διάγνωσης να χρησιμοποιούνται αφ’ενός μεν δείκτες
ειδικοί για κάθε κυτταρική σειρά που βοηθούν στη
οριοθέτηση του υπό εξέταση πληθυσμού (π.χ.sCD3
ή cCD3) και αφ’ετέρου δείκτες που επιτρέπουν το
λεπτομερέστερο ανοσοφαινοτυπικό χαρακτηρισμό
(πχ. CD7, CD26).

Η χρήση του δείκτη CD45 σε συνδυασμό με το
SSC βοηθάει στην αναγνώριση των παθολογικών και
φυσιολογικών πληθυσμών του δείγματος και στο
διαχωρισμός τους. Σε αρκετά κέντρα χρησιμο -
ποιούνται πλέον panel με συνδυασμούς 8 φθοριο -
χρωμάτων όπως προτείνεται από το Euro Flow.

Η πολυχρωματική κυτταρομετρία επιτρέπει
επίσης τη μελέτη της κλωνικότητας (μέσω ανάλυσης
του TCRVβ ρεπερτορίου) σε συνδυασμό με δείκτες
που χαρακτηρίζουν το παθολογικό κύτταρο (πχ
CD3+CD4+CD7-) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η
δυνατότητα ανίχνευσης ακόμη και πολύ μικρών
παθολογικών πληθυσμών που μπορεί να βρίσκονται
σε υπόστρωμα φυσιολογικών κυττάρων.

Η ΚΡ θεωρείται πλέον σημαντικός αρωγός στη
διάγνωση, σταδιοποίηση και πρόγνωση των
Δερματικών Λεμφωμάτων.1

Η αναγνώριση της προγνωστικής σημασίας που
έχει η παρουσία νεοπλασματικών κυττάρων στο
περιφερικό αίμα οδήγησε στην αναθεώρηση των
κριτηρίων σταδιοποίησης και ταξινόμησης των
ασθενών με σπογγοειδή μυκητίαση/MF, σύνδρομο
Sezary/SS από ISCL/EORT.2 Η πρόταση αυτή
συμπεριέλαβε την εμπλοκή του περιφερικού αίματος
(Β) ως μείζονα προγνωστική παράμετρο και όρισε
νέα κριτήρια Β/σταδιοποίησης.

Μεγάλη σημασία έχει επομένως ο ανοσοφαι -
νότυπος περιφερικού αίματος για την ανίχνευση
παθολογικών κυττάρων CD3+CD4+CD7- και
CD3+CD4+CD26- αλλά και η μελέτη του TCRVβ
ρεπερτορίου για την ανάδειξη μονοκλωνικoύ
πληθυσμού Τ κυττάρων σε ασθενείς με MF.3

Η ΚΡ μπορεί επίσης να προσδιορίσει νεοπλασ -
ματικά κύτταρα σε δείγματα βιοψίας δέρματος.4

Αναφορικά με το SS για την ακριβέστερη
εκτίμηση του νεοπλασματικού φορτίου στο αίμα,
σύμφωνα με τις συστάσεις ταξινόμησης/σταδιο -
ποίησης ISCL/EORT, προτιμάται η ανοσοφαινο -
τυπική ανίχνευση παθολογικού Τ πληθυσμού. 

Τυπικά, τα παθολογικά κύτταρα είναι CD2+
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CD3+ (dim) CD5+CD4+CD8- και CD7- CD26-. Η
έκφραση του CD4 μπορεί να είναι ασθενέστερη του
φυσιολογικού και συχνά εκφράζεται το δερματικό
λεμφοκυτταρικό αντιγόνο (CLA) και o skin homing
receptor CCR4. Ο δείκτης CD25 εκφράζεται σε
αρκετές περιπτώσεις.

Σε μια πολύ πρόσφατη Ευρωπαϊκή πολυκεντρική
εργασία μελετήθηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα
των χαρακτηριστικών ανοσοφαινοτυπικών μεταβολών
αλλά και των μοριακών βιοδεικτών στα κύτταρα
Sezary με σκοπό να εκτιμηθεί αν αυτά τα διαγνω -
στικά panels θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν ως
επιπρόσθετα διαγνωστικά κριτήρια.5

H ΚΡ χρησιμεύει για την εκτίμηση του θερα -
πευτικού αποτελέσματος με τον προσδιορισμό του
νεοπλασματικού φορτίου που εξαρτάται βέβαια από
την ανοσοφαινοτυπική παρέκκλιση, που όμως φαί -
νεται να διατηρείται βασικά σταθερή με ελάσσονες
αλλαγές στην έκφραση δεικτών που χαρακτηρίζουν
τα παθολογικά κύτταρα.5,6,7,8

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι και οι δείκτες
CD158k/KIR3DL2, CD160, CD164 και FCRL3 μπο -
ρεί να χρησιμοποιηθούν για το χαρακτηρισμό του
πα θολογικού κυττάρου και ως εκ τούτου για την
παρακολούθηση των ασθενών.9,10,11

Αναφέρεται ακόμη ότι σε πρώιμα στάδια δερμα -
τικών λεμφωμάτων τα μοναδικά σκεδαστικά χα -
ρακτηριστικά (scatter profile) των παθολογικών
κυττάρων μπορεί να δώσουν πληροφορίες που θα
βοηθήσουν στη διάγνωση και παρακολούθηση των
ασθενών.12

Η ανάλυση των κλασσικών λεμφοκυτταρικών
υποπληθυσμών στο περιφερικό αίμα ασθενών με
σπογγοειδή μυκητίαση δίνει επίσης στοιχεία για την
εξέλιξη της νόσου.13

Tέλος, η ΚΡ δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης
ανοσοπαθογενετικών μηχανισμών με τους οποίους
δρουν διάφοροι θεραπευτικοί χειρισμοί αλλά και
μέσω των οποίων αναδεικνύονται νέοι θεραπευτικοί
στόχοι.14,15,16,17,18

Συμπερασματικά, η ανοσοφαινοτυπική μελέτη
κυρίως με πολυχρωματική/πολυπαραμετρική
κυτταρομετρία επιτρέπει την αναγνώριση ακόμη και
μικρών παθολογικών Τ πληθυσμών και σε πρώιμα
στάδια της νόσου. Η δυνατότητα της ΚΡ να
ανιχνεύσει όχι μόνο επιφανειακούς αλλά και
ενδοκυττάριους δείκτες (π.χ, υποδοχείς, ένζυμα,
προϊόντα γονιδίων) δίνει νέα προοπτική και
αποτελεί πρόκληση στους τομείς της έρευνας, της
διάγνωσης, της πρόγνωσης και της παρακολούθησης
των ασθενών με Δερματικά Λεμφώματα.

ΨΩΡΙΑΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ΚΡ δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού ενδο -
κυτταρίων κυτταροκινών που παράγονται από
ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα μετά από διέγερση
με ποικιλία ενεργοποιητών (π.χ. μιτογόνα, αντιγόνα)
σε βραχείες καλλιέργειες στις οποίες προστίθεται
αναστολέας της συσκευής Golgi ώστε οι παραγό -
μενες κυτταροκίνες να συσσωρεύονται στο κυτταρό -
πλασμα και να μην εκκρίνονται. 

Η σήμανση γίνεται με φθορίζοντα μονοκλωνικά
αντισώματα (MoAbs) έναντι μορίων επιφανείας (π.χ.
CD3, CD4, CD8) και έναντι των υπό μελέτη κυτταρο -
κινών. Την πιο σημαντική εφαρμογή αυτής της
μεθοδολογίας αποτελεί ο χαρακτηρισμός του τύπου
της ανοσολογικής απάντησης (π.χ. TH1, TH2, TH17,
TH22, TH9). 

Μια πολύ πρωτοποριακή παραλλαγή της ΚΡ
αποτελεί η σφαιριδομετρία (CBA: Cytometric Bead
Array) στην οποία με τη χρήση σφαιριδίων Latex
επικαλυμμένων με αντισώματα έναντι διαλυτών
μορίων, είναι δυνατή η μέτρηση (στον κυτταρο -
μετρητή) της συγκέντρωσης πολλών διαλυτών
μορίων ταυτόχρονα (π.χ., κυτταροκίνες, φωσφορυ -
λιωμένες κινάσες πρωτεϊνών) σε πολύ μικρό όγκο
δείγματος (ορός, υπερκείμενα κυτταροκαλλιεργειών,
προϊόντα λύσης κυττάρων).

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή της ΚΡ
είναι η πολυπαραμετρική μελέτη ενδοκυτταρίων
σηματοδοτικών μονοπατιών φωσφορυλιωμένων
πρωτεϊνών, στην οποία συνδυάζεται η ενδοκυττάρια
χρώση διαφόρων προϊόντων φωσφορυλιωμένων
πρωτεϊνών που αποτελούν μόρια μετάδοσης
σημάτων (MARK, JNK, p38, STAT, ZAP-70) με την
επιφανειακή χρώση συγκεκριμένων δεικτών
λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών. Επίσης με
πολυχρωματική ΚΡ μπορεί να μελετηθούν και να
μετρηθούν με τους κατάλληλους συνδυασμούς
MoAbs, δενδριτικά κύτταρα (και οι υποπληθυσμοί
τους), μονοκύτταρα και οι υποδοχείς τους,
πολυμορφοπύρηνα, Τ ρυθμιστικά κύτταρα (Tregs),
οι κλασσικοί υποπληθυσμοί των λεμφοκυττάρων
(T,B, NK, γδ+Τ, CD3+CD4+, CD3+CD8+) και
άλλες κατηγορίες λεμφοκυττάρων (ενεργοποιημένα,
ΝκΤ παρθένα, μνημονικά, κεντρικής μνήμης,
τελικής διαφοροποίησης CLA+T, PD-1+T, TFH/T fol-
licular helper CD4+T κ.ά.).

Θα πρέπει να αναφερθεί και η δυνατότητα
χρήσης των τετραμερών – πολλαπλομερών/multi -
mers (πολυμερή αντιγόνου – MHC που συνδέονται
άμεσα με τον υποδοχέα/TCR των αντιγονοειδικών Τ
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κυττάρων) που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση
και μέτρηση των σπανίων ειδικών CD4 ή CD8
λεμφοκυττάρων έναντι ιικών ή καρκινικών
αντιγόνων.

Οι προαναφερόμενες μεθοδολογίες, τεχνικές και
εφαρμογές της ΚΡ έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές
εργασίες που αφορούν την ψωρίαση:
1. Για τη μελέτη ανοσοπαθογενετικών μηχανισμών

που διέπουν τη νόσο.19-27

2. Για τον προσδιορισμό δεικτών βαρύτητας και
δραστηριότητας της νόσου.28,29

3. Για τη διερεύνηση του τρόπου δράσης θερα -
πευτικών παρεμβάσεων, αλλά και της γενικό -
τερης επίδρασής τους στο ανοσιακό σύστημα και
στους μηχανισμούς ανοσορύθμισης.30-35

Διάφορες εφαρμογές της ΚΡ έχουν χρησι -
μοποιηθεί (στο περιφερικό αίμα και στο αρθρικό
υγρό) και για τη μελέτη της ψωριασικής αρθρίτιδας
και αφορούν την παθογένεια, τη δραστηριότητα
(ενεργότητα) και άλλες παραμέτρους της νόσου.36-38

ΜΕΛΑΝΩΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Μια από τις κύριες κλινικές εφαρμογές της
μεθόδου ανίχνευσης των αντιγονοειδικών Τ
αποκρίσεων, αφορά τον προσδιορισμό αυτών των
ανοσιακών απαντήσεων που εκλύονται μετά τη
χορήγηση των εμβολίων.

Μεταξύ των πλέον μελετημένων είναι τα εμβόλια που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του μελα νώματος.

Η ανοσοθεραπεία με εμβολιασμό πεπτιδίων του
μελανώματος προκαλεί την ανάπτυξη Τ κυττάρων
ειδικών για το χορηγούμενο αντιγόνο, τα οποία
μπορεί να μετρηθούν με ΚΡ.39-41

Με ΚΡ μπορεί επίσης να μετρηθούν και οι ανο -
σιακές απαντήσεις που προκαλούνται με άλλου
τύπου ανοσοθεραπεία.42-43

Βέβαια η σύγχρονη προσέγγιση αυτών των θεμά -
των απαιτεί συνδυασμό πολλών τεχνικών, ώστε να
προσδιορισθεί πιο σφαιρικά και ολοκληρωμένα η
ανοσιακή απόκριση σε κάθε περίπτωση.

Αξίζει επίσης να αναφερθούν και κάποιες άλλες
εφαρμογές της ΚΡ που βοηθούν στη μελέτη: μηχα -
νισμών δράσης φαρμάκων και αντίστασης σε
θεραπεία44,45 σχεδιασμού νέων τύπων ανοσο θε -
ραπείας46 και νέων θεραπευτικών στόχων47 αλλά και
στην ανίχνευση υπολειμματικών και κυκλοφο -
ρούντων κυττάρων της νόσου στα πλαίσια της δυνα -
μικής των μεταστάσεων του μελανώματος.48,49
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Εισαγωγή: Το Ειδικό Ιατρείο Αυτοάνοσων Πομφολυγωδών Νόσων της Β΄
Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α.Π.Θ. στελεχώθηκε και λειτουργεί με στόχο την καλύτερη
δυνατή διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των ασθενών με αυτοάνοσα πομφολυγώδη
νοσήματα.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα 2011-2014, διαγνώσθηκαν 57 ασθενείς (32 άνδρες και 25
γυναίκες) με ενδοεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες. Η επεξεργασία του αρχείου των
ασθενών προσφέρει την καταγραφή των επιδημιολογικών δεδομένων και των θεραπευτικών χειρισμών
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής τους. 
Αποτελέσματα: 51 ασθενείς έπασχαν από Κοινή Πέμφιγα (89%) και 6 από Φυλλώδη Πέμφιγα (11%). Ο
μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 57 έτη, με εύρος από 29 έως 84 έτη. Από το ατομικό ιστορικό,
τα συνοδά νοσήματα με αυξημένη συχνότητα ήταν: αρτηριακή υπέρταση (21%), οστεοπόρωση (8,7%),
σακχαρώδης διαβήτης (8,7%), στεφανιαία νόσος -οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου - αγγειοπλαστική (8,7%)
και δυσλιπιδαιμία (7%). Η θεραπευτική αντιμετώπιση, εκτός των συστηματικά χορηγούμενων
κορτικοστεροειδών, περιελάμβανε συνδυαστικά ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες για την επίτευξη
πλήρους ύφεσης της νόσου. 34 ασθενείς έλαβαν επιπρόσθετα αζαθειοπρίνη, 11 κυκλοφωσφαμίδη, 2
κυκλοσπορίνη, 2 μοφετιλική μυκοφαινολάτη, 2 κολχικίνη, ενώ σε 2 ασθενείς με ανθεκτικές περιπτώσεις
Πέμφιγας χορηγήθηκε ριτουξιμάμπη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες
περιπτώσεις έγιναν αιτία διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής και επιλογής εναλλακτικού θεραπευτικού
παράγοντα.
Συμπεράσματα: Η μελέτη του συνολικού προφίλ των ασθενών και των θεραπευτικών επιλογών και
εναλλαγών κατά την πορεία της νόσου, προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την αποτελεσματική
διαχείριση των νοσημάτων αυτών.
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EΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι ενδοεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματο -
πάθειες ή, όπως συνηθέστερα αναφέρονται, τα
πομφολυγώδη νοσήματα της ομάδας της Πέμφιγας,
περικλείουν μία σειρά αυτοάνοσων νοσημάτων
δυνητικά απειλητικών για τη ζωή, τα οποία χα -
ρακτηρίζονται από πομφόλυγες και διαβρώσεις των
βλεννογόνων και του δέρματος.1

Παθοφυσιολογικά, τα νοσήματα αυτά οφείλονται
στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων κατά συστατικών
με τα οποία τα δεσμοσωμάτια συνδέονται μεταξύ
τους σχηματίζοντας τις μεσοκυττάριες γέφυρες. Η
καταστροφή των μεσοκυττάριων γεφυρών προκαλεί

την αποκόλληση και το διαχωρισμό των κυττάρων
της ακανθωτής στιβάδας της επιδερμίδας, οδηγώντας
στο σχηματισμό ενδοεπιδερμιδικών πομφολύγων
που όταν ραγούν καταλείπουν διαβρώσεις.2

Η διαγνωστική προσέγγιση που επιβεβαιώνει την
κλινική υποψία της νόσου και καθορίζει τον κλινικό
της υπότυπο περιλαμβάνει: α) την ιστοπαθολογική
εξέταση πρόσφατης (<24 ωρών) και ανέπαφης
φυσαλίδας ή ιστοτεμαχίου αποτελούμενου κατά 1/3
του περιφερικού τμήματος πομφόλυγας και 2/3
περιβλαβικού ερυθήματος, β) τον άμεσο ανοσο -
φθορισμό ιστοτεμαχίου από περιβλαβικό ερύθημα,
γ) τον έμμεσο ανοσοφθορισμό και την ανοσο -
ενζυμική μέθοδο ELISA για την ορολογική ανί -
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Intraepidermal Bullous Diseases: Data 2011-2014 – Bullous 
Diseases Clinic of the 2nd Department of Dermatology and

Venereology, Aristotle University of Thessaloniki
Patsatsi A., Lamprou F., Stylianidou D., Kokolios M., Pavlitou-Tsiontsi A., 

Kalabalikis D., Sotiriadis D.

Introduction: The Bullous Diseases Clinic of the 2nd Department of Dermatol-
ogy and Venereology, Aristotle University of Thessaloniki, was staffed and operates with the aim of opti-
mal diagnostic approach and treatment of patients with Autoimmune Bullous Diseases (ABDs). 
Materials and Methods: During the period 2011-2014, 57 patients (32 men and 25 women) were diag-
nosed with intraepidermal bullous diseases. The processing of the patient file provides the recording of
epidemiological data and therapeutic manipulations during monitoring.
Results: There were 51 cases (89%) of Pemphigus Vulgaris (PV) and 6 (11%) of Pemphigus Foliaceus (PF).
The mean age of patients was 57 years, ranging from 29-84 years. Comorbidities with increasing frequen-
cy were: hypertension (21%), osteoporosis (8,7%), diabetes mellitus (8,7%), coronary heart disease - acute
myocardial infarction - angioplasty (8,7%) and dyslipidemia (7%). The treatment, other than systemic cor-
ticosteroids, included combination of immunosuppressive agents to achieve complete remission. 34 pa-
tients also received azathioprine, 11 cyclophosphamide, 2 cyclosporine, 2 mofetil mycophenolate, 2
colchicine, while 2 patients with refractory cases of Pemphigus were given rituximab. Adverse events ob-
served in some cases became a reason to discontinue the medication and to choose an alternative thera-
peutic agent.
Conclusions: The study of patients’ overall profile, treatment options and therapeutic rotations during
the course of the disease, provides important information for the effective management of bullous der-
matoses.
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θεραπευτική προσέγγιση

KEY WORDS • Intraepidermal bullous diseases, epidemiologic data, therapeutic approach

3-final_3.qxd  6/10/2016  3:51 μμ  Page 206



χνευση ειδικών αυτοαντισωμάτων (Dsg1, Dsg3,
Plakines, Dsc3, BP230) και δ) την ανοσοαποτύπωση,
μία μέθοδο Western-blot που προσδιορίζει την
ταυτότητα και το μοριακό βάρος των υπεύθυνων
αντιγόνων.2,3

Θεραπευτικά, τα συστηματικώς χορηγούμενα
κορτικοστεροειδή αποτελούν πρώτη επιλογή μέχρι να
επιτευχθεί κλινικός έλεγχος της νόσου και δια -
τηρούνται μετά τη σταθεροποίηση σε μειούμενες
δόσεις με σκοπό τη διατήρηση της ύφεσης. Σε
περίπτωση αποτυχίας ελέγχου της δραστηριότητας της
νόσου, υποτροπών ή επί ορισμένων αντεν δείξεων,
χορηγούνται συνδυαστικά ανοσοκα τα σταλτικοί
παράγοντες όπως αζαθειοπρίνη, μο φε τιλική μυκο -
φαινολάτη, κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη, δαψόνη,
ριτουξιμάμπη, ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη και
πλασμαφαίρεση.3

Το Ειδικό Ιατρείο Αυτοάνοσων Πομφολυγωδών
Νόσων της Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων
Νόσων Α.Π.Θ. που λειτουργεί στο Γενικό Νοσο -
κομείο "Παπαγεωργίου" της Θεσσαλονίκης, αποτελεί
ένα οργανωμένο κέντρο υποδοχής, διάγνωσης,
νοσηλείας και παρακολούθησης ασθενών με
αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα από το με -
γαλύτερο μέρος της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας.
Σε συνεργασία με το Ανοσολογικό Εργα στήριο του
Γενικού Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου" διενεργείται
μία ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση των
ασθενών η οποία θέτει το υπόβαθρο για την περαι -
τέρω εξατομικευμένη θεραπευτική διαχείριση του
φάσματος των νοσημάτων αυτών. Στα πλαίσια της
μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών, οι
θεραπευτικές επιλογές που ακολου θούνται, στο -
χεύουν στην επίτευξη πλήρους ύφεσης της νόσου με
γνώμονα τη διατήρηση της υγείας των ασθενών. 

Σκοπός της παρούσας καταγραφής είναι η απο -
τύπωση των επιδημιολογικών στοιχείων, του ιατρι -
κού αναμνηστικού και του εργαστηριακού προφίλ
των ασθενών, καθώς και των θεραπευτικών χει -
ρισμών που αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια της
παρακολούθησής τους, ώστε ο συνδυασμός των
πληροφοριών αυτών να συντελέσουν στην αποτε -
λεσματικότερη μελλοντική διαχείριση των αυτο -
άνοσων πομφολυγωδών νοσημάτων. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ––––––––––––––––––––––––––––––

Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 57 ασθενείς
(n=57) που πληρούσαν δύο κριτήρια εισόδου: 

• ιστοπαθολογική εξέταση 

• ανοσολογικό έλεγχο (άμεσος, έμμεσος ανοσο -
φθορισμός ή ELISA) 
που τεκμηριώνουν τη διάγνωση «ενδο επι -

δερμιδική πομφολυγώδης δερματοπάθεια» και
καθορίζουν τον κλινικό υπότυπό της. 

Το χρονικό διάστημα συλλογής των ασθενών
ορίστηκε η τετραετία Ιανουάριος 2011- Δεκέμβριος
2014 και ο τόπος διεξαγωγής της μελέτης η
Β΄Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων
Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου"
Θεσσαλονίκης.

Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι των ασθε -
νών και καταγράφηκαν τα παρακάτω δεδομένα: το
φύλο, η φυλή, η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος
κατοικίας, η ημερομηνία και η ηλικία του ασθενούς
κατά τη διάγνωση του πομφολυγώδους νοσήματος, ο
κλινικός υπότυπός του, το πόρισμα της ιστοπα -
θολογικής εξέτασης, τα ανιχνευόμενα αυτοαντι σώ -
ματα και ο τίτλος αυτών, οι χορηγούμενοι θε  -
ρ α  πευτικοί παράγοντες (φάρμακο, δοσολογία,
τρόπος χορήγησης, ημερομηνία έναρξης αγωγής,
διάρκεια αγωγής, ημερομηνία διακοπής της
θεραπείας, ανεπιθύμητες ενέργειες), η συμμόρφωση
του ασθενούς σε αυτούς, η έκθυση νέων βλαβών
καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης και οι
υποτροπές (αριθμός, ημερομηνία υποτροπής, μήνες
από τη διάγνωση, δόση κατά την υποτροπή, δόση
κορτικοστεροειδούς για την επίτευξη ελέγχου της
νόσου). Επίσης, καταγράφηκαν τα συνοδά νοσήματα
από το ατομικό αναμνηστικό και το βάρος σώματος
του ασθενούς σε κάθε εκτίμηση της θεραπευτικής
δόσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Από τους 57 ασθενείς (n=57) με ενδο επι -
δερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες οι 32
ήταν άνδρες και οι 25 γυναίκες, με την αναλογία A:Γ
να είναι 1,27:1. Ο μέσος όρος ηλικίας του συνόλου
των ασθενών ήταν τα 57 έτη με εύρος από 29 έως 84
έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας ανά φύλο ήταν τα 56
έτη για τους άνδρες και τα 58 έτη για τις γυναίκες
(Πίνακας 1). Το 38,5% των ασθενών διαμένει στο
Νομό Θεσσαλονίκης, το 12,2% στο Νομό Κοζάνης,
ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς προέρχονται από όλη την
υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θράκη και τη
Μακεδονία έως τη Θεσσαλία και τη Ρόδο. Ο
συχνότερος κλινικός υπότυπος ήταν η Κοινή
Πέμφιγα (89%) ακολουθούμενος από τη Φυλλώδη
Πέμφιγα (11%). Από το ατομικό ιστορικό, τα συνοδά
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νοσήματα με αυξημένη συχνότητα που κατα -
γράφηκαν ήταν: αρτηριακή υπέρταση (21%), οστεο -
πόρωση (8,7%), σακχαρώδης διαβήτης (8,7%),
στεφανιαία νόσος - οξύ έμφραγμα του μυο καρδίου -
αγγειοπλαστική (8,7%) και δυσλιπι δαιμία (7%)
(Πίνακας 2).

Η θεραπευτική αντιμετώπιση πέραν των
συστηματικά χορηγούμενων κορτικοστεροειδών
περιε λάμβανε τη συνδυαστική θεραπεία με ανοσο -
κατασταλτικούς παράγοντες για την επίτευξη
πλήρους ύφεσης της νόσου. Η συνήθης αρχική
δόση κορτικοστεροειδών ήταν 1-1,5mg/kg/ημέρα
ισοδυνάμου πρεδνιζολόνης (prednisolone). 

Η επικουρική θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς
και ανοσορυθμιστικούς παράγοντες χρησιμοποιείται
κατά την περίοδο μείωσης της δόσης των κορτι -
κοστεροειδών (corticosteroid - sparing regimen),
κατά την προσπάθεια περιορισμού των ανεπι -
θύμητων ενεργειών και επιπλοκών που συνδέονται
με τη μακροχρόνια χορήγηση (>4 μήνες) αυτών
καθώς και σε ανθεκτικές περιπτώσεις.

Πρώτης επιλογής επικουρικό φάρμακο απο -
τέλεσε η αζαθειοπρίνη (azathioprine) η οποία
χορηγήθηκε σε 34 ασθενείς. Κυκλοφωσφαμίδη (cy-
clophosphamide) έλαβαν 11 ασθενείς, κυκλοσπορίνη
(cyclosporine) 2, μοφετιλική μυκοφαινολάτη (my-
cophenolate mofetil) 2, κολχικίνη (colchicine) 2,
ενώ σε 2 ασθενείς με ανθεκτικές περιπτώσεις
Πέμφιγας χορηγήθηκε ριτουξιμάμπη (rituximab). Η
διάρκεια χορήγησης της συνδυαστικής θεραπείας

ποικίλλει, με την αζαθειοπρίνη και την κυκλο -
φωσφαμίδη να έχουν χορηγηθεί από 1 μήνα έως 28
και 29 μήνες αντίστοιχα, την κυκλοσπορίνη και τη
μοφετιλική μυκοφαινολάτη έως 7 μήνες, την
κολχικίνη από 2 έως 13 μήνες, ενώ δύο ασθενείς
λαμβάνουν ριτουξιμάμπη (Διάγραμμα 1). Τα
θεραπευτικά σχήματα προσαρμόζονται σε κάθε
ασθενή ανάλογα με την ανταπόκριση και τον έλεγχο
της νόσου του ή εξαιτίας της εκδήλωσης ανεπι -
θύμητων ενεργειών, οι οποίες καθιστούσαν προ -
βληματική την περαιτέρω συνέχιση του αρχικά
επι λεγέντος σχήματος. Οι παρατηρούμενες ανε -
πιθύμητες ενέργειες της συστηματικά χορηγούμενης
θεραπευτικής αγωγής αναφέρονται στον Πίνακα 3
όπου επισημαίνονται οι σημαντικότερες αιτίες διακο -
πής των φαρμάκων. Πλασμαφαιρέσεις πραγματο -
ποιήθηκαν σε 1 ασθενή ενώ 10 ασθενείς υπο βλή-
 θηκαν σε θεραπεία κατά ώσεις κατά την υποτροπή
σε σοβαρές και ιδιαίτερα απειλητικές για τη ζωή
περιπτώσεις.

Σημαντική είναι η επικουρική εφαρμογή τοπικής
θεραπείας στους ασθενείς. Ψεκασμοί διαλύματος
υπερμαγγανικού καλίου 0,1% (potassium perman -
ganate) ή εφαρμογή διαλύματος εωσίνης 2%
(eosine) και επάλειψη κρεμών ισχυρών κορτικο -
στεροειδών σε συνδυασμό με τοπικό αντιβιοτικό
επιταχύνουν την εφελκιδοποίηση και επούλωση των
δερματικών βλαβών, μέχρι να επιτευχθούν τα
θεραπευτικά επίπεδα των συστηματικά χορηγού -
μενων φαρμακευτικών ουσιών.

Από το σύνολο των ασθενών που αντιμετω -
πίστηκαν θεραπευτικά και εμφάνισαν την πρώτη
υποτροπή, οι μισοί σχεδόν βρίσκονταν σε δόση
συντήρησης 5mg ισοδυνάμου πρεδνιζολόνης, εκ
των οποίων το 17,6% παρουσίασε και δεύτερη
υποτροπή, ενώ το 7% και τρίτη καθώς και τέταρτη
υποτροπή (Διάγραμμα 2). Ως υποτροπή ορίζεται η
έκθυση τουλάχιστον 3 νέων βλαβών/μήνα χωρίς
αυτόματη ύφεση εντός μίας εβδομάδος, ή η
επέκταση των εγκατεστημένων βλαβών σε ασθενή
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Επιδημιολογικά δεδομένα ασθενών

Κλινικός Αριθμός 
υπότυπος ασθενών Ποσοστό Αναλογία Μέσος όρος Εύρος

(n) % Α:Γ ηλικίας (έτη) ηλικίας (έτη)

Κοινή Πέμφιγα 51 89 1,21:1 56,7 30-84

Φυλλώδης Πέμφιγα 6 11 2:1 59,6 29-80

Σύνολο 57 100 1,27:1 57,0 29-84

Ð
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 1

Συννοσηρότητες ασθενών

Συνοδά νοσήματα Συχνότητα %

Αρτηριακή Υπέρταση 21,0
Οστεοπόρωση 8,7
Σακχαρώδης Διαβήτης 8,7
ΣΝ-ΟΕΜ-Bypass 8,7
Δυσλιπιδαιμία 7,0
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που έχει επιτύχει έλεγχο της νόσου. Η ταυτόχρονη
αύξηση του τίτλου των αντίστοιχων αυτοαντισωμάτων
(anti-Dsg1, anti-Dsg3) κατά την υποτροπή των

ασθενών επιβεβαιωνόταν εργαστηριακά, αναδει -
κνύοντας την κλινική σημασία της σύνδεσης του
τίτλου των αντιδεσμογλεϊνικών αντισωμάτων με την
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Διάγραμμα 1 – Διάρ-
κεια χορήγησης θε-
ραπευτικής αγωγής
σε μήνες.

Ανεπιθύμητες ενέργειες συστηματικά χορηγούμενης θεραπευτικής αγωγής

Ανεπιθύμητες ενέργειες Αριθμός ασθενών (n) Ποσοστό ασθενών (%)

Κορτικοστεροειδή (CST) 57 100
Ακμοειδές εξάνθημα 4 7
Καντιντίαση στόματος 4 7
Πετεχειώδες εξάνθημα 1 1,7
Ερπητική ουλοστοματίτιδα 1 1,7
Άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίων* 1 1,7
↑ CHO 1 1,7
↑ CHO, TGL,γGT* 1 1,7

Αζαθειοπρίνη (AZA) 34 59,6
↓ Ht* 2 5,8
Φαρμακογενής ηπατίτιδα* 1 2,9
Ναυτία-Έμετοι* 1 2,9
↑ SGOT,SGPT,γGT* 1 2,9
↑ AMS* 1 2,9

Κυκλοφωσφαμίδη (CTX) 11 19,2
Τριχορροή* 2 18
Ουρολοίμωξη* 1 9

Μοφετιλική μυκοφαινολάτη (MMF) 2 3,5
Οξεία πυελονεφρίτιδα* 1 50

Κολχικίνη (COL) 2 3,5
Διάρροιες* 1 50

*αιτία διακοπής χορήγησης φαρμάκου
CHO: χοληστερίνη, TGL: τριγλυκερίδια, AMS: αμυλάση, Ht: αιματοκρίτης
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ενεργότητα της Πέμφιγας. Αντίστοιχα η πτώση του
τίτλου ακολουθούσε τη φάση σταθεροποίησης και
ελέγχου της νόσου. Η παρατήρηση αυτή αφορά
κυρίως τα αντιδεσμογλεϊνικά αντισώματα κατά της
Dsg1, ο τίτλος των οποίων αυξανόταν κατά την υπο -
τροπή των βλαβών του δέρματος και όχι τα αυτο -
αντισώματα κατά της Dsg3, τα οποία συνδέονται με
τις βλάβες των βλεννογόνων και η αυξομείωση του
τίτλου τους δεν φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την
υποτροπή. 

Τη χρονική στιγμή της καταγραφής 46 (82%)
ασθενείς ελάμβαναν δόση συντήρησης (≤10mg

ισοδυνάμου) ενώ 1 ασθενής ελεγχόταν μόνο με το -
πική αγωγή (Διάγραμμα 3). Επίσης, σε εξέλιξη βρίσ -
κεται η έγκριση χορήγησης ριτουξιμάμπης σε
επι πλέον 2 ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν
στις συμβατικές θεραπευτικές επιλογές.

Αναφορικά με την παρουσία συνοδών παθήσεων
στους ασθενείς, παρατηρείται αυξημένη επίπτωση
νοσημάτων που σχετίζονται με το μεταβολικό
σύνδρομο και την οστεοπόρωση, χωρίς όμως να
εκτιμάται ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με την
αυτοάνοση πομφολυγώδη δερματοπάθεια αλλά
περισσότερο με καταστάσεις που επέρχονται λόγω
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Διάγραμμα 2 – Πο-
σοστό ασθενών που
εμφάνισαν υποτρο-
πή.

Διάγραμμα 3 – Πο-
σοστό ασθενών που
λαμβάνουν δόση
συντή ρησης.
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του σύγχρονου τρόπου ζωής και την πάροδο της
ηλικίας. Οι συννοσηρότητες που αναφέρονται σε
ασθενείς με ενδοεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις
δερματοπάθειες αφορούν κυρίως την ταυτόχρονη
παρουσία μιας δεύτερης αυτοάνοσης διαταραχής.
Πιο συγκεκριμένα έχει καταγραφεί συνύπαρξη με
μυασθένεια Gravis, θύμωμα, συστηματικό ερυθη -
ματώδη λύκο, ψωρίαση κ.ά σε ασθενείς με Κοινή και
Φυλλώδη Πέμφιγα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη
τη στενή παρακολούθηση και τον τακτικό έλεγχο των
ασθενών αυτών.4

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγμα -
τοποιήθηκε εντοπίστηκαν πολυάριθμες επιδη -
μιολογικές μελέτες ασθενών με αυτοάνοσα πομφο -
λυγώδη νοσήματα σε διάφορες χώρες.5-13

Οι ενδοεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματο -
πάθειες είναι τα συχνότερα αυτοάνοσα πομφο -
λυγώδη νοσήματα σε Κίνα, Μαλαισία, Μεσογειακές
χώρες, Ιράν, Κουβέιτ. Στο Ιράν μάλιστα, η Πέμφιγα
είναι οκτώ φορές συχνότερη από το Πομφολυγώδες
Πεμφιγοειδές. Αντίθετα, στις χώρες της δυτικής
Ευρώπης (Γερμανία, Ελβετία) κυριαρχεί το Πομφο -
λυγώδες Πεμφιγοειδές και οι υπόλοιπες υποεπι -
δερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες.

Η γεωγραφική κατανομή της Πέμφιγας είναι
άνιση. Η νόσος μπορεί να εκλυθεί ή να επιδεινωθεί
από ένα πλήθος πιθανών προδιαθεσικών παρα -
γόντων (γενετικοί, περιβαλλοντικοί, διατροφικοί,
ιονίζουσα ακτινοβολία, τραύμα, φυτοφάρμακα,
φαρμακευτικές ουσίες). Αυξημένη επίπτωση
Πέμφιγας εμφανίζουν μερικά έθνη όπως οι Εβραίοι
και οι Ιάπωνες. Οι χώρες που παρουσιάζουν
αυξημένη επίπτωση είναι η Ελλάδα (0,93/
100.000/έτος), η Τυνησία (0,67/100.000/έτος), η
Βουλγαρία (0,47/100.000/έτος), η Ιταλία (0,25/
100.000/έτος), η Τουρκία (0,24/100.000/έτος).
Ωστόσο τα στοιχεία στις περισσότερες μελέτες έχουν
καταγραφεί τουλάχιστον μια δεκαπενταετία έως και
εικοσαετία πριν, ορισμένες αφορούν καταγραφές σε
συγκεκριμένες περιοχές και όχι σε ολόκληρο τον
πληθυσμό της χώρας, ενώ και ο μικρός αριθμός των
ασθενών αποτελεί έναν από τους περιορισμούς των
επιδημιολογικών αυτών μελετών.

Πιο συχνή μορφή στις περισσότερες χώρες είναι
η Κοινή Πέμφιγα, κυρίως σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Ειδικότερα: Ιράν (Κοινή 92%, Φυλλώδης 7%),
Κουβέιτ (Κοινή 80%, Φυλλώδης 18%), Τουρκία

(Κοινή 83%, Φυλλώδης 8%), Βουλγαρία (Κοινή
77%, Φυλλώδης 17%). Εξαιρούνται η Νότια Αφρική
όπου συχνότερη είναι η Φυλλώδης Πέμφιγα (55%),
η Τυνησία με την ενδημική μορφή Φυλλώδους
Πέμφιγας (36%), η Βραζιλία (αγροτική) και άλλες
χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου καταγράφεται η
ενδημική μορφή fogo selvagem, η Φιλανδία με πιο
συχνή μορφή την Ερυθηματώδη Πέμφιγα και το
Μαρόκο με ίσες συχνότητες Κοινής και Φυλλώδους
Πέμφιγας.

Η μέση ηλικία έναρξης της Κοινής Πέμφιγας
είναι μικρή σε Κουβέιτ (36 έτη) και Ινδία, λίγο
μεγαλύτερη σε Ιράν (42 έτη), καθώς και σε Τουρκία,
Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Τυνησία και Νότια
Αφρική, ενώ μεγαλύτερη (>50 έτη) στις περισ σότερες
ευρωπαϊκές χώρες, Κορέα, Ιαπωνία. Όσον αφορά στο
φύλο, η υπεροχή των γυναικών είναι εμφα νής στις
περισσότερες χώρες και ακόμα μεγαλύτερη στην
Τυνησία όπου καταγράφεται διπλάσια.

Χρυσή σταθερά στη διαγνωστική προσέγγιση της
Πέμφιγας (όλων των μορφών) παραμένει ο άμεσος
ανοσοφθορισμός. Σήμερα, με την προσθήκη της
ανίχνευσης των ειδικών κυκλοφορούντων αυτο -
αντισωμάτων με τεχνικές ELISA, συμπληρώ νονται τα
διαγνωστικά κριτήρια και υπάρχει δυνατότητα και
ορολογικής παρακολούθησης της δραστηριότητας
της νόσου. Από πρόσφατη μελέτη μας, έχει κα -
ταδειχθεί ότι ο τίτλος των αυτοαντισωμάτων κατά της
Dsg1 συμβαδίζει με την εμφάνιση ή την κλινική
ύφεση των δερματικών βλαβών, ενώ ο τίτλος των
αυτοαντισωμάτων κατά της Dsg3, μπορεί να παρα -
μένει υψηλός και μετά την ύφεση των βλεννογόνιων
βλαβών.14

Η θεραπευτική στρατηγική που ακολουθείται
στις περισσότερες χώρες, ακολουθεί τις βασικές
αρχές των κατευθυντήριων οδηγιών για τα αυτο -
άνοσα πομφολυγώδη νοσήματα και οι μοναδικές
παρεκκλίσεις αφορούν πάντα περιπτώσεις που
σύμφωνα με την κρίση του θεράποντα Δερματολόγου
χρήζουν μιας διαφοροποιημένης θεραπευτικής
προσέγγισης. Ο θεραπευτικός αλγόριθμος που
προτείνεται στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες3

(2014) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας
Αφροδισιολογίας παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Η
συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών παρα -
μένει πρώτης γραμμής θεραπεία και η προσθήκη
των ανοσοκατασταλτικών παραγόντων δεύτερης και
τρίτης γραμμής έχει σκοπό την επίτευξη ύφεσης με
όσο το δυνατόν μικρότερη δόση κορτικοστεροειδών. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η χορήγηση
ριτουξιμάμπης (MabThera®), ενός anti-CD20
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μονοκλωνικού αντισώματος που συνιστά θεραπεία
υψηλού κόστους, στις περισσότερες χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης αποτελεί συνήθη και απλή
πρακτική, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες Νοτιοευρω -
παϊκές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και
χώρες της Μέσης Ανατολής όπου η έγκριση του
φαρμάκου αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρα γραφειο -
κρατική διαδικασία.

Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα διαχείρισης της
νόσου εξακολουθεί να αποτελεί η ίδια η φύση της, η
χρονιότητα και ο υποτροπιάζων χαρακτήρας της,
στοιχεία που εγείρουν τον προβληματισμό, αλλά
αποτελούν ταυτόχρονα και πρόκληση για την
αναγκαιότητα ανεύρεσης φαρμάκων που θα μας

απαλλάξουν από τις βραχυπρόθεσμες και τις
μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες των
συστηματικών κορτικοστεροειδών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η μελέτη του συνολικού προφίλ των ασθενών με
ενδοεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες,
το οποίο πρέπει να καθορίζει τη θεραπευτική
στρατηγική και τους χειρισμούς που επιλέγονται με
τρόπο υπεύθυνο και εξατομικευμένο, δίνει τη
δυνατότητα παροχής σημαντικών πληροφοριών για
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των νοσημάτων

Αικ. Πατσατσή, Φ. Λάμπρου, Δ. Στυλιανίδου και συν.
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Πέμφιγα: Θεραπευτικός αλγόριθμος

Πρώτης γραμμής θεραπεία
(1) Πρεδνιζό(λο)νη Αρχική δόση 0.5-1.5mg/kg/ημέρα. Η βέλτιστη δόση δεν έχει προσδιοριστεί.

Μείωση (tapering) κατά 25% ανά 15νθήμερο, όταν η δόση φτάσει <20mg η μείω-
ση γίνεται με πιο αργό ρυθμό. Να χορηγούνται ταυτόχρονα αναστολείς αντλίας πρ-
ωτονίων/Η2 αναστολείς, βιταμίνη D και ασβέστιο.

Δεύτερης γραμμής θεραπεία (σε ανθεκτική νόσο ή επί αντενδείξεων κορτικοστεροειδών)
(1) Αζαθειοπρίνη* 1-3mg/kg/ημέρα. Να προηγείται έλεγχος της δραστηριότητας του ενζύμου μεθυ-

λοτρανσφεράση της θειοπουρίνης (TPMT). Έναρξη με 50mg/ημέρα.
ή
(2α) Μοφετιλική μυκοφαινολάτη* 2g/ημέρα. Αύξηση ημερήσιας δόσης κατά 1caps/εβδομάδα για καλύτερη γαστρεν-

τερική ανοχή.
ή
(2β) Μυκοφαινολικό οξύ* 1440mg/ημέρα. Αύξηση ημερήσιας δόσης κατά 1caps/εβδομάδα για καλύτερη γα-

στρεντερική ανοχή.

Τρίτης γραμμής θεραπεία (σε ανθεκτική νόσο ή επί αντενδείξεων ανοσοκατασταλτικών)
(1) Anti-CD20 μονοκλωνικό 2x1 IV (μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων) ή 4x375mg/m2 (καθεμία με μεσοδιάστημα 

αντίσωμα 1 εβδομάδας). Να αποκλειστεί υπερευαισθησία σε πρωτεΐνες ποντικού. Η προ-
(Ριτουξιμάμπη) ϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια είναι μια σπάνια αλλά δυνητικά θανατ-

ηφόρα επιπλοκή.
(2) Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη 2g/kg/μήνα. Να αποκλειστεί ανεπάρκεια IgA πριν από τη θεραπεία. Έχει συγχο-

ρηγηθεί με ριτουξιμάμπη και κυκλοφωσφαμίδη.
(3) Πλασμαφαίρεση 2 κύκλοι σε 4 συνεχόμενες ημέρες (2,5πλάσιος συνολικός όγκος πλάσματος/

ημέρα), μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων. Έχει συγχορηγηθεί με ριτουξιμάμπη και
κυκλοφωσφαμίδη.

(4) Κυκλοφωσφαμίδη* 500mg IV εφάπαξ ή 2mg/kg/ημέρα από το στόμα. Να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
η πιθανότητα στειρότητας, αιμορραγικής κυστίτιδας και δευτεροπαθούς καρκίνου.

(5) Δαψόνη* 100mg/ημέρα ή ≤1,5mg/kg/ημέρα. Να προηγείται έλεγχος της δραστηριότητας
του ενζύμου G6PD.

(6) Μεθοτρεξάτη 10-20mg/εβδομάδα. Να χορηγείται φυλλικό οξύ 5-15mg την επόμενη ημέρα.

*ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες που συνήθως συγχορηγούνται με κορτικοστεροειδή καθώς με βάση τα τρέχοντα
στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε ύφεση της νόσου χωρίς να απαιτούνται υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών
(corticosteroid- sparing effect).
Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες και ριτουξιμάμπη ο εμβολιασμός με
ζώντα εμβόλια αντενδείκνυται, ενώ συστήνεται ο εμβολιασμός για εποχική γρίπη, H1N1, τέτανο και πνευμονιόκοκκο.
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αυτών. Η τακτική παρακολούθηση των ασθενών σε
Ειδικό Δερματολογικό Ιατρείο, όχι μόνο προάγει τη
συνεργασία και επικοινωνία με τους ασθενείς, αλλά
συμβάλλει και στην καλύτερη συμμόρφωση στη
θεραπευτική αγωγή. Θα ήταν σκόπιμο στο μέλλον να
πραγματοποιηθούν μεγαλύτερες και πλέον μακρο -
χρόνιες επιδημιολογικές μελέτες ώστε να απο τυπωθεί
πιο ολοκληρωμένα η «συμμετοχή» του ελληνικού
πληθυσμού στη χάραξη του παγκόσμιου γεωγραφικού
χάρτη επίπτωσης των αυτοάνοσων πομφολυγωδών
νοσημάτων και του τρόπου διαχείρισης αυτών.
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Υποεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες:
Στοιχεία 2011-2014 - Ειδικό Ιατρείο Αυτοάνοσων 
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Εισαγωγή: Το Ειδικό Ιατρείο Αυτοάνοσων Πομφολυγωδών Νόσων της Β΄
Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α.Π.Θ. στελεχώθηκε και λειτουργεί με στόχο την καλύτερη
δυνατή διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα 2011-2014, μελετήθηκαν 62 ασθενείς (28 άνδρες και 34
γυναίκες) με υποεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των
επιδημιολογικών δεδομένων και των θεραπευτικών χειρισμών κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
των ασθενών. 
Αποτελέσματα: 45 ασθενείς έπασχαν από Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές (72,6%), 7 ασθενείς από
Πεμφιγοειδές των βλεννογόνων (11,3%), 3 από Πεμφιγοειδές της κύησης (4,8%), 3 από IgA
πομφολυγώδη δερματοπάθεια (4,8%), 2 από Ουλωτικό πεμφιγοειδές (3,2%), 1 ασθενής από Επίκτητη
Πομφολυγώδη Επιδερμόλυση (Ε.Π.Ε), ενώ σε 1 ασθενή δεν κατέστη δυνατή η ακριβής διάγνωση. Ο
μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 72 έτη (4-90 έτη). Από το ατομικό ιστορικό, ως συνοδά
νοσήματα με αυξημένη συχνότητα καταγράφηκαν: αρτηριακή υπέρταση (38,7%), σακχαρώδης διαβήτης
(38,7%), στεφανιαία νόσος -οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου - αγγειοπλαστική (16%) και κολπική
μαρμαρυγή (9,6%). Βάση της θεραπείας αποτέλεσαν τα συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή,
ενώ σε ορισμένους ασθενείς η θεραπευτική αντιμετώπιση περιέλαβε συνδυαστικά ανοσο -
κατασταλτικούς παράγοντες για την επίτευξη πλήρους ύφεσης της νόσου. 7 ασθενείς έλαβαν
επιπρόσθετα αζαθειοπρίνη, 6 δαψόνη, 3 κολχικίνη, ένας ασθενής έλαβε δοξικυκλίνη και ένας
σουλφασαλαζίνη.
Συμπεράσματα: Από τη μελέτη του προφίλ των ασθενών και των τροποποιημένων θεραπευτικών
προσεγγίσεων κατά την πορεία της νόσου εξάγονται σημαντικές πληροφορίες ως προς την
αποτελεσματική διαχείριση των νοσημάτων αυτών, γεγονός που ενισχύει την αναγκαιότητα στελέχωσης
ενός εξειδικευμένου ιατρείου Πομφολυγωδών Νοσημάτων, που θα παρέχει τη βέλτιστη διαγνωστική και
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι υποεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματο -
πάθειες, όπως συνηθέστερα αναφέρονται τα πομφο -
λυγώδη νοσήματα της ομάδας του πεμφιγοειδούς,
περι κλείουν μία σειρά αυτοάνοσων νοσημάτων
ποικίλης βαρύτητας, τα οποία χαρακτηρίζονται από
τεταμένες πομφόλυγες και διαβρώσεις των βλεν -
νογόνων και του δέρματος.1-3

Η απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος
οδηγεί στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων κατά
συστατικών με τα οποία τα κύτταρα της βασικής
μεμβράνης παραμένουν προσκολλημένα στο άνω
τμήμα του χορίου, διαταράσσοντας εν τέλει την

αρχιτεκτονική των κυττάρων της σε σχέση με τα δύο
πέταλα της μεμβράνης- διαυγές και πυκνό. Η
καταστροφή της αρχιτεκτονικής του δερματο-επι -
δερμιδικού συνδέσμου οδηγεί τελικά στο σχημα -
τισμό υποεπιδερμιδικών πομφολύγων, που
κα τα λείπουν βαθιές διαβρώσεις.1-5

Η διαγνωστική προσέγγιση, που επιβεβαιώνει την
κλινική υποψία της νόσου και καθορίζει τον κλινικό
της υπότυπο, περιλαμβάνει: α) την ιστοπαθολογική
εξέταση πρόσφατης (<24 ωρών) και ανέπαφης φυ -
σαλίδας ή ιστοτεμαχίου αποτελούμενου κατά 1/3
του περιφερικού τμήματος πομφόλυγας και 2/3
περι βλαβικού ερυθήματος, β) τον άμεσο ανοσο -
φθορισμό ιστοτεμαχίου (gold standard διάγνωσης)
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Αικ. Πατσατσή, Μ. Κοκολιός, Δ. Στυλιανίδου και συν.

Subepidermal Bullous Diseases: Data 2011-2014 – Bullous 
Diseases Clinic of the 2nd Department of Dermatology and

Venereology, Aristotle University of Thessaloniki
Patsatsi A., Kokolios M., Stylianidou D., Lamprou F., Giannakou A., 

Kalabalikis D., Sotiriadis D.

Introduction: The Autoimmune Bullous Diseases Clinic of the 2nd Department
of Dermatology and Venereology of Aristotle University of Thessaloniki is organized and operates in order
to provide patients diagnosed with Autoimmune Bullous Diseases (ABDs) with the optimal diagnostic ap-
proach and treatment. 
Materials and Methods: During the period 2011-2014, 62 patients (28 men and 34 women) were diag-
nosed with subepidermal bullous diseases. Information concerning demographic data of the patients, di-
agnosis, comobidities and therapeutic interventions were recorded.
Results: 45 (72,6%) patients were diagnosed with Bullous Pemphigoid (BP), 7 (11,3%) with Mucous Mem-
brane Pemphigoid (MMP), 3 (4,8%) with Pemphigoid gestionis, 3 (4,8) with Linear IgA Dermatosis (LAD),
2(3,2%) with Cicatrial Pemphigoid (CP), 1 with Epidermolysis Bullosa Aquisita (EBA) and one patient re-
mained undiagnosed. Mean age of patients was 72 years, ranging from 4-90 years. Comorbidities with in-
creasing frequency were: Hypertension (38,7%), Diabetes (38,7%), Coronary Heart Disease -Acute
Myocardial Infarction - Angioplasty (16%), Atrial Fibrillation (9,6%) and Dementia- Parkinson disease (8%).
Apart from systemic corticosteroids the overall therapeutic scheme included immunosuppressive agents
in order to achieve complete remission. 7 patients received additionally azathioprine, 6 dapsone, 3
colchicine, 1 patient received doxicycline and 1 sulfasalazine. 
Conclusions: The study of the patient’s profile and the therapeutic modifications during the course of the
disease provides important information regarding the effective management of these diseases. Thus, a
well-organized and specialized Clinic constitutes a necessity in order to provide patients with the optimal
diagnostic and therapeutic approach. 

Summa ry

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Yποεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες, επιδημιολογικά δεδομένα,
θεραπευτική προσέγγιση.

KEY WORDS • Subepidermal bullous diseases, epidemiologic data, therapeutic approach.
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από περιβλαβικό ερύθημα ή από φαινομενικά υγιές
δέρμα πλησίον της πρόσφατης πομφόλυγας γ) τον
έμμεσο ανοσοφθορισμό δ) την ανοσοενζυμική
μέθοδο ELISA για την ορολογική ανίχνευση ειδικών
αυτοαντισωμάτων (BP180, BP230) και δ) την ανοσο -
αποτύπωση, μία μέθοδο Western-blot που προσ -
διορίζει την ταυτότητα και το μοριακό βάρος των
υπεύ θυνων αντιγόνων.1-3,5

Η ταυτοποίηση της διάγνωσης καθορίζει σε
σημαντικό βαθμό τη θεραπευτική προσέγγιση της
νόσου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα
συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή
επιλέγονται ως θεραπεία πρώτης γραμμής ώστε να
επιτευχθεί κλινικός έλεγχος της νόσου και δια -
τηρούνται μετά τη σταθεροποίηση σε μειούμενες
δόσεις με σκοπό τη διατήρηση της ύφεσης. Σε πε -
ρίπτωση αποτυχίας ελέγχου της δραστηριότητας της
νόσου και υποτροπών ή επί ορισμένων αντενδεί -
ξεων, χορηγούνται συνδυαστικά ανοσοκατα σταλ -
τικοί παράγοντες όπως δαψόνη, αζαθειοπρίνη,
μο φετιλική μυκοφαινολάτη, κυκλοφωσφαμίδη,
μεθοτρεξάτη, ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη και
πλασμαφαίρεση.1,3,5

Το Ειδικό Ιατρείο Αυτοάνοσων Πομφολυγωδών
Νόσων της Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων
Νόσων Α.Π.Θ. που λειτουργεί στο Γενικό Νοσο -
κομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, αποτελεί
ένα οργανωμένο κέντρο υποδοχής, διάγνωσης,
νοσηλείας και παρακολούθησης ασθενών με
αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα καθώς και
κέντρο αναφοράς για το μεγαλύτερο μέρος της
Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Σε συνεργασία με
το Ανοσολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου διενεργείται μία ολοκληρωμένη
διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών, η οποία θέτει
το υπόβαθρο για την περαιτέρω εξατομικευμένη
θεραπευτική διαχείριση του φάσματος των νο -
σημάτων αυτών. Στα πλαίσια της μακροχρόνιας
παρακολούθησης των ασθενών, οι θεραπευτικές
εναλ λαγές που ακολουθούνται, στοχεύουν στην
επίτευξη πλήρους ύφεσης της νόσου με γνώμονα τη
διατήρηση της υγείας των ασθενών.

Σκοπός της παρούσας καταγραφής είναι η
αποτύπωση των επιδημιολογικών στοιχείων, του
ιατρικού αναμνηστικού και του εργαστηριακού προ -
φίλ των ασθενών, καθώς και των θεραπευτικών
χειρισμών, που αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια της
παρακολούθησής τους, ώστε ο συνδυασμός των
πληροφοριών αυτών να συμβάλλουν στην αποτε -
λεσματικότερη μελλοντική διαχείριση των ασθενών
με αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ––––––––––––––––––––––––––––––

62 ασθενείς (n=62), που προσήλθαν στο Ιατρείο
της Κλινικής, μελετήθηκαν. Κριτήρια ένταξης των
ασθενών ήταν: 

• Η ιστοπαθολογική εξέταση 
• Ο ανοσολογικός έλεγχος (άμεσος, έμμεσος

ανοσοφθορισμός ή ELISA) που τεκμηρίωσαν τη
διάγνωση «υποεπιδερμιδική πομφολυγώδης
δερματοπάθεια» και καθόρισαν τον κλινικό
υπότυπο αυτής.

Καταγράφηκαν οι ασθενείς, που διαγνώσθηκαν
με την ανωτέρω πάθηση κατά τη χρονική περίοδο
από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Δεκέμβριο
του 2014 στη Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφρο -
δισίων Νόσων Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου Παπα -
γεωργίου Θεσσαλονίκης.

Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι των
ασθενών και καταγράφηκαν τα παρακάτω δεδομένα:
το φύλο, η φυλή, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, η
ημερομηνία και η ηλικία του ασθενούς κατά τη
διάγνωση του πομφολυγώδους νοσήματος, ο
κλινικός υπότυπος αυτού, το πόρισμα της ιστοπα -
θολογικής εξέτασης, τα ανιχνευόμενα αυτοαντισώ ματα
και το φορτίο αυτών, οι χορηγούμενοι θε ρα πευτικοί
παράγοντες (δόση, ημερομηνία έναρξης, μήνες από
τη διάγνωση, ημερομηνία δια κοπής) και η
συμμόρφωση του ασθενούς σε αυτούς, η εμφάνιση
νέων βλαβών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρα -
κολούθησης και οι υποτροπές (αριθμός, ημερομηνία
υποτροπής, μήνες από τη διάγνωση, δόση υπο -
τροπής, νέα δόση κορτικοστεροειδούς). Επίσης,
καταγράφηκαν τα συνοδά νοσήματα των ασθενών και
το βάρος σώματος του ασθενούς σε κάθε επανα -
προσδιορισμό της θεραπευτικής δόσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Μελετήθηκαν αναδρομικά 62 ασθενείς (n=62) με
υποεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπά θειες,
28 άνδρες και 34 γυναίκες, με την αναλογία A:Γ να
είναι 1:1,2. Ο μέσος όρος ηλικίας του συ νόλου των
ασθενών υπολογίστηκε στα 72 έτη με εύρος από 4
έως 90 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας ανά φύλο ήταν
τα 76 έτη για τους άνδρες και τα 68 έτη για τις
γυναίκες (Πίνακας 1). Το 46,7% των ασθενών
διέμεναν στο Νομό Θεσσαλονίκης, το 29% στην
υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, ενώ οι υπό λοιποι
ασθενείς προέρχονταν από τη Δυτική Μακεδονία,
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την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τρεις
ασθενείς διέμεναν στη Θεσσαλία, ενώ ένας ασθενής
διέμενε στη Ρόδο και ένας στην Κρήτη. Ο συχνότερος
κλινικός υπότυπος ήταν το Πομφο λυγώδες
Πεμφιγοειδές (72,6%), ακολουθού μενος από το
Πεμφιγοειδές των Βλεννογόνων (11,3%), την
Γραμμική IgA Πομφολυγώδη δερματοπάθεια (4,8%),
το Πεμφιγοειδές της Κύησης (4,8%), το Ουλωτικό
Πεμφιγοειδές (3,2%), την Επίκτητη Πομφολυγώδη
Επιδερμόλυση (1,6%), ενώ σε έναν ασθενή δεν κατέ -
στη δυνατή η ακριβής διάγνωση της υποεπι δερμι -
δικής πομφολυγώδους δερματοπάθειας. Από το
ατομικό ιστορικό, τα συνοδά νοσήματα με αυξημένη
συχνότητα που καταγράφηκαν ήταν: Αρτηριακή
Υπέρταση (38,7%), Σακχαρώδης Διαβήτης (38,7%),
Στεφανιαία Νόσος -Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου -
Αγγειοπλαστική (16%) και Κολπική Μαρμαρυγή
(9,6%), Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη (9,6%),
Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (8%) (Πίνακας 2).
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 48% των

ασθενών εμφάνιζαν αυξημένη νοσηρότητα με 3 ή
περισ σότερα συνοδά νοσήματα, ενώ το 37% των
ασθενών κατά τη διάγνωση της ασθένειας είχε ελεύ -
θερο ατομικό ιστορικό. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση, πέραν των
συστηματικά χορηγούμενων κορτικοστεροειδών,
περιελάμβανε τη συνδυαστική θεραπεία με ανοσο -
κατασταλτικούς παράγοντες για την επίτευξη πλή ρους
ύφεσης της νόσου. Σε κάποιες περιπτώσεις υπο -
επιδερμιδικών δερματοπαθειών (Ε.Π.Ε, Γραμ μική
IgA) η δαψόνη χρησιμοποιήθηκε ως πρώτης γραμμής
θεραπεία και μόνο επί αντενδείξεων ή επι βοη θητικά
χρησιμοποιήθηκαν άλλες ανοσοκατα σταλτικές
αγωγές.1,5 Η συνήθης αρχική δόση κορ τι  κο -
στεροειδών ήταν 0,5-1mg/kg/ημέρα πρεδνι ζό νης
(prednisone). 

Η επικουρική θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς
και ανοσορυθμιστικούς παράγοντες χρησιμοποιείται
κατά την περίοδο μείωσης της δόσης των κορτικοστε-
ροειδών (corticosteroid-sparing regimen) στην προ-
σπάθεια περιορισμού των ανεπιθύμητων ενεργειών
και επιπλοκών που συνδέονται με τη μακροχρόνια
χορήγηση (>4 μήνες) αυτών, καθώς και σε ανθεκτι-
κή στη συνήθη θεραπεία νόσο.

Πρώτης γραμμής συνδυαστική θεραπεία αποτέ -
λεσε η αζαθειοπρίνη (azathioprine), η οποία
χορηγήθηκε σε 7 ασθενείς. Ακολούθως 6 ασθενείς
έλαβαν δαψόνη (dapsone), 3 κολχικίνη (colchicine),
ενώ σε έναν ασθενή χορηγήθηκε δοξικυκλίνη (do -
xicycline) και σε έναν σουλφασαλαζίνη (sulfa -
salazine). Η διάρκεια χορήγησης της συνδυαστικής
θεραπείας ποικίλλει, με την αζαθειοπρίνη και τη
δαψόνη να έχουν χορηγηθεί από 1 μήνα έως 18

Αικ. Πατσατσή, Μ. Κοκολιός, Δ. Στυλιανίδου και συν.
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Επιδημιολογικά στοιχεία ασθενών. Περίληψη κλινικών σημείων και συμπτωμάτων λοιμωδών αιτίων κολπικού εκ-
κρίματος

Κλινικός Αριθμός Μέσος όρος Εύρος 
υπότυπος ασθενών (n) Ποσοστό % Αναλογία Α:Γ ηλικίας (έτη) ηλικίας (έτη)

Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές 45 72,6 1:1 76,1 55-90

Πεμφ/δες Βλ/νων 7 11,3 1:1,3 67,4 48-82

Ουλωτικό πεμ/δες 2 3,2 1:1 66 49, 83

Γραμμική IgA Δερμ/θεια 3 4,8 1:2 51 4-77

Πεμφ/δες Κύησης 3 4,8 0:3 36,3 32-40

Επίκητη Πομφ/δης Επ/ση 1 1,6 0:1 70 70

Υποεπιδ/κη Πομφ/δης Δερ/θεια 1 1,6 0:1 60 60

Σύνολο 62 100 1:1,2 57,0 4-90

Ð
ß í

á ê
áò

 1

Συνοδές παθήσεις ασθενών

Συνοδά νοσήματα Συχνότητα %

Αρτηριακή Υπέρταση 38,7
Σακχαρώδης Διαβήτης 38,7
ΣΝ-ΟΕΜ-Αγγειο/κή 16
Άνοια- Ν. Parkinson 8
Kολπική Μαρμαρυγή 9,6
Καλ/θης Υπ/σια Πρ/τη 9,6
Αγ/κο Εγκ/κο Επ/διο 8
ΧΝΑ 8

Ð
ß í

á ê
áò

 2
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μήνες, την κολχικίνη από 6 έως 12 μήνες, ενώ ένας
ασθε νής έλαβε για 5 μήνες αγωγή με σουλφα -
σαλαζίνη και ένας έλαβε θεραπεία με δοξικυκλίνη
για ένα μήνα. Οι θεραπευτικές εναλλαγές καθορί -
ζονταν είτε από τη μη ανταπόκριση και τον έλεγχο
της νόσου είτε από την εμφάνιση ανεπιθύμητων
ενεργειών.

Σημαντική είναι η επικουρική εφαρμογή τοπικής
θεραπείας στους ασθενείς. Ψεκασμοί διαλύματος
υπερμαγγανικού καλίου 0,1% (potassium perman -
ganate) ή η εφαρμογή διαλύματος εωσίνης 2%
(eosine) και επάλειψη με κρέμες ισχυρών κορτικο -
στεροειδών σε συνδυασμό με τοπικό αντιβιοτικό
επιταχύνουν την εφελκιδοποίηση και επούλωση των
δερματικών βλαβών, μέχρι την επίτευξη επιπέδων
των συστηματικά χορηγούμενων φαρμακευτικών
ουσιών, ικανών να δράσουν αποτελεσματικά.

Από το σύνολο των ασθενών που αντιμετω -
πίστηκαν θεραπευτικά μόνο 13 άτομα (20%) εμφά -
νισαν υποτροπή της νόσου – με τους μισούς σχεδόν
ασθενείς να βρίσκονται σε δόση συντήρησης 5 mg
ισοδυνάμου πρεδνιζολόνης. Από αυτούς 2 άτομα με
υποεπιδερμιδική πομφολυγώδη δερματοπάθεια
εμφάνισαν δεύτερη υποτροπή (<1%), ενώ μόνο ένα
άτομο παρουσίασε και τρίτη υποτροπή (Διάγραμμα
1). Η υποτροπή ορίζεται ως η εμφάνιση τουλάχιστον
3 νέων βλαβων/μήνα ή μιας μόνο μεγάλης βλάβης
>10cm χωρις αυτόματη ύφεση εντος μίας εβδομάδος
η η επεκταση των εγκατεστημενων βλαβων σε ασθενη
που εχει επιτυχει ελεγχο της νόσου.6

Όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν 2ο και 3ο επει -

σόδιο υποτροπής, καθώς και η πλειονότητα των
ασθενών με ένα επεισόδιο υποτροπής (n=6)
αντιμετωπίζονταν με δόση συντήρησης (5mg
ΙΣ/ημέρα). Ένας ασθενής υποτροπίασε υπό
θεραπεία με 30mg ΙΣ/ημέρα, ενώ 3 ασθενείς υπο -
τροπίασαν αφού είχε διακοπεί πλήρως η θεραπεία
για τη νόσο (Διάγραμμα 2).

Αναφορικά με την παρουσία συνοδών παθήσεων
στους ασθενείς, παρατηρείται αυξημένη συννοση -
ρότητα αφού σχεδόν οι μισοί ασθενείς (48%), κατά
το χρόνο διάγνωσης, έπασχαν από 3 ή περισσότερα
συνοδά νοσήματα, γεγονός που σχετίζεται με τον
αυξημένο μέσο όρο ηλικίας των ασθενών που
πάσχουν από Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές και οι
οποίοι αποτελούν την πλειονότητα των ασθενών με
αυτοάνοσες υποεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις
δερματοπάθειες. Η επίπτωση του Σακχαρώδη
Διαβήτη στους ασθενείς της καταγραφής μας έφτασε
το 38,7%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το ανα -
φερόμενο στη βιβλιογραφία για τους ασθενείς με
Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές (20%). Σε αντίθεση με
τα ανωτέρω, παρατηρήθηκε μειωμένη συχνότητα
νευρολογικών νοσημάτων συγκριτικά με τα βιβλιο -
γραφικά στοιχεία (30-35%), αφού στη μελέτη μας
μόνο το 11,1% (8% του συνόλου) των ασθενών με
Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές ανέφερε ότι έπασχε
από Άνοια ή Ν. Parkinson, κάτι που ίσως μαρτυρά
την πιθανότητα τα νοσήματα αυτά να υποδιαγι -
γνώσκονται ή να διαγιγνώσκονται καθυστερημένα
στη χώρα μας συγκριτικά με άλλες χώρες. Η πολυ -
φαρμακία που χαρακτηρίζει τους ασθενείς αυτούς,
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καταγράφεται βιβλιογραφικά σε μεγάλο ποσοστό
στους ασθενείς με Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές και
αποτέλεσε ακόμη ένα στοιχείο της καταγραφής μας.
Η αυξημένη συννοσηρότητα και η αυξημένη επί -
πτωση του Σακχαρώδη Διαβήτη συμβαδίζει με τις
βιβλιογραφικές αναφορές που συνδέουν την πολυ -
φαρμακία και τα αντιδιαβητικά δισκία με το Πομφο -
λυγώδες Πεμφιγοειδές.1,7

ΣΥΖΗΤΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Στην τρέχουσα βιβλιογραφική ανασκόπηση που
πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκαν πολυάριθμες
επιδημιολογικές μελέτες ασθενών με αυτοάνοσα
πομφολυγώδη νοσήματα σε διάφορες χώρες.8-17

Οι υποεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματο -
πάθειες είναι οι συχνότερες πομφολυγώδεις δερμα -
τοπάθειες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Γαλλία,
Γερμανία, Ελβετία). Παγκοσμίως παρατηρείται
υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών στην
επίπτωση του Πομφολυγώδους Πεμφιγοειδούς με
εξαίρεση τη Γερμανία και την Κίνα. Στην παρούσα
καταγραφή δεν παρατηρείται διαφορά στον
επιπολασμό της νόσου σε άνδρες και γυναίκες (1:1).
Αντίθετα οι ενδοεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις
δερματοπάθειες είναι τα συχνότερα αυτοάνοσα
πομφολυγώδη νοσήματα σε Κίνα, Μαλαισία, Μεσο -

γειακές χώρες, Ιράν, Κουβέιτ. Στο Ιράν μάλιστα, η
Πέμφιγα είναι οκτώ φορές συχνότερη από το Πομφο -
λυγώδες Πεμφιγοειδές. Αντίθετα, στις χώρες της
δυτικής Ευρώπης (Γερμανία, Ελβετία) κυριαρχεί το
Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές και οι υπόλοιπες
υποεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες.
Χαρακτηριστικός είναι επίσης ο αυξημένος μέσος
όρος ηλικίας εμφάνισης του Πομφολυγώδους Πεμφι -
γοειδούς στις αναπτυγμένες χώρες (Γαλλία: 83 έτη,
Πορτογαλία: 79,6 έτη, Γερμανία: 77,3 έτη, Ην. Βα -
σίλειο: 77 έτη) σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες
χώρες (Τυνησία: 67,2 έτη, Κουβέιτ: 65 έτη, Ιράν:
59,4 έτη).8-17 Στην παρούσα καταγραφή ο μέσος
όρος ηλικίας των ασθενών με Πομφολυγώδες Πεμφι -
γοειδές ήταν τα 76,1 έτη.

Η γεωγραφική κατανομή του Πομφολυγώδους
Πεμφι γοειδούς ποικίλει. Η νόσος μπορεί να εκλυθεί
ή να επιδεινωθεί από ένα πλήθος πιθανών προδια -
θεσικών παραγόντων (γενετικών, ανοσολογικών,
φαρμα κευτικών, διατροφικών και περιβαλλοντικών
όπως η ιονίζουσα ακτινοβολία και το τραύμα). Νέες
μελέτες καταγραφής των περιστατικών Πομφολυ γώ -
δους Πεμφιγοειδούς στην Κεντρική Ευρώπη κατα -
δεικνύουν αυξημένη επίπτωση σε Γαλλία (21,7/
εκατ./έτος), Γερμανία (13,4/εκατ./έτος), Ελβετία
(12,1/εκατ./έτος) σε σύγκριση με την αναφερόμενη
από τη βιβλιογραφία επίπτωση στη Δυτική Ευρώπη
(6-7/εκατ./έτος) κατά την προηγούμενη δεκαετία.8-17

Αικ. Πατσατσή, Μ. Κοκολιός, Δ. Στυλιανίδου και συν.
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Στην παρούσα καταγραφή η επίπτωση των νέων
περιστατικών μόνο για την κλινική μας υπολογίστηκε
σε 9/εκατ. πληθυσμού/έτος. Στο παρακάτω διά -
γραμμα (Διάγραμμα 3) παρουσιάζονται συγκριτικά
στοιχεία της επίπτωσης των υποεπιδερμιδικών
αυτοάνοσων δερματοπαθειών στην παρούσα μελέτη
και σε διάφορες μελέτες ανά τον κόσμο.8

Η ανεύρεση αυτοαντισωμάτων έναντι των
αντιγόνων BP180 και BP230 στον ορό με την ανοσο -
ενζυμική μέθοδο ELISA αποτελεί τμήμα της δια -
γνωστικής προσέγγισης των υποεπιδερμιδικών
αυτοάνοσων δερματοπαθειών. Το αντιγόνο BP230
είναι μια ενδοκυτταρική πρωτεΐνη των ημιδεσμο -
σωματίων, που ενώ μπορεί να αποτελεί αντιγόνο-
στόχο σε ασθενείς με Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές,
δεν αποτελεί δείκτη ενεργότητας της νόσου. Αντίθετα
τα επίπεδα των κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων
έναντι του επιτόπου NC16A της διαμεμβρανικής
πρωτεΐνης BP180 έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται με
την ενεργότητα της νόσου και η παρακολούθηση των
επιπέδων τους είναι χρήσιμη στη θεραπευτική
αντιμετώπιση της νόσου.1,18,23 Στην παρούσα μελέτη,
σε 17 ασθενείς ανιχνεύθηκαν αντισώματα έναντι του
BP180, σε 6 ασθενείς έναντι του BP230 και σε 5
ασθενείς ανιχνεύθηκαν αντισώματα έναντι και των
δύο ανωτέρω αντιγόνων. Επαναληπτικός έλεγχος για
ανίχνευση των αντισωμάτων, ένα έτος μετά την έναρ ξη
της θεραπείας κρίθηκε σκόπιμο να πραγμα τοποιηθεί
σε 6 ασθενείς, εκ των οποίων μόνο σε έναν
ανιχνεύθηκαν αντισώματα έναντι του BP180 αντιγόνου.

Στη θεραπευτική αντιμετώπιση των υποεπιδερ -
μιδικών αυτοάνοσων δερματοπαθειών πρωτεύοντα
ρόλο έχουν τα συστηματικώς χορηγούμενα κορτικο -
στεροειδή. Για να επιτευχθεί έλεγχος της νόσου
στους ασθενείς της μελέτης χορηγήθηκαν 0,5-1mg/
kgr ΒΣ ισοδυνάμου πρεδνιζόνης με την προσ θήκη
και άλλων ανοσοκατασταλτικών παραγόντων κατά
περίπτωση όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Νεότερα
δεδομένα για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν
από Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδες ανα φέρουν πως η
(ολοσωματική) επάλειψη κρέμας ισχυρού κορτικο -
στεροειδούς υπερέχει σε ασφάλεια, εμφα νίζοντας
συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα με τη συστηματική
αγωγή.19 Επιπλέον ερευνάται η χορή γηση χα μη -
λότερων δόσεων κορτικοστεροειδούς για τον έλεγχο
της νόσου (0,5mg/kgr ΒΣ), με την πιθα νότητα
ισοδύναμης αποτελεσματικότητας, παρου σιάζοντας
όμως καλύτερα επίπεδα ασφάλειας και ανεπι -
θύμητων ενεργειών.20 Σε μικρές σειρές ασθε νών έχει
χορηγηθεί το anti-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα
rituximab σε δοσολογία 375mg/m2 επιφάνειας
σώματος/εβδομάδα για 4 εβδομάδες και το anti-IgE
αντίσωμα omalizumab σε δοσολογία 300mg/4-8
εβδομάδες. Και οι δύο ανωτέρω παρά γοντες
εμφάνισαν καλή αποτελεσματικότητα όμως ακόμη τα
στοιχεία είναι ανεπαρκή.21,22 Στον Πίνακα 3
αναγράφονται επιγραμματικά οι κατευθυντήριες
οδη γίες της θεραπείας του Πομφολυγώδους Πεμφι -
γοειδούς όπως αυτά αναθεωρήθηκαν το 2014 από
την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και
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Διάγραμμα 3 – Επίπτωση των νόσων ανά τον κόσμο.

Αυτοάνοση
Πομφ/δης Παρούσα
Δερματοπάθεια Μελέτη Γερμανία Ελβετία Κίνα Κουβέιτ Μαλαισία Ιράν

Πομφολυγώδες Μ.ο Ηλικίας: Μ.ο Ηλικίας: Μ.ο Ηλικίας: Ηλικία: Μ.ο Ηλικίας: Ηλικία: Μ.ο Ηλικίας:
Πεμφιγοειδές 76,1 έτη 77,2 έτη 74,6 έτη 10-84 έτη 66 έτη 40-80 έτη 59,4 έτη

Α:Γ, 1:1 Α:Γ, 1:1,3 Α:Γ, 1:1,25 Α:Γ, 1,5:1 Α:Γ, 1:5,75 Α:Γ, 1:1,2 Α:Γ, 1:1,36

Πεμφιγοειδές Μ.ο Ηλικίας: Μ.ο Ηλικίας: Μ.ο Ηλικίας: Ηλικία: Μ.ο Ηλικίας: 
Βλεννογόνων 67,4 έτη 76,3 έτη 76,3 έτη 14-52 έτη 45,5 έτη

Α:Γ, 1:1,3 Α:Γ, 4:5 Α:Γ, 1:1,15

Γραμμική IgA Ηλικία: Ηλικία: Ηλικία: Ηλικία: Μ.ο Ηλικίας: Ηλικία: Μ.ο ηλικίας: 
Δερματοπάθεια 4-77 31 έτη 31 ετη 1-78 12,7 έτη <30 έτη 22,4

Α:Γ, 1:2 Α:Γ 1:1 Α:Γ 1,7:1 Α:Γ 5:8 Α:Γ 1,5:1

Επ/τη Πομφο- Ηλικία: Ηλικία: Ηλικία: Ηλικία: Μ.ο ηλικίας: Μ.ο ηλικίας: 
λυγώδης Επ/ση 70 έτη 36 έτη 36 έτη 2-67 έτη 59,1 έτη 40,3 έτη

Α:Γ 0:1 Α:Γ 4:3 Α:Γ 0:3 Α:Γ 6:1
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Αφροδι σιολογίας (European Academy of Dermatol-
ogy and Venereology-EADV).24

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η μελέτη του συνολικού προφίλ των ασθενών με
υποεπιδερμιδικές πομφολυγώδεις δερματοπάθειες
και η ταυτοποίηση με τις νέες διαγνωστικές μεθό -
δους των ξεχωριστών νοσολογικών οντοτήτων, κά -
ποιες από τις οποίες αποτελούν σπάνια και δύσκολα
στη θεραπεία νοσήματα, καθορίζει τη θεραπευτική
στρατηγική και τους χειρισμούς που επιλέγονται με
τρόπο υπεύθυνο και εξατομικευμένο και δίνει τη
δυνατότητα παροχής σημαντικών πληροφοριών για

την αποτελεσματικότερη διαχείριση των νοσημάτων
αυτών. Η τακτική παρακολούθηση των ασθενών σε
ειδικό Δερματολογικό ιατρείο, όχι μόνο προάγει τη
συνεργασία και επικοινωνία με τους ασθενείς, αλλά
συμβάλ λει στην καλύτερη συμμόρφωση στη θερα -
πευτική αγωγή. Θα ήταν σκόπιμο στο μέλλον να
πραγματοποιηθούν μεγαλύτερες και μακροχρόνιες
επιδημιολογικές μελέτες ώστε να αποτυπωθεί πιο
ολοκληρωμένα η επίπτωση των αυτοάνοσων πομφο -
λυγωδών νοσημάτων στον ελλαδικό χώρο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Schmidt E., Zillikens D. Pemphigoid diseases Lancet 2013:
381: 320-332.
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Εντοπισμένη/περιορισμένη νόσος με ήπια συμπτωματολογία

Πρώτης γραμμής θεραπεία
– Ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή- σε μέτριας έντασης νόσο- επάλειψη ολοσωματικά εκτός του προσώπου (1,

validated)
– Σε εντοπισμένη νόσο, επάλειψη μόνο στις βλάβες (3, non validated)
Δεύτερης γραμμής θεραπεία
– Από του στόματος κορτικοστεροειδή (1, validated for prednisone)
– Τετρακυκλίνη και νικοτιναμίδιο (2, non validated)
– Δαψόνη, Σουλφοναμίδες (3, non validated)
– Τοπικά ανοσοτροποποιητικά (π.χ. τακρόλιμους) (4, non validated)

Γενικευμένη νόσος

Πρώτης γραμμής, Αρχική θεραπεία
– Ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή, επάλειψη ολοσωματικά εκτός του προσώπου (1, validated)
– Από του στόματος κορτικοστεροειδή (1, validated for prednisone)
Δεύτερης γραμμής θεραπεία, ως συμπληρωματική θεραπεία
– Συνδυασμός με ή εισαγωγή:

Αζαθειοπρίνη (1, non validated)
Μυκοφενολάτη (1, non validated)
Τετρακυκλίνη και νικοτιναμίδιο (2, non validated)
Μεθοτρεξάτη (3, non validated)
Χλωραμβουκίλη (3, non validated)

Τρίτης Γραμμής
– Συνδυασμός με ή εισαγωγή:

Anti-CD20 or anti-IgE μονοκλωνικό αντίσωμα (4, non validated)
Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνες (3, non validated)
Ανοσοπροσρόφηση (4, non validated)
Πλασμαφαίρεση (1, non validated)
Κυκλοφωσφαμίδη (3, non validated)

Στοιχειοθετημένη Υποστήριξη Αλγορίθμου: (1) Τυχαιοποιημένες προοπτικές μονοκεντρικές ή πολυκεντρικές μελέτες.
Αν η υπόθεση της μελέτης δεν αντιτίθεται στα αποτελέσματα άλλων μελετών, η χρήση της θεωρείται έγκυρη. (2) Τυχαιο-
ποιημένες προοπτικές μονοκεντρικές μελέτες (μη ποιοτικές μεθοδολογικά), αναδρομικές πολυκεντρικές μελέτες. (3)
Σειρές ασθενών, αναδρομικές μονοκεντρικές μελέτες. (4) Ανέκδοτες αναφορές περιστατικών. (5) Γνώμη ειδικών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η παρανεοπλασματική πέμφιγα (Π.Π.) είναι μια
σπάνια μορφή πέμφιγας (450 καταγεγραμμένα
περιστατικά), με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σε
άνδρες ηλικίας 45 έως 70 ετών. Στη βιβλιογραφία
έχουν καταγραφεί περιστατικά που αφορούν και
παιδιά, Ισπανικής κυρίως καταγωγής.1,2

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ–––––––––––––––

Υπάρχει σημαντική συσχέτιση της Π.Π. με το

αλληλόμορφο HLA-DRB1*03 αλλήλιο σε αντίθεση
με την κοινή πέμφιγα που εκφράζεται πιο συχνά το
αλληλόμορφο HLA-DRB1*04.2,3

Με βάση τον ορισμό της νόσου, η Π.Π. θεωρείται
απόλυτος δερματικός δείκτης ύπαρξης κακοήθειας
εσωτερικού οργάνου με την πλειονότητα των κα -
κοήθων εξεργασιών να προέρχονται από το λεμφικό ή
το αιμοποιητικό σύστημα. Η συσχέτιση με non-
Hodgkin λέμφωμα φθάνει το 29%, με νόσο Castleman
το 10% (αφορά κυρίως παιδιά) και ακολουθούν το
θύμωμα (6%), το σάρκωμα (6%), η κρυοσφαιριναιμία
Waldestrom (6%).2,4

Παρανεοπλασματική πέμφιγα - Μείζον πολύμορφο 
ερύθημα: Ομοιότητες και διαφορές

Ταμπουρατζή Ε.
Ματούλα Θ.
Σταυρόπουλος Π.Γ.

Ειδικευόμενη Δερματολογίας Αφροδισιολογίας νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»

Ειδικευόμενη Δερματολογίας Αφροδισιολογίας νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»

Αν. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»

Η παρανεοπλασματική πέμφιγα είναι μια σπάνια αυτοάνοση πομφολυγώδης
δερματοπάθεια που σχετίζεται αιτιολογικά με συστηματική κακοήθη νεοπλασία του οργανισμού. Έχει
ομοιότητες και διαφορές με την κοινή πέμφιγα και το μείζον πολύμορφο ερύθημα. Στόχος των
σύγχρονων θεραπειών είναι να αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης, προσφέροντας μια καλύτερη
ποιότητα ζωής στους ασθενείς.
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Paraneoplastic Pemphigus Major Erythema 
Multiforme Similarities and Differences

Tabouratzi E., Matoula Th., Stavropoulos P.G.

Paraneoplastic pemphigus is a rare autoimmune bullous disease that is causally
related with systemic neoplasia. It has similarities and differences with pemphigus vulgaris and erythema
multiformemajor. Target of modern therapies is to increase life expectancy by offering a better quality of
life for patients.

Summa ry

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Παρανεοπλασματική πέμφιγα, κοινή πέμφιγα, μείζον πολύμορφο ερύθημα.

KEY WORDS • Paraneoplastic pemphigus, pemphigus vulgaris, major erythema multiforme.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κλινικά, η νόσος αρχίζει με εικόνα επώδυνης
στοματίτιδας όπου οι βλάβες εντοπίζονται συχνά στα
πλάγια της γλώσσας. Διαβρώσεις και έλκη μπορεί να
διαπιστωθούν και σε άλλους βλεννογόνους του
σώματος: οισοφάγος, στομάχι, δωδεκαδάκτυλο,
κόλον. Συχνά οι βλάβες αφορούν και τον αναπνευ -
στικό βλεννογόνο, όπου και εκδηλώνονται ως απο -
φρακτική βρογχιολίτιδα.2,4,5

Οι δερματικές βλάβες στην Π.Π. χαρακτηρίζονται
από πολυμορφία, και μπορεί να έχουν τυπική εικόνα
πέμφιγας (πλαδαρές πομφόλυγες που εξελίσ σονται σε
διαβρώσεις), πομφολυγώδους πεμφι γοειδούς (ερυ -
θηματώδεις κηλίδες, βλατίδες, κνι δωτικές πλάκες που
εξελίσσονται σε μεγάλες τεταμένες πομφόλυγες και
οδηγούν σε διαβρώσεις), πολύμορφου ερυθήματος
(βλάβες “δίκην στόχου”, κηλίδες που εξελίσσονται σε
φυσαλίδες-διαβρώσεις-έλκη), νόσου μοσχεύματος
κατά ξενιστή (η οξεία νόσος μπορεί να εξελιχθεί σε
πομφόλυγες και ερυθροδερμία με απολέπιση
προσβάλλοντας άκρα-κορμό-βλεννογόνους), ομαλού
λειχήνα (πολυγω νικές, επίπεδες βλατίδες, που
μπορεί να συνο δεύονται από πομφόλυγες).6,7,8

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η διάγνωση της νόσου επιβεβαιώνεται εκτός από
το ιστορικό και την κλινική εικόνα, με την
ιστολογική εξέταση, τον άμεσο και τον έμμεσο
ανοσοφθορισμό, καθώς και με την ανοσοκαθίζηση
και την ELISA. Για την Π.Π. έχουν τεθεί διαγνωστικά
κριτήρια από το 1990 από τους Anhalt, et al τα
οποία αναθεωρήθηκαν το 2004 και παρατίθενται
αναλυτικά στον πίνακα 1.9,10

Η ιστολογική εικόνα στην Π.Π. δείχνει ακανθό -
λυση πάνω από τη βασική στοιβάδα της επιδερ -
μίδας, νέκρωση μεμονωμένων επιδερμιδικών
κυττάρων και κενοτοπιώδη εκφύλιση στη διαχω -
ριστική επιφάνεια επιδερμίδας-χορίου.4,11

Ο άμεσος ανοσοφθορισμός αποκαλύπτει καθή -
λωση ανοσοσφαιρινών lgG (lgG1 και lgG2) και του
συμπληρώματος C3 στα μεσοκυττάρια διαστήματα
της επιδερμίδας και μερικές φορές ανευρίσκεται
κοκκώδης γραμμική εναπόθεση C3 στη ζώνη της
βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας.6,11

Ο έμμεσος ανοσοφθορισμός είναι θετικός απο -
καλύπτοντας κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα στον
ορό των ασθενών, τα οποία δεσμεύονται στην κυτ -
ταρική επιφάνεια του πολύστοιβου πλακώδους επι -
θηλίου, όσο και στο απλό κυλινδρικό και με -
τα βατικό επιθήλιο. Η ανοσοκαθήλωση με τη
μέθοδο Western Blot είναι η βασική διαγνωστική
δοκιμασία όπου τα κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα
καθηλώνονται στις θέσεις χαρακτηριστικών
πολυπεπτιδίων (αντιγόνων): 
• Δεσμοπλακίνη l (MB: 250KDa)
• Δεσμοπλακίνη ll (MB: 210KDa)
• Ενβοπλακίνη (MB: 210KDa)
• Περιπλακίνη (MB: 190KDa)
• Πρωτεΐνη a2-macroglobulin-like1 (MB: 170KDa)
• BPAG1 αντιγόνο του πομφολυγώδους πεμφιγο -

ειδούς (MB: 230KDa)

Η ειδικότητα της τελευταίας μεθόδου φθάνει το
98% και η ευαισθησία της το 76%. Επίσης με την
ELISA ανιχνεύονται κυκλοφορούντα lgG αντισώματα
έναντι δεσμογλεΐνης 1 και 3.7,11,12

Μια πρόσφατη μελέτη που αφορά την εργαστη -
ριακή διάγνωση της Π.Π, προτείνει έναν διαγνω -
στικό αλγόριθμο της νόσου, χρησιμοποιώντας σαν “
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Ε. Ταμπουρατζή, Θ. Ματούλα, Π.Γ. Σταυρόπουλος

Διαγνωστικά κριτήρια παρανεοπλασματικής πέμφιγας.

1. Κλινικά: Προοδευτικά επιδεινούμενη στοματίτιδα με συμμετοχή κυρίως της γλώσσας.
2. Ιστολογικά: Ακανθόλυση ή “interface” δερματίτιδα.
3. Ανοσολογικά: Παρουσία αντισωμάτων έναντι πλακινών: δεσμοπλακίνη l (250KDa), δεσμοπλακίνη ll (210KDa),

ενβοπλακίνη (210KDa), περιπλακίνη (190KDa), και πρωτεΐνη a2-macroglobulin-like 1(170KDa). Επίσης α-
νιχνεύονται αντισώματα έναντι δεσμογλεΐνης-1, δεσμογλεΐνης-3, πλεκτίνης και το αντιγόνο του πομφολυγώδους
πεμφιγοειδούς BPAG1 (230KDa). Αντισώματα έναντι δεσμογλεΐνης-3 ανιχνεύονται θετικά με την ELISA, δεν
διαχωρίζουν όμως την Π.Π από τις άλλες μορφές πέμφιγας.

4. Συσχέτιση με νεοπλασίες: Η νόσος σχετίζεται με λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα όπως non-Hodgkin λέμφωμα, χρόνια
λεμφοκυτταρική λευχαιμία (2/3 των ασθενών), νόσο Castleman, θύμωμα, οπισθοπεριτοναϊκό σάρκωμα (1/3 των ασθ-
ενών).
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εργαλείο ” τον έμμεσο ανοσοφθορισμό (σε υπόστρω -
μα ουροδόχου κύστης αρουραίου), την ανοσοκα -
θήλωση και την ανοσοκαθίζηση. Ο αλγόριθμος
παρατίθεται στον πίνακα 2.13

Η παραπάνω έρευνα αποδεικνύει ότι η ανίχνευση
αντισωμάτων έναντι των πλακινών και ενβοπλακινών
ή πρωτεΐνης a2-macroglobulin-like1 (α2ML1) με την
ανοσοκαθίζηση, είναι ευαίσθητοι δείκτες για τη
διάγνωση της Π.Π. Ο συνδυασμός έμμεσου ανοσο -
φθορισμού και ανοσοκαθήλωσης είναι εξίσου

υψηλής ειδικότητας μέθοδος εργαστηριακής
επιβεβαίωσης της νόσου. Αντίθετα όταν ανιχνεύονται
μεμονωμένα τα αντισώματα (έναντι α2ML1, περι -
πλακίνης, δεσμοπλακίνης και αντιγόνων του πομφο -
λυγώδους πεμφιγοειδούς) δεν θεωρούνται ειδικά για
την Π.Π. Ο παραπάνω διαγνωστικός αλγόριθμος
προσφέρει και έναν γρήγορο τρόπο διαφορικής
διάγνωσης της νόσου από την κοινή πέμφιγα,
εφόσον σαν υπόστρωμα για τον έμμεσο ανοσο -
φθορισμό χρησιμοποιείται επιθήλιο ουροδόχου

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΜΦΙΓΑ - ΜΕΙΖΟΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΕΡΥΘΗΜΑ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
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Διαγνωστικός αλγόριθμος παρανεοπλασματικής πέμφιγας
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κύστης αρουραίου, το οποίο δεν περιέχει δεσμο -
γλεΐνες, που εκφράζονται στην κοινή πέμφιγα.13

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––

Η Π.Π. είναι σημαντικό να διαφοροδιαγνωσθεί
από τα νοσήματα με κοινό ανοσολογικό υπόβαθρο
και παρόμοια κλινική εικόνα. Η διαφορική διάγνωση
περιλαμβάνει την κοινή πέμφιγα, το πομφολυγώδες
πεμφιγοειδές, το πολύμορφο ερύθημα, τον ομαλό
λειχήνα, τη νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή. Το
ιστορικό, η κλινική εξέταση και η εργαστηριακή
διερεύνηση είναι στοιχεία που βοηθούν στη
διάγνωση της νόσου. Υπάρχει το 1/3 των ασθενών
στους οποίους το υποκείμενο νεόπλασμα που
προκαλεί τη νόσο δεν έχει διαγνωσθεί μέχρι την
εκδήλωση των συμπτωμάτων της Π.Π.12

Ένα πρώτο ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο
δερματολόγος είναι αν ο ασθενής πάσχει από
παρανεοπλασματική ή κοινή πέμφιγα. Ο πίνακας 3
δείχνει συνοπτικά τις διαφορές που μπορούν να
θέσουν τη διάγνωση της νόσου.2,3,4,11

Δεύτερη πρόκληση για το δερματολόγο είναι να
διαφοροδιαγνώσει την Π.Π από το πολύμορφο
ερύθημα (Π.Ε.). Το μείζον Π.Ε. είναι τύπος Π.Ε. με
εκτεταμένες δερματικές βλάβες, συστηματική
προσβολή και βλεννογονική συμμετοχή. Οι πιο
συχνοί αιτιολογικοί παράγοντες είναι: λοιμώξεις από
τον ιό του απλού έρπητα (90% των περιπτώσεων,
εμπλοκή συνήθως του τύπου 1), ενώ στα παιδιά
ενοχοποιείται το μυκόπλασμα της πνευμονίας.

Λιγότερο από το 10% των περιπτώσεων οφείλεται σε
φάρμακα, συνήθως ΜΣΑΦ, σουλφοναμίδες, αντιεπι -
ληπτικά, αντιβιοτικά. Το γενετικό υπόβαθρο των
ασθενών με Π.Ε. στο 66% των περιπτώσεων δείχνει
παρουσία HLA-DQB1*0301 αλληλίου του μείζονος
συ στήματος ιστοσυμβατότητας. Κλινικά, το Π.Ε. πε ρι -
λαμβάνει βλάβες “δίκην στόχου” στην ερυθημα το -
βλατιδώδη μορφή του, με σημείο Nikolsky αρνητικό
και συμμετρική προσβολή παλαμών-πελμάτων.
Υπάρχει και η φυσαλιδοπομφολυγώδης μορφή με
πομφόλυγες, που μετατρέπονται σε εφελκίδες. Οι
βλεννογόνοι, που προσβάλλονται πιο συχνά, είναι ο
στο ματικός (69%), ακολουθούν βλάβες στα γεν νητικά
όργανα (25%) και στους οφθαλμούς (17%). Θεωρείται
αυτοπεριοριζόμενο νόσημα, που εμφα νίζεται στην
τυπική του μορφή 3-5 ημέρες μετά την προσβολή και
υποχωρεί σε 1-2 εβδομάδες. Η ιστολογική εικόνα
είναι ανάλογη του σταδίου εξέλιξης του νοσήματος,
όμως απουσιάζει η ακανθό λυση, και μπορεί να
υπάρχει στο χόριο υπο επιδερμιδική πομφόλυγα. Ο
έμμεσος ανοσο  φθορισμός αποδεικνύει παρουσία
αντισωμάτων έναντι δεσμο πλακίνης l και ll, που είναι
παρόντα στην Π.Π. Ο πίνακας 4 δείχνει συνοπτικά τις
διαφορές Π.Π από Π.Ε.3,14,15

ΠΡΟΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η Π.Π. θεωρείται νόσημα με κακή πρόγνωση και
θνητότητα που κυμαίνεται από 75% έως 90%. Η
θνητότητα επέρχεται λόγω εξέλιξης της νεοπλασίας,
σηψαιμία, αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω αποφρα -

Ε. Ταμπουρατζή, Θ. Ματούλα, Π.Γ. Σταυρόπουλος
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Διαφορές παρανεοπλασματικής πέμφιγας από κοινή πέμφιγα

Παρανεοπλασματική πέμφιγα Κοινή πέμφιγα

Είναι πιο συχνή σε άνδρες Ίδια συχνότητα στα δυο φύλα
Τα αλληλόμορφα που εκφράζονται: Τα αλληλόμορφα που εκφράζονται: HLA-DRB10402,

HLA-DRB103, HLACw14 HLA-DQB10503
Τα αυτοαντισώματα που επικρατούν είναι lgG1 και lgG2 Τα αυτοαντισώματα που επικρατούν είναι lgG4
Οι κυρίαρχοι επίτοποι της δεσμογλεΐνης 3 διανέμονται Οι κυρίαρχοι επίτοποι εντοπίζονται στις Ν-τελικές 

ευρύτερα στην εξωκυττάρια περιοχή περιοχές της δεσμογλεΐνης 3
Διάχυτη προσβολή του στοματικού βλεννογόνου Περιοχές με φυσιολογικό και περιοχές με παθολογικό 

(βλάβες σε όλο το μήκος του) στοματικό βλεννογόνο
Εκτός από το στοματικό βλεννογόνο προσβάλλονται Σπάνια προσβάλλονται άλλοι βλεννογόνοι, πλην του 

και βλεννογόνοι άλλων οργάνων στοματικού
Προσβολή παλαμών-πελμάτων Όχι προσβολή παλαμών-πελμάτων 
Δεν προσβάλλεται το τριχωτό της κεφαλής Προσβάλλεται το τριχωτό της κεφαλής
Το σημείο Nikolsky είναι συνήθως αρνητικό Το σημείο Nikolsky είναι συνήθως θετικό
Η θνησιμότητα της νόσου είναι υψηλή 75-90%, και Η θνησιμότητα της νόσου κυμαίνεται στο 10-30%, και 

είναι ανεξάρτητη από το αν θα ληφθεί ή όχι αγωγή είναι μικρότερη 5-10% αν ληφθεί αγωγή
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κτικής βρογχιολίτιδας. Σε έρευνα 53 ασθενών, απο -
κα λύφθηκε ότι το προσδόκιμο επιβίωσης είναι
μικρότερο του ενός έτους στους ασθενείς με Π.Π.
Ασθενείς με νόσο Castleman και θύμωμα είχαν
καλύτερη πρόγνωση συγκρινόμενοι με ασθενείς που
έπασχαν από χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία ή
non-Hodgkin λέμφωμα. Τέλος κλινική εικόνα με
βλάβες που θύμιζαν Π.Ε. είχαν χειρότερη πρόγνωση
απ’ ότι βλάβες μικρότερης έκτασης και βαρύτητας. Η
νόσος συνήθως επιμένει, όσο επιμένει και εξελίσ -
σεται το υποκείμενο κακόηθες νεόπλασμα. Είναι
πιθανό να υποχωρήσει σε διάστημα λίγων μηνών
μετά από επιτυχή εξαίρεση ή θεραπεία της υποκεί -
μενης αιτίας.2,3,16,17

ΘΕΡΑΠΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η Π.Π. αντιμετωπίζεται θεραπευτικά με συστη -
ματικά κορτικοστεροειδή σε υψηλές δόσεις. Συ -
νήθως χορηγείται πρεδνιζολόνη σε δόση 1-2mg/
kg/ημ.17 Σε ανθεκτική στην αγωγή νόσο συστήνεται
ο συνδυασμός πρεδνιζολόνης (0,5-1,0mg/kg) με
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα όπως η κυκλοφωσφα -
μίδη (2mg/kg).2,17 Σε περίπτωση που η νόσος
επιπλέκεται με προσβολή του αναπνευστικού επι -
θηλίου (οξεία βρογχιολίτιδα)-πολύ συχνό εύρημα
στην παρανεοπλασματική πέμφιγα, απαιτείται άμεση
και δραστική καταστολή της οξείας φλεγμονής, για
να αποφευχθεί μη αναστρέψιμη ινωτική αντίδραση
που οδηγεί σε αποφρακτική βρογχιολίτιδα. Η ανο -
σοκατασταλτική αγωγή ελέγχει την φλεγμονή αλλά
δεν μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη προς πνευ -
μονική ίνωση, όταν η προσβολή των βρογχιολίων

είναι εκτεταμένη.5 Η πλασμαφαίρεση σαν θεραπευ -
τική επιλογή είναι αποτελεσματική όσον αφορά την
πρόληψη εξέλιξης αποφρακτικής βρογχιολίτιδας
(εφόσον απομακρύνει τα κυκλοφορούντα αυτο -
αντισώματα από τον ορό του ασθενούς) όμως πρέπει
να συνδυάζεται με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
(ώστε να αποφεύγεται η αντιδραστική παραγωγή
νέων αντισωμάτων) σε ανθεκτικές μορφές της νό -
σου.5,17 Τέλος οι βιολογικοί παράγοντες φαίνεται να
έχουν θέση στην θεραπευτική αντιμετώπιση της
νόσου, ιδίως όταν οι βλάβες αφορούν το στοματικό
βλεννογόνο, όπου οι προηγούμενοι συνδυασμοί
θεραπειών δεν αποδίδουν.5 Τότε χρησιμοποιείται η
ριτουξιμάμπη (RTX), ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό
αντίσωμα που στρέφεται κατά του αντιγόνου CD20
της επιφάνειας των Β-λεμφοκυττάρων, οδηγώντας
αυτά σε απόπτωση.18 Η χορήγηση του RTX,
προκαλεί ταχεία εξάντληση των περιφερικών Β-
λεμφοκυττάρων διάρκειας 6 έως 9 μηνών. Η βελτίω -
ση των ασθενών είναι δεδομένη, ενώ υποστηρίζεται
ότι με τη συνεχιζόμενη χορήγηση του φαρμάκου, η
παραγωγή των παθογόνων αυτοαντισωμάτων μειώ -
νεται όταν τα μη ευαισθητοποιημένα πλασμα τοκύτ -
ταρα (που δεν φέρουν στην επιφάνειά τους το
CD20), ολοκληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους. Η
RTX χορηγείται ενδοφλεβίως, σε δοσολογικό σχήμα
375mg/m2, σε εβδομαδιαία έγχυση για 4 εβδομά -
δες.17 Εναλλακτικά μπορούν να γίνουν 2 εγχύσεις
1gr (ή 2gr) με διαφορά 2 εβδομάδων.18 Είναι πολύ
σημαντικό στη θεραπεία της νόσου να ανιχνεύεται ο
αιτιολογικός παράγοντας, που την προκαλεί γιατί
πολλές φορές η εξαίρεση του κακοήθους νεοπλάσ -
ματος μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα που
ταλαιπωρεί τους ασθενείς.

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΜΦΙΓΑ - ΜΕΙΖΟΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΕΡΥΘΗΜΑ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
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Διαφορές παρανεοπλασματικής πέμφιγας από μείζον πολύμορφο ερύθημα

Παρανεοπλασματική πέμφιγα Μείζον πολύμορφο ερύθημα

Πιο συχνό αίτιο η νεοπλασία Πιο συχνό αίτιο ιός απλού έρπητα(κυρίως τύπου 1) και φάρμακα 
Τα αλληλόμορφα που εκφράζονται: Τα αλληλόμορφα που εκφράζονται: HLA-DQB10301

ΗLA-DRB103, HLACw14 
Πρόκειται για νόσημα με χρόνια πορεία Πρόκειται για οξέως αυτοπεριοριζόμενο νόσημα
Ιστολογικά υπάρχει ακανθόλυση Ιστολογικά δεν υπάρχει ακανθόλυση
Στον άμεσο ανοσοφθορισμό υπάρχει εναπό- Δεν υπάρχει εναπόθεση lgG στην επιφάνεια των 

θεση lgG στην επιφάνεια των επιδερμιδικών επιδερμιδικών κυττάρων
κυττάρων

Aνιχνεύονται αυτοαντισώματα έναντι δεσμο- Ανιχνεύονται αυτοαντισώματα έναντι δεσμοπλακίνης l και ll
γλείνης 1,3, οικογένειας πλακινών, 
α2ML1, BPAG1
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EΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η μαστοκυττάρωση αποτελεί μια νόσο του αρχέ-
γονου αιμοποιητικού κυττάρου με μεγάλο εύρος κλι-
νικών συμπτωμάτων και μορφολογικών εκδη  -
λώ σεων.1,2 Διακρίνεται σε δυο κατηγορίες τη δερμα-
τική και τη συστηματική. Η συστηματική μορφή, πε-

ριλαμβάνει τουλάχιστον μια εξωδερματική εντόπιση,
ενώ ο μυελός των οστών προσβάλλεται σχεδόν πάν-
τα. Στη δερματική μορφή ο πολλαπλασιασμός των
μαστοκυττάρων περιορίζεται στο δέρμα και ταξινο-
μείται σε κηλιδοβλατιδώδη δερματική μαστοκυττά -
ρωση (παλαιότερα γνωστή ως μελαγχρωματική
κνίδωση), διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση, μα-

Εμμένουσα εξανθηματική κηλιδώδης τηλεαγγειεκτασία.
Θεραπεία με κυκλοσπορίνη

Πλατσιδάκη Ε.
Ρακού Ί.
Πιζημόλα Μ.
Μαρκαντώνη Β.
Σαρακηνός Α.
Κοντοχριστόπουλος Γ.

Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”, Αθήνα

Η εμμένουσα εξανθηματική κηλιδώδης τηλεαγγειεκτασία (ΕΕΚΤ) αποτελεί μια
σπάνια μορφή μαστοκυττάρωσης. Οι τυπικές βλάβες της νόσου είναι ερυθρές και καφεοειδείς τηλαγγει-
εκτατικές κηλίδες με συνήθη εντόπιση στον κορμό και τα άκρα. Εμφανίζεται συχνότερα σε ενήλικες. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η νόσος περιορίζεται στο δέρμα. Ωστόσο σπάνια συνυπάρχει συστηματική
προσβολή. Επί του παρόντος δεν υπάρχει χρυσός κανόνας για την θεραπευτική της αντιμετώπιση. Παρ-
ουσιάζουμε, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, μια περίπτωση ΕΕΚΤ η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς
με χρήση κυκλοσπορίνης.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:3 233-236, 2016

Παρουσίαση Περιστατικού

Telangiectasia macularis eruptiva perstans (TMEP) represents a rare form of
mastocytosis. The typical lesions are telangiectatic macules with background color ranging from light to
dark brown. It develops more frequently in adults. Despite most cases being limited to the skin, with le-
sions on the chest and extremities, systemic involvement may occur. There is no gold standard medica-
tion for the treatment of TMEP. We present, for the first time in published literature, a case of TMEP
successfully treated with ciclosporin.

Summa ry

Telangiectasia Macularis Eruptiva Perstans Successfully 
Treated with Ciclosporin

Platsidaki E., Rakou I., Pizimola M., Markantoni V., 

Sarakinos A., Kontochristopoulos G.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Mαστοκυττάρωση, εμμένουσα εξανθηματική κηλιδώδης τηλεαγγειεκτασία, κυκλοσπορίνη

KEY WORDS • Μastocytosis, telangiectasia macularis eruptiva perstans, ciclosporin
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στοκύττωμα και εμμένουσα εξανθηματική κηλιδώδη
τηλεαγγειεκτασία (ΕΕΚΤ).3 H κηλιδοβλατιδώδης δε-
ρματική μαστοκυττάρωση και το μαστοκύτωμα ανα -
φέρονται ως οι πιο συχνοί τύποι (47-75% και
17-51%, αντίστοιχα) σε αντίθεση με την διάχυτη δερ-
ματική μαστοκυττάρωση και την εμμένουσα εξανθ-η -
ματική κηλιδώδη τηλεαγγειεκτασία (1-5% και <1%
αντίστοιχα) οι οποίες θεωρούνται σπάνιες μορφές.4,5

Η νόσος διακρίνεται στη μορφή που αφορά την παι-
δική ηλικία και σε αυτή που εμφανίζεται για πρώτη
φορά στους ενήλικες.6 Γενετικά δεδομένα ενοχοποι-
ούν ως κύριο παθογενετικό μοντέλο της μαστο -
κυττάρωσης, μεταλλάξεις στη δομή της τυροσινικής
κινάσης ΚΙΤ κυρίως στο εξόνιο 17 (D816V). Το
παρα πάνω γεννητικό υπόβαθρο εμφανίζεται στη μα-
στοκυττάρωση των ενηλίκων αλλά και σε ορισμένες
περιπτώσεις στη μαστοκυττάρωση των παιδιών.7

Θερα πείες που έχουν εφαρμοστεί σε ασθενείς με δε-
ρματική μαστοκυττάρωση περιλαμβάνουν την χρήση
τοπικών και συστηματικών κορτικοστεροειδών,8 φω-
τοθεραπείας,9 και αντισταμινικών. Σε επιθετικότερες
μορφές έχει χρησιμοποιηθέι η ιντερφερόνη α2b10

και η ιματινίμπη.11 Η κυκλοσπορίνη έχει χορηγηθεί
με επιτυχία μόνο σε ασθενείς με συστηματική μα-
στοκυττάρωση.12 Παρουσιάζεται περίπτωση ασθε-
νούς με ΕΕΚΤ που ανταποκρίθηκε σε μικρές δόσεις
κυκλοσπορίνης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––

Γυναίκα ασθενής 45 ετών με ελέυθερο ατομικό
αναμνηστικό, προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω
εμφάνισης ερυθρών και καφεοειδων τηλε -
αγγειεκτατικών κηλίδων τραχήλου, αριστερού θω -
ρακικού τοιχώματος και αριστερού άνω άκρου από
έτους (Εικόνα 1). Οι βλάβες ήταν κνησμώδεις,
ανώδυνες και υποχωρούσαν κατά την διαφανοσκό -
πηση. Η δοκιμασία Darier ήταν αρνητική. Κατά την
κλινική  εξέταση δεν ανευρέθηκε ηπατοσπληνομε-
γαλία ή ψηλαφητοί λεμφαδένες. Η ασθενής δεν α-
νέφερε συστηματικά συμπτώματα ή άλλους
εκλυτικούς παράγοντες. Ο εργαστηριακός έλεγχος
ανέδειξε αυξη μένη τρυπτάση ορού (25μg/l,
φτ<10μg/l) και αυξημένα ηωσινόφιλα (6.1%,
φτ<2-4%). Η ηπατική βιοχημεία ήταν εντός φυσιο-
λογικών ορίων. Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε
διάταση των τριχοειδικών αγγείων και φλεγμονώδη
διήθηση του ανωτέρω κυρίως χορίου (Εικόνα 2).
Στη χρώση Toluidine Blue δεν βρέθηκε αύξηση του
αριθμού των μαστοκυττά ρων. Στην οστεομυελική

βιοψία η χρώση για CD34 ανέδειξε την παρουσία
βλαστών της κοκκιώδους σειράς σε ποσοστό <1%
και η χρώση για CKIT την πα ρουσία διάσπαρτων
μαστοκυττάρων. Στην PCR που εστάλη στο δείγμα
του μυελού δεν ανευρέθηκε η μετάλλαξη D816V
του γονιδίου c-KIT. Η παραπάνω χαρακτηριστική
κλινική εικόνα και διαγνωστικές εξετάσεις οδή -
γησαν στην διάγνωση της ΕΕΚΤ. Η ασθενής αντιμε-
τωπίσθηκε με ρουπαταδίνη 10mg/ημέρα και
κυκλοσπορίνη 1mg/kg/ημέρα. Η κλινική εικόνα
της ασθενούς παρουσίασε βελτίωση μετά από 4 μή-
νες θεραπείας, με σημαντική υποχώρηση των δερ-
ματικών βλαβών (Εικόνα 3).
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Ε. Πλατσιδάκη, Ί. Ρακού, Μ. Πιζημόλα και συν.

Eικόνα 1 – Ερυθρές, καφεοειδείς τηλεαγγειεκτατικές κη -
λίδες οπίσθιας θωρακικής χώρας και ωμοπλάτης.

Eικόνα 2 – Δίαταση των τριχοειδικών αγγείων και φλεγ-
μονώδη διήθηση του ανωτέρω κυρίως χορίου.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ΕΕΚΤ περιγράφτηκε απο τον Parkes Weber το
1930 και αποτελεί την πλέον σπάνια κατηγορία δερ-
ματικής μαστοκυττάρωσης.13 Αφορά κυρίως ενήλι-
κες και σπάνια ανευρίσκεται στα παιδιά.14 Χα -
ρα κτηρίζεται κλινικά απο την εμφάνιση ερυθρών και
καφεοειδών τηλαγγειεκτατικών κηλίδων με συνήθη
εντόπιση στον κορμό και τα άκρα.15 Το σημείο
Darier (ήπια τριβή της βλάβης που ακολουθείται
από τοπικό κνησμό, ερύθημα και σχηματισμό πομ -
φού μέσα σε 2-5 λεπτά) είναι συνήθως αρνητικό. Το
παραπάνω εύρημα παρουσιάζεται πιο συχνά στο μα-
στοκύττωμα και στην κηλιδοβλατιδώδη δερματική
μαστοκυττάρωση της παιδικής ηλικίας, λιγότερο
συχνά στην μαστοκυττάρωση των ενηλίκων και πολύ
σπάνια στην τελαγγειεκτατική μορφή της νόσου. Το
γεγονός αυτό συνδέεται με τον διαφορετικό αριθμό
των μαστοκυττάρων που ανευρίσκεται στο δέρμα
παιδιών και ενηλίκων ασθενών αντίστοιχα. Η
συγκέντρωση των μαστοκυττάρων στο μαστοκύτωμα
και στην κηλιδοβλατιδώδη δερματική μαστοκυττάρω-
ση της παιδικής ηλικίας, είναι 150 και 40 φορές με-
γαλύτερος αντίστοιχα, σε σύγκριση με το υγιές
δέρμα, ενώ στους ενήλικες ασθενείς με μαστο -
κυττάρωση είναι μόλις 8 φορές μεγαλύτερος.16 Οι
περισσότεροι ασθενείς με ΕΕΚΤ εμφανίζουν μόνο
δερματικές βλάβες, ο οποίες συνοδεύονται απο
κνησμό ποικίλης έντασης. Σπάνια συνυπάρχει
συστηματική προσβολή, όταν τα μαστοκύτταρα διη -
θήσουν όργανα όπως τον σπλήνα, τον μυελό των
 οστών, το ήπαρ, και τους λεμφαδένες.14 Η συστημα-
τική συμπτωματολογία περιλαμβάνει αιφνίδιο ερύ -
θημα (flushing), κεφαλαλγίες, ναυτίες, αίσθημα

παλμών, διάρροιες, υπόταση, συγκοπτικά επεισόδια
και δύσπνοια. Τα παραπάνω συμπτώματα προ -
κύπτουν από την αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων
που συνεπάγεται την απελευθέρωση αρκετών διαμε-
σολαβητών, με σημαντικότερο εκπρόσωπο την
 ισταμίνη, προκαλώντας τοπικές και συστημικές αντι-
δράσεις.17 Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ΕΕΚΤ με
αιματολογικές διαταραχές όπως πολλαπλούν μυέλω-
μα και αληθής πολυκυτταραιμία.18

Ιστολογικά η ΕΕΚΤ χαρακτηρίζεται από φλεγ-
μονώδη κύτταρα που διηθούν το άνω τριτημόριου του
χορίου και διατάσσονται γύρω απο διασταλμένα τρι -
χοειδή αγγεία. Τα μαστοκύτταρα που συνήθως
 ανευρίσκονται, έχουν ατρακτοειδή μορφή και με-
λαγχρωματικά κοκκία που χρωματίζονται με χρώση
Giemsa ή με κυανό της τολουιδίνης.18,19 Παρόλα αυτά
τα ανωτέρω ιστολογικά ευρήματα δεν παρατη ρούνται
πάντα και χρειάζεται η κλινική συσχέτιση για να εδ -
ραιωθεί η διάγνωση της νόσου, όπως συνέβη και στο
ανωτέρω περιγραφέν περιστατικό. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις ο αριθμός των μαστοκυττάρων είναι οριακός
ή φυσιολογικός. Υψηλά επίπεδα τρυπτάσης του ορού
μπορεί να αποτελούν δείκτη συστηματικής προσβο-
λής. Σε μια μελέτη με 52 ασ θενείς το ποσοστό των
 θετικών δειγμάτων οστεομυελικής βιοψίας για
συστηματική μαστοκυττάρωση ήταν υψηλότερο όταν
τα επίπεδα ολικής τρυπτάσης του ορού ήταν αυξημέ-
να.20 Η δερματοσκόπηση των βλαβών μπορεί να ανα-
δείξει μελαγχρωματικό δίκτυο και αγγειακό δικτυωτό
πρότυπο με μικρές συνοδές τηλεαγγειεκτασίες.21

Η θεραπεία των ασθενών με ΕΕΚΤ εξαρτάται απο
τα κλινικά συμπτώματα και την παρουσία συστηματι-
κής προσβολής. Επί του παρόντος δεν υπάρχει χρυ-
σός κανόνας για την θεραπευτική της αντιμετώπιση.
Επειδή είναι μια σπάνια νόσος, ελεγχόμενες μελέτες
αξιολόγησης αποτελεσματικότητας των διαφόρων θε-
ραπειών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και η
 θεραπεία βασίζεται σε μεμονωμένες αναφορές περι-
στατικών. Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν και να
αποφευχθούν παράγοντες που διεγείρουν την απο-
κοκκίωση των μαστοκυττάρων, όπως είναι η έκθεση
στο ηλιακό φως, οι ακραίες θερμοκρασίες, το αλκο-
όλ και τα φάρμακα (π.χ ακετυλοσαλικυλικό οξύ,
ΜΣΑΦ, αμφοτερικίνη Β, θειαμίνη, οπιοειδή και
σκιαγραφικά που περιέχουν ιώδιο).19 Οι Η1 ανταγω-
νιστές έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τον
 έλεγχο του κνησμού. Τοπικά και συστηματικά κορτι-
κοστεροειδή κατέδειξαν καλό θεραπευτικό αποτέλε-
σμα, ειδικά σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα
υποτασικά επεισόδια.22 Η χρήση φωτοθεραπείας με
PUVA είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συμπτω-
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Eικόνα 3 – Βελτιωμένη εικόνα δερματικών βλαβών μετά απο
4 μήνες θεραπείας με ρουπαταδίνη και κυκλοσπορίνη.
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μάτων και την υποχώρηση των δερματικών βλαβών
μέσω της αναστολής της απελευθέρωσης ισταμίνης
από τα μαστοκύτταρα.18 Παλμικό φώς μήκους κύμα-
τος 585 nm έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 2
περιστατικά στη βιβλιογραφία, με υποτροπή της νό-
σου σε 14 μήνες.13 Ανταγωνιστές των λευκοτριενίων
μπορεί να επιτύχουν βραχυπρόθεσμο μόνο έλεγχο
των συμπτωμάτων.23 Σε περίπτωση συστηματικής
προσ βολής μπορούν να χορηγηθούν αναστολείς της
τυροσινικής κινάσης (imatinib) και IFN-a.24 Αναφέ -
ρουμε για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία θεραπευ-
τική αντιμετώπιση της ΕΚΚΤ με κυκλοσπορίνη. Η
κυκλοσπορίνη αποτελεί έναν ισχυρό ανοσορρυθμι-
στικό παράγοντα που αναστέλλει την μεταγραφή και
έκφραση μιας σειράς γονιδίων κυτταροκινών σχε-
τιζόμενων με την ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττά -
ρων, με κύριο εκπρόσωπο την ιντερλευκίνη 2 (IL-2),
αλλά και τις IL-3, IL-4, IL-8, TNFa και INFγ.25 Ένας
πιθανός μηχανισμός που μπορεί να εξηγήσει την
 αποτελεσματικότητα της στην ΕΚΚΤ είναι η αναστο-
λή απελευθέρωσης της ισταμίνης από τα μαστοκύττα-
ρα (ουσία-μεσολαβητή που συμβάλει στα συμπτω -
ματικά επεισόδια της νόσου) μέσω της αναστολής
 έκφρασης των παραπάνω κυτταροκινών. 

Συμπερασματικά, η χρήση κυκλοσπορίνης μπο -
ρεί να θεωρηθεί μια πιθανή εναλλακτική θεραπευτι-
κή προσέγγιση της ΕΕΚΤ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––

Ασθενής ηλικίας 73 ετών εξετάστηκε για την εκτί-
μηση ενός εξανθήματος που εμφανίστηκε στην ηλι-
κία των 65 ετών και εξελίχθηκε προοδευτικά. Το
εξάνθημα είναι γενικευμένο αλλά σέβεται το πρόσω-
πο, με τις περισσότερες βλάβες να εντοπίζονται προ-
στερνικά και στην καμπτική επιφάνεια των μηρών
(Εικόνα 1). Αποτελείται από πολλαπλές ασυμπτωμα-
τικές, μικρού μεγέθους, λεπιδώδεις, καφέ χρώματος
κηλίδες, μερικές με διαβρωμένη επιφάνεια και κερά-
τινα βύσματα. Από το ιστορικό που ελήφθη προέκυ-
ψε ότι οι βλάβες αρχικά εμφανίζονταν σαν μικρές
ερυθηματώδεις βλατίδες με συνοδό ήπιο κνησμό οι
οποίες στη συνέχεια μετέπιπταν σε καφεοειδείς κηλί-
δες με παράλληλη ύφεση του κνησμού. 

Από το οικογενειακό ιστορικό προκύπτει ότι η
αδελφή της ασθενούς και η ανηψιά της από την συγ-
κεκριμένη αδελφής (Εικόνα 2) παρουσιάζουν παρό-
μοιο εξάνθημα.

Η δερματοσκοπική εξέταση μιας εφηλιδοειδούς
βλάβης της ανιψιάς της ασθενούς έδειξε ένα αστερο-
ειδές σκούρο καφέ πρότυπο σε ερυθρόφαιο φόντο
(Εικόνα 3). 

Η ιστοπαθολογική εξέταση της ίδιας βλάβης πα-
ρουσιάζει υπερκεράτωση με κεράτινα βύσματα και
ακάνθωση με επιμήκυνση των μεσοθηλαίων καταδύ-
σεων ενώ κάτω από ένα κεράτινο βύσμα- εφελκίδα
παρατηρείται ακανθόλυση, δυσκεράτωση και γραμ-
μοειδείς σχισμές (Εικόνα 4). Στην βασική στιβάδα
υπάρχει αύξηση της μελανίνης (Εικόνα 5).

Ποιά είναι η διάγνωσή σας

Quiz

Μαντέκου-Λεφάκη Ι.
Δελλή Φ-Σ.
Πατσούρη Μ.
Παπαδοπούλου Γ.

Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων 
Θεσσαλονίκης – Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:2 239-244, 2016

Eικόνα 1 – Πολλαπλές ασυμπτωματικές, μικρού μεγέθους, λεπιδώδεις, καφέ χρώματος κηλίδες κυρίως προστερνικά και
στην καμπτική επιφάνεια των μηρών.
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Ποια είναι η διάγνωσή σας;

Eικόνα 2 – Παρόμοιο εξάνθημα παρατηρείται
στους μηρούς της κόρης της αδελφής της
ασθενούς, ηλικίας 53 ετών.

Eικόνα 3 – Στις μικρότερες βλάβες, σε ερυ-
θρόφαιη βάση (1) διακρίνεται το αστεροειδές
πρότυπο (2) και ενίοτε η εφελκιδοποιημένη
επιφάνεια.

Eικόνα 4 – Η ιστοπαθολογική εξέταση μια επιδερμίδα με
υπερκεράτωση, ακάνθωση και επιμήκυνση των μεσοθηλαί-
ων καταδύσεων. Ακανθόλυση, δυσκεράτωση και γραμμοει-
δείς σχισμές παρατηρούνται κάτω από το βύσμα- εφελκίδα. 

Eικόνα 5 – Αύξηση του αριθμού των μελανινοκυττάρων
στην βασική στιβάδα.
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Νόσος Galli-Galli

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η νόσος Galli-Galli (Galli Galli Disease, GGD) είναι
μία σπάνια γενοδερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται
από την λειτουργική μετάλλαξη του γονιδίου που κω-
δικοποιεί την κερατίνη 5.1 Η κλινική ομοιότητα με τη
νόσο Dowling-Degos (Dowling-Degos di sease, DDD)
εντοπίζεται στην παρουσία εφηλιδοειδών βλαβών οι
οποίες στην DDD εντοπίζονται τυπικά στις παρατρι -
μματικές περιοχές (μασχάλες, μηρογεννητικές πτυ-
χές, καμπτικές επιφάνειες των άκρων, τράχηλο). Συ-
νήθως οι πρώτες μελαγχρωματικές βλάβες εμφανίζον-
ται πριν την ηλικία των 24 ετών και το εξάνθημα ανα-
πτύσσεται πλήρως στους ενήλικες. Στις αρχικές περι-
γραφές αναφερόταν ο συνδυασμός τους με την παρου-
σία κύστεων και φαγεσώρων, με την ιδρωταδενίτιδα,1

με περιστοματικές στικτές ουλές και κνησμό.2 Η εντό-
πιση των μελαγχρωματικών βλαβών στην περιγεννητι-
κή περιοχή είναι αρκετά συχνή και μερικές φορές εί-
ναι η μοναδική εντόπιση της νόσου. Στην νόσο Galli-
Galli, ιδιαίτερα στη γενικευμένη της μορφή, το εξάν-
θημα εκδηλώνεται με την έκθυση ερυθηματωδών κνη-
σμωδών βλατίδων (με ήπια απολέπιση) οι οποίες στη
συνέχεια μεταπίπτουν σε καφεοειδείς κηλίδες (τύπου
"φακίδας") που καταλαμβάνουν τον κορμό και τα
άκρα.

Η ιστοπαθολογική εξέταση μπορεί να επικυρώσει
τη διάγνωση τόσο για τη DDD, όσο και για τη GGD.
Ένα χαρακτηριστικό ιστολογικό γνώρισμα της DDD
είναι η επιμήκυνση και διακλάδωση των μεσοθη -
λαίων καταδύσεων. Αυτές οι δακτυλιοειδείς προσ -
εκβολές συγκροτούνται από τα κύτταρα της βασικής
στιβάδας όπου τόσο ο αριθμός των μελανινοκυττά-
ρων, όσο και το περιεχόμενό τους σε μελανίνη, είναι
αυξημένα.3 Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στους
τριχικούς θυλάκους. Μερικές φορές μπορεί να υπάρ -
χουν φαγέσωρες καθώς και μικρές κεράτινες κύστεις,
με αποτέλεσμα να θυμίζει την εικόνα της «δικτυωτής
σμηγματορροικής υπερκεράτωσης». Από την άλλη, η
ιστολογική εικόνα της GGD, παρουσιάζει όλα τα πιο
πάνω χαρακτηριστικά, αυτό όμως που τη διαφοροποι-
εί είναι η επιπλέον παρουσία της εστιακής ακανθόλυ-
σης, η οποία θεωρείται υποχρεωτική για τη διάγνωση
της νόσου. Πιο συγκεκριμένα η ακανθόλυση αφορά
τα κερατινοκύτταρα πάνω από τη βασική στιβάδα και
συνδυάζεται ενίοτε με δυσκεράτωση. Χαρακτηριστικό
ιστολογικό εύρημα της GGD θεωρείται επίσης η πα-
ρουσία σχισμών σε επίπεδο άνωθεν της βασικής στι-
βάδας, καθώς και η λέπτυνση της επιδερμίδας. 

Στη διαφορική διάγνωση της GGD συμπεριλαμβά-
νονται η νόσος Darier, η νόσος Grover και η απλή
πομφολυγώδης επιδερμόλυση με δικτυωτή μελάγ-
χρωση (epidermolysis bullosa with mottled pigmen-
tation). 

Η νόσος Darier (Θυλακική δυσκεράτωση) συνή-
θως ξεκινά σε μικρότερη ηλικία από τη GGD, οι εφη-
λιοειδείς κηλίδες είναι σπάνιες, ενώ αντίθετα η
προσ βολή των βλεννογόνων και των ονύχων συχνή.
Ιστολογικά, χαρακτηρίζεται από ακανθολυτική δυσ -
κεράτωση αμέσως επάνω από τη βασική στιβάδα,
ενώ η απουσία επιμήκυνσης των μεσοθηλαίων κατα-
δύσεων βοηθά στο να τη διαχωρίσουμε από τη GGD.4

Από την παρουσία της ακανθόλυσης πηγάζει ο
προβληματισμός της συγγένειας της νόσου Galli-Galli
με τη νόσο Grover. Στη νόσο Grover (παροδική
ακαν θολυτική δερματοπάθεια), σύμφωνα με τα στοι-
χεία που υπερτερούν, η ιστολογική εικόνα μπορεί να
ομοιάζει με τη νόσο Darier, τη φυλλώδη πέμφιγα, τη
νόσο Hailey-Hailey και τη σπογγιωτική δερματίτιδα.
Η απουσία όμως και εδώ των περιοχών με τη χαρα-
κτηριστική μελαγχρωματική επιμήκυνση των μεσο-
θηλαίων καταδύσεων και συνήθως η κλινική απου-
σία των μελαγχρωματικών κηλίδων, καθώς και η δια-
φορετική κατανομή της νόσου (περιορίζεται στον
κεντρικό κορμό και τα εγγύς τμήματα των άκρων, ενώ
αφήνει ελεύθερα τα άπω τμήματα αυτών), είναι τα
στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στη διαφορική διά-
γνωση των δύο νόσων.5

Η πομφολυγώδης επιδερμόλυση με στικτή μελάγ-
χρωση (ΑΠΕΣΜ) είναι μία σπάνια γενοδερματοπά-
θεια, μια ιδιαίτερη μορφή της ομάδας απλής πομφο-
λυγώδους επιδερμόλυσης (ΑΠΕ). Ενώ οι μεταλλάξεις
που περιγράφονται στην ΑΠΕ περιλαμβάνουν κυ-
ρίως ανωμαλίες της κερατίνης 14 και σπάνια της κε-
ρατίνης 5, στην ΑΠΕΣΜ η μετάλλαξη αφορά μόνο το
γονίδιο που κωδικοποιεί την κερατίνη 5.6 Εξαιρετικά
σπάνια περιγράφονται αυτόματες μεταλλάξεις. Οι εκ-
δηλώσεις της νόσου είναι ορατές κατά την γέννηση ή
αναπτύσσονται σύντομα μετά από αυτή, ενώ παρου-
σιάζουν ύφεση όσο αυξάνεται η ηλικία. Οι βλάβες
 είναι ασυμπτωματικές και εντοπίζονται αρχικά στα
άκρα με ολοσωματική επεκτατική τάση, αφήνοντας
όμως ελεύθερη την περιοχή του προσώπου. Οι ενή-
λικες μπορεί να εμφανίσουν επίσης στικτή παλαμο-
πελματιαία υπερκεράτωση και ονυχοδυστροφία. Η
διαφορική της διάγνωση επομένως της νόσου από τη
GGD, θα στηριχτεί στις διαφορές που παρουσιάζουν
στην κλινική τους εικόνα οι δύο νόσοι, αλλά και στην
κενοτοπιώδη εκφύλιση των κερατινοκυττάρων της βα-
σικής στιβάδας, χαρακτηριστικό της ΑΠΕΣΜ. 
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Ενδιαφέρουσα είναι η πιθανή διαγνωστική αξία
της δερματοσκοπικής εικόνας της GGD. Για τη DDD
περιγράφεται στη γενικευμένη μορφή το πρότυπο του
καφέ χρώματος αστεριού.7 Στην περίπτωση της ασθε-
νούς μας (Εικόνα 6), παρατηρούνται μερικά στοιχεία
που υποδηλώνουν την συνύπαρξη της ακανθόλυσης,
όπως οι ροζ στρογγυλού σχήματος ομογενείς σχημα-
τισμοί και οι περιοχές χωρίς δομικά στοιχεία που
περιβάλλονται από καφέ αστεροειδείς εκρήξεις.8,9

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Εξαιτίας της έντονης ομοιότητας που παρουσιά-
ζουν κλινικά τα δύο νοσήματα, οι περισσότεροι συγ-
γραφείς τείνουν να θεωρούν την GGD περισσότερο
μια ακανθολυτική παραλλαγή της DDD, παρά μια
αυτόνομη οντότητα. Εντούτοις υπάρχουν και εκείνοι
που υποστηρίζουν, πως εάν δεχτούμε το ιστοπαθο-
λογικό χαρακτηριστικό της ακανθόλυσης καθώς και
την ενίοτε παρουσία δυσκεράτωσης ως παθογνωμο-
νικά, τότε η GGD θα πρέπει να ταξινομηθεί ως ξεχω-
ριστή αυτόνομη νόσος που ανήκει στην κατηγορία
των δυσκερατωσικών ακανθολυτικών νοσημάτων. 

To ιδιαίτερο της περίπτωσής μας είναι η εμφάνι-
ση του εξανθήματος σε νεαρώτερη ηλικία από γενιά
σε γενιά, αλλά και η συνύπαρξη των δύο γενοδερμα-
τοπαθειών στην ίδια οικογένεια. Αυτό θα μπορούσε
να ερμηνευτεί με την έννοια ότι η νόσος Galli-Galli

δεν είναι στην ουσία μια παραλλαγή της νόσου
Dowling-Degos, αλλά ότι στη νόσο Dowling-Degos
μερικές βλάβες παρουσιάζουν ακανθόλυση και δυ-
σκεράτωση. Το παρόν περιστατικό επιβεβαιώνει την
συσχέτιση της νόσου Galli-Galli με την γενοδερματο-
πάθεια Dowling-Degos. Μένει να διευκρινιστεί ο κα-
θοριστικός παράγοντας που ευθύνεται για τα επιπλέ-
ον ιστολογικά χαρακτηριστικά της πρώτης.
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Eικόνα 6 – Οι ροζ στρογγυλού σχή-
ματος ομογενείς σχηματισμοί και
οι περιοχές χωρίς δομικά στοιχεία
που περιβάλλονται από καφέ αστε-
ροειδείς εκρήξεις είναι ενδεικτικά
στοιχεία της ακανθόλυσης.
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1. Μήπως η λεύκη στην παιδική ηλικία έχει
διαφορετική πρόγνωση όταν συνυπάρχουν
σπίλοι με άλω;

Οι σπίλοι με άλω είναι πολύ πιο συχνοί σε
 ασθενείς με λεύκη, ιδιαίτερα στα παιδιά, αλλά
δεν μεταβάλλουν σημαντικά την ανταπόκριση στη
θεραπεία ή τον κίνδυνο για την επιδείνωση της
νόσου.

Η λεύκη, η οποία χαρακτηρίζεται από αχρωμικές
κηλίδες, λόγω απώλειας των μελανινοκυττάρων, εμ-
φανίζεται στο 4% περίπου των ατόμων σε όλο τον κό-
σμο. Η λεύκη της παιδικής ηλικίας διαφέρει από αυ-
τή των ενηλίκων, όσον αφορά στο υψηλότερο ποσο-
στό εμφάνισης της τμηματικής-νευροτομιακής νόσου
και στην ύπαρξη ατομικού ιστορικού ατοπίας και
οικο γενειακού ιστορικού αυτοάνοσου νοσήματος. Οι
σπίλοι με άλω- σπίλοι με επίκτητη αχρωμική περιφε-
ρική ζώνη, εμφανίζονται στο 1% του γενικού πλη -
θυσ μού, συνήθως στον κορμό - είναι πιο συχνοί σε
ασθενείς με λεύκη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό
και ακόμη συχνότεροι στα παιδιά με λεύκη σε σχέση
με τους ενήλικες.

Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης επανεξέτασαν
αναδρομικά τα ατομικά ιστορικά και διαγράμματα σε
μια πανεπιστημιακή κλινική παιδιατρικής δερματο-
λογίας για να ανακαλύψουν τα περιστατικά παιδιών
που νοσούσαν από λεύκη και αν συνυπήρχε σπίλος
με άλω. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 24 ετών,
208 παιδιά ανευρέθησαν με λεύκη, 55 από τα οποία

(26%), είχαν σπίλο με άλω. Τα παιδιά με λεύκη που
συνυπήρχε σπίλος με άλω ήταν πιθανότερο να είναι
άρρενα (62%, P = 0,03) και μεγαλύτερα σε ηλικία
από εκείνα που εμφάνιζαν μόνο λεύκη (5,8 έναντι
7,3 ετών, P = 0,01).

Τέλος τα παιδιά με λεύκη που εμφάνιζαν σπίλο
με άλω είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν τη
γενικευμένη μορφή λεύκης. Δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, όσον αφορά στην
έκταση που καταλαμβάνουν οι βλάβες στην επιφά-
νεια του σώματος, το οικογενειακό ιστορικό λεύκης ή
αυτοάνοσων νοσημάτων. Οι ασθενείς με σπίλο με
άλω δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύ-
ξουν νέες βλάβες λεύκης κατά τη διάρκεια 1,9 χρό-
νων (μέση τιμή) και δεν υπήρχαν σημαντικές διαφο-
ρές στον επαναχρωματισμό.

Σχόλιο: Mary Wu Chang, MD

Οι σπίλοι με άλω εμφανίζονται έως και 10 φορές
πιο συχνά σε ασθενείς με λεύκη σε σχέση με το γενι-
κό πληθυσμό και ακόμη συχνότερα σε παιδιά έναντι
των ενήλικων ασθενών με λεύκη. Τα ευρήματα αυτά
μας επιβεβαιώνουν ότι οι σπίλοι με άλω δεν μετα-
βάλλουν σημαντικά τόσο την ανταπόκριση στη θερα-
πεία, όσο και την πρόγνωση για την εξέλιξη της νό-
σου.

Cohen BE et al. Comparison of childhood vitiligo presen-
ting with or without associated halo nevi. Pediatr Derma-
tol 2016 Jan/Feb; 33:44.
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2. Αλλαντική τοξίνη Α για την ανακούφιση
από τον πόνο που προκαλούν τα Δερματικά
Λειομυώματα

Η βοτουλινική τοξίνη μπορεί να χορηγηθεί
 θεραπευτικά σε ασθενείς με συμπτωματικά και
επώδυνα δερματικά λειομυώματα

Οι ερευνητές μελέτησαν την επίδραση των ενέ-
σεων βουτιλινικής τοξίνης στο άλγος των ασθενών
με δερματικά λειομυώματα. Δεκαοκτώ ασθενείς
που ανέφεραν ότι εμφάνιζαν άλγος τουλάχιστον
μια φορά την εβδομάδα λόγω ύπαρξης λειομυωμά-
των - σε ένα επίπεδο τουλάχιστον 4 στην κλίμακα
0-10 - τυχαιοποιήθηκαν για να τους χορηγηθούν
ενέσεις αλλαντοτοξίνης στις συγκεκριμένες περιο-
χές σε δόση 5 μονάδες/cm2 ή ίσο όγκο εικονικού
φαρμάκου.

Το άλγος μετρήθηκε πριν και μετά την πρόκλησή
του από πάγο στις 4 εβδομάδες μετά την έγχυση.
Ονομαστική, μη σημαντική μείωση στο άλγος ανα-
φέρθηκε στην οπτική αναλογική κλίμακα βαθμονό-
μησής του σε ασθενείς που έλαβαν βοτουλινική τοξί-
νη πριν από την πρόκλησή του με πάγο. Δεν παρατη-
ρήθηκε σημαντική διαφορά, όσον αφορά στην μετα-
βολή του άλγους μετά από την πρόκληση του πάγου.
Η ποιότητα ζωής, όπως αξιολογήθηκε από τον ειδικό
Δείκτη Μέτρησης της Ποιότητας Ζωής στα δερματο-
λογικά νοσήματα και ο συγκεκριμένος βαθμός του
άλγους βελτιώθηκαν σημαντικά στην ομάδα με την
αλλαντοτοξίνη (P = 0,048).

Σχόλιο: Murad Alam, MD, MSCI

Η βουτιλινική τοξίνη μπορεί να έχει θεραπευτική
χρησιμότητα σε ασθενείς με συμπτωματικά και επώ-
δυνα δερματικά λειομυώματα. Είναι πιθανό ότι η έλ-
λειψη διαφορών μεταξύ των ομάδων στο άλγος στην
οπτική αναλογική κλίμακα να οφείλεται στην πολύ-
πλοκη φύση της δυσφορίας που προκαλούν τα λειο -
μυώματα, η οποία μπορεί να μην είναι αναγώγιμη σε
άλγος, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα στοι-
χεία που είναι πιο δύσκολο να περιγραφούν και να
ποσοτικοποιηθούν.

Naik HB et al. Efficacy of intralesional botulinum toxin
A for treatment of painful cutaneous leiomyomas: A
randomized clinical trial. JAMA Dermatol 2015 Oct;
151:1096.

3. Κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία
της ακμής και τη διαχείριση των ασθενών

Η ακμή επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια άτο-
μα στις Ηνωμένες Πολιτείες με κόστος που υπερβαί-
νει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος. Παρά το
γεγονός ότι η θνησιμότητα από την ασθένεια είναι
ουσιαστικά ανύπαρκτη, μπορεί να προκαλέσει εκτε-
ταμένες ουλές και σημαντική συναισθηματική επιβά-
ρυνση, ειδικά σε εφήβους. Η Αμερικανική Ακαδη-
μία Δερματολογίας αναθεώρησε τις κατευθυντήριες
γραμμές της για τη διαχείριση αυτής της νόσου.

Βασικά σημεία

• Μικροβιολογικός έλεγχος συνήθως δεν συνιστά-
ται, εκτός αν υπάρχει υποψία για gram-αρνητική
θυλακίτιδα. Ενδοκρινολογική εκτίμηση, συμπερι-
λαμβανομένου του εργαστηριακού ελέγχου της
ελεύθερης και της ολικής τεστοστερόνης, της θει-
ικής δεϋδροεπιανδροστερόνης, της ανδροστενδιό-
νης, της ωχρινοτρόπου ορμόνης και της ωοθυλα-
κιοτρόπου ορμόνης είναι απαραίτητη, όταν υπάρ-
χουν ενδείξεις υπερανδρογονισμού (διαταραχές
έμμηνου ρύσης, υπερτρίχωση, ανδρογενετική
αλωπεκία, πολυκυστικές ωοθήκες, ή παχυσαρ-
κία).

• Τα τοπικά ρετινοειδή αποτελούν βασικό στοιχείο
της τοπικής θεραπείας της ακμής. Έχουν φαγε-
σωρολυτικές ιδιότητες και αντιφλεγμονώδη δρά-
ση. Τα τοπικά αντιβιοτικά όταν χρησιμοποιούν-
ται μαζί με το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου επι-
τυγχάνουν αύξηση της αποτελεσματικότητας και
μειώνουν την πιθανότητα της ανάπτυξης βακτη-
ριακής αντοχής στα αντιβιοτικά. Η χρήση μόνο
τοπικών αντιβιοτικών δεν συνιστάται. Άλλες απο-
τελεσματικές τοπικές θεραπείες περιλαμβάνουν
το αζελαϊκό οξύ, τη δαψόνη, το νιασιναμίδιο και
το σαλικυλικό οξύ. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η
τοπική εφαρμογή ψευδαργύρου είναι αποτελε-
σματική.

• Η συστηματική χορήγηση αντιβιοτικού (τετρακυ-
κλίνες, μακρολίδες, τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξα-
ζόλη, πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες) ενδείκνυται
για τη μέτρια έως σοβαρή ακμή. Θα πρέπει να συν-
ταγογραφείται σε συνδυασμό με τοπική εφαρμογή
ρετινοειδών και υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, κα-
θώς η μονοθεραπεία θα πρέπει να αποφεύγεται.
Στους περισσότερους ασθενείς δεν θα πρέπει να
δοθεί για περισσότερο από 3 μήνες.

Δ. Ιωαννίδης, Ε. Βακιρλής
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• Τέσσερα από του στόματος χορηγούμενα αντισυλ-
ληπτικά δισκία είναι εγκεκριμένα από την FDA για
τη θεραπεία της ακμής: δισκία αιθινυλοιστραδιό-
λης/νοργεστιμάτης, αιθινυλοιστραδιόλης/οξικής
νορεθινδρόνης/σιδηρούχων φουμαρικών εστέρων,
αιθινυλοιστραδιόλης/δροσπιρενόνης, και αιθινυ-
λοιστραδιόλης/δροσπιρενόνης/λεβομεφολάτης.
Τα αντισυλληπτικά αυτά μεσολαβούν και αναστέλ-
λουν τη δράση των ανδρογόνων και έχει αποδειχ-
θεί ότι βελτιώνουν τόσο τη φαγεσωρική, όσο και τη
φλεγμονώδη ακμή. Τα μόνα αντιβιοτικά που περιο-
ρίζουν την αποτελεσματικότητα των αντισυλληπτι-
κών φαρμάκων είναι η ριφαμπικίνη και η γκριζεο-
φουλβίνη. Οι τετρακυκλίνες δεν έχει αποδειχθεί
ότι μπορούν να περιορίσουν αυτή την αποτελεσμα-
τικότητα.

• Η συστηματική χορήγηση ισοτρετινοΐνης ενδείκνυ-
ται στη σοβαρή μορφή ακμής, σε ακμή ανθεκτική
στις προηγούμενες θεραπείες, ή σε υποτροπιάζου-
σα μέτρια ακμή, ή σε ακμή που καταλείπει ουλές,
ή σε ακμή που συνοδεύεται από σημαντική ψυχο-
λογική επιβάρυνση. Τα περισσότερα σκευάσματα
ισοτρετινοΐνης πρέπει να λαμβάνονται κατά τη
διάρκεια του γεύματος. Θα πρέπει να χορηγηθούν
μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος τη συνολικής λήψης
120-150 mg ισοτρετινοΐνης / kg Β.Σ. Τακτικός ερ-
γαστηριακός έλεγχος για την παρακολούθηση των
λιπιδίων του αίματος και της ηπατικής λειτουργίας
θα πρέπει να διενεργείται αρκετά συχνά. Δεν
υπάρχουν σαφή στοιχεία που να δείχνουν ότι ο
πλήρης αιματολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος.
Παρά το γεγονός ότι προηγούμενες αναφορές θεω-
ρούσαν ότι η ισοτρετινοΐνη προκαλεί έξαρση της
φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, πρόσφατες με-
λέτες δεν υποστηρίζουν αυτή την άποψη.

• Η φωτοδυναμική θεραπεία, τα χημικά peels και η
διάνοιξη των φαγεσώρων υποστηρίζονται από κά-
ποια αποδεικτικά στοιχεία. Η ενδοβλαβική έγχυση
διαλυμάτων κορτικοστεροειδών είναι συχνή σε οζί-
δια ακμής.

• Διατροφή με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και η κατα-
νάλωση γάλακτος, ιδιαίτερα του αποβουτυρωμένου
γάλατος, έχουν συσχετιστεί με την ακμή και την
επιδείνωση της.

Σχόλιο: Craig A. Elmets, MD

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας δημο-
σίευσε τις νεώτερες κατευθυντήριες γραμμές για την
ακμή, σημειώνοντας μια σειρά από νέες παρατηρή-

σεις. Αυτό το ολοκληρωμένο άρθρο αναφέρει τις νε-
ότερες συστάσεις που βασίζονται σε αποδείξεις.

Zaenglein AL et al. Guidelines of care for the manage-
ment of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2016 Feb 15;
[e-pub].

4. Οξυβουτινίνη για την υπεριδρωσία

Η αυξημένη εφίδρωση βελτιώθηκε σημαντικά σε
σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Η Οξυβουτινίνη (Oxybutynin) είναι ένα αντιχολι-
νεργικό φάρμακο που ενδείκνυται για τη συμπτωμα-
τική θεραπεία της επιτακτικού τύπου ακράτειας
και/ή της αυξημένης συχνουρίας και της έπειξης για
ούρηση που μπορεί να συμβεί σε ασθενείς με αστα-
θή ουροδόχο κύστη. Ασκεί απ' ευθείας αντισπασμω-
δική και ήπια αντιχολινεργική δράση και αυξάνει τη
χωρητικότητα της κύστης, ελαττώνει τη συχνότητα
των ακούσιων συσπάσεων του εξωστήρος μυός και
καθυστερεί την αρχική επιθυμία για ούρηση. Όπως
θα μπορούσε να προβλεφθεί, έχει επίσης ευεργετικά
αποτελέσματα στην υπερβολική εφίδρωση.

Μια προοπτική, τυχαιοποιημένη 6 εβδομάδων
μελέτη συνέκρινε τις χαμηλές δόσεις οξυβουτινίνης
με το εικονικό φάρμακο για τη θεραπεία της υπερι-
δρωσίας. Στη μελέτη συμμετείχαν 62 διαδοχικοί
ασθενείς με εντοπισμένη ή γενικευμένη υπεριδρω-
σία. Όλοι οι ασθενείς είχαν δευτέρου βαθμού ή με-
γαλύτερης βαρύτητας πρωτοπαθή υπεριδρωσία, εν-
τοπιζόμενη στις παλάμες, πελματα, μασχαλιαία χώ-
ρα, πρόσωπο, ή στον κορμό, όπως εκτιμάται από τον
Δείκτη Βαρύτητας της Υπεριδρωσίας (Hyperhidrosis
Disease Severity Score, HDSS). Οι συμμετέχοντες
έλαβαν αρχικά είτε οξυβουτυνίνη 2,5 mg/ημέρα ή
εικονικό φάρμακο. Εάν η υπεριδρωσία δεν ήταν
ελεγχόμενη, η δόση αυξάνονταν στα 5,0 mg/ημέρα
την 4η ημέρα και στα 7,5mg/ημέρα την 8η ημέρα.
Το κύριο αποτέλεσμα ήταν ένας βαθμός ή και περισ-
σότερο μείωση του HDSS.

Μετά από 6 εβδομάδες, ο δείκτης HDSS βελτιώ-
θηκε 1 ή περισσότερους βαθμούς στο 60% των
ασθενών που έλαβαν οξυβουτυνίνη, ενώ μόνο το
27% των ασθενών στην ομάδα ελέγχου που λάμβανε
εικονικό φάρμακο παρουσίασε αντίστοιχη βελτίωση.
Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (Ρ
<0,01). Η ποιότητα ζωής, όπως μετράται από τον
Δείκτη Ποιότητας Ζωής στη Δερματολογία (DLQI),
παρουσίασε επίσης στατιστικά σημαντική βελτίωση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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στην ομάδα θεραπείας με οξυβουτυνίνη, σε σχέση
με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (Ρ <0,01). Η
συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρθηκε
στους ασθενείς που έλαβαν οξυβουτυνίνη σε σχέση
με την ομάδα ελέγχου ήταν η ξηροστομία (P <0,01).

Σχόλιο: Mark V. Dahl, MD

Οι τυχαιοποιημένες διπλές-τυφλές μελέτες με αν-
τιχολινεργικά φάρμακα για τη θεραπεία της υπερι-
δρωσίας είναι σπάνιες. Η τυχαία ανακάλυψη του θε-
ραπευτικού σκέλους μιας φαρμακευτικής ουσίας
μπορεί να αποκαλυφθεί λόγω ανεπιθύμητης ενέργει-
ας. Η οξυβουτυνίνη (Oxybutynin) είναι ένα μουσκα-
ρινικό αντιχολινεργικό φάρμακο που χρησιμοποιεί-
ται συχνά για τη θεραπεία της «υπερδραστήριας» ου-
ροδόχου κύστεως στις γυναίκες. Σχετικές αντενδεί-
ξεις για τη χορήγηση του σκευάσματος είναι το
γλαύκωμα, ηπατική ή νεφρική νόσος, υπερπλασία

του προστάτη, ελκώδης κολίτιδα, βαριά μυασθένεια,
και γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση. 

Το φάρμακο ανήκει στην τερατογόνο κατηγορία
Β, για την χορήγηση σε εγκυμοσύνη. Οι ανεπιθύμη-
τες ενέργειες της οξυβουτυνίνης είναι η ξηροστομία,
η δυσκοιλιότητα, επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό
σύστημα, όπως η υπνηλία και η σύγχυση, η θερμο-
πληξία, γαστρεντερικές διαταραχές και κατακράτηση
ούρων. Τέλος, υπάρχει διχογνωμία για το αν η οξυ-
βουτυνίνη προκαλεί την ανάπτυξη ή επιδεινώνει την
άνοια σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών που λαμ-
βάνουν αντιχολινεργικά φαρμάκα.

Schollhammer M et al. Oxybutynin as a treatment for ge-
neralized hyperhidrosis: A randomized, placebo-controlled
trial. Br J Dermatol 2015 Nov; 173:1163.

Journal Watch, Dermatology, Nov 2015-July 2016. From
the publishers of the New England Journal of Med.

Δ. Ιωαννίδης, Ε. Βακιρλής
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Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»:
http://www.syggros-hosp.gr. Επιλέγοντας το εικονί-
διο του Περιοδικού, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για το περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολο-
γίας Αφροδισιολογίας».

Author guidelines are available online at the site
of “Andreas Syggros” Hospital: http://www.syg-
gros-hosp.gr. By clicking on the Journal’s Cover, de-
tailed information for the Journal “Hellenic Derma-
to-Venerological Review” are available.

Õðï âï ëÞ άρθρων

Η υποβολή των άρθρων γίνεται:
• Ηλεκτρονικά: Γεωργία Κόκλα, e-mail: grgkokla@

yahoo.gr
• Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Για το περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υπόψιν κας Γεωργίας Κόκλα
Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Αθήνα

Η εργασία υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο, καθώς
και σε δισκέτα ή CD. Οι εικόνες και οι πίνακες υποβάλ-
λονται σε δύο (2) αντίγραφα και μπορούν να είναι και
έγχρωμα. Στο πίσω μέρος των εικόνων να αναγράφεται ο
τίτλος της εργασίας. Τα χειρόγραφα των εργασιών που
δημοσιεύονται δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

1. Άρθρα σύνταξης

Σύντομα άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέ-
ματα, που γράφονται με την προτροπή της Συντακτι-
κής Επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύν-
ταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες
περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.

2. Ανασκοπήσεις

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,

στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες
απόψεις, περίπου 3000-5000 λέξεων. Γίνονται δε-
κτές ανασκοπήσεις γραμμένες από έναν ή το πολύ
δύο συγγραφείς.

3. Ερευνητικές εργασίες

Κλινικές δοκιμές ή κλινικές παρατηρήσεις και πει-
ραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρα-
κτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό
πρωτόκολλο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη
μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτε-
λέσματα. Να έχουν έκταση περίπου 3000 λέξεων.

4. Θεραπευτικές εργασίες

Πρόκειται για εργασίες πρωτότυπες ή ανασκοπή-
σεις με σκοπό να εξαχθούν θεραπευτικά αποτελέ-
σματα.

5. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες

Πρόκειται για εργασίες οι οποίες αφορούν σε μι-
κρό ή μεγάλο αριθμό ασθενών, όπου συνδυάζεται η
κλινική παρατήρηση και εμπειρία με την επιλεγμένη
εργαστηριακή διερεύνηση, προκειμένου να εξαχθούν
διαγνωστικά συμπεράσματα.

6. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Γίνονται δεκτά άρθρα, εφόσον αφορούν σε νέα ή
πολύ σπάνια νοσήματα ή εφαρμόστηκαν νέα διαγνω-
στικά κριτήρια και έχει ακολουθηθεί νέα θεραπευτι-
κή μεθόδευση με ελεγμένο το αποτέλεσμα.

7. Ιατρική επικαιρότητα και ειδικά άρθρα

Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων πά-
νω σε συγκεκριμένο θέμα (highlights). Συγγραφή μι-
κρού αριθμού 3-4 σελίδων πάνω σε εξειδικευμένο
θέμα. Βραχείες ενημερωτικές δημοσιεύσεις.

8. Γενικά θέματα

Θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες της

Oδηγίες για τους Συγγραφείς
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υγείας και δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες άρ-
θρων του περιοδικού. Ιατροκοινωνικά θέματα και οι-
κονομικές αναλύσεις που αφορούν στη Δημόσια
Υγεία.

9. Δερματοχειρουργική

Άρθρα τα οποία δίνουν έμφαση στη χειρουργική
σκοπιά της Δερματολογίας.

10. Γράμματα προς τη Σύνταξη

Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα,
πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις
για ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό
κλπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

11. Ιστοπαθολογία – Δερματολογία

Άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ιστολογική ει-
κόνα των δερματοπαθειών.

12. Αυτο-αξιολόγηση γνώσεων

Είναι γνωστή η μέθοδος της αυτo-αξιολόγησης
και γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα (βλ. Ameri-
can Academy of Dermatology).

13. Επιλεγμένη βιβλιογραφική ενημέρωση

Αφορά στην καταχώρηση περιλήψεων άρθρων,
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή πραγμα-
τική χρησιμότητα για την ιατρική πράξη και προέρ-
χονται από το διεθνή ιατρικό τύπο. Στόχος είναι η
ιατρική πληροφόρηση όσο το δυνατόν ευρύτερου
ιατρικού κοινού, που δεν έχει τη δυνατότητα προ-
σπέλασης στο διεθνή ιατρικό τύπο. Πρότυπο: Exer-
pta Medica.

14. Βιβλιοκριτική

15. Διατριβές

16. Διεθνής ενημέρωση

Ορισμένα από τα τεύχη του περιοδικού μπορούν
να είναι μονοθεματικά και εκδίδονται από έναν ή
δύο προσκεκλημένους, από τη Συντακτική Επιτροπή
του περιοδικού, εκδότες (guest-editors), οι οποίοι
είναι υπεύθυνοι για τα τεύχη αυτά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση
γράφονται στη δημοτική. Πρέπει να είναι δακτυλο-
γραφημένα από τη μία πλευρά των σελίδων, με δι-
πλό διάστημα σε λευκό χαρτί.

Περιλαμβάνουν τίτλο, περίληψη ελληνική και αγ-
γλική, λέξεις ευρετηρίου στα ελληνικά και στα αγγλι-
κά, δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, κείμενο, βι-
βλιογραφία, πίνακες και εικόνες.

Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων να
γράφεται ολόκληρο στην ονομαστική. Ακολουθεί η
κλινική, το ίδρυμα ή το εργαστήριο, από το οποίο
προέρχεται η εργασία, και η διεύθυνση, το τηλέφω-
νο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέ-
ος που είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία.

Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς αναθεωρούνται
συνεχώς και δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος κάθε
χρόνου.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

Είναι ευθύνη των συγγραφέων να δηλώνουν την
παρουσία ή απουσία σύγκρουσης συμφερόντων στην
σελίδα τίτλου του άρθρου.

Προηγούμενη ταυτόχρονη δημοσίευση

Τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό θεωρεί-
ται ότι μπορούν να δημοσιευτούν, με την προϋπόθεση
ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δη-
μοσιευτεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε
άλλο περιοδικό. Δημοσιεύονται όμως τελικά αποτελέ-
σματα εργασιών που δημοσιεύτηκαν ως πρόδρομες
ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρει στη συνοδευτική επιστολή αν η εργασία έχει
υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν
έχει –κατά οποιονδήποτε τρόπο – δημοσιευτεί μερικά
ή ολικά. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνυπο-
βάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων αυτών, για να
εκτιμάται ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης.

Ό,τι δημοσιεύεται σε περιοδικό του εξωτερικού,
μπορεί να αναδημοσιευτεί με γραπτή έγκριση του
διευθυντή σύνταξης.

Περίληψη

Η περίληψη και στις δύο γλώσσες (ελληνικά, αγ-
γλικά) να περιλαμβάνει τα μηνύματα της εργασίας το
πολύ σε 200 λέξεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
252

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏ Ã É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ

9-odigies_Layout 1  6/10/2016  1:14 μμ  Page 252



Λέξεις – κλειδιά

3-6 λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο να
αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σει-
ρά που εμφανίζονται. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο
αναγράφονται μόνο αυτές που εμφανίζονται στο κεί-
μενο, ως εξής:
α. Περιοδικά. Γράφονται τα επώνυμα και τα αρχικά

των ονομάτων όλων των συγγραφέων, εφόσον είναι
μέχρι τρεις (για πάνω από τρεις να αναγράφεται η
ένδειξη και συν ή et al). Ακολουθεί ο τίτλος του άρ-
θρου, το περιοδικό στην καθιερωμένη του συντομο-
γραφία, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα του άρθρου, π.χ. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
Όταν πρόκειται για συμπλήρωμα, αναφέρεται
αμέσως μετά το έπος, π.χ. 1989; 28 (Suppl 1):
629-630.

β. Βιβλία. Γράφεται το επώνυμο και το αρχικό του
ονόματος του συγγραφέα/ων, ο τίτλος του βιβλί-
ου, η έκδοση, ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης, το
έτος^ π.χ., Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et
al. Textbook of Dermatology. 4th ed. Oxford:
Blackwell Scientific Publications, 1986.

Όταν αναφέρεται ένα κεφάλαιο από ένα βιβλίο,
γράφεται ως εξής: Επώνυμο, αρχικά ονόματος συγ-
γραφέα, τίτλος κεφαλαίου. Στο /In: Συγγραφείς βι-
βλίου, τίτλος βιβλίου, τόπος έκδοσης, εκδότης, έτος,
σελίδες^ π.χ., Goltz R. Paget’s disease, mammary
and extra mammary. In: Chun AC, Edelson RL (eds)
Malignant tumors of the skin. London: Arnold,
1999: p 294-300.

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία.jpeg ή.tiff μορφή. Σε περίπτωση
που μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητα του ασθε-
νούς θα πρέπει να αποστέλλεται φόρμα συγκατάθε-
σης φωτογραφιών. Οι λεζάντες των φωτογραφιών να
παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Συνοδευτική επιστολή παραχώρησης copyright

Όλα τα χειρόγραφα να συνοδεύονται από επιστο-
λή που να υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την
αλληλογραφία συγγραφέα. Η συνοδευτική επιστολή
πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι τα χειρόγραφα
έχουν εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς, καθώς
και ότι ο συγγραφέας μεταβιβάζει το copyright της
εργασίας και των φωτογραφιών στη Σύνταξη του πε-
ριοδικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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The faculty of the Victoria Park Institute invite you to get involved in our programs specially for internation-
al plastic surgeons and dermatologists. We are accepting candidate applications for the 2016-2017 year. T-
wo fellowships will be available per academic year.
Unique aspects: The experience entails broad experience in facial aesthetics and body contouring, through
laser treatments (Fraxil®, Co2, VBeam®, IPL® etc…), energy devices (Thermage®, Coolsculpting®, Ulthera®

etc…), toxin injections (all), fillers (all), and peels. There are teaching conferences and clinical research is
mandatory. 
The fellow receives subsidized housing and flight transportation.

This fellowship is available only to board-certified or board-eligible plastic surgeons and dermatologists (and
residents in their last year of training - in good standing).
The experience will provide a highly focused 3-month period of training. The experience will provide com-
prehensive clinical management with intense involvement by national and international leaders in aesthetic
plastic surgery and dermatology. 

During the training, the fellow will participate in several projects requiring publication and/or presentation.
In addition to the operative and research aspects, the fellow will have the opportunity to learn the funda-
mentals of running a busy private practice complete with a surgery centre and medical spa. 

The Victoria Park Institute research Centre is actively involved in significant clinical and pivotal research,
leading to an expectation that the fellow will participate in scholarly activity, publishing and/or presenta-
tions. 

English language - spoken and written is mandatory.

Two letters of recommendation will be required in the latter segment of the application process.

Please submit a most recent CV and a letter of intent to:

Dr. Andreas Nikolis MD MSc FRCSC
Associate Professor of Plastic Surgery
Victoria Park
376 Victoria, Suite 400
Westmount, Quebec
H3Z1C3

Application request and initial documents can be emailed to: fellowship@vicpark.com

Fellowship Directors:
Dr. Andreas Nikolis – Westmount, QC, Canada
Prof. Christina Antoniou – Athens, Greece

Faculty:
Dr. Andreas Nikolis (Plastic Surgery)
Dr. Christina Antoniou (Dermatology)
Dr. Arthur Swift (Plastic Surgery)
Dr. Steven Bernstein (Dermatology)
Dr. Lucie Khouri (Occuloplastic Surgery)
Dr. Demetrios Rizis (Plastic Surgery) 

International Community
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n Κυτταρομετρία:
Βασικές Αρχές

n Εφαρμογές κυτταρο-
μετρίας ροής στη 
δερματολογία

n Ενδοεπιδερμικές
 πομφολυγώδεις
 δερματοπάθειες

n Υποεπιδερμικές
 πομφολυγώδεις
 δερματοπάθειες

n Παρανεοπλασματική
πέμφιγα

n Εμμένουσα εξανθη-
ματική κηλιδώδης
 τηλεαγγειεκτασία
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