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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

για τη συγκεκριμένη ομιλία



TEN





Πλασμαφαίρεση
σε νοσήματα του δέρματος

-Aυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα

-Aτοπική δερματίτιδα (με πολύ υψηλά επίπεδα
IgE ορού)



Πέμφιγα – Γενικά στοιχεία

• Χρόνιο, αυτοάνοσο, υποτροπιάζον πομφολυγώδες
νόσημα

• Τα υπεύθυνα αντιγόνα δεσμογλεϊνη-1 και -3 
βρίσκονται στα δεσμοσωμάτια - μόρια σύνδεσης
των κερατινοκυττάρων μεταξύ τους

• Αποκόλληση των κερατινοκυττάρων της
επιδερμίδας και σχηματισμός ενδοεπιδερμιδικής
πομφόλυγας

• Τα επίπεδα των ειδικών αυτοαντισωμάτων
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και
παρακολούθηση της νόσου





Πλασμαφαίρεση

• Χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στην πέμφιγα
για πρώτη φορά το 1978

• 10 χρόνια αργότερα η δερματολογική
κοινότητα προβληματίσθηκε έντονα από τη
μελέτη των Guillaume et al 



• 40 ασθενείς με πέμφιγα

• θεραπεία με πρεδνιζολόνη (0.5 - 2 mg/kg/ημέρα) σε 
σύγκριση με εφαρμογή πλασμαφαίρεσης (10 συνεδρίες) 
μέσα σε 4 εβδομάδες με το ίδιο πρωτόκολλο χορήγησης 
στεροειδούς

• παρόμοια η κλινική ανταπόκριση και η αθροιστική δόση 
στεροειδούς, αλλά σε 4 ασθενείς παρατηρήθηκε 
θανατηφόρος σηψαιμία









Ερυθροδερμική
Φυλλώδης Πέμφιγα





Πεμφιγοειδές – Γενικά στοιχεία

• Χρόνιο, αυτοάνοσο, υποτροπιάζον πομφολυγώδες
νόσημα

• Τα υπεύθυνα αντιγόνα ΒΡ180 και ΒΡ230 
βρίσκονται στο δερματοεπιδερμιδικό σύνδεσμο

• Αποκόλληση της επιδερμίδας από το χόριο και
σχηματισμός υποεπιδερμιδικής πομφόλυγας

• Τα επίπεδα των ειδικών αυτοαντισωμάτων
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και
παρακολούθηση της νόσου



Πομφολυγώδες
Πεμφιγοειδές







Πεμφιγοειδές
Κύησης



Η ανοσοπροσρόφηση χρησιμοποιείται ως επιπρόσθετη
θεραπεία σε ανθεκτικά στη θεραπεία πρώτης
γραμμής αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα, όπως:

-Η κοινή πέμφιγα

-Η φυλλώδης πέμφιγα

-Η παρανεοπλασματική πέμφιγα

-Το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές

-Η επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση



Πλεονεκτήματα ανοσοπροσρόφησης
σε σχέση με την πλασμαφαίρεση

• Επιλεκτική απομάκρυνση ανοσοσφαιρινών

• Δεν απαιτείται η αντικατάσταση στοιχείων
του πλάσματος

• Συνδέεται με λιγότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες όπως λοιμώξεις και αλλεργικές
αντιδράσεις







• Διάφορα συστήματα ανοσοπροσρόφησης χρησιμοποιούνται
για τη μείωση των κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων στο
πλάσμα

• Τα επίπεδα των ειδικών για την πέμφιγα anti-Dsg IgG 
αυτοαντισωμάτων φαίνεται να μειώνονται κατά 75% με
μια συνεδρία ανοσοπροσρόφησης με τα συστήματα
Immunosorba και Therasorb

• Ο τίτλος των αυτοαντισωμάτων φαίνεται να αυξάνεται
στο 40% του αρχικού τίτλου την επόμενη ημέρα

• Μετά από 3 συνεχόμενες συνεδρίες (ένας κύκλος) τα
επίπεδα φαίνεται να μειώνονται κατά 95% σε σχέση με
τα αρχικά



• Για τη διατήρηση της γρήγορης μείωσης στα επίπεδα των
κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων,δεν πρεπει να σταματά
η ταυτόχρονη ανοσοκατασταλτική θεραπεία

• Έχει παρατηρηθεί μείωση του τίτλου κατά 80% μετά από
ένα κύκλο και κατά 91% και 89%  στους 6 και 12 μήνες, 
αντίστοιχα





















Γαγγραινώδες
Πυόδερμα



Η θεραπευτική αφαίρεση
σε νοσήματα του δέρματος

- επιλογή σε δύσκολα περιστατικά

- ειδική γνώση και εξοπλισμός

- συνεργασία ειδικοτήτων




