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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πέμφιξ είναι σπάνια υποτροπιάζουσα αυτοάνοση νόσος του δέρματος και των βλεννογόνων με πλακώδες
επιθήλιο χαρακτηριζόμενη από σχηματισμό φυσαλλίδων. Από τους βλεννογόνους συχνότερα προσβάλλεται ο
βλεννογόνος του στόματος. Επί γενικευμένης νόσου προσβάλλονται πολλοί βλεννογόνοι. Έχει αναφερθεί
ανάπτυξη κακοήθειας σε πάσχοντες από πέμφιγα βλεννογόνους, όπως πλακώδες καρκίνωμα του τραχήλου
της μήτρας.
Παρουσιάζουμε μια περίπτωση καρκίνου του πνεύμονα, που αναπτύχθηκε σε άτομο με διάχυτη πέμφιγα.
Πρόκειται για γυναίκα 69 ετών, μη καπνίστρια, που προσήλθε για έλεγχο δυσπνοϊκού συνδρόμου και βήχα.
Από 5ετίας έπασχε από διάχυτη πέμφιγα και βρισκόταν υπό αγωγή. Η ακτινογραφία θώρακος και η
βρογχοσκόπηση έθεσαν υποψία παρουσίας όγκου στον πνεύμονα. Η κυτταρολογική εξέταση πτυέλων έδειξε
καρκινικά κύτταρα πλακώδους τύπου καλής διαφοροποίησης με κερατινοποίηση του κυτταροπλάσματος.
Συγχρόνως παρατηρήθηκαν τα ακανθολυτικά κύτταρα, που είναι παθογνωμονικά της πέμφιγoς.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πέμφιξ είναι υποτροπιάζουσα αυτοάνοση νόσος
του δέρματος και των βλεννογόνων με πλακώδες
επιθήλιο που χαρακτηρίζεται από σχηματισμό
φυσαλλίδων και εξελκώσεων. Από τους
βλεννογόνους
προσβάλλεται
κυρίως
ο
βλεννογόνος του στόματος και σπανιότερα του
οισοφάγου, επιπεφυκότος, ρινός,
τραχήλου
μήτρας, θηλής του μαστού κ.ά.. Επί γενικευμένης
νόσου πάσχουν πολλοί βλεννογόνοι [1,2,3,4,5,6].
Σε κάποιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί ανάπτυξη
κακοήθειας σε πάσχοντες από πέμφιγα
βλεννογόνους, όπως πλακώδες καρκίνωμα του
τραχήλου της μήτρας [7]. Αυτό ίσως οφείλεται είτε
στις
επανειλημμένες
επουλώσεις
των
καθ΄υποτροπή εξελκώσεων ή στο ανοσοβιολογικά
διαταραγμένο υπόστρωμα των ατόμων αυτών ή
στη μακρόχρονη θεραπεία με στεροειδή ή/και
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα των ασθενών αυτών
ή
στον
συνδυασμό
όλων
αυτών
[7].
Παρουσιάζουμε μια περίπτωση καρκίνου του
πνεύμονα, που αναπτύχθηκε σε άτομο με
γενικευμένη
πέμφιγα.
Αναφορά
ανάλογης
περίπτωσης δεν βρήκαμε σε προηγούμενη
βιβλιογραφία.
Περιγραφή περίπτωσης
Γυναίκα 69 ετών, μη καπνίστρια, προσήλθε για
έλεγχο δυσπνοϊκού συνδρόμου και βήχα. Από
5ετίας έπασχε από διάχυτη πέμφιγα και βρισκόταν

υπό αγωγή. Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε
παραπυλαία σκίαση ύποπτη παρουσίας μικρού
όγκου στον δεξιό πνεύμονα. Η βρογχοσκόπηση
έδειξε ανωμαλία του βρογχικού βλεννογόνου
ενδεικτική όγκου με στοιχεία διήθησης. Η
κυτταρολογική εξέταση πτυέλων έδειξε άτυπη
πλακώδη μετάπλαση και λίγα καρκινικά κύτταρα
πλακώδους τύπου καλής διαφοροποίησης με
κερατινοποίηση του κυτταροπλάσματος (Εικόνα 1)
καθώς και απύρηνα ή με μόλις διακρινόμενο
πυρήνα κερατινοποιημένα κύτταρα (ghost-cells)
και κερατινοποιημένες πέρλες (Εικόνα 2). Στο ίδιο
επίχρισμα σε άλλες θέσεις παρατηρήθηκαν τα
χαρακτηριστικά της πέμφιγoς ακανθολυτικά
κύτταρα (Εικόνα 3).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το παθολογικό υπόστρωμα της πέμφιγος είναι η
ακανθόλυση [8, 9] η οποία παρατηρείται κυρίως
στην παραβασική και βαθύτερη διάμεση στιβάδα
του πλακώδους επιθηλίου ενώ τα κύτταρα της
βασικής στιβάδας δεν επηρεάζονται [7, 9]. Τα
ακανθολυτικά κύτταρα είναι αποστρογγυλεμένα
πλακώδη κύτταρα. Η μορφολογία τους οφείλεται
στη χαλάρωση των μεταξύ των κυττάρων
συνδέσεων λόγω εξαφάνισης των δεσμοσωμάτων
[2,10,11] την οποία προκαλούν τα αυτοαντισώματα,
τα οποία προσκολλώνται στην επιφάνεια του
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κυττάρου και διαταράσσουν την φυσιολογική
διαφοροποίησή του (8). Μικροσκοπικά πέριξ της

αλλοίωσης παρατηρείται κερατινοποίηση και αυτό
αποτελεί το λεγόμενο σημείο Nikolski [12).

Εικόνα 1: Καρκινικά πλακώδη κύτταρα καλής κυρίως διαφοροποίησης με κερατινοποίηση του
κυτταροπλάσματος και αναλογικά ευμεγέθεις πυκνοχρωματικούς πυρήνες καθώς και
διαταραχή της σχέσης πυρήνα προς κυτταρόπλασμα. (χρώση Παπανικολάου, Χ400).
Η διάγνωση της πέμφιγος μπορεί να γίνει γρήγορα
και εύκολα με απλή κυτταρολογική εξέταση, το
λεγόμενο «επίχρισμα Tzanck» [13] κατά το οποίο
στην
κυτταρολογική εξέταση υλικού από τις
φυσαλλίδες ανευρίσκονται τα χαρακτηριστικά της
νόσου ακανθολυτικά κύτταρα δηλαδή παραβασικά
κύτταρα με αραιοχρωματικούς ευμεγέθεις πυρήνες

με έντονα πυρήνια. Δυστυχώς η μέθοδος δεν έχει
τύχει ευρείας εφαρμογής. Στην περίπτωσή μας, η
ανεύρεση των ακανθολυτικών κυττάρων στα
πτύελα δεν αποσαφηνίζει αν αυτά προέρχονται
από τον βλεννογόνο του στόματος ή των βρόγχων
διότι η ασθενής έπασχε από διάχυτη πέμφιγα με
προσβολή από την νόσο πολλών βλεννογόνων.

Εικόνα 2: Ghost cell με αχνά διαγραφόμενο πυρήνα (αριστερά) και κερατινοποιημένη πέρλα
(δεξιά) (χρώση Παπανικολάου, Χ400).
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Εικόνα 3: Ακανθολυτικά κύτταρα με ευμεγέθεις αραιοχρωματικούς πυρήνες και εμφανή
πυρήνια (χρώση Παπανικολάου, Χ400).
Αν δεν είναι γνωστό το ιστορικό της πέμφιγος ή ότι
οι πάσχοντες βρίσκονται υπό θεραπεία δυνατόν τα
ακανθολυτικά κύτταρα ή τα κύτταρα τα
επηρεασμένα από τις επουλωτικές, αναπλαστικές
και φλεγμονώδεις διεργασίες της νόσου να
χαρακτηρισθούν
ως
κακοήθη
λόγω
του
δραστηριοποιημένου πυρήνα τους με συνέπεια
ψευδώς θετική κυτταρολογική διάγνωση [1, 7, 14].
H εικόνα ομαλής πυρηνικής μεμβράνης των
κυττάρων αυτών και η απουσία μιτώσεων ή
στοιχείων νέκρωσης στο υπόστρωμα βοηθάει στη
σωστή αξιολόγηση τους. Επειδή οι αλλοιώσεις της
πέμφιγος περιλαμβάνουν πυρηνική πολυμορφία,
ευμεγέθεις πυρήνες, ανώμαλο δίκτυο χρωματίνης,
εμφανή πυρήνια και χαλαρές κυτταρικές συνδέσεις
[1], αλλοιώσεις, που παρατηρούνται και σε πρώϊμο
πλακώδες καρκίνωμα, τίθεται θέμα διαφορικής
διάγνωσης μεταξύ πέμφιγος και πλακώδους
καρκινώματος. Υπέρ της κακοήθειας είναι η
διάταξη των κυττάρων σε αθροίσεις με ασαφώς
διαγραφόμενα κυτταροπλασματικά όρια, απώλεια

προσανατολισμού των κυττάρων και έντονη
διαταραχή της χρωματίνης με έντονο πυρήνιο [7].
Επισημαίνεται ότι όταν πρόκειται για πλακώδες
καρκίνωμα μη καλά διαφοροποιημένο η διαφορική
διάγνωση από τις κυτταρικές αλλοιώσεις της
πέμφιγος είναι πολύ δύσκολη. Η παρουσία
μεμονωμένων κυττάρων και ακανθολυτικών
κυττάρων στις αθροίσεις είναι υπέρ της πέμφιγος.
Στην περίπτωσή μας δεν ετέθη θέμα διαφορικής
διάγνωσης μεταξύ των ακανθολυτικών και των
καρκινικών κυττάρων διότι το πλακώδες
καρκίνωμα, που αναπτύχθηκε, ήταν καλής
διαφοροποίησης και η μορφολογική εικόνα των
μεν ήταν σαφώς διακριτή από των δε. Σκόπιμο
είναι, τα άτομα που πάσχουν από πέμφιγα και
λαμβάνουν θεραπεία, να παρακολουθούνται για
ανάπτυξη
περαιτέρω
αλλοιώσεων
σε
βλεννογόνους με πλακώδες επιθήλιο, όπως π.χ. ο
τράχηλος μήτρας ή η στοματική κοιλότητα ή
βλεννογόνους, που παρουσιάζουν πλακώδη
μετάπλαση, όπως το βρογχικό επιθήλιο.

SUMMARY
Pemphigus is a rare autoimmune disease of the skin and mucous membranes mainly the oral mucosa
characterized by vesiculobullous lesions. Many mucous membranes are involved when the disease is
systematic. Development of malignancy on the affected mucous membranes such as cervical squamous
carcinoma has been reported. A 69-year-old non smoker female presented with difficult breathing and cough.
She had diffuse pemphigus the last 5 years and was under treatment. Thorax x-ray suggested a lung tumor.
Bronchoscopy found abnormal bronchial mucous membrane as deriving from an infiltrating tumor. The
cytological examination of sputum showed malignant cells deriving from a well differentiated squamous cell
carcinoma as well as acantholytic cells characteristic of pemphigus.
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