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Εισαγωγή
Τα αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα συνιστούν μια 

ευρεία ομάδα δερματικών νοσημάτων, στα οποία η πομφόλυγα 
θεωρείται η επικρατούσα στοιχειώδης βλάβη. Τα νοσήματα 
που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή, μπορεί να έχουν 
σοβαρές επιπλοκές και ως εκ τούτου, απαιτούν έγκαιρη 
θεραπεία προς αποφυγή περαιτέρω νοσηρότητας ή θνητότητας. 
Τα συγκεκριμένα νοσήματα θεωρείται ότι έχουν αυτοάνοσο 
υπόβαθρο και χαρακτηρίζονται από τη σύνδεση κυκλοφορούντων 
αυτοαντισώματων σε ειδικά προσκολλητικά μόρια είτε στα 
δεσμοσωμάτια της επιδερμίδας είτε σε ορισμένες περιπτώσεις, 
στην περιοχή της βασικής μεμβράνης (μεμβράνη που διαχωρίζει 
την επιδερμίδα από το χόριο) (σχήμα 1)1.

Η σύνδεση των αυτοαντισωμάτων στους αντιγονικούς τους στόχους 
συγχρόνως με τη φλεγμονώδη αντίδραση που δημιουργείται, 
προκαλούν απώλεια προσκόλλησης με επακόλουθο το 
σχηματισμό ενδοεπιδερμιδικών ή υποεπιδερμιδικών φυσαλλίδων 
- πομφόλυγων2,3 (σχήμα 2)

Οι αυτοάνοσες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες (ΑΠΔ) 
περιλαμβάνουν την πέμφιγα, το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, 
το ουλωτικό πεμφιγοειδές (πεμφιγοειδές του βλεννογόνου) και 
την ερπητοειδή δερματίτιδα.

Στα ΑΠΔ κλινικά παρατηρείται μία επηρμένη περιγεγραμμένη 
δερματική βλάβη που περιέχει υγρό με μέγεθος <5mm που 
αναφέρεται ως φυσαλίδα, ή >5mm (σύμφωνα με ορισμένα 
συγγράμματα >10 mm) που καλείται πομφόλυγα4. Από 
αρκετούς συγγραφείς, ο ανωτέρω ορισμός για τα πομφολυγώδη 
νοσήματα θεωρείται ως αυθαίρετος, επειδή αρκετά δερματικά 
νοσήματα, όπως το πολύμορφο ερύθημα, το μολυσματικό 
κηρίο, το έκζεμα, οι ιογενείς βακτηριακές και μυκητιασικές 
λοιμώξεις καθώς και τα δήγματα εντόμων, που αποτελούν 

χωριστές οντότητες, εμφανίζουν επίσης πομφόλυγες ανάμεσα 
στις κλινικές τους εκδηλώσεις.

Διαγνωστικές Τεχνικές
Όσον αφορά τη διαγνωστική προσέγγιση των νοσημάτων 

αυτών, η ιστοπαθολογία αποκαλύπτει τη θέση όπου σχηματίζεται 
η πομφόλυγα και συμβάλλει ουσιαστικά στην ταξινόμηση 
του τύπου του πομφολυγώδους νοσήματος. Επιπρόσθετα, ο 
ανοσοφθορισμός θεωρείται εξίσου σημαντικός στη διάγνωση, 
θεραπεία και κατανόηση των νοσημάτων αυτών. Διακρίνονται 
3 βασικοί τύποι της τεχνικής αυτής: ο άμεσος ανοσοφθορισμός, 
ο έμμεσος και ο έμμεσος με δέσμευση συμπληρώματος5

.
- Στον άμεσο ανοσοφθορισμό, ανιχνεύονται οι εναποθέσεις 

των ανοσοσφαιρινών συμπληρώματος και ινικής στο δέρμα. 
Πρόκειται για μια τεχνική ποιοτικής και όχι ποσοτικής εκτίμησης 
(χωρίς προσδιορισμό του τίτλου αντισωμάτων).

- Με τη χρήση του έμμεσου ανοσοφθορισμού μπορεί να 
απεικονισθούν κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα (κυρίως IgG ή 
IgA) στον ορό, πλάσμα ή υγρά άλλων ιστών, χρησιμοποιώντας 
ως ιστικά υποστρώματα οισοφάγο πιθήκου, ινδικού χοιριδίου 
και φυσιολογικό ανθρώπινο δέρμα.

- Η έμμεση τεχνική ανοσοφθορισμού με δέσμευση 
συμπληρώματος χρησιμοποιείται για ανίχνευση αντισωμάτων 
στον ορό, που δεσμεύουν το συμπλήρωμα και αποτελεί μια 
μέθοδο που αυξάνει την ευαισθησία της τεχνικής του έμμεσου 
ανοσοφθορισμού.

Επίσης, είναι δυνατό να γίνει συνδυασμός τόσο του άμεσου όσο 
και του έμμεσου ανοσοφθορίσμου με την τεχνική διαχωρισμού 
του δέρματος (στη συμβολή της επιδερμίδος με το χόριο), ώστε να 
επιτευχθεί καλύτερος εντοπισμός της περιοχής που εναποτίθενται 
οι ανοσοδραστικές ουσίες. Για την οριστική διάγνωση των ΑΠΔ, 
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οι τεχνικές του ανοσοφθορισμού μπορεί να συμπληρωθούν με 
την μέθοδο ανοσοπροσροφητικής ανάλυσης στερεάς φάσεως 
σύνδεσης ενζύμου (τη γνωστή ELISA), την ανοσοηλεκτρονική 
μικροσκόπηση ή/και ανοσοαποτύπωση.

Πέμφιγα
Ο όρος πέμφιγα προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό πέμφιξ, 

που σημαίνει «φουσκάλα»6. Η πέμφιγα περιλαμβάνει μια 
ομάδα δυνητικά θανατηφόρων νοσημάτων που χαρακτηρίζονται 
από πομφόλυγες σε δέρμα και βλεννογόνους7. Εμφανίζεται 
συνήθως σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ασθενείς, ενώ 
προσβάλλει ιδιαίτερα τους εβραίους (φυλή Ashkenazi). Επίσης, 
έχει διαπιστωθεί ισχυρό γενετικό υπόβαθρο με συγκεκριμένα 
αντιγόνα τάξης II του συστήματος HLA8. Τα αντισώματα στην 
πέμφιγα στρέφονται έναντι στοιχείων των δεσμοσωμάτων, που 
αποτελούν δομές υπεύθυνες για την κυτταρική προσκόλληση. 
Τα αντιγόνα που θεωρούνται πως ενέχονται στην παθογένεια 
της πέμφιγας ονομάζονται δεσμογλεϊνες (1 και 3).

Η βλάβη στα δεσμοσώματα προκαλεί την απομάκρυνση - 
διαχωρισμό των κυττάρων και την πλήρωση του κενού που 
δημιουργείται, από υγρό. Τελικά, σχηματίζεται ενδοεπιδερμιδική 
πομφόλυγα που όταν ραγεί προκαλεί διαβρώσεις. Ανάλογα με 
το σημείο που εντοπίζεται η πομφόλυγα, διακρίνουμε 2 είδη 
πέμφιγας, την κοινή και τη φυλλώδη με διάφορους υπότυπους 
σε κάθε είδος.

- Στην κοινή πέμφιγα (Pemphigus vulgaris), ο σχηματισμός 
της πομφόλυγας δημιουργείται πάνω από τη βασική στιβάδα, 
ενώ παραλλαγή αυτής θεωρείται η βλαστική. Η κοινή πέμφιγα 
αποτελεί τη πιο συχνή και σημαντική μορφή πέμφιγας, η οποία 
χαρακτηρίζεται από κυκλοφορούντα παθογόνα IgG αντισώματα 
έναντι της δεσμογλεϊνης 3, ενώ οι μισοί περίπου ασθενείς 
εμφανίζουν αντισώματα και προς τη δεσμογλεϊνη 1.

- Στη φυλλώδη πέμφιγα (pemphigus foliaceus), ο σχηματισμός 
της πομφόλυγας δημιουργείται στην κοκκώδη στιβάδα. Η 
φυλλώδης πέμφιγα χαρακτηρίζεται από κυκλοφορούντα 
αντισώματα έναντι της δεσμογλεϊνης 1, ενώ η ερυθηματώδης 
και η ενδημική θεωρούνται παραλλαγές αυτής.

Για τη διάγνωση της πέμφιγας, είναι απαραίτητη η βιοψία 
από δέρμα γειτονικό της βλάβης με ιστολογική εξέταση και 

ανοσοφθορισμό, ενώ τα αυτοαντισώματα έναντι της δεσμογλεϊνης 
1 ή 3 ανιχνεύονται τόσο με φυσιολογικό ανθρώπινο δέρμα 
ή οισοφάγο πιθήκου όσο και με (ανοσοενζυματική) εξέταση 
“ELISΑ”.

Τέλος, ιδιαίτερες μορφές πέμφιγας θεωρούνται η 
παρανεοπλασματική και η Φαρμακευτική6,9.

Η παρανεοπλασματική πέμφιγα αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατα 
αναγνωρισμένο σπάνιο παρανεοπλασματικό σύνδρομο με 
συνήθη έναρξη μετά το 60° έτος, ενώ σχετίζεται με διάφορες 
κακοήθειες, όπως: αιματολογικές, που περιλαμβάνουν το 
non-Hodgkin κακόηθες λέμφωμα των β-κυττάρων, λευχαιμία, 
τον όγκο του Castleman και το θύμωμα10 Οι ασθενείς κλινικά 
παρουσιάζουν διαβρωτικές βλάβες στο στοματικό και οφθαλμικό 
βλεννογόνο, καθώς και διάφορες άλλες δερματικές βλάβες11,12 
Η ιστολογική εικόνα που παρουσιάζει η παρανεοπλασματική 
πέμφιγα αποτελεί ένα συνδυασμό της εικόνας της κοινής 
πέμφιγος και του πολύμορφου ερυθήματος.

Στον άμεσο ανοσοφθορισμό, η παρανεοπλασματική πέμφιγα 
εμφανίζει εναπόθεση IgG και C3, όχι μόνο ανάμεσα στο 
διακυττάριο χώρο αλλά και κατά μήκος της βασικής ζώνης 
μεμβράνης.

Στον έμμεσο ανοσοφθορισμό, φαίνεται ότι ο ορός του ασθενή 
αντιδρά όχι μόνο με την επιδερμίδα (όπως στις κλασικές μορφές 
πέμφιγας) αλλά και με άλλους ιστούς, όπως η ουροδόχος 
κύστη, καρδιά και ήπαρ. Στην ανοσοκαθήλωση φαίνεται ότι ο 

Σχήμα 2. Επίπεδο σχηματισμού φυσαλίδας πομφόλυγας στα 
πομφολυγώδη νοσήματα

Σχήμα 1.  Χόριο-επιδερμιδική ένωση.

Εικόνα 1. Υπό τάση 
πομφόλυγε ς  σ το 
κορ  μό ασθενούς με 
πομφολυγώδες πεμ-
φιγοειδές.

Hμιδεσμοσωμάτια

Πυκνό πέταλο
Lamina Densa

Xόριο/

Θηλώδες στρώμα

Ινίδια κολλαγόνου

Διαυγές πέταλο
Lamina lucida Χόριο / Δικτυωτό στρώμα

Επιδερμίδα

Χόριο

Ενδοεπιδεπιδερμιδική
φυσαλλίδα - πομφόλυγα
π.χ. πέμφιγα, έκζεμα, 
έρπης ζωστήρας

Υποεπιδερμιδική
φυσαλλίδα - πομφιγοειδές,
ερπητοειδής δερματίτιδα
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ορός του ασθενή αντιδρά με ένα σύμπλεγμα πολυπεπτιδίων 
(δεσμοπλακίνες I/II, ΒΡ230, περιπλακίνη και μια άγνωστη πρωτεΐνη 
170 kDa). Με τεχνικές ανοσοκαθήλωσης (Immimoblotting) με 
επιδερμικά εκχυλίσματα, ο ορός του ασθενή αντιδρά με τη 210 
kDa ενβοπλακίνη, και την 190 kDa περιπλακίνη. Επιπρόσθετα, 
με τεχνική ELISA φαίνεται ότι ο ορός των ασθενών αντιδρά με 
δεσμογλεϊνες 1 και 3. Η πρόγνωση της νόσου αυτής θεωρείται 
πολύ κακή, με το 90% των ασθενών να πεθαίνει εντός 2 ετών. 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η πέμφιγα συνδέεται 
με καλοήθεις όγκους συνήθως καταλήγει σε πλήρη ύφεση. 
Πρόσφατα, περιγράφηκε ότι σε ορισμένους ασθενείς μπορεί 
να αναπτυχθούν αναπνευστικές διαταραχές που μιμούνται 
βρογχιολίτιδα.

Η φαρμακευτική πέμφιγα αποτελεί μια ετερογενή ομάδα στην 
οποία ένα φάρμακο προκαλεί ακανθόλυση με συχνά άγνωστο 
μηχανισμό13.

Η πλειονότητα των ασθενών έχουν 
ανοσολογικά χαρακτηριστικά πέμφιγας, ενώ 
ορισμένοι δεν παρουσιάζουν ανιχνεύσιμες 
αυτοάνοσες διεργασίες και το εξάνθημά 
τους υποχωρεί μετά τη διακοπή λήψης 
του σχετιζόμενου φαρμάκου.

Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές
Το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές αποτελεί 

ένα αυτοάνοσο δερματικό νόσημα που 
χαρακτηρίζεται από υποδερματικές 
ευμεγέθεις και υπό τάση πομφόλυγες. Η 
αναλογία εμφάνισης του νοσήματος μεταξύ 
ανδρών γυναικών είναι 1:1, με μέγιστη 
συχνότητα έναρξης στην ηλικία των 60-80 
ετών, ενώ δεν υπάρχει γνωστή εθνική ή 
φυλετική προδιάθεση14. Το εξάνθημα του 
πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς μπορεί 
αρχικά να εμφανισθεί ως κνιδωτικό ενώ 
στη συνέχεια εξελίσσεται μέσα σε λίγες 
εβδομάδες ή μήνες σε πομφόλυγες. Οι 
βλάβες είναι συνήθως κνησμώδεις ενώ 
επίσης υπάρχει και συνοδό αίσθημα τάσης. 
Κατά τον σχηματισμό τους οι φυσαλίδες, 
είναι ευμεγέθεις και υπό τάση, με δισκοειδές ή κυκλικό σχήμα 
ενώ εμφανίζονται σε φυσιολογικό ή ερυθηματώδες δέρμα. Το 
περιεχόμενό τους είναι συνήθως ορώδες ή σπανιότερα αιμορραγικό. 
Οι βλάβες μπορεί να είναι εστιακές ή γενικευμένες με κατανομή 
σε ολόκληρο το σώμα, κυρίως όμως στις καμπτικές επιφάνειες 
των άκρων, τις πτυχές και το κορμό (εικόνα 1).

Σε σχέση με την πέμφιγα, η συμμετοχή των βλεννογόνων είναι 
σπανιότερη, με συνηθέστερες θέσεις τη στοματική κοιλότητα, 
τον πρωκτό και τα γεννητικά όργανα, ενώ οι φυσαλίδες είναι 
πιο ανθεκτικές ως προς την ρήξη. Τέλος οι πομφόλυγες μετά τη 
ρήξη τους δεν καταλείπουν ουλή.

Η ιστολογική εξέταση της πομφόλυγας αναδεικνύει μια 
υποεπιδερμιδική φυσαλίδα με επιφανειακή φλεγμονή του χορίου 
που συνίσταται κυρίως από λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα και 
ηωσινόφιλα. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει ότι ο 
σχηματισμός της φυσαλίδας πραγματοποιείται στο διαυγές πέταλο 
(Lamina lucida) της βασικής μεμβράνης και οδηγεί σε απώλεια 

προσκόλλησης των ημιδεσμοσωματίων. Τα ημιδεσμοσωμάτια 
αποτελούν δομές απαραίτητες για τη στήριξη των κυττάρων της 
βασικής στιβάδας στη βασική μεμβράνη

Ο άμεσος ανοσοφθορισμός από δέρμα υγιές ή γειτονικό 
της βλάβης, αναδεικνύει εναπόθεση IgG ανοσοσφαιρίνης και 
πιθανά C3 κατά μήκος της βασικής μεμβράνης σε γραμμοειδή 
διάταξη.

όυλωτικό πεμφιγοειδές
(Πεμφιγοειδές του βλεννογόνου)

Το πεμφιγοειδές του βλεννογόνου αποτελεί ένα σπάνιο 
πομφολυγώδες αυτοάνοσο δερματικό νόσημα που χαρακτηρίζεται 
από εκτεταμένες διαβρωτικές βλάβες στο δέρμα και τους 
βλεννογόνους, κυρίως του στόματος και του επιπεφυκότα, ενώ 

ακολουθούν ο ρινοφάρυγγας, ο λάρυγγας, 
ο οισοφάγος, τα γεννητικά όργανα και ο 
πρωκτός. Δερματικές βλάβες παρατηρούνται 
στο ένα τρίτο των ασθενών και αυτές αφορούν 
το τριχωτό της κεφαλής, το πρόσωπο και 
τον κορμό. Οι πομφόλυγες βρίσκονται υπό 
τάση και εμφανίζονται σε ερυθηματώδη ή 
κνιδωτική βάση. 

Συχνά, συμβαίνει ρήξη αυτών μέσα σε 
ώρες, με επακόλουθο επώδυνες διαβρώσεις 
και έλκη που συχνά επιμολύνονται. Η 
επούλωση αφήνει ως κατάλοιπο ουλές με 
σοβαρές συνέπειες ανάλογα με τη θέση 
προσβολής15(π.χ. υπεργλωττιδική στένωση 
ή απόφραξη οισοφάγου). Όταν συμμετέχει 
ο οφθαλμικός βλεννογόνος παρατηρείται 
χρόνια επιπεφυκίτιδα, που οδηγεί σε μειωμένη 
οπτική οξύτητα, φωτοφοβία και ουλοποίηση 
με ίνωση ικανή να οδηγήσει σε τύφλωση. 
Η αναλογία ανδρών γυναικών είναι 1:2 
ενώ συχνότερη έναρξη παρατηρείται στην 
ηλικία 40-60 ετών. Η ιστολογική εξέταση της 
πομφόλυγας αναδεικνύει υποεπιδερμιδική 
φυσσαλίδα με μεικτή φλεγμονώδη κυτταρική 
διήθηση. Στις δερματικές βλάβες αυτή 

συνίσταται κυρίως από ηωσινόφιλα και ουδετερόφιλα, ενώ στους 
βλεννογόνους κυριαρχούν τα μονοπύρηνα, τα ιστιοκύτταρα και τα 
πλασματοκύτταρα. Σε παλαιές βλάβες παρατηρούνται λιγότερα 
στοιχεία φλεγμονής, ενώ κυριαρχεί ο πολλαπλασιασμός των 
ινοβλαστών. Ο άμεσος ανοσοφθορισμός που θα πρέπει να 
λαμβάνεται περιβλαβικά αποκαλύπτει την γραμμοειδή εναπόθεση 
C3 και IgG ανοσοσφαιρίνης (σπανιότερα IgA και IgM) κατά μήκος 
της βασικής μεμβράνης.

Ερπητοειδής δερματίτιδα
Η ερπητοειδής δερματίτιδα αποτελεί ένα σπάνιο, έντονα 

κνησμώδες χρόνιο αυτοάνοσο δερματικό νόσημα, που 
χαρακτηρίζεται από κνιδωτικές και βλατιδοφυσσαλιδώδεις 
βλάβες με συμμετρική κατανομή σε εκτατικές επιφάνειες. Το 
νόσημα αυτό σχετίζεται με μια εντεροπάθεια ευαίσθητη στη 
γλουτένη όπου παρατηρείται ατροφία των λαχνών του λεπτού 
εντέρου. Η μέγιστη συχνότητα έναρξης παρατηρείται σε ηλικία 

Eίναι δυνατό να γίνει συνδυασμός 
τόσο του άμεσου όσο και του έμ-
μεσου ανοσοφθορίσμου με την 
τεχνική διαχωρισμού του δέρμα-
τος (στη συμβολή της επιδερμίδος 
με το χόριο), ώστε να επιτευχθεί 
καλύτερος εντοπισμός της περιο-
χής που εναποτίθενται οι ανοσο-
δραστικές ουσίες. Για την οριστική 
διάγνωση των ΑΠΔ, οι τεχνικές 
του ανοσοφθορισμού μπορεί να 
συμπληρωθούν με την μέθοδο 
ανοσοπροσροφητικής ανάλυσης 
στερεάς φάσεως σύνδεσης ενζύμου 
(τη γνωστή ELISA), την ανοσοη-
λεκτρονική μικροσκόπηση ή/και 
ανοσοαποτύπωση.

Ξεκινήστε έγκαιρα, θεραπεύστε µακροχρόνια

πίσω στη ARICEPT (donepezil hydrochloride)
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 5 mg/tab, 10 mg/tab

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ενδείκνυται για τη συμπτωματική θεραπεία ήπιας έως μέτριας βαρύτητας άνοιας Alzheimer. ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ∆εν 
συνιστάται για χρήση σε παιδιά. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στην υδροχλωρική 
δονεπεζίλη, στα παράγωγα πιπεριδίνης ή σε κάποιο από τα έκδοχα που περιέχονται στη σύνθεσή του. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η χρήση του ARICEPT σε ασθενείς με βαριάς μορφής άνοια Alzheimer, άλλων μορφών άνοιας ή 
άλλων δυσλειτουργιών της μνήμης (π.χ. εξασθένηση της γνωστικής λειτουργίας λόγω ηλικίας), δεν έχει ερευνηθεί. Αναισθησία: Το 
ARICEPT, ως αναστολέας της χολινεστεράσης, είναι πιθανό να επιτείνει την μυοχάλαση τύπου σουκινυλοχολίνης κατά τη διάρκεια 
της αναισθησίας. Καρδιοαγγειακές Καταστάσεις: Λόγω της φαρμακολογικής τους δράσης, οι αναστολείς της χολινεστεράσης μπορεί 
να έχουν παρασυμπαθητικομιμητική δράση στην καρδιακή συχνότητα (π.χ. βραδυκαρδία). Η πιθανότητα εμφάνισης της δράσης 
αυτής μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασθενείς με σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου ή άλλες υπερκοιλιακές διαταραχές 
της καρδιακής αγωγιμότητας, όπως φλεβοκομβοκολπικός ή κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Υπάρχουν αναφορές αιφνίδιας απώλειας 
συνειδήσεως και σπασμών. Κατά τη μελέτη των ασθενών αυτών πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα ανάπτυξης κολποκοιλιακού 
αποκλεισμού ή μακρών διακοπών της αγωγιμότητας ως συνέπεια διαταραχών του φλεβόκομβου. Γαστρεντερικές Καταστάσεις: 
Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση έλκους, π.χ., αυτοί με ιστορικό έλκους ή εκείνοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, πρέπει να παρακολουθούνται για τυχόν εμφάνιση σχετικών συμπτωμάτων. Ωστόσο, οι 
κλινικές μελέτες με ARICEPT δεν έδειξαν καμία αύξηση, σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (placebo), της συχνότητας ανάπτυξης 
πεπτικού έλκους ή αιμορραγίας από το γαστρεντερικό στους ασθενείς. Ουροποιογεννητικό: Αν και δεν έχει παρατηρηθεί σε κλινικές 
μελέτες με ARICEPT, τα χολινεργικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης. Νευρολογικές 
Καταστάσεις: Σπασμοί: Τα χολινεργικά φάρμακα πιστεύεται ότι έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν γενικευμένους σπασμούς. 
Ωστόσο, η εμφάνιση σπασμών μπορεί επίσης να αποτελεί εκδήλωση της νόσου του Alzheimer. Τα χολινομιμητικά μπορεί να έχουν 
τη δυνατότητα να επιδεινώσουν ή να επάγουν εξωπυραμιδικά συμπτώματα. Πνευμονικές Καταστάσεις: Λόγω της χολινεργικής 
δράσης τους, οι αναστολείς της χολινεστεράσης πρέπει να συνταγογραφούνται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό άσθματος 
ή αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Η ταυτόχρονη χορήγηση του ARICEPT με άλλους αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης, 
αγωνιστές ή ανταγωνιστές του χολινεργικού συστήματος πρέπει να αποφεύγεται. Βαριάς μορφής ηπατική ανεπάρκεια: ∆εν υπάρχουν 
στοιχεία για ασθενείς με βαριάς μορφής ηπατική ανεπάρκεια. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς 
με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, σε έλλειψη λακτάσης Lapp ή σε δυσαπορρόφηση γλυκόζης-
γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. Θνησιμότητα σε Κλινικές Δοκιμές Αγγειακής Άνοιας ∆ιεξήχθησαν 
τρεις κλινικές δοκιμές, διάρκειας 6 μηνών, στις οποίες μελετήθηκαν άτομα που πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια NINDS-AIREN, 
για πολύ πιθανή ή πιθανή αγγειακή άνοια (VaD-Vascular dementia). Τα κριτήρια NINDS-AIREN είναι σχεδιασμένα να αναγνωρίζουν 
ασθενείς των οποίων η άνοια φαίνεται να οφείλεται μόνο σε αγγειακά αίτια και να αποκλείουν ασθενείς με νόσο του Alzheimer. 
Στην πρώτη μελέτη, τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν 2/198 (1,0%) υπό θεραπεία με υδροχλωρική δονεπεζίλη 5mg, 5/206 (2,4%) υπό 
θεραπεία με υδροχλωρική δονεπεζίλη 10 mg και 7/199 (3,5%) υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Στη δεύτερη μελέτη, τα ποσοστά 
θνησιμότητας ήταν 4/208 (1,9%) υπό θεραπεία με υδροχλωρική δονεπεζίλη 5mg, 3/215 (1,4%) υπό θεραπεία με υδροχλωρική 
δονεπεζίλη 10 mg και 1/193 (0,5%) υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Στην τρίτη μελέτη, τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν 11/648 
(1,7%) υπό θεραπεία με υδροχλωρική δονεπεζίλη 5mg και 0/326 (0%) υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο (p<0,02). Το ποσοστό 
θνησιμότητας για τις τρεις συνδυασμένες μελέτες VaD στην ομάδα υδροχλωρικής δονεπεζίλης (1,7%) ήταν αριθμητικά υψηλότερο 
από αυτό της ομάδας υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο (1,1%), ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Η 
πλειοψηφία των θανάτων σε ασθενείς που λάμβαναν είτε υδροχλωρική δονεπεζίλη ή εικονικό φάρμακο, φαίνεται ότι απορρέει 
από διάφορες αγγειακά συσχετιζόμενες αιτίες, που θα μπορούσαν να είναι αναμενόμενες σε αυτόν τον ηλικιωμένο πληθυσμό 
με υποκείμενη αγγειακή νόσο. Μία ανάλυση όλων των σοβαρών, μη-θανατηφόρων και θανατηφόρων αγγειακών συμβαμάτων, 
δεν υπέδειξε διαφορά στο ποσοστό εμφάνισης στην ομάδα υδροχλωρικής δονεπεζίλης, σε σχέση με την ομάδα υπό θεραπεία 
με εικονικό φάρμακο. Σε αθροιστικές μελέτες της νόσου Alzheimer (n=4146) και όταν αυτές οι μελέτες της νόσου Alzheimer 
αθροιστήκαν με άλλες μελέτες άνοιας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών για την αγγειακή άνοια (σύνολο n=6888), το ποσοστό 
θνησιμότητας στις ομάδες υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο, υπερέβαινε αριθμητικά το ποσοστό των ομάδων υπό θεραπεία 
με υδροχλωρική δονεπεζίλη. ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ: ∆εν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός αν 
είναι απολύτως απαραίτητο. ∆εν πρέπει να χρησιμοποιείται από τη θηλάζουσα μητέρα. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Οι πιο 
συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι διάρροια, μυϊκές κράμπες, κόπωση, ναυτία, εμετός και αϋπνία. Ανεπιθύμητες ενέργειες που 
αναφέρθηκαν σε περισσότερες από μία μεμονωμένες περιπτώσεις: Πολύ Συχνές (≥1/10): ∆ιάρροια, Ναυτία, Κεφαλαλγία. Συχνές 
(≥1/100, <1/10): Κοινό κρυολόγημα, Ανορεξία, Ψευδαισθήσεις**, Ψυχοκινητική διέγερση**, Επιθετική συμπεριφορά**, Συγκοπτικό 
επεισόδιο*, Ζάλη, Αϋπνία, Έμετος, Κοιλιακές διαταραχές, Εξάνθημα, Κνησμός, Μυϊκές κράμπες, Ακράτεια ούρων, Κόπωση, Άλγος, 
Ατύχημα. Όχι συχνές(≥1/1000, <1/100): Σπασμοί*, Βραδυκαρδία, Γαστρεντερική αιμορραγία, Γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό 
έλκος, Μικρή αύξηση της συγκέντρωσης της μυϊκής κινάσης της κρεατίνης στον ορό. Σπάνιες (≥1/10000, <1/1000): Εξωπυραμιδικά 
συμπτώματα, Φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός, Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, Ηπατική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης 
της ηπατίτιδας***

* Όταν ελέγχεται η περίπτωση συγκοπτικού επεισοδίου ή σπασμών, πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα καρδιακού αποκλεισμού ή 
παρατεταμένων φλεβοκομβικών παύσεων. 
**Περιστατικά ψευδαισθήσεων, ψυχοκινητικής διέγερσης και επιθετικής συμπεριφοράς, που αναφέρθηκαν, εξαλείφθηκαν μετά από μείωση της 
δόσης ή διακοπή της θεραπείας. 
***Σε περιπτώσεις εμφάνισης ανεξήγητων ηπατικών διαταραχών πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής του φαρμάκου.  
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30-40 ετών, ωστόσο είναι δυνατόν να ξεκινήσει σε οποιαδήποτε 
ηλικία, συμπεριλαμβανομένης και της παιδικής. Η αναλογία 
ανδρών γυναικών είναι 2:1 ενώ προσβάλλει ιδιαίτερα τους 
Καυκάσιους. Το νόσημα αυτό εμφανίζεται με μικρές κνησμώδεις 
φυσαλίδες (σπάνια ασυμπτωματικές) και συμμετρική κατανομή σε 
αγκώνες, γόνατα, γλουτούς και τριχωτό κεφαλής, ενώ σπανιότερα 
εμφανίζεται σε παλάμες, πέλματα και βλεννογόνους. Οι βλάβες 
συρρέουν δίνοντας μια ερπητοειδή εμφάνιση και οδηγούν σε 
διαβρώσεις. Τέλος, η επούλωση είναι πιθανό να αφήσει ως 
κατάλοιπο υπό- ή υπερμελάγχρωση. Η ιστολογική εξέταση της 
πομφόλυγας αναδεικνύει μικροαποστημάτια με ουδετερόφιλα 
στις θηλές του χορίου, διήθηση του χορίου από ουδετερόφιλα 
και ηωσινόφιλα και το σχηματισμό υποεπιδερμιδικής φυσσαλίδας 
στο διαυγές πέταλο (lamina lucida) της βασικής μεμβράνης, 
ενώ παρατηρείται λεμφοϊστιοκύτταρική διήθηση των αγγείων 
του χορίου. Ο άμεσος ανοσοφθορισμός αποκαλύπτει κοκκώδη 
εναπόθεση IgA και συμπληρώματος στις θηλές του χορίου, 
ενώ ο έμμεσος ανοσοφθορισμός είναι αρνητικός. Η διερεύνηση 
του λεπτού έντερου μπορεί να γίνει με βιοψία νήστιδας. Σε 
ασθενείς με ερπητοειδή δερματίτιδα ανευρίσκονται IgA και 
IgG αντισώματα έναντι του ενδομυΐου και της ρετικουλίνης, 
ενώ συχνά παρατηρούνται αντιπυρηνικά και αντιθυρεοειδικά 
(μικροσωμιακά) αντισώματα.
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