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Pemfigoid bliznowaciejący – opis przypadku
Cicatricial pemphigoid – case report
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Pemfigoid bliznowaciejący (Cicatricial pemphigoid, CP) jest 
rzadką chorobą pęcherzową o podłożu autoimmunologicznym, 
dotyczącą przede wszystkim osób po 60 roku życia. W surowicy 
stwierdza się przeciwciała IgG skierowane przeciwko błonie 
podstawnej naskórka, a w bezpośrednim badaniu immuno-
fluorescnecyjnym można wykazać złogi IgG i składowej C3 
dopełniacza.  Procesy immunologiczne powodują powstawanie 
pęcherzy na granicy skóry i naskórka, gojących się przez blizno-
wacenie. Pęcherze powstają przede wszystkim na powierzchni 
błon śluzowych, ale mogą obejmować również skórę. Do naj-
bardziej charakterystycznych należą zmiany oczne, które mogą 
prowadzić do ślepoty. W pracy opisano przypadek 70-letniej 
kobiety z pemfigoidem bliznowaciejącym, u której napotkano 
trudności diagnostyczne.

Słowa klucze: pemfigoid bliznowaciejący, choroba 
pęcherzowa, krtań, błona śluzowa

Cicatricial pemphigoid (CP) (new name: mucous membrane 
pemphigoid, MMP) is a rare bullous autoimmune-related 
disorder which affects mainly people over 60 years old. 
Antibodies IgG against a basement membrane of an epidermis 
are detected in the serum, and deposits of IgG and complement 
C3 are visible in the direct immunofluorescnece test. Damage 
results in bullae at the dermo-epidermal junction, which are 
cicatrized. Blisters are found usually on mucous membrane, but 
they may also appear on dermis. Ophthalmic lesions that may 
sometimes result in blindness belong to the most characteristic 
features of the disorder. A difficult-to-diagnose case of a 70 
year old woman who developed cicatricial pemphigoid has 
been reported.
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WSTĘP

	 Pemfigoid	bliznowaciejący	(Cicatricial pemphi-
goid	–	CP,	obecnie	określany	jako:	Mucous memb-
rane pemphigoid	–	MMP)	jest	przewlekłą	chorobą	
pęcherzową	 o	 podłożu	 autoimmmunologicznym,	
w	 przebiegu	 której	 powstają	 podnaskórkowe	
i	podśluzówkowe	pęcherze.	Można	wyróżnić	 trzy	
podstawowe	 odmiany	 pemfigoidu	 bliznowacieją-
cego;	oczny,	obejmujący	błony	śluzowe	i	dotyczący	
skóry.	Zmiany	zlokalizowane	są	przede	wszystkim	
na	błonach	śluzowych	jamy	ustnej	 i	spojówkach,	
ale	mogą	znajdować	się	także	na	błonach	śluzowych	
jam	nosowych,	w	gardle,	krtani,	odbycie,	przełyku,	
narządach	płciowych	[1-5].	Charakterystyczne	dla	
CP	jest	ustępowanie	zmian	i	gojenie	się	z	pozosta-

wieniem	 blizn,	 w	 zależności	 od	 lokalizacji	 mogą	
prowadzić	do	 ślepoty,	a	nawet	powodować	dusz-
ność	[1].
	 Etiopatogeneza	CP	nie	jest	do	końca	poznana,	
najbardziej	prawdopodobne	jest	tło	immunologicz-
ne	 i	predyspozycje	genetyczne.	U	pacjentów	z	CP	
znamiennie	częściej	niż	w	populacji	zdrowej	wystę-
pują	antygeny	HLA-DR2,	HLA-DR4,	DQW7.	Wystę-
powanie	HLA-B12	uznaje	się	za	genetyczny	marker	
pemfigoidu	bliznowaciejącego	[6].	W	powstawaniu	
pęcherzy	odgrywają	 rolę	 autoprzeciwciała	 skiero-
wane	przeciwko	strukturom	błony	podstawnej.	Do	
najbardziej	charakterystycznych	należą	przeciwciała	
skierowane	przeciwko	antygenowi	pemfigoidu	180	
(BP	180),	laminie	5,	kolagenowi	typu	VII,	integry-
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na	substracie	splitu	skórnego.	W	badaniu	histolo-
gicznym	wycinka	skórnego	(barwienie	hematoksy-
liną-eozyną),	stwierdzono	podnaskórkowy	pęcherz.	
Ponadto	w	skórze	właściwej	wykazano	rozproszony,	
niezbyt	obfity,	przewlekły	naciek	zapalny	z	tenden-
cją	 do	 gromadzenia	 się	 wokół	 naczyń.	 Pacjentka	
została	skierowana	na	badanie	endoskopowe	gardła	
i	krtani.	W	badaniu	laryngologicznym	stwierdzono	
zmiany	pęcherzowe	na	nagłośni,	której	błona	ślu-
zowa	była	przekrwiona.
	 Na	podstawie	obrazu	klinicznego	oraz	wyników	
badań	dodatkowych	rozpoznano	pemfigoid	pęche-
rzowy	lub	bliznowaciejący.	Z	braku	możliwości	nie	
wykonano	 badań	 serologicznych	 metodą	 ELISA	
wobec	 antygenu	 BPAG2	 (domeny	 NC16A)	 i/lub	
immunoblottingu	 w	 celu	 określenia	 rodzaju	 krą-
żących	 przeciwciał	 ani	 badań	 immunologicznych	
bezpośrednich	z	zastosowaniem	mikroskopii	kon-
fokalnej.
	 Włączono	 leczenie	 kortykosteroidami	 w	śred-
nich	 dawkach	 –	 prednizon	 40	 mg/d.	 Zmiany	
skórne	ustąpiły	bez	pozostawienia	blizny	po	kilku	
tygodniach	leczenia,	natomiast	zmiany	na	błonach	
śluzowych	utrzymywały	się	cały	czas.	Leczenie	to	
przerwano	po	roku	z	powodu	skazy	naczyniowej,	
wystąpiły	wybroczyny	na	przedramieniu,	prawdo-
podobnie	wywołane	przez	kortykosteroidoterapię.	
Kortykosteroidy	 zastąpiono	 dapsonem	 w	 dawce	
100	mg/d.	Leczenie	 to	utrzymano	przez	1,5	 roku	
i	zakończono	z	powodu	anemii,	której	wystąpienie	
wiązano	z	podawanym	lekiem.	Obecnie	pacjentka	
jest	 leczona	 metotreksatem	 w	 dawkach	 powo-
dujących	 immunosupresję	 tj.	 15	 mg	 doustnie	 raz	
w	tygodniu.
	 Po	3	latach	trwania	choroby	ponownie	wyko-
nano	bezpośrednie	badanie	immunofluorescencyjne	
skóry	z	okolicy	zmiany.	Tym	razem	wykazano	je-
dynie	złogi	IgG	o	linijnym	układzie	wzdłuż	granicy	
skórno-naskórkowej.	Nie	stwierdzono	złogów	IgA,	
IgM	i	składowych	dopełniacza	jak	uprzednio.	Nie	
wykazano,	 w	 pośrednim	 badaniu	 immunofluore-
scencyjnym	na	dwóch	substratach	 jak	uprzednio,	
krążących	przeciwciał	typu	pemphigoid.	W	laryn-
gologicznym	badaniu	videoskopowym	stwierdzono	
zmiany	typowe	dla	pemfigoidu	umiejscowione	na	
błonach	 śluzowych	 jamy	 ustnej	 –	 na	 dolnej	 po-
wierzchni	języka	oraz	na	błonie	śluzowej	policzka	
prawego,	białe	płaskie	pęcherze	zlokalizowane	na	
tylnej	ścianie	gardła	dolnego	w	okolicy	wejścia	do	
przełyku.	W	krtani	zmiany	zlokalizowane	na	obu	
fałdach	głosowych	obejmujące	przednią	część	fał-
dów	głosowych	i	spoidło	przednie	oraz	w	okolicy	
zachyłka	 gruszkowatego	 prawego.	 Płaskie	 zmiany	
pęcherzowe	na	błonie	śluzowej	przegrody	nosa	i	dna	
jamy	nosowej	po	stronie	lewej.

nie	β4	oraz	innym	antygenom	białkowym	(45	kD,	
168	kD,	unceinie)	[7].
	 CP	jest	chorobą	przewlekłą	i	postępującą,	często	
z	 wielokrotnymi	 nawrotami.	 Jednak	 zdarzają	 się	
również	 postaci	 łagodne	 o	 zasięgu	 ograniczonym	
jedynie	do	jamy	ustnej.	CP	dotyczy	głównie	osób	
po	 60	 roku	 życia,	 chociaż	 odnotowano	 również	
pojedyncze	przypadki	u	osób	poniżej	20	roku	życia	
[2].	Kobiety	zapadają	na	tę	chorobę	dwa	razy	częściej	
niż	mężczyźni.	Nie	zaobserwowano	geograficznej,	
czy	rasowej	predylekcji	[4].	Zachorowalność	określa	
się	na	0,5-3,2	nowych	przypadków	na	100	tys.	osób	
w	populacji	w	ciągu	roku	[8].	Na	rozwój	choroby	
u	osób	 predysponowanych	 genetycznie	 prawdo-
podobnie	 mają	 wpływ	 infekcje	 wirusowe,	 bakte-
ryjne	i	niektóre	leki.	CP	należy	do	fakultatywnych	
rewelatorów	 chorób	 nowotworowych	 narządów	
wewnętrznych.	U	pacjentów,	u	których	stwierdzono	
przeciwciała	przeciwko	laminie	5,	występuje	zwięk-
szone	 ryzyko	 choroby	 nowotworowej	 narządów	
wewnętrznych	[6-8].
	 Rozpoznanie	 CP	 opiera	 się	 na	 obrazie	 kli-
nicznym,	 badaniu	 histopatologicznym	 i	 immu-
nopatologicznym	 i	 serologicznym.	Typowy	obraz	
kliniczny	to	napięte	pęcherze	szybko	przechodzące	
w	nadżerki	 i	gojące	 się	 z	 wytworzeniem	 blizn.	
Obraz	histopatologiczny	to	podnaskórkowy	pęcherz	
z	towarzyszącym	przewlekłym	naciekiem	zapalnym	
z	limfocytów	T-helpper	(CD4+),	komórek	Langer-
hansa	 (CD1+)	 i	makrofagów	 w	 skórze	 właściwej.	
Bezpośrednie	 badanie	 immunofluorescencyjne	
wycinka	skórnego	z	okolicy	ogniska	chorobowego	
ujawnia	linijne	złogi	IgG	i	C3,	rzadziej	IgA	wzdłuż	
granicy	skórno-naskórkowej.	W	surowicy	stwierdza	
się	przeciwciała	IgG	skierowane	przeciwko	błonie	
podstawnej	naskórka	[2,3,4,9].

OPIS PRZYPADKU

	 70-letnia	 pacjentka	 była	 po	 raz	 pierwszy	 ho-
spitalizowana	w	Klinice	Dermatologii,	Wenerolo-
gii	 i	Alergologii	AM	we	Wrocławiu	w	2006	 roku	
z	powodu	zmian	pęcherzowych	na	przedramieniu	
lewym	i	na	błonach	śluzowych	jamy	ustnej.	Pęcherze	
miały	 dobrze	 napiętą,	 błyszczącą	 pokrywę	 i	 były	
umiejscowione	na	podłożu	 rumieniowym.	Obraz	
kliniczny	odpowiadał	pemfigoidowi	pęcherzowemu	
lub	bliznowaciejącemu.	W	bezpośrednim	badaniu	
immunofluorescencyjnym	wycinka	skórnego	z	oko-
licy	 ogniska	 chorobowego	 na	 tułowiu	 wykazano	
obecność	linijnych	złogów	IgG	i	IgM	oraz	składo-
wych	dopełniacza	C1q	i	C3c.	Obraz	ten	odpowiadał	
pemfigoidowi.	Nie	wykazano	krążących	przeciwciał	
typu	pemphigoid	w	pośrednim	badaniu	immuno-
fluorescencyjnym	na	substracie	przełyku	małpy,	ani	
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	 Podstawowe	badania	laboratoryjne	były	w	grani-
cach	normy	poza	przyspieszonym	OB,	rzędu	34-56.	
Z	uwagi	na	zajęcie	śluzówki	oka	–	mostkowate	bli-
zny	i	utrzymywanie	się	zmian	na	błonach	śluzowych	
rozpoznano	pemfigoid	bliznowaciejący.

OMÓWIENIE

	 Zmiany	 w	 przebiegu	 CP	 powstają	 na	 skutek	
patologicznych	reakcji	zapalnych	toczących	się	na	
granicy	skórno-naskórkowej	przy	udziale	enzymów	
proteolitycznych	produkowanych	przez	komórki	na-
cieku	zapalnego	[10,11].	Obejmują	one	pierwotnie	
błony	śluzowe,	jednak	u	25%	pacjentów	występują	
również	 na	 skórze.	 Najczęstszą	 lokalizacją	 zmian	
jest	 jama	 ustna	 –	 90%,	 zmiany	 oczne	 występują	
u	60-70%	chorych,	w	nosogardle	u	30%,	w	jamach	
nosa	u	15-23%,	a	w	krtani	u	8-21%	pacjentów	[3-5].	
Zmiany	w	jamie	ustnej	najczęściej	występują	pod	
postacią	 złuszczającego	 zapalenia	 dziąseł	 i	 boles-
nych	 nadżerek	 utrudniających	 spożywanie	 pokar-
mów	[2,6,12].	Zmiany	oczne	to	przede	wszystkim	
bliznowaciejące	 zapalenie	 spojówek	 prowadzące	
do	 ślepoty.	 Natomiast	 zmiany	 w	 obrębie	 krtani	
zlokalizowane	są	najczęściej	na	nagłośni	i	fałdach	
nalewkowo-nagłośniowych,	 nie	 występuje	 wów-
czas	duszność.	Znacznie	rzadziej	występują	zmiany	
obejmujące	 głośnię	 oraz	 okolicę	 podgłośniową,	
które	z	powodu	zwężenia	dróg	oddechowych	mogą	
powodować	zagrożenie	życia	[1,4].	W	krtani	zmiany	
mają	charakter	obrzęku,	pęcherzy	 lub	owrzodzeń	
gojących	się	przez	postępujące	bliznowacenie.
	 Przebieg	 CP	 może	 być	 bardzo	 zróżnicowa-
ny,	 poczynając	 od	 pacjentów	 „niskiego	 ryzyka”	
z	izolowanymi	 zmianami	 w	 obrębie	 jamy	 ustnej	
czy	skóry,	kończąc	na	tzw.	pacjentach	„wysokiego	
ryzyka”	z	trudno	gojącymi	się	zmianami	ocznymi,	
w	nosogardle,	przełyku,	krtani	[1,4,13-17].	W	zależ-
ności	od	obrazu	klinicznego	postępowanie	polega	
na	stosowaniu	miejscowym	glikokortykoteroidów,	
profilaktyce	wtórnych	zakażeń	bakteryjnych,	grzy-
biczych	 i	włączeniu	 leczenia	 przeciwbólowego.	
W	niektórych	przypadkach	konieczne	jest	bardziej	
intensywne	 leczenie	 skojarzone:	 podawane	 ogól-
noustrojowo	 glikokortykosteroidy	 z	 dapsonem	
lub	 lekami	 immunosupresyjnymi	 (prednizolon,	
metotreksat,	 cyklofosfamid,	 cyklosporyna	A,	 aza-
tiopryna).	Wymienione	leki	mają	liczne	działania	
niepożądane,	co	może	być	groźne	zwłaszcza	u	pa-
cjentów	w	wieku	podeszłym	z	wieloma	chorobami	
towarzyszącymi	[6].
	 Ważnym	 aspektem	 opisywanego	 przypadku	
było	umiejscowienie	zmian.	Od	początku	choroby	

główne	dolegliwości	dotyczyły	zmian	na	błonach	
śluzowych	 jamy	 ustnej	 i	 gardła.	 Przez	 cały	 czas	
trwania	 choroby	 były	 obecne	 zmiany	 pęcherzo-
we	na	błonach	śluzowych	jamy	ustnej,	natomiast	
zmiany	skórne	ustąpiły	całkowicie.	Po	zaprzestaniu	
podawania	dapsonu	wystąpiły	zmiany	skórne	w	po-
staci	 ognisk	 naciekowo-nadżerkowych	 w	 okolicy	
międzyłopatkowej	oraz	na	piersiach,	ponadto	na	
obu	podudziach	i	pojedyncze	na	przedramionach.	
Dodatkowo	doszło	do	zajęcia	 śluzówki	oka	 i	po-
wstania	zrostów	spojówki	gałkowej	z	powiekową.	
W	 tym	 czasie	 znacząco	 nasiliły	 się	 zmiany	 na	
błonach	śluzowych	jamy	ustnej	i	gardła.	Nigdy	nie	
stwierdzano	zmian	na	błonach	śluzowych	narządów	
płciowych.
	 Obserwowany	na	początku	choroby	obraz	kli-
niczny	był	niejednoznaczny	i	można	było	zakładać,	
że	pacjentka	choruje	na	pemfigoid	pęcherzowy	lub	
bliznowaciejący.	 Ostatecznie	 zrosty	 śluzówki	 oka	
i	obecność	trudno	gojących	się	zmian	na	błonach	
śluzowych	 gardła,	 mimo	 braku	 blizn	 na	 skórze	
skłonił	do	ostatecznego	rozpoznania	pemfigoidu	bli-
znowaciejącego.	Niemniej	w	celu	określenia	rodzaju	
przeciwciał	konieczne	byłoby	wykonanie	badania	
bezpośredniego	z	zastosowaniem	mikroskopii	kon-
fokalnej	(LSCM)	oraz	badań	serologicznych	wobec	
rekombinowanych	 fragmentu	 antygenów	 BPAG2	
(domena	NC16A).
	 Pemfigoid	bliznowaciejący	(CP)	należy	różnico-
wać	z	innymi	chorobami	o	tle	autoimmunologicz-
nym	 w	 przebiegu,	 których	 powstają	 podnaskór-
kowe	pęcherze	 jak	klasyczny	pemfigoid	 (BP),	 czy	
epidremolysis bullosa acquisita	(EBA).	W	postawie-
niu	rozpoznania	pomocne	może	być	stwierdzenie	
obecności	przeciwciał	charakterystycznych	dla	CP	
jak	 przeciwciała	 skierowane	 przeciwko	 BP	 180,	
laminie5,	 kolagenowi	 typu	 VII	 i	 β4	 integrynie.	
Przeciwciała	 występujące	 w	 przebiegu	 CP	 należą	
nie	 tylko	do	klasy	 IgG,	 ale	 także	 IgA.	Przypadki,	
w	których	stwierdza	się	występowanie	przeciwciał	
IgA	lepiej	odpowiadają	na	leczenie,	obecność	obu	
klas	 przeciwciał	 wskazuje	 na	 gorsze	 rokowanie	
i	gorszą	odpowiedz	na	leczenie.	Również	technika	
mikroskopii	konfokalnej	jest	przydatna	do	różnico-
wania	 autoimmunologicznych	 podnaskórkowych	
chorób	 pęcherzowych.	 Umożliwia	 ona	 dokładną	
lokalizację	związanych	in	vivo	przeciwciał	w	zonie	
błony	podstawnej.	Technika	mikroskopii	konfokal-
nej	ma	szczególną	wartość	diagnostyczną	u	chorych,	
u	których	 nie	 stwierdzono	 krążących	 przeciwciał	
[18].	Ograniczeniem	tej	metody	 jest	 jej	mała	do-
stępność	w	Polsce.
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WNIOSKI

	 CP	jest	chorobą	występującą	dość	rzadko,	jednak	
zdarza	się,	że	pacjent	z	dolegliwościami	bólowymi	
w	zakresie	jamy	ustnej,	górnego	odcinka	przewodu	
pokarmowego,	 czy	 oddechowego	 zgłasza	 się	 po	
pomoc	w	pierwszej	kolejności	do	lekarza	laryngo-
loga.	Bolesne	ubytki	i	owrzodzenia	błon	śluzowych,	
wymagają	dokładnego	badania	laryngologicznego,	

a	 często	 również	 badania	 endoskopowego	 jam	
nosa,	 nosogardła	 i	 krtani,	 a	 w	 razie	 podejrzenia	
CP	lub	innej	choroby	o	tle	autoimmunologicznym	
niezbędna	jest	ścisła	współpraca	z	dermatologiem.	
Takie	postępowanie	umożliwia	wczesną	diagnostykę	
i	wprowadzenie	odpowiedniego	leczenia	co	skutkuje	
często	łagodniejszym	przebiegiem	choroby.	Proces	
leczenia	chorych	na	CP	wymaga	postępowania	in-
terdyscyplinarnego.
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