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PROBLEME DE DIAGNOSTIC11

REZUMAT
Imunofl uorescenţa reprezintă un instrument util în diagnosticul şi monitorizarea evoluţiei pemfi gusurilor. Prin 
efectuarea imunofl uorescenţei directe a fost evidenţiată prezenţa depozitelor imune cu dispunere specifi că 
atât la nivel cutanat, cât şi la nivelul folicului pilos anagen în cazul pacienţilor cu pemfi gus vulgar. Utilizarea 
folicului pilos ca substrat pentru efectuarea imunofl uorescenţei directe are potenţialul de a înlocui fragmentele 
cutanate sau mucoase prelevate prin biopsie, dar este necesară investigarea unui număr mai mare de 
pacienţi pentru validarea metodei.
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 ABSTRACT
Immunofl uorescence is an useful tool for diagnosing and monitoring disease remission in pemphigus group of 
disorders. We demonstrated the presence of characteristic immune deposits by performing direct immuno-
fl uorescence both on skin fragments and anagen hair follicles in pemphigus vulgaris patients. Using the hair 
follicles as an alternate substrate for direct immunofl uorescence has the potential of substituting skin or mucosal 
fragments taken by biopsies but a larger number of cases is needed in order to validate the method.
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 INTRODUCERE

Imunofl uorescenţa reprezintă o tehnică de imu-
no histochimie prin marcare cu compuşi fl uorescenţi, 
utilizată pentru demonstrarea prezenţei anticorpilor 
fi xaţi la nivelul ţesuturilor sau circulanţi în fl uidele 
organismului.

Această metodă este utilizată în dermatologie 
atât pentru investigarea fi ziopatologiei afecţiunilor 
cutanate, cât şi în scop diagnostic în multiple pato-
logii, cu o valoare semnifi cativă mai ales în cazul 
afecţiunilor buloase autoimune şi a bolilor auto-
imune de ţesut conjunctiv.

Imunofl uorescenţa directă (IFD) este o procedură 
ce determină identifi carea anticorpilor legaţi de 

antigene tisulare utilizând un fragment de ţesut ob-
ţinut de la pacient. În mod clasic se descriu două 
tipuri de probe ce pot fi  examinate prin IFD, res-
pectiv fragmente de tegument sau mucoase prele-
vate prin biopsie. IFD este o metodă extrem de va-
loroasă pentru confi rmarea unui diagnostic de 
sus    piciune şi pentru efectuarea diagnosticului dife-
ren ţial între maladiile imunobuloase. Imunofl uo res-
cenţa indirectă (IFID) este utilă în situaţiile în care 
metoda directă este negativă sau nespecifi că (1). 

Diagnosticul pemfi gusurilor
Pemfi gusurile sunt afecţiuni buloase autoimune 

caracterizate de apariţia autoanticorpilor îndreptaţi 
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împotriva unor proteine desmozomale keratino-ci-
tare, în principal desmogleina 3 şi 1. 

Diagnosticul de pemfi gus se stabileşte pe baza 
examinării clinice, a examenului histopatologic şi 
este confi rmat prin imunofl uorescenţă.

Depunerea de IgG la nivel intercelular reprezintă 
marca pemfi gusurilor (cu excepţia pemfi gusului cu 
IgA) şi testarea prin IFD este pozitivă în 90-100% 
dintre cazurile de boală activă dacă fragmentul de 
ţesut este prelevat corespunzător (1). Pattern-ul de 
fl uo rescenţă apare sub forma unor depozite liniare 
tipice pe suprafaţa keratinocitară, descris clasic sub 
formă de „reţea“.

Valoarea predictivă pozitivă a IFD pentru diag-
nosticul pemfi gusurilor este de aproximativ 100%, 
în sensul că în cazul pozitivării acestui test proba-
bilitatea confi rmării diagnosticului de pemfi gus 
este de circa 100% (1). Valoarea predictivă negativă 
se referă la situaţia în care un pacient cu un rezultat 
negativ al testării nu prezintă boala. În cazul pemfi -
gusurilor această valoare se situează la circa 85-
90%, deoarece există posibilitatea apariţiei unor 
re zultate fals negative (1). 

IFD efectuată pe folicul pilos în pemfi gusuri
Desmogleinele 3 şi 1, proteine transmembranare 

din familia caderinelor, au fost identifi cate atât la 
nivelul epidermului interfolicular, cât şi la nivelul 
foliculului pilos (FP), cu o dispunere specifi că dife-
renţierii (2,3): desmogleina 1 se exprimă la nivelul 
tecii epiteliale interne (TEI) şi straturilor interne ale 
tecii epiteliale externe (TEE), desmogleina 3 se ex-
primă la nivelul tuturor straturilor TEE.

Prezenţa depozitelor imune specifi ce pemfi  gusu-
lui la nivelul FP a fost demonstrată anterior (4-7) 
prin efectuarea IFD.

Cercetare personală
Au fost analizate 9 cazuri de pemfi gus vulgar 

(PV): 3 cazuri la debut înainte de iniţierea terapiei, 
5 pacienţi cu boală activă în curs de tratament şi un 
caz în remisiune clinică. Pentru fi ecare pacient s-au 
prelevat biopsii cutanate pentru efectuarea exa me-
nului histopatologic şi a IFD convenţionale cutanate. 
S-au prelevat, de asemenea, fi re de păr anagene de 
la nivelul scalpului pentru efectuarea IFD pe FP. 
Prin IFD s-a evaluat exprimarea IgA, IgM, IgG, C3 
şi fi brinogen, atât la nivel cutanat, cât şi la nivelul 
FP. În cazul unui pacient s-au prelevat şi fi re de păr 
axi lare şi inghinale ce au fost testate prin IFD.

REZULTATE 

Depozitele imune de IgG cu dispunere carac-
teristică în reţea au fost identifi cate la nivel cutanat 

şi al FP în toate cazurile de pemfi gus investigate 
(Fig. 1, 2). Depozitele de C3 au fost identifi cate în 
FP într-un procent mai mic decât la nivel cutanat şi 
cu o intensitate mai scăzută a fl uorescenţei. Cu 
toate acestea, aspectul în reţea pentru IgG eviden-
ţiat la nivelul FP a prezentat caractere specifi ce 
pentru diagnosticul de pemfi gus, similar aspectului 
IFD efectuat pe fragmente cutanate. Testarea pentru 
IgA, IgM, fi brinogen a fost negativă (Fig. 3).

FIGURA 1. IFD cutanat – depozite IgG cu 
aspect de reţea

FIGURA 2. IFD folicul pilos – depozite IgG cu 
aspect de reţea

FIGURA 3. IFD pe folicul pilos – rezultat 
negativ
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DISCUŢII

Sensibilitatea diagnostică a IFD pe FP la cazurile 
investigate, comparativ cu testarea cutanată, este 
si  milară, dar în mod evident este necesară inves-
tigarea unui lot lărgit de pacienţi în scopul validării 
metodei.

Este remarcabilă concordanţa rezultatelor obţi-
nute în contextul includerii în lotul de pacienţi in-
vestigat a forme diferite de PV din punct de vedere 
al duratei de evoluţie: atât cazurile la debut, cât şi 
cele cu evoluţie mai îndelungată sau chiar în remi-
siune clinică şi sub tratament la momentul exa mi-
nării au prezentat rezultate pozitive. 

Prelevarea fi relor de păr a fost efectuată de la 
nivelul scalpului, indiferent dacă pacienţii prezentau 
sau nu leziuni vizibile la acest nivel. Apariţia acan-
tolizei şi clivajului suprabazal, caracteristice PV, 
este evidenţiabilă la nivelul epiteliului folicular şi 
poate constitui un indiciu preliminar pentru diag-
nosticul precoce al acestei afecţiuni la examinarea 
histopatologică, întrucât poate fi  limitată strict la 
acest nivel, fără a fi  regăsită la nivelul epidermului 
(8). Pozitivarea IFD efectuată pe FP prelevat de la 
nivelul scalpului ar putea fi  evidenţiată atât la pa-
cienţii care prezintă leziuni ale scalpului, cât şi în 
ca zul în care nu se constată prezenţa acestor leziuni, 
în condiţiile în care boala este imunologic activă.

În cazul unui pacient cu PV la debut a fost efec-
tuat IFD pe FP recoltând fi re de păr atât de la nivelul 
scalpului, cât şi de la nivel axilar şi inghinal. Re-
zultatele au fost pozitive pentru toate tipurile de fi re 
recoltate, dar cu o intensitate mai scăzută a fl uo-
rescenţei la nivelul fi relor axilare şi inghinale com-
parativ cu cele de la nivelul scalpului, constatare 
ex plicabilă prin prisma cantităţii mari de antigene 
specifi ce PV de la nivelul scalpului comparativ cu 
alte zone anatomice (9).

Nu au fost testate prin această metodă alte forme 
clinice de pemfi gus. Raportări anterioare (7) relevă 
faptul că aspecte similare pentru IFD au fost iden-
tifi cate şi în cazuri de pemfi gus vegetant, foliaceu 
sau eritematos.

IFD pe FP în PV afl at în remisiune clinică
A fost testat prin IFD efectuat pe FP recoltat de 

la nivelul scalpului un pacient afl at în remisiune 
clinică la momentul investigării, diagnosticat an-
terior cu PV şi afl at la momentul testării în curs de 
tratament cu o doză scăzută de corticosteroizi sis-
temici. Testarea a fost pozitivă pentru IgG. Acest 
re zultat demonstrează faptul că afecţiunea se afl a în 
remisiune clinică, dar nu imunologică.

Această constatare poate pune în discuţie va-
loarea efectuării IFD pe folicul pilos în cazul 

monitorizării remisiunii clinice şi imunologice la 
pacienţii cu pemfi gus. Monitorizarea remisiunii în 
pemfi gusuri şi decizia de întrerupere a terapiei se 
ba zează pe criterii clinice sau/şi imunologice, opţi-
unea clinicianului fi ind la baza acestei decizii. Din 
punctul de vedere al monitorizării remisiunii imu-
no logice, clasic efectuată prin IFID, aceasta se 
poate realiza, conform studiilor publicate, prin IFD, 
într-un mod chiar mai efi cient decât prin IFID (10). 
Managementul acestor pacienţi presupune induce-
rea remisiunii clinice şi imunologice a bolii prin te-
rapia instituită, pentru ca ulterior aceasta să poată fi  
în treruptă şi reiniţiată în cazul recăderii.

Un studiu recent (11) investighează posibilitatea 
efectuării IFD pe FP (fi re de păr anagen recoltate de 
la nivelul scalpului) în scopul monitorizării remi-
siunii imunologice a pemfi gusurilor, analizând 55 
de pacienţi diagnosticaţi cu PV, afl aţi în remisiune 
clinică şi în curs de tratament de întreţinere, prin 
efectuare atât a IFD pe FP, cât şi IFD convenţional 
(piele sau mucoase). IFD efectuat pe FP a fost po-
zitiv în 65,5% din totalul pacienţilor pe când IFD 
convenţional a fost pozitiv în 50,9% dintre cazuri. 
Prin urmare, au existat cazuri în care, deşi IFD con-
venţional era negativ, activitatea imunologică era 
încă prezentă şi relevată de pozitivarea IFD pe FP. 
În aceste situaţii întreruperea tratamentului doar pe 
baza rezultatului IFD convenţional ar fi  fost pre-
matură.

Manevra de prelevare a fi relor de păr este facilă, 
nedisconfortantă pentru pacient şi mai ieftină decât 
efectuarea biopsiilor cutanate sau mucoase, aplica-
bilă şi în cazul pacienţilor la care biopsiile sunt di-
fi cile (copii, localizări mucoase, adulţi neco operanţi). 
Astfel, acest tip de testare ar putea fi  utilizat ca me-
todă diagnostică sau de monitorizare prin IFD a re-
misiunii imunologice în pemfi gusuri fără a exista 
difi cultatea efectuării biopsiilor seriate.

CONCLUZII

Aceste constatări preliminare necesită investiga-
re suplimentară prin constituirea unor loturi lărgite 
de pacienţi astfel încât metoda sa poată fi  verifi cată 
din punct de vedere al sensibilităţii în diagnosticul 
şi mo nitorizarea remisiunii imunologice în pemfi -
gusuri. Avantajele utilizării unei astfel de metode 
sunt prelevarea facilă a probelor comparativ cu IFD 
convenţional sau chiar o posibilă sensibilitate mai 
mare a acestui tip de testare comparativ cu testarea 
cutanată sau mucoasă în cazurile de pemfi gus în re 
misiune clinică.
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