
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

  ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ            

  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘ. Ν.ΣΙΑΦΑΚΑΣ 
 
 
 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ   ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 

                                      

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΤΥΕΛΩΝ ΣΕ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΡΚΟΕΙ∆ΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2003 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 

 

ΟΝΟΜΑ:ΙΩΑΝΝΑ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 1.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 281-026.10.48  KIN: 6974424391 

 

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 29/04/1971 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ 1989. 

  

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 7,97 ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 1997. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟ 2002. 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟ1997-1998. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1998-2002. 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΑΓΓΛΙΚΑ  

                                    ΓΑΛΛΙΚΑ 

   ΙΤΑΛΙΚΑ 
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                                             ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

  

• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ». ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

300 ΩΡΩΝ. 

 

•  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 40 

ΩΡΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ WINDOWS 95, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ  MICROSOFT 

WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET.  

 

• ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΡ∆ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 15 

ΩΡΩΝ  
 

                                     ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΙΝΟΙ 
 

o 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

o 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ CD8 T- ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΤΥΕΛΑ». ΣΤΟ 10ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. 

ΡΕΘΥΜΝΟ   9-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.ΕΠΑΘΛΟ  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ  

 

o 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΕΡΦΟΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ CD8 T- ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΑ 

ΠΡΟΚΛΗΘΕΝΤΑ ΠΤΥΕΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ.    
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o   11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. 

 

o ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.     

 

              ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 

 
 3rd MEDITERRANEAN CONGRESS ON THORACIC DISEASES. 

 

  2nd MEDITERRANEAN SUMMER SCHOOL 

 

 6th MEDITERRANEAN MEDICAL CONGRESS. 

 

 SYMPOSIUM: «ADVANCES & CONTROVERSIES IN CEREBROVASCULAR 

DISEASE». 

 

  AMERICAN THORACIC SOCIETY 2001. 

 

 11th ANNUAL EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY CONGRESS. 

 

 10Ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. 

 

 56ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. 

 

 4η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

 

 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. 

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ». 

 



 
 

5

 2ο ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. 

 

 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. 

 

 6η ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α. 

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ 

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ». 

 

 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. 

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ 

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ». 

 

 1ο ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

ΤΟΥ». 

 

 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΠΕΠΤΙΚΟ ή ΕΚΤΟΣ». 

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ ΝΕΟΤΕΡΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ». 

 

 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

 9ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ». 

 

 1ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑ-

ΑΓΓΕΙΑ». 
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 3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ». 

 

 6ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. 

 

 10ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ. 

  

 ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ. 

               20 οΕΤΟΣ. 

 

 ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ. 

               23 οΕΤΟΣ. 

 

 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 

. 

 6ο ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. 

 

 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. 

 

 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. 

 

 ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ       

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ». 

 

 ΣΥΧΝΟΙ ΩΡΛ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α  

ΥΓΕΙΑΣ 

  

 ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

. 
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 2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 17ες ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. 

 

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ. 

 

 AMERICAN THORACIC SOCIETY 2001 

 

 11th ANNUAL EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY CONGRESS. 

 

ANAKOINΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ :  

 
o 100 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΥΨΕΛΙ∆ΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΛΙΘΙΑΣΗΣ. 

Γ.ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ, Μ.ΦΡΟΥ∆ΑΡΑΚΗΣ, Ν.ΤΖΑΝΑΚΗΣ, Ε.ΝΤΑΟΥΚΑΚΗΣ, 

Γ.ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, Γ.ΜΕΤΑΞΑΡΗΣ, Ι.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ, ∆.ΜΠΟΥΡΟΣ, Ν.ΣΙΑΦΑΚΑΣ.  

 

o 100 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ 

ΑΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ. Μ.ΦΑΖΑΚΗΣ,  Ε.ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, Β.ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, 

Π.ΧΡΥΣΟΣ, Ι.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ, Γ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΗ, Σ.ΤΣΙΟΥΝΗΣ, Μ.ΧΑΜΗΛΟΥ, 

Π.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Ν.ΠΑΡΙΤΣΗΣ, Ι.ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΗΣ. 

  

o 100 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. ΟΙ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΩΝ CD8 + 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ TC1 ΚΑΙ TC2. Γ.ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ, Ν.ΤΖΑΝΑΚΗΣ, ∆.ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 

Ι.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ, Γ.ΜΕΤΑΞΑΡΗΣ, ∆.ΜΠΟΥΡΟΣ, Ν.ΣΙΑΦΑΚΑΣ 

 

o 110 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ 67-2001. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ  ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (CD8+)ΣΤΑ ΠΤΥΕΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
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ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ. Ν.ΤΖΑΝΑΚΗΣ, Γ,ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ, 

Ι.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ,∆.ΚΥΡΙΑΚΟΥ,Γ.ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ,Μ.ΚΛΗΜΑΘΙΑΝΑΚΗ,∆.ΜΠΟΥΡΟΣ,Ν.
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Τζανάκη για την ουσιαστική επιστηµονική βοήθεια που µε µεγάλη προθυµία µου 

προσέφερε  κατά την διεξαγωγή του εργαστηριακού µέρους καθώς και για την 

υποµονή που έδειξε κατά την διάρκεια της διατριβής.  

    Παράλειψη θα ήταν να µην αναφερθώ στην βοήθεια και το ενδιαφέρον που 

έδειξαν για την ερευνητική µου µελέτη, η γραµµατεία της Πνευµονολογικής 

κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης. 
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    Ειδικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύζυγο µου Πολύβιο και τους γονείς µου 

για την ουσιαστική τους συµπαράσταση σε στιγµές που η υποµονή και το 

κουράγιο πραγµατικά µε εγκατέλειπαν, καθώς και για τον χρόνο που δεν τους 

αφιέρωσα. 

 

 

                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ       
     

              Η Σαρκοείδωση είναι µια πολυσυστηµατική νόσος  αγνώστου αιτιολογίας,  η 

οποία χαρακτηρίζεται ιστοπαθολογικά από την ανάπτυξη διάσπαρτων µη 

τυροειδοποιούµενων επιθηλιοειδών κοκκιωµάτων στους προσβεβληµένους ιστούς. Έχει 

πια αναγνωρισθεί ότι ο σχηµατισµός του κοκκιώµατος οφείλεται στην παρουσία 

ενεργών Τ-λεµφοκυττάρων και ενεργοποιηµένων κυψελιδικών µακροφάγων τα οποία 

χαρακτηρίζουν την χρόνια φλεγµονή της ενεργού νόσου. Έτσι η παθογένεια της νόσου 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις ανοσολογικές αλλαγές που συντελούνται στον 

πάσχοντα οργανισµό. Το αντιγονικό ερέθισµα δρώντας στον πνεύµονα έχει ως 

επακόλουθο αρχικά την ενεργοποίηση των κυψελιδικών µακροφάγων και των Τ-

λεµφοκυττάρων. Η διάγνωση στηρίζεται στην ύπαρξη κλινικών, ακτινολογικών και 

ιστολογικών ευρηµάτων.  

 

            Η χρήση του βρογχοσκοπίου διευκόλυνε την λήψη βρογχοκυψελιδικού 

εκπλύµατος, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για την λήψη κυττάρων και εκκρίσεων από 

το κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα. Η βρογχοσκόπηση αποτελεί µια διαδικασία 

σηµαντική για την διαγνωστική προσέγγιση ασθενών µε διάµεσες πνευµονοπάθειες. 

Όταν η νόσος είναι ενεργός είναι χαρακτηριστική η αύξηση του αριθµού των 

βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων (helper,CD4) ενώ σε όψιµη µη ενεργό φάση φαίνεται να 
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επικρατούν τα κατασταλτικά κύτταρα(suppressor,CD8). Παρότι η τεχνική αυτή είναι 

σχετικά ακίνδυνη είναι επεµβατική και δύσκολη για τον ασθενή. Θα ήταν χρήσιµο 

λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος εκτίµησης της βαρύτητας της νόσου, ο οποίος να είναι µη 

επεµβατικός επαναλήψιµος και καλά ανεκτός από τον ασθενή. 

 

           Η πρόκληση πτυέλων αποτελεί µια εύκολη, αξιόπιστη και µη επεµβατική 

µέθοδο. Η µελέτη των διαφόρων δεικτών φλεγµονής στα κατόπιν προκλήσεως 

παραχθέντα πτύελα έχει αποδειχτεί χρήσιµη σε νοσήµατα του κατώτερου 

αναπνευστικού συστήµατος, όπως βρογχικό άσθµα, χρονία αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια, κυστική ίνωση, κ.α. Ο ακριβής ρόλος της προκλήσεως πτυέλων στην 

διάγνωση αλλά και στην παρακολούθηση ασθενών µε διάµεση πνευµονοπάθεια δεν έχει 

ακόµη διευκρινισθεί.   

   

           Σκοπός της µελέτης είναι να ερευνηθεί κατά πόσον µπορούν να ληφθούν 

πληροφορίες για την δραστηριότητα και την βαρύτητα της νόσου µε απλούστερες 

τεχνικές, όπως είναι η πρόκληση πτυέλων, σε σύγκριση µε επεµβατικές τεχνικές, 

όπως είναι η βρογχοσκόπηση και η λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος.    

Επίσης να συγκριθεί ο κυτταρικός                   

πληθυσµός καθώς  και ο υποπληθυσµός των Τ-λεµφοκυττάρων µεταξύ                   

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος και των κατόπιν προκλήσεως παραχθέντων 

πτυέλων. 

            Η υπόθεση µας είναι ότι εκκρίσεις προερχόµενες από το κατώτερο 

αναπνευστικό ασθενών µε σαρκοείδωση αντανακλούν τις φλεγµονώδεις 

διεργασίες. Η σύγκριση των δεικτών φλεγµονής των προκληθέντων πτυέλων µε 

αυτή του βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος θα επιβεβαιώσει την υπόθεση µας και 

θα προσφέρει πιθανώς µια νέα µέθοδο εκτίµησης της παθογένειας και της 

εξέλιξης της νόσου. 
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             ∆είγµατα (πτύελα- βρογχοκυψελιδικό  έκπλυµα) από είκοσι ασθενείς (12 

γυναίκες, 8 άνδρες ) µε σαρκοείδωση, καθώς και δέκα υγιών ατόµων (5 γυναίκες, 

5 άνδρες ) αναλύθηκαν. Η συλλογή πτυέλων έγινε µε την βοήθεια νεφελοποιητή, 

µε χρήση διαδοχικώς 3,5%  υπέρτονου διαλύµατος χλωριούχου νατρίου. Από το 

δείγµα έγινε συλλογή βυσµάτων προς επεξεργασία και ανάλυση. Η λήψη  

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος έγινε µε την βοήθεια βιντεοβρογχοσκοπίου. Ο 

αριθµός και ο τύπος των κυττάρων προσδιορίστηκε µε την  χρώση Μay-

Grunwald-Giemsa, ενώ οι υποπληθυσµοί µε κυτταροµετρία  ροής. 

 

            Αποτελέσµατα: Το ποσοστό των µακροφάγων ήταν σηµαντικά µικρότερο 

στα πτύελα από ότι στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα, το ποσοστό των 

ουδετερόφιλων ήταν σηµαντικά µικρότερο στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα από 

ότι στα πτύελα. ∆εν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στα ποσοστά των 

λεµφοκυττάρων και ηωσινόφιλων µεταξύ βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος και 

πτυέλων, ασθενών µε σαρκοείδωση (p=0.693,p=0.247 αντίστοιχα). H 

εκατοστιαία αναλογία των µακροφάγων ήταν σηµαντικά µικρότερη στα πτύελα 

από ότι στο BAL ( p<0.001). Το ποσοστό των πολυµορφοπύρηνων ήταν 

σηµαντικά µικρότερο στο BAL σε σύγκριση µε τα πτύελα (p<0.001). Σηµαντική 

συσχέτιση παρατηρήθηκε στα λεµφοκύτταρα (r=0.61,p=0.004), στα µακροφάγα 

(r=0.51,p=0.02),  καθώς και στον δείκτη CD4+/CD8+ (r=0.7,p=0.001) µεταξύ 

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος και προκλητών πτυέλων.  

 

T λεµφοκύτταρα και υποπληθυσµοί: O λόγος CD4+/CD8+ δεν διέφερε 

στατιστικά σηµαντικά µεταξύ πτυέλων και BAL σε ασθενείς µε σαρκοείδωση 

(p>0.253).  
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             Συµπεράσµα: Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι υπάρχει 

συσχέτιση λεµφοκυττάρων, υποπληθυσµών των λεµφοκυττάρων και  

µακροφάγων µεταξύ βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος και προκλητών πτυέλων. Σε 

µελλοντικές µελέτες θα πρέπει να διερευνηθεί το κατά πόσον η εξέταση της 

πρόκλησης πτυέλων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως απλή και µη επεµβατική 

τεχνική για την παρακολούθηση των ασθενών µε σαρκοείδωση πνεύµονος. 
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23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΡΚΟΕΙ∆ΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24

ΣΑΡΚΟΕΙ∆ΩΣΗ 
 

Η σαρκοείδωση χαρακτηρίζεται από µια χρονία, πολυοργανική φλεγµονώδη 

διαταραχή αγνώστου αιτιολογίας. Το κύριο µορφολογικό εύρηµα στην 

σαρκοείδωση είναι το µη τυροειδές κοκκίωµα. Έχει πια αναγνωρισθεί ότι ο 

σχηµατισµός του οφείλεται στην παρουσία ενεργών Τ-λεµφοκυττάρων και 

ενεργοποιηµένων κυψελιδικών µακροφάγων, τα οποία χαρακτηρίζουν την χρονία 

φλεγµονή της νόσου. Έτσι η παθογένεια της νόσου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 

µε τις ανοσολογικές αλλαγές που συντελούνται στον πάσχοντα οργανισµό. Με 

την βοήθεια  του  βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος αποδείχτηκε η ύπαρξη 

σηµαντικής  ανοσολογικής   απάντησης  στις περιοχές µε ενεργό νόσο. Μέχρι 

τότε η σαρκοείδωση θεωρούνταν ως  µια ανοσολογική ανεπάρκεια µε µειωµένη 

κυτταρική ανοσολογική απάντηση λόγω της  υπάρχουσας δερµατικής ανεργίας. 

 

Ο περιγραφικός ορισµός που δόθηκε στο παγκόσµιο συνέδριο στο Κιότο το 1991 

αναφέρει ως εξής την σαρκοείδωση (1): ‘Η σαρκoείδωση είναι µια 

πολυσυστηµατική νόσος αγνώστου αιτιολογίας. Συνήθως προσβάλλει άτοµα 

νεαρής ή µέσης ηλικίας που συχνά εµφανίζεται µε αµφοτερόπλευρη πυλαία 

λεµφαδενοπάθεια, πνευµονικές διηθήσεις, οφθαλµολογικές και δερµατολογικές 

βλάβες. Μπορεί να προσβληθούν επίσης και άλλα όργανα. Η διάγνωση τίθεται µε 

την βοήθεια των κλινικοεργαστηριακών ευρηµάτων και επιβεβαιώνεται µε την 

ιστολογική ανεύρεση των κοκκιωµάτων. Κοκκιώµατα άλλης αιτιολογίας πρέπει 

να αποκλειστούν. Συχνά παρατηρείται καταστολή της επιβραδυνόµενου τύπου 

αντίδρασης υπερευαισθησίας και αύξηση του δείκτη CD4+/CD8+ στην περιοχή 

της βλάβης. Η πορεία και η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από τον τρόπο που 

αυτή εισβάλλει καθώς και από το µέγεθος που έχει λάβει. Μία οξεία εισβολή µε 
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συνοδό οζώδες ερύθηµα ή µία  ασυµπτωµατική αµφοτερόπλευρη πυλαία 

λεµφαδενοπάθεια είναι συνήθως αυτοπεριοριζόµενη. Σε αντίθεση πολλαπλές 

εξωπνευµονικές βλάβες µπορεί να ακολουθηθούν από προοδευτική ίνωση των 

πνευµόνων αλλά και άλλων οργάνων’. Η σαρκοείδωση για περισσότερο από έναν 

αιώνα χαρακτηρίστηκε από τις δερµατολογικές της εκδηλώσεις και αργότερα µε 

την βοήθεια της ακτινογραφίας σαν µια συχνά ασυµπτωµατική ασθένεια, 

χαρακτηριζόµενη από πυλαία λεµφαδενοπάθεια και πνευµονικές διηθήσεις. 

Μπορεί να προσβάλλει σχεδόν όλα τα όργανα και τους ιστούς του σώµατος µε 

κύρια προτίµηση τον πνεύµονα. 

 

 Τα γενικά συµπτώµατα της νόσου είναι ουσιαστικά τρία. Ο πυρετός ,το αίσθηµα 

καταβολής και η απώλεια βάρους. Επίσης η νόσος µπορεί να δώσει συµπτώµατα 

και σηµεία ανάλογα µε την εντόπιση των βλαβών    όπως βήχας, δύσπνοια, 

θωρακικό άλγος, αιµόπτυση, λεµφαδενοπάθεια, δερµατικές βλάβες, οφθαλµικές 

διαταραχές, αρθρικά ενοχλήµατα, µυαλγίες, νευρολογικά συµπτώµατα, διόγκωση 

παρωτίδων και ξηροστοµία. Παθολογική ακτινογραφία θώρακος, αναπνευστικά 

συµπτώµατα, δερµατολογικές και οφθαλµικές διαταραχές αποτελούν τις πιο 

συχνές  εκδηλώσεις της νόσου. 

 

 Η νόσος παρουσιάζεται µε δυο κλινικές µορφές, την οξεία ή υποξεία και την 

χρονία. Η οξεία η υποξεία έχει αιφνίδια έναρξη και τείνει να έχει αυτόµατη ίαση. 

Πολύ συχνά είναι ασυµπτωµατική ή το προέχον πρόβληµα είναι το οζώδες 

ερύθηµα. Στους αρρώστους αυτούς, η ακτινογραφία θώρακος αποκαλύπτει 

συνήθως την ύπαρξη αµφοτερόπλευρης πυλαίας λεµφαδενοπάθειας. Σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 60% τα ακτινολογικά ευρήµατα τείνουν να υποχωρήσουν χωρίς 

την χρήση κορτικοστεροειδών. Αντίθετα η χρονία σαρκοείδωση έχει ασαφή 
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έναρξη µε ποικίλη εξέλιξη. Σε ποσοστό µεγαλύτερο του 90% η ακτινογραφία 

θώρακος δείχνει εκτεταµένη παρεγχυµατική διήθηση χωρίς ίνωση. 

 

Η πρόγνωση είναι γενικώς καλή µε την πλειονότητα των ασθενών να 

αναρρώνουν αυτόµατα. Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών παρουσιάζει µια πιο 

επίµονη και προοδευτική νόσο που απαιτεί θεραπεία µε κορτικοστεροειδή. 

  

Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της 

σαρκοείδωσης έχει γίνει µια προσπάθεια συµφωνίας µεταξύ της Αµερικανικής 

(ATS) και Ευρωπαϊκής Πνευµονολογικής  Εταιρείας  (ERS) καθώς και της  

Παγκόσµιας  Ένωσης  για την Σαρκοείδωση και τις άλλες Κοκκιωµατώδεις 

Νόσους (WASOG), η οποία δηµοσιεύτηκε πρόσφατα, µε σκοπό να βοηθήσει 

τους ιατρούς στην ορθότερη αντιµετώπιση και θεραπεία ασθενών µε 

σαρκοείδωση . Χάριν αυτής της συµφωνίας οι ιατροί έχουν την δυνατότητα να 

έχουν σαφείς οδηγίες σχετικά µε την διάγνωση και θεραπεία των ασθενών µε 

σαρκοείδωση (2). 
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ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Η σαρκοείδωση είναι µια νόσος η οποία µπορεί είτε να διαρκεί πολλά χρόνια είτε 

µικρό χρονικό διάστηµα και να αυτοιάται. Το γεγονός αυτό  κάνει δύσκολο τον 

προσδιορισµό του επιπολασµού  και της επίπτωσης . 
 

Παρότι η σαρκοείδωση είναι γνωστή εδώ και 100 χρόνια λίγα είναι γνωστά για 

την κατανοµή της. Η σαρκοείδωση σαν νοσολογική οντότητα είναι ετερογενής ως 

προς την κατανοµή, την εµφάνιση και την πορεία  της. Παρατηρείται σηµαντική 

ανοµοιογένεια στην επίπτωση, στην κλινική παρουσίαση καθώς και στην 

σοβαρότητα της νόσου ανάµεσα σε διάφορες φυλές, έθνη και χώρες. Η επίπτωση 

κυµαίνεται από ένα έως 40 περιστατικά ανά 100.000.Η υψηλότερη επίπτωση που 

έχει αναφερθεί είναι >50/100.000 και αφορά Σκανδιναβικές χώρες και 

Αφρικανοαµερικάνους των Η.Π.Α (3).Η σαρκοείδωση είναι συχνή στην κεντρική 

Ευρώπη, στην Αµερική και στην Ιαπωνία. Είναι λιγότερο συχνή στην Κεντρική 

και Νότια Αµερική, στην Ασία και στην Αφρική. 

  

Η σαρκοείδωση είναι πιο σοβαρή στους Αφρικανοαµερικάνους ενώ οι Καυκάσιοι 

συνήθως παρουσιάζουν ασυµπτωµατική νόσο. Η θνητότητα κυµαίνεται µεταξύ 1 

και 5%. Στην Ιαπωνία η πιο συχνή αιτία θανάτου σε ασθενείς µε σαρκοείδωση 

είναι η προσβολή του µυοκαρδίου ενώ σε άλλες χώρες η αναπνευστική 

ανεπάρκεια. 

 

Το οζώδες ερύθηµα το οποίο  συνδέεται συνήθως µε οξεία νόσο και έχει καλή 

πρόγνωση είναι το κύριο σύµπτωµα στο 18% των Φινλανδών και στο 30% των 

Βρετανών, ενώ είναι ιδιαίτερα σπάνιο σε Αφρικανοαµερικάνους και Γιαπωνέζους 

(4). 
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Μπορεί να παρατηρηθεί κατανοµή της σαρκοείδωσης στην ίδια οικογένεια 

γεγονός που υποδεικνύει πιθανή συσχέτιση µε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή 

την ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης για την εκδήλωση της σαρκοείδωσης. 

Aυξηµένη επίπτωση παρατηρείται σε ασθενείς µε αντιγόνο λευκοκυττάρων HLA-

B8. 

  

Μπορεί να εµφανισθεί  σε κάθε ηλικία, φυλή ή φύλο. Κλασικά όµως εµφανίζεται 

πιο συχνά στους νέους ανθρώπους (>70% <40 ετών) µε ιδιαίτερη προτίµηση στις 

ηλικίες µεταξύ 20-29. Παρατηρείται ένα ήπιο προβάδισµα των γυναικών. Η 

σαρκοείδωση σπάνια παρατηρείται σε παιδιά και σε ηλικιωµένους. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Παρά τις µεγάλες προόδους στην κατανόηση της ανοσολογίας της σαρκοείδωσης, 

η αιτιολογία της παραµένει άγνωστη. ∆εν είναι γνωστό αν η σαρκοείδωση 

οφείλεται σε έναν ή πολλούς παράγοντες οι οποίοι κινητοποιούν την ίδια 

διεργασία δηµιουργίας κοκκιώµατος. Αρκετές µελέτες για αναζήτηση υποδοχέων 

σε Τ  λεµφοκύτταρα από πνεύµονες ασθενών µε σαρκοείδωση, έδειξαν ότι ο 

αντιγονικός ερεθισµός των Τ  λεµφοκύτταρων ίσως προέρχεται από ένα 

ερέθισµα. Αυτές οι µελέτες έδειξαν ότι τα Τ  λεµφοκύτταρα από τους ασθενείς µε 

σαρκοείδωση είχαν µια τάση έκφρασης στην επιφάνεια τους, ενός ειδικού 

υποδοχέα, τουλάχιστον σε κάποια οµάδα από αυτούς.  

 

Αυτό είναι δηλωτικό του ότι ο πολλαπλασιασµός των Τ κυττάρων στην 

σαρκοείδωση µπορεί να κατευθύνεται προς ένα ειδικό αντιγόνο. Πιθανόν η 

σαρκοείδωση να είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού µιας γενετικής  

προδιάθεσης και ενός ειδικού περιβαλλοντικού παράγοντα (5). Η σαρκοείδωση 

επίσης έχει µια τάση να είναι πιο συχνή σε κάποιες οικογένειες (6) καθώς και σε 

µονοωογενείς διδύµους, πράγµα που σηµαίνει ότι κάποιοι γενετικοί παράγοντες 

µπορεί να παίζουν ρόλο στην εµφάνιση της νόσου (7) Είναι πιο συχνή σε αδερφό 

και αδερφή και ακολούθως σε µητέρα και παιδιά. Μια γενετική προδιάθεση 

πιθανόν να εξηγήσει την υπάρχουσα ετερογένεια  στην εκδήλωση και 

σοβαρότητα της νόσου µεταξύ διαφορετικών εθνών και φυλών. Το ανθρώπινο 

λευκοκυτταρικό αντιγόνο HLA-τύπος A1/B8/Cw7/DR3 φαίνεται να σχετίζεται µε 

καλή πρόγνωση της νόσου και συνδέεται συνήθως µε οξεία νόσηση σε αντίθεση 

µε το B13 και το BW15 που συνδέεται µε χρόνια νόσο. Γονιδιακός 

πολυµορφισµός φαίνεται να συνδέεται µε την εκδήλωση της ασθένειας όπως 

στον TNF, στο ΑCE, καθώς και στον γονιδιακό υποδοχέα της βιταµίνης D (8,9). 
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Ο πολυµορφισµός του γονιδιακού υποδοχέα της βιταµίνης D έχει πρόσφατα 

ερευνηθεί και το Β αλλήλιο φαίνεται να είναι ένας σηµαντικός παράγοντας 

κινδύνου για την εκδήλωση της σαρκοείδωσης (9). 

 

Έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες: 

Οι ανοσολογικές διαταραχές που παρατηρούνται στην σαρκοείδωση φαίνεται να 

είναι το αποτέλεσµα ενός αντιγονικού  ερεθισµού  των Τ  λεµφοκύτταρων 

εξαιτίας ενός πιθανού εξωγενή περιβαλλοντικού παράγοντα. Φαίνεται ότι 

πρόκειται για µία Τh1 ανοσολογική απάντηση (10,11). 

 

 Το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση της σαρκοείδωσης την άνοιξη, καθώς και 

σε εργασιακές οµάδες όπως οι εργαζόµενοι σε επαγγέλµατα υγείας έθεσαν την 

υποψία µιας πιθανής λοιµώδους αιτίας της ασθένειας (2). Η σαρκοείδωση µπορεί 

επίσης να µεταδοθεί µε την µεταµόσχευση οργάνων (12).  Στα πιθανά αντιγόνα 

που θεωρούνται ότι ευθύνονται για την κινητοποίηση της νόσου περιλαµβάνονται 

εξωγενή αντιγόνα, όπως λοιµώδεις παράγοντες: π.χ. ιοί (ο ανθρώπινος ερπητοιός, 

ΕBV, ρετροιοί κ.α.), βακτήρια (Propionobacterium acnes, Borrelia burgdoferi, 

Mycoplasma,  Chlamydia, Nocardia), µυκοβακτηρίδια (Mycobacteria 

Tuberculosis, Mycobacteria Paratuberculosis,κ.α.), Yersinia enterocolitica, 

µύκητες (2,13). Άλλα πιθανά αντιγόνα είναι εισπνεόµενα σωµατίδια (οργανικά 

και ανόργανα), καθώς επίσης και ενδογενή αντιγόνα, όπως λανθάνοντα αντιγόνα 

ιών ή νεοπλασµάτων (π.χ. από νεοπλάσµατα σπερµατικών κυττάρων).∆υστυχώς 

παρά την µεγάλη πρόοδο που υπάρχει δεν υπάρχει απόδειξη ότι κάποιος ειδικός 

αιτιολογικός παράγοντας είναι υπεύθυνος για την σαρκοείδωση:δεν έχει 

αποµονωθεί και δεν έχει καλλιεργηθεί κανένας λοιµώδης ή άλλος παράγοντας.  
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
Όπως ήδη αναφέραµε η σαρκοείδωση είναι µία νόσος η οποία  µπορεί να 

προσβάλλει αρκετά όργανα µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να επισκέπτονται ιατρούς 

διαφόρων ειδικοτήτων. Η κλινική εικόνα ποικίλλει και εξαρτάται από την 

εθνικότητα, την διάρκεια της νόσου, την θέση και την έκταση της προσβολής των 

οργάνων καθώς και από την δραστικότητα της κοκκιωµατώδους διεργασίας.  

 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι κλινικής παρουσίασης της νόσου: 

ασυµπτωµατική νόσος, νόσος µε  µη ειδικά συµπτώµατα, νόσος  

χαρακτηριζόµενη από ειδικά συµπτώµατα που υποδηλώνουν προσβολή 

συγκεκριµένων οργάνων. Ο  πραγµατικός αριθµός των ασυµπτωµατικών 

περιστατικών δεν µπορεί στην πραγµατικότητα να καθοριστεί αφού πολλά 

περιστατικά διαφεύγουν της διάγνωσης. Αυτοί οι ασθενείς ανευρίσκονται σε 

τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο όπου διαπιστώνεται παθολογική ακτινογραφία. Το  

30-50% των ασθενών φαίνεται να είναι ασυµπτωµατικό την στιγµή της 

διάγνωσης. 

 

Συµπτώµατα παρατηρούνται σε αρκετούς ασθενείς και περιλαµβάνουν συνήθως 

πυρετό ( όχι υψηλό, εάν και έχει παρατηρηθεί εµπύρετο έως 40ο C),απώλεια 

βάρους ( συνήθως περιορίζεται σε απώλεια 2-6 κιλών κατά την διάρκεια 10-12 

εβδοµάδων πριν την εκδήλωση της νόσου), κόπωση και υπερβολική αδυναµία 

(ακόµη και να µην µπορούν να κάνουν τίποτα), καθώς και νυκτερινή εφίδρωση 
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(14). Η σαρκοείδωση θα πρέπει πάντα να περιλαµβάνεται στην διαφορική 

διάγνωση του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας. 

 

Η συχνότητα της ανεύρεσης κλινικών συµπτωµάτων συνδεόµενων µε 

συγκεκριµένη συµµετοχή οργάνων ποικίλλει (πίνακας 1). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΡΚΟΕΙ∆ΩΣΗ 

 

ΟΡΓΑΝΟ          % ΑΣΘΕΝΩΝ 

Λεµφαδένες µεσοθωρακίου 95-98% 

Πνεύµονες  >90% 

Ήπαρ  50-80% 

Σπλήνας  40-80% 

Οφθαλµοί 20-50% 

Περιφερικοί λεµφαδένες  30% 

∆έρµα  25% 

Νευρικό σύστηµα  10% 

Καρδιά  5% 

 

 
Υπάρχουν δυο διαφορετικοί τρόποι έναρξης της σαρκοείδωσης.1) Η οξεία 

σαρκοείδωση έχει ξαφνική έναρξη και είναι πιο συχνή στους Καυκάσιους από ότι 

στους Αφρικανο-Αµερικάνους. Μπορεί να εκδηλωθεί ως σύνδροµο Lofgren’s  το 

οποίο χαρακτηρίζεται από αµφοτερόπλευρη πυλαία λεµφαδενοπάθεια, 
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ποδοκνηµική αρθρίτιδα, οζώδες ερύθηµα, καθώς και από συµπτώµατα όπως 

πυρετός, µυαλγίες, κακουχία και απώλεια βάρους (15). Η πρόγνωση είναι καλή 

και αυτόµατη ύφεση συνήθως παρατηρείται µέσα σε δυο χρόνια. Σπάνια το 

οζώδες ερύθηµα µπορεί να αναζωπυρωθεί ακόµη και µετά από πολλά χρόνια. 2) 

Η χρόνια σαρκοείδωση έχει ύπουλη έναρξη. Παρουσιάζει συµπτώµατα ανάλογα 

µε  τα προσβαλλόµενα όργανα, π.χ. σε πνευµονική προσβολή, βήχας και 

δύσπνοια. Η νόσος συχνά υποτροπιάζει.       

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

1.ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ 

Στο 90% των ασθενών παρατηρείται προσβολή των πνευµόνων. Κυρίαρχα 

συµπτώµατα τα οποία παρατηρούνται στο 30-50% των ασθενών είναι η 

δύσπνοια, ο ξηρός βήχας και ο πόνος στο στήθος. Αιµόπτυση συνυπάρχει σπάνια. 

Σε αντίθεση µε τις άλλες διάµεσες πνευµονοπάθειες συνήθως δεν ακούγονται 

λεπτοί τρίζοντες. Παρατηρείται υψηλότερη επίπτωση της σαρκοείδωσης σε µη 

καπνιστές . 

 

Οι πιθανές ακτινολογικές εικόνες καθώς και η συχνότητα τους φαίνεται στον 

πίνακα 2.  

 

 Στην σαρκοείδωση τύπου Ι παρατηρείται πυλαία λεµφαδενοπάθεια χωρίς όµως 

συµµετοχή του πνευµονικού παρεγχύµατος. Σε αυτόν τον τύπο η βιοψία 

αποκαλύπτει πνευµονικά κοκκιώµατα σε ποσοστό µεγαλύτερο από το 80% των 

ασθενών. Η λεµφαδενοπάθεια είναι κυρίως αµφοτερόπλευρη εάν και σπάνια 

µπορεί να παρατηρηθεί µόνο στην αριστερή πυλαία περιοχή. Ασβεστοποιηµένοι 
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λεµφαδένες µπορεί να παρατηρηθούν στο 5% των ασθενών και είναι δείκτης 

χρονιότητας της νόσου.  

 

Στην σαρκοείδωση τύπου ΙΙ παρατηρείται πυλαία λεµφαδενοπάθεια µε 

συµµετοχή του πνευµονικού παρεγχύµατος. Οι πιο συνήθεις διηθήσεις στον 

πνεύµονα είναι διάχυτες και δικτυοοζώδεις κυρίως στους άνω λοβούς. Μπορεί 

ακόµη να παρατηρηθεί αεροβρογχόγραµµα.  

 

Στην σαρκοείδωση τύπου ΙΙΙ παρατηρείται συµµετοχή του πνευµονικού 

παρεγχύµατος χωρίς πυλαία λεµφαδενοπάθεια .  

 

Στην σαρκοείδωση τύπου ΙV παρατηρείται ίνωση, µε δυσµορφία  του 

πνευµονικού παρεγχύµατος, υπεζωκοτικές  συµφύσεις στο διάφραγµα, ύπαρξη 

φυσαλίδων, εικόνα µελικυρήθρας.  

 

 Επίσης µπορεί να συµµετέχει ο λάρυγγας, η τραχεία και οι βρόγχοι µε 

αποτέλεσµα την δηµιουργία συριγµού, την απόφραξη αεραγωγών καθώς και την 

δηµιουργία βρογχεκτασιών. Η ύπαρξη πνευµοθώρακα, υπεζωκοτικής συλλογής 

και πάχυνσης του υπεζωκότα αποτελούν εκδηλώσεις  σπάνιες (16). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΕΙ∆ΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ-

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

  

 

 

 

2.ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

Η σαρκοείδωση του ανωτέρου αναπνευστικού συστήµατος είναι γενικά σπάνια 

και παρατηρείται στο 6% των ασθενών. Η ρινική συµφόρηση αποτελεί το πιο 

συχνό σύµπτωµα. Άλλα συµπτώµατα  είναι ρινική καταρροή, πόνος στο 

πρόσωπο, ανοσµία κ.α. Μπορεί να παρατηρηθεί επίσης προσβολή του λάρυγγα 

και ιδιαίτερα της επιγλωτίδας και των φωνητικών χορδών. 

 

3.ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Στο ένα τρίτο των ασθενών οι περιφερικοί λεµφαδένες είναι διογκωµένοι και 

αποτελούν µια πολλή καλή θέση για την λήψη βιοψίας (17). Μπορεί να 

ΣΤΑ∆ΙΟ          

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

0 5-10% 

Ι  50% 

ΙΙ  25% 

ΙΙΙ 15% 

ΙV 5-10% 
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προσβληθούν οι τραχηλικοί, οι µασχαλιαίοι, οι πυελικοί και άλλοι λεµφαδένες. Η 

υπολογιστική τοµογραφία δείχνει διάχυτη λεµφαδενοπάθεια, ηπατοµεγαλία στο 

38% και σπληνοµεγαλία στο 60%. Συχνά παρατηρούνται οπισθοπεριτοναικοί 

λεµφαδένες. Παρά τα ευρήµατα από την υπολογιστική τοµογραφία η ψηλάφηση 

δεν αποκαλύπτει ηπατοσπληνοµεγαλία. 

 

   O σπλήνας προσβάλλεται συχνά όµως συµπτώµατα σπληνοµεγαλίας  

(φαινόµενα πίεσης, αιµατολογικές διαταραχές λόγω του υπερσπληνισµού) 

παρατηρούνται σπάνια (18). Μια ασυνήθιστη επιπλοκή της σπληνοµεγαλίας είναι 

η ρήξη σπληνός (αυτόµατη ή τραυµατική) 
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4.∆ΕΡΜΑ 

 

Το ένα τέταρτο περίπου των ασθενών παρουσιάζει προσβολή του δέρµατος. Η 

προσβολή του δέρµατος είναι λιγότερο συχνή στους Καυκάσιους από ότι στους 

Αφρικανοαµερικάνους. Παρατηρείται ένας µεγάλος αριθµός δερµατολογικών 

εκδηλώσεων που ποικίλλει από ροδόχροες βλατίδες  έως πλάκες και υποδόρια 

οζίδια.  

 

 Ο χειµετλώδης λύκος (Lupus pernio) παρουσιάζεται ως µια σκληρή ιώδης 

περιοχή στην µύτη, στις παρειές, στα χείλη ή στα αυτιά και συνήθως έχει κακή  

πρόγνωση. Προσβάλλει πιο συχνά γυναίκες και αποτελεί δείκτη χρονιότητας της  

νόσου (19). Συνήθως ταυτόχρονα παρατηρείται πνευµονική νόσος στο 74% των 

ασθενών, οστική νόσος στο 54% και αρκετά συχνά  νεφρική ή οφθαλµική νόσος . 

Βιοψία αυτών των βλαβών αποκαλύπτει την ύπαρξη του χαρακτηριστικού για την 

σαρκοείδωση κοκκιωµατώδους ιστού.  

  

Το οζώδες ερύθηµα αποτελεί µια συνήθη εκδήλωση της οξείας σαρκοείδωσης. 

Στην αρχή χαρακτηρίστηκε ως µια ξεχωριστή παθολογική οντότητα. Η επίπτωση 

του οζώδους ερυθήµατος ποικίλλει από 3-34% και παρατηρείται συχνότερα στις 

γυναίκες και στους Καυκάσιους. Το οζώδες ερύθηµα εµφανίζεται ως µια 

ερυθηµατώδης, ζεστή και οζώδης περιοχή κυρίως στην κατώτερη περιοχή των 

κνηµών αλλά και στην ανώτερη περιοχή των κάτω άκρων, στους γλουτούς και 

στους βραχίονες. Πολλαπλές βλάβες µπορεί να είναι παρούσες ταυτόχρονα. Πριν 

την εµφάνιση του οζώδους ερυθήµατος   µπορεί να προηγηθεί κακουχία, 

αρθραλγίες, πυρετός και πυλαία λεµφαδενοπάθεια. ∆εν συνδέεται µε την ύπαρξη 

κοκκιωµάτων και συνήθως υποχωρεί αυτόµατα µέσα σε 6-8 εβδοµάδες. Το 

οζώδες ερύθηµα δεν αποτελεί  καλή περιοχή για την λήψη βιοψίας, ενώ άλλες 
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περιοχές αποτελούν καλύτερες θέσεις για την ανάδειξη κοκκιωµατώδους ιστού. 

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από φλεγµονή του υποδορίου λιπώδους ιστού µε 

κυριαρχία ουδετερόφιλων και λεµφοκυττάρων. 

 

Η χρήση κορτικοστεροειδών, µεθοτρεξάτης και χλωροκίνης έχει αποδειχτεί  

ιδιαίτερα χρήσιµη ιδίως στην αντιµετώπιση του λύκου. Έχουν περιγραφεί επίσης 

χρήση Laser CO2 , πλαστική χειρουργική, ισοτρετινοίνη και χρήση τοπικών 

κορτικοστεροειδών (20,21). 

 

5.ΟΦΘΑΛΜΟΙ 

   

Οφθαλµικές διαταραχές παρατηρούνται στο 20-30% των ασθενών και είναι 

ιδιαίτερα σοβαρές λόγω του κινδύνου τύφλωσης. Λόγω του ότι οι οφθαλµικές 

βλάβες µπορεί να είναι ασυµπτωµατικές, έχει καθιερωθεί η ετήσια βυθοσκόπηση 

των ασθενών µε σαρκοείδωση. O ασθενής µπορεί να παραπονεθεί για αίσθηση 

ξηρότητας, πόνο και διπλωπία λόγω της ανάπτυξης κοκκιωµάτων. Σε µια µελέτη 

µε 23 άτοµα µε οφθαλµική  σαρκοείδωση, το 26% είχε ιριδίτιδα, το 78% 

παρουσίαζε µείωση στην παραγωγή δακρύων, ενώ το 78% παρουσίαζε 

κοκκιώµατα στις βιοψίες επιπεφυκότος. Παρόλα αυτά µόνο 5 από αυτούς τους 

ασθενείς ανέφερε συµπτωµατολογία από τους οφθαλµούς (22). Η χρονία ιριδίτιδα 

που παρατηρείται µπορεί να εξελιχθεί σε γλαύκωµα, σε καταρράκτη ακόµη και 

σε τύφλωση. Παρότι αποτελεί σοβαρή επιπλοκή µόνο το 1,5% των ασθενών 

παρουσιάζει την φλεγµονή της ίριδας ως αρχικό σύµπτωµα της νόσου. Η 

φλεγµονή αυτή µπορεί να προσβάλλει την ίριδα, το ακτινωτό σώµα, και τον 

χοριοειδή χιτώνα όµως πιο συχνά προσβάλλει το πρόσθιο τµήµα µε αποτέλεσµα 

την δηµιουργία ιριδοκυκλίτιδας µε χαρακτηριστικά συµπτώµατα όπως:πόνος, 

δάκρυα, ερυθρότητα, φωτοφοβία και θαµπή όραση. Όταν προσβάλλεται το 
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οπίσθιο τµήµα παρατηρούνται αλλαγές στον χοριοειδή και στον 

αµφιβληστροειδή που είναι δύσκολες στην ανίχνευση. Μπορεί να παρατηρηθεί 

οποιαδήποτε οφθαλµική βλάβη, όµως η ιριδίτιδα είναι η πιο συχνή. Η οξεία 

πρόσθια ιριδίτιδα µπορεί να υφεθεί αυτόµατα ή µε την βοήθεια της χρήσης 

τοπικών κορτικοστεροειδών, ενώ η οπίσθια χρειάζεται συστηµατική θεραπεία µε 

κοτικοστεροειδή. 

 

Στα παιδιά µε σαρκοείδωση η ιριδίτιδα αποτελεί συχνό εύρηµα και συνοδεύεται 

από δερµατολογικές βλάβες και αρθρίτιδα γεγονός που κάνει δύσκολη την 

διαφορική διάγνωση από την χρονία νεανική αρθρίτιδα (νόσος του Still). Η 

τριάδα αυτή είναι συχνή σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των πέντε ετών.  Σε παιδιά 

ηλικίας από 8 έως 15 ετών παρατηρείται συνήθως πνευµονική, ηπατική και 

σπληνική προσβολή. 

 

6.ΝΕΦΡΟΙ 

 

Οι νεφροί µπορεί να επηρεαστούν στην σαρκοείδωση µε αρκετούς και 

διαφορετικούς τρόπους (πίνακας 3). Η νεφρική προσβολή δεν είναι ιδιαίτερα 

συχνό εύρηµα στην σαρκοείδωση, παρόλα αυτά επιβεβαιώνεται ιστολογικά στο 

20-30% των νεφρικών βιοψιών. Μία µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε 58 

ασθενείς µε χρονία νεφρική νόσο αποκάλυψε 4 ασθενείς µε σαρκοείδωση και 

διάµεση κοκκιωµατώδη νεφρίτιδα (7%) εκ των οποίων µόνο δύο είχαν από πριν 

διάγνωση σαρκοείδωσης (23).  

 

Στην σαρκοείδωση η πιο συνήθης εκδήλωση από τους νεφρούς φαίνεται να είναι 

η κοκκιωµατώδης νεφρίτιδα, όµως οι βιοψίες αποδεικνύουν επικράτηση διάµεσης 

νεφροπάθειας χωρίς την ύπαρξη κοκκιωµάτων. 
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Η προσβολή των νεφρών στην σαρκοείδωση είναι σπάνια και συνήθως 

αποκαλύπτεται σε έλεγχο ρουτίνας από τις τιµές της κρεατινίνης και του 

ασβεστίου. Μπορεί να εκδηλωθεί σαν χρονία νεφρική ανεπάρκεια µε ή χωρίς 

νεφρολιθίαση και υπερασβεστιαιµία. Η ανάλυση των ούρων µπορεί να 

αποκαλύψει πρωτεινουρία και  ύπαρξη λευκοκυττάρων. Η κάθαρση κρεατινίνης 

είναι µειωµένη, ενώ η 24ωρη συλλογή ούρων δείχνει υπερασβεστιουρία. 

 

Υπερασβεστιουρία παρατηρείται στο ένα τρίτο των ασθενών µε σαρκοείδωση και 

υπερασβεστιαιµία στο 70%. Για αυτόν τον λόγο το ασβέστιο ορού θα πρέπει να 

προσδιορίζεται σε όλους τους ασθενείς µε σαρκοείδωση.  

 

Η ανταπόκριση στην θεραπεία µε κορτικοστεροειδή είναι συνήθως άµεση και 

αποτελεσµατική. Ο βαθµός της ανταπόκρισης εξαρτάται από την χρονιότητα της 

νόσου, αφού έχει αποδειχτεί ότι η χρονιότητα περιορίζει την αποτελεσµατικότητα 

της θεραπείας. Επίσης η θεραπεία µε κορτικοστεροειδή οδηγεί σε µείωση των 

τιµών του ασβεστίου στον ορό και στα ούρα στους περισσότερους ασθενείς σε 3-

5 ηµέρες. Σε αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στα κορτικοστεροειδή προτείνεται 

η χρήση χλωροκίνης, υδροξυχλωροκίνης ή κετοκοναζόλης. Η θεραπεία πρέπει να 

συνοδεύεται από αντίστοιχη δίαιτα µειωµένης πρόσληψης σε βιταµίνη D, και 

ασβέστιο. 
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7.ΚΑΡ∆ΙΑ 

 

Προσβολή της καρδιάς γίνεται αντιληπτή κλινικά µόνο στο 5% των ασθενών. 

Αιφνίδιος θάνατος µπορεί να παρατηρηθεί. Από όλους τους ασθενείς µε 

σαρκοείδωση το 67% θα πεθάνει λόγω επιπλοκής από την νόσο και από αυτούς 

το 50% θα οφείλεται σε προσβολή του µυοκαρδίου.  

 

Οι κύριες εκδηλώσεις της προσβολής της καρδιάς είναι οι οποιουδήποτε τύπου 

αρρυθµίες, οι διαταραχές αγωγιµότητας, και η συµφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια (24).Κοιλιακές αρρυθµίες παρατηρούνται στο 22% των ασθενών. Το 

25% θα πεθάνει λόγω συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Μπορεί επίσης να 

παρατηρηθούν κολποκοιλιακοί αποκλεισµοί, πλήρης αποκλεισµός, υπερκοιλιακές 

αρρυθµίες, δυσλειτουργία των θηλοειδών µυών, κ.α. Πολλαπλές  διαταραχές 

ανευρίσκονται στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα. Εάν σε ένα τυχαίο 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα διαπιστώσουµε οποιαδήποτε διαταραχή θα πρέπει στην 

συνέχεια να προχωρήσουµε σε καταγραφή µε Holter 24ώρου. Το 

υπερηχογράφηµα µπορεί να δείξει καρδιακή δυσλειτουργία και ιδιαίτερα 

διαστολική, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνει σπινθηρογράφηµα µε 

θάλλιο. Το θάλλιο προσλαµβάνεται από τα φυσιολογικά κύτταρα του 

µυοκαρδίου. Περιοχές µε µειωµένη πρόσληψη θαλλίου αντιστοιχούν σε περιοχές 

µε κοκκιώµατα ή ίνωση.  
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8.ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Νευρολογικές διαταραχές παρατηρούνται σε ποσοστό µικρότερο του 10%. 

Ορισµένες βλάβες εµφανίζονται πρώιµα και ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην 

θεραπεία. Μπορεί να παρατηρηθεί προσβολή των κρανιακών νεύρων και 

ιδιαίτερα των νεύρων του προσώπου, υποθαλαµικές και υποφυσιακές διαταραχές. 

Χωροκατακτητικές εξεργασίες, περιφερική νευροπάθεια και νευροµυοσκελετικές 

διαταραχές παρατηρούνται σε δεύτερο χρόνο και υποδεικνύουν χρονιότητα. Ένα 

σηµαντικό πρόβληµα προκειµένου να τεθεί διάγνωση, είναι η αδυναµία 

ιστολογικής επιβεβαίωσης. Συχνά η διάγνωση τίθεται από τα κλινικά 

χαρακτηριστικά, την παρουσία σαρκοείδωσης σε άλλα όργανα και φυσικά αφού 

πρώτα έχει κανείς αποκλείσει άλλα αίτια. Οι ασθενείς µε νευρολογικά 

συµπτώµατα υποβάλλονται σε µαγνητική και υπολογιστική τοµογραφία. Η MRI 

µπορεί να δείξει την εγκεφαλική, µηνιγγική  και µυελική συµµετοχή. Παρόλα 

αυτά η µαγνητική τοµογραφία δεν αποτελεί εξέταση υψηλής ειδικότητας. Η λήψη 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού αποκαλύπτει την ύπαρξη λεµφοκυττάρων, πρωτεΐνης 

καθώς και αυξηµένου ACE. Η τριάδα: παράλυση προσωπικού νεύρου, 

παρωτίτιδα και πρόσθια ιριδίτιδα ονοµάζεται σύνδροµο Heerfordt και έχει καλή 

πρόγνωση. 
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9.ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Oξεία αρθρίτιδα:  Αποτελεί µία αυτοπεριοριζόµενη νόσο η οποία παρατηρείται 

στο 1-4% των ασθενών µε σαρκοείδωση. Εκδηλώνεται συνήθως ως 

µεταναστευτική πολυαρθροπάθεια και προσβάλλει συνήθως αστραγάλους, 

γόνατα, καρπούς και αγκώνες. Ταυτόχρονα µπορεί να υπάρχει αµφοτερόπλευρη 

πυλαία λεµφαδενοπάθεια, πυρετός και οζώδες ερύθηµα. Υποχωρεί συνήθως µετά 

από περίπου 11 εβδοµάδες (25). 

 

Χρονία αρθρίτιδα: Έχει περίπου την ίδια κατανοµή µε την οξεία µορφή όµως 

προσβάλλει και τις µετακαρποφαλαγγικές-φαλαγγικές αρθρώσεις. Μπορεί να 

συνυπάρχει εµπύρετο γεγονός που κάνει δύσκολη την διαφορική διάγνωση στα 

παιδιά, από την νεανική ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Τενοντίτιδα µπορεί να 

παρατηρηθεί συχνά. 

 

Προσβολή των οστών: Οστικές κύστεις µπορεί να αναπτυχθούν στα οστά των 

άνω και κάτω άκρων, της ρινός, των σπονδύλων και της πυέλου. Είναι συνήθως 

ασυµπτωµατικές  και µπορεί να παρατηρηθούν στα χέρια και στα πόδια στο 5% 

των ασθενών µε σαρκοείδωση. Ανευρίσκονται πιο συχνά σε ασθενείς που έχουν 

και προσβολή δέρµατος και ιδιαίτερα λύκο. 

 

Μυς: Η προσβολή των µυών µπορεί να εκδηλωθεί µε έντονη αδυναµία. Σε αυτήν 

την περίπτωση ο ιατρός θα πρέπει να αποκλείσει µυοπάθεια οφειλόµενη στην 

λήψη κορτιζόνης. 
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Οστεοπόρωση: Φαίνεται ότι το 50% των ασθενών έχουν σηµαντική 

οστεοπόρωση. Η αιτία της οστεοπόρωσης είναι άγνωστη και δεν οφείλεται στην 

αύξηση της 1,25 (OH)2D3.   

 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 

Η σαρκοείδωση έχει ταξινοµηθεί διεθνώς µε βάση την ακτινολογική εικόνα ως 

εξής: Στάδιο 0: φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα, στάδιο I: αµφοτερόπλευρη 

πυλαία διόγκωση, στάδιο II: αµφοτερόπλευρη πυλαία διόγκωση µε διάχυτες 

παρεγχυµατικές διηθήσεις και στάδιο III: διάχυτες παρεγχυµατικές διηθήσεις 

χωρίς πυλαία διόγκωση (26,27). Σε µια προσπάθεια ταξινόµησης της 

σαρκοείδωσης  οι Scading και Mitchell πρόσθεσαν ένα τέταρτο στάδιο 

προκειµένου να συµπεριλάβoυν στην ταξινόµηση την πνευµονική ίνωση (28). Αν 

και η ταξινόµηση της σαρκοείδωσης προσφέρεται ακτινολογικά για την καλύτερη 

επικοινωνία των ιατρών µεταξύ τους ,δεν έχει αποδειχτεί ότι µπορεί να βοηθήσει 

στην αξιολόγηση των συµπτωµάτων, και στην πορεία εξέλιξης της νόσου. 

Ιδιαίτερα βοηθητική είναι η υπολογιστική τοµογραφία υψηλής ευκρίνειας.  
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
Η διάγνωση της σαρκοείδωσης βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 

 1) Συµβατή κλινική και ακτινολογική εικόνα.  

 2) Ιστολογική απόδειξη µη επιθηλιοειδών κοκκιωµάτων. 

 3) Αποκλεισµός άλλων νοσηµάτων ικανών να δίδουν παρόµοια ιστολογική ή 

κλινική εικόνα.  

 

Όταν υπάρχει υποψία σαρκοείδωσης θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες 

διαδικασίες: 

 1)Ιστολογική απόδειξη της νόσου.  

 2)Εκτίµηση της έκτασης και της σοβαρότητας των προσβαλλόµενων  οργάνων. 

3)Εκτίµηση του εάν η νόσος είναι σε ύφεση ή έξαρση. 

4)Καθορισµός του εάν ο ασθενής θα ωφεληθεί από την θεραπεία.  

 

          ΓΕΝΙΚΑ: Η ινοβρογχοσκόπηση και η διαβρογχική βιοψία είναι οι µέθοδοι 

εκλογής για την διάγνωση, στους ασθενείς µε υποψία πνευµονικής βλάβης 

(ακόµη και σε στάδιο I). Στους  ασθενείς που υπάρχει υποψία συστηµατικής 

σαρκοείδωσης που έχει προσβάλλει το µυοκάρδιο και το Κ.Ν.Σ. υπάρχουν 

ορισµένα διλήµµατα. Οι ασθενείς αυτοί εµφανίζουν µια απειλητική για την ζωή 

νόσο που απαιτεί ειδική θεραπεία και η βιοψία µη προσβεβληµένων ιστών µπορεί 

να µην οδηγήσει στην διάγνωση. Σηµαντική βοήθεια σε αυτήν την προσπάθεια 

αποτελεί το σπινθηρογράφηµα µε Gallium-67. 

 

H ακτινογραφία πνεύµονα και οι λειτουργικές δοκιµασίες πνεύµονα είναι µη 

ειδικές εξετάσεις. Για την ποσοτικοποίηση του βαθµού της κυψελιδίτιδος έχουν 
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χρησιµοποιηθεί οι δείκτες ενεργοποίησης των κυψελιδικών µακροφάγων 

(επίπεδα µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης (ACE), σπινθηρογράφηµα) 

καθώς και οι άµεσες µετρήσεις ύπαρξης κυψελιδίτιδας στο βρογχοκυψελιδικό 

έκπλυµα. Το ACE είναι αυξηµένο στο 80% των ασθενών που πάσχουν από 

σαρκοείδωση λόγω της σύγχρονης παραγωγής του ενζύµου από επιθηλιοειδή 

κύτταρα των κοκκιωµάτων. Επίσης η νόσος χαρακτηρίζεται από 

υπερασβεστιουρία µε ή χωρίς υπερασβεστιαιµία. 

 

ΒΙΟΨΙΑ 

  

Η θέση από την οποία θα παρθεί βιοψία καθορίζεται από τις εκδηλώσεις της 

νόσου. Στο παρελθόν λαµβάνονταν βιοψίες από τους τραχηλικούς λεµφαδένες ή 

ακόµη και από το µεσοθωράκιο. Στις µέρες µας η διαβρογχική βιοψία µε την 

βοήθεια του ινοβρογχοσκοπίου είναι η ενδεικνυόµενη µέθοδος (2). Η λήψη 4-5 

κατάλληλων δειγµάτων θέτει την διάγνωση στο  80-90% των περιπτώσεων. 

Ακόµη και στο στάδιο I η επιτυχία της διάγνωσης ανέρχεται στο 70-80%. Η λήψη 

βρογχοσκοπικής βιοψίας θα πρέπει να συνδυάζεται µε  την λήψη 

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος και την µελέτη των υποπληθυσµών των 

λεµφοκυττάρων. Τρεις σηµαντικές µελέτες έδειξαν παρόµοια αποτελέσµατα για 

την ευαισθησία και ειδικότητα του BAL και του λόγου CD4+/CD8+ (29,30,31). 

Ένας λόγος µεγαλύτερος του 3.5-4 έχει ευαισθησία 52-59% και ειδικότητα 94-

96%. Αυτές οι τρεις µελέτες κατέληξαν σε ένα κοινό συµπέρασµα : Σε ασθενείς 

µε κλινική εικόνα χαρακτηριστική σαρκοείδωσης ένας υψηλός λόγος 

CD4+/CD8+ στο BAL θα υποδείξει ως πιθανή  την διάγνωση της σαρκοείδωσης 

και θα κάνει επιτακτική την ανάγκη για επιβεβαίωση µε βιοψία (32). Είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί ότι στην µελέτη των Winterbauer και συνεργατών (30) η 

διαβρογχική βιοψία είχε ειδικότητα περίπου 89% στην διαφορική διάγνωση 
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µεταξύ σαρκοείδωσης και άλλων διάχυτων πνευµονικών νοσηµάτων και για 

αυτόν τον λόγο δεν θεωρήθηκε πιο αποτελεσµατική από τον λόγο CD4+/CD8+. 

 

Άλλες πιθανές θέσεις για λήψη βιοψίας αποτελούν ορατές δερµατικές βλάβες, 

σιελογόνοι αδένες, ο επιπεφυκότας και τέλος οι διογκωµένοι λεµφαδένες. Η 

βιοψία του οζώδους ερυθήµατος δεν συνιστάται λόγω του ότι δεν αποκαλύπτει 

κοκκιώµατα µε αποτέλεσµα να µην  βοηθάει στην διάγνωση. Γενικά βιοψία 

λαµβάνεται από την πιο εύκολα προσβάσιµη περιοχή προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Η βιοψία του ήπατος δεν είναι ειδική για αυτόν τον 

λόγο δεν συστήνεται. Εάν η διαβρογχική βιοψία και το BAL δεν θέσουν 

διάγνωση τότε συστήνεται βιοψία από την πιο εύκολα προσβάσιµη περιοχή ή  

λήψη από τον πνεύµονα. 

 

Η βασική ιστολογική διαταραχή στην σαρκοείδωση είναι το µη τυροειδές 

κοκκίωµα. Χαρακτηρίζεται από ακτινική ανάπτυξη επιθηλιοειδών κυττάρων που 

περιβάλλονται από λεµφοκύτταρα. Αυτά τα κοκκιώµατα µπορεί να λυθούν 

αυτόµατα χωρίς να αφήσουν ουλή, ή µπορεί να υπάρξουν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα και τελικά να οδηγηθούν σε ίνωση. 
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Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΨΙΑ 

 

Ορισµένοι ασθενείς αρνούνται την λήψη βιοψίας. Σε άλλους ασθενείς η λήψη 

βιοψίας δεν είναι δυνατή λόγω προβληµάτων υγείας. Η κλινική και ακτινολογική 

εικόνα είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη για τους ασθενείς σταδίου I (βαθµός ασφαλείας 

98%) , αρκετά καλή στο στάδιο II (βαθµός ασφαλείας 89%) και λιγότερο καλή 

στο στάδιο III (βαθµός ασφαλείας 52%) και στο στάδιο Ο (βαθµός ασφαλείας 

23%). 

 

Εκτιµήσεις που έγιναν στην Αµερική προκειµένου να υπολογιστεί το ποσοστό 

των ατόµων µε πυλαία λεµφαδενοπάθεια που πάσχουν από σαρκοείδωση έδειξαν 

τα εξής: Σε 33.000 άτοµα µε ασυµπτωµατική αµφοτερόπλευρη πυλαία 

λεµφαδενοπάθεια τα 32.982 άτοµα (99.9%) είχαν σαρκοείδωση σταδίου I, οκτώ 

είχαν φυµατίωση, εννέα είχαν νόσο Hodgkin και ένας είχε µη Hodgkin λέµφωµα 

(33).  

 

Εάν είναι διαθέσιµο είναι ιδιαίτερα βοηθητικό  το σπινθηρογράφηµα µε γάλλιο 

(67Ga). Η ταυτόχρονη παρουσία ενός λάµδα προτύπου (το γάλλιο 

προσλαµβάνεται αµφοτερόπλευρα στους πυλαίους  λεµφαδένες  και ετερόπλευρα 

δεξιά στους παρατραχειακούς λεµφαδένες) και ενός panda προτύπου (πρόσληψη 

στις παρωτίδες και στους δακρυϊκούς αδένες) µπορεί να είναι αρκετό για να τεθεί 

η διάγνωση µε  ευαισθησία όµως  χαµηλή (13-48%) (34). Επίσης ένας λόγος 

CD4+/CD8+ >3.5 µπορεί να υποστηρίξει την διάγνωση της σαρκοείδωσης. Η 

δοκιµασία Kveim-Siltzbach δεν είναι πλέον διαθέσιµη στις περισσότερες χώρες 

λόγω των υπαρχόντων δυσκολιών στην διαθεσιµότητα των ιστών, στην 

τυποποίηση της µεθόδου, και των κινδύνων µετάδοσης λοιµώξεων (HIV). 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Προκειµένου να γίνει η διάγνωση της σαρκοείδωσης µια σειρά από ενέργειες και 

εξετάσεις ρουτίνας προτείνονται για όλους τους ασθενείς (πίνακας 3). Οι 

λειτουργικές πνευµονικές δοκιµασίες  δεν φαίνεται να  έχουν καλή συσχέτιση µε 

την ακτινογραφία θώρακα. Μόνο το 20% των ασθενών σταδίου I παρουσιάζουν 

παθολογικές λειτουργικές πνευµονικές δοκιµασίες σε αντίθεση µε τα άλλα 

ακτινολογικά στάδια που το ποσοστό κυµαίνεται από 40 έως 70% (16). Οι πιο 

ειδικές δοκιµασίες είναι οι δοκιµασίες διάχυσης και ζωτικής χωρητικότητας. Οι 

δοκιµασίες υποδεικνύουν περιοριστική νόσο αλλά και αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια στο 30% των ασθενών. Εξετάσεις αίµατος πραγµατοποιούνται 

προκείµενου να αποκλειστεί η υπερασβεστιαιµία καθώς και η ηπατική, νεφρική ή 

αιµατολογική διαταραχή. Η οφθαλµολογική εξέταση θα πρέπει να είναι εξέταση 

ρουτίνας προκειµένου να αποκλειστεί µια κλινικά σιωπηρή  φλεγµονή της ίριδας. 

 

Η υπολογιστική τοµογραφία θώρακος δεν θεωρείται εξέταση ρουτίνας. Σε 

µερικούς ασθενείς (περίπου 30%) η υπολογιστική τοµογραφία υψηλής ευκρίνειας 

(HRCT) προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

• Άτυπη κλινική εικόνα και/ή ευρήµατα από την ακτινογραφία θώρακος.  

• Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος µε κλινική υποψία της νόσου. 

 

Εκτός από την υπάρχουσα πυλαία και µεσοθωρακική λεµφαδενοπάθεια που 

παρατηρείται στην υπολογιστική τοµογραφία υψηλής ευκρίνειας µπορεί επίσης 

να διαπιστωθούν διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του  πνεύµονα και 

πνευµονικές διηθήσεις. Λιγότερο συχνά παρατηρείται σχηµατισµός κύστεων και 
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βρογχεκτασιών καθώς και εικόνα µελικυρήθρας (35). Ειδικές εξετάσεις 

χρειάζονται εάν υποψιαζόµαστε εξωπνευµονική σαρκοείδωση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:Προτεινόµενες εξετάσεις για την αρχική εκτίµηση της νόσου. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

 

Ένας µεγάλος αριθµός εργαστηριακών και κυτταρικών βιολογικών δεικτών έχουν 

προταθεί  προκειµένου να αξιολογηθεί εάν η νόσος είναι σε έξαρση (36,37,38). 

Ορισµένοι από αυτούς τους δείκτες ανιχνεύονται στον ορό (ACE, λυσοζύµη, 

νεοπτερίνη, διαλυτός υποδοχέας της IL-2, IFΝ-γ, ICAM-1) και άλλοι στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (λεµφοκύτταρα, λόγος CD4+/CD8+, TNF, 

κολλαγενάση, υαλουρονιδάση κ.α.). Παρόλα αυτά κανείς από τους ανωτέρω 

δείκτες δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εξέταση ρουτίνας µε εξαίρεση το ACE 

(39). Το ACE δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να γίνει διάγνωση της 

σαρκοείδωσης µπορεί όµως να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιµο στην 

παρακολούθηση της νόσου. Το ACE είναι αυξηµένο στο 40-90% των ασθενών 

που παρουσιάζουν κλινικά ενεργό νόσο. Πιθανές πηγές του κυκλοφορούντος 

ενζύµου πιθανόν αποτελούν τα ενεργοποιηµένα επιθηλιακά κύτταρα καθώς και 

τα µακροφάγα που παρατηρούνται στις θέσεις φλεγµονής. Πιθανόν  το αυξηµένο 

ACE να αντικατοπτρίζει την δηµιουργία κοκκιώµατος, οπουδήποτε στο σώµα και 

όχι απαραίτητα στους πνεύµονες. Φαίνεται να συνδέεται στενά µε τον αριθµό των 

προσβαλλοµένων οργάνων και µε τον αριθµό των εξωπνευµονικών εντοπίσεων. 

Η αρχική τιµή του ACE δεν έχει προγνωστική σηµασία. Μετά την έναρξη της 

θεραπείας η τιµή του ACE µπορεί να είναι χρήσιµη για την παρακολούθηση του 

αποτελέσµατος της θεραπείας  αφού τα επίπεδα του µειώνονται µετά από µερικές 

εβδοµάδες θεραπείας µε κορτικοστεροειδή.  

 

Προς το παρόν ο καλύτερος τρόπος εκτίµησης της νόσου εξακολουθεί να είναι η 

κλινική εικόνα. Πιο συγκεκριµένα: τρόπος έναρξης της νόσου, επιδείνωση ή 

επιµονή των συµπτωµάτων, παρουσία δερµατικών βλαβών,   αλλαγές στην 
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ακτινογραφία θώρακος και στις λειτουργικές δοκιµασίες πνεύµονος που 

παρατηρούνται είτε ο ασθενής λαµβάνει είτε όχι θεραπεία. 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 

Η φυσική πορεία της νόσου ποικίλλει ιδιαίτερα στην σαρκοείδωση, έτσι µπορεί 

να παρατηρηθεί έξαρση ή ύφεση της νόσου, αυτόµατα ή µε την λήψη θεραπείας. 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της σαρκοείδωσης είναι η αυτόµατη ύφεση που 

παρατηρείται στο 60-70% των ασθενών, ενώ χρονιότητα παρατηρείται στο 10-

30%. Σε οξεία έναρξη της νόσου η πρόγνωση είναι καλύτερη π.χ. στο σύνδροµο 

Lofgren. 

 

Σηµαντικές εξωπνευµονικές εκδηλώσεις (π.χ καρδιά,κεντρικό νευρικό σύστηµα, 

ήπαρ) παρατηρούνται ως αρχική εκδήλωση της νόσου στο 4-7% ποσοστό που 

αυξάνεται µε την χρονιότητα της νόσου. Μόνιµη βλάβη θα παραµείνει στο 10-

20% των ασθενών. Η σαρκοείδωση γενικώς µπορεί να θεωρηθεί καλοήθης νόσος, 

µε καλή συνήθως πρόγνωση. Η θνητότητα λόγω της σαρκοείδωσης είναι γενικά 

χαµηλή 1-5% και οφείλεται σε ορισµένες επιπλοκές της νόσου, όπως από το 

νευρικό σύστηµα, την καρδιά ή το αναπνευστικό σύστηµα. Μεγάλες µελέτες 

έδειξαν ότι το 30-50% των ασθενών θα χρειαστεί σε κάποια στιγµή στην πορεία 

της νόσου θεραπεία µε κορτικοστεροειδή (2,25). Ορισµένα κλινικά 

χαρακτηριστικά φαίνεται να υπάρχουν όταν η νόσος γίνεται χρονία και 

αποτελούν κακούς προγνωστικούς δείκτες (χειµετλώδης λύκος, χρονία φλεγµονή 

της ίριδας, ηλικία έναρξης της νόσου >40 ετών, χρονία υπερασβεστιαιµία, 

νεφρασβέστωση, µαύρη φυλή, οστικές κύστεις, προοδευτική επιδείνωση της 

πνευµονικής νόσου, νευροσαρκοείδωση, προσβολή του µυοκαρδίου). 
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Πολλές µελέτες έδειξαν ότι η ακτινογραφία θώρακος µπορεί να δώσει σηµαντικές 

προγνωστικές πληροφορίες. Στην πραγµατικότητα κανένας από τους νεώτερους  

δείκτες στον ορό ή στο BAL δεν έχει αποδειχτεί ικανός να αντικαταστήσει την 

ακτινογραφία θώρακος. Αυτόµατη ύφεση παρατηρείται στο 55-90% των ασθενών 

σταδίου I, στο 40-70% των ασθενών σταδίου II, στο 10-30% των ασθενών 

σταδίου III και στο 0-5% του σταδίου IV. Ύφεση παρατηρείται συνήθως µετά 

από 1 έως 3 χρόνια. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε αυτόµατη ύφεση ή 

σταθεροποίηση θα παρουσιάσουν καθυστερηµένη υποτροπή στο 2-8% των 

περιστατικών (40,41,42). Αποτυχία αυτόµατης υποχώρησης της νόσου εντός 24 

µηνών αυξάνει τις πιθανότητες µετάπτωσης σε χρονιότητα . 

 

Η παρακολούθηση της νόσου θα πρέπει να περιλαµβάνει κλινική εξέταση, 

ακτινογραφία θώρακος, λειτουργικές δοκιµασίες πνεύµονα, και άλλες ειδικές 

εξετάσεις εάν έχουν προσβληθεί και άλλα όργανα. Στο στάδιο I παρακολούθηση 

της νόσου θα πρέπει να γίνεται κάθε 6 µήνες περίπου ενώ στα στάδια II, III, IV 

κάθε 3-6 µήνες. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για 

τουλάχιστον τρία χρόνια µετά την διακοπή της θεραπείας. Στην συνέχεια δεν 

χρειάζεται παρακολούθηση εκτός εάν εµφανιστούν νέα συµπτώµατα ή 

χειροτερεύσουν τα ήδη υπάρχοντα ή εµφανιστούν εξωπνευµονικές εκδηλώσεις. 

Σε αντίθεση οι ασθενείς µε σταθερή µη υφιόµενη σαρκοείδωση θα πρέπει να 

παρακολουθούνται πιο συχνά. Οι ασθενείς µετά από θεραπεία µε 

κορτικοστεροειδή θα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά λόγω του αυξηµένου 

κινδύνου υποτροπής (14-74%), (40-43).      
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 
Η σαρκοείδωση παρουσιάζει ποικιλία σε ότι αφορά την πορεία της µε την 

πλειονότητα των ασθενών να παρουσιάζουν αυτόµατη ύφεση. Για τον λόγο αυτό 

οι απόψεις σχετικά µε  την έναρξη, την ιδανική δόση και την διάρκεια της 

θεραπείας µε κορτικοστεροειδή ποικίλλουν.  

 

ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 

 

Είναι απόλυτα αποδεκτή από όλους η συστηµατική χρήση κορτικοστεροειδών, 

όταν προσβάλλονται όργανα ζωτικής λειτουργίας όπως η καρδιά, το κεντρικό 

νευρικό σύστηµα ή τα µάτια. Άλλες ενδείξεις για θεραπεία αποτελούν: η επίµονη 

υπερασβεστιαιµία, η νεφρική ανεπάρκεια, η σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία µε 

πυλαία υπέρταση ή ίκτερο, η ψηλαφητή σπληνοµεγαλία ή οι ενδείξεις 

υπερσπληνισµού, η σοβαρή καταβολή ή η απώλεια βάρους ή η χρόνια µυοπάθεια 

(2,44). Η στρατηγική θεραπείας της εξωπνευµονικής σαρκοείδωσης φαίνεται 

στον πίνακα 4. 
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Πίνακας 5: Στρατηγική θεραπείας σε ασθενείς µε πνευµονική σαρκοείδωση. 
Κλινικά χαρακτηριστικά  Θεραπεία πρώτης 

γραµµής  

Θεραπεία δεύτερης 

γραµµής  

Πυρετός  Παρακολούθηση και µη 

στεροειδή 

αντιφλεγµονώδη 

Στεροειδή σε 

σοβαρά συµπτώµατα

Νυκτερινές εφιδρώσεις  Παρακολούθηση και µη 

στεροειδή 

αντιφλεγµονώδη 

Στεροειδή σε 

σοβαρά συµπτώµατα

Αρθραλγίες  Παρακολούθηση και µη 

στεροειδή 

αντιφλεγµονώδη 

Στεροειδή σε 

σοβαρά συµπτώµατα

Σύνδροµο Lofgren Παρακολούθηση και µη 

στεροειδή 

αντιφλεγµονώδη 

Στεροειδή σε 

σοβαρά συµπτώµατα

Οφθαλµοί Τοπικά στεροειδή Συστηµατικά 

στεροειδή, 

ανοσοκαταστολή 

Ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα Τοπικά στεροειδή 

 

 

Συστηµατικά 

στεροειδή, 

υδροξυχλωροκίνη, 

µεθοτρεξάτη 

 

Καρδιά  Συστηµατικά στεροειδή, 

αντιαρρυθµικά 

Μόνιµος 

βηµατοδότης ή 

απινιδωτής, 

µεταµόσχευση 

καρδιάς 
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∆έρµα  Συστηµατικά στεροειδή, 

υδροξυχλωροκίνη, 

µεθοτρεξάτη 

Laser CO2 

Ισοτρετινοίνη 

 

Ηπαρ,σπλήνας 

 
Συστηµατικά στεροειδή 

 
Ανοσοκαταστολή 

 

Νευροσαρκοείδωση 

 
Συστηµατικά στεροειδή 

 
Ανοσοκαταστολή 

Υπερασβεστιαιµία,υπερασβεστιουρία ∆ίαιτα πτωχή σε 

ασβέστιο, βιταµίνηD, 

αποφυγή ήλιου, 

συστηµατικά στεροειδή 

Κετοκοναζόλη, 

υδροξυχλωροκίνη 

Νεφρά 

 

Συστηµατικά στεροειδή 

 
Ανοσοκαταστολή, 

Μεταµόσχευση 

 

 

 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 

 

Η αποτελεσµατικότητα της χρήσης  των κορτικοστεροειδών, όσον αφορά την 

τελική έκβαση της νόσου, δεν είναι ξεκάθαρη. Όµως είναι καλά γνωστό ότι τα 

κορτικοστεροειδή ανακουφίζουν τα συµπτώµατα και αναστρέφουν την 

δυσλειτουργία  των οργάνων. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η θεραπεία της 

αιτίας της σαρκοείδωσης αφού αυτή είναι στην πραγµατικότητα άγνωστη. Εάν τα 

συµπτώµατα είναι σοβαρά και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών η 

θεραπεία θα πρέπει να έχει ως στόχο την βελτίωση των συµπτωµάτων και την 

επανάκτηση της χαµένης λειτουργικότητας των προσβαλλόµενων οργάνων. Οι 

περισσότεροι ιατροί πιστεύουν ότι η προοδευτικά επιδεινούµενη συµπτωµατική 

πνευµονική νόσος θα πρέπει να θεραπεύεται. ∆εν είναι ακόµη ξεκάθαρο εάν οι 
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επίµονες πνευµονικές διηθήσεις ή οι ήπια διαταραγµένες λειτουργικές δοκιµασίες 

του πνεύµονα αποτελούν κριτήριο για θεραπεία. Ενδείξεις για παρακολούθηση 

αποτελούν: ασυµπτωµατικοί ασθενείς µε φυσιολογικές λειτουργικές δοκιµασίες 

πνεύµονα και ασθενείς µε ελάχιστα ή καλά ανεκτά συµπτώµατα και ήπια 

παθολογικές δοκιµασίες πνεύµονα. Η παρακολούθηση αυτών των ασθενών χωρίς 

θεραπεία συστήνεται µέχρις ότου παρατηρηθεί επιδείνωση της νόσου (2,41). 

 

Φαίνεται ότι η χρήση κορτικοστεροειδών είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφού 

βελτιώνει την συµπτωµατολογία και προκαλεί ύφεση των εκλυόµενων 

κυτταροκινών από τα Τ λεµφοκύτταρα. Γενικά τα κορτικοστεροειδή θεωρούνται 

θεραπεία πρώτης γραµµής σε ασθενείς µε καρδιακή, νεφρική, νευρολογική, 

οφθαλµική προσβολή καθώς επίσης και σε ασθενείς µε υπερασβεστιουρία ή 

συµπτωµατική νόσο σταδίου II, III. Πιο συγκεκριµένα αναφέρονται στον πίνακα 

5. 
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Πίνακας 5: Στρατηγική θεραπείας σε ασθενείς µε πνευµονική σαρκοείδωση. 

 

Στάδιο Θεραπεία 

I Τα κορτικοστεροειδή  γενικώς δεν ενδείκνυνται για την 

θεραπεία του σταδίου I. Τα µη στεροειδή 

αντιφλεγµονώδη αποτελούν φάρµακα επιλογής σε 

ασθενείς µε πυρετό και αρθραλγίες. Κορτικοστεροειδή 

µπορούν περιστασιακά να χρησιµοποιηθούν σε 

περίπτωση επίµονων αναπνευστικών συµπτωµάτων. 

II Ασυµπτωµατικοί ασθενείς µπορούν να 

παρακολουθηθούν χωρίς θεραπεία, και να λάβουν 

κορτικοστεροειδή σε περίπτωση επιδείνωσης των 

δοκιµασιών πνεύµονα και της ακτινογραφίας. Σε 

περίπτωση συµπτωµάτων χρησιµοποιούνται 

κορτικοστεροειδή. 

III Σε ασθενείς µε σταθερή καλή λειτουργία πνευµόνων 

χωρίς συµπτώµατα δεν απαιτείται θεραπεία. 

Κορτικοστεροειδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

αντιµετώπιση της κυψελιδίτιδος, σε επιδείνωση των 

πνευµονικών δοκιµασιών ή της ακτινογραφίας θώρακος, 

καθώς και σε συµπτώµατα. 

IV Η ίνωση είναι αµφίβολο εάν µπορεί να αντιµετωπιστεί 

µε τα κορτικοστεροειδή παρόλα αυτά απόφαση για 

θεραπεία θα πρέπει να παρθεί εάν υπάρχει κλινικά 

ενεργός κυψελιδίτιδα. 



 
 

59

 

 

Στην προσβολή των πνευµόνων η αρχική δόση πρεδνιζολόνης είναι περίπου 20-

40 mg την µέρα, υψηλότερες δόσεις µπορεί να χρειαστούν εάν υπάρχει προσβολή 

του νευρικού συστήµατος ή της καρδιάς. Η δόση σταδιακά µειώνεται σε 5-10 mg 

την ηµέρα σε διάστηµα 2-3 µηνών. Η θεραπεία θα πρέπει να διαρκεί το ελάχιστο 

12 µήνες (2,45). Ασθενείς  µε σύνδροµο Lofgren συνήθως δεν χρειάζονται 

θεραπεία µε κορτικοστεροειδή αφού ανταποκρίνονται καλά στην θεραπεία µε µη 

στεροειδή αντιφλεγµονώδη. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά 

σε κάθε προσπάθεια µείωσης της δόσης ή διακοπής της θεραπείας  προκειµένου 

να περιοριστεί ο κίνδυνος υποτροπής. 

 

 

ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

Πολλά κυτταροστατικά έχουν χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς που λαµβάνουν χρονία 

κορτιζονοθεραπεία ή υποφέρουν από ανεπιθύµητες ενέργειες. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τα κορτικοστεροειδή προκειµένου να 

επιτύχουµε την µείωση της δόσης των κορτικοστεροειδών. Σε ορισµένες 

επιλεγµένες περιπτώσεις µπορούν να επιλεγούν και ως µονοθεραπεία (πίνακας 6). 

Με κριτήριο την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα χρησιµοποιούνται 

κυρίως η µεθοτρεξάτη σε  δοσολογία 10-25 mg την εβδοµάδα και η αζαθειοπρίνη 

σε δοσολογία 100-150 mg την ηµέρα (46-50). Tα φάρµακα αυτά στις δόσεις που 

χρησιµοποιούνται στην σαρκοείδωση έχουν ελάχιστες έως καθόλου 

καρκινογενετικές ιδιότητες. Η κυκλοφωσφαµίδη και η χλωραµβουκίλη θα πρέπει 

να χρησιµοποιούνται σε ανθεκτικές περιπτώσεις (2). 
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Τα ανθελονοσιακά φάρµακα, χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνη, έχουν 

χρησιµοποιηθεί ως φάρµακα πρώτης γραµµής για την θεραπεία του λύκου, της 

ρινικής σαρκοείδωσης, ορισµένων δερµατικών βλαβών καθώς και της 

υπερασβεστιαιµίας (51). Μία σχετικά πρόσφατη µελέτη απέδειξε την σηµασία 

της χρήσης της χλωροκίνης και της υδροξυχλωροκίνης στην θεραπεία της 

νευροσαρκοείδωσης όταν η θεραπεία µε κορτικοστεροειδή έχει αποτύχει ή έχουν 

εµφανιστεί ανεπιθύµητες ενέργειες (52). Η αποτελεσµατικότητα της χλωροκίνης 

είναι µεγαλύτερη απ’ ότι της υδροξυχλωροκίνης, όµως η υδροξυχλωροκίνη είναι 

λιγότερο τοξική. Λόγω αυτής της µικρότερης τοξικότητας η υδροξυχλωροκίνη 

χρησιµοποιείται ως φάρµακο εκλογής αφού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα χωρίς να προκαλέσει βλάβες, ιδιαίτερα στον αµφιβληστροειδή 

(52). Παρόλα αυτά η χλωροκίνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την θεραπεία της 

πνευµονικής σαρκοείδωσης, όµως η χρήση της θα πρέπει να περιορίζεται στους 

έξι µήνες. Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η χλωροκίνη φαίνεται να είναι 

αποτελεσµατική και στην χρόνια πνευµονική σαρκοείδωση (53). 

 

Υπάρχουν  µελέτες που προτείνουν την πεντοξυφυλίνη ως θεραπεία της 

πνευµονικής σαρκοείδωσης είτε ως µονοθεραπεία είτε ως συνδυασµό µε 

κορτικοστεροειδή (54). Φαίνεται ότι η δράση της οφείλεται στην αναστολή της 

παραγωγής TNF-α από τα κυψελιδικά µακροφάγα (55). Μέχρις ότου υπάρξουν 

και άλλες µελέτες, η χρήση της πεντοξυφυλίνης θεωρείται πειραµατική. Η 

θαλιδοµίδη έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανή επιλογή για την θεραπεία της 

σαρκοείδωσης (56). Η κυκλοσπορίνη φαίνεται να µην αποτελεί φάρµακο 

επιλογής για την θεραπεία της πνευµονικής σαρκοείδωσης παρότι πειράµατα 

έχουν δείξει ότι καταστέλλει τα Τ βοηθητικά λεµφοκύτταρα (57).  
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Πίνακας 6. Εναλλακτική θεραπεία στην σαρκοείδωση 

 

Τοξικότητα  Φάρµακα και 

δοσολογία 

Φάρµακα και 

δοσολογία 

Φάρµακα και 

δοσολογία 

Φάρµακα και 

δοσολογία 

 Μεθοτρεξάτη 

10-25 mg/week

Αζαθειοπρίµη 

50-150 mg/day 

Κυκλοφωσφαµίδη 

50-150mg/day 

Υδροξυχλωροκίνη 

200-400 mg/day 

Ναυτία         1        2           3          1 

Αιµατολογικές 

διαταραχές  

       1        2            3           0 

Τερατογένεση         2        1           3           0 

Καρκινογένεση         0        1           3           0 

Άλλα  Ήπαρ-

πνεύµονας  

Ήπαρ  Ουροδόχος κύστη Οφθαλµοί  

 

Ο= τίποτε, 1=περιστασιακά προβλήµατα, 2=σηµαντικά προβλήµατα, διορθώστε 

την δόση ή αλλάξτε  φάρµακο.  

 

TΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η 

 

Ορισµένοι από τους ασθενείς µε σαρκοείδωση (προσβολή  της ίριδας, των 

αεραγωγών, του δέρµατος, του ρινικού βλεννογόνου) µπορούν να 

αντιµετωπισθούν µε τοπικά κορτικοστεροειδή. Τα εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή 

φαίνεται να βελτιώνουν συµπτώµατα, όπως ο βήχας σε ασθενείς µε προσβολή 

των βρόγχων. Ο ρόλος των εισπνεόµενων κορτικοστεροειδών στην θεραπεία της 

παρεγχυµατικής πνευµονικής νόσου είναι ακόµη αµφίβολος. Πρόσφατες µελέτες 

έδειξαν ότι η θεραπεία µε εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή έχει κάποια οφέλη αλλά 

η δράση τους είναι συνήθως ήπια και περιορίζεται σε ασθενείς µε ήπια νόσο ή σε 

ασθενείς µε καλή γενικά πρόγνωση (58,59). Άλλες µελέτες που έγιναν έδειξαν ότι 
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τα εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή δεν είχαν αποτελεσµατικότητα στην 

αντιµετώπιση της σαρκοείδωσης (60,61). Σε µια άλλη µελέτη που 

πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση εισπνεόµενης  φλουτικαζόνης σε ενήλικες 

ασθενείς µε σταθερή σαρκοείδωση αποδείχτηκε ότι η φλουτικαζόνη δεν βελτίωσε 

την νόσο (62). 

 

Γενικά τα εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

πρώιµη νόσο καθυστερώντας έτσι την ανάγκη για συστηµατική θεραπεία µε 

κορτικοστεροειδή. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην φάση της µείωσης 

της συστηµατικής χρήσης των κορτικοστεροειδών καθώς και για την ύφεση των 

συµπτωµάτων του αναπνευστικού.  

 

ΣΥΝΟ∆ΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 

Ασθενείς µε προχωρηµένη ινοκυστική σαρκοείδωση µπορεί να αναπτύξουν 

βρογχεκτασίες, οι οποίες µε την σειρά τους µπορεί να οδηγήσουν σε απειλητική 

για την ζωή αιµόπτυση (25). Συστηµατική αντιµυκητιασική θεραπεία δεν 

συστήνεται αφού δεν έχει αποδειχτεί η αποτελεσµατικότητα της. Συνήθως η 

αιµόπτυση είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού βρογχίτιδας και βρογχεκτασιών. 

Ανταποκρίνεται καλά σε συντηρητική θεραπεία µε ανάπαυση, αντιβηχικά, 

αντιβιοτικά και κορτικοστεροειδή (25). Σε αυτές τις περιπτώσεις η συντήρηση µε 

χαµηλή δόση κορτικοστεροειδών µειώνει τα επαναλαµβανόµενα επεισόδια 

αιµόπτυσης. 

 

Στην πνευµονική σαρκοείδωση τελικού σταδίου χορηγούνται επίσης 

συµπληρωµατικό οξυγόνο, διουρητικά και βρογχοδιασταλτικά. Μεταµόσχευση 
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πνευµόνων έχει επιτυχώς αναφερθεί στην σαρκοείδωση (63,64). Η επιβίωση είναι 

ανάλογη των µεταµοσχεύσεων πνεύµονα που οφείλεται σε άλλες νόσους (64). 

 

Η οστεοπόρωση αποτελεί µια σηµαντική επιπλοκή της θεραπείας µε 

κορτικοστεροειδή. Επειδή η σαρκοείδωση µπορεί να προκαλέσει 

υπερασβεστιαιµία ή υπερασβεστιουρία (λόγω της ενδογενούς αύξησης της 

παραγωγής βιταµίνης D) η χορήγηση βιταµίνης D ή ασβεστίου προκειµένου να 

προληφθεί η οστεοπόρωση θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή (65). Σε ασθενείς µε 

σαρκοείδωση η καλσιτονίνη και τα διφωσφονικά φαίνεται να αντιστρέφουν την  

προκαλούµενη από στεροειδή οστεοπόρωση (66).   
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ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 
Το χαρακτηριστικό εύρηµα της σαρκοείδωσης είναι το επιθηλιοειδές κοκκίωµα. 

Το επιθηλιοειδές κοκκίωµα περιέχει δυο ζώνες: µια κεντρική συµπαγής ζώνη που 

αποτελείται από ώριµα µονοπύρηνα φαγοκύτταρα, επιθηλιοειδή κύτταρα και 

γιγαντοκύτταρα αναµεµειγµένα µε λεµφοκύτταρα τύπου CD4+ και από µια 

περιφερική χαλαρή ζώνη που αποτελείται από µακροφάγα, µονοκύτταρα, 

ινοβλάστες και λεµφοκύτταρα στα οποία επιπλέον των  CD4+ λεµφοκυττάρων, 

περιέχονται και λεµφοκύτταρα τύπου CD8+. Μορφολογικά τόσο τα µονοπύρηνα 

φαγοκύτταρα όσο και τα λεµφοκύτταρα εµφανίζονται ενεργοποιηµένα. Τα 

κοκκιώµατα µετά την  δηµιουργία τους µπορεί να παραµείνουν όπως είναι, να 

απορροφηθούν, χωρίς υπολείµµατα ή να υποστούν ίνωση. Πέραν των 

κοκκιωµάτων, στα δείγµατα βιοψίας πνευµονικού ιστού ασθενών µε 

σαρκοείδωση, περιέχονται επίσης αρκετά στοιχεία µη κοκκιωµατώδους 

πνευµονίτιδος και κυψελιδίτιδας. Η κυψελιδίτιδα χαρακτηρίζεται από µακροφάγα 

και CD4+ Τ- λεµφοκύτταρα και φαίνεται ότι προηγείται της ανάπτυξης 

κοκκιώµατος. 
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   ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ 
  

 
           Υπάρχουν αρκετές µελέτες που επιβεβαιώνουν ότι η σαρκοείδωση είναι 

µια νόσος που χαρακτηρίζεται από την ενεργοποίηση Τ κυττάρων. Η 

σαρκοείδωση είναι αποτέλεσµα της διαρκούς ανοσολογικής απάντησης 

ενεργοποιηµένων µονοκυττάρων και CD4+ λεµφοκυττάρων στην περιοχή που 

υπάρχει νόσος. Τα ενεργοποιηµένα µονοπύρηνα κύτταρα µπορεί να δρούν στον 

ασθενή ενεργοποιώντας την έναρξη, την συντήρηση και την λύση της τοπικής 

διεργασίας σχηµατισµού κοκκιώµατος και απελευθερώνοντας µια ποικιλία 

µεσολαβητικών ουσιών που µπορεί να έχουν συστηµατικές επιδράσεις στον 

οργανισµό. 

 

           Ο προάγγελος σχηµατισµού κοκκιώµατος στην σαρκοείδωση είναι η 

κυψελιδίτιδα. Στον πνεύµονα η φλεγµονώδης αυτή διεργασία εντοπίζεται στον 

διάµεσο χώρο, κάτι που αντανακλάται στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα, µε τον 

αριθµό των κυττάρων που ανευρίσκονται σε αυτό. Τα κυψελιδικά µακροφάγα και 

τα λεµφοκύτταρα που εµφανίζονται στην σαρκοείδωση είναι ενεργοποιηµένα και 

έχουν την ικανότητα να προκαλούν την έναρξη και την συντήρηση της 

διεργασίας σχηµατισµού κοκκιώµατος.  

 

         Πολλαπλοί ανοσολογικοί µηχανισµοί ενέχονται στην παθογένεια της 

σαρκοείδωσης: αναγνώριση του αντιγόνου, Τ κυτταρικός πολλαπλασιασµός, 

αύξηση µονοκυττάρων και Τ κυττάρων στις προσβαλλόµενες περιοχές, 

σχηµατισµός κοκκιώµατος, καθώς και διαδικασία αποκατάστασης.  
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                             ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ  
 
       Η πρώτη φάση στην ανάπτυξη του κοκκιώµατος αφορά την αύξηση των 

µακροφάγων στην προσβαλλόµενη περιοχή γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την 

ανάπτυξη µιας µακροφαγικής κυψελιδίτιδος η οποία γίνεται εµφανής στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα των περισσοτέρων ασθενών µε σαρκοείδωση. Τα 

µακροφάγα αυτά προσπαθούν να καταστρέψουν το ήδη διασπασµένο εξωγενές 

υλικό (αντιγόνο).Το διασπασµένο αυτό εξωγενές υλικό εκφράζεται στην 

επιφάνεια των µακροφάγων ή άλλων κυττάρων ικανών να παρουσιάσουν το 

αντιγόνο σαν µικρά πεπτιδικά τµήµατα τα οποία συνδέονται µε την κατηγορία II 

του µείζονος συστήµατος ιστοσυµβατότητος (MHC II ).Αυτό το βήµα είναι 

ουσιώδες για την  αναγνώριση Τ  κυττάρων και Τ  κυτταρικών υποδοχέων. Η 

ύπαρξη του MHC II είναι κρίσιµη για την παρουσίαση του αντιγόνου στα Τ  CD4 

κύτταρα. 

 

        Τα ενεργοποιηµένα κυψελιδικά µακροφάγα έχουν µια αυξηµένη ικανότητα 

να απελευθερώνουν αυτόµατα µια ποικιλία µεσολαβητικών ουσιών που εκλύουν 

και ενεργοποιούν τα Τ-βοηθητικά λεµφοκύτταρα: ιντερλευκίνη 1(IL-1), 

παράγοντας νέκρωσης των όγκων (TNF), ιντερλευκίνη 8 κ.α.  

 

Τα ενεργοποιηµένα κυψελιδικά µακροφάγα µε την απελευθέρωση µιας ποικιλίας 

συστηµατικά δραστικών µεσολαβητών µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τον 

ασθενή. Έτσι τα µακροφάγα απελευθερώνουν IL-1 και TNF, που µπορούν να 

δράσουν ως πυρετογόνες ουσίες, και να  διεγείρουν την διεργασία απώλειας 

βάρους και την σύνθεση των πρωτεϊνών οξείας φάσης. Επιπρόσθετα µπορούν να 

απελευθερώσουν µεγάλες ποσότητες 1,25 διυδροξυχοληκαλσιφερόλης. 
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       Έχει αποδειχτεί ότι στην σαρκοείδωση τα κυψελιδικά µακροφάγα έχουν 

µεγαλύτερη ικανότητα να παρουσιάζουν αντιγόνα απ΄ ότι τα υπόλοιπα 

µακροφάγα. Στην σαρκοείδωση τα κυψελιδικά µακροφάγα έχουν αυξηµένη 

ικανότητα παρουσίασης ακόµη και µη ειδικών αντιγόνων (π.χ. τοξίνη του 

τετάνου) στα λεµφοκύτταρα, συγκρινόµενη µε αυτή των φυσιολογικών ατόµων. 

Στην επιφάνεια τους φαίνεται να υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις µορίων όπως, 

HLA-DR, ICAM-1, LFA-3, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την αντιγονική 

παρουσίαση καθώς και για την ενεργοποίηση των Τ- λεµφοκυττάρων. Τα 

λεµφοκύτταρα µε την σειρά τους παρουσιάζουν στην επιφάνεια τους ένα µόριο το 

CD2 το οποίο είναι ο φυσικός υποδοχέας του LFA-3 των µακροφάγων. 
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  ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 
 

 

             T κυτταρικοί αντιγονικοί υποδοχείς: Τα Τ λεµφοκύτταρα έχουν στην 

επιφάνεια τους αντιγονικούς υποδοχείς προκειµένου να σχηµατίσουν σύµπλεγµα 

µε το MHC ολιγοπεπτίδιο των µακροφάγων. Ανάλυση της έκφρασης των Τ     

κυτταρικών αντιγονικών υποδοχέων αποδεικνύει ότι τα κυψελιδικά µακροφάγα 

παρουσιάζουν τα αντιγόνα στα Τ λεµφοκύτταρα στην σαρκοείδωση. Η υπόθεση 

ότι η σαρκοείδωση είναι το αποτέλεσµα της ύπαρξης ενός ειδικού αντιγόνου 

αποδεικνύεται από την ανάλυση των Τ κυτταρικών αντιγονικών υποδοχέων που 

παρατηρούνται στην επιφάνεια των Τ λεµφοκυττάρων, στις προσβαλλόµενες 

περιοχές. 

 

              Ανάλυση του βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος και των βιοψιών ασθενών 

µε σαρκοείδωση επιβεβαιώνουν την ανοσολογική βάση της ασθένειας. Υπάρχουν 

αρκετές µαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι η σαρκοείδωση είναι το αποτέλεσµα 

µιας Τ κυτταρικής αντιγονικής απάντησης.    Ο λεµφικός ιστός στον πνεύµονα 

αντιπροσωπεύεται από δύο κατηγορίες:τον  λεµφικό ιστό που είναι οργανωµένος 

σε συµπλέγµατα τα οποία παρατηρούνται στην πορεία του βρογχικού δέντρου και 

στα διάσπαρτα λεµφοκύτταρα τα οποία έρχονται σε επαφή µε τα κυψελιδικά 

µακροφάγα. 
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 Τα λεµφοκύτταρα όταν ενεργοποιηθούν πολλαπλασιάζονται αυτόµατα και 

απελευθερώνουν ουσίες χηµειοτακτικές για τα µονοκύτταρα ,την IFΝ-γ, την 

GMCSF, την IL-2 κ.α. 

  

             Στις περιοχές υψηλής δραστηριότητας της νόσου, όπως ο πνεύµονας, 

παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση  των λεµφοκυττάρων µε µια αντίστοιχη 

λεµφοπενία στο αίµα. Σε έναν φυσιολογικό µη καπνίζοντα ασθενή, πάνω από το 

90% των κυττάρων που λαµβάνονται από το βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα είναι 

µακροφάγα ενώ λεµφοκύτταρα είναι µόλις το 5-10%. Στον φυσιολογικό 

πνεύµονα το ποσοστό CD4+/CD8+ είναι περίπου 2:1και 1 µε 1.5:1 στο αίµα των 

ασθενών µε σαρκοείδωση,  και 1.5 µε 3:1 στο αίµα φυσιολογικών ατόµων .Σε 

ασθενείς µε σαρκοείδωση τα Τ  λεµφοκύτταρα αυξάνονται δραµατικά τόσο σε 

ποσοστό όσο και σε απόλυτο αριθµό. Τα Τ  λεµφοκύτταρα είναι κυρίως CD4+ µε 

ένα ποσοστό CD4+/CD8+ από 5 έως 15:1. H σηµαντική αυτή αύξηση των CD4+ 

Τ  λεµφοκυττάρων παρατηρείται σε όλες τις περιοχές µε ενεργό νόσο: 

λεµφαδένες, σπλήνας, κερατοειδής, δέρµα κ.α. 

  

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι τα ενεργοποιηµένα CD4+ λεµφοκύτταρα 

µπορούν να ενεργοποιήσουν µε µη ειδικό τρόπο τα Β λεµφοκύτταρα έτσι ώστε να 

διαφοροποιηθούν σε κύτταρα που εκκρίνουν ανοσοσφαιρίνες µε πολυκλωνικό 

τρόπο. Η υπεργαµµασφαιριναιµία που ακολουθεί είναι µια κοινή εκδήλωση της 

σαρκοείδωσης. 

 

Τα λεµφοκύτταρα όπως ήδη αναφέρθηκε απελευθερώνουν ενεργοποιητικές 

ουσίες για τα µονοκύτταρα. Ακολούθως τα ενεργοποιηµένα µονοπύρηνα κύτταρα 

οργανώνονται και διαφοροποιούνται κάτω από τον έλεγχο αυτών των 

µεσολαβητών  σε σαρκοειδικό κοκκίωµα. Το σχηµατισµένο κοκκίωµα µπορεί να 
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µεταβάλλει την αρχιτεκτονική του πνεύµονα µε τοπική καταστροφή των 

παρακείµενων ιστών. Η  λύση του κοκκιώµατος µπορεί επίσης να επηρεάσει την 

λειτουργία διαφόρων οργάνων, εάν υπερισχύει η ίνωση. Τα ενεργοποιηµένα 

µακροφάγα και λεµφοκύτταρα µπορεί να συµµετάσχουν στην διεργασία της 

ίνωσης απελευθερώνοντας µεσολαβητικές ουσίες που µπορεί να αυξήσουν τον 

πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών και την απελευθέρωση κολλαγόνου.  

 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ 
 

Τα πολυµορφοπύρηνα είναι σπάνια στο ΒΑL ατόµων µη καπνιστών, λιγότερο 

από 5%. Στο ΒΑL όµως ασθενών µε σαρκοείδωση ή άλλης διάµεσης 

πνευµονικής νόσου µε ακτινολογικές ενδείξεις ίνωσης παρατηρείται αύξηση των 

πολυµορφοπύρηνων. Η µετακίνηση των πολυµορφοπύρηνων στις περιοχές µε  

ίνωση οφείλεται εν µέρει στην απελευθέρωση χηµειοτακτικών παραγόντων από 

τα µακροφάγα. Ενδιαφέρον είναι ότι τα ουδετερόφιλα µπορούν να 

απελευθερώσουν παράγοντες ικανούς να πυροδοτήσουν εκ νέου την φλεγµονώδη 

αντίδραση. Τα πολυµορφοπύρηνα έχουν επίσης ισχυρή αντιµικροβιακή δράση 

αφού περιέχουν κοκκία πλούσια σε πρωτεάσες. 
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ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟΕΙ∆ΩΣΗ 

 

Τουλάχιστον 20 διαφορετικές κυτταροκίνες συνδέονται µε την παθογένεση της 

σαρκοείδωσης καθώς και των άλλων διάµεσων πνευµονοπαθειών. 

 

IL-1: Στην σαρκοείδωση τα µακροφάγα µπορούν να παράγουν σηµαντικές 

ποσότητες IL-1. Η IL-1 προωθεί την αύξηση της δραστηριότητας των Τ  

κυττάρων. Επίσης η IL-1 µπορεί να ενεργοποιήσει την δηµιουργία κοκκιώµατος 

καθώς και ίνωσης προωθώντας τον πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών και 

αυξάνοντας την παραγωγή κολλαγόνου. 

 

IL-2:  Απελευθερώνεται από τα Τ λεµφοκύτταρα του πνεύµονα και δρά σαν ένας 

τοπικός αυξητικός παράγοντας για τα Τ λεµφοκύτταρα. Είναι απαραίτητη για την 

ενεργοποίηση των CD8+ κυτταροτοξικών Τ λεµφοκυττάρων. 

 

IL-3:  ∆ράση όµοια µε τους colony stimulating factors. 

 

IL-4:  Απελευθερώνεται από τα Th2 κύτταρα και αποτελεί σηµαντικό 

συµπαράγοντα για τον πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών. Η παραγωγή της IL-4 

κατά την διάρκεια της πνευµονικής φλεγµονής συνδέεται µε την ανάπτυξη της 

κυστικής ίνωσης που παρατηρείται στις διάµεσες πνευµονοπάθειες. Επίσης δρα 

σαν αυξητικός παράγοντας των Β κυττάρων. 

  

IL-6: Παράγεται από τα Τ κύτταρα του πνεύµονα, από µακροφάγα, από 

ενδοθηλιακά κύτταρα και από ινοβλάστες. Ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασµό των 
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Β και Τ κυττάρων. Προκαλεί πυρετό και αύξηση της σύνθεσης των πρωτεϊνών 

οξείας φάσης. Ελέγχει τον in situ πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών στην 

σαρκοείδωση.  

 

IL-8: Παράγεται από τα πνευµονικά Τ λεµφοκύτταρα, µακροφάγα και 

ενδοθηλιακά κύτταρα. Προάγει  τον πολλαπλασιασµό των Β και Τ  κυττάρων. 

Προκαλεί  πυρετό και προωθεί την σύνθεση των πρωτεϊνών οξείας φάσης.   

 

IL-10: Απελευθερώνεται από ενεργοποιηµένα Th2 κύτταρα καθώς και από 

ορισµένους υποπληθυσµούς Β κυττάρων. Φαίνεται να κατέχει σηµαντικό ρόλο 

στην παθοφυσιολογία της πνευµονικής ίνωσης. Αναστέλλει την απελευθέρωση 

της IF-γ και της IL-2 από τα Τh1 κύτταρα. 

 

IL-12: Συµµετέχει στην Τh1 ανοσολογική απάντηση καθώς και στον 

πολλαπλασιασµό και στην δραστηριότητα των Τ κυττάρων. Συµµετέχει επίσης 

στην ανάπτυξη του πνευµονικού κοκκιώµατος. 

 

IL-13: Αναστέλλει την έκκριση αρκετών κυτταροκινών ενώ αποτελεί σηµαντικό 

χηµειοτακτικό παράγοντα για τα µονοκύτταρα. 

 

IL-15: Παράγεται από τα µακροφάγα και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την 

χηµειοταξία των Τ κυττάρων ευνοώντας µε αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της 

κυψελιδίτιδος. 

 

IL-16:  Είναι Τ κυτταρικός χηµειοτακτικός παράγοντας. Παράγεται από τα CD8+ 

T λεµφοκύτταρα καθώς και από τα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών. Κατέχει 

σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια της σαρκοείδωσης.  
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  IL-17: Παράγεται από τα CD4+ T λεµφοκύτταρα. Κατέχει σηµαντικό ρόλο στην 

δηµιουργία πνευµονικής ίνωσης. 

 

  IL-18: Παράγεται από µονοκύτταρα και µακροφάγα. Παλαιότερα  ήταν γνωστή 

ως IGIF (IFN-γ Inducing Factor).Φαίνεται ότι η IL-12, IL-18 δρούν στα Th-1 

κύτταρα έτσι ώστε να παραχθεί ΙFN-γ. Αυτές οι κυτταροκίνες έχουν συνεργική 

δράση και είναι υπεύθυνες για την τύπου Th-1 αντίδραση που παρατηρείται 

στους πνεύµονες ασθενών µε σαρκοείδωση.   

 

Ιντερφερόνη-γ. Παίζει σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση της σαρκοείδωσης. 

Αυξάνει την δράση µακροφάγων και λεµφοκυττάρων. 

 

Colony stimulating factors: Oι G-CSF, MCSF, IL-3 προωθούν την συσσώρευση 

µακροφάγων στους πνεύµονες ασθενών µε σαρκοείδωση.  

 

Tumor necrosis factor:  Παράγεται από ενεργοποιηµένα µονοκύτταρα και 

µακροφάγα. Κατέχει σηµαντικό ρόλο στην πνευµονική βλάβη και στην ρύθµιση 

των ινοβλαστών.  
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Το Τh1/Th2 µοντέλο στην σαρκοείδωση  

 

 Τα CD4+ Τ λεµφοκύτταρα διαιρούνται σε δύο κατηγορίες τα Τh1 και τα Τh2 

ανάλογα µε  τις κυτταροκίνες που παράγουν (67,68). Τα Τh1 εκκρίνουν IL-2, IF-

γ, ΤNF-β, ενώ τα Τh2 παράγουν IL-4, IL-5, IL-6,IL-9, IL-10.Και τα δύο 

παράγουν GM-CSF και IL-3 (67,68). Oι δύο αυτοί υποπληθυσµοί των CD4+ T 

λεµφοκυττάρων διαφέρουν και ως προς την λειτουργία τους. Τα Th1 

λεµφοκύτταρα προάγουν την αντίδραση υπερευαισθησίας επιβραδυνόµενου 

τύπου, βοηθάνε στην σύνθεση της IgG, αναστέλλουν την απελευθέρωση 

κυτταροκινών από τα Τh2 κύτταρα καθώς και την σύνθεση της IgE ( µέσω της 

ΙFΝ-γ). Σε αντίθεση τα  Τh2 λεµφοκύτταρα απελευθερώνουν IL-10 η οποία 

αναστέλλει την ικανότητα πολλαπλασιασµού των Τh1 λεµφοκυττάρων. Φαίνεται 

ότι κατά την έναρξη της νόσου της σαρκοείδωσης και κατά την δηµιουργία των 

κοκκιωµάτων υπάρχει µια υπεροχή των Th1 λεµφοκυττάρων σε σχέση µε τα Τh2 

λεµφοκύτταρα.  

 

Μορφολογικά η δηµιουργία του σαρκοειδικού κοκκιώµατος  οφείλεται σε 

αντίδραση υπερευαισθησίας επιβραδυνόµενου τύπου. Ο πυρήνας αποτελείται από 

µονοκύτταρα, µακροφάγα, γιγαντοκύτταρα και πολυπύρηνα. Περιβάλλεται από 

CD4+ λεµφοκύτταρα, Β κύτταρα  κ.α. Η δηµιουργία κοκκιώµατος οφείλεται σε 

µια σειρά ανοσολογικών αντιδράσεων και πιο συγκεκριµένα σε έλξη των CD4+ 

Th1 κυττάρων από κύτταρα που παρουσιάζουν ειδικά αντιγόνα και σε 

απελευθέρωση κυτταροκινών µε πολλαπλές και ποικίλλες ιδιότητες. Όλα αυτά τα 

γεγονότα τελικά οδηγούν στην οργάνωση µιας τοπικής φλεγµονώδους 

αντίδρασης στο κοκκίωµα. 
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Γενικά µια σειρά ανοσολογικών διαταραχών παρατηρούνται στην σαρκοείδωση: 

• Κυψελιδική συσσώρευση CD4+ Th1 κυττάρων (µε δύο τρόπους  

α) κυτταρική ανακατανοµή από τον λεµφικό ιστό και το περιφερικό αίµα στον 

πνεύµονα, β) τοπικό πολλαπλασιασµό. 

• Ενεργοποίηση των Β κυττάρων  και τοπική παραγωγή ανοσοσφαιρινών. 

• Αυξηµένος πολλαπλασιασµός ανοσοκατασταλτικών κυττάρων στον 

πνεύµονα. 

• Ενεργοποίηση των κυψελιδικών µακροφάγων και της ικανότητας τους να 

παρουσιάζουν αντιγόνα. 

• Αυξηµένη απελευθέρωση κυτταροκινών από τα µακροφάγα (IL-1, IL-6, 

IL-8, IL-15, TNF-α, IFN-γ, GM-CSF, κ.α.) γεγονός που συντελεί στην 

δηµιουργία κοκκιώµατος. 

• Αυξηµένη παραγωγή από τα µακροφάγα κυτταροκινών που ευνοούν την 

ανάπτυξη της ίνωσης (TGF-β,IGF-1). 

 

Φαίνεται ότι η παραγωγή διαφορετικών κυτταροκινών από τους υποπληθυσµούς 

των Τ κυττάρων σε συνδυασµό µε την επικράτηση των Τh1 σε σύγκριση µε τα  

Th2 ευνοεί την ανάπτυξη κοκκιώµατος. Τα Τ- κύτταρα που αποµονώθηκαν σε 

ασθενείς µε ενεργό σαρκοείδωση έδειξαν µια σαφή υπεροχή των κυτταροκινών 

που παράγονται από τα Th1 κύτταρα δηλαδή κυρίως των IFN-γ και IL-2 αλλά όχι 

της IL-4. Τα µακροφάγα φαίνεται να παράγουν υψηλές ποσότητες IL-12, µιας 

κυτταροκίνης γνωστής για την ικανότητα της να προάγει την παραγωγή IF-γ 

καθώς και τον πολλαπλασιασµό των Τ κυττάρων (69). Η IL-12 φαίνεται να 

συµµετέχει στην διαφοροποίηση των Τh0 σε Th1. Από όλα αυτά προκύπτει ότι 

στην σαρκοείδωση παρατηρείται µια Τh1 τύπου αντίδραση η οποία έχει ως 

αποτέλεσµα την δηµιουργία κοκκιώµατος στις περιοχές µε ενεργό δραστηριότητα 
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της νόσου. Σε ασθενείς που η σαρκοείδωση εξελίσεται προς πνευµονική ίνωση 

παρατηρείται µια υπεροχή των  Th2 κυττάρων. Αυτή η υπεροχή συνοδεύεται από 

απελευθέρωση κυτταροκινών, συµπεριλαµβανοµένης και της IL-4, η οποία 

προάγει την παραγωγή εξωκυττάριας πρωτείνης και ινοβλαστών (69).  
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                     ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙ∆ΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ 
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Ένας µεγάλος αριθµός πνευµονικών παθήσεων χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

ενός  µεγάλου αριθµού λεµφοκυττάρων στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα. 

Λεµφοκυτταρική όµως κυψελιδίτιδα παρατηρείται πιο συχνά στην σαρκοείδωση, 

στην φυµατίωση και στην εξωγενή αλλεργική κυψελιδίτιδα (70,71). Σε όλες 

αυτές τις  περιπτώσεις µπορεί να υπάρξει αύξηση του αριθµού των 

λεµφοκυττάρων γεγονός που σηµαίνει ότι δεν µπορεί κανείς να βασιστεί µόνο 

στον αριθµό των λεµφοκυττάρων για να θέσει την διάγνωση της σαρκοείδωσης. 

Έτσι ιδιαίτερα βοηθητικός αποδεικνύεται ο λόγος CD4+/CD8+. Εάν ο λόγος 

CD4+/CD8+ είναι 3.5 ή µεγαλύτερος η ειδικότητα της διάγνωσης της 

σαρκοείδωσης είναι 94% ενώ η ευαισθησία 52%. Με την αύξηση του λόγου η 

ευαισθησία µειώνεται ενώ η ειδικότητα αυξάνεται. Ενώ αντίθετα σε έναν λόγο 

ίσο περίπου µε 1 η ευαισθησία ανέρχεται στο 90% ενώ η ειδικότητα πέφτει στο 

33%. Αυτά τα δεδοµένα αποδεικνύουν ότι ο λόγος CD4+/CD8+ µπορεί να είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµος στην διαφορική διάγνωση όµως φαίνεται ότι ένας σηµαντικός 

αριθµός ασθενών µε επιβεβαιωµένη σαρκοείδωση έχουν λόγο µικρότερο του 

φυσιολογικού. Επίσης ένα µικρό ποσοστό ασθενών µε λόγο >3.5 πάσχουν από 

άλλα νοσήµατα και όχι από σαρκοείδωση π.χ. αµιάντωση, φυµατίωση, ιδιοπαθής 

πνευµονική ίνωση και εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα.  

 

Η λεµφοκυττάρωση που παρατηρείται στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα σε 

συνδυασµό µε τον υψηλό λόγο CD4+/CD8+ θέτει ισχυρά την υποψία της 

σαρκοείδωσης η οποία θα επιβεβαιωθεί  µε την  κλινική  εικόνα και τις 

εργαστηριακές εξετάσεις.  Η βιοψία θα βάλει την τελική διάγνωση. Το 1991 η 

Παγκόσµια Οργάνωση για την Σαρκοείδωση και τις άλλες Κοκκιωµατώδεις 

Νόσους   προσέθεσε στον ορισµό της σαρκοείδωσης την ύπαρξη επιθηλιοειδών 

κοκκιωµάτων. 
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Αρχικά µελέτες που έγιναν από το εθνικό σύστηµα υγείας στην Αµερική 

υποστήριζαν ότι η πρόγνωση στην σαρκοείδωση καθορίζεται από τον βαθµό της 

λεµφοκυττάρωσης που παρατηρείται στο BAL (72). Η µελέτη αυτή περιλάµβανε 

19 ασθενείς µε σαρκοείδωση που δεν είχαν λάβει θεραπεία. Στους ασθενείς 

αυτούς πραγµατοποιήθηκε η λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος και οι 

ασθενείς διαιρέθηκαν σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε την λεµφοκυττάρωση που 

παρατηρήθηκε στο BAL. Oι δοκιµασίες πνεύµονα επιδεινώθηκαν στο 87% των 

ασθενών µε σηµαντική λεµφοκυττάρωση και µόνο στο 8% των ασθενών µε µικρή 

λεµφοκυττάρωση. Παρότι αυτή η µελέτη δέχτηκε κριτική λόγο του µικρού 

αριθµού ασθενών αναφέρεται, διότι στην συνέχεια πυροδότησε µια ολόκληρη 

σειρά µελετών. 

 

Πολλές µελέτες πραγµατοποιήθηκαν στην συνέχεια πάντα έχοντας ως στόχο την 

χρήση της λεµφοκυττάρωσης του BAL ως δείκτη προόδου της νόσου ή ύφεσης 

λόγω θεραπείας. Φάνηκε ότι η λεµφοκυττάρωση δεν µπορεί να καθορίσει την 

εξέλιξη της νόσου. Οι Laviolette και συνεργάτες (73) παρακολούθησαν 98 

ασθενείς µε πρωτοδιαγνωσθείσα σαρκοείδωση για περίπου 26 µήνες. 24 από 

αυτούς τους ασθενείς χρειάστηκαν θεραπεία µε κορτικοστεροειδή κατά την 

διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Το 32% των ασθενών που παρουσίαζε 

σηµαντική λεµφοκυττάρωση χρειάστηκε θεραπεία µε κορτικοστεροειδή καθώς 

και το 18% των ασθενών που παρουσίαζαν ήπια λεµφοκυττάρωση. ∆εν υπήρχε 

όµως στατιστικά σηµαντική διαφορά. Οι συγγραφείς συµπέραναν ότι η 

λεµφοκυττάρωση που παρατηρείται στο BAL ασθενών µε πρωτοδιαγνωσθείσα 

σαρκοείδωση δεν αποτελεί χρήσιµο δείκτη προκειµένου να προβλεφθεί η πορεία 

της νόσου.  
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Σε ορισµένες µελέτες η υψηλή λεµφοκυττάρωση θεωρήθηκε ένας καλός 

προγνωστικός δείκτης αυξηµένης πιθανότητας αυτόµατης ύφεσης της νόσου (74). 

Πιο συγκεκριµένα οι Foley και συνεργάτες παρακολούθησαν 67 ασθενείς µε 

σαρκοείδωση 42 από αυτούς ενώ παρουσίαζαν υψηλή λεµφοκυττάρωση στο BAL 

βελτιώθηκαν σηµαντικά χωρίς θεραπεία σε αντίθεση µε τους ασθενείς µε ήπια 

λεµφοκυττάρωση που δεν βελτιώθηκαν.  
 

Γενικά: Όλοι οι ασθενείς στους οποίους υπάρχει η υποψία πνευµονικής 

σαρκοείδωσης θα πρέπει να υποβάλλονται σε βρογχοσκόπηση και λήψη 

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος προκειµένου να αποδειχτεί η παρουσία ή η 

απουσία λεµφοκυτταρικής κυψελιδίτιδας. Αρκετές µελέτες έχουν γίνει σχετικά µε 

τον δείκτη CD4+/CD8+ και την προγνωστική του αξία στην σαρκοείδωση. Ο 

λόγος CD4+/CD8+ µπορεί να βοηθήσει στην διαφορική διάγνωση µε την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις. Περισσότερες πολυκεντρικές 

µελέτες θα πρέπει να γίνουν προκειµένου να καθοριστεί ο ρόλος του BAL και της 

λεµφοκυττάρωσης στην σαρκοείδωση. Εάν και από ότι φαίνεται η ανοµοιογένεια 

που παρατηρείται στις διάφορες µελέτες οφείλεται στο διαφορετικό στάδιο, και 

στην διαφορετική διάρκεια νόσου που παρατηρείται στους ασθενείς που 

συµµετέχουν στις µελέτες. 
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                       ENOTHTA III 

 

                     ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

Παρότι η δοκιµασία πρόκλησης πτυέλων είναι γνωστή από δεκαετίες (µελέτες 

ασθµατικών στις οποίες µε την πρόκληση πτυέλων αποκαλύφθηκε ηωσινοφιλία), 

µόνο πρόσφατα άρχισαν να γίνονται προσπάθειες αξιολόγησης και 

χρησιµοποίησης της µεθόδου αυτής ως κλινικού εργαλείου για την µελέτη 

διαφόρων νοσηµάτων. Αρχικά υπήρξε ένας µεγάλος αριθµός δηµοσιεύσεων σε 

µια προσπάθεια των ερευνητών να µελετήσουν την φλεγµονή των αεραγωγών, µε 

την βοήθεια της πρόκλησης πτυέλων, αρχικά στο άσθµα και στην συνέχεια στην 

χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. Η πρώτη όµως προσπάθεια τυποποίησης 

της µεθόδου έγινε το 1992 από τους Pin και συνεργάτες (75). 

 

Πολλά διαφορετικά ερευνητικά κέντρα έχουν ασχοληθεί µε την δοκιµασία 

πρόκλησης πτυέλων, η µέθοδος αυτή θα πρέπει εποµένως  να τυποποιηθεί και να 

αξιολογηθεί από κοινού. Το 1996 στην Στοκχόλµη πραγµατοποιήθηκε µια 

συνάντηση µιας οµάδας επιστηµόνων προκειµένου να αξιολογηθεί η µέθοδος και 

να γίνει η τυποποίηση της. Η  συνάντηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την 

δηµιουργία µιας σειράς οδηγιών σχετικά µε την τυποποίηση και την ανάλυση των 

δειγµάτων. Ορισµένα ερευνητικά κέντρα ακολούθησαν τις συγκεκριµένες 

οδηγίες. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν και άλλες συναντήσεις προκειµένου 

να διαπιστωθεί πια είναι η πιο κατάλληλη µεθοδολογία πρόκλησης, 

οµογενοποίησης και ανάλυσης των πτυέλων.  

 

Η ανάγκη της δηµιουργίας µιας δεύτερης οµάδας µελέτης προέκυψε στο 

Εuropean Respiratory Society (ERS) στο Βερολίνο το 1997.Αποφασίστηκε  
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λοιπόν η πραγµατοποίηση µιας σειράς συναντήσεων στην Γένοβα το 1998 

προκειµένου να συζητηθούν τα εξής: 

 

1) Η διαδικασία πρόκλησης πτυέλων.  

2) ∆είκτες φλεγµονής και µελέτης. 

3) Η αξιολόγηση της χρήσης της µεθόδου σε κλινικές µελέτες.  

4) Η αξιολόγηση της χρήσης της µεθόδου στην καθ’ ηµέρα κλινική πράξη.  

 

Ύστερα από αυτήν την συνάντηση που αποδείχτηκε ιδιαίτερα πετυχηµένη, 

αποφασίστηκε η δηµιουργία µιας  διεθνούς οµάδας µελέτης της µεθόδου της 

πρόκλησης πτυέλων, η οποία θα βρισκόταν κάτω από την επίβλεψη της ERS. 

Στόχοι και σκοποί καθορίστηκαν και οµάδες έρευνας µε διαφορετικό αντικείµενο 

καθορίσθηκαν. Κύριος στόχος υπήρξε η αξιολόγηση της ασφάλειας της µεθόδου, 

ο καθορισµός της διαδικασίας της  κυτταρικής ανάλυσης, της κλινικής 

εφαρµογής και της δυνατότητας χρήσης της µεθόδου προκειµένου να µελετηθεί η 

µελέτη της φλεγµονής των αεραγωγών στα παιδιά καθώς και η χρήση της 

µεθόδου σε κλινικές µελέτες. Επίσης καθορίσθηκε µια οµάδα εργασίας 

προκειµένου να µελετηθούν οι µελλοντικές εφαρµογές της µεθόδου. Η 

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου εκτιµήθηκε το 1999 στην ERS. Έκτοτε έχουν 

πραγµατοποιηθεί πολλές συναντήσεις άλλες φορές στα πλαίσια της ΕRS άλλες 

στα πλαίσια της ATS. Oι οµάδες εξέθεταν τις απόψεις τους και στο  τέλος υπό 

τον συντονισµό του προέδρου κατέληγαν σε κάποια συµπεράσµατα. Η οµάδα 

µελέτης ασχολήθηκε µε την αξιοπιστία και τυποποίηση της µεθόδου σε νοσήµατα 

των αεραγωγών όπως το άσθµα, και η χρονία αποφρακτική πνευµονοπάθεια. 

 

 



 
 

84

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ 
 

Ο σκοπός της εφαρµογής της δοκιµασίας πρόκλησης πτυέλων είναι η συλλογή 

ενός ικανοποιητικού δείγµατος εκκρίσεων του κατώτερου αναπνευστικού 

συστήµατος έτσι ώστε να µελετηθούν τα χαρακτηριστικά της φλεγµονής των 

αεραγωγών στο άσθµα αλλά και σε άλλα νοσήµατα του αναπνευστικού. Η 

εισπνοή µε την βοήθεια νεφελοποιητή ισότονου  ή υπέρτονου διαλύµατος ΝαCl 

έχει αποδειχτεί ικανή να προάγει την παραγωγή µικρής ποσότητας εκκρίσεων 

από το κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα. Ο µηχανισµός µε τον οποίον 

πραγµατοποιείται αυτή η έκκριση δεν είναι απόλυτα γνωστός αν και φαίνεται να 

συµµετέχουν άµεσοι αλλά και έµµεσοι µηχανισµοί. Φαίνεται ότι η αυξηµένη 

οσµωτικότητα που παρατηρείται στους αεραγωγούς οδηγεί σε αύξηση της 

διαπερατότητας της βρογχικής  µεµβράνης µε αποτέλεσµα την παραγωγή 

βλέννης. Μελέτες που έγιναν σε ζώα έδειξαν ότι η χρήση υπέρτονου διαλύµατος 

αυξάνει την διαπερατότητα των αεραγωγών. Έχει αποδειχτεί ότι η χρήση 

υπέρτονου διαλύµατος ΝαCl προάγει την συλλογή µικρών ποσοτήτων εκκρίσεων 

από το κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα.  

 

Παρότι η διαδικασία πρόκλησης πτυέλων είναι γνωστή από το 1990 έχουν 

πραγµατοποιηθεί λίγες µελέτες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και την 

επαναληψιµότητα  της  µεθόδου. Όπως και µε άλλες τεχνικές η έλλειψη 

κατευθυντήριων οδηγιών κάνει δύσκολη την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας 

αλλά και της ασφάλειας της µεθόδου. 
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Η τεχνική της πρόκλησης πτυέλων συνίσταται στην εισπνοή ενός διαλύµατος 

NaCl ( ισότονου ή υπέρτονου ) σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. ∆ιάφορες 

οδηγίες θα πρέπει να εφαρµοστούν όταν πραγµατοποιείται πρόκληση. 

1. ∆ιευκολύνσεις, τεχνολογικός εξοπλισµός, προσωπικό. 

2. Βρογχοδιαστολή πριν την πρόκληση. 

3. Παρακολούθηση των πνευµονικών λειτουργιών. 

4. Συγκέντρωση του διαλύµατος NaCl. 

5. ∆ιάρκεια νεφελοποίησης-εισπνοής. 

6. Τεχνική λήψης των πτυέλων. 

7. Λήψη πτυέλων αυτόµατη ή κατόπιν προκλήσεως.  

8. Συχνότητα λήψης των πτυέλων. 

 

Η επιρροή αυτών των παραγόντων στην πρόκληση και παραγωγή πτυέλων είναι 

γνωστή. Γνωρίζουµε τώρα πια ότι επηρεάζουν την επιτυχία, την 

αποτελεσµατικότητα, την επαναληψιµότητα και την ασφάλεια των 

αποτελεσµάτων.  
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 ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Στην αρχή χρησιµοποιήθηκαν απλοί νεφελοποιητές, στην πορεία όµως 

αντικαταστάθηκαν από υπερηχητικούς νεφελοποιητές λόγω της αυξηµένης 

ανάγκης για µεγαλύτερη νεφελοποίηση. Η απόδοση του νεφελοποιητή θα πρέπει 

να καθορίζεται επακριβώς. Η σπιροµέτρηση είναι απολύτως απαραίτητη 

προκειµένου να καθορισθεί η κατάσταση των αεραγωγών και να αποφευχθεί η 

υπερβολικός βρογχόσπασµος κατά την διάρκεια της νεφελοποίησης. Η 

σπιροµέτρηση και πιο συγκεκριµένα ο δυναµικά εκπνεόµενος όγκος σε 1sec 

προτιµάται σε σχέση µε το ροόµετρο, αφού αποτελεί καλύτερο δείκτη για την 

εκτίµηση του βρογχόσπασµου. Εάν υπάρχει υποξαιµία θα πρέπει ο ασθενής να 

παρακολουθείται µε οξύµετρο. ∆υνατότητα χορήγησης οξυγόνου θα πρέπει να 

υπάρχει. Πλήρης εξοπλισµός ανάνηψης θα πρέπει να είναι διαθέσιµος, όπως 

επίσης και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. 

 

Η διαδικασία πρόκλησης πτυέλων απαιτεί υψηλό βαθµό συνεργασίας από τον 

ασθενή. Συστήνεται η διαδικασία να επιτελείται σε ήσυχο περιβάλλον µακριά 

από άλλες δραστηριότητες. Η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο 

προσωπικό το οποίο εάν δεν είναι ιατρικό θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υπό την 

επίβλεψη ιατρού. Οι ασθενείς µπορεί να προτιµήσουν να δώσουν τα πτύελα σε 

ένα ξεχωριστό δωµάτιο (π.χ. τουαλέτα) το οποίο όµως θα πρέπει να βρίσκεται 

δίπλα στο εργαστήριο. 

 

Το διάλυµα  NaCl θα πρέπει να είναι αποστειρωµένο και να παρασκευάζεται την 

στιγµή της δοκιµασίας. Φάρµακα για περίπτωση επείγουσας ανάγκης καθώς και 
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βρογχοδιασταλτικά (εισπνεόµενη σαλβουταµόλη ή β2 διεγέρτες)  θα πρέπει να 

είναι διαθέσιµα. Θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για 

την προστασία του προσωπικού καθώς και για την αποφυγή διασποράς 

λοιµώξεων. 

 

ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΟΛΗ  
 

Η εισπνοή υπέρτονου διαλύµατος NaCl µπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασµο σε 

ασθενείς µε άσθµα (77). O µηχανισµός που προκαλεί βρογχόσπασµο είναι 

άγνωστος αλλά το πιο πιθανό είναι ότι προκαλείται ενεργοποίηση των 

µαστοκυττάρων των αεραγωγών. Παρότι ορισµένοι ερευνητές δεν προτείνουν την 

χρήση βρογχοδιασταλτικών προτού αρχίσει η διαδικασία της πρόκλησης, 

συστήνεται η χρήση ενός β2 διεγέρτη προκειµένου να αποφευχθεί πιθανός 

βρογχόσπασµος (78,79,80). Η πιθανότητα που έχει η πρόκληση πτυέλων να 

προκαλέσει βρογχόσπασµο δεν πρέπει να υποεκτιµάται. Έχει περιγραφεί µία 

περίπτωση σοβαρής ασθµατικής κρίσης που οδήγησε σε θάνατο κατά την 

διάρκεια εισπνοής υπέρτονου διαλύµατος (81). Εκτός από τις οδηγίες που 

υπάρχουν για την χρήση βρογχοδιασταλτικών για λόγους ασφαλείας, 

βρογχοδιασταλτικά θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιούνται διότι διαφορετικά 

µπορεί να συµβεί πρόωρη διακοπή της πρόκλησης ή συλλογή ενός ακατάλληλου 

δείγµατος γεγονός που µπορεί να επηρεάσει την επιτυχία και την 

επαναληψιµότητα της µεθόδου. Συστήνεται λοιπόν η χρήση βρογχοδιασταλτικών 

πριν την πρόκληση πτυέλων σε κάθε περίπτωση µε µοναδική εξαίρεση 

ερευνητικούς σκοπούς.  
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Συνήθως χρησιµοποιείται σαλβουταµόλη 200-400µg, π.χ. 2-4 εισπνοές από   

δοσιµετρική συσκευή χορήγησης σαλβουταµόλης (MDI).  H θεραπεία µε πιο 

υψηλές δόσεις σαλβουταµόλης δεν έχει αποδειχτεί πιο αποτελεσµατική στην 

πρόληψη επεισοδίων βρογχόσπασµου (82,83,84). Συστήνεται επίσης η µέτρηση 

της FEV1 πριν και µετά την βρογχοδιαστολή. 

 

Από δυο µελέτες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα φαίνεται πως η χρήση  β2 

διεγερτών  δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα και πιο συγκεκριµένα τα ποσοστά των 

κυττάρων (82,85). Σε ότι αφορά την επιρροή της βρογχοδιαστολής στο 

υπερκείµενο  των πτυέλων, φαίνεται πως η θεραπεία µε σαλβουταµόλη δεν 

επηρεάζει την πλειονότητα των κυτταροκινών, ενώ επηρεάζει την συγκέντρωση 

της ισταµίνης µειώνοντας την. Αυτή η τελευταία διαπίστωση είναι σε απόλυτη 

συµφωνία µε την παρατήρηση ότι το υπέρτονο διάλυµα ενεργοποιεί τα 

µαστοκύτταρα (86) και ότι η σαλβουταµόλη µπορεί να προλάβει αυτήν την 

ενεργοποίηση.  ∆εν υπάρχουν δηµοσιευµένες πληροφορίες σχετικά µε το 

αποτέλεσµα διαφορετικών ποσοτήτων σαλβουταµόλης στα επίπεδα 

κυτταροκινών, λευκωµατίνης κ.α. που ανευρίσκονται στο υπερκείµενο των 

πτυέλων. Επίσης δεν υπάρχουν µελέτες σύγκρισης µεταξύ διαφορετικών 

βρογχοδιασταλτικών (π.χ. β2 διεγέρτες , αντιχολινεργικά). 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Η παρακολούθηση της πνευµονικής λειτουργίας κατά την διάρκεια της 

πρόκλησης πτυέλων είναι απολύτως απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, 

προκειµένου να προληφθεί ο κίνδυνος υπερβολικού βρογχόσπασµου. ∆εν 

υπάρχει τυποποιηµένο πρωτόκολλο για την παρακολούθηση της πνευµονικής 

λειτουργίας κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρόκλησης πτυέλων. Ορισµένοι 

συγγραφείς προτείνουν την παρακολούθηση της πνευµονικής λειτουργίας κάθε 5-

10 λεπτά καθώς και σε κάθε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων (87). 

 

∆ιάφορες µέθοδοι έχουν εφαρµοστεί προκειµένου να εκτιµηθεί η πνευµονική 

λειτουργία. Οι περισσότεροι ερευνητές χρησιµοποιούν την σπιροµέτρηση αν και 

υπάρχουν και ορισµένοι που προτιµούν το ροόµετρο (80). Παρατηρείται 

µειωµένη ευαισθησία  κατά την λήψη του µέγιστου εκπνεόµενου όγκου που 

λαµβάνεται µε το ροόµετρο  για αυτόν τον λόγο προτιµάται η σπιροµέτρηση (88). 

∆εν υπάρχουν µελέτες σχετικά µε τα πιθανά πλεονεκτήµατα της συχνής 

σπιροµέτρησης σε σύγκριση µε την τυχαία σπιροµέτρηση. Ένα είναι όµως 

σίγουρο ότι σπιροµέτρηση θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται πριν την έναρξη της 

διαδικασίας και ο λόγος είναι η εκτίµηση της πιθανής εµφάνισης δύσπνοιας..  Η  

FEV1 θα πρέπει να παρακολουθείται κάθε 5 λεπτά κατά την διάρκεια της 

εισπνοής του υπέρτονου διαλύµατος όπως επίσης και στην περίπτωση που ο 

ασθενής εµφανίσει συµπτώµατα. Κάθε µέτρηση της FEV1 θα πρέπει να 

καταγράφεται. Εάν υπάρξει πτώση της FEV1 >20% η διαδικασία θα πρέπει να 

διακόπτεται. Σε ασθενείς που παρουσιάζουν πτώση της FEV1 >20%   θα πρέπει 

να παρακολουθείται ο κορεσµός οξυγόνου καθ’όλην την διάρκεια της 
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πρόκλησης. Σε αρκετές µελέτες που έχουν γίνει δεν παρατηρείται µείωση του 

κορεσµού κατά την διάρκεια της πρόκλησης (89). Μόνο σε µία µελέτη 

παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση του κορεσµού µε την διαδικασία της 

πρόκλησης πτυέλων (90).  

 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

NACL 

 
H συγκέντρωση άλατος που χρησιµοποιείται για την πρόκληση πτυέλων 

ποικίλλει από 0.9-7 %  σε διάφορες µελέτες (91). Ορισµένοι ερευνητές αλλάζουν 

την συγκέντρωση κατά την διάρκεια της διαδικασίας ξεκινώντας από το 3% και 

σταδιακά αυξάνοντας έως το 4-5% (78,92). H χρήση υπέρτονου διαλύµατος 

φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατική από την χρήση ισότονου διαλύµατος (85). 

Παρόλα αυτά ισότονο διάλυµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται από ασθενείς 

υψηλού κινδύνου για βρογχόσπασµο (93). 

 

Η χρήση ισότονου ή υπέρτονου διαλύµατος δεν επηρεάζει την κυτταρική 

σύσταση των πτυέλων (91). Επίσης η χρήση διαφορετικών συγκεντρώσεων δεν 

επηρεάζει τον συνολικό αριθµό κυττάρων αλλά ούτε τα ποσοστά των διαφόρων 

κυττάρων. Έχει γίνει µία µελέτη που έδειξε ότι η χρήση διαλύµατος 3% είναι 

εξίσου επιτυχής µε την σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης του διαλύµατος από 

το 3% στο 5% (85).  

 

Οι διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλύµατος δεν είναι γνωστό εάν επηρεάζουν την 

σύσταση του υπερκείµενου. Από ορισµένες µελέτες  φαίνεται να µην εξαρτώνται 

τα επίπεδα ισταµίνης και των άλλων πρωτεϊνών του υπερκείµενου  από την 
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διαφορετική συγκέντρωση του διαλύµατος. Από αρκετούς ερευνητές συστήνεται 

η  χρήση διαλύµατος 4.5% ΝaCl το οποίο είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό και 

γενικά καλά ανεκτό από τον ασθενή. 

 

Ο τύπος και η απόδοση του νεφελοποιητή είναι ιδιαίτερα σηµαντικά. Μια µελέτη 

σύγκρινε την αποτελεσµατικότητα του απλού µε τον υπερηχητικό νεφελοποιητή 

(85). Ορισµένες µελέτες χρησιµοποίησαν υπερηχητικό νεφελοποιητή µε µικρή 

απόδοση (σωµατίδια µικρής διαµέτρου) γεγονός που δεν έδειξε σηµαντικές 

διαφορές της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου (94,95). ∆εν υπάρχουν ακόµη 

ενδείξεις για τον ιδανικό όγκο διαλύµατος, την ιδανική διάρκεια νεφελοποίησης ή 

τα ιδανικά χαρακτηριστικά του νεφελοποιητή προκειµένου να υπάρξει ένα 

κατάλληλο δείγµα. Το µέγεθος των εισπνεόµενων σωµατιδίων επηρεάζει την 

κατανοµή των κυττάρων στους αεραγωγούς γεγονός που διαφοροποιεί την 

κυτταρική σύσταση των πτυέλων (96). Ορισµένα χαρακτηριστικά των 

νεφελοποιητών δεν έχουν ακόµη αξιολογηθεί επαρκώς (µήκος του σωλήνα, 

διάµετρος εισόδου κ.α.). Έχει όµως επιτευχθεί συµφωνία στην χρήση 

υπερηχητικού νεφελοποιητή (1mL/min) προκειµένου να επιτευχθεί υψηλό 

ποσοστό επιτυχίας. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της νεφελοποίησης είναι µια άλλη σηµαντική µεταβλητή στην 

παραγωγή πτυέλων. Τουλάχιστον δύο µελέτες έχουν δείξει πως τα κυτταρικά και 

βιοχηµικά συστατικά των κατόπιν προκλήσεως παραχθέντων πτυέλων αλλάζουν 

κατά την διάρκεια της πρόκλησης (97,98). Αυτές οι µελέτες έδειξαν ότι όταν το 

δείγµα δοθεί πρόωρα κατά την διάρκεια της πρόκλησης επικρατούν τα 
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πολυµορφοπύρηνα και τα ηωσινόφιλα ενώ όταν δοθεί στο τέλος της πρόκλησης 

επικρατούν λεµφοκύτταρα  και µακροφάγα.  Επιπρόσθετα η συγκέντρωση 

βλέννης είναι υψηλότερη σε δείγµατα που λαµβάνονται νωρίς (0-4 min) από ότι 

σε δείγµατα που λαµβάνονται αργότερα (16-20 min). Από αυτήν την παρατήρηση 

και από άλλες ανάλογες προκύπτει ότι σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα κατά 

την διάρκεια της πρόκλησης πτυέλων λαµβάνονται δείγµατα πτυέλων από 

διαφορετικά τµήµατα του αναπνευστικού συστήµατος. Έτσι από τους κεντρικούς 

αεραγωγούς λαµβάνονται νωρίς δείγµατα ενώ από τους περιφερικούς καθώς και 

από τις κυψελίδες αργότερα. Ορισµένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το πρώτο 

δείγµα που συλλέγεται θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλο και µόνο τα επόµενα 

δείγµατα να αναλύονται (79).  

 

Στην πραγµατικότητα τα δεδοµένα από αυτές τις µελέτες επισηµαίνουν την 

ανάγκη τυποποίησης της διάρκειας πρόκλησης πτυέλων. Για αυτόν τον λόγο η 

διάρκεια θα πρέπει να καθορίζεται επακριβώς σε κάθε µελέτη προκειµένου να 

γίνει σύγκριση  στην συνέχεια και µε άλλες µελέτες. Ο µέγιστος αποδεκτός 

χρόνος πρόκλησης πτυέλων δεν έχει γίνει απόλυτα γνωστός. Μικρότερα 

διαστήµατα νεφελοποίησης (15-20 min) φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσµατικά 

και συγκρίσιµα µε µεγαλύτερες περιόδους νεφελοποίησης (30 min) (97,98). Είναι 

σηµαντικό να διατηρηθεί ο χρόνος νεφελοποίησης σταθερός ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για τον ίδιο ασθενή και θέλουµε συγκρίσιµα αποτελέσµατα. Οι 

περισσότεροι συγγραφείς συµφωνούν στο ότι η διάρκεια νεφελοποίησης θα 

πρέπει να είναι 15-20 min. 

 

Επίσης θα πρέπει να καθορισθεί η αναπνευστική συχνότητα του ασθενή που 

υποβάλλεται σε νεφελοποίηση. ∆εν είναι ξεκάθαρο εάν οι αργές  ή οι βαθιές 
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αναπνοές επηρεάζουν την πρόκληση πτυέλων και την επιτυχία αυτής της 

µεθόδου.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ 
 

Η προετοιµασία που πρέπει να γίνει στον ασθενή προτού υποβληθεί στην 

διαδικασία πρόκλησης ποικίλλει στις διάφορες µελέτες. Ορισµένοι συγγραφείς 

προτείνουν οι ασθενείς να είναι νηστικοί για αρκετές ώρες προτού  ξεκινήσει η 

διαδικασία πρόκλησης πτυέλων, λόγω του κινδύνου πρόκλησης ναυτίας ή ακόµη 

και εµετού. Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς θα πρέπει να βουρτσίζουν τα 

δόντια τους πριν την πρόκληση έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

στοµατοφαρυγγική επιµόλυνση των πτυέλων. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο ασθενής 

θα πρέπει να ξεπλύνει το στόµα του µε νερό να αποβάλλει πρώτα το σάλιο και 

στην πορεία βήχοντας να δώσει το κατάλληλο δείγµα πτυέλων. Επίσης έχει 

προταθεί η χρήση κλίπ για την µύτη. Η πιθανότητα ναυτίας κατά την διάρκεια της 

πρόκλησης είναι µικρή.  

 

Η δοκιµασία πρόκλησης διαφέρει ανάµεσα στα διάφορα εργαστήρια σε ότι 

αφορά τον χρόνο της συλλογής πτυέλων. Ορισµένοι  ζητάνε από τους ασθενείς να 

σταµατήσουν την νεφελοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα (κάθε 5 min) και 

να προσπαθήσουν να βήξουν. Άλλοι πάλι ζητάνε από τους ασθενείς να βήξουν 

όποτε αυτοί αισθάνονται έτοιµοι. Η µέθοδος συλλογής δείγµατος επίσης 

διαφέρει. Έτσι ορισµένοι συγγραφείς  προτείνουν στους ασθενείς την αποβολή 

του σάλιου προτού προσπαθήσουν να βήξουν έτσι ώστε να δώσουν ένα 

κατάλληλο δείγµα πτυέλων. Αυτή η διαδικασία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
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σηµαντική αφού προκαλεί µείωση των επιθηλιακών κυττάρων στο 30% γεγονός 

που αυξάνει την ποιότητα του δείγµατος (99).  

 

Γενικά η επιρροή της µεθόδου πρόκλησης πτυέλων στην ποιότητα του δείγµατος 

δεν έχει καθορισθεί επακριβώς. Ορισµένες µελέτες έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ της εύκολης λήψης ενός δείγµατος και της ποιότητας των 

πτυέλων που λαµβάνονται (100).Φαίνεται πως η παραγωγή ενός καλού δείγµατος 

πτυέλων δεν εξαρτάται τόσο από την τεχνική λήψης πτυέλων όσο από τα 

χαρακτηριστικά, και την συνεργασία  του ατόµου που υποβάλλεται στην 

διαδικασία. Θεωρείται σκόπιµη η χρήση ενός εντύπου που θα περιγράφει την 

διαδικασία πρόκλησης στον ασθενή (νεφελοποίηση, σπιροµέτρηση, συλλογή 

πτυέλων κ.α.)  έτσι ώστε ο ασθενής να εξοικειωθεί µε την τεχνική και να 

συνεργαστεί καλύτερα.  

 

Σχετικά µε την λήψη του δείγµατος προς ανάλυση υπάρχουν δύο απόψεις. 

Σύµφωνα µε την πρώτη άποψη: από τα προκληθέντα πτύελα αποµονώνονται όλα 

τα κολλώδη και συµπαγή τµήµατα µε την βοήθεια ενός αναστραµένου 

µικροσκοπίου (101,102,103). H δεύτερη άποψη υποστηρίζει την λήψη 

ολόκληρου του υλικού δηλαδή των πτυέλων και του σάλιου. Πρόσφατα έχουν 

γίνει τροποποιήσεις σ’αυτήν την µέθοδο έτσι ώστε σάλιο και πτύελα να 

συλλέγονται χωριστά αποφεύγοντας  µε αυτόν τον τρόπο την επιµόλυνση των 

πτυέλων από τα σάλιο (104,105,106,107).  
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΤΥΕΛΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 
 

Ορισµένοι ασθενείς π.χ. ασθµατικοί µε σοβαρά συµπτώµατα, ασθενείς µε χρόνια 

αποφρακτική πνευµονοπάθεια παράγουν αυτόµατα πτύελα (108,109).Τα πτύελα 

που παράγονται αυτόµατα έχουν ποσοστά φλεγµονωδών κυττάρων ανάλογα µε 

αυτά των κατόπιν προκλήσεως πτυέλων. Παρόλα αυτά η βιωσιµότητα των 

κυττάρων είναι σηµαντικά µικρότερη στα αυτόµατα πτύελα από ότι στα κατόπιν 

προκλήσεως πτύελα (110).Χειρότερη είναι επίσης και η ποιότητα των πτυέλων 

που λαµβάνονται αυτόµατα. Είναι πιθανόν η βλέννη που παραµένει στους 

αεραγωγούς για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην περίπτωση των αυτοµάτων 

πτυέλων να είναι υπεύθυνη για την µειωµένη βιωσιµότητα των κυττάρων. 

Προκειµένου να ληφθεί δείγµα καλύτερης ποιότητας προτάθηκε από ορισµένους 

συγγραφείς η λήψη πρώτα ενός δείγµατος πτυέλων που να λαµβάνεται αυτόµατα 

και στην συνέχεια η λήψη ενός καταλληλότερου δείγµατος µε την βοήθεια της 

νεφελοποίησης.    

 

Το ακριβές σηµείο των αεραγωγών από το οποίο προέρχονται τα δείγµατα που 

λαµβάνονται αυτόµατα δεν είναι γνωστό. Ενώ είναι γνωστό ότι τα κατόπιν 

προκλήσεως παραχθέντα πτύελα αντιπροσωπεύουν τον κυτταρικό πληθυσµό των 

κεντρικών αεραγωγών.  
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 

ΠΤΥΕΛΩΝ 

 
Έχει διαπιστωθεί ότι η συχνή επανάληψη της πρόκλησης µπορεί από µόνη της να 

οδηγήσει σε καθυστερηµένη φλεγµονώδη αντίδραση των αεραγωγών γεγονός 

που οδηγεί σε µια σηµαντική κυτταρική διαφοροποίηση. Ορισµένοι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι η επανάληψη της πρόκλησης πτυέλων 8-24 ώρες µετά από µία 

αρχική πρόκληση µπορεί να οδηγήσει σε µια αύξηση του αριθµού των 

πολυµορφοπύρηνων στο δεύτερο δείγµα (111,112). Για αυτούς τους λόγους η 

πρόκληση πτυέλων δεν θα πρέπει να γίνεται συχνά. Ένα µεσοδιάστηµα 48 ωρών 

µεταξύ δύο προκλήσεων είναι αποδεκτό αφού παρέχει συγκρίσιµα αποτελέσµατα 

σε ότι αφορά τον κυτταρικό πληθυσµό (113). Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε 

σε φυσιολογικά άτοµα (113). Περισσότερη έρευνα απαιτείται προκειµένου να 

βρεθεί το ελάχιστο  χρονικό διάστηµα µεταξύ δυο προκλήσεων που απαιτείται 

ώστε να υπάρχουν αποδεκτά αποτελέσµατα. Μέχρι σήµερα συστήνεται ένα 

µεσοδιάστηµα δύο ηµερών. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ 

 
Μια από τις σηµαντικότερες προόδους που έχουν γίνει στην έρευνα τα τελευταία 

υπήρξε η εισαγωγή της πρόκλησης πτυέλων στην µελέτη της φλεγµονώδους 

αντίδρασης που παρατηρείται στους αεραγωγούς σε διάφορα νοσήµατα. Η 

µέθοδος αυτή έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα αφού δίνει πολύτιµες πληροφορίες 

χωρίς να είναι µια επεµβατική µέθοδος. Η µέθοδος αυτή είναι απλή και εύκολα 

επαναλαµβανόµενη. Φαίνεται πως είναι επίσης και ασφαλής. Η ασφάλεια της 

µεθόδου έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών προσφάτων δηµοσιεύσεων 

(80,83,94,114,115). Μέχρι σήµερα δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θάνατο ή για 

άµεση ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκοµείο σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 

δοκιµασία πρόκλησης πτυέλων. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρόκλησης 

πτυέλων µπορεί να παρατηρηθεί βρογχόσπασµος ο οποίος είναι πλήρως 

αναστρέψιµος µε την µε την λήψη εισπνεόµενων βρογχοδιασταλτικών. 

 

Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στον καθορισµό των παραγόντων εκείνων που 

µπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της µεθόδου.  Οι δυσκολίες αυτές 

αυξάνονται  λόγω της ποικιλίας που παρατηρείται στις διάφορες µελέτες στην 

µεθοδολογία της πρόκλησης και στον πληθυσµό µελέτης. Οι παράγοντες που 

µπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της µεθόδου είναι: η προηγηθείσα 

θεραπεία µε β2 διεγέρτες (85), η κατάσταση των αεραγωγών πριν την πρόκληση, 

κατάχρηση β2  διεγερτών (116), η απόδοση του νεφελοποιητή, η συγκέντρωση 

του διαλύµατος, η διάρκεια της νεφελοποίησης, κ.α. Η εκτίµηση της κατάστασης 

του ασθενή γίνεται µε την FEV1  ή µε το PEF (ροόµετρο). Όπως ήδη αναφέραµε 

µια πτώση µεγαλύτερη του 20% αποτελεί ένδειξη για διακοπή της πρόκλησης. 
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Υπάρχουν διάφορες γνώµες για το πότε πρέπει να διακοπεί για  λόγους 

ασφαλείας η δοκιµασία της πρόκλησης και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός 

ότι οι περισσότεροι ασθενείς ανέχονται καλά την πρόκληση. Άλλοι υποστηρίζουν 

την διακοπή όταν η FEV1 παρουσιάσει µείωση>10-20% άλλοι όταν η PEF 

µειωθεί>10% ή όταν εµφανιστούν συµπτώµατα. Οποιαδήποτε στιγµή κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας προκληθεί δύσπνοια θα πρέπει να µετρηθεί η 

FEV1.Παρόλα αυτά υπάρχει ιδιαίτερος προβληµατισµός για τους ασθενείς που 

δεν παρουσιάζουν δύσπνοια παρά την µεγάλη πτώση της FEV1, για αυτόν τον 

λόγο προτείνεται η µέτρηση ανά σύντοµα χρονικά διαστήµατα (117).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 
1. Η διαδικασία πρόκλησης πτυέλων είναι µία µέθοδος ασφαλής. Ο κίνδυνος 

βρογχόσπασµου είναι υπαρκτός δεν είναι όµως επικίνδυνος εάν ληφθούν τα 

απαραίτητα µέτρα. Το προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την πρόκληση θα πρέπει 

να είναι ιδιαίτερα εκπαιδευµένο και να έχει αρκετή εµπειρία. Μπορεί έτσι να 

χρειαστεί εκπαίδευση η οποία θα µπορούσε να γίνει σε κάποιο εξειδικευµένο 

κέντρο. 

2. Ένας ιατρός θα πρέπει πάντα να είναι σε ετοιµότητα για την περίπτωση 

που θα προκύψει ανάγκη. 

3. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη υγιεινή και αποστείρωση του εξοπλισµού. 

Το διάλυµα θα πρέπει να είναι αποστειρωµένο. Οι σωλήνες και τα υπόλοιπα 

τµήµατα του νεφελοποιητή που έρχονται σε επαφή µε τον ασθενή θα πρέπει να 

είναι αποστειρωµένα. 

4. Όταν η πρόκληση γίνεται σε έναν χώρο υψηλού κινδύνου µετάδοσης 

φυµατίωσης ή άλλων παθογόνων θα πρέπει να γίνεται σε αποµονωµένο χώρο. 

5. Βρογχοδιαστολή θα πρέπει να πραγµατοποιείται προτού ξεκινήσει η 

πρόκληση. 

6. Είναι αποδεκτή η χρήση είτε µιας σταθερής συγκέντρωσης υπέρτονου 

διαλύµατος (3% ή 4.5%) είτε µιας σταδιακά αυξανόµενης συγκέντρωσης 

υπέρτονου διαλύµατος (3%, 4%, 5%). Επιπλέον τροποποιήσεις µπορούν να 

γίνουν σε ασθενείς µε σοβαρή αποφρακτική νόσο ή µη ελεγχόµενα συµπτώµατα 

για παράδειγµα η πρόκληση µπορεί να ξεκινήσει µε διάλυµα 0.9% NaCl. 

7. ∆ιακοπή της νεφελοποίησης, εάν υπάρξει πτώση της FEV1  >20%  ή εάν 

υπάρξουν συµπτώµατα. 
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8. Σε µελέτες που γίνονται στο ίδιο άτοµο η συγκέντρωση του διαλύµατος 

καθώς και ο χρόνος πρόκλησης θα πρέπει να είναι σταθερά και 

επαναλαµβανόµενα.  
9. Έπειτα από κάθε περίοδο νεφελοποίησης θα πρέπει να γίνεται µέτρηση της 

FEV1 . 
10. Ο ασθενής αφού πρώτα αποβάλλει το σάλιο θα δώσει τα πτύελα. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 

ΠΤΥΕΛΩΝ 

 

Μέχρι τώρα για την εκτίµηση των διαφόρων πνευµονοπαθειών χρησιµοποιούνται 

οι πνευµονικές λειτουργίες, η κλινική συµπτωµατολογία και οι εργαστηριακές 

εξετάσεις. Με την τεχνική της πρόκλησης πτυέλων λαµβάνονται πληροφορίες για 

τους αεραγωγούς. Πιθανόν στο µέλλον να βρεθούν διάφοροι δείκτες στα πτύελα 

που να αυξάνουν την δυνατότητα εκτίµησης αλλά και παρακολούθησης της 

νόσου. 

 

Η τεχνική της πρόκλησης πτυέλων έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως στο άσθµα και 

στην Χ.Α.Π. Φαίνεται όµως ότι παρέχει ιδιαίτερα σηµαντικές πληροφορίες 

σχετικά µε την παθογένεση και άλλων νοσηµάτων του πνεύµονα όπως λοιµώξεις, 

καρκίνος πνεύµονα, διάµεσες πνευµονοπάθειες, κ.α. Η πρόωρη ανίχνευση σε 

καπνιστές, του καρκίνου του πνεύµονα είναι καθοριστική για την περαιτέρω 

πορεία της νόσου. Η κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων οδήγησε σε πρόωρη 

διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα σε διάφορες µελέτες γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσµα την βελτίωση της 5ετούς επιβίωσης (118,119,120). Πρόσφατες 

µελέτες έδειξαν ότι µε την τεχνική της πρόκλησης πτυέλων είναι δυνατή η 
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ανίχνευση του καρκίνου σε µοριακό επίπεδο, αρκετά χρόνια προτού εκδηλωθεί 

κλινικά (121,122).  

 

Μέχρι σήµερα η βρογχοσκόπηση και το βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα αποτελούν 

µέθοδο εκλογής  για την µελέτη αρκετών πνευµονικών νοσηµάτων. Ο λόγος 

CD4+/CD8+ και τα επίπεδα του TNF-α στα κατόπιν προκλήσεως παραχθέντα 

πτύελα φαίνεται να συνδέονται στενά µε τα αντίστοιχα που ανευρίσκονται στο 

BAL σε ασθενείς µε σαρκοείδωση (123). Ως εκ τούτου τα κατόπιν προκλήσεως 

παραχθέντα πτύελα µπορούν να αντικαταστήσουν το ΒΑL παρέχοντας µας 

σηµαντικές πληροφορίες για την πορεία της σαρκοείδωσης (124,125). Η 

αντικατάσταση του BAL από τα πτύελα θα αποτελέσει µια σηµαντική πρόοδο 

αφού πρόκειται για µέθοδο απλή, µη επεµβατική και εύκολα επαναλήψιµη.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σαρκοείδωση είναι µια χρόνια συστηµατική νόσος αγνώστου αιτιολογίας η 

οποία µπορεί να προσβάλλει αρκετά όργανα και ιδιαίτερα τον πνεύµονα. 

Σύµφωνα µε την ΑTS/ERS/WASOG η διάγνωση βασίζεται σε κλινικά, 

ακτινολογικά και ιστολογικά ευρήµατα (2).Η χρήση του βρογχοσκοπίου υπήρξε 

καθοριστική αφού οδήγησε στην λήψη βρογχικής και διαβρογχικής βιοψίας, 

διαβρογχικής αναρρόφησης υλικού λεµφαδένα µε βελόνη, βρογχοκυψελιδικού 

εκπλύµατος και κυττάρων από το κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα (126). H 

βρογχοσκόπηση παρότι είναι µια τεχνική ασφαλής, δεν είναι εύκολη στην χρήση 

αφού θεωρείται επεµβατική µέθοδος και για αυτόν τον λόγο δεν είναι καλά 

ανεκτή από τον ασθενή. Πολύ συχνά υπάρχουν προβλήµατα αφού αρκετοί 

ασθενείς δεν µπορούν να συνεργαστούν (127). Παρότι η διαγνωστική αξία του 

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος αµφισβητείται από αρκετούς µελετητές (32,128), 

το βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα χρησιµοποιείται ως κύριο εργαλείο για την 

εκτίµηση των διάµεσων πνευµονοπαθειών (32,129).  

 

Η τεχνική της πρόκλησης πτυέλων έχει προταθεί ως µια εύκολη, ασφαλής µη 

επεµβατική µέθοδος, χρήσιµη στην διάγνωση και  παρακολούθηση του άσθµατος 

(130). Η µελέτη  αυτή σκοπό είχε την χρήση της µεθόδου πρόκλησης πτυέλων 

προκειµένου να διαπιστωθεί εάν αυτή η µέθοδος µπορεί να δώσει αποτελέσµατα  

συγκρίσιµα  µε αυτά που προκύπτουν από άλλες επεµβατικές µεθόδους όπως το 

BALF (131). Την τελευταία δεκαετία η µέθοδος της πρόκλησης πτυέλων 

χρησιµοποιείται προκειµένου να εκτιµηθεί η φλεγµονή των αεραγωγών. Η χρήση 

της διαρκώς αυξάνεται λόγω του ότι πρόκειται για µέθοδο εύκολη, αξιόπιστη, µη 

επεµβατική και εύκολα επαναλήψιµη. 
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Πρόσφατα η τεχνική της πρόκλησης πτυέλων χρησιµοποιήθηκε σε µικρό αριθµό 

ασθενών για την µελέτη των διάµεσων πνευµονοπαθειών (124,127,132),όπως   

την σαρκοείδωση (133,134),  την πνευµονιοκοκκίωση (135), την νόσο του Crohn 

(136), και τις άλλες µη κοκκιωµατώδεις διάµεσες πνευµονοπάθειες (124). Ο 

ακριβής ρόλος της πρόκλησης πτυέλων στην διάγνωση και εκτίµηση της 

δραστηριότητας της νόσου δεν έχει ακόµη επακριβώς καθορισθεί στις διάµεσες 

πνευµονοπάθειες και πιο συγκεκριµένα στην σαρκοείδωση. Η γνώµη των 

περισσοτέρων ερευνητών είναι ότι η µέθοδος της πρόκλησης πτυέλων είναι µια 

πολλά υποσχόµενη τεχνική που µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην εκτίµηση 

των διάµεσων πνευµονοπαθειών. Ο διαγνωστικός ρόλος της µεθόδου δεν έχει 

ακόµη καθορισθεί για αυτόν τον λόγο µέχρι σήµερα θα πρέπει να χρησιµοποιείται 

ως µια επικουρική της βρογχοσκόπησης µέθοδο για την διάγνωση και την κλινική 

παρακολούθηση ασθενών µε σαρκοείδωση. 

 

Υπόθεση: H εκτίµηση της δραστηριότητας της νόσου και η θεραπευτική αγωγή 

που θα ακολουθηθεί αποτελεί ένα κρίσιµο  ερώτηµα. Υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι 

εκτίµησης της δραστηριότητας της νόσου βασισµένοι σε κλινικο-εργαστηριακές 

παραµέτρους οι οποίες πολλές φορές είναι επεµβατικού χαρακτήρα π.χ. 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BAL). Θα ήταν χρήσιµο να βρεθεί ένας τρόπος 

εκτίµησης της δραστηριότητας και της βαρύτητας της νόσου, ο οποίος να είναι 

µη επεµβατικός, επαναλήψιµος, και εύκολα ανεκτός από τον ασθενή. 

 

Η µελέτη των διαφόρων δεικτών φλεγµονής στα κατόπιν προκλήσεως 

παραχθέντα πτύελα έχει αποδειχτεί χρήσιµη σε νοσήµατα του κατώτερου 

αναπνευστικού, όπως βρογχικό άσθµα, χρονία αποφρακτική πνευµονοπάθεια, 

κυστική ίνωση, βρογχεκτασίες κ.α.   

 



 
 

105

Η υπόθεση µας είναι ότι εκκρίσεις προερχόµενες από το κατώτερο αναπνευστικό, 

ασθενών µε σαρκοείδωση αντανακλούν τις φλεγµονώδεις διεργασίες. Η 

συσχέτιση των ευρηµάτων των προκλητών  πτυέλων µε εκείνα του BALF θα 

επιβεβαιώσει την υπόθεση µας και θα προσφέρει πιθανόν µια καινούργια µέθοδο 

εκτίµησης της παθογένειας και της εξέλιξης της νόσου. 

 

Σκοπός της µελέτης:  Να ερευνηθεί κατά πόσον µπορούν να ληφθούν 

πληροφορίες για την δραστηριότητα και την βαρύτητα της νόσου µε την χρήση 

απλούστερων τεχνικών όπως είναι η εξέταση των πτυέλων, σε σύγκριση µε 

επεµβατικές τεχνικές όπως είναι η βρογχοσκόπηση και η λήψη 

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος. Πιο συγκεκριµένα σκοπός της µελέτης ήταν η 

σύγκριση του κυτταρικού πληθυσµού και των υποπληθυσµών των Τ 

λεµφοκυττάρων σε προκλητά πτύελα και βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα ατόµων µε 

σαρκοείδωση και οµάδας ελέγχου. 
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ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

Ασθενείς: Στην παρούσα µελέτη έλαβαν µέρος 20 ασθενείς µε σαρκοείδωση (12 

γυναίκες και 8 άνδρες, µέσης ηλικίας 46 ετών) Σε όλους τους ασθενείς η 

διάγνωση και παρακολούθηση γινόταν στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 

Ηρακλείου. ∆ύο από τους ασθενείς ήταν καπνιστές, ενώ 18 ήταν µη καπνιστές. Η 

διάγνωση έγινε σύµφωνα µε την ATS/ERS/WASOG (2) και στηρίχτηκε στο 

ιστορικό, στην συµπτωµατολογία, στην ακτινογραφία θώρακος, στην 

υπολογιστική τοµογραφία, στο σπινθηρογράφηµα µε Ga67 καθώς και σε 

εργαστηριακές εξετάσεις (ACE). Όλοι οι ασθενείς είχαν διαβρογχική ή ανοικτή 

βιοψία µε ιστοπαθολογική απόδειξη παρουσίας επιθηλιοειδών, µη 

τυροειδοποιηµένων κοκκιωµάτων. Η διάγνωση της σαρκοείδωσης τέθηκε ύστερα 

από αποκλεισµό άλλων νοσηµάτων. 

 

Σύµφωνα µε την ακτινολογική ταξινόµηση 8 ασθενείς είχαν τύπου I 

σαρκοείδωση (µόνο λεµφαδενοπάθεια), 7 τύπου II (λεµφαδενοπάθεια και 

πνευµονικές διηθήσεις), και 5 τύπου III (µόνο πνευµονικές διηθήσεις). 

 

Ο πληθυσµός ελέγχου περιελάµβανε 10 υγιείς εθελοντές (5 γυναίκες, 5 άνδρες) 

µέσης ηλικίας 39 ετών που ήταν ικανοί να παράγουν σηµαντική ποσότητα 

πτυέλων µε την βοήθεια της πρόκλησης. Όλα τα άτοµα που συµµετείχαν στην 

µελέτη δεν παρουσίαζαν λοίµωξη αναπνευστικού για τουλάχιστον 6 εβδοµάδες 

πριν την έναρξη της διαδικασίας. Επίσης δεν είχαν λάβει αντιβιοτικά η 

κορτικοστεροειδή από του στόµατος κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Όλοι 

οι συµµετέχοντες στην µελέτη έδωσαν την συγκατάθεση τους. Τα 
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χαρακτηριστικά ασθενών και φυσιολογικών ατόµων καταγράφονται στον πίνακα 

1.   

 
 

Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά και σπιροµετρικά χαρακτηριστικά ασθενών 
µε σαρκοείδωση και οµάδας ελέγχου.  
 
 
 

Χαρακτηριστικά Ασθενείς µε 
Σαρκοείδωση 

Οµάδα ελέγχου 

Αριθµός 20 10 

Φύλο:Άνδρες/γυναίκες  12/8 5/5 

Ηλικία 46 (25-65)  39 (26-60). 

Καπνιστές/µηκαπνιστές  2/20 1/10 
FVC, % pred 92+7.2  103+13.7 

FEV1, % pred 91.1+6.4  101.1 +19 

FEV1/FVC,%pred 94.6+ 6.3 100.3+8.6 

K, CO % pred 83+8.2 96+6.3 
Ακτινολογικό στάδιο 
(n) 

Ι:8 
II:7 
III:5 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

 

Σε όλους, ασθενείς και υγιείς πραγµατοποιήθηκε σπιροµέτρηση µε την βοήθεια 

ενός συστήµατος υπολογιστή (MasterLab,Jaeger 2.12,Germany).Oι µετρήσεις 

έγιναν σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αµερικανικής 

Πνευµονολογικής Εταιρείας (ATS), και ακολουθήθηκαν συγκεκριµένα 

πρωτόκολλα (137). Όλοι οι ασθενείς αλλά και οι υγιείς που υποβλήθηκαν σε 

σπιροµέτρηση δεν είχαν λάβει  βρογχοδιασταλτικά για τουλάχιστον 12 ώρες πριν 

την σπιροµέτρηση. Η καλύτερη από τρεις διαδοχικές µετρήσεις, επιλέχθηκε ως 

σπιροµέτρηση αναφοράς.  

 

Παρακολούθηση της πνευµονικής λειτουργίας µε την σπιροµέτρηση 

πραγµατοποιήθηκε τόσο στην αρχή (προτού ξεκινήσει η διαδικασία της 

πρόκλησης πτυέλων) όσο και κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Η 

παρακολούθηση κατά την διάρκεια της πρόκλησης έγινε για λόγους ασφαλείας 

προκειµένου να αποφευχθεί πιθανός υπερβολικός βρογχόσπασµος. Σπιροµέτρηση 

πραγµατοποιήθηκε πριν την έναρξη της πρόκλησης καθώς και κατά την διάρκεια 

της πρόκλησης σε σταθερά χρονικά διαστήµατα, και πιο συγκεκριµένα κάθε 5-10 

λεπτά. Επιπλέον σπιροµετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν, όταν οι ασθενείς 

παρουσίαζαν συµπτώµατα όπως δύσπνοια. Η εκτίµηση της πνευµονικής 

λειτουργίας έγινε µε σπιροµέτρηση και όχι µε ροόµετρο, λόγω της χαµηλής 

ευαισθησίας του τελευταίου. Επίσης σπιροµέτρηση πραγµατοποιήθηκε και στα 

πρώτα λεπτά µετά την έναρξη της νεφελοποίησης, προκειµένου να ανιχνευθούν 

άτοµα µε πιθανή ευαισθησία στο υπέρτονο διάλυµα. Πιο συγκεκριµένα η FEV1  

καταγράφεται κάθε 5 λεπτά κατά την διάρκεια της νεφελοποίησης. Επίσης  
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καθόλη την διάρκεια της πρόκλησης παρακολουθείται µε οξύµετρο ο κορεσµός 

οξυγόνου. 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ 

 

Η διαδικασία της πρόκλησης πτυέλων πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια ενός 

κατάλληλου νεφελοποιητή (Ultraneb 2000,De Vilbiss, Somerset, PA, USA).Ο 

νεφελοποιητής είχε έναν µέσο όγκο εξόδου περίπου 1.5 ml/min και παρήγαγε 

σωµατίδια µέσης διαµέτρου 4.5µm. Οι ασθενείς εισπνέανε, µέσω του 

νεφελοποιητή υπέρτονο διάλυµα NaCl. Προτιµήθηκε η χρήση υπέρτονου 

διαλύµατος λόγω της µεγαλύτερης αποδεδειγµένης αποτελεσµατικότητας του 

υπέρτονου, σε σχέση µε το ισότονο στην πρόκληση πτυέλων. Στον νεφελοποιητή 

τοποθετήθηκε υπέρτονο διάλυµα 3.5%. Η νεφελοποίηση πραγµατοποιήθηκε σε 

θερµοκρασία δωµατίου (20-25ο C) µε την βοήθεια ενός σωλήνα 100cm,  

εσωτερικής  διαµέτρου 22mm. Όλοι οι συµµετέχοντες στην διαδικασία είχαν 

κλειστή την µύτη τους και εφάρµοζαν το στόµα τους καλά στην άκρη του 

σωλήνα. Πραγµατοποιούντο τρία διαστήµατα επτά λεπτών, εισπνοής του 

υπέρτονου διαλύµατος. Σε κάθε νέο διάστηµα γινόταν αλλαγή του υπέρτονου 

διαλύµατος. Μετά από κάθε περίοδο εισπνοής του υπέρτονου διαλύµατος, 

εζητείτο από τον ασθενή να  φυσήξει την µύτη του και να  ξεπλύνει το στόµα του 

µε καθαρό νερό, προκειµένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 

επιµόλυνση. Μετά ενθαρρύναµε τον ασθενή να προσπαθήσει να βήξει 

προκειµένου να αποβάλλει τα πτύελα, τα οποία παράχθηκαν κατά την διαδικασία. 

Προκειµένου να περιοριστεί η επιµόλυνση λόγω του σάλιου, ζητούνταν από τον 

ασθενή να προσπαθήσει να συλλέξει ξεχωριστά πτύελα και σάλιο. Ο ασθενής 

έδινε τα πτύελα σε ένα αποστειρωµένο δοχείο, το οποίο διατηρούνταν σε πάγο. Η 

διαδικασία της πρόκλησης σταµατούσε µετά από τρεις περιόδους νεφελοποίησης 
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διάρκειας 7 λεπτών. Ή  νωρίτερα εάν τα παραχθέντα πτύελα ήταν ικανοποιητικά 

σε ποσότητα και ποιότητα, εάν υπήρχε πτώση της FEV1  µεγαλύτερη από το 20% 

της αρχικής τιµής ή εάν υπήρχαν συµπτώµατα. Από τους ασθενείς εζητούντο να 

προσπαθήσουν να δώσουν πτύελα όχι µόνο κατά το τέλος των αντιστοίχων 

χρονικών περιόδων, αλλά και οποτεδήποτε αισθάνονταν την ανάγκη. Η µέση 

διάρκεια της δοκιµασίας πρόκλησης πτυέλων ήταν 16.2+1.7min. 

 

Οι ασθενείς ήταν νηστικοί µερικές  ώρες πριν την πρόκληση προκειµένου να 

περιοριστεί ο κίνδυνος ναυτίας και εµετού. Tα πτύελα που ορισµένες φορές 

δίδονταν από τους ασθενείς αυτόµατα, δεν χρησιµοποιήθηκαν στην περαιτέρω 

ανάλυση λόγω της χαµηλής βιωσιµότητας των κυττάρων αλλά και της φτωχής 

ποιότητας. Όλα τα πτύελα προήλθαν µε την τεχνική της νεφελοποίησης. Από 

όλους τους ασθενείς ζητήθηκε η εισπνοή να είναι κανονική, χωρίς υπερβολές, 

ούτε ρηχή ούτε βαθιά ώστε να υπάρχει µια σχετική οµοιογένεια. 

 

Σε όλους τους συµµετέχοντες στην διαδικασία είχε δοθεί ένα ενηµερωτικό 

φυλλάδιο το οποίο κατέγραφε την όλη διαδικασία. Σκοπός του φυλλαδίου αυτού 

ήταν η εξοικείωση του ασθενή µε την διαδικασία και κατά συνέπεια η επίτευξη 

µιας καλής συνεργασίας.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΕΛΩΝ 

Η επεξεργασία του δείγµατος άρχιζε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και 

οπωσδήποτε µέσα σε 1 ώρα από το τέλος της πρόκλησης. Η γρήγορη ανάλυση 

του δείγµατος εξασφάλιζε καλή ποιότητα πτυέλων καθώς και υψηλή 

βιωσιµότητα. Το δείγµα από την λήψη έως την έναρξη της επεξεργασίας 

παρέµενε σε πάγο. Από το συνολικό δείγµα αφαιρούνταν µε προσοχή µε την 

βοήθεια λαβίδας, όλα τα βύσµατα βλέννης. Η διαδικασία  του διαχωρισµού αυτού 

γινόταν µε την χρήση ανεστραµµένου µικροσκοπίου (138,139). Ο διαχωρισµός 

ήταν σηµαντικός αφού έτσι περιορίζονταν ο αριθµός των επιθηλιακών κυττάρων 

και η επιµόλυνση µε σίελο. Γινόταν αναγραφή των χαρακτηριστικών του 

δείγµατος και του ακριβούς βάρους που προέκυπτε µετά από ζύγιση σε ζυγό 

ακριβείας. 

 

Η απόλυτη οµογενοποίηση του δείγµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική και 

επιτυγχάνονταν µε την χρήση διθειοθειτρόλης (DTT, Sputalysin, Calbiochem 

Corp, San Diego, CA, USA). Με την χρήση της διθειοθειτρόλης γίνεται 

διάσπαση των δισουλφιδικών δεσµών µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση των 

κυττάρων και την οµογενοποίηση του δείγµατος. Προτιµήθηκε η χρήση DTT  για 

την επίτευξη της απελευθέρωσης των κυττάρων λόγω της µεγάλης 

αποτελεσµατικότητας της  αλλά και λόγω του ότι δεν επηρεάζει τον αριθµό των 

κυττάρων. Παρασκευάζονταν 10 ml DDT σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή αναµιγνύοντας ένα µέρος από το αρχικό διάλυµα DDT µε 9 µέρη 

αποσταγµένου ύδατος. Στην συνέχεια το δείγµα ανακινούνταν για µερικά 

δευτερόλεπτα. Κατόπιν προσθέταµε στο δείγµα πτυέλων DDT σε όγκο διπλάσιο 

από το αρχικό ακριβές βάρος του δείγµατος πτυέλων. Ακολουθούσε ανάµειξη µε  
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πιπέτα Παστέρ για οµογενοποίηση. Στην συνέχεια το δείγµα τοποθετούντο σε 

λουτρό ύδατος (θ=37O C) για 15 περίπου λεπτά. Περιοδικά ανακινούνταν στο 

Vortex για καλύτερη οµογενοποίηση. Στην συνέχεια το µείγµα διαλύονταν 

επιπλέον µε διάλυµα PBS, σε όγκο ίσο µε τον όγκο  πτυέλων και  DTT   µαζί. 

Ανακινούσαµε για 15 sec σε Vortex. Tο δείγµα στην πορεία διηθούνταν σε 

φίλτρο νάιλον 48µm (Τhompson, Ontario, Canada) προκειµένου να 

αποµακρυνθούν και τα τελευταία υπολείµµατα βλέννης. Στην συνέχεια παίρναµε 

10µl δείγµατος και το επωάζαµε για 5 λεπτά µε trypan blue. Στρώναµε ένα 

πλακάκι και µετράγαµε τον συνολικό αριθµό των κυττάρων, καθορίζοντας το 

ποσοστό των ζώντων και το ποσοστό των επιθηλιακών κυττάρων. Στην συνέχεια 

το διάλυµα εφυγοκεντρούντο στις 400 στροφές για 5 λεπτά. Το εναιώρηµα των 

κυττάρων επαναδιαλύονταν έτσι ώστε να επιτευχθεί συγκέντρωση κυττάρων 

0.75x 106  /ml. Κατόπιν παρασκευάζαµε τα πλακάκια τοποθετώντας 50µl 

εναιώρηµα στα σωληνάρια της κυτταροφυγόκεντρου (Aerospray, Wescor, Utah,  

USA). ∆υο πλακάκια βάφτηκαν µε χρώση May Grunewald Giemsa ως εξής: 5 

λεπτά µεθανόλη, 5 λεπτά May Grunewald, 8 λεπτά Giemsa. Οι χρωστικές ήταν 

πάντα καινούργιες.  Προχωρούσαµε σε προσδιορισµό των κυττάρων µε την 

βοήθεια της χρώσης May Grunewald Giemsa και πιο συγκεκριµένα µετράγαµε 

400 περίπου µη πλακώδη κύτταρα και προσδιορίζαµε το ποσοστό των 

µακροφάγων, των λεµφοκυττάρων, των πολυµορφοπύρηνων κ.α. Στις εικόνες 1,2 

απεικονίζονται λεµφοκύτταρα πτυέλων. Η µέτρηση πραγµατοποιούνταν  από δύο 

παρατηρητές. Ο µέσος όρος των δύο υπολογισµών χρησιµοποιήθηκε για τον 

υπολογισµό του απόλυτου αριθµού κυττάρων. Από τα δείγµατα που στρώθηκαν 

στα πλακάκια θεωρήθηκαν κατάλληλα µόνο αυτά που παρουσίαζαν βιωσιµότητα 

>70% και αυτά που είχαν επιθηλιακά κύτταρα σε ποσοστό <20%. Τα υπόλοιπα 
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πλακάκια (χωρίς χρώση) µονιµοποιήθηκαν µε ακετόνη και διατηρήθηκαν στους -

80O C. 

∆ιέγερση των κυττάρων προκειµένου να γίνουν οι µετρήσεις των Τh1-Th2 

πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση PMA-ionomycin.  300µl από το εναιώρηµα 

κυττάρων των πτυέλων χρησιµοποιήθηκε για κυτταροµετρία ροής µε την βοήθεια 

της χρήσης αντισωµάτων άντι-CD45+(Pcy), άντι-CD3+(PE) και άντι-

CD4+(FITC) και άντι-CD8+(FITC). Για την µελέτη των Τh1-Τh2 

χρησιµοποιήθηκε άντι-IFNγ(FITC) και άντι-IL-4(PE). Η εικόνα 3,4 απεικονίζει 

αντίστοιχα κυτταροµετρία ροής και ιστόγραµµα.  

 

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ- ΛΗΨΗ ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙ∆ΙΚΟΥ  ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ 

 

Η λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος πραγµατοποιήθηκε δυο εβδοµάδες µετά 

την πρόκληση πτυέλων, µε την βοήθεια ινοβρογχοσκοπίου. Η βρογχοσκόπηση 

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες .Ασθενείς µε FEV1 

µικρότερη από 1 L και PaO2 <60mmHg αποκλείστηκαν από την µελέτη. Σε 

όλους τους ασθενείς χορηγήθηκαν  0.5 mg ατροπίνης, ενώ χρησιµοποιήθηκε και 

ξυλοκαίνη 4% για την αναισθησία των αεραγωγών. Οξυγόνο χορηγήθηκε καθόλη 

την διάρκεια της βρογχοσκόπησης καθώς και για µικρό χρονικό διάστηµα µετά 

το τέλος αυτής. Παρακολούθηση του κορεσµού του οξυγόνου καθώς και του 

ηλεκτροκαρδιογραφήµατος πραγµατοποιήθηκε κατά την διαδικασία της 

βρογχοσκόπησης. Μετά την χορήγηση  ξυλοκαίνης τοπικά το ινοβρογχοσκόπιο 

εισέρχονταν στην µύτη και στην συνέχεια προωθούνταν στην τραχεία. Αρχικά 

γινόταν επισκόπηση του τραχειοβρογχικού δέντρου και στην συνέχεια το 

ινοβρογχοσκόπιο ενσφηνώνονταν όσο πιο περιφερικά ήταν εφικτό, σε 

υποτµηµατικό βρόγχο. Η καλύτερη επιλογή του χώρου έκπλυσης είναι ο δεξιός 

µέσος λοβός και η γλωσσίδα  διότι έχουν την καλύτερη επαναφορά κυττάρων και 
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υγρού.  Χρησιµοποιούνταν φυσιολογικός  ορός  θερµοκρασίας 370 C, ο οποίος  

διοχετεύονταν µέσω του βρογχοσκοπίου. Η  συνήθης ποσότητα ήταν περίπου 180 

ml και χορηγήθηκε σε κλάσµατα των 40-50ml. O λόγος που επιλέχθηκε 

ποσότητα ίση µε 180ml στο σύνολο ήταν η γνώση του ότι µικρότερες ποσότητες 

δεν ήταν επαρκείς για την λήψη αντιπροσωπευτικού υλικού, ενώ αντίθετα 

µεγαλύτερες ποσότητες των 250-300ml, αυξάνουν την πιθανότητα επιπλοκών. Το 

ποσοστό επαναφοράς του υγρού ήταν πάνω από 60% του αρχικού όγκου σε 

όλους τους ασθενείς. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ 

Mετά την βρογχοσκόπηση το δείγµα  προωθούνταν άµεσα στο εργαστήριο και  

φυλάσσονταν σε πάγο µέχρι την µεταφορά του στον χώρο επεξεργασίας. Το 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα που λαµβάνονταν µε την βρογχοσκόπηση διηθούνταν 

διαµέσου ενός φίλτρου νάιλον ( Thompson,Ontario, Canada). Ακολουθούσε ήπια 

ανάµειξη µε πιπέτα µε ευρύ στόµιο και φυγοκέντρηση σε 400g για 15 λεπτά σε 

θερµοκρασία 40 C. Στην συνέχεια γίνονταν προσδιορισµός του συνολικού 

αριθµού των κυττάρων ανά ml υγρού. Ακολουθούσε αραίωση µε διάλυµα PBS 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η τελική συγκέντρωση των 106κυττάρων/ml. 

Παρασκευάζονταν σε κυτταροφυγόκεντρο πλακάκια, δύο εκ των οποίων 

λαµβάναν χρώση May Grunwald Giemsa. Mε την χρώση αυτή επιτυγχάνονταν ο 

προσδιορισµός του κυτταρικού τύπου, δηλαδή των κυψελιδικών µακροφάγων, 

λεµφοκυττάρων, πολυµορφοπύρηνων, κ.α. Για τα υπόλοιπα πλακάκια 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία µε αυτή που περιγράφηκε στα πτύελα. 

Επιπρόσθετα 300µl από το εναιώρηµα κυττάρων του BALF χρησιµοποιήθηκε για 

κυτταροµετρία ροής. 
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ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ 

 

Τα δείγµατα που παρασκευάστηκαν µε τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω  

(πτυέλων και BAL) αναλύθηκαν σε έναν κυτταροµετρητή ροής (Εpics-

Elite,Coultronics, Louton, UK). Tα λεµφοκύτταρα εντοπίστηκαν µε την βοήθεια 

του CD45+ (πανλευκοκυτταρικός δείκτης). Αναλύθηκαν τουλάχιστον 105 

κύτταρα.  

Χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα µονοκλωνικά αντισώµατα προκειµένου να 

αναλυθούν τα αντίστοιχα ποσοστά των κυττάρων: 1)Pcy-5anti CD45+ 

(φυκοκυανικό), PEantiCD3+ (δηλ.φυκοερυθρίνης), FITC(φθορίζον 

ισοθειοκυάνιο) antiCD4+  και antiCD8+. Υπολογίστηκαν τα ποσοστά 

µονοχρωµατικών, διχρωµατικών, τριχρωµατικών κυττάρων .  

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Για την στατιστική ανάλυση όλων των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο Stats-Direct version 1.8.9 (Camcode:Cambridge,UK).Tα 

αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως  µέσες τιµές (σταθερή απόκλειση). Προκειµένου 

να αποδειχτεί η φυσιολογική κατανοµή των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το 

Shapiro-Wilk W test. Η σύγκριση των διαφορών µεταξύ σαρκοειδικών  και 

φυσιολογικών ατόµων πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση του Mann-Whitney test. 

H σύγκριση των διαφορών µεταξύ BALF και πτυέλων στην ίδια οµάδα έγινε µε 

το t-test όταν υπήρχε κανονική κατανοµή συχνοτήτων και σύµφωνα µε το 
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Wilcoxons test όταν η κατανοµή ήταν µη κανονική. Τιµές p<0.05 θεωρήθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές.  

 

                                 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Τα δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών αλλά και φυσιολογικών 

ατόµων αναφέρονται στον πίνακα 1. Οι ασθενείς µε σαρκοείδωση ήταν 

µεγαλύτερης ηλικίας από την οµάδα ελέγχου. Επίσης είχαν τιµές FEV1και FVC 

µικρότερες από τις αντίστοιχες των φυσιολογικών ατόµων. Οι διαφορές αυτές δεν 

ήταν στατιστικά σηµαντικές. Η διαδικασία της πρόκλησης πτυέλων καθώς και η 

βρογχοσκόπηση έγιναν καλά ανεκτές από όλο τον πληθυσµό µελέτης, χωρίς 

ανεπιθύµητες ενέργειες. Το ACE δεν διέφερε στατιστικά σηµαντικά µεταξύ 

αίµατος, ΒALF και πτυέλων σε ασθενείς µε σαρκοείδωση . 

 

Ο συνολικός αριθµός κυττάρων και ο κυτταρικός τύπος στο βρογχοκυψελιδικό 

έκπλυµα και στα πτύελα φαίνονται στον πίνακα 2. Όπως αναφέρθηκε και στην 

εισαγωγή για να χαρακτηριστεί ένα δείγµα πτυέλων κατάλληλο θα πρέπει τα 

κύτταρα του να έχουν βιωσιµότητα µεγαλύτερη από 70%. Η βιωσιµότητα των 

κυττάρων ξεπερνούσε το 70% σε όλα τα δείγµατα πτυέλων και δεν διέφερε 

µεταξύ ασθενών µε σαρκοείδωση και υγιών ατόµων (p=0.3).Στα πτύελα ασθενών 

µε σαρκοείδωση παρατηρήθηκε µια σηµαντική υπεροχή του συνολικού αριθµού 

κυττάρων  σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο αριθµό που παρατηρήθηκε στην οµάδα 

ελέγχου (6.5+1.3 προς 1.2+0.4,µε p<0.0001). Τα πολυµορφοπύρηνα δεν διέφεραν 

σηµαντικά στα πτύελα µεταξύ σαρκοειδικών και υγιών ατόµων (32.5+ 14.7 προς 

40+7.8). Τα λεµφοκύτταρα υπερείχαν σηµαντικά στα πτύελα σαρκοειδικών 

συγκρινόµενα µε τα πτύελα υγιών ατόµων (24+10.6 προς 1.1+ 0.9,p=0.0001).Τα 
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µακροφάγα αντίθετα ήταν  λιγότερα στα πτύελα ασθενών µε σαρκοείδωση σε 

σύγκριση µε τα υγιή άτοµα (ήταν 43.2+ 18.5 προς 58.1+ 7.8,p=0.031).Πίνακας 2 

(όλες οι τιµές αφορούν εκατοστιαία αναλογία). 

 

Σε ότι αφορά το βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα οι ασθενείς µε σαρκοείδωση είχαν 

µεγαλύτερο αριθµό συνολικών κυττάρων σε σύγκριση µε τους υγιείς (26.6+5.8 

προς 20.7+5.3, p<0.007). Τα λεµφοκύτταρα ήταν σηµαντικά πιο αυξηµένα στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα ασθενών µε σαρκοείδωση από ότι στους υγιείς 

(25+12προς 1.2+1.03, p<0.0001).Τα πολυµορφοπύρηνα δεν παρουσίαζαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές (4.9+3.2 προς 3.7+2.05).Τα µακροφάγα σε 

αντίθεση ήταν σηµαντικά λιγότερα στο BALF ασθενών µε σαρκοείδωση 

συγκρινόµενα µε τις αντίστοιχες τιµές υγιών ατόµων (69.4+ 12.6 προς 94.8+ 

1.4,p<0.0001).Πίνακας 2. 

 

 Σε ότι αφορά την σύγκριση πτυέλων και βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος 

ασθενών µε σαρκοείδωση προκύπτουν  τα εξής: η εκατοστιαία αναλογία των 

µακροφάγων ήταν σηµαντικά µικρότερη στα πτύελα από ότι στο BALF 

(p<0.0001). Το ποσοστό των πολυµορφοπύρηνων ήταν σηµαντικά µικρότερο στο 

BALF σε σύγκριση µε τα πτύελα (p<0.0001).∆εν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στο ποσοστό των λεµφοκυττάρων και των ηωσινόφιλων 

(p=0.693,p=0.247 αντίστοιχα).Πίνακας 2. 

 

Οι µέσες τιµές των Τ λεµφοκυτταρικών υποπληθυσµών σε πτύελα και BAL 

ασθενών µε σαρκοείδωση και υγιών ατόµων φαίνεται στον πίνακα 3. Μια 

σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε στα CD8 λεµφοκύτταρα πτυέλων µεταξύ 

σαρκοειδικών και υγιών ατόµων (p<0.002). O λόγος CD4+/CD8+ δεν διέφερε 

στατιστικά σηµαντικά µεταξύ πτυέλων και BAL σε ασθενείς µε σαρκοείδωση 
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(5.3+ 3.2 προς 4.56+3.7,p>0.253). Ανάλογα ευρήµατα παρατηρήθηκαν και στους 

υγιείς (1.7+0.4 προς 1.6+0.4, p>0.3). O λόγος CD4+/CD8+ ήταν >2.5 στα 

πτύελα, σε 17 ασθενείς µε σαρκοείδωση (85% του συνόλου των ασθενών), ενώ 

>4 ήταν σε 12 ασθενείς (60% του συνόλου των ασθενών). Ο λόγος CD4+/CD8+ 

στο αίµα ασθενών µε σαρκοείδωση ήταν 1.5+ 0.5 και δεν διέφερε στατιστικά 

σηµαντικά από τους υγιείς p> 0.3. 

 

Σηµαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε στα λεµφοκύτταρα  BAL και πτυέλων 

ασθενών µε σαρκοείδωση (r=0.616,p=0.004) Εικόνα 5. Επίσης στα 

CD4+(r=0.455,p=0.04),στα CD8+(r=0.488,p=0.03) καθώς και στον λόγο 

CD4+/CD8+ (r=0.7,p<0.001) σε ασθενείς µε σαρκοείδωση. Εικόνες 6,7,8,9 

αντίστοιχα. 

  

Σε ότι αφορά την αναλογία Τh1-Th2 φαίνεται να υπάρχει µια σηµαντική υπεροχή 

(p<0.001) των Τh1(IFN-γ) κυττάρων σε σχέση µε τα Τh2 (IL-4) τόσο στα πτύελα 

όσο και στο BAL ασθενών µε σαρκοείδωση. Επίσης δεν παρατηρείται στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των Τh1 στα πτύελα και στο BAL. Παρατηρείται 

επίσης µια καλή συσχέτιση των Th1 λεµφοκυττάρων µεταξύ BAL και πτυέλων 

ασθενών µε σαρκοείδωση( r=0.673,p=0.001). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Μέσες τιµές του συνόλου των κυττάρων καθώς και της 
ποσοστιαίας αναλογίας των κυττάρων σε πτύελα και BAL ασθενών µε 
σαρκοείδωση και φυσιολογικών ατόµων. 
  
  
 ΠΤΥΕΛΑ BALF 
Κυτταρικός 

τύπος  

Σαρκοείδωση

(n=20) 

Υγιείς  

(n=10) 

p  Σαρκοεί 

δωση  

(n=20) 

Υγιείς  

(n=10) 

p 

value 

TCC x 105/mL          6.5±1.3 1.2±0.4 0.0001 26.6±5.8* 20.7±5.3* 0.007 
Μακροφάγα, % 43.2±18.5 58.1±7.8 0.031 69.4±12.6* 94.8±1.4* 0.0001
Πολυµορφο      
π υρηνα, % 

32.5±14.7  40±7.8 NS 4.9±3.2* 3.7±2.05* NS 

Λεµφοκύτταρα, 
%  
 

 

          
24±10.6 

1.1±0.9 0.0001 25±12 1.2±1.03 0.0001

Ηωσινόφιλα % 0.2 ±0.4 0.8±0.6 0.02 0.6 ±1.4 0.3±0.4  NS 
 
 
 
Συντοµογραφίες : TCC: συνολικός αριθµός κυττάρων, *=στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µεταξύ πτυέλων και βρογχοκυψελιδικου 
εκπλύµατος σε άτοµα που ανήκουν στην ίδια οµάδα (p<0.05). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μέσες τιµές  T-λεµφοκυτταρικών υποπληθυσµών σε 
πτύελα και BAL ασθενών µε σαρκοείδωση και φυσιολογικών ατόµων. 
  

ΣΑΡΚΟΕΙ∆ΙΚΟΙ ΥΓΙΕΙΣ 
∆είγµα CD3+ CD4+ CD8+ CD4+/ 

CD8+ 
CD3+ CD4+ CD8+ CD4+/ 

CD8+

BAL 77±12.4¶ 56±16¶ 19.3±1 4.56±3.7¶ 63.8±9.1 30.3 
±8.8 

20.3±6 1.6±0.4 

IS 64±10.9¶ 48.7±14¶  11.7±6¶ 5.3±3.2¶ 78.8±5.8 36.1±9.6  22.7±8 1.7± 0.4

p* 0.009 NS 0.002 NS 0.002 NS NS NS 

 
 

* Paired t-test or Wilcoxon’s signed rank test.  

¶ p<0.01 (Mann-Whitney U test) µεταξύ ασθενών και υγιών.  
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Εικόνα 1:Πτύελα ασθενών µε σαρκοείδωση µετά από χρώση µε Μay-
Grunwald-Giemsa. Tα λεµφοκύτταρα απεικονίζονται µε το βέλος. 
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Εικόνα 2:Πτύελα ασθενών µε σαρκοείδωση µετά από χρώση µε Μay-
Grunwald-Giemsa. Tα λεµφοκύτταρα απεικονίζονται µε το βέλος. 
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Εικόνα 3. Κυτταροµετρία ροής .Στην εικόνα απεικονίζονται τα 
λεµφοκύτταρα. 
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Εικόνα 4. Εικόνα ιστογράµµατος κυτταροµετρίας ροής 



 
 

125

 
 

Lymphocytes in sputum (%)

Ly
m

ph
oc

yt
es

 in
 B

AL
F 

(%
)

0 10 20 30 40 50
0

10

20

30

40

50 n=20
r=0.616
p=0.004

 
 

 
 

Εικόνα 5. Συσχέτιση λεµφοκυττάρων µεταξύ πτυέλων και BALF 
ασθενών µε σαρκοείδωση.   
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Εικόνα 6. Συσχέτιση CD4+ µεταξύ πτυέλων και BALF ασθενών µε 
σαρκοείδωση.   
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Εικόνα7. Συσχέτιση CD8+ µεταξύ πτυέλων και BALF ασθενών µε 
σαρκοείδωση.   
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Εικόνα 8. Συσχέτιση CD4+/CD8+ µεταξύ πτυέλων και BALF 
ασθενών µε σαρκοείδωση.   
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ΕΕιικκόόνναα  99::  ΜΜέέσσεεςς  ττιιµµέέςς    CCDD44++  aanndd  CCDD88++  σσεε  BBAALLFF  κκααιι  ππττύύεελλαα  
αασσθθεεννώώνν  µµεε  σσααρρκκοοεείίδδωωσσηη..   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η έρευνα των διαφόρων νοσηµάτων δεν µπορεί να είναι ολοκληρωµένη εάν δεν 

είναι γνωστός ο παθογενετικός µηχανισµός. Φυσικά τα νοσήµατα του 

αναπνευστικού συστήµατος δεν µπορούν να αποτελούν εξαίρεση. ∆εν αποτελεί 

λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

τεχνικές προκειµένου να αξιολογηθεί η φλεγµονώδης διαδικασία που 

παρατηρείται στους αεραγωγούς. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

κατανόηση των πιο συχνών αναπνευστικών νοσηµάτων όπως του άσθµατος και 

της χρονίας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας. Η φλεγµονή λοιπόν των αεραγωγών 

αποτελεί τώρα πια ένα πολύ γνωστό χαρακτηριστικό των ανωτέρω νοσηµάτων 

και αποτελεί το επίκεντρο της θεραπευτικής στρατηγικής που ακολουθείται σε 

αυτούς τους ασθενείς. 

 

Οι πρώτες σηµαντικές παρατηρήσεις έγιναν στο άσθµα αποδεικνύοντας την  

ενεργό συµµετοχή ηωσινόφιλων, µαστοκυττάρων και Τ λεµφοκυττάρων. Με την 

βοήθεια του βρογχοσκοπίου, την λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος και 

βιοψίας αποδείχτηκε η ενεργός συµµετοχή στο άσθµα όχι µόνο ηωσινόφιλων, 

µαστοκυττάρων και Τ λεµφοκυττάρων αλλά και ινοβλαστών, ενδοθηλιακών και 

επιθηλιακών κυττάρων. Η επεµβατική κατά κάποιο τρόπο ιδιότητα του 

βρογχοσκοπίου περιόρισε αρχικά την έρευνα. Στην αρχή βρογχοσκόπηση γινόταν 

σε λίγα εξειδικευµένα κέντρα µε αποτέλεσµα να µην χρησιµοποιηθεί το 

βρογχοσκόπιο ως διαγνωστικό εργαλείο στην καθ’ ηµέρα πράξη. Επίσης θα  
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πρέπει να τονισθεί η δυσκολία που υπάρχει στην χρήση του βρογχοσκοπίου 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν µεγάλες κλινικές µελέτες. Eκ τότε έχουν γίνει 

σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να βρεθούν τρόποι εκτίµησης και 

αξιολόγησης διαφόρων αναπνευστικών νοσηµάτων. Η πιο πολλά υποσχόµενη 

µέθοδος φαίνεται να είναι η πρόκληση πτυέλων. 

 

Η δυνατότητα της µελέτης της φλεγµονής άλλαξε αισθητά µε την ανάπτυξη της 

τεχνικής της πρόκλησης πτυέλων. Η δοκιµασία πρόκλησης πτυέλων µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στην έρευνα αλλά και σαν ένα σηµαντικό κλινικό εργαλείο 

προκειµένου να πάρουµε πολύτιµες πληροφορίες για τις φλεγµονώδεις 

διαδικασίες. Η χρήση της πρόκλησης πτυέλων έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιµη 

σε ένα µεγάλο αριθµό νοσηµάτων του αναπνευστικού συστήµατος (άσθµα, 

χρονία αποφρακτική πνευµονοπάθεια, χρόνιος βήχας).Έχει αποδειχτεί να είναι 

µία ασφαλής, απλή και αξιόπιστη µη επεµβατική µέθοδος ιδιαίτερα χρήσιµη για 

την εκτίµηση της φλεγµονής των αεραγωγών. Λίγα είναι γνωστά για την χρήση 

της µεθόδου στις διάµεσες πνευµονοπάθειες αν και φαίνεται να παρέχει 

σηµαντικές πληροφορίες για νοσήµατα όπως η σαρκοείδωση και η αλλεργική 

κυψελιδίτιδα. 

 

Όπως ήδη αναφέραµε η σαρκοείδωση είναι µία συστηµατική νόσος η οποία 

χαρακτηρίζεται από την ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων. Ένας µεγάλος 

αριθµός εργαστηριακών και κυτταρικών βιολογικών δεικτών έχουν προταθεί  

προκειµένου να αξιολογηθεί εάν η νόσος είναι σε έξαρση (36,37,38). Ορισµένοι 

από αυτούς τους δείκτες ανιχνεύονται στον ορό  και άλλοι στο βρογχοκυψελιδικό 

έκπλυµα. Προς το παρών ο καλύτερος τρόπος εκτίµησης της νόσου εξακολουθεί 

να είναι η κλινική εικόνα . 
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 Πολύτιµες πληροφορίες για την διάγνωση αλλά και για την παρακολούθηση των 

ασθενών µπορούν να ληφθούν µε την µελέτη του βρογχοκυψελιδικού 

εκπλύµατος. Μέχρι σήµερα ο µοναδικός τρόπος προσέγγισης της φλεγµονής των 

αεραγωγών στην σαρκοείδωση ήταν η χρήση της βρογχοσκόπησης και 

κατ’επέκτασιν του βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος. Μέθοδος όµως που δεν 

πραγµατοποιείται παρά µόνο σε ορισµένα κέντρα. Η βρογχοσκόπηση δεν είναι 

πάντα ανεκτή από τον ασθενή γεγονός που περιορίζει σηµαντικά την χρήσης της 

παρότι πρόκειται για µέθοδο ασφαλή όταν πραγµατοποιείται από έµπειρο 

βρογχοσκόπο. Επίσης η µέθοδος της βρογχοσκόπησης έχει ορισµένους 

περιορισµούς: να µην υπάρχει ενεργός καρδιακή νόσος, η FEV1 να είναι 

µεγαλύτερη από 1.1Lt, η ηλικία των ασθενών να µην υπερβαίνει τα 65 έτη κ.α. 

Επιπλοκές µπορεί να παρατηρηθούν στο 0-2% των περιπτώσεων και µπορεί να 

είναι πυρετός, ελάττωση της πνευµονικής λειτουργίας, αιµορραγία, 

πνευµοθώρακας, διάτρηση βρόγχου και καρδιακή ανακοπή. Με την µελέτη αυτή 

αποδείχτηκε ότι τα πτύελα αποτελούν µία µέθοδο η οποία αντικατοπτρίζει την 

φλεγµονή των αεραγωγών στην σαρκοείδωση και άρα µπορεί να αποτελέσει 

χρήσιµο εργαλείο για την παρακολούθηση ασθενών µε σαρκοείδωση. 

 

Σε αυτήν την µελέτη στόχος µας ήταν η σύγκριση της κυτταρικής σύστασης και 

των υποπληθυσµών των Τ λεµφοκυττάρων, µεταξύ πτυέλων παραχθέντων  µε την 

δοκιµασία της πρόκλησης και βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος ασθενών µε 

σαρκοείδωση. 

 

Σε υγιή άτοµα τα κύτταρα του βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος, τα οποία δεν 

είναι ενεργοποιηµένα, είναι κυρίως  µακροφάγα και λιγότερο  λεµφοκύτταρα (1-

2%). Σε αντίθεση µε τους υγιείς , αυτοί πού πάσχουν από σαρκοείδωση 

εµφανίζουν αυξηµένο αριθµό κυψελιδικών µακροφάγων και λεµφοκυττάρων στο 
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βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα, µε αυξηµένη αναλογία λεµφοκυττάρων, που είναι Τ 

βοηθητικά κύτταρα. Με την  µελέτη αυτή φάνηκε µια σαφής υπεροχή των 

λεµφοκυττάρων στο ΒAL ασθενών µε σαρκοείδωση  σε σχέση µε τους υγιείς 

25±12% προς 1.2±1.03%. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι τα κατόπιν 

προκλήσεως παραχθέντα πτύελα εµφανίζουν ποσοστό λεµφοκυττάρων 

(24+10.6%) ) αντίστοιχο µε του BAL. 

 

Το πιο σηµαντικό εύρηµα που προέκυψε από αυτήν την µελέτη είναι η σηµαντική 

θετική συσχέτιση των λεµφοκυττάρων µεταξύ ΒΑL και πτυέλων 

(r=0.616,p<0.004). Aυτή η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφού ως 

γνωστόν το BAL ασθενών µε σαρκοείδωση εµφανίζει µια σηµαντική 

λεµφοκυττάρωση. Τα λεµφοκύτταρα που παρατηρούνται στο BAL ασθενών µε 

σαρκοείδωση είναι αυξηµένα γεγονός που επιβεβαιώνει την γνώση της ενεργού 

συµµετοχής τους στην έναρξη και την συντήρηση του σχηµατισµού 

κοκκιώµατος. Την ίδια ακριβώς πληροφορία φαίνεται πως µπορούµε να έχουµε 

µε την πρόκληση πτυέλων µια µέθοδο εύκολη και καλά ανεκτή από τον ασθενή.  

 

Από ότι φαίνεται από την µελέτη αυτή τα πτύελα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για την λήψη πληροφοριών για την κατάσταση των αεραγωγών, τόσο σε ασθενείς 

µε σαρκοείδωση όσο και σε φυσιολογικά άτοµα. Το γεγονός ότι µε την πρόκληση 

πτυέλων µπορούµε να λάβουµε πληροφορίες για την νόσο είναι πολύ σηµαντικό 

αφού περιορίζει αυτόµατα την χρήση της βρογχοσκόπησης. Επίσης µε την 

πρόκληση δεν χρειάζεται να λαµβάνονται τόσοι περιορισµοί όσοι στην 

βρογχοσκόπηση  αφού πρόκειται για µέθοδο απόλυτα ασφαλή. Η µέθοδος επίσης 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µεγαλύτερη ευκολία σε ασθενείς µε ενεργό 

καρδιακή νόσο ή άλλα ενεργά προβλήµατα υγείας. 
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Στις περιοχές υψηλής δραστηριότητας της νόσου, όπως ο πνεύµονας, 

παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση  των λεµφοκυττάρων. Ένας µεγάλος 

αριθµός πνευµονικών παθήσεων χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός  µεγάλου 

αριθµού λεµφοκυττάρων στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα. Η λεµφοκυττάρωση 

όµως που παρατηρείται στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα σε συνδυασµό µε τον 

υψηλό λόγο CD4+/CD8+ θέτει ισχυρά την υποψία της σαρκοείδωσης. Με τον 

υπολογισµό της κυτταρικής σύστασης και των υποπληθυσµών των Τ 

λεµφοκυττάρων µπορεί να γίνει έτσι  µια προσπάθεια διαφορικής διάγνωσης 

ατόµων µε σαρκοείδωση από φυσιολογικά άτοµα. 

 

 Θετική σηµαντική συσχέτιση φαίνεται να παρατηρείται και στον λόγο 

CD4+/CD8+ µεταξύ BAL και πτυέλων ασθενών µε σαρκοείδωση 

(r=0.7,p<0.001).Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η παρατήρηση αυτή αποτελεί 

άλλον ένα σηµαντικό λόγο για την εφαρµογή της µεθόδου στην σαρκοείδωση. 

Όπως είναι γνωστό ιδιαίτερα βοηθητικός για την διάγνωση της σαρκοείδωσης   

είναι ο λόγος CD4+/CD8+. Στην σαρκοείδωση ο λόγος CD4+/ CD8+ είναι 

µεγαλύτερος του 3.5. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και στην δική µας µελέτη 

αφού ο λόγος αυτός ήταν >3.5 στο ΒΑL, στο 90% των ασθενών µε σαρκοείδωση. 

Όµως µε αυτήν την µελέτη αποδείχτηκε πως ανάλογα αποτελέσµατα µπορεί να 

δώσουν και τα πτύελα γεγονός που αυξάνει την σηµασία της µεθόδου, αφού 

αποδεικνύει πως η µέθοδος µπορεί µε εύκολο τρόπο να µας δώσει σηµαντικές 

πληροφορίες, ανάλογες µε αυτές του BAL.   

 

Το BAL συλλέγει δείγµατα από τους αποµακρυσµένους αεραγωγούς καθώς και 

από τις κυψελίδες για αυτόν τον λόγο υπάρχει µια σχετική υπεροχή των 

µακροφάγων (136). Σε αντίθεση µε το BAL, µε την πρόκληση πτυέλων 
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λαµβάνονται δείγµατα από τους µεγάλους αεραγωγούς µε αποτέλεσµα µια 

σχετική υπεροχή των πολυµορφοπύρηνων. To κάπνισµα φαίνεται πώς αυξάνει το 

ποσοστό των πολυµορφοπύρηνων στο BAL αλλά πιθανόν και στα πτύελα. Στην 

µελέτη µας συµµετείχαν µόνο δύο ασθενείς µε σαρκοείδωση που ήταν καπνιστές.  

 

Oι D’Ippolito και συνεργάτες απέδειξαν ότι οι ασθενείς µε σαρκοείδωση είχαν 

έναν σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό συνολικών κυττάρων, λεµφοκυττάρων και 

επιθηλιακών κυττάρων στα πτύελα από ότι τα φυσιολογικά άτοµα (133). Στον 

δικό µας πληθυσµό υπήρχε µια υπεροχή των λεµφοκυττάρων στα πτύελα 

ασθενών µε σαρκοείδωση σε σύγκριση µε τους υγιείς. Το ποσοστό των 

λεµφοκυττάρων ήταν παρόµοιο σε πτύελα και ΒΑL ασθενών µε σαρκοείδωση. 

Επίσης ήταν πολύ πιο υψηλό από το αντίστοιχο ποσοστό των φυσιολογικών 

ατόµων. Η λεµφοκυττάρωση αυτή είναι γνωστό ότι παρατηρείται στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα ασθενών µε σαρκοείδωση, φαίνεται όµως να 

παρατηρείται εξίσου και στα κατόπιν πρόκλησης παραχθέντα πτύελα. Το 

εξαιρετικά υψηλό ποσοστό λεµφοκυττάρων που ανεβρέθηκε µπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός ότι όλοι οι ασθενείς ήταν σε ενεργό φάση. 

 

Το υψηλό αυτό ποσοστό λεµφοκυττάρων επιτρέπει την περαιτέρω µελέτη του 

λόγου CD4+/CD8+, καθώς και των υποπληθυσµών των Τ λεµφοκυττάρων σε 

ασθενείς µε σαρκοείδωση. Ορισµένες µελέτες δείχνουν ότι ο λόγος CD4+/CD8+, 

µπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητικός στην διαφορική διάγνωση της 

σαρκοείδωσης από τις άλλες διάµεσες πνευµονοπάθειες (123,127,141-142).  

Όπως ήδη αναφέραµε υπάρχει µια καλή συσχέτιση στον λόγο µεταξύ BAL και 

πτυέλων (r=0.7,p<0.001). Έτσι είναι πολύ πιθανόν η πρόκληση πτυέλων να είναι 

µία καλή µέθοδος ικανή ακόµη και να αντικαταστήσει το BAL. Οι  Fireman και 

συνεργάτες απέδειξαν την ύπαρξη σηµαντικής λεµφοκυττάρωσης στα πτύελα και 
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στο BAL ασθενών µε σαρκοείδωση (127). Απέδειξαν επίσης την ύπαρξη ενός 

υψηλού λόγου CD4+/CD8+ τόσο στα πτύελα όσο και στο BAL. Πιο 

συγκεκριµένα από την µελέτη αυτή προέκυψε ότι  όταν ο λόγος στα πτύελα είναι 

µεγαλύτερος από 2.5 η ευαισθησία είναι 100% ενώ η ειδικότητα και η θετική 

προγνωστική αξία της µεθόδου 81%. Στον πληθυσµό µελέτης µας ο λόγος 

CD4+/CD8+ υπήρξε µεγαλύτερος του 2.5 σε 17 ασθενείς (85% του συνόλου των 

ασθενών),ενώ µεγαλύτερος του 4  υπήρξε σε 12 ασθενείς (60% του συνόλου των 

ασθενών). Επιβεβαιώνεται λοιπόν το γεγονός ότι ο λόγος CD4+/CD8+ και κατ’ 

επέκταση τα πτύελα βοηθούν στην διαφορική διάγνωση της σαρκοείδωσης. Όµως 

ένας χαµηλός λόγος στα πτύελα δεν φαίνεται να είναι αρκετός για να αποκλειστεί 

η σαρκοείδωση. Το ίδιο ισχύει και για το BAL(127). 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό τα CD4+ λεµφοκύτταρα διαιρούνται σε δύο κατηγορίες 

τα Τh1 και τα Τh2 ανάλογα µε  τις κυτταροκίνες που παράγουν. Όπως είναι 

γνωστό η δηµιουργία κοκκιώµατος στην σαρκοείδωση οφείλεται σε µια σειρά 

ανοσολογικών αντιδράσεων και πιο συγκεκριµένα σε έλξη των CD4 Th1 

κυττάρων. Σύµφωνα µε την µελέτη των Νaoki και συνεργατών υπάρχει µια 

σαφής υπεροχή των Τh1 λεµφοκυττάρων σε σχέση µε τα Τh2 λεµφοκύτταρα στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα που λαµβάνεται από ασθενείς µε σαρκοείδωση (145). 

Όπως αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα µας τόσο στο BAL όσο και στα πτύελα 

φαίνεται να υπάρχει µια σαφής υπεροχή των Th1 λεµφοκυττάρων σε σχέση µε τα 

Th2 λεµφοκύτταρα. Παρατηρείται επίσης µια καλή συσχέτιση των Th1 

λεµφοκυττάρων µεταξύ BAL και πτυέλων ασθενών µε σαρκοείδωση 
r=0.673,p=0.001).Από ότι γνωρίζουµε είναι η πρώτη φορά που µια αντίστοιχη 

µελέτη πραγµατοποιείται στα πτύελα ασθενών µε σαρκοείδωση. Τα 

αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι στην σαρκοείδωση υπάρχει 

µια υπεροχή των CD4+ λεµφοκυττάρων και πιο συγκεκριµένα των Th1. Η 
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διαπίστωση αυξάνει ακόµη περισσότερο την πεποίθηση µας ότι τα πτύελα 

αποτελούν µια µέθοδο που αντανακλά τις φλεγµονώδεις διεργασίες στην 

σαρκοείδωση.  

 

Φαίνεται λοιπόν ότι η µέθοδος της πρόκλησης πτυέλων είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

για την διάγνωση αλλά και για την παρακολούθηση ασθενών µε σαρκοείδωση. 

Θα πρέπει όµως να τηρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Έτσι θα πρέπει να 

τηρούνται τα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα τόσο για την πρόκληση, όσο και 

για την περαιτέρω επεξεργασία του δείγµατος. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην µεταφορά και αποθήκευση του δείγµατος, µιας και σε αντίθετη 

περίπτωση θα υπάρχει πρόβληµα στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων αφού 

πρόκειται για ευπαθές υλικό (143,144). Προκειµένου να εξασφαλιστεί ποιότητα 

τόσο στην πρόκληση όσο και στην επεξεργασία θα πρέπει τα άτοµα που 

ασχολούνται µε την συγκεκριµένη µέθοδο να είναι ιδιαίτερα εξειδικευµένα (144).  

 

Θα πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν περισσότερο συνθήκες 

αποστείρωσης. Η χρήση υπέρτονου διαλύµατος µπορεί να οδηγήσει σε 

βρογχόσπασµο και πτώση του κορεσµού του οξυγόνου(127). Εποµένως είναι 

απαραίτητο να προηγείται της διαδικασίας αγωγή µε βρογχοδιασταλτικά. Θα 

πρέπει επίσης να παρακολουθείται ο ασθενής καθόλη την διαδικασία, µε 

σπιροµέτρηση και κορεσµό οξυγόνου. Προκειµένου να έχουµε καλά 

αποτελέσµατα, η διαδικασία της πρόκλησης θα πρέπει να ακολουθείται σύµφωνα 

µε τις οδηγίες, µε απόλυτη συνέπεια. 

 

Η όλη επεξεργασία του δείγµατος θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή 

προκειµένου να εξασφαλιστεί ποιότητα στην λήψη των αποτελεσµάτων. 



 
 

138

∆είγµατα έτσι µε χαµηλό ποσοστό βιωσιµότητας ή υψηλό ποσοστό επιθηλιακών 

κυττάρων δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν. 

 

Συµπερασµατικά:από την παρούσα µελέτη προκύπτει ότι η φλεγµονή των 

αεραγωγών στην σαρκοείδωση είναι δυνατόν να παρακολουθείται µε την βοήθεια 

της δοκιµασίας πρόκλησης πτυέλων. Όπως είναι ήδη γνωστό η παρακολούθηση 

της σαρκοείδωσης και η ανταπόκριση της στην θεραπεία είναι αρκετά δύσκολη. 

Προτείνουµε λοιπόν έναν νέο τρόπο παρακολούθησης της νόσου ο οποίος είναι 

εύκολος, ασφαλής, επαναλήψιµος και µη επεµβατικός. Αυτή η τεχνική µπορεί να 

προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα µέσα για την διάγνωση και παρακολούθηση της 

σαρκοείδωσης. 
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