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ανάλυσης δείγµατος πτυέλων που είχαν ληφθεί µε δοκιµασία πρόκλησης. 

10 P

ο
P ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 1999. 

 

4.  Γ. Χρυσοφάκης, Χ. Λαµπράκης, Γ. Μαλτεζάκης, Ν. Τζανάκης, ∆. Μπούρος, 

Ν.Μ. Σιαφάκας. Σχέση του ιστολογικού τύπου του καρκίνου του 

πνεύµονος µε το φύλο. 10 P

ο
P ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 1999. 

 

5.  Α. Κωστάκη, Ν. Τζανάκης, Μ. Σαµίου, Γ. Χρυσοφάκης, Α. Ράπτη, Ι. Παπά, 

Μ. ∆ηµάδη, ∆. Μπούρος, Ν.Μ. Σιαφάκας. Ποιότητα ζωής σε ασθενείς µε 

ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση. 10 P

ο
P ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 1999. 

 

6.  Γ. Χρυσοφάκης, Ν. Τζανάκης, ∆. Κυριάκου, Ι. Τσιλιγιάννη, Γ. Μεταξάρης, 

∆. Μπούρος, Ν. Σιαφάκας. Οι υποπληθυσµοί των CD8P

+
P λεµφοκυττάρων 

TC1 και TC2 στη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. 10P

ο
P ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ. ΡΕΘΥΜΝΟ 9-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. 
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7.  Γ. Χρυσοφάκης, Μ. Φρουδαράκης, Ν. Τζανάκης, Ε. Νταουκάκης, Γ. 

Μαλτεζάκης, ∆. Μπούρος, Ν. Σιαφάκας. Περίπτωση κυψελιδικής 

µικρολιθίασης. 10ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ , ΡΕΘΥΜΝΟ 9-12 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. 

 

8.  Π.Χέρας, Γ.Μεταξαρης, Σ.Καραγιάννης, Γ.Φλούδας, Γ.Χρυσοφάκης, 

Ε.Μανιός. Εκτίµηση των φαρµακευτικών δηλητηριάσεων κατά ηλικία και 

φύλο σε ασθενείς της παθολογικής κλινικής του νοσοκοµείου Κω. 10P

ο
P 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ , ΡΕΘΥΜΝΟ 9-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. 

 

9.  Νινιράκη Μ, Μεταξάρης Γ, Μαστροδήµος Β, Νεονάκης Ι, Κλάδος Γ, 

∆ιαλυνάς Μ, Περισυνάκη Γ, Χρυσοφάκης Γ, Καστανάς Η, Πλαιτάκης Α. 

Αντιφωσφολιπιδικά αντισώµατα σε ασθενείς µε πρωτοεµφανιζόµενο 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.(ΑΕΕ). 10 P

ο
P ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ , ΡΕΘΥΜΝΟ 9-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. 

 

10. Νεονάκης Ι, Νινιράκη Μ, Μεταξάρης Γ, Σηµαντηράκη Μ, Μπαριτάκη Μ, 

Χρυσοφάκης Γ, Φρονιµάκη Α, Κολυβάκη Στ, Καστανάς Η. Συγκριτική 

αξιολόγηση των µεθόδων έµµεσου ανοσοφθορισµού (IF) και 

ανοσοενζυµικής ELISA στον προσδιορισµό των Anti-dsDNA 

αντισωµάτων. 10 P

ο
P ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ , ΡΕΘΥΜΝΟ 9-12 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. 

 

11. Π. Χέρας, Γ.Μεταξάρης, Σ.Καραγιάννης, Ε.Μανιός, Γ.Χρυσοφάκης, 

Γ.Γκάγκαρης. Αξιολόγηση παραγόντων που µεταβάλλουν το χρόνο 

νοσηλείας σε ηλικιωµένους ασθενείς. 10 P

ο
P ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ 9-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. 

 

12. Π.Χέρας, Γ.Μεταξάρης, Μ.∆ιαλυνάς, Σ. Καραγιάννης, Α.Κατάκη, 

Γ.Χρυσοφάκης, Μ.Νινιράκη. Συγκριτική µελέτη του συνδυασµού 

αντιαιµοπεταλιακών φαρµάκων έναντι της βαρφαρίνης στην 
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αντιµετώπιση των θρόµβων της αριστερής κοιλίας. Αιµόσταση-Θρόµβωση. 

Θεωρία και Πράξη. Σεµινάριο 2000. 

 

13. Prinianakis G, Kondili E, Athanasakis I, G.Chrysofakis, Hatzakis G, 

Anastasaki M, Mouloudi E, Georgopoulos D. Department of Intensive Care 

Medicine, University Hospital of Heraklion. 5P

th
P State of the art. 

Interdisciplinary course. Athens, April 6-8, 2001. 

 

14. N.Τζανάκης, Γ.Χρυσοφάκης, Ι.Τσιλιγιάννη, ∆.Κυριάκου, Γ.Μαλτεζάκης, 

Μ.Κληµαθιανάκη, ∆.Μπούρος, Ν.Μ.Σιαφάκας. Μελέτη των 

κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων (CD8 P

+
P) στα πτύελα ασθενών µε χρόνια 

αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ). 11 P

ο
P Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

Νοσηµάτων Θώρακος. Ελληνική Ιατρική, Τόµος 67-2001 Συµπληρωµατικό 

Τεύχος. 

 

15. Γ.Χρυσοφάκης, Ν.Τζανάκης, ∆.Κυριάκου, Ι.Τσιλιγιάννη, Μ.Τσουµακίδου, 

Ε.Παπαδοπούλη, ∆.Μπούρος, Ν.Μ.Σιαφάκας. Έκφραση περφορίνης και 

κυτταροτοξική δραστηριότητα των CD8P

+
P λεµφοκυττάρων στο προκληθέν 

πτύελο καπνιστών µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ). 11 P

ο
P 

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος. Ελληνική Ιατρική, Τόµος 67-

2001 Συµπληρωµατικό Τεύχος. 

 

16. Ε.Παπαδοπούλη, Μ.Τσουµακίδου, Ν.Τζανάκης, Γ.Χρυσοφάκης, 

Γ.Μαλτεζάκης, Ν.Σιαφάκας. Ο ρόλος των Τ-λεµφοκυττάρων στο άσθµα 

διαφορετικής βαρύτητας. 11 P

ο
P Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσηµάτων 

Θώρακος. Ελληνική Ιατρική, Τόµος 67-2001 Συµπληρωµατικό Τεύχος. 

 

17. Μ.Τσουµακίδου, Ν.Τζανάκης, ∆.Κυριάκου, Ε.Παπαδοπούλη, 

Γ.Χρυσοφάκης, Γ.Μαλτεζάκης, Ν.Μ.Σιαφάκας. Σύγκριση κυτταρικών 

υποπληθυσµών των CD8P

+
P κυττάρων µεταξύ σοβαρών ασθµατικών ασθενών 

και ασθενών µε ΧΑΠ του ίδιου βαθµού απόφραξης. 11 P

ο
P Πανελλήνιο Ιατρικό 

Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος. Ελληνική Ιατρική, Τόµος 67-2001 

Συµπληρωµατικό Τεύχος. 
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18. Ι.Τσιλιγιάννη, Μ.Πλατάκη, ∆.Κυριάκου, Γ.Χρυσοφάκης, Ν.Σιαφάκας, 

∆.Μπούρος. Σύγκριση της κυτταρικής σύστασης και των υποπληθυσµών 

των Τ-λεµφοκυττάρων µεταξύ προκλητών πτυέλων και βρογχοκυψελιδικού 

εκπλύµατος. 11 P

ο
P Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος. Ελληνική 

Ιατρική, Τόµος 67-2001 Συµπληρωµατικό Τεύχος. 

 

19. Μ.Τσουµακίδου, Γ.Χρυσοφάκης, Ν.Τζανάκης, ∆.Κυριάκου, 

Ε.Παπαδοπούλη, Γ.Μαλτεζάκης, Ν.Μ.Σιαφάκας. Ο ρόλος των 

υποπληθυσµών των CD8P

+
P κυττάρων στην έξαρση της ΧΑΠ. 11 P

ο
P Πανελλήνιο 

Ιατρικό Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος. Ελληνική Ιατρική, Τόµος 67-2001 

Συµπληρωµατικό Τεύχος. 

 

20. Γ.Χρυσοφάκης, ∆.Κυριάκου, Ν.Τζανάκης, Ι.Τσιλιγιάννη, Μ.Τσουµακίδου, 

Γ.Μεταξάρης, ∆.Μπούρος, Ν.Μ.Σιαφάκας. Αυξηµένη έκφραση περφορίνης 

των κυτταροτοξικών CD8P

+
P λεµφοκυττάρων στα πτύελα καπνιστών µε 

χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. 11 P

ο
P Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

Νοσηµάτων Θώρακος. Ελληνική Ιατρική, Τόµος 67-2001 Συµπληρωµατικό 

Τεύχος. 

 

21. Γ.Χρυσοφάκης, Ν.Τζανάκης, ∆.Κυριάκου, Μ.Κληµαθιανάκη, 

Μ.∆ιαλυνάς, ∆.Μπούρος, Ν.Μ.Σιαφάκας. Η µελέτη των υποπληθυσµών 

των κυτταροτοξικών CD8P

+
P λεµφοκυττάρων (Tc1-Tc2) σε καπνιστές µε 

χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. 11P

ο
P Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

Νοσηµάτων Θώρακος. Ελληνική Ιατρική, Τόµος 67-2001 Συµπληρωµατικό 

Τεύχος. 

 

22. Π.Μαλλιωτάκης, Ε.Μουλούδη, Μ.Κωστάκη, Η.Αθανασάκης, Γ.Χατζάκης, 

Α.Φραγκεδάκη, Γ.Χρυσοφάκης, ∆.Γεργόπουλος. Βρογχοδιασταλτική 

απάντηση περιπατικών και µηχανικά αεριζόµενων ασθενών µε χρόνια 

αποφρακτική πνευµονοπάθεια. 11 P

ο
P Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσηµάτων 

Θώρακος. Ελληνική Ιατρική, Τόµος 67-2001 Συµπληρωµατικό Τεύχος. 
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Α.4. Ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια 

1.   G.Chrysofakis, N.Tzanakis, D.Bouros, N.M.Siafakas. Duration of 

hospitalization of patients with pneumonia in relation to the existence of 

underlying diseases. Forum on respiratory infections- Abstracts. 15-17, 2000. 

RESPIRATORY MEDICINE 

 

2.  G.Chrysofakis, N.Tzanakis, D.Kyriakoy, M.Niniraki, D.Bouros, N.M. 

Siafakas. CD 8 (+) T-lymphocytes in induced sputum of COPD patients and 

smokers without COPD. American journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine. (Volume 161, number 3, March 2000). 

 

3.  G.Chrysofakis, N.Tzanakis, I.Tsiligiani, G.Metaxaris, D.Kyriakou, 

D.Bouros, N.M.Siafakas. Study of CD8 (+) T-lymphocytes in induced 

sputum of COPD patients. 4P

th
P State of the Art. April 14-16, 2000 

 

4.  G.Metaxaris, G.Chrysofakis, M.Niniraki, M.Dialinas, I.Papadakis, P.Heras. 

TPS antigen as a new marker for lung cancer. 4 P

th
P State of the Art. April 14-16, 

2000. 

 

5.  G.Metaxaris, G.Chrysofakis, M.Niniraki, M.Dialinas, S.Sifakis, I.Papadakis, 

P.Heras. TNF serum levels and cancer of the lung. 4P

th
P State of the Art. April 

14-16, 2000. 

 

6.  N. Tzanakis, G.Chrysofakis, D.Kyriakou, D.Bouros, N.M.Siafakas 

Decreased CD4/CD8 T-lymphocytes in induced sputum of COPD patients 

correlating with the severity of obstruction. World Congress on Lung Health 

and 10 P

th
P ERS Annual Congress. Florence, Italy, August 30-September 3, 2000. 

 

7.  G.Chrysofakis, G.Maltezakis, I.Mitrouska, D.Bouros, N.M.Siafakas. 

Hemoptysis as a hospitalization cause. World Congress on Lung Health and 

10 P

th
P ERS Annual Congress. Florence, Italy, August 30-September 3, 2000. 
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8.  G.Chrysofakis, H.Lambrakis, G.Maltezakis, N.Tzanakis, N.M.Siafakas. 

Correlation of tumor markers (CEA and SCC) with the histological type of 

lung cancer. World Congress on Lung Health and 10 P

th
P Annual Congress. 

Florence, Italy, August 30-September 3, 2000. 

 

9.   C.Varveris, E.Lyraraki, S.Kachris, D.Mauroudis,J.Vlachonicolis, 

G.Chrysofakis, H.Lambrakis, G.Maltezakis, N.Tzanakis, D.Bouros, 

V.Georgoulias. Phase I/II study of Gemsitabine combined with cisplatin 

weekly and concurrent thoracic MN-radiotherapy for patients with Stage 

IIIA/B Non small Cell Lung cancer. American Society of clinical 

oncology.(Volume 19). 

 

10. Ν.Τzanakis, G.Chrysofakis, D.Kyriakou, D.Bouros, N.M.Siafakas. 

Increased CD8(+) T-lymphocytes in induced sputum of COPD patients. 3P

rd
P 

Mediterranean congress on thoracic diseases. Lung Inflammation Disorders. 

 

11. N.Tzanakis, G.Chrysofakis, D.kyriakou, M.Froudarakis, G.Metaxaris, 

D.Bouros, N.M.Siafakas. 3 P

rd
P Mediterranean congress on thoracic diseases. Lung 

Inflammation Disorders. 

 

12. N.Tzanakis, I.Tsiligianni, D.Kyriakou, M.Alexandrakis, G.Chrysofakis, 

N.Siafakas and D.Bouros. T-lymphocyte subpopulations in induced 

spututm in sarcoidosis. Comparison with bronchoalveolar lavage. ATS 

2001. American Journal of respiratory and critical care medicine, vol.163, April 

2001. 

 

13. N.Tzanakis, G.Chrysofakis, D.Kyriakou, I.Tsiligianni, M.Froudarakis, 

D.Bouros, N.M.Siafakas. Subpopulations of CD8+ cells (Tc1, Tc2) in 

induced sputum of COPD patients and smokers without COPD. ATS 2001. 

American Journal of respiratory and critical care medicine, vol.163, April 2001. 
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14. I.Tsiligianni, D.Kyriakou, N.Tzanakis, G.Chrysophakis, N.Siafakas, 

D.Bouros. Th1/Th2 and Tc1/Tc2 profiles in bronchoalveolar lavage and 

sputum induction in pulmonary sarcoidosis. Eur Respir Journal Volune 18, 

Supplement 33, September 2001. 

 

15. G.Chrysofakis, N.Tzanakis, D.Kyriakou, I.Tsiligianni, M.E.Froudarakis, 

D.Bouros, N.M.Siafakas. Increased expression of perforin in sputum CD8+ 

cells of smokers with COPD. Eur Respir Journal Volune 18, Supplement 33, 

September 2001. 

 

16. I.Tsiligianni, D.Kyriakou, N.Tzanakis, G.Chrysophakis, N.Siafakas, 

D.Bouros. Comparison of induced sputum and bronchoalveolar lavage cell 

differential in patients with sarcoidosis. Eur Respir Journal Volune 18, 

Supplement 33, September 2001 

 

17. D.Bouros, I.Tsiligianni, D.Kyriakou, N.Tzanakis, G.Chrysofakis, 

N.M.Siafakas. Expression of CD4P

+
P and CD8 P

+
P T-Lymhocytes activation 

markers in induced sputum is comparable to that in BAL in patients with 

sarcoidosis.  Chest 2001 Scientific Highlights: Abstracts of Original 

Investigations and Case Report. 

 

18. G.Chrysofakis, N.Tzanakis, D.Kyriakou, I.Tsiligianni, E.Papadopouli, 

D.Bouros, N.M.Siafakas.  Increased cytotoxicity and expression of perforin 

in sputum CD8P

+
P cells of smokers with COPD. Chest 2001 Scientific 

Highlights: Abstracts of Original Investigations and Case Report. 

 

19. N.Tzanakis, G.Chrysofakis, D.Kyriakou, I.Tsiligiani, M.Tsoumakidou, 

G.Maltezakis, D.Bouros, N.M.Siafakas. High expression of perforin and 

cytotoxicity of CD8+ T-Lymphocytes in induced sputum of smokers with 

COPD. American journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Volume 165, 

Number 8, April 2002. 
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20. M. Tsoumakidou, G.Chrysofakis, N.Tzanakis, D.Kyriakou, 

E.Papadopouli, G.Maltezakis, N.M.Siafakas. The role of CD8+ 

subpopulations in COPD exacerbations. American journal of Respiratory and 

Critical Care Medicine. Volume 165, Number 8, April 2002. 

 

21. E.Papadopouli, M.Tsoumakidou, N.Tzanakis, G.Chrysofakis, 

E.Michailidou, E.Mantzourani, N.M.Siafakas.  T-lymphocytes Subtypes in 

induced sputum detected by FACS analysis in asthmatic children and 

adults. American journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Volume167. 

Number 7. April 2003. 

 

22. I.Mitrouska, M.Klimathianaki, K.Vaporidi, G.Maltezakis, G.Chrysofakis, 

N.M.Siafakas.  Hypercapnic Respiratory Failure in non-smoker women. 

American journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Volume167. Number 

7. April 2003. 

 

23. M.Tsoumakidou, N.Tzanakis, V.Pastourmatzi, G.Chrysofakis, 

E.Papadopouli, N.M.Siafakas. Eosinophilic inflammation in severe COPD 

exacerbations. American journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 

Volume167. Number 7. April 2003. 

 

A.5. Συγγραφή κεφαλαίων σε Ελληνικά Βιβλία 

1.Νικόλαος Τζανάκης, Γεώργιος Χρυσοφάκης. Η µακροχρόνια χρήση 

εισπνεόµενων κορτικοστεροειδών στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευµονοπάθεια. Συµπόσια Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 1999. 

 

2. Γ.Χρυσοφάκης, Μ.Τσουµακίδου.  Παθογένεια της οξείας έξαρσης της 

Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας(ΧΑΠ). Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 

2001. 

 

 

 



Γ.Χρυσοφάκης: H συµµετοχή των υποπληθυσµών των Τ-λεµφοκυττάρων CD4+ και CD8+ στην παθογένεια 
της ΧΑΠ 

18

 

3. Φλεγµονή και Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια. Ν. Τζανάκης, 

Γ.Χρυσοφάκης, Ν.Μ.Σιαφάκας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια. 

Εκδόσεις Ελληνικής Πνευµονολογικής Εταιρείας, Αθήνα 2002.   

 

Α.6. Συγγραφή κεφαλαίων σε Ξενόγλωσσα Βιβλία 

1. Biology, Diagnosis and Management of COPD. N.M.Siafakas, 

G.Chrysofakis  and N.Τzanakis.  Disease Markers in Exhaled Breath, Basic 

Mechanisms and Clinical Applications.  IOS Press 2002, NATO Science Series. 

 

Α..7.Μεταφράσεις 

Μετάφραση του κεφαλαίου « Πνεύµονες» στο Βιβλίο ∆ιαγνωστική και 

Θεραπευτική των Lawrence M. Tierney, Stephen J. McPhee, Maxine 

A.Papadakis. Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2001. 

 

Β.∆ιακρίσεις 

β.1. Τρίτο βραβείο του επάθλου “Οδυσσέας Καλλιγιάνης”. 10ο Παγκρήτιο 

Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυµνο 9-12 Νοεµβρίου. 

 

β.2. Prinianakis G, Kondili E, Athanasakis I, G.Chrysofakis, Hatzakis G, 

Anastasaki M, Mouloudi E, Georgopoulos D. Department of Intensive Care 

Medicine, University Hospital of Heraklion. 5P

th
P State of the art. 

Interdisciplinary course. Athens, April 6-8, 2001. (∆εύτερο βραβείο). 

 

β.3. 3P

ο
P Βραβείο καλύτερης εργασίας « ¨Εκφραση περφορίνης και 

κυτταροτοξική δραστηριότητα των CD8P

+
Pλεµφοκυττάρων στο προκληθέν 

πτύελο ασθενών µε ΧΑΠ» Γ.Χρυσοφάκης, Ν.Τζανάκης, ∆.Κυριάκου, 

Ι.Τσιλιγιάννη, Ε.Παπαδοπούλη, ∆.Μπούρο, Ν.Σιαφάκα. 11P

ο
P Πανελλήνιο 

Ιατρικό Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος. Θεσσαλονίκη 9 ∆εκεµβρίου 2001. 

 

β.4.    Βράβευση από την Ευρωπαική Πνευµονολογική Εταιρεία της εργασίας 

µε τίτλο «Tc1/Tc2 subpopulations, perforin expression and cytotoxic activity 



Γ.Χρυσοφάκης: H συµµετοχή των υποπληθυσµών των Τ-λεµφοκυττάρων CD4+ και CD8+ στην παθογένεια 
της ΧΑΠ 

19

of CD8P

+
P T-lymphocytes in induced sputum in COPD smokers »George 

Chrysophakis MD, Nikolaos Tzanakis MD, Maria Klimathianaki MD, Ioanna  

Mitrouska MD, Despina Kyriakou MD, Maria Tsoumakidou MD, 

Demosthenes Bouros MD & Nikolaos Μ. Siafakas MD, PhD. Dept. of Thoracic 

Medicine, University Hospital of Heraklion, Crete, Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ.Χρυσοφάκης: H συµµετοχή των υποπληθυσµών των Τ-λεµφοκυττάρων CD4+ και CD8+ στην παθογένεια 
της ΧΑΠ 

20

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ)  αποτελεί µία από τις 

κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας. Στη Βόρειο Αµερική η ΧΑΠ 

αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά αιτία θανάτου. Ο επιπολασµός και η 

θνησιµότητα της νόσου συνεχώς αυξάνουν. Λειτουργικά η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια χαρακτηρίζεται από µειωµένη µέγιστη 

εκπνευστική ροή του αέρα και από επιβράδυνση της δυναµικής εκπνοής,  

γνωρίσµατα τα οποία δεν παρουσιάζουν µεταβολή για χρονική περίοδο 

αρκετών µηνών.  

Ο περιορισµός της ροής του αέρα είναι κατά το  µεγαλύτερο µέρος του 

προοδευτικά επιδεινούµενος και µη αναστρέψιµος.  Σύµφωνα µε τις διεθνείς 

θέσεις οµοφωνίας για τη διάγνωση,  αντιµετώπιση  και πρόληψη της ΧΑΠ 

(GOLD) σχετικά µε τον ορισµό της νόσου ισχύουν τα ακόλουθα : πρόκειται 

για µια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από περιορισµό της ροής του 

αέρα, ο οποίος δεν είναι πλήρως αναστρέψιµος. Ο περιορισµός της ροής είναι 

προοδευτικά επιδεινούµενος και σχετίζεται µε µια φλεγµονώδη αντίδραση 

των αεραγωγών σε διάφορα τοξικά σωµατίδια ή αέρια. 

 Η ΧΑΠ  χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγµονή των αεραγωγών, του 

πνευµονικού παρεγχύµατος και των πνευµονικών αγγείων. Η έκταση της 

συµµετοχής των κυτταρικών και βιοχηµικών χαρακτηριστικών της φλεγµονής 

που χαρακτηρίζει τη νόσο, ποικίλουν ανάλογα µε την εξέλιξη της. 

Προοδευτικά η φλεγµονή καταστρέφει τους πνεύµονες και οδηγεί στις 

παθολογικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν τη νόσο. Στη φλεγµονώδη 

διαδικασία που χαρακτηρίζει τη νόσο συµµετέχουν πολλά φλεγµονώδη 

κύτταρα και µεσολαβητές. Παθολογοανατοµικές µελέτες σε νεκροτοµικά 

παρασκευάσµατα πνευµόνων καθώς και έρευνες σε βιοψίες βρόγχου,  

αναφέρουν αυξηµένο αριθµό Τ-λεµφοκυττάρων και ιδιαίτερα 

κυτταροτοξικών ( CD8 P

+
P) στους ασθενείς  µε ΧΑΠ .  

Ο κύριος στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση της 

συµµετοχής και του ρόλου των T-λεµφοκυττάρων, τόσο των κυτταροτοξικών 

(CD8 P

+
P) όσο και των βοηθητικών ( CD4 P

+
P), στην παθογένεια της φλεγµονώδους  
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διαδικασίας που χαρακτηρίζει τη νόσο. Η µελέτη των παραπάνω κυτταρικών 

πληθυσµών έγινε σε δείγµατα πτυέλων, τα οποία ελήφθησαν µε διαδικασία 

πρόκλησης (sputum induction). 

Το περιεχόµενο της εργασίας διαιρείται σε γενικό, ειδικό µέρος και 

παράρτηµα. Το γενικό µέρος περιλαµβάνει έξι (6) κεφάλαια τα οποία 

αναφέρονται σε ότι µέχρι σήµερα είναι γνωστό σχετικά µε τη νόσο. Τα 

κεφάλαια αυτά  περιέχουν αναφορές σχετικά µε τον ορισµό, τη διάγνωση και 

την αντιµετώπιση της νόσου. Ειδικότερα όµως αναφέρονται στους 

παθογενετικούς µηχανισµούς της νόσου, στο ρόλο των λεµφοκυττάρων για 

την πρόκληση και τη συντήρηση της φλεγµονής, καθώς και στη δοκιµασία της 

πρόκλησης πτυέλων, η οποία αποτελεί µια µη επεµβατική µέθοδο µελέτης της 

παθογένειας της νόσου.  Στο ειδικό µέρος περιγράφονται δύο ερευνητικά 

πρωτόκολλα που εφαρµόστηκαν για την εκτίµηση της συµµετοχής των Τ-

λεµφοκυττάρων στους φλεγµονώδεις µηχανισµούς της νόσου. Το πρωτόκολλο 

Α αναφέρεται στην έκφραση της περφορίνης και την κυτταροτοξική 

δραστηριότητα των CD8P

+
P Τ-λεµφοκυττάρων σε καπνιστές µε ΧΑΠ, ενώ το 

πρωτόκολλο Β αναφέρεται στη συµµετοχή των υποπληθυσµών των 

κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων (CD8 P

+
P) , Tc1 και Tc2, στην παθογένεια της 

νόσου. Στο παράρτηµα περιλαµβάνονται τόσο οι δηµοσιεύσεις όσο και οι 

διάφορες διακρίσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια που σχετίζονται µε τη 

διδακτορική διατριβή.  

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Πνευµονολογική Κλινική του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή 

κ.Ν.Μ.Σιαφάκα. Εκφράζω τις θερµές µου ευχαριστίες στον Καθηγητή 

κ.Ν.Μ.Σιαφάκα, ο οποίος ήταν ο εµπνευστής του θέµατος της διατριβής και ο 

οποίος µε ενθάρρυνε, συµβούλευε και καθοδηγούσε σε όλη τη διάρκεια της 

µελέτης. Ευχαριστώ επίσης θερµότατα τον Επίκουρο Καθηγητή 

Επιδηµιολογίας κ.Ν.Τζανάκη για την πολύτιµη βοήθεια που µου πρόσφερε 

στη διάρκεια διεκπεραίωσης της διατριβής µου, τόσο µε τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων όσο και µε τις εύστοχες παρατηρήσεις του. Τέλος 

θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια Αιµατολογίας  κ. ∆.Κυριάκου, η 
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συµβολή της οποίας στην εκτέλεση του πειραµατικού µέρους της διατριβής 

ήταν ανεκτίµητη. Με τη µελέτη αυτή πιστεύω ότι προστίθεται ένα µικρό 

«λιθαράκι» στους πολύπλοκους παθογενετικούς µηχανισµούς της 

φλεγµονώδους διαδικασίας της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 

 

1.1 Oρισµός  

Για χρόνια οι κλινικοί ιατροί, οι παθολογοανατόµοι και οι 

επιδηµιολόγοι αντιδικούν για τους ορισµούς των νοσηµάτων που σχετίζονται  

µε χρόνιο περιορισµό της ροής του αέρα στους αεραγωγούς (χρόνια 

βρογχίτιδα, εµφύσηµα, χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, άσθµα). Οι 

ορισµοί των παραπάνω νοσηµάτων τονίζουν τις παθολογοανατοµικές και 

λειτουργικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν τις συγκεκριµένες νοσολογικές 

οντότητες. Οι επιδηµιολόγοι έχουν δηµιουργήσει κριτήρια βασισµένα στη 

λειτουργική κατάσταση, που µπορούν να µελετηθούν σε πληθυσµιακές 

µελέτες ή σε έρευνες στηριζόµενες σε διαγνώσεις ιατρών. 

Βασισµένοι στην παρούσα γνώση, η οποία συνοψίζεται στις πρόσφατες 

θέσεις οµοφωνίας για τη διάγνωση και αντιµετώπιση της νόσου (GOLD) P

1
P,  

ένας λειτουργικός ορισµός της ΧΑΠ είναι :  η νόσος η οποία χαρακτηρίζεται 

από περιορισµό της ροής του αέρα στους αεραγωγούς, ο οποίος δεν είναι 

πλήρως αναστρέψιµος. Ο περιορισµός της ροής είναι συνήθως προοδευτικά 

επιδεινούµενος και σχετίζεται µε µια φλεγµονώδη αντίδραση των αεραγωγών 

σε εισπνεόµενους τοξικούς παράγοντες. Τα συµπτώµατα, οι λειτουργικές 

διαταραχές και οι επιπλοκές που χαρακτηρίζουν τη νόσο µπορούν να 

ερµηνευθούν από την παρουσία της φλεγµονής P

1
P.  

Ο χρόνιος περιορισµός της ροής του αέρα, χαρακτηριστικό  

λειτουργικό εύρηµα της νόσου, προκαλείται από το συνδυασµό βλάβης των 

µικρών αεραγωγών (αποφρακτική βρογχιολίτιδα) και καταστροφής του 

πνευµονικού παρεγχύµατος(εµφύσηµα). Η σχετική αναλογία της συνύπαρξης 

των παραπάνω παθολογοανατοµικών βλαβών ποικίλει από ασθενή σε 

ασθενή. Η χρόνια φλεγµονή προκαλεί  στρέβλωση και στένωση των µικρών 
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αεραγωγών. Η καταστροφή του πνευµονικού παρεγχύµατος, από τις 

φλεγµονώδεις διαδικασίες, οδηγεί σε απώλεια του συνεκτικού υποστηρικτικού 

δικτύου στους µικρούς αεραγωγούς και σε µείωση της  ελαστικής δύναµης 

επαναφοράς του πνεύµονα. Οι παραπάνω µεταβολές µειώνουν την ικανότητα 

των αεραγωγών να παραµένουν ανοιχτοί κατά τη  διάρκεια της εκπνοής.  

Προηγούµενοι ορισµοί της ΧΑΠ έχουν δώσει έµφαση στους όρους 

εµφύσηµα και χρόνια βρογχίτιδα.Το εµφύσηµα ορίζεται παθολογοανατοµικά 

ως η βλάβη του πνευµονικού παρεγχύµατος περιφερικά από τα τελικά 

βρογχιόλια. Η χρόνια βρογχίτιδα ορίζεται κλινικά ως η παρουσία 

παραγωγικού βήχα για τουλάχιστον τρεις µήνες κάθε χρόνο, για τουλάχιστον 

τα δύο τελευταία χρόνια. Ο παραπάνω ορισµός της χρόνιας βρογχίτιδας 

αποτελεί έναν κλινικό και επιδηµιολογικό όρο. ∆εν περιλαµβάνει όµως το 

σηµαντικό ρόλο του περιορισµού της ροής του αέρα, που συµβάλει  στη 

νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών µε ΧΑΠ. Είναι επίσης σηµαντικό να 

αναγνωριστεί ότι ο βήχας  και η παραγωγή πτυέλων µπορεί να προηγούνται 

πολλά χρόνια της ανάπτυξης του περιορισµού της ροής. Επιπλέον είναι 

γνωστό ότι µερικοί ασθενείς αναπτύσσουν σηµαντικό περιορισµό της ροής 

του αέρα, χωρίς την παρουσία χρόνιου βήχα και παραγωγής πτυέλων.  

 

 1.2. ∆ιάγνωση της Χ.Α.Π 

Η διάγνωση P

1
Pτης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας στηρίζεται: 

 

A. Στην ανίχνευση παραγόντων κινδύνου (εικόνα 1.1) 

 

1. Κάπνισµα. Ο κυριότερος παράγων κινδύνου για την εµφάνιση της  

ΧΑΠ είναι η καπνιστική συνήθεια. Το κάπνισµα µειώνει το βίαιο εκπνεόµενο 

όγκο αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B) περισσότερο από τη µείωση που 

υφίσταται φυσιολογικά λόγω της ηλικίας, αυξάνει την βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα, προκαλεί υπερέκκριση βλέννης, προάγει τη δράση 

των µεταβιβαστών της φλεγµονής και τη δράση των πρωτεασών στον 

πνευµονικό ιστό. 
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Καπνιστής ηλικίας 45 ετών µε φυσιολογικό βίαιο εκπνεόµενο όγκο 

αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B) έχει πιθανότητα µικρότερη από 5% να 

εµφανίσει ΧΑΠ, µε µέτρια µείωση του βίαιου εκπνεόµενου όγκου αέρα στο 

πρώτο δευτερόλεπτο ( FEVB1 B), 70% του φυσιολογικού,  έχει πιθανότητα 35%  

αν καπνίζει 40 τσιγάρα ηµερησίως και 14% εάν καπνίζει 20 τσιγάρα 

ηµερησίως P

8
P. Το παθητικό κάπνισµα (η ακούσια έκθεση µη–καπνιστών στον 

καπνό τσιγάρου καπνιστών σε κλειστό χώρο) αναφέρεται επίσης ως παράγων 

κινδύνου. Η επίδραση του παθητικού καπνίσµατος και η σχέση του µε τη 

µετέπειτα ανάπτυξη βρογχικής υπεραντιδραστικότητας και την εµφάνιση 

νόσου  έχει µελετηθεί κυρίως σε παιδιά καπνιστών γονέων.  

 

2. Ατµοσφαιρική ρύπανση  περιβάλλοντος και  εργασιακού χώρου 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος αναφέρεται στην ατµόσφαιρα µίας  

πόλεως, ενός σπιτιού ή ενός δωµατίου. Οι διάφοροι ρύποι προκαλούν 

αντιδράσεις υπερευαισθησίας, ανάλογες του καπνού και αποτελούν 

επιβαρυντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της νόσου . Ο συνδυασµός της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος και του καπνίσµατος δρα συνεργικά στην 

αναπνευστική λειτουργία και προδιαθέτει στην εµφάνιση ΧΑΠ µε 

µεγαλύτερη συχνότητα. Το εργασιακό περιβάλλον ( έχουν µελετηθεί κυρίως 

εργάτες ορυχείων) που οδηγεί στην εµφάνιση αποφρακτικής λειτουργικής 

διαταραχής, περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες και κυρίως 

την έκθεση σε άνθρακα, αµίαντο, κάδµιο και βαµβάκι. 

 

3. Γενετική επίδραση   

Η κληρονοµικότητα στη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια  

εκφράζεται: (α) µε την ανάπτυξη πρώιµου εµφυσήµατος από έλλειψη α1-

αντιθρυψίνης (στο 2% των πασχόντων από ΧΑΠ) και (β) από το γεγονός ότι 

µόνο ένα ποσοστό 15-20% των καπνιστών εµφανίζουν κλινικά σηµαντική 

νόσο. Τα προηγούµενα ευρήµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι και άλλοι 

γενετικοί παράγοντες που δεν είναι ακόµα γνωστοί ή δεν έχουν µελετηθεί 

επαρκώς, αυξάνουν την ευαισθησία του πνεύµονα στην επίδραση του καπνού  
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(ανεπάρκεια της α1- αντιχυµοθριψίνης, της δεσµευτικής πρωτεΐνης της 

βιταµίνης D, της α2- µακροσφαιρίνης, της IgA, της απτοσφαιρίνης, της 

µικροσωµιακής εποξεικής υδρολάσης και οι µεταλλάξεις του γονιδίου του 

παράγοντα νέκρωσης όγκου, TNF-a). 

 

 

 

4. Φύλο 

Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στην επίδραση του καπνού. 

Εµφανίζουν τη νόσο µε µεγαλύτερη συχνότητα όταν καπνίζουν. Αυτό 

φαίνεται από τον ταχύτερο ρυθµό µείωσης του βίαιου εκπνεόµενου όγκου 

αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B) σε γυναίκες καπνίστριες συγκριτικά µε 

τους άνδρες καπνιστές. Οι παράγοντες που έχουν µελετηθεί και θεωρείται ότι 

συµβάλουν στη συχνότερη εµφάνιση της νόσου σε γυναίκες καπνίστριες σε 

σχέση µε τους άνδρες περιλαµβάνουν την επίδραση ορµονικών, γενετικών 

και ανατοµικών παραγόντων. ∆εν υπάρχουν όµως τεκµηριωµένες απόψεις 

σχετικά µε το ρόλο των παραπάνω παραγόντων.  Η διαφορά στη συχνότητα 

εµφάνισης της νόσου ανάµεσα στα δύο φύλλα αποδίδεται κυρίως στη  

διαφορά  της καπνιστικής συνήθειας ( είδος τσιγάρου, τρόπος καπνίσµατος, 

βάθος εισπνοή καπνού) και σε µεθοδολογικά προβλήµατα του σχεδιασµού 

των µελετών P

9
P. 

 

5. Κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. 

Η εµφάνιση της ΧΑΠ είναι συχνότερη σε χαµηλότερες  κοινωνικές και 

οικονοµικές τάξεις ανθρώπων. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται 

περιλαµβάνουν τη µη-συµµόρφωση των ασθενών στη  διακοπή του 

καπνίσµατος, την οικιακή, υπαίθρια και επαγγελµατική ρύπανση, την 

επαγγελµατική έκθεση, την κακή διατροφή και τις συχνές λοιµώξεις του 

αναπνευστικού. 
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Εικόνα 1.1. Παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση ΧΑΠ 

 

Β. Στην  ανίχνευση των συµπτωµάτων 

 

1. Bήχας: Ο βήχας προηγείται όλων των συµπτωµάτων εµφάνισης της νόσου. 

Το 72-75% των ασθενών µε ΧΑΠ εµφανίζει ως  πρώιµο σύµπτωµα το βήχα. Σε 
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καπνιστές άνω των 40 ετών συχνά εκλαµβάνεται σαν συνηθισµένο σύµπτωµα 

τόσο από τον ασθενή όσο και από τον ιατρό λόγω της καπνιστικής συνήθειας.  

Ο βήχας είναι πιο έντονος τις πρωινές ώρες και συχνά διαταράσσει τον ύπνο 

του ασθενούς (εικόνα 1.2).  

 

2. ∆ύσπνοια. Η δύσπνοια αποτελεί το αρχικό σύµπτωµα στο 20-25% των 

ασθενών µε ΧΑΠ . Είναι ύπουλο σύµπτωµα γιατί συνήθως γίνεται αντιληπτό 

τυχαία, µετά από αυξηµένη δραστηριότητα του ασθενούς (δύσπνοια στην 

κόπωση). Ο βαθµός της  δύσπνοιας δε σχετίζεται µε τη βαρύτητα της 

απόφραξης και το βαθµό της υποξυγοναιµίας. Ένας ασθενής µε σοβαρού 

βαθµού απόφραξη των αεραγωγών µπορεί να εµφανίζει µικρότερου  βαθµού 

δύσπνοια σε σχέση µε ένα ασθενή µε µικρότερης βαρύτητας  απόφραξη.  

 

3. Πτύελα. Η εµφάνιση απόχρεµψης προστίθεται στη δυάδα των συµπτωµάτων 

βήχας-δύσπνοια. Επιπρόσθετα οι ασθενείς µπορεί να εµφανίζουν και 

αιµόφυρτα πτύελα. Η αυξηµένη παραγωγή πτυέλων ( > 35 ml  την ηµέρα) 

πιθανόν να συνδέεται και µε τη συνύπαρξη βρογχεκτασιών.  

 
Εικόνα  1.2. Συµπτώµατα της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας 

 

Γ. Στην ανίχνευση πρώιµων σηµείων από την αντικειµενική εξέταση  

 

1. Αναπνευστικό ψιθύρισµα: εάν ο βίαιος εκπνεόµενος όγκος αέρα στο πρώτο 

δευτερόλεπτο (FEVB1 B) είναι µεγαλύτερος από 2lit το αναπνευστικό ψιθύρισµα 

είναι φυσιολογικό, αλλά εάν είναι µικρότερος από 1lit τότε µειώνεται 
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σηµαντικά. Κατά την ακρόαση των πνευµόνων το πρώιµο εύρηµα που θα 

θέσει την υποψία της νόσου στον ιατρό είναι η µέτρια παράταση της  εκπνοής 

που υποδηλώνει απόφραξη των αεραγωγών ή /και παγίδευση αέρα.  

 

2. Επιπρόσθετοι ήχοι: ο ασθενής που δεν έχει  εκφράσει ακόµα κλινική 

σηµειολογία της νόσου αναφέρει συνήθως συριγµό. Ο συριγµός ( ρεγχάζοντες 

και συρίττοντες ή αλλιώς µουσικοί ήχοι ) γίνεται αντιληπτός  σε διαφορετικές 

ώρες της ηµέρας, ανεξάρτητα από το επίπεδο της δραστηριότητας καθώς και 

στις υποτροπές της νόσου. Ο συριγµός είναι πιο συχνό εύρηµα στη χρόνια 

βρογχίτιδα   και πολύ πιο σπάνιος στο εµφύσηµα. Επειδή υπάρχει επικάλυψη  

των δύο προτύπων ( >70%) είναι συχνότερη η αποκάλυψη  µουσικών ρόγχων 

και παράτασης της εκπνοής.  

 

Ε. Στην ανίχνευση ακτινολογικών ευρηµάτων 

Η ακτινογραφία θώρακα παραµένει φυσιολογική για αρκετό χρονικό 

διάστηµα στους ασθενείς µε ΧΑΠ ή αναδεικνύει ασαφή ευρήµατα. Η συνήθης 

ακτινολογική εκδήλωση του πνεύµονα του καπνιστού είναι ο «βρώµικος 

πνεύµων»,  που περιλαµβάνει σωληνοειδείς ή γραµµοειδείς παράλληλες 

σκιάσεις (φωτεινούς κύκλους) δίπλα σε λευκούς κύκλους (διατοµές αγγείων). 

Στις περιφερικές µοίρες του πνευµονικού παρεγχύµατος πιθανόν να 

εµφανιστούν ανώµαλες, δικτυωτές σκιάσεις. Τα παραπάνω ευρήµατα 

µπορούν να παρουσιαστούν και σε άλλα νοσήµατα των πνευµόνων.  

Όπως είναι γνωστό η διάγνωση της ΧΑΠ και κυρίως του πνευµονικού 

εµφυσήµατος στηρίζεται στην ιστολογική εξέταση,  η οποία επιτελείται  σε 

νεκροτοµικό υλικό. Η αξονική τοµογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας 

(HRCT) βοηθά στην πρώιµη διάγνωση της νόσου  γιατί έχει τη δυνατότητα να 

αναδείξει µορφολογικά χαρακτηριστικά της νόσου και να υπολογίσει της 

διαφορές των πυκνοτήτων του πνευµονικού ιστού. Προσδιορίζει την 

αγγειακή ερήµωση των πασχόντων περιοχών και την ανοµοιογένεια της 

κατανοµής τους ( Εικόνα 1. 3).  
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Εικόνα 1. 3. Αξονική τοµογραφία (Α) φυσιολογικού πνεύµονος  

                   και (Β) εµφυσηµατικού πνεύµονος 

 

Στ. Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής  

 Στην ανίχνευση της ΧΑΠ συµβάλει η απλή σπιροµέτρηση, µε τη 

µέτρηση της βίαιης  εκπνεόµενης ζωτικής χωρητικότητας ( FVC), του βίαιου  

εκπνεόµενου όγκου  στο πρώτο δευτερόλεπτο ( FEVB1 B)  και του λόγου FEVB1 B/ 

FVC (εικόνα 1.4).  Oι µικροί αεραγωγοί κα ιδιαίτερα εκείνοι µε διάµετρο 

µικρότερη από 2mm προσβάλλονται πρώτοι από τις φλεγµονώδεις διεργασίες 

της χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας µε αποτέλεσµα τη διαταραχή 

της κατανοµής του αερισµού και της ανταλλαγής των αερίων του αρτηριακού 

αίµατος. 

 
Εικόνα 1.4. Καµπύλη ροής όγκου σε φυσιολογικό άτοµο και σε ασθενή µε 

ΧΑΠ 

Η πρώιµη διάγνωση της νόσου επιτελείται µε τον απλό λειτουργικό 

έλεγχο της αναπνοής που έχει σαν σκοπό την ανίχνευση ήπιας αύξησης των 

αντιστάσεων στους µικρούς αεραγωγούς. Η µέτρηση της βίαιης  εκπνεόµενης 
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ζωτικής χωρητικότητας  (FVC) , του βίαιου  εκπνεόµενου όγκου  στο πρώτο 

δευτερόλεπτο (FEVB1 B) και του λόγου FEVB1 B/FVC αποτελούν τους 

σηµαντικότερους δείκτες  για την  πρώιµη διάγνωση,  µε µεγάλη ευαισθησία 

και ειδικότητα P

2
P.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις καλά τεκµηριωµένες µελέτες 

που έχουν γίνει σε καπνιστές για την πρώιµη ανίχνευση της νόσου  µε την 

εφαρµογή της απλής σπιροµέτρησης P

5
P. Η πρώτη µελέτη έγινε στις ΗΠΑ όπου 

αξιολογήθηκαν µε σπιροµέτρηση 70000 καπνιστές και των δύο φύλων. Στο 

25% των ασθενών που εξετάστηκαν ανιχνεύθηκε µέτρια προς σοβαρή 

απόφραξη των αεραγωγών και στο 5% σοβαρή απόφραξη  ( FEVB1 B < 50% της 

προβλεπόµενης). Οι 6000 από τους ασθενείς που συµµετείχαν στη µελέτη 

παρουσίαζαν χρόνιο βήχα και συριγµό, ενώ στο 2.8% αυτών είχε τεθεί η 

διάγνωση του βρογχικού άσθµατος. Η δεύτερη µελέτη πραγµατοποιήθηκε στη 

Νορβηγία σε 16393 καπνιστές από τους οποίους οι 2610 ( ηλικίας 30-45 ετών ) 

είχαν χαµηλότερες σπιροµετρικές τιµές από τις προβλεπόµενες. Η τρίτη 

µελέτη που αναφέρεται και ως µελέτη του Oregon,  αξιολόγησε 360 καπνιστές 

από τους οποίους το 31% έδειξε απόφραξη των µικρών αεραγωγών χωρίς 

κλινικά συµπτώµατα. 

 Η µέτρηση της διαχυτικής ικανότητας του µονοξειδίου του άνθρακα 

µε τη  δοκιµασία της  µιας αναπνοής ( DLCO-SB)  είναι µειωµένη στους 

ασθενείς µε συµπτωµατική νόσο και ιδιαίτερα στο εµφύσηµα. Πιο ακριβής 

παράγοντας θεωρείται ο ειδικός δείκτης διαχυτικής ικανότητας KCO. Εάν 

είναι φυσιολογικός αποκλείεται η ύπαρξη πνευµονικού εµφυσήµατος. Ο 

έλεγχος της διαχυτικής ικανότητας είναι δύσκολο να εφαρµοσθεί σε µη ειδικό 

κέντρο  γιατί απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνολογική υποδοµή.  

 

Ζ. Αέρια αρτηριακού  αίµατος 

Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χαρακτηρίζεται από 

διαταραχές των αερίων αρτηριακού αίµατος (υποξυγοναιµία ή 

υποξυγοναιµία και υπερκαπνία) . Τα ευρήµατα όµως αυτά δεν είναι ειδικά. Ο 

θεράπων ιατρός δεν πρέπει να αναµένει µεγάλες διαταραχές στην οξυγόνωση 

και στον αερισµό κατά την πρώιµη διάγνωση της νόσου εκτός και εάν 
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συνυπάρχουν και άλλες νόσοι (κυρίως από το καρδιαγγειακό σύστηµα ) που 

επηρεάζουν τα  αέρια του αρτηριακού αίµατος.   

 

1.3.Σταδιοποίηση της ΧΑΠ  

Στις τελευταίες θέσεις οµοφωνίας για τη διάγνωση και αντιµετώπιση 

της νόσου (GOLD) προτείνεται µια απλή σταδιοποίηση της ΧΑΠ σε  τέσσερα 

στάδια βαρύτητας (εικόνα 1.5). Η σταδιοποίηση βασίζεται στο βαθµό της 

απόφραξης όπως εκτιµάται από τη σπιροµέτρηση. Η σπιροµέτρηση αποτελεί 

σηµαντικό εργαλείο για τη διάγνωση  και για την εκτίµηση της βαρύτητας της 

νόσου.  Η βαρύτητα όµως της νόσου  δεν εξαρτάται µόνο από το βαθµό της 

απόφραξης αλλά και από τη βαρύτητα των συµπτωµάτων και την παρουσία 

επιπλοκών. Η αντιµετώπιση της νόσου γίνεται κυρίως µε βάση τη 

συµπτωµατολογία, αν και η σχέση ανάµεσα στα συµπτώµατα και στη 

βαρύτητα των λειτουργικών διαταραχών δεν είναι απόλυτη. Η σταδιοποίηση 

λοιπόν, αποτελεί ένα πρακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο και µια πολύ αδρή 

προσέγγιση που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην αντιµετώπιση της  

νόσου. Τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα της ΧΑΠ είναι ο βήχας, η 

απόχρεµψη και η δύσπνοια στην κόπωση. Ο βήχας και η απόχρεµψη συχνά 

προηγούνται των λειτουργικών µεταβολών αρκετά χρόνια και έτσι µπορεί να 

καθοριστεί η οµάδα των καπνιστών που είναι σε κίνδυνο να εµφανίσει µη 

αναστρέψιµη αποφρακτική λειτουργική διαταραχή.   

 
           Εικόνα 1.5. Στάδια της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας 
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Στο στάδιο Ι πιθανόν ο ασθενής να µη γνωρίζει ότι οι αναπνευστικές 

του δοκιµασίες είναι παθολογικές. Πρέπει να τονισθεί ότι όλοι οι καπνιστές 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη συµπτωµάτων πρέπει να υποβάλλονται 

περιοδικά  σε σπιροµέτρηση. Στο στάδιο ΙΙ συνήθως ο ασθενής αναζητά 

ιατρική βοήθεια λόγω της εξέλιξης της συµπτωµατολογίας και ιδιαίτερα της 

δύσπνοιας στην κόπωση. Η διάκριση σε στάδιο ΙΙΑ και ΙΙΒ  βασίζεται στο 

γεγονός ότι οι παροξύνσεις της νόσου,  παρουσιάζονται κυρίως σε εκείνους 

τους ασθενείς που έχουν βίαιο εκπνεόµενο όγκο στο πρώτο δευτερόλεπτο 

(FEVB1 B) µικρότερο από το 50% του προβλεπόµενου. Το στάδιο ΙΙΙ 

χαρακτηρίζεται από σοβαρό περιορισµό της ροής του αέρα ή από την 

παρουσία αναπνευστικής ανεπάρκειας ή κλινικών σηµείων δεξιάς καρδιακής 

ανεπάρκειας. 

 Ως  αναπνευστική ανεπάρκεια ορίζεται ως η µερική πίεση οξυγόνου 

στο αρτηριακό αίµα (PaOB2 B) µικρότερη από 60mmHg  µε ή χωρίς αύξηση της 

µερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα ( PaCOB2 B) µεγαλύτερης από 50 

mmHg, όταν ο εξεταζόµενος αναπνέει ατµοσφαιρικό αέρα στο επίπεδο της 

θάλασσας. Η αναπνευστική ανεπάρκεια οδηγεί σε δεξιά καρδιακή 

ανεπάρκεια. Στα  κλινικά σηµεία της πνευµονικής καρδίας περιλαµβάνονται  

η αύξηση της πίεσης στις σφαγίτιδες, το οίδηµα των σφυρών καθώς και  η 

προοδευτική διόγκωση του ήπατος µε ή χωρίς ασκίτη. Οι ασθενείς µπορεί να 

έχουν σοβαρή νόσο (στάδιο ΙΙΙ ) ακόµα και όταν ο βίαιος εκπνεόµενος όγκος 

αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B) είναι µεγαλύτερος του 30% της 

προβλεπόµενης τιµής, αν υπάρχουν οι παραπάνω επιπλοκές (αναπνευστική 

ανεπάρκεια, πνευµονική καρδία). Στο στάδιο αυτό η ποιότητα της ζωής είναι 

επηρεασµένη και οι επιπλοκές απειλητικές για τη ζωή.  

 

1.4.Πορεία και εξέλιξη της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. 

Η κλινική πορεία και η εξέλιξη της λειτουργικής κατάστασης των 

ασθενών µε ΧΑΠ ποικίλλει. Η  νόσος  επιδεινώνεται προοδευτικά ειδικά αν ο 

ασθενής εκτίθεται στον καπνό του τσιγάρου ή σε άλλους επιβαρυντικούς 

παράγοντες P

6
P. Η παλιά αντίληψη ότι το 15-20% των καπνιστών εµφανίζει 

κλινικά σηµαντική νόσο δεν φαίνεται να ισχύει πλέον καθώς ένα πολύ 
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υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζει διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας 

σε  κάποια χρονική στιγµή αν εξακολουθεί  να καπνίζει P

3
P. Υπάρχουν ασθενείς 

µε προεξάρχοντα συµπτώµατα το βήχα και την απόχρεµψη οι οποίοι όµως 

δεν παρουσιάζουν λειτουργικές διαταραχές. Σε µερικούς ασθενείς όµως µε 

παθολογικό λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής δεν µπορεί να τεκµηριωθεί η 

διάγνωση της νόσου. Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν παθολογική 

σπιροµέτρηση στην ηλικία περίπου των 50 ετών και στη συνέχεια 

εξακολουθούν να  επιδεινώνονται µέσα στα  επόµενα 15 έτη µέχρι να  

καταλήξουν λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας. Τέλος µία αναλογία ασθενών 

επιδεινώνονται σταδιακά, αλλά µε τέτοιο ρυθµό που δεν οδηγεί στην 

εγκατάσταση αναπνευστικής ανεπάρκειας.  

Μερικοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση 

βρογχοδιασταλτικών, ενώ άλλοι εµφανίζουν διακύµανση της ροής κατά την 

έκθεση σε διάφορα ερεθίσµατα. Άλλοι ασθενείς παρουσιάζουν εξαιρετικά 

ταχεία επιδείνωση της αναπνευστικής τους λειτουργίας σε αντίθεση µε 

εκείνους που έχουν σταθεροποιηµένη λειτουργική κατάσταση για πολλά έτη P

4
P. 

Έτσι είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς τους παράγοντες εκείνους που 

σχετίζονται µε την πορεία και την εξέλιξη της νόσου.  

 

1.5.Κάπνισµα και ΧΑΠ 

Το κάπνισµα είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης όσον αφορά  τη 

µείωση της αναπνευστικής λειτουργίας.  Είναι εκείνος ο παράγοντας που 

σταθερά σχετίζεται µε τη µείωση του  FEVB1 B . Αποτελεί τον πιο κοινό ρυπαντή 

στον οποίο εκτίθεται το αναπνευστικό σύστηµα και τον πιο σταθερό 

παράγοντα που ευθύνεται για την αυξηµένη νοσηρότητα και θνητότητα λόγω 

ΧΑΠ. Υπάρχουν αποδείξεις ότι η διακοπή του καπνίσµατος επιστρέφει στο  

φυσιολογικό το ρυθµό µείωσης του FEVB1 B. Καπνιστές πίπας και πούρων  

φαίνεται ότι επίσης έχουν αυξηµένο ρυθµό απώλειας του  FEVB1 B.  

Σε  µελέτη 5887 ατόµων µε υποκλινική νόσο, µειωµένη FEVB1 B και λίγα 

συµπτώµατα , τα 2/3 των εξεταζοµένων µπήκαν σε πρόγραµµα διακοπής του 

καπνίσµατος µε 12 συνεδρίες διακοπής του καπνίσµατος, σε συνδυασµό µε 

θεραπεία συµπεριφοράς και υποκατάσταση µε νικοτίνη και µε πενταετή 
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παρακολούθηση έτσι ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή όσο ήταν δυνατό. Το 

υπόλοιπο 1/3 των εξεταζοµένων είχε τη συνήθη αγωγή. Η οµάδα της 

διακοπής του καπνίσµατος παρουσίαζε αύξηση του  FEVB1 B  σε αντίθεση µε τους 

υπόλοιπους στο πρώτο έτος της παρακολούθησης. Μετά το πρώτο έτος οι 

διαφορές ήταν οριακές. Όσοι παρακολούθησαν το πρόγραµµα διακοπής 

καπνίσµατος παρουσίαζαν έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας κατά   

52ml/ έτος, σε αντίθεση µε εκείνους που δεν συµεµετείχαν και  που οι 

απώλειες τους ήταν  56ml/ έτος. Ασθενείς που συνέχισαν το κάπνισµα είχαν 

ένα σταθερό ρυθµό µείωσης του FEVB1 B. Στο τέλος της µελέτης οι καπνιστές 

είχαν χάσει κατά µέσο όρο 300 ml περισσότερο, συγκριτικά µε εκείνους που  

είχαν διακόψει το κάπνισµα P

7
P.  

Όσον αφορά στις διαφορές των δύο φύλων σε σχέση µε την καπνιστική 

συνήθεια φαίνεται ότι ενώ οι άνδρες καπνίζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό 

διακόπτουν το κάπνισµα πιο εύκολα. Επίσης µελέτες που σχετίζονται µε τη 

διακοπή του καπνίσµατος έδειξαν µεγαλύτερη  επιτυχία σχετικά µε  τη 

διακοπή του τσιγάρου σε άτοµα µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, σε 

έγγαµους και σε ασθενείς µεγαλύτερης ηλικίας. Η χρήση bupropion πιθανά 

θα βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχούς διακοπής του καπνίσµατος P

8
P. Ίσως τα 

προγράµµατα διακοπής του καπνίσµατος θα πρέπει να προσαρµόζονται στις 

διάφορες ανάγκες ανδρών και γυναικών.  

Τέλος το παθητικό κάπνισµα έχει συσχετισθεί τόσο µε αναπνευστικά 

συµπτώµατα όσο και µε  χαµηλότερη τιµή  FEVB1 PB

9,10
P. ∆εν υπάρχουν όµως 

τεκµηριωµένες µελέτες που να δείχνουν το ρυθµό επηρεασµού των 

λειτουργικών δοκιµασιών σε παθητικούς καπνιστές µε ΧΑΠ. 

 

1.6.Αντιµετώπιση της ΧΑΠ. 

Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της νόσου περιλαµβάνει τέσσερα 

στοιχεία P

1
P : (1)  συνεχή παρακολούθηση και εκτίµηση της νόσου, (2) µείωση 

των παραγόντων κινδύνου, (3) αντιµετώπιση της σταθερής ΧΑΠ και (4) 

αντιµετώπιση των παροξυσµών  της νόσου.  
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Παρακολούθηση και εκτίµηση: Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια  

αποτελεί µία εξελισσόµενη νόσος που οδηγεί προοδευτικά σε αναπνευστική 

ανεπάρκεια.  Είναι απαραίτητη η συνεχής εκτίµηση των συµπτωµάτων και  

των αντικειµενικών µετρήσεων της µείωσης της ροής του αέρα. Μέτρηση των 

αερίων αρτηριακού αίµατος απαιτείται επίσης σε ασθενείς µε τιµή FEVB1 B< 40% 

της προβλεπόµενης ή σε ασθενείς µε κλινικά σηµεία αναπνευστικής 

ανεπάρκειας ή δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Η παρακολούθηση του 

ασθενούς µε ΧΑΠ περιλαµβάνει επίσης τη ρύθµιση της φαρµακευτικής 

αγωγής, την εκτίµηση των εξάρσεων της νόσου και την αξιολόγηση των 

συνοδών νοσηµάτων. 

Μείωση των παραγόντων κινδύνου: Η αποφυγή της έκθεσης σε 

επιβαρυντικούς παράγοντες όπως στον καπνό, στις σκόνες και σε  χηµικούς 

παράγοντες  αποτελεί τον κύριο στόχο στην πρόληψη της έναρξης και της  

εξέλιξης της νόσου. Η διακοπή του καπνίσµατος αποτελεί το κυριότερο και 

αποτελεσµατικότερο µέτρο για να περιορισθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης και 

εξέλιξης της νόσου.  

Αντιµετώπιση της σταθερής ΧΑΠ. Η στρατηγική αντιµετώπισης της νόσου  

στηρίζεται στον καθορισµό της βαρύτητας της καθώς και στην ανταπόκριση 

στη θεραπευτική παρέµβαση.  Η βαρύτητα της νόσου καθορίζεται από τη 

βαρύτητα των συµπτωµάτων και τη µείωσης της ροής του αέρα, καθώς και 

από την παρουσία άλλων παραγόντων όπως τη συχνότητα και τη βαρύτητα 

των παροξυσµών, την παρουσία επιπλοκών (αναπνευστική ανεπάρκεια, δεξιά 

καρδιακή ανεπάρκεια, διαταραχές που σχετίζονται µε τον ύπνο).  

Η αντιµετώπιση της νόσου επιτυγχάνεται τόσο µε την εκπαίδευση του 

ασθενούς όσο και µε την κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή. Τα προγράµµατα 

εκπαίδευσης περιλαµβάνουν: µέτρα διακοπής καπνίσµατος, ενηµέρωση για 

τη νόσο, στρατηγικές  που συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της  δύσπνοιας 

και τέλος οδηγίες για τη λήψη αποφάσεων για την αντιµετώπιση των 

εξάρσεων. Η εκπαίδευση των ασθενών µε ΧΑΠ παίζει σηµαντικό ρόλο στη  
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βελτίωση των ικανοτήτων τους, στην   ικανότητας ανοχής της νόσου και στην 

βελτίωση της γενικής  κατάστασης της υγείας τους.  

Οι κύριο στόχοι της φαρµακευτικής αγωγής είναι η ανακούφιση του 

ασθενούς από τα συµπτώµατα της νόσου, η µείωση της συχνότητας και της 

βαρύτητας των εξάρσεων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αντοχής 

στην άσκηση καθώς και η µείωση των επιπλοκών της νόσου.  Οι κύριες 

κατηγορίες φαρµάκων που χρησιµοποιούνται είναι τα βρογχοδιασταλτικά 

και τα κορτικοστεροειδή. Τα βρογχοδιασταλτικά φάρµακα παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση της νόσου. Τα κύρια βρογχοδιασταλτικά 

φάρµακα που χρησιµοποιούνται είναι οι β B2 B-διεγέρτες, τα αντιχολινεργικά και 

οι µεθυλοξανθίνες. Όλες οι κατηγορίες των βρογχοδιασταλτικών έχει 

αποδειχθεί ότι αυξάνουν την ικανότητα στην άσκηση, χωρίς απαραίτητα να 

προκαλούν σηµαντικές αλλαγές στον FEVB1 B. Ο συνδυασµός 

βρογχοδιασταλτικών µε διαφορετικό µηχανισµό και διάρκεια δράσης 

αυξάνει το βαθµό βρογχοδιαστολής µε τις λιγότερες παρενέργειες. 

Η χρήση εισπνεόµενων κορτικοστεροειδών επιβάλλεται σε ασθενείς µε 

συµπτωµατική νόσο, σε εκείνους µε σπιροµετρική ανταπόκριση στα 

γλυκοκορτικοειδή ή σε εκείνους µε τιµή FEVB1 B< 50% της προβλεπόµενης 

καθώς και σε ασθενείς µε  επαναλαµβανόµενους παροξυσµούς που 

χρειάζονται θεραπεία µε αντιβιοτικά ή/και γλυκοκορτικοστεροειδή 

χορηγούµενα από το στόµα. Η µακροπρόθεσµη χορήγηση συστηµατικών 

γλυκοκορτικοστεροειδών θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω αρνητικής σχέσης 

ωφέλειας - κινδύνου.  

Επιπρόσθετοι  φαρµακευτικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται στην 

αντιµετώπιση της νόσου περιλαµβάνουν τους εµβολιασµούς κατά του ιού της 

γρίπης και του πνευµονιόκοκκου, τη χορήγηση αντιβιοτικών, βλεννολυτικούς 

παράγοντες,  αντιβηχικά φάρµακα, διεγερτικά του αναπνευστικού κέντρου  

και αγγειοδιασταλτικά.  Η µακροχρόνια επίσης χορήγηση οξυγόνου (>15ώρες 

την ηµέρα)  σε ασθενείς µε χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια έχει αποδειχθεί 

ότι αυξάνει την επιβίωση P

11,12
P. Επιπρόσθετα η οξυγονοθεραπεία έχει ευεργετική 

επίδραση στην αιµοδυναµική κατάσταση, στην ικανότητα της  άσκησης, στις 

µηχανικές ιδιότητες του πνεύµονος και στη διανοητική κατάσταση του 
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ασθενούς. Ο κύριος στόχος της µακρόχρονης οξυγονοθεραπείας είναι η 

διατήρηση της µερικής πίεσης του οξυγόνου σtο αρτηριακό αίµα (PaOB2 B) σε 

τιµές πάνω από 60mmHg στο επίπεδο της θάλασσας  κατά την ανάπαυση 

και/ή επίτευξη  µιας τιµής  κορεσµού της αιµοσφαιρίνης σε οξυγόνο (SaOB2 B) 

τουλάχιστον 90%. Οι παραπάνω τιµές είναι κατάλληλες  για την επαρκή 

οξυγόνωση των ιστών. 

Αντιµετώπιση των παροξυσµών. Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια 

σχετίζεται συχνά µε εξάρσεις των αναπνευστικών συµπτωµάτων. Η κυριότερη 

αιτία της έξαρσης της νόσου είναι οι λοιµώξεις του τραχειοβρογχικού δέντρου 

και η ρύπανση της ατµόσφαιρας. Ασθενείς µε παρόξυνση της νόσου 

παρουσιάζουν συνήθως αύξησης της ποσότητος ή µεταβολή της χροιάς και 

της γλοιότητας των πτυέλων. Η εκτίµηση της βαρύτητας µιας έξαρσης 

στηρίζεται στο προηγούµενο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, στα 

συµπτώµατα, στη φυσική εξέταση, στο λειτουργικό έλεγχο των πνευµόνων, 

στην ανάλυση των αερίων αρτηριακού αίµατος καθώς και σε άλλες 

εργαστηριακές εξετάσεις όπως η ακτινογραφία θώρακος, το 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα και η γενική εξέταση αίµατος.  

Ο κίνδυνος θανάτου, λόγω παρόξυνσης της νόσου συνδέεται στενά µε 

την παρουσία αναπνευστικής οξέωσης, τη συνύπαρξη άλλων νοσηµάτων και 

την ανάγκη υποστήριξης µε επεµβατικό ή µη µηχανικό αερισµό. Ασθενείς σε 

σύγχυση, κώµα ή ασθενείς µε επιµένουσα υποξυγοναιµία ή/και 

επιδεινούµενη υπερκαπνία ή/και βαριά αναπνευστική οξέωση είναι 

απαραίτητο να εισάγονται σε µονάδα εντατικής  θεραπείας. 

Η αντιµετώπιση των εξάρσεων της νόσου στο νοσοκοµείο 

περιλαµβάνει: 1) ελεγχόµενη οξυγονοθεραπεία 2) αγωγή µε 

βρογχοδιασταλτικά 3) κορτικοστεροειδή  4) χορήγηση αντιβιοτικών και 5) 

υποστήριξη του αναπνευστικού µε επεµβατικό ή µη  µηχανικό αερισµό. 

Επιπρόσθετα θεραπευτικά µέτρα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη 

νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκοµείο αποτελούν,  η προσεκτική παροχή 

υγρών (µέτρηση του ισοζυγίου υγρών), η διατροφική υποστήριξη, η χορήγηση 

ηπαρίνης χαµηλού µοριακού βάρους (σε ασθενείς κατακεκλιµένους ή σε 

εκείνους µε πολυερυθραιµία) και η παροχέτευση των εκκρίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
ΤΗΣ   ΧΑΠ 

 
 
2.1 Εισαγωγή 
 

 Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι η τέταρτη κύρια 

αιτία θανάτου στις ΗΠΑ P

1
P. Το κύριο αίτιο για την ανάπτυξη της νόσου 

αποτελεί η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων. Η πρόληψη εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη παρέµβαση 

για την αποφυγή ανάπτυξης και εξέλιξης της νόσου. Με σκοπό να 

αναπτυχθούν αποτελεσµατικοί µέθοδοι για την πρώιµη ανίχνευση ή 

διάγνωση της νόσου και τη µείωση των δυσµενών συνεπειών, είναι σηµαντικό 

να κατανοήσουµε πλήρως τους µοριακούς και βιοχηµικούς µηχανισµούς που 

οδηγούν στην ανάπτυξη της νόσου.  

 

 2.2 Σχέση φλεγµονής των αεραγωγών και καπνίσµατος στη ΧΑΠ. 

Οι χαρακτηριστικές ιστοπαθολογικές µεταβολές που προκαλούνται 

από την   έκθεση στον καπνό του τσιγάρου περιλαµβάνουν την συγκέντρωση 

διαφόρων φλεγµονωδών κυττάρων. Ο βαθµός της παρεγχυµατικής 

φλεγµονής στους καπνιστές σχετίζεται µε την σοβαρότητα της κυψελιδικής 

καταστροφής σε δείγµατα βιοψίας πνεύµονος P

2
P. Οι καπνιστές τσιγάρων 

παρουσιάζουν συναθροίσεις  κυρίως κυψελιδικών µακροφάγων τόσο στα 

αναπνευστικά βρογχιόλια P

3 
Pόσο και στο διάµεσο ιστό του πνεύµονος P

4
P. Σε 

βρογχοκυψελιδικά εκπλύµατα (BALF) καπνιστών P

5,6  
Pέχουν βρεθεί αυξηµένοι 

αριθµοί µακροφάγων και ουδετερόφιλων συγκριτικά µε τους µη καπνιστές P

7,8
P.  

Τα µακροφάγα στους καπνιστές εµφανίζονται ενεργοποιηµένα και 

µεταβολικά δραστήρια. Πρόσφατα, αυξηµένος αριθµός λεµφοκυττάρων έχει 

παρατηρηθεί στο πνευµονικό παρέγχυµα των καπνιστών. Ιδιαίτερα 

παρατηρείται αύξηση στο «φορτίο» των T – λεµφοκυττάρων P

9
P.  
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2.3 Ο ρόλος των πρωτεϊνασών στην παθογένεια της ΧΑΠ. 

 
Τα συστατικά του διάµεσου χώρου, στα οποία περιλαµβάνονται το 

κολλαγόνο, η ελαστίνη και η φιµπρονεκτίνη παρέχουν µία δοµική 

υποστήριξη στο πνευµονικό παρέγχυµα. Στο εµφύσηµα  η έκταση της βλάβης 

είναι αποτέλεσµα κυρίως της  στρέβλωσης των µικρών αεραγωγών και της 

δηµιουργίας «ανώµαλων» αεροχώρων. Η µείωση της ελαστίνης και η 

ανεπάρκεια των αµυντικών µηχανισµών αποτελούν τους κύριους 

µηχανισµούς που συµµετέχουν στην παθογένεια του εµφυσήµατος. Η 

κυριαρχία των φλεγµονωδών  κύτταρων στους πνεύµονες  των καπνιστών και 

η απελευθέρωση πρωτεολυτικών ενζύµων αποτελούν τους κύριους 

µηχανισµούς βλάβης του πνευµονικού παρεγχύµατος. 

Η κύρια θεωρία της παθογένειας του εµφυσήµατος προτείνει ότι 

αυξηµένοι αριθµοί ενεργοποιηµένων ουδετεροφίλων και µακροφάγων 

απελευθερώνουν ελαστάσες, οι οποίες δεν µπορούν να εξουδετερωθούν από 

τις αντιπρωτεϊνάσες, προκαλώντας µε αυτό το µηχανισµό κυτταρική 

καταστροφή (εικόνα  2.1).  

 

 

Εικόνα 2.1: Γένεση πνευµονικού εµφυσήµατος µε τη θεωρία πρωτεασών-
αντιπρωτεασών 

 

Ο ενοχοποιητικός παράγοντας στην πρόκληση της βλάβης  είναι η  

ελαστάση των λευκοκυττάρων, η οποία προκαλεί εµφύσηµα µετά από 
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πειραµατική εφαρµογή σε ανθρώπους P

10,11
P. Πολλές φαρµακευτικές εταιρείες 

έχουν ερευνήσει το ρόλο συγκεκριµένων ανταγωνιστών της ελαστάσης των 

λευκοκυττάρων, ως πιθανούς φαρµακευτικούς παράγοντες σε ασθενείς µε 

ΧΑΠ. Πρόσφατες µελέτες προτείνουν επίσης τη συµµετοχή της πρωτεϊνάσης-3 

στην παθογένεια του εµφυσήµατος. Όπως η ελαστάση των λευκοκυττάρων, 

έτσι και η πρωτεϊνάση-3 προκαλεί ελαστόλυση. Η πρωτεϊνάση-3 έχει 

αποδειχθεί πειραµατικά ότι προκαλεί εµφύσηµα σε ζώα P

 12
P. 

Ένας πιθανός ρόλος των πρωτεϊνασών που προέρχονται από τα 

µακροφάγα, είναι η πιθανή συµµετοχή τους στην παθογένεια του 

εµφυσήµατος που προκαλείται από το κάπνισµα. Οι µεταλλοπρωτεϊνάσες του 

διάµεσου ιστού αποτελούν ένα σύνολο 14 πρωτεϊνών µε δοµικές οµοιότητες. 

Τρεις από αυτούς τους παράγοντες, οι γελατινάσες µε µοριακό βάρος 72ΚD 

και 92KD και η ελαστάση των µακροφάγων αντίστοιχα προκαλούν 

ελαστόλυση in vitro P

13
P. H έκφραση της ελαστάσης των µακροφάγων 

παρατηρείται στα µακροφάγα των καπνιστών και των ασθενών µε 

εµφύσηµα P

14
P.  

Μια δεύτερη κατηγορία πρωτεϊνασών που προέρχονται από τα 

µακροφάγα και ενέχονται στην παθογένεια του εµφυσήµατος είναι οι 

κυστεϊνικές πρωτεϊνάσες P

15
P. Αυτές αποτελούν µια µεγάλη οµάδα παραγόντων 

που προέρχονται από φυτά και ζώα και οι οποίες µοιράζονται οµόλογες 

περιοχές αµινοξέων στις ενεργές θέσεις των µορίων. Στα ανθρώπινα 

µακροφάγα έχουν αναγνωριστεί τέσσερις ευδιάκριτες λυσοσωµατικές 

κυστεϊνικές πρωτεϊνάσες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να µειώνουν τις 

δοµικές πρωτεΐνες του πνεύµονος. Στις παραπάνω λυσοσωµατικές κυστεϊνικές 

πρωτεϊνάσες περιλαµβάνονται  οι καθεψίνες B, H, L και S. Οι καθεψίνες L και 

S προκαλούν ελαστόλυση. Παραµένει βέβαια να καθοριστούν οι ρυθµιστικοί 

µηχανισµοί µε τους οποίους τα µακροφάγα χρησιµοποιούν τις κυστεϊνικές 

πρωτεϊνάσες για τη στρέβλωση ή την καταστροφή του συνδετικού ιστού του 

πνεύµονος. 

Τα µακροφάγα επίσης εκκρίνουν ενεργό παράγοντα ιστικού 

πλασµινογόνου, ο οποίος ενεργοποιεί την πλασµίνη και προκαλεί µείωση της 

ελαστίνης P

15
P. Σε µια οµάδα νέων καπνιστών οι Reilly και Chapman P

16
P  έδειξαν 



Γ.Χρυσοφάκης: H συµµετοχή των υποπληθυσµών των Τ-λεµφοκυττάρων CD4+ και CD8+ στην παθογένεια 
της ΧΑΠ 

45

ότι υπάρχει µια σχέση ανάµεσα στην αναλογία  του  δυναµικά εκπνεόµενου 

όγκου αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο και της δυναµικής ζωτικής 

χωρητικότητας (FEVB1 B/FVC) και στα υψηλά επίπεδα του ενεργού 

πλασµινογόνου των κυψελιδικών µακροφάγων. Οι παραπάνω ερευνητές 

υπέθεσαν ότι η αυξηµένη δραστηριότητα του ενεργού πλασµινογόνου, 

επιταχύνει τη διάσπαση του πνευµονικού ιστού και της ελαστίνης 

ενεργοποιώντας την πλασµίνη, η οποία µε τη σειρά της µειώνει τις 

γλυκοπρωτεϊνες εκθέτοντας έτσι την ελαστίνη στην ελαστάση. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω πολλές πρωτεϊνάσες αλληλεπιδρούν και συµµετέχουν στην 

καταστροφή του πνευµονικού παρεγχύµατος.  

 

2.4. Ο επιπρόσθετος ρόλος της  δράσης των πρωτεϊνασών στη ΧΑΠ  

Στην παθογένεια του εµφυσήµατος συµµετέχει όχι µόνο η απώλεια της 

εξωκυττάριας ουσίας αλλά και η έλλειψη διαφόρων κυτταρικών συστατικών. 

Ο µηχανισµός της καταστροφής του πνευµονικού παρεγχύµατος δεν έχει 

ακόµα καθορισθεί, αλλά είναι γνωστό ότι συµβάλει η απώλεια της ικανότητας 

του πνεύµονος να επιστρατεύει τις αµυντικές του ικανότητες µε την πρόοδο 

της βλάβης. Μια άλλη θεωρία προτείνει ότι ο µηχανισµός της καταστροφής 

του πνευµονικού παρεγχύµατος πιθανόν να αποτελεί προέκταση της 

συµµετοχής των πρωτεϊνασών από τοv εξωκυττάριο χώρο µέσα στα κύτταρα. 

Παράδειγµα αποτελεί ο ρόλος των πρωτεϊνασών των λεµφοκυττάρων P

17
P. Ένας 

µηχανισµός µε τον οποίο τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα και τα 

λεµφοκύτταρα «φονείς» ( ΝΚ- κύτταρα)  εξουδετερώνουν τα κύτταρα στόχους 

αποτελεί η έκκριση κυτταροπλασµατικών κοκκίων που περιέχουν περφορίνη 

καθώς και η απελευθέρωση µιας οµάδας  παραγόντων στους οποίους 

περιλαµβάνονται, πρωτεϊνάσες, granzyme,  οι οποίοι  είναι ταυτόσηµοι µε 

την ελαστάση των λευκοκυττάρων και την πρωτεϊνάση-3. 

Ο παραπάνω µηχανισµός κοκκιώδους εξωκυττάρωσης που προκαλεί 

κυτταρόλυση είναι σηµαντικός στην παθογένεια της νόσου, αφού ενεργοποιεί 

ένα µηχανισµό απόπτωσης, ο οποίος µε τη σειρά του οδηγεί σε διάσπαση του 

δεσοξυριβονουκλεικού οξέος (DNA). Με αυτόν το µηχανισµό η περφορίνη 

δηµιουργεί πόρους στην εξωτερική µεµβράνη του κυττάρου-στόχου, 
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διευκολύνοντας µε αυτόν το µηχανισµό  τα granzyme  να έχουν πρόσβαση 

στις δοµές των κυττάρων. Οι τελευταίοι παράγοντες  µπορούν να 

µεταφερθούν από το κυτταρόπλασµα στον πυρήνα του κυττάρου, όπου στη 

συνέχεια συνδέονται µε συγκεκριµένες πρωτεΐνες του πυρήνα, 

ενεργοποιώντας τις αυτολυτικές ενδονουκλεάσες και οδηγώντας τελικά στη 

διάσπαση  του  DNA.  

Θα µπορούσαν παρόµοια γεγονότα να συµβούν στο εµφύσηµα; 

Υπάρχουν πρόσφατες ενδείξεις ότι η ελαστάση των λευκοκυττάρων µπορεί να 

προκαλέσει απόπτωση P

18
P. Επιπλέον µια ελαστάση µοριακού βάρους 24 KD 

έχει πρόσφατα αποµονωθεί από προ-µυελικά κύτταρα HL-60, η οποία µπορεί 

επίσης να προκαλέσει απόπτωση P

19
P. Η παραπάνω πρωτεάση δεν έχει πλήρως 

ταυτοποιηθεί. Πρόσφατες επίσης  µελέτες δείχνουν ότι τα  Τ-   λεµφοκυττάρα 

σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την έκταση του εµφυσήµατος P

9
P, προτείνοντας 

έναν πιθανό πρωταγωνιστικό ρόλο των παραπάνω κυττάρων στην 

παθογένεια της νόσου.  

Οι πρωτεϊνάσες επίσης συµβάλλουν στην παθογένεια της φλεγµονής 

των αεραγωγών που χαρακτηρίζει τη νόσο. Η ελαστάση των λευκοκυττάρων 

και η καθεψίνη G, µια άλλη πρωτεϊνάση των πολυµορφοπυρήνων κυττάρων, 

αποτελούν τους πιο πιθανούς παράγοντες ενεργοποίησης της έκκρισης 

βλέννης από τους υποβλεννογόνιους αδένες των αεραγωγών. Επίσης η 

ελαστάση των λευκοκυττάρων  ενεργοποιεί το γονίδιο της µεταγραφής της 

ιντερλευκίνης-8 (IL-8), προάγοντας έτσι την έκκρισή της από τα βρογχικά 

επιθηλιακά κύτταρα P

20
P. Η ιντερλευκίνη-8 ( IL-8) αποτελεί   χηµειοεκλυτικό 

παράγοντα καθώς επίσης και παράγοντα ενεργοποίησης των 

πολυµορφοπύρηνων κυττάρων  και των  λεµφοκυττάρων,   παρέχοντας  έτσι 

ένα µηχανισµό διαιώνισης της φλεγµονώδους διαδικασίας. Αν και υπάρχουν 

πειραµατικές ενδείξεις που υποδεικνύουν το σηµαντικό ρόλο των 

πρωτεϊνασών στην παθογένεια  της νόσου P

21
P, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση 

του ρόλου τους.  
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2.5.P

 
PΟ ρόλος  των οξειδωτικών παραγόντων στη ΧΑΠ. 

Υπάρχουν αρκετές αναφορές αυξηµένου οξειδωτικού στρες στους 

καπνιστές και στους ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια P

22
P. Ο 

καπνός του τσιγάρου περιέχει άφθονες ποσότητες οξειδωτικών ουσιών που 

προκαλούν οξείδωση στα µόρια των κυττάρων P

23
P. Επίσης πολλές µελέτες 

προτείνουν ότι τα φαγοκύτταρα στους καπνιστές απελευθερώνουν αυξηµένες 

ποσότητες  ενεργών ριζών οξυγόνου κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Τα 

κυψελιδικά µακροφάγα των καπνιστών όπως και τα πολυµορφοπύρηνα του 

αίµατος απελευθερώνουν περισσότερο OB2 PB

_ 
Pσε σχέση  µε εκείνα των µη 

καπνιστών P

6,24,25
P. Έχει αποδειχθεί ένας συσχετισµός ανάµεσα στην 

απελευθέρωση του OB2 PB

_ 
Pτων πολυµορφοπύρηνων και της ανάπτυξης βρογχικής 

υπεραντιδραστικότητας σε ασθενείς µε ΧΑΠ P

26
P. Μεγάλες ποσότητες  

οξειδωτικών ριζών OB2 B P

_
P παράγονται επίσης και  κατά τη διάρκεια των 

παροξυσµών της  νόσου P

22 
P( εικόνα 2.3) 

Έχουν ενοχοποιηθεί πολλοί µηχανισµοί µε τους οποίους οι οξειδωτικοί 

παράγοντες προκαλούν βλάβη στον πνεύµονα. Οι παραπάνω παράγοντες 

Εικόνα 2.2. Ισορροπία πρωτεασών-αντιπρωτεασών. Οι πρωτεάσες
απελευθερώνονται από ουδετερόφιλα, µακροφάγα. Η ισορροπία µεταξύ των
πρωτεασών–αντιπρωτεασών προσδιορίζει την ευαισθησία του πνεύµονα για
καταστροφή. 
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αλληλεπιδρούν µε κυτταρικά συστατικά οξειδώνοντας πρωτεΐνες, λιπίδια, 

βάσεις DNA, ένζυµα του διάµεσου µεταβολισµού και συστατικά του 

εξωκυττάριου χώρου όπως κολλαγόνο και υαλουρονικό οξύ P

12-17
P. Τα επίπεδα 

των προϊόντων της υπεροξείδωσης των λιπιδίων είναι αυξηµένα στο πλάσµα 

και στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα σε υγιείς καπνιστές και σε ασθενείς κατά 

τη διάρκεια των παροξυσµών της νόσου, συγκριτικά µε τους υγιείς µη 

καπνιστές P

22,27,28
P. Η συγκέντρωση της ισοπροστάνης F2 στο πλάσµα, προϊόν 

του µεταβολισµού του αραχιδονικού οξέος, είναι επίσης αυξηµένη στους 

καπνιστές P

29
P. Η ισοπροστάνη F2 δυσχεραίνει τη συνάθροιση των 

αιµοπεταλίων και προκαλεί επίσης αγγειοδιαστολή. Ανάλογα µε την ένταση 

του οξειδωτικού στρες, τα κύτταρα που εκτίθενται στους οξειδωτικούς 

παράγοντες υφίστανται απόπτωση ή νέκρωση P

30,31
P.  Τελικά  οι οξειδωτικοί 

παράγοντες HB2 BOB2 B και ΟB2 B-, µπορούν να προκαλέσουν την παραγωγή 

χηµειοτακτικών παραγόντων ή µπορούν να προάγουν την προσκόλληση των 

λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο διάµεσου της ενεργοποίησης του πυρηνικού 

παράγοντα (ΝF)–kBP

33-35
P. Η παραγωγή εποµένως των οξειδωτικών 

παραγόντων στους καπνιστές προκαλεί την ενεργοποίηση  ενός µηχανισµού 

φλεγµονώδους αντίδρασης που οδηγεί  σε  καταστροφή του  πνευµονικού 

ιστού και σε οργανική δυσλειτουργία. 

 

 

Εικόνα 2.3: Οξειδωτικό στρες στη ΧΑΠ 

 

Η ικανότητα του αυξηµένου οξειδωτικού φορτίου να προκαλεί 

πνευµονική βλάβη οφείλεται εν µέρει στη διαταραχή της ισορροπίας που 
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υπάρχει ανάµεσα στους οξειδωτικούς και αντιοξειδωτικούς παράγοντες. 

Υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά µε τους αντιοξειδωτικούς µηχανισµούς 

άµυνας του πνεύµονα στους καπνιστές και ακόµα λιγότερες σε ασθενείς µε 

ΧΑΠ. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα  επίπεδα γλουταθειόνης και βιταµίνης C 

είναι αυξηµένα στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (ΒALF) καπνιστών P

36-38
P, ενώ 

τα επίπεδα της βιταµίνης Ε είναι µειωµένα P

39
P. Οι διάφορες µελέτες προτείνουν 

ότι κάποιος αντιοξειδωτικός παράγοντας βρίσκεται στα κυψελιδικά 

µακροφάγα κάποιων καπνιστών P

40
P, αλλά όχι σε όλους P

41
P. Η υπόθεση, εάν η 

παρουσία ενός αντιοξειδωτικού παράγοντα στα παραπάνω κύτταρα κάποιων 

καπνιστών είναι επαρκής για να αντιµετωπίσει το υπερβολικό οξειδωτικό 

φορτίο δεν έχει τεκµηριωθεί. Επιπλέον, οι κύριοι αντιοξειδωτικοί  παράγοντες 

του πλάσµατος συµπεριλαµβανοµένων της βιταµίνης Ε και του ασκορβικού 

οξέως φαίνεται να είναι µειωµένοι στο πλάσµα των καπνιστών P

42-44
P.  

Παρατηρείται λοιπόν µια διαταραχή  ισορροπίας ανάµεσα στους 

οξειδωτικούς(καταστροφικούς) και αντιοξειδωτικούς (ωφέλιµους) παράγοντες 

στους καπνιστές, µε αποτέλεσµα την παρουσία υπερβολικού οξειδωτικού 

«στρες»,  γεγονός που παίζει σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια της  νόσο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗ  ΧΑΠ 
 

3.1. Εισαγωγή  

Η Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι διαφορετική 

από το άσθµα στα πλαίσια της πνευµονικής λειτουργίας, της δοµής και των 

µηχανισµών που συµµετέχουν στη φλεγµονή των αεραγωγών P

1
P. Οι 

παθολογοανατοµικές µεταβολές στη ΧΑΠ παρατηρούνται στους µεγάλους ή 

κεντρικούς αεραγωγούς, στα µικρά-περιφερικά βρογχιόλια και στο 

πνευµονικό παρέγχυµα. Στην προχωρηµένη νόσο συµβαίνουν επίσης 

αλλαγές στην πνευµονική κυκλοφορία, στη δεξιά καρδιά και στους 

αναπνευστικούς µύες.   

 

3.2. Μεταβολές στους κεντρικούς αεραγωγούς.  

Η κύρια θέση της υπερέκκρισης βλέννης, που εκφράζεται κλινικά ως 

χρόνια βρογχίτιδα, είναι οι κεντρικοί αεραγωγοί. Η υπερτροφία των 

βλεννογόνιων αδένων που είχε χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως το ιστολογικό 

σηµείο αναφοράς της χρόνιας βρογχίτιδας P

2
P, δεν έχει επιβεβαιωθεί από πιο 

πρόσφατες αναφορές P

3,4
P.  ∆οµικές αλλαγές έχουν βρεθεί στο επιθήλιο των 

µεγάλων αεραγωγών σε άτοµα µε χρόνια βρογχίτιδα και στις οποίες 

περιλαµβάνονται η ατροφία P

5
P, η µετάπλαση P

6
P και οι ανωµαλίες του κροσσωτού 

επιθηλίου P

7-10
P.  

Τα φλεγµονώδη κύτταρα που διηθούν την υποεπιθηλιακή ζώνη 

αποτελούν το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον σε βιοψίες βρόγχου που 

πραγµατοποιήθηκαν σε καπνιστές. Τα µονοπύρηνα κύτταρα φαίνεται να 

κυριαρχούν µε τη συνοδό παρουσία µερικών ουδετερόφιλων P

11
P. Σηµαντική  

αύξηση στον αριθµό των ολικών λευκοκυττάρων (CD45) , Τ-λεµφοκυττάρων 

(CD3), ενεργών Τ-λεµφοκυττάρων και µακροφάγων (CD68) έχουν επίσης 

αναφερθεί P

 12
P. Επιπλέον, παρατηρείται αυξηµένη προσκόλληση µορίων που 

σχετίζονται µε τη φλεγµονή στην αγγειακή και επιθηλιακή  ζώνη P

13,14
P. Στη 

χρόνια βρογχίτιδα και ιδιαίτερα στους παροξυσµούς παρατηρείται αυξηµένη 

ιστική ηωσινοφιλία P

15,16
P. Έχει προταθεί ότι, σε αντίθεση µε το άσθµα, τα ιστικά 
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ηωσινόφιλα στη ΧΑΠ δεν αποκοκκιώνονται και δεν σχετίζονται µε αυξηµένη 

έκφραση ιντερλευκίνης- 5 (IL-5) P

 17
P. Καθώς ο περιορισµός της ροής του αέρα 

προοδευτικά επιδεινώνεται τα Τ-λεµφοκύτταρα και τα µακροφάγα αυξάνουν 

στην υποεπιθηλιακή ζώνη του πνεύµονα P

 18
P. Μία πρόσφατη µελέτη αναφέρει 

ότι τα κυτταροτοξικά CD8P

+
P T-λεµφοκύτταρα βρίσκονται αυξηµένα σε 

ασθενείς µε   ΧΑΠ. Η επικράτηση των παραπάνω κυττάρων σχετίζεται µε την 

έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας στη συγκεκριµένη οµάδα ασθενών P

19
P. 

Τα παραπάνω δεδοµένα υποστηρίζουν το ρόλο των κυτταροτοξικών CD8P

+
P T-

λεµφοκυττάρων στην παθογένεια της νόσου P

20
P. 

Ενδιαφέρουν προκαλούν τα ευρήµατα του χαµηλού αριθµού των 

ουδετεροφίλων στις βιοψίες βρόγχου ασθενών µε ΧΑΠ,P

11,15
P σε αντίθεση µε τα 

αυξηµένα επίπεδα τους στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα(BALF) P

21
P. Η 

παραπάνω δυσαναλογία έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι η φλεγµονή στη 

βασική µεµβράνη µπορεί να διαφέρει από αυτή 

που παρουσιάζεται στο βρογχικό τοίχωµα αυτών 

των ασθενών. Παρόλα αυτά η πλειονότητα των 

µελετών σε βρογχικές βιοψίες έχουν εστιάσει την 

προσοχή τους στην υποεπιθηλιακή ζώνη και δεν 

έχουν αναλύσει τα συστατικά των επιθηλιακών και 

βρογχικών αδένων. Πρόσφατες µελέτες σε βιοψίες 

βρόγχου δείχνουν ένα αυξηµένο αριθµό 

ουδετεροφίλων στο επιθήλιο (εικόνα 3.1)  και στους  

βρογχικούς αδένες  των ασθενών P

22-24
P.  

Οι παραπάνω µελέτες µας βοηθούν να κατανοήσουµε τις διαφορές των 

ευρηµάτων που παρατηρούνται ανάµεσα στον αυλό των αεραγωγών και  

στον ιστό των ασθενών και παρέχουν αποδείξεις ότι τα ουδετερόφιλα 

ευρίσκονται όχι µόνο στον αυλό των αεραγωγών αλλά επίσης και σε 

συγκεκριµένες περιοχές του τοιχώµατος των αεραγωγών.  

                                                                    

3.3. Μεταβολές στους περιφερικούς αεραγωγούς.   

Το 1968 ο Hogg και οι συνεργάτες του P

25
P υπέδειξαν ότι η κύρια θέση της 

αυξηµένης αντίστασης στους καπνιστές µε περιορισµό της ροής του αέρα ήταν 

Εικόνα 3.1. α) διήθηση του
βρογχικού επιθηλίου από
ουδετερόφιλα σε ασθενή µε
ΧΑΠ  και β) σε καπνιστή χωρίς
ΧΑΠ 
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οι περιφερικοί αεραγωγοί, δείχνοντας ότι η αύξηση αυτή οφειλόταν σε 

φλεγµονώδεις και δοµικές αλλαγές στην περιφερική ζώνη του πνεύµονος. Οι 

περιφερικοί αεραγωγοί περιλαµβάνουν τους µικρούς βρόγχους και τα 

βρογχιόλια µε διάµετρο µικρότερη των 2mm P

 26
P.  Οι πρώιµες δοµικές αλλαγές 

που προκαλούνται από το κάπνισµα σε αυτούς τους αεραγωγούς έχουν 

περιγραφεί σε µία µελέτη στην οποία έγινε σύγκριση των 

παθολογοανατοµικών ευρηµάτων πνευµόνων νέων καπνιστών και ατόµων 

της ίδιας ηλικίας που είχαν αιφνίδιο θάνατο. Στους παραπάνω ασθενείς οι 

δοµικές αλλαγές αποτελούνταν από: απόφραξη του αυλού από βλέννα, 

µετάπλαση των καλυκοειδών κυττάρων, φλεγµονή του τοιχώµατος  του 

αεραγωγού, ίνωση και υπερτροφία των λείων µυϊκών ινών P

26-31
P.  

Με την αύξηση του πάχους των αεραγωγών αυτές οι µεταβολές µπορεί 

να προκαλέσουν στένωση των αεραγωγών µε επακόλουθο τον περιορισµό της 

ροής του αέρα. Επιπλέον η έλλειψη του επιφανειοδραστικού παράγοντα ως 

αποτέλεσµα της αντικατάστασης των κυττάρων Clara από κύτταρα GobletP

 32
P, 

οδηγεί σε ανώµαλη επιφανειακή τάση και σε αστάθεια των αεραγωγών P

33
P. Η 

φλεγµονή των αεραγωγών θα µπορούσε επίσης να συµβάλλει στην 

καταστροφή των κυψελιδικών τοιχωµάτων. Αυτή η απώλεια των κυψελιδικών 

προσφύσεων συµβάλλει περαιτέρω στον περιορισµό της ροής του αέρα, 

επιτρέποντας την παραµόρφωση του τοιχώµατος των αεραγωγών και τη 

στένωση του αυλού τους P

34-37
P.  

Η πλειοψηφία των µελετών στη φλεγµονώδη διαδικασία των 

περιφερικών αεραγωγών σε ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια, έχουν βασισθεί στην ιστολογική εξέταση τµηµάτων των 

αεραγωγών στα οποία πραγµατοποιήθηκε ανοσοϊστοχηµεία. Οι παραπάνω 

όµως µέθοδοι δεν επιτρέπουν το διαχωρισµό ανάµεσα στους διάφορους 

τύπους των φλεγµονωδών κυττάρων µε βάση τον επιφανειακό 

ανοσοφαινότυπο. Πρόσφατα έχει επιτευχθεί ο προσδιορισµός των 

φλεγµονωδών κυττάρων στους περιφερικούς αεραγωγούς µε 

ανοσοϊστοχηµεία σε καπνιστές  µε ΧΑΠ, αποκαλύπτοντας διήθηση του έξω 

χιτώνα των αγγείων µε Β-λεµφοκύτταρα P

38
P και των τοιχωµάτων των 

αεραγωγών µε κυτταροτοξικά CD8P

+
PT-λεµφοκύτταρα P

39
P. Επιπλέον έχει 
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παρατηρηθεί  υπερτροφία των λείων µυϊκών ινών των περιφερικών 

αεραγωγών P

 39-41
P. 

  

3.4. Μεταβολές στο πνευµονικό παρέγχυµα    

Το εµφύσηµα ορίζεται ανατοµικά ως µια µόνιµη καταστροφική 

διάταση των αεροφόρων χώρων περιφερικά των τελικών βρογχιολίων χωρίς 

εµφανή ίνωση P

42
P(εικόνα 3.3). Πρόσφατα όµως  δεδοµένα έχουν δείξει ότι η 

καταστροφική διαδικασία συνοδεύεται από αύξηση της µάζας του 

κολλαγόνου, προτείνοντας έτσι σε αντίθεση µε τον παραπάνω ορισµό την  

παρουσία ίνωσης στους ιστούς  των κυψελιδικών τοιχωµάτωνP

 43
P.  

Ένας σηµαντικός παράγοντας στον ορισµό του 

εµφυσήµατος είναι η καταστροφική διαδικασία η 

οποία ανιχνεύεται µικροσκοπικά στα κυψελιδικά 

τοιχώµατα των καπνιστών, ακόµα και όταν δεν 

υπάρχουν µακροσκοπικά ενδείξεις διάτασης των 

αεροφόρων χώρων P

44
P. Η λειτουργική σηµασία µίας 

τέτοιας πρώιµης βλάβης εκτιµάται από τη σχέση του 

περιορισµού της ροής του αέρα και της απώλειας της 

ελαστικής δύναµης επαναφοράς των πνευµόνων. 

Αυτή η καταστροφή σχετίζεται µε την παρουσία 

φλεγµονωδών κυττάρων στα κυψελιδικά 

τοιχώµατα P

45
P, τα οποία µπορούν να παίξουν ένα ρόλο όχι µόνο στη 

διαδικασία της καταστροφής αλλά και στην διαδικασία της αναδόµησης P

46
P. 

Αρχικά η διάγνωση του εµφυσήµατος γινόταν από µακροσκοπικές 

παρατηρήσεις σε δείγµατα βιοψιών πνεύµονος P

47
P. Στη συνέχεια µικροσκοπικές 

τεχνικές χρησιµοποιήθηκαν στον υπολογισµό της έκτασης του 

εµφυσήµατος P

44,48
P. Οι  παραπάνω όµως τεχνικές είναι χρονοβόρες και είναι 

δύσκολο να πραγµατοποιηθούν σε  µικρά τεµάχια πνεύµονος. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών η υπολογιστική τοµογραφία θώρακος υψηλής 

ευκρίνειας (HRCT) είναι η πιο αξιόπιστη απεικονιστική µέθοδος για τη 

διάγνωση και τη µορφολογική ταυτοποίηση του εµφυσήµατος in vivo P

49
P.  

Εικόνα 3.3. Ιστολογικές τοµές 
κεντρολοβιώδους και 
πανλοβιώδους εµφυσήµατος 
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Υπάρχουν δύο κύριοι µορφολογικοί τύποι πνευµονικού εµφυσήµατος 

(εικόνα 3.4). Αυτοί διαχωρίζονται ανατοµικά µε βάση την περιοχή του 

λοβιδίου το οποίο καταστρέφεται. 

  Το κεντρολοβιώδες εµφύσηµα χαρακτηρίζεται από 

εστιακή καταστροφή που περιορίζεται στα 

αναπνευστικά βρογχιόλια και στα κεντρικά τµήµατα 

του λοβιδίου. Αυτός ο τύπος εµφυσήµατος είναι κοινός 

σε καπνιστές και συνήθως εντοπίζεται στους άνω 

λοβούς των  πνευµόνων.  Το πανλοβιώδες εµφύσηµα  

χαρακτηρίζεται από καταστροφή των κυψελιδικών 

τοιχωµάτων που αφορά όλη την έκταση του λοβιδίου. Ο 

τύπος αυτός παρατηρείται κυρίως σε καπνιστές που 

αναπτύσσουν εµφύσηµα σε πρώιµη ηλικία και σε αντίθεση µε το 

κεντρολοβιώδες εµφύσηµα εντοπίζεται κυρίως στις βάσεις των πνευµόνων. Ο 

συνήθης τύπος του πανλοβιώδους εµφυσήµατος είναι αυτός που προκαλείται 

από την ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης P

50
P, η οποία προστατεύει τους 

πνεύµονες µε το σχηµατισµό µιας δραστικής  αντι–ελαστάσης. 

Η φλεγµονώδη διαδικασία που παρουσιάζεται στους περιφερικούς 

αεραγωγούς των καπνιστών θα µπορούσε να προκαλέσει την καταστροφή  

των κεντρικών τµηµάτων των λοβιδίων µε αποτέλεσµα  τον περιορισµό της 

ροής του αέρα. Στο πανλοβιώδες όµως εµφύσηµα  ο περιορισµός της ροής του 

αέρα φαίνεται να προκαλείται κυρίως από την απώλεια της ελαστικής 

δύναµης επαναφοράς του πνεύµονος και λιγότερο από  τη φλεγµονή των 

περιφερικών αεραγωγών P

51-53
P. 

Ως  ειδικός τύπος εµφυσήµατος  αναγνωρίζονται οι φυσαλίδες 

«bullae». Oι φυσαλίδες είναι υποϋπεζωκοτικές εµφυσηµατικές περιοχές οι 

οποίες έχουν διάµετρο µεγαλύτερη από 1cm. Τρεις τύποι φυσαλίδων «bullae»   

αναγνωρίζονται P

48
P. Ο τύπος Ι παρουσιάζει  υποϋπεζωκοτική εντόπιση και δεν 

συνοδεύεται από γενικευµένο εµφύσηµα. Ο τύπος ΙΙ και III  σχετίζεται 

συνήθως µε την παρουσία γενικευµένου εµφυσήµατος. Ο τύπος ΙΙ εντοπίζεται 

συνήθως  υποϋπεζωκοτικά ενώ ο τύπος ΙΙΙ παρουσιάζεται σε κεντρικότερα 

τµήµατα του πνεύµονος. 

Εικόνα3.4. 
Πανλοβιώδες 
εµφύσηµα µε εντόπιση 
στους κάτω λοβούς 
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3.5. Σχέσεις ∆οµής – Λειτουργίας. 

Η µεγαλύτερη µελέτη η οποία σχετίζει τις παθολογοανατοµικές 

ανωµαλίες  µε το βαθµό του περιορισµού της ροής  του αέρα στη ΧΑΠ είναι η 

µελέτη του Nagai και των συνεργατών τουP

54
P . Στην παραπάνω µελέτη οι 

συγγραφείς δείχνουν ότι η νόσος σχετίζεται τόσο µε την καταστροφή που 

προκαλείται λόγω εµφυσήµατος όσο και µε τη διαδικασία της φλεγµονής. Τα 

παραπάνω δεδοµένα έχουν µελετηθεί επίσης από τον Snider P

55
P, ο οποίος 

αναφέρει ότι όταν το εµφύσηµα είναι µέτριο ή σοβαρό η απώλεια της 

ελαστικής δύναµης επαναφοράς  αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για τον 

περιορισµό της ροής του αέρα. Αντίθετα στο ήπιο εµφύσηµα οι µεταβολές  

στα βρογχιόλια δεν παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρόκληση του περιορισµού 

της ροής του αέρα. Μια πρόσφατη αναφορά από τον Hogg P

56
P  έδειξε µικρή 

σχέση ανάµεσα στη σοβαρότητα του εµφυσήµατος και στο  δυναµικά 

εκπνεόµενο όγκο αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B)  καταλήγοντας στο 

συµπέρασµα ότι το εµφύσηµα και η φλεγµονή των περιφερικών αεραγωγών 

αποτελούσαν τα κύρια αίτια για τη µείωση  της λειτουργίας των πνευµόνων P

 57
P. 

Τα παραπάνω όµως αποτελέσµατα είναι ακόµα υπό συζήτηση. 

 

3.6.Άλλες µεταβολές. 

Ενώ οι κύριες παθολογικές µεταβολές στη χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια παρατηρούνται κυρίως στους αεραγωγούς και στο 

πνευµονικό παρέγχυµα, στα προχωρηµένα στάδια της νόσου µεταβολές 

παρατηρούνται  επίσης στην πνευµονική κυκλοφορία, στη δεξιά καρδιά και 

στους αναπνευστικούς µύες P

58
P.  Στην παρουσία κυψελιδικής υποξίας οι λείες 

µυϊκές ίνες των πνευµονικών αρτηριολίων συσπώνται και παρουσιάζουν 

πάχυνση του έσω χιτώνα. Επιπλέον παρατηρείται απώλεια της αγγειακής 

κοίτης λόγω εµφυσήµατος P

 59
P. Η διόγκωση  της δεξιάς κοιλίας που οφείλεται σε 

διάταση/υπερτροφία αποτελεί συνηθισµένο εύρηµα. Επιπλέον σε µερικές 

περιπτώσεις ασθενών  παρατηρείται υπερτροφία του διαφράγµατος P

60
P. 
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Κεφάλαιο  4 
 

Φλεγµονή και ΧΑΠ 
 
4.1 Εισαγωγή  

Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), όπως αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο 1, είναι η νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από µη πλήρως 

αναστρέψιµη απόφραξη των αεραγωγών, η οποία είναι προοδευτικά 

επιδεινούµενη και σχετίζεται µε µία παθολογικά φλεγµονώδη απάντηση των 

αεραγωγών  σε εισπνεόµενα τοξικά σωµατίδια ή αέρια P

1
P. Τα συµπτώµατα, οι 

λειτουργικές διαταραχές και οι επιπλοκές της νόσου µπορούν να 

κατανοηθούν από τη µελέτη του µηχανισµού της φλεγµονής και της 

παθογένειας της νόσου.  

 Η χρόνια φλεγµονή προκαλεί παραµόρφωση και στένωση των µικρών 

αεραγωγών, ενώ η καταστροφή του πνευµονικού παρεγχύµατος από τη 

φλεγµονώδη διαδικασία οδηγεί σε απώλεια των κυψελιδικών συνδέσεων και 

σε µείωση της ελαστικής τάσης επαναφοράς των πνευµόνων P

1
P. Οι παραπάνω 

µεταβολές έχουν σαν αποτέλεσµα την απόφραξη των αεραγωγών, η οποία  

προσδιορίζεται µε τις λειτουργικές δοκιµασίες του πνεύµονος (Εικόνα 4.1 και 

4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  4.1. Γενική θεώρηση της παθογένειας της ΧΑΠ 

 

 

ΦΛΕΓΜΟΝΗ 

 
 
 

Νόσος µικρών                Καταστροφή 
Αεραγωγών                   Παρεγχύµατος 

 
 

Περιορισµός της ροής του αέρα 
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 Οι παθολογικές µεταβολές που χαρακτηρίζουν τη νόσο εντοπίζονται 

στους κεντρικούς και περιφερικούς αεραγωγούς, στο πνευµονικό παρέγχυµα 

και στα πνευµονικά αγγεία. Οι αµυντικοί µηχανισµοί που είναι υπεύθυνοι 

για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής δοµής του πνεύµονα σε περίπτωση 

βλάβης, µπορούν να επηρεαστούν τόσο από γενετικούς (έλλειψη α1-

αντιθρυψίνης) όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου 

(κάπνισµα, λοιµώξεις, ατµοσφαιρική ρύπανση ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.2. Αδρός µηχανισµός µε τον οποίο εισπνεόµενα σωµατίδια 

οδηγούν στην ανάπτυξη ΧΑΠ 

 

Οι περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται µε την  παθογένεια της 

νόσου προέρχονται από µελέτες σε πειραµατόζωα ή in vitro. Τα ευρήµατα των 

µελετών που σχετίζονται  µε την παθογένεια  και την  παθοφυσιολογία  της 

ΧΑΠ σε ανθρώπους, είναι περιορισµένα λόγω των κριτηρίων επιλογής και 

των περιορισµένων δυνατοτήτων λήψης πνευµονικού ιστού από τους 

ασθενείς. Οι κυτταρικοί πληθυσµοί καθώς και οι διάφοροι µεσολαβητές που 

συµµετέχουν στη φλεγµονή που χαρακτηρίζει τη νόσο ποικίλλουν µε την 

εξέλιξη της. Στην παθογένεια της νόσου εκτός από τη διαδικασία της 

φλεγµονής, συµµετέχουν επίσης η διαταραχή της ισορροπίας µεταξύ των 

πρωτεασών και των αντιπρωτεασών καθώς και το οξειδωτικό «στρες» P

1
P. Οι δύο 

Νοxious particles and gases

Lung inflammation

COPD

Proteinases

antioxidants Antiproteinases

Host factor

Oxitadive stress

Repair mechanism
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τελευταίοι µηχανισµοί µπορεί να είναι αποτέλεσµα της φλεγµονής ή να 

οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (οξειδωτικοί παράγοντες στον 

καπνό του τσιγάρου) ή σε γενετικούς (έλλειψη α1-αντιθρυψίνης). Στη 

φλεγµονώδη διαδικασία που χαρακτηρίζει τη ΧΑΠ συµµετέχουν πολλά 

κύτταρα και µεσολαβητές   ( εικόνα 4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3. Φλεγµονώδη κύτταρα και µεσολαβητές που συµµετέχουν 

στην παθογένεια της ΧΑΠ 

 

 4.2 Ενδείξεις φλεγµονής στη ΧΑΠ 

Η φλεγµονή στη ΧΑΠ έχει µελετηθεί στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα 

(BALF), σε βιοψίες βρόγχου, σε δείγµατα προκλητών πτυέλων και στον 

εκπνεόµενο αέρα. Στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα ασθενών µε ΧΑΠ έχουν 

βρεθεί αυξηµένοι αριθµοί ουδετεροφίλων και µακροφάγων P

2,3
P. Μελέτες σε 

βιοψίες βρόγχου αποκαλύπτουν αύξηση των µακροφάγων και των Τ-

λεµφοκυττάρων, ιδιαίτερα των  κυτταροτοξικών CD8P

+
P κυττάρων P

 4
P. Στους 

περιφερικούς αεραγωγούς ασθενών µε βαριά αποφρακτική συνδροµή, έχει 

βρεθεί  µεγαλύτερος αριθµός ουδετεροφίλων συγκριτικά µε καπνιστές χωρίς 

ΧΑΠ  και ασθενείς µε ήπια νόσο. Οι φλεγµονώδεις µεταβολές στις βιοψίες 

βρόγχου παρουσιάζονται επίσης σε πρώην καπνιστές, αποδεικνύοντας ότι η 

UΚύτταρα και µεσολαβητές στη ΧΑΠ 

UΦλεγµονώδη κύτταρα 

Ουδετερόφιλα 

CD8 P

+
P λεµφοκύτταρα 

Μακροφάγα  

UΦλεγµονώδεις µεσολαβητές 

LTB4 

TNF-a 

IL-8 
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φλεγµονώδη διαδικασία ίσως είναι ανεξάρτητη από την επίδραση του 

εκλυτικού παράγοντα P

5
P (κάπνισµα τσιγάρων).  

Η διαδικασία της πρόκλησης πτυέλων, µε τη χρησιµοποίηση 

υπέρτονου διαλύµατος χλωριούχου νατρίου, έχει αποδειχθεί µια µη 

επεµβατική και ασφαλή µέθοδο µελέτης της φλεγµονής των αεραγωγών. 

Μελέτες σε προκλητά πτύελα, αποκαλύπτουν τόσο αυξηµένο αριθµό ολικό 

κυττάρων όσο και επικράτηση των ουδετεροφίλων και των µακροφάγων 

στους ασθενείς µε ΧΑΠ. Επίσης υπάρχει συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των 

ουδετεροφίλων και της βαρύτητας της νόσου P

6
P. Ο αριθµός των ηωσινοφίλων 

σε δείγµατα προκλητών πτυέλων κατά τα µεσοδιαστήµατα των παροξυσµών 

της νόσου είναι φυσιολογικός. ∆ιαπιστώνεται όµως αύξηση της 

ηωσινοφιλικής κατιονικής πρωτεΐνης και της ηωσινοφιλικής υπεροξειδάσης, 

γεγονός που υποδηλώνει την αποκοκκίωση των ηωσινοφίλων P

7
P.  

Η φλεγµονή των αεραγωγών που χαρακτηρίζει τη νόσο έχει µελετηθεί 

επίσης και σε δείκτες που προέρχονται από τον εκπνεόµενο αέρα P

8-10
P. Οι 

κυριότεροι από αυτούς είναι το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ), το µονοξείδιο του 

άνθρακα (CO), το υπεροξείδιο του υδρογόνου ( ΗB2 BΟB2 B) και η ισοπροστάνη-8. 

Τα επίπεδα  του  οξειδίου  του αζώτου (ΝΟ) στον εκπνεόµενο αέρα 

προσδιορίζονται αυξηµένα κυρίως κατά τη διάρκεια των εξάρσεων της νόσου. 

Αυξηµένα επίπεδα µονοξειδίου του άνθρακα έχουν βρεθεί επίσης σε ασθενείς 

µε ΧΑΠ. Αν και η µέτρηση του επηρεάζεται από το κάπνισµα,  το µονοξείδιο 

του άνθρακα ανιχνεύεται επίσης και σε πρώην καπνιστές. 

 

4.3 Φλεγµονώδη κύτταρα 

Πολλά φλεγµονώδη κύτταρα είναι αυξηµένα ή/και ενεργοποιηµένα 

στη νόσο, αλλά η συµµετοχή τους στην εξέλιξη της νόσου παραµένει ακόµα 

άγνωστη. Η νόσος χαρακτηρίζεται από αύξηση των ουδετεροφίλων, των 

µακροφάγων, των Τ-λεµφοκυττάρων και των ηωσινοφίλων. Η συµµετοχή  

των παραπάνω κυττάρων σχετίζεται µε την επιστράτευσή τους ή/και τη 

δραστηριοποίηση τους στην περιοχή της φλεγµονής. Πολλές µελέτες 

αποκαλύπτουν ισχυρή συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των φλεγµονωδών 

κυττάρων και της βαρύτητα της νόσου. 
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4.3.α Ουδετερόφιλα. 

Aυξηµένος αριθµός ενεργών ουδετερόφιλων έχει βρεθεί στα πτύελα και 

στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BAL.F) ασθενών µε ΧΑΠ. Τα ουδετερόφιλα 

εκκρίνουν διάφορες πρωτεϊνάσες, όπως ουδετεροφιλική ελαστάση, καθεψίνη 

G  και πρωτεϊνάση– 3,  παράγοντες οι οποίοι προκαλούν καταστροφή του 

πνευµονικού παρεγχύµατος και υπερπλασία των βλεννογόνιων αδένων. Ο 

ρόλος τους όµως στην παθογένεια της νόσου δεν έχει τεκµηριωθεί.  Μελέτες σε 

προκλητά πτύελα, σε βρογχικές βιοψίες και στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα 

αποκαλύπτουν αυξηµένο αριθµό ουδετεροφίλων, ιδιαίτερα κατά τις 

παροξύνσεις της νόσου. Τα ουδετερόφιλα έχουν την ικανότητα να προκαλούν 

ελαστόλυση και υπερέκκριση βλέννας P

11-13  
P( εικόνα 4.4). 

 
Εικόνα 4.4. Μηχανισµοί της ουδετεροφιλικής φλεγµονής στη ΧΑΠ 

 

4.3.β Λεµφοκύτταρα 

Μελέτες σε βιοψίες βρόγχου έχουν αποκαλύψει αυξηµένο αριθµό Τ- 

λεµφοκύτταρων και ιδιαίτερα κυτταροτοξικών CD8P

+
P σε ασθενείς µε ΧΑΠ P

14,15
P.P

 

PΟ ακριβής τους όµως ρόλος στο µηχανισµό της φλεγµονής που χαρακτηρίζει 

τη νόσο αποτελεί αντικείµενο εκτεταµένης µελέτης. Ένας πιθανός µηχανισµός 

δράσης  των CD8P

+
P λεµφοκυττάρων είναι η  κυτταρόλυση και η απόπτωση του 

κυψελιδικού επιθηλίου µέσων της έκκρισης περφορίνης, του παράγοντα 

νέκρωσης όγκου (TNF-α) και granzyme-b. Οι παραπάνω λειτουργίες 

συµβάλουν στη διαιώνιση της φλεγµονής της νόσου. 

 

4.3.γ. Μακροφάγα 
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Μελέτες σε βιοψίες βρόγχου, στο  βρογχοκυψελιδικό έκλπυµα (BALF) 

και σε προκλητά πτύελα αποκαλύπτουν αυξηµένο αριθµό µακροφάγων σε 

ασθενείς µε ΧΑΠ. Τα παραπάνω κύτταρα έχουν βρεθεί αυξηµένα τόσο στους 

κεντρικούς όσο και στους περιφερικούς αεραγωγούς. Τα µακροφάγα 

ενεργοποιούνται από το κάπνισµα και απελευθερώνουν φλεγµονώδεις 

µεσολαβητές όπως τον παράγοντα νέκρωσης όγκου(TNF-α), την 

ιντερλευκίνη-8 (ΙL-8) και τα λευκοτριένια-B4 (LTB4), αποκαλύπτοντας έτσι τη 

σχέση του καπνίσµατος µε τις φλεγµονώδεις διεργασίες της νόσου P

16
P. 

 

4.3.δ.Ηωσινόφιλα.  

Ο ρόλος των ηωσινοφίλων στην παθογένεια της νόσου δεν έχει 

διευκρινιστεί πλήρως. Μελέτες βιοψιών βρόγχου ασθενών σε σταθερή 

κατάσταση, έχουν δείξει αυξηµένο αριθµό ηωσινοφίλων στους µεγάλους 

αεραγωγούς. Οι περισσότερες όµως µελέτες συµφωνούν µε το γεγονός ότι τα 

παραπάνω κύτταρα είναι αυξηµένα στους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια των 

εξάρσεων P

17
P. Επίσης τα επίπεδα της ηωσινοφιλικής κατιονικής πρωτεΐνης 

(ΕCP) και της ηωσινοφιλικής υπεροξειδάσης (EPO)  είναι αυξηµένα στα 

προκλητά πτύελα ασθενών, υποστηρίζοντας τη συµµετοχή τους στο 

µηχανισµό της φλεγµονής.  

 

4.3.ε.Επιθηλιακά κύτταρα. 

Φλεγµονώδεις µεσολαβητές προέρχονται από την ενεργοποίηση των 

επιθηλιακών κυττάρων των κυψελίδων και των αεραγωγών. Έκθεση των 

παραπάνω κυττάρων στο οξείδιο του αζώτου (NOB2 B) και στο   όζον (ΟB3 B) οδηγεί 

σε σύνθεση και απελευθέρωση φλεγµονωδών παραγόντων, όπως 

εικοσανοειδή, κυτταροκίνες και µόρια προσκόλλησης. Ο παράγοντας 

προσκόλλησης σελεκτίνη-Ε συµµετέχει  στη επιστράτευση και συσσώρευση 

των ουδετεροφίλων, προάγοντας και διαιωνίζοντας το µηχανισµό της 

φλεγµονής. Τα παραπάνω κύτταρα ενεργοποιούνται από το κάπνισµα και 

παράγουν φλεγµονώδεις παράγοντες, όπως TNF-a και ΙL-8. 
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4.4 Φλεγµονώδεις µεσολαβητές 

Ενώ πολλοί µεσολαβητές έχουν προσδιοριστεί στο άσθµα, υπάρχουν 

λίγες πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και το ρόλο τους  στη ΧΑΠ. Τα 

ενεργοποιηµένα φλεγµονώδη κύτταρα απελευθερώνουν µια µεγάλη ποικιλία 

µεσολαβητών στους οποίους περιλαµβάνονται πρωτεϊνάσες, οξειδωτικοί 

παράγοντες και τοξικά πεπτίδια. Πολλοί από τους µεσολαβητές είναι 

σηµαντικοί στη φλεγµονώδη διαδικασία της νόσου, όπως τα λευκοτριένια B4,  

η ιντερλευκίνη–8 και ο παράγοντας νέκρωσης όγκου (ΤNFa). Οι µεσολαβητές 

συµµετέχουν στην καταστροφή του πνευµονικού παρεγχύµατος και στη  

διατήρηση της ουδετεροφιλικής φλεγµονής. Θεραπευτικές παρεµβάσεις µε τη  

χρήση ανταγωνιστών των µεσολαβητών µπορούν να προσδιορίσουν  τον 

επιπρόσθετο ρόλο τους στην φλεγµονώδη διαδικασία της νόσου. 

 

4.4.α.Λευκοτριένια- Β4 (LTB4). 

Τα λευκοτριένια-Β4 παράγονται από τα κυψελιδικά µακροφάγα  και 

έχουν προσδιοριστεί σε αυξηµένες συγκεντρώσεις στα πτύελα των ασθενών. 

Αποτελούν πιθανό χηµειοτακτικό παράγοντα των ουδετεροφίλων P

18
P.  

∆ιάφορες κλινικές µελέτες αναφέρουν τη χρήση ανταγωνιστών των 

υποδοχέων των λευκοτριενίων-Β4 σε µια προσπάθεια να εξακριβωθεί ο 

πιθανός τους ρόλος στην παθογένεια της νόσου. Επιπρόσθετα ερευνάται η 

συµµετοχή και άλλων λευκοτριενίων όπως της κυστεϊνύλης (LTCB4 B, LTD B4 B, 

LTEB4 B). Oι ανταγωνιστές των υποδοχέων της παραπάνω τάξης λευκοτριενίων   

έχουν αποδειχθεί χρήσιµοι στους ασθενείς µε άσθµα. Ο ρόλος  τους όµως στη 

ΧΑΠ είναι άγνωστος.     

Ο ρόλος των προσταγλανδινών στη νόσο παραµένει άγνωστος. Το 

οξειδωτικό «στρες» ενεργοποιεί το σχηµατισµό προστανοειδών και  

ισοπροστανών. Η ισοπροστάνη–8 προκαλεί σύσπαση του αυλού των 

αεραγωγών σε ασθενείς µε ΧΑΠ και ανιχνεύεται σε αυξηµένες συγκεντρώσεις 

στα ούρα.  Ο παράγοντας ενεργοποίησης αιµοπεταλίων συµµετέχει επίσης 

στην ουδετεροφιλική φλεγµονή της νόσου, προκαλώντας απελευθέρωση 

λευκοτριενίων από τα ενεργοποιηµένα ουδετερόφιλα P

19
P. 
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4.4.β.Χηµικοί µεσολαβητές 

Η ιντερλευκίνη–8(IL-8) εκκρίνεται από τα µακροφάγα, τα 

ουδετερόφιλα και τα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών P

20
P. Έχει 

προσδιοριστεί σε αυξηµένες συγκεντρώσεις στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα 

ασθενών µε ΧΑΠ. Αποτελεί ισχυρό χηµειοτακτικό παράγοντα των 

ουδετεροφίλων, παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ενεργοποίηση τόσο των 

ουδετεροφίλων όσο και των ηωσινοφίλων  στους αεραγωγούς και αποτελεί 

µέτρο αξιολόγησης της βαρύτητας της φλεγµονής P

 21
P. Άλλοι χηµικοί 

µεσολαβητές που συµµετέχουν στην παθογένεια της νόσου περιλαµβάνουν το 

χηµειοτακτικό πεπτίδιο των µακροφάγων–1 (macrophage chemotactic 

peptide-1, MCP-1) και τη φλεγµονώδη πρωτεΐνη των µακροφάγων-1b 

(macrophage inflammatory protein-1b, MIP-1b). O παράγοντας MCP-1 

αποτελεί πιθανό χηµειοτακτικό παράγοντα των µονοκυττάρων και 

συµµετέχει στην επιστράτευση των µακροφάγων στους πνεύµονες καπνιστών. 

Από την άλλη µεριά ο παράγοντας  MIP-1b εκφράζεται σε αυξηµένες 

συγκεντρώσεις στα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών και συµµετέχει στην 

ενεργοποίηση των µακροφάγων. 

 

 4.4.γ.Κυτταροκίνες 

O παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNF-a) παρουσιάζεται σε αυξηµένες 

συγκεντρώσεις τόσο στα πτύελα όσο και στις βιοψίες βρόγχου ασθενών µε 

ΧΑΠ P

22
P.  Ενεργοποιεί τη µεταγραφή του πυρηνικού παράγοντα–κΒ (NF-kB), ο 

οποίος µε τη σειρά του ενεργοποιεί το γονίδιο της IL-8 στα επιθηλιακά 

κύτταρα και στα µακροφάγα. Τα αυξηµένα επίπεδα του στον ορρό ασθενών 

µε ΧΑΠ που παρουσιάζουν απώλεια βάρους, αποδεικνύουν τη συµµετοχή του 

στη καχεξία που χαρακτηρίζει τους βαριά πάσχοντες ασθενείς. Άλλες 

κυτταροκίνες περιλαµβάνουν τον παράγοντα διέγερσης των µακροφάγων 

(Granulocyte-macrophage colony stimulating factor, GM-CSF), τον αυξητικό 

παράγοντα µετάλλαξης-β (Τransforming growth factor-β) και τον επιδερµικό 

αυξητικό παράγοντα ( epidermic growth factor- EGF)P

 23
P. 
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4.4.δ. Ενδοθηλίνες (endothelins) 

 H ενδοθηλίνη-1 (endothelin-1) αποτελεί ένα αγγειοσυσπαστικό 

παράγοντα, ο οποίος παράγεται στο ενδοθήλιο των πνευµονικών τριχοειδών 

Έχει προσδιοριστεί σε αυξηµένες συγκεντρώσεις στα προκλητά πτύελα 

ασθενών µε ΧΑΠ. Υπάρχει αυξηµένη έκφραση ενδοθηλίνης-1 στα  

πνευµονικά τριχοειδή ασθενών µε πνευµονική υπέρταση, γεγονός που 

υποδεικνύει τη συµµετοχή της στην υποξαιµική πνευµονική υπέρταση P

24
P. 

 

4.4.ε. Νευροπεπτίδια. 

∆ιάφορα νευροπεπτίδια, όπως ο παράγοντας P και  το αγγειοδραστικό 

διάµεσο πεπτίδιο (vasoactive intestinal peptide- VIP) συµµετέχουν στην 

παθογένεια της νόσου. Ο παράγοντας VIP έχει βρεθεί σε αυξηµένες 

συγκεντρώσεις στους υποβλεννογόνιους αδένες ασθενών µε χρόνια 

βρογχίτιδα, αποδεικνύοντας τη συµµετοχή του στην υπερέκκριση βλέννας P

25
P. 

 

4.5.Φλεγµονή και παράγοντες κινδύνου 

Η συσχέτιση µεταξύ του καπνίσµατος και της φλεγµονής που 

χαρακτηρίζει τη νόσο έχει µελετηθεί εκτενώς P

26-28
P ( εικόνα 4.5). Το κάπνισµα 

ενεργοποιεί τα µακροφάγα και τα επιθηλιακά κύτταρα για την παραγωγή 

παράγοντα νέκρωσης όγκου(TNF-a),ιντερλευκίνης-8 (ΙL-8) και λευκοτριενίων 

(LTB4). Οι  φλεγµονώδεις µεταβολές  που παρατηρούνται σε καπνιστές µε  

ΧΑΠ είναι παρόµοιες µε εκείνες των καπνιστών χωρίς νόσο. Ο βαθµός όµως 

της φλεγµονώδους διήθησης είναι εντονότερος στους πάσχοντες. Μελέτες σε 

προκλητά πτύελα έχουν δείξει ότι οι καπνιστές χωρίς ΧΑΠ έχουν µεγαλύτερο 

αριθµό ουδετεροφίλων συγκριτικά µε τους  µη καπνιστές της ίδιας ηλικίας, 

αλλά µικρότερο σε σχέση µε τους καπνιστές µε νόσο. Παρόλα αυτά  µόνο το 

15-20% των καπνιστών αναπτύσσουν νόσο. Ενδεχοµένως  άλλοι παράγοντες 

εκτός από το κάπνισµα,  όπως περιβαλλοντικοί (εισπνοή καυσαερίων, σκόνη, 

ατµοσφαιρική ρύπανση)  και γενετικοί αλληλεπιδρούν  µε το µηχανισµό της 

φλεγµονής µε αποτέλεσµα την εκδήλωση νόσου.  Οι φλεγµονώδεις µεταβολές 

που χαρακτηρίζουν τη νόσο παρατηρούνται ακόµα και χωρίς την επίδραση 

του εκλυτικού παράγοντα, όπως έχει αποδειχθεί σε βιοψίες βρόγχου πρώην 

καπνιστών.  
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4.6.Ερωτήµατα για περαιτέρω έρευνα 

Παρά την εκτεταµένη έρευνα στους φλεγµονώδεις µηχανισµούς της 

χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τους κυτταρικούς και µοριακούς 

µηχανισµούς που εµπλέκονται στην παθογένεια της νόσου. Ερωτήµατα που 

ίσως  χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση είναι: 

 Γιατί µόνο το 15% των καπνιστών αναπτύσσουν ΧΑΠ; 

Οφείλεται σε υπερβολική δραστηριότητα της φλεγµονώδους 

απάντησης και της πρωτεολυτικής δραστηριότητας ή σε 

µείωση των ενδογενών αµυντικών µηχανισµών  και της  

διαταραχής της ισορροπία πρωτεϊνασών-αντιπρωτεασών; 

 Ποια είναι ο τύπος της φλεγµονώδους ανταπόκρισης στους 

παροξυσµούς της νόσου; 

 Ποιες είναι διαφορές στη φλεγµονώδη διαδικασία µεταξύ 

καπνιστών χωρίς ΧΑΠ και καπνιστών µε νόσο; 

 Οι πρώην καπνιστές µε ΧΑΠ έχουν τις ίδιες φλεγµονώδεις 

µεταβολές σε σχέση µε τους νυν καπνιστές µε νόσο; 

 Γιατί η φλεγµονή που χαρακτηρίζει τη νόσο δεν 

ανταποκρίνεται  στη φαρµακευτική αγωγή µε  στεροειδή; 

 

Εικόνα 4.5 Κυτταρικοί µηχανισµοί στη ΧΑΠ. Η ενεργοποίηση των
µακροφάγων οδηγεί σε επιστράτευση των ουδετεροφίλων, τα
οποία απελευθερώνουν πρωτεϊνάσες, µε αποτέλεσµα την
ανάπτυξη εµφυσήµατος και χρόνιας βρογχίτιδας. 
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4.7. Συµπέρασµα.  

Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χαρακτηρίζεται από µία 

φλεγµονώδη απάντηση του πνευµονικού παρεγχύµατος και των 

αεραγωγών, στην οποία συµµετέχουν µακροφάγα, ουδετερόφιλα και 

Τ-λεµφοκύτταρα (ιδιαίτερα κυτταροτοξικά CD8P

+
P). Αρκετοί 

φλεγµονώδεις µεσολαβητές συµµετέχουν επίσης στην παθογένεια της 

νόσου, στους οποίους περιλαµβάνονται η ιντερλευκίνη–8(IL-8), o  

παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNF- α)   και τα λευκοτριένια ( LTB4). H 

φλεγµονώδη  διεργασία είναι διαφορετική στη ΧΑΠ σε σχέση µε εκείνη 

που παρατηρείται στο βρογχικό άσθµα και φαίνεται να ανθίσταται στη 

θεραπεία µε κορτικοστεροειδή.  Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να 

εξακριβωθεί ο ρόλος των κυτταρικών και µοριακών µηχανισµών που 

συµµετέχουν στην παθογένεια της νόσου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ  ΧΑΠ 

 

5.1.Εισαγωγή.  

Οι πνεύµονες αποτελούν ένα πολύπλοκο όργανο σχετικά µε τη δοµή 

και τη λειτουργία τους. Εκτός από τις µεταβολικές τους λειτουργίες, οι 

πνεύµονες είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να παρέχουν µια αποτελεσµατική 

επιφάνεια για την ανταλλαγή των αερίων µεταξύ αίµατος και ατµόσφαιρας.  

Ένα άτοµο εισπνέει και εκπνέει περίπου 10000 lit αέρα την ηµέρα σε φάση 

ηρεµίας. Οι πνεύµονες επίσης εκτίθενται σε µία ποικιλία τοξικών προϊόντων, 

µορίων και µικροοργανισµών. Το αναπνευστικό σύστηµα όµως είναι 

εξοπλισµένο µε αµυντικούς µηχανισµούς, οι οποίοι είναι ικανοί να παρέχουν 

ανοσία εναντίον των διαφόρων εισβολέων.  

Η φυσιολογική λειτουργία των πνευµόνων εξαρτάται από 

περισσότερους από σαράντα διαφορετικούς τύπους κυττάρων, τα οποία είναι  

εξειδικευµένα κύτταρα του πνευµονικού παρεγχύµατος ή κύτταρα τα οποία 

µεταναστεύουν στους πνεύµονες P

1
P. Τα φλεγµονώδη κύτταρα (ουδετερόφιλα, 

µακροφάγα) αντιδρούν µε µη ειδικούς µηχανισµούς όπως συµβαίνει κατά τη 

διάρκεια µιας λοίµωξης. Άλλα  όµως κύτταρα, όπως τα λεµφοκύτταρα, είναι 

προγραµµατισµένα να αναγνωρίζουν αντιγόνα και να αντιδρούν µε ειδικούς 

µηχανισµούς, ενεργοποιώντας και ενορχηστρώνοντας µία φλεγµονώδη 

αντίδραση, η οποία είναι σχεδιασµένη για να προστατεύει τον ξενιστή 

(επίκτητη ανοσία). Οι υποπλυθησµοί των λεµφοκυττάρων µεταναστεύουν από 

και προς τους βλεννογόνους άλλων οργάνων ( αµυγδαλές, πλάκες Peyer’s ) µε 

σκοπό να έρθουν σε επαφή µε αντιγόνα του περιβάλλοντος και να τα 

αναγνωρίσουν.  

Τα λεµφοκύτταρα έχουν αξιοσηµείωτη ικανότητα να αναγνωρίζουν 

αντιγόνα  και να αντιδρούν άµεσα και δραστήρια σε µία εξωτερική εισβολή. 

Μια τέτοια αντίδραση ενώ είναι σχεδιασµένη να προστατεύει το άτοµο, όταν 

εκφρασθεί επί µακρόν και σε υπερβολή είναι πιθανόν να προκαλεί επίσης 

καταστροφή στους πνεύµονες. Η παρατεταµένη και υπερβολική 

ενεργοποίηση των λεµφοκυττάρων στην άµυνα του οργανισµού έναντι των 
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λοιµώξεων ή των βλαπτικών επιδράσεων του καπνού, µπορεί να αποτελεί µία 

από τις αιτίες που συµµετέχουν στην  φλεγµονώδη διαδικασία που 

χαρακτηρίζει τη ΧΑΠ  και να οδηγήσει στην εγκατάσταση της σε καπνιστές.  

Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και το άσθµα αποτελούν 

παραδείγµατα νόσων στις οποίες τα λεµφοκύτταρα συµµετέχουν στην 

παθογένεια τους. Η κλινική  έκφραση της ΧΑΠ ερµηνεύεται από τη 

συµµετοχή συγκεκριµένων φλεγµονωδών κυττάρων και από την παρουσία 

µεσολαβητών της φλεγµονής που οδηγούν  σε  δοµικές µεταβολές των ιστών. 

 

5.2.Υποπληθυσµοί λεµφοκυττάρων 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 τα λεµφοκύτταρα διακρίθηκαν σε δύο 

υποπληθυσµούς,  τα Τ και Β λεµφοκύτταρα. Τα Τ- λεµφοκύτταρα µε τη σειρά 

τους διακρίνονται σε βοηθητικά (Τh-helper) και κυτταροτοξικά (Tc- 

cytotoxic/suppressor), τα οποία φαινοτυπικά χαρακτηρίζονται από την 

επιφανειακή έκφραση των CD4 και CD8 επιτόπων αντίστοιχα. Ο Μosmann 

και οι συνεργάτες του P

2
P βρήκαν ότι οι περισσότερες διαφορές που υπάρχουν 

ανάµεσα στα βοηθητικά και κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα οφείλονται στη 

διαφορετική έκφραση κυτταροκινών. Οι υποπληθυσµοί των βοηθητικών Τ-

λεµφοκυττάρων χωρίζονται  περαιτέρω σε βοηθητικά-1 ( Th1-helper 1) και 

βοηθητικά-2 ( Th2- helper 2) λεµφοκύτταρα. Αντίστοιχα οι υποπληθυσµοί των 

κυτταροτοξικών CD8P

+
P λεµφοκυττάρων διακρίνονται σε Τc1 και Τc2.  Τα Th1 

και Tc1 παράγουν κυρίως ιντερφερόνη-γ ( IFNγ), ενώ τα Th2 και τα Tc2 

παράγουν κυρίως ιντερλευκίνη-4 ( IL-4) και ιντερλευκίνη-5 (ΙL-5), (εικόνα 1 

και 2).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 5.1. Υποπληθυσµοί των Τ- Λεµφοκυττάρων 

TT--LYM PHOCYTESLYM PHOCYTES
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Εικόνα 5.2. ∆ιαφορές ανάµεσα στα κυτταροτοξικά και βοηθητικά Τ-    

Λεµφοκύτταρα 

 

H σχετική αναλογία των παραπάνω υποπληθυσµών ποικίλει ανάµεσα 

στα άτοµα και εξαρτάται  από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Κατά τη µελέτη των  νοσηµάτων που χαρακτηρίζονται από φλεγµονή των 

αεραγωγών παρατηρήθηκε ότι η σχετική επικράτηση των υποπληθυσµών των 

Τ-λεµφοκυττάρων και η έκφραση των κυτταροκινών τους  είναι διαφορετική 

στο άσθµα και στη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια.  

 

 5.2.H συµµετοχή των λεµφοκυττάρων στην παθογένεια της ΧΑΠ.  

O καπνός του τσιγάρου προκαλεί µία φλεγµονώδη αντίδραση. Αλλάζει 

την ισορροπία των ανοσολογικά δραστικών υποπληθυσµών των T-

λεµφοκυττάρων στο αίµα, στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BALF) καθώς και 

στους ιστούς των αεραγωγών και του πνευµονικού παρεγχύµατος P

3
P. Το 

κάπνισµα προκαλεί  λεµφοκυττάρωση στο περιφερικό αίµα καθώς και 

αναστρέψιµη µείωση στην υψηλή αναλογία  της σχέσης CD4P

+
P/CD8P

+
P στους 

βαρείς καπνιστές. Σε ήπιους καπνιστές  παρατηρείται µια σηµαντική µείωση 

της αναλογίας των κυττάρων CD4P

+
P/CD8P

+
P στο υγρό του βρογχοκυψελιδικού 

εκπλύµατος (BALF)  αλλά όχι στο περιφερικό αίµα. Η αύξηση του αριθµού 

 C D 4 +  C D 8 +  

S u r v iv a l  G o o d  P o o r  

A p o p t o s i s  L o w  H ig h  

R e s is t a n c e  t o  F a s  l ig a t io n L o w  H ig h  

C y t o k in e - in d u c e d  a n e r g y R e s is t a n t  S u s c e p t ib le  

 

 

D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  C D 4D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  C D 4 ++

A N D  C D 8A N D  C D 8 ++ TT -- C E L L SC E L L S
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των CD8P

+
P κυττάρων στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα και στα δείγµατα του 

πνευµονικού ιστού σχετίζεται µε τη βαρύτητα της καπνιστικής συνήθειας.  

Η ιστολογική εξέταση δειγµάτων βρογχικού ιστού σε καπνιστές 

αποκαλύπτει ότι τα φλεγµονώδη κύτταρα βρίσκονται µέσα και γύρω από 

τους υποβλεννογόνιους αδένες. Ο βαθµός της φλεγµονής σχετίζεται 

περισσότερο µε την υπερέκκριση βλέννας και λιγότερο µε το µέγεθος των 

αδένων P

3
P. Η ασφαλή χρήση του εύκαµπτου ινοβρογχοσκοπίου έχει δώσει τη 

δυνατότητα εκτίµησης των µεταβολών που παρουσιάζονται  σε ασθενείς µε 

ήπια βρογχίτιδα και σε ασθενείς που βρίσκονται στα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας.  

Σε βιοψίες βρόγχου ασθενών µε ήπια σταθερή ΧΑΠ υπάρχει διήθηση 

του βλεννογόνου µε φλεγµονώδη κύτταρα. Το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την 

αύξηση της προσκόλλησης στην κυτταρική επιφάνεια των µορίων που 

συµµετέχουν στη φλεγµονώδη διαδικασία  . Στην επιφάνεια του επιθηλίου, σε 

αντίθεση µε την υποεπιθηλιακή ζώνη, κυριαρχούν τα κυτταροτοξικά CD8P

+ 

Pλεµφοκύτταρα. Έχει αποδειχθεί ότι τα ουδετερόφιλα αποτελούν τον κυρίαρχο 

κυτταρικό τύπο στην υποεπιθηλιακή ζώνη σε ασθενείς µε ήπια νόσο. 

Σηµαντικές αυξήσεις αναφέρονται επίσης στον ολικό αριθµό των 

λεµφοκυττάρων, στα Τ-λεµφοκύτταρα και στα µακροφάγα P

4
P. Οι µελέτες σε 

βιοψίες βρόγχων από τον O’ Shaughnessy  έδειξαν ότι στους καπνιστές µε 

ΧΑΠ τα Τ-λεµφοκύτταρα και τα ουδετερόφιλα παρουσιάζονται σε αυξηµένο 

αριθµό στην επιφάνεια του επιθηλίου, ενώ τα Τ-λεµφοκύτταρα και τα 

µακροφάγα επικρατούν κυρίως στην υποεπιθηλιακή ζώνη. Σε αντίθεση µε το 

άσθµα, στη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια επικρατούν τα  

κυτταροτοξικά CD8P

+
P Τ-λεµφοκύτταρα. Επιπλέον, η αύξηση των CD8P

+
P 

κυττάρων σχετίζεται αντίστροφα µε το δυναµικό εκπνεόµενο όγκο αέρα στο 

πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B). Η αύξηση του αριθµού των CD8P

+
P κυττάρων και 

της αναλογίας CD8P

+
P/ CD4 P

+ 
Pπαρουσιάζεται τόσο στο βλεννογόνο  όσο και στα 

βαθύτερα στρώµατα των τοιχωµάτων αεραγωγών. Η επικράτηση  των 

κυτταροτοξικών CD8P

+ 
Pκυττάρων είναι επίσης εµφανής στην φλεγµονή που 

λαµβάνει χώρα στους µικρούς αεραγωγούς, όπως έχει αποδειχθεί µε µελέτες 

στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα P

5
P.  H αύξηση του αριθµού των 
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κυτταροτοξικών CD8P

+
P λεµφοκυττάρων, στους κεντρικούς και περιφερικούς 

αεραγωγούς, προκαλεί επιδείνωση της πνευµονικής λειτουργίας, όπως 

εκφράζεται από το ποσοστό έκπτωσης του FEVB1 B. Παρατηρείται λοιπόν ότι οι 

φλεγµονώδεις διαδικασίες είναι παρόµοιες στις κεντρικές και στις περιφερικές 

περιοχές του πνεύµονος.  Η παρουσία  αυξηµένου αριθµού CD8P

+ 

Pλεµφοκυττάρων στους µικρούς αεραγωγούς και στο βρογχοκυψελιδικό 

έκπλυµα σχετίζεται µε τη µείωση του δυναµικά εκπνεόµενου όγκου αέρα στο 

πρώτο δευτερόλεπτο  (FEVB1 B) σε ασθενείς µε ΧΑΠ. P

6
P
 

 

 
Εικόνα 5.3 . Α) Η σχέση ανάµεσα στα CD8P

+
P λεµφοκύτταρα µε το FEVB1 B 

στους µεγάλους αεραγωγούς Β) Η σχέση ανάµεσα στα κυτταροτοξικά CD8P

+
P 

κύτταρα µε το FEVB1 B στους µικρούς αεραγωγούς.   

 

5.3 .Ο  ρόλος των κυττάρων  Τh2  και των ηωσινοφίλων στη ΧΑΠ 

Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και το άσθµα φαίνεται να  

έχουν αρκετές ιστολογικές διαφορές. Η επικράτηση των κυτταροτοξικών 

CD8P

+
P λεµφοκυττάρων στη φλεγµονή  των αεραγωγών σε καπνιστές δεν 

σχετίζεται µε την ιστική ηωσινοφιλία ή  µε την έκφραση της  ιντερλευκίνης-4 
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(IL-4) , της ινερλευκίνης-5 (IL-5) ή µε τους χηµειοτακτικούς παράγοντες των 

ηωσινοφίλων P

7
P. Μελέτες όµως που συγκρίνουν το βρογχικό ιστό  υγιών 

ατόµων, αναφέρουν µια µικρή αλλά σηµαντική αύξηση στον αριθµό των 

ιστικών  ηωσινοφίλων σε ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. 

Επίσης αυξηµένοι αριθµοί ηωσινοφίλων παρατηρούνται στο βρογχικό ιστό 

κατά τη διάρκεια των παροξυσµών της νόσου.   

Η ιντερλευκίνη-5 ( IL-5)  αποτελεί τον κύριο µεσολαβητή «κλειδί» που 

συµµετέχει στη διαµόρφωση και στην απελευθέρωση των ηωσινοφίλων από το 

µυελό των οστών. Έχει µελετηθεί η έκφραση των Th2 κυττάρων σε  δείγµατα  

ιστών πνεύµονος  από ασυµπτωµατικούς  και συµπτωµατικούς καπνιστές, 

καθώς και σε βιοψίες βρόγχου ασθενών µε έξαρση ΧΑΠ. Τα ευρήµατα που 

προκύπτουν από τις παραπάνω µελέτες αναφέρονται στην παρουσία των 

φλεγµονωδών  κυττάρων στις εκκρίσεις βλέννας των βρογχικών αδένων. 

Επίσης ο αριθµός των φλεγµονωδών κυττάρων είναι υψηλότερος στους 

συµπτωµατικούς ασθενείς µε χρόνια βρογχίτιδα συγκριτικά µε τους 

ασυµπτωµατικούς.  

Όπως τα βοηθητικά κύτταρα (CD4) έτσι και τα κυτταροτοξικά ( CD8) 

υποδιαιρούνται σε δύο τύπους. Τα Tc1 κύτταρα παράγουν κυρίως 

ινερφερόνη-γ (INFγ), ενώ τα  Tc2 εκκρίνουν κυρίως  ιντερλευκίνη-4 (IL-4)  και  

IL-5 P

8
P. Εξαιτίας της κυριαρχίας των CD8P

+
P κυττάρων στην χρόνια βρογχίτιδα, 

φαίνεται ότι η ιντερλευκίνες-4 και -5  (IL-4, IL-5) πιθανόν να εκκρίνονται από 

τα Tc2 κύτταρα. Σε άλλες µελέτες παρατηρήθηκε επίσης ότι ενώ το γονίδιο 

που εκφράζει τον παράγοντα νέκρωσης  όγκου (ΤΝFa) εντοπίζεται στα CD8P

+
P 

κύτταρα, το γονίδιο που εκφράζει τις ιντερλευκίνες -4 και -5 (IL-4,  IL-5) δεν 

εκφράζεται από τα CD8P

+ 
Pκύτταρα. Λόγω των παραπάνω ευρηµάτων 

απαιτείται περαιτέρω µελέτη για την προέλευση των παραπάνω 

ιντερλευκινών. Η ιντερλευκίνη-4 (IL-4) βρέθηκε να εκκρίνεται από τα CD4P

+ 

Pκύτταρα καθώς και από τα µαστοκύτταρα σε ασθενείς µε άσθµα.  

 Ενώ υπάρχουν κλινικές και ιστολογικές διαφορές ανάµεσα στους µη 

καπνιστές µε άσθµα και στους καπνιστές µε ΧΑΠ, υπάρχουν οµοιότητες 

σχετικά µε την παρουσία των ηωσινοφίλων και την έκφραση των 

κυτταροκινών των λεµφοκυττάρων και των µακροφάγων. Πρόσφατα 
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δεδοµένα δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των παροξυσµών της νόσου τόσο τα 

λεµφοκύτταρα όσο και τα µακροφάγα ενέχονται στην παραγωγή 

ηωσινοφιλικών χηµειοεκλυτικών παραγόντων όπως η εοταξίνη. Τα 

παραπάνω δεδοµένα δίνουν περαιτέρω έµφαση στις οµοιότητες που 

παρατηρούνται σε καπνιστές µε έξαρση της ΧΑΠ και σε µη καπνιστές µε 

άσθµα. 
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             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΤΥΕΛΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΠ 

 

  6.1 Εισαγωγή 

Η εισπνοή εναιωρήµατος υπέρτονου υγρού στη διαδικασία της  

πρόκλησης πτυέλων (induced sputum–IS) χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον 

Bickerman και τους συνεργάτες του το 1958P

1
P στην κυτταρολογία του καρκίνου 

του πνεύµονα. Αργότερα το προκληθέν πτύελο (IS) χρησιµοποιήθηκε για 

κλινικούς σκοπούς, στην ανίχνευση διάφορων παθογόνων 

µικροοργανισµώνP

2-4
P. Στις αρχές του 1990, η διαδικασία της πρόκλησης 

πτυέλου παρουσιάστηκε από την Pin και τους συνεργάτες της ως µέθοδος 

µελέτης της φλεγµονής των αεραγωγών στο άσθµα P

5
P. Από τότε, η  µέθοδος 

χρησιµοποιείται ευρέως στην έρευνα των νοσηµάτων που χαρακτηρίζονται 

από φλεγµονή των αεραγωγών. Ιδιαίτερα βρίσκει εφαρµογή στη µελέτη των 

παθογενετικών µηχανισµών της χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας και 

του άσθµατος.     

 

6.2 Μεθοδολογία της πρόκλησης πτυέλων. 

Η διαδικασία της πρόκλησης πτυέλου επιτυγχάνεται µε την εισπνοή 

υπέρτονου διαλύµατος χλωριούχου νατρίου το οποίο παράγεται από 

νεφελοποιητή υπερήχων (εικόνα 6.1).  Λόγω της σχετικής επεµβατικότητας 

της µεθόδου είναι αναγκαίος ο εξοπλισµός του εργαστηριού µε 

βρογχοδιασταλτικά, µε συσκευές χορήγησης οξυγόνου καθώς και µε 

εξοπλισµό ανάνηψης. Η παρουσία ιατρού ο οποίος επιβλέπει τη διαδικασία 

της πρόκλησης είναι αναγκαία ( εικόνα  6.2). Οι παραπάνω περιορισµοί όπως 

και το υψηλό κόστος της συσκευής χορήγησης 

του νεφελώµατος περιορίζουν την χρήση της 

µεθόδου µόνο σε εξειδικευµένα νοσοκοµεία. 

Εικόνα 6.1. Νεφελοποιητής      

υπερήχων (Ultra Neb 2000) 
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Οι ερευνητές διαφωνούν σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

πραγµατοποιείται η διαδικασία πρόκλησης πτυέλων και σχετικά µε το κατά 

πόσο πρέπει να µελετάται ολόκληρο το 

δείγµα του πτυέλου ή µόνο τα βύσµατα του. 

Αυτό προκαλεί σύγχυση όταν γίνεται 

σύγκριση δεδοµένων διάφορων µελετών,  

στις οποίες υπάρχουν διαφορές στην  

µεθοδολογία. Η Ευρωπαϊκή 

Πνευµονολογική Εταιρεία (ERS) έχει 

προσπαθήσει να προτυποποιήσει την 

διαδικασία πρόκλησης πτυέλου  καθώς και 

τον τρόπο ανάλυσης του P

6,7
P. 

Υπάρχουν δυο κύριες διαδικασίες µε τις οποίες επιτυγχάνεται 

πρόκληση πτυέλου. Ο Iredal και οι συνεργάτες του P

8
P προτείνουν την εισπνοή 

της ίδιας ποσότητας υπέρτονου εναιωρήµατος (4,5%) µε  αύξηση του 

χρονικού διαστήµατος χορήγησής του, ενώ η Pin και οι συνεργάτες της P

5 

Pπροτείνουν την εισπνοή διαδοχικά αυξανόµενων συγκεντρώσεων υπέρτονου 

εναιωρήµατος   (3%, 4%, 5%) ίσης χρονικής διάρκειας. Μία µελέτη έχει δείξει 

ότι η εισπνοή υπέρτονου εναιωρήµατος περιεκτικότητας  3% είναι το ίδιο 

επιτυχής στη διαδικασία της  πρόκληση πτυέλου όσο η εισπνοή  υπέρτονου 

εναιωρήµατος  σε διαδοχικά αυξανόµενες συγκεντρώσεις ( 3% - 5%) P

9
P. Στο 

εργαστήριο µας χρησιµοποιείται η µέθοδος της Pin και των συνεργατών της 

µε ποσοστό επιτυχίας 95% και χωρίς σοβαρές επιπλοκές,  ακόµα και σε 

ασθενείς µε σοβαρή ΧΑΠ.P

10-13
P  

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, πραγµατοποιείται λειτουργικός 

έλεγχος του αναπνευστικού µε  καταγραφή του δυναµικά εκπνεόµενου όγκου 

αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B). Ακολουθεί εισπνοή β B2 B-διεγέρτη 

βραχείας δράσης (σαλβουταµόλη)   µε δοσιµετρική συσκευή εισπνοών (200µg) 

και 10 λεπτά αργότερα γίνεται νέα σπιροµέτρηση. Έχει αποδειχθεί ότι η 

χορήγηση  β B2 B αγωνιστή  πριν την έναρξη της διαδικασίας δεν επηρεάζει τους 

παράγοντες της φλεγµονής στο δείγµα του πτυέλου καθώς και τη 

Εικόνα 6.2. Παραγωγή
νεφελώµατος από
νεφελοποιητή υπερήχων  
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συγκέντρωση της ηωσινοφιλικής κατιονικής πρωτεΐνης (ECP) στο πτύελο P

9,14
P. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της πρόκλησης. Ο ασθενής εισπνέει  

υπέρτονο διάλυµα για χρονικό διάστηµα δέκα λεπτών (10min). H 

περιεκτικότητα του εισπνεόµενου εναιωρήµατος αυξάνεται διαδοχικά σε κάθε 

συνεδρία από 3% σε 4% και τέλος σε 5%. 

 Η διαδικασία της εισπνοής  διακόπτεται µετά το πέρας της χορήγησης 

του νεφελώµατος, ενώ ζητείτε από τους ασθενείς να φυσήξουν την µύτη τους, 

να  ξεπλύνουν το στόµα τους και να προσπαθήσουν να αποβάλουν το πτύελο  

σε αποστειρωµένο δοχείο. Με την παραπάνω τεχνική η πιθανότητα 

επιµόλυνσης του πτυέλου µε σίελο ελαχιστοποιείται, ενώ  το ποσοστό των 

επιθηλιακών  κυττάρων του δείγµατος µειώνεται P

15
P. Η καλύτερη ποιότητα 

δείγµατος επιτυγχάνεται µε την χρήση ελεγχόµενης απόχρεµψης και 

προσπάθειας πρόκλησης βήχα. Η παραγωγή εκκρίσεων µε το φτάρνισµα και 

τους γαργαρισµούς πρέπει να αποφεύγεται. Στο στάδιο αυτό  της διαδικασίας 

είναι πολύ σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί λήψη αντιπροσωπευτικού 

δείγµατος  εκκρίσεων από τους αεραγωγούς. 

 Μετά από κάθε διαδικασία εισπνοής του υπέρτονου  εναιωρήµατος, 

πραγµατοποιείται  σπιροµέτρηση µε σκοπό να υπολογιστεί η πτώση του FEVB1 B. 

Η διαδικασία διακόπτεται όταν γίνει επαρκή συλλογή δείγµατος (περίπου1g), 

εάν παρουσιαστούν  επιπλοκές  ή  εάν ο FEVB1 B παρουσιάσει πτώση µεγαλύτερη 

από το 20% της αρχικής τιµής. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός µε τον οποίο η 

εισπνοή του υπέρτονου εναιωρήµατος προκαλεί την παραγωγή πτυέλου δεν 

έχει διευκρινιστεί. Σαν πιθανές ερµηνείες προτείνονται οι µεταβολές στις 

οσµωτικές ιδιότητες P

16,17
P, η αύξηση της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης P

18,19
P, 

καθώς και µία αύξηση στη  διέγερση των αδενικών κυττάρων.  

 

6.3.Επεξεργασία των  προκλητών πτυέλων 

Η  επεξεργασία του πτυέλου πραγµατοποιείται µέσα στα επόµενα 30 

λεπτά ή το αργότερο µέσα σε δύο ώρες από τη λήψη του πτυέλου,  µε το 

δείγµα να διατηρείτε πάντα σε πάγο. Σε πολλά εργαστήρια πραγµατοποιείται  

επεξεργασία ολόκληρου του δείγµατος του  πτυέλου. Η παραπάνω διαδικασία 

πραγµατοποιείται από τον Fahy P

20 
Pκαι τους  συνεργάτες του. Άλλοι ερευνητές 
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προτιµούν να συλλέγουν και να αναλύουν τα βύσµατα των πτυέλων όπως 

περιγράφεται από την Pin και τους συνεργάτες της P

5
P. Και οι δυο διαδικασίες  

που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν αποδειχθεί ότι είναι έγκυρες και 

αναπαραγώγιµες. Η µέθοδος όµως της επιλογής των κολλωδών τµηµάτων του 

πτυέλου παρέχει µεγαλύτερη βιωσιµότητα και  καλύτερη ποιότητα  κυττάρων 

P

21,22
P. 

 Μετά την επιλογή και το ζύγισµα των τµηµάτων του πτυέλου, 

προστίθεται  διθειοθρειτόλη (DTT) και µετά Dulbecco’s phosphate buffer 

saline (D-PBS). Στη συνέχεια το δείγµα φιλτράρεται και ακολουθεί 

φυγοκέντριση. Το υπερκείµενο υγρό αναρροφάτε και ψύχετε στους -80 P

ο 
PC µε 

σκοπό να αναλυθεί αργότερα. Το κυτταρικό εναιώρηµα αργότερα  

αναµιγνύεται  ξανά  µε D-PBS  και 10% FCS (Fetal calf serum). Γίνεται 

µέτρηση του ολικού αριθµού κυττάρων του φιλτραρισµένου δείγµατος, κατά 

προτίµηση πριν την φυγοκέντριση τουP

23
P, και στη συνέχεια εξετάζετε η 

βιωσιµότητα των κυττάρων του µέσω της µεθόδου αποκλεισµού trypan blue. 

Εάν η βιωσιµότητα των κυττάρων είναι µικρότερη από το 50% και η 

επιµόλυνση από τα επιθηλιακά κύτταρα είναι πάνω από 20%, το δείγµα δεν 

είναι αξιόπιστο και κατά συνέπεια δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

περαιτέρω µελέτη P

 24
P. Τα εναιωρήµατα των πτυέλων διατηρούνται σε 

σωληνάρια Eppendorf. Τόσο τα  εναιωρήµατα των πτυέλων όσο και τα 

εναιωρήµατα των κυττάρων διατηρούνται στους – 80P

o
PC για την µετέπειτα 

επεξεργασία τους. Ο διαχωρισµός των διαφόρων κυτταρικών τύπων  

επιτελείται µε τη χρωστική µέθοδο May-Grunwald Giemsa, αποκλείοντας τα 

επιθηλιακά κύτταρα (εικόνα 6.3).   
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Εικόνα 6.3. ∆ιαδικασία της επεξεργασίας των πτυέλων. 

 

Στο πρώτο βήµα της επεξεργασίας του πτυέλου, προσθέτουµε όπως 

αναφέρθηκε διθειοθρειτόλη (DDT). Πρόκειται για ένα παράγοντα  ο οποίος 

εξουδετερώνει τις γλυκοπρωτεϊνες της βλέννας επιτυγχάνοντας ρευστοποίηση 

και οµογενοποίηση του πτυέλου. Παρόλα αυτά, µπορεί να καταστρέψει τους 

υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας καθώς και διάφορους διαλυτούς 

µεσολαβητές. Μπορεί επίσης να αντιδράσει µε τα αντισώµατα που 

χρησιµοποιούνται στις διάφορες τεχνικές της ανοσοκυταροχηµείας. Πολλές 

µελέτες έχουν δείξει την επίδραση της διθειοθρειτόλης (DDT) στην 

βιωσιµότητα των κυττάρων P

25
P, στα λεµφοκύτταρα,  στα ηωσινόφιλα, καθώς 

και στους διάφορους µεσολαβητές της φλεγµονής  P

26-31
P.  

 

6.4.Κυτταροµετρία ροής ( Flow cytometry) 

Πολλοί κυτταρικοί δείκτες µπορούν να αναλυθούν άµεσα, εάν γίνει 

ανάλυση του δείγµατος µε κυτταροµετρία ροής. Αρχικά επιτελείται 

επεξεργασία των κυττάρων του πτυέλου (περίπου 1 εκατοµµύριο κύτταρα) µε 

αλβουµίνη για 10 λεπτά και στη συνέχεια µε συγκεκριµένα αντισώµατα για 30 

λεπτά στους 37P

ο
PC. Το µείγµα ξεπλένετε µε D-PBS δυο φορές και στη συνέχεια 

προετοιµάζεται για ανάλυση. Εάν γίνει επεξεργασία του δείγµατος µε 

φορµαλδεΰδη, µπορεί να αναλυθεί µέσα στις επόµενες 1 έως 2 µέρες. Στο 

εργαστήριο µας τα  δείγµατα, που προετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τον τρόπο 

που αναφέραµε στην παράγραφο  «επεξεργασία του πτυέλου»,  αναλύθηκαν 

µε κυτταροµετρητή φθορισµού EPICS ELITE P

10,11,13,32
P. Τα κύτταρα 

διαχωρίζονται κατά όγκο σε κλίµακα 0  έως 90 µοιρών.  Πραγµατοποιείται  
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αφαίρεση του φόντου µε τον κατάλληλο έλεγχο. Τα ποσοστά των 

µονοχρωµατικών, διχρωµατικών  και τριχρωµατικών  θετικών κυττάρων, 

όπως επίσης και η σχετική ένταση φθορισµού (R.F.I-Relative fluorescence 

intensity) που αντιστοιχεί στην πυκνότητα του αντιγόνου υπολογίζονται. Το  

«kit» QC-Combo (FCSC, San Juan, USA) χρησιµοποιείτε για την 

ποσοτικοποίηση της σύζευξης του αντισώµατος. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο 

αριθµός των θετικών κυττάρων στον πληθυσµό των διαχωρισµένων 

κυττάρων, τα οποία σηµαίνονται µε τα κατάλληλα αντισώµατα.  

Η κυτταροµετρία ροής επιτρέπει την ταυτόχρονη χρώση των κυττάρων 

µε διάφορους δείκτες και µπορεί επίσης να µας βοηθήσει να αναλύσουµε τους 

διάφορους τύπους των κυττάρων καθώς και τη δραστηριότητα τους P

33
P. Η 

µέθοδος όµως δεν µπορεί να διακρίνει µε ακρίβεια τα ηωσινόφιλα από τα 

ουδετερόφιλα P

34
P. Προτείνεται όµως  στην ανάλυση των λεµφοκυττάρων στα 

δείγµατα των προκληθέντων  πτυέλων. Τα πτύελα συνήθως περιέχουν πολύ 

µικρό αριθµό λεµφοκυττάρων (1-2%). Αναλύουµε περίπου 1 εκατοµµύριο 

κύτταρα  του πτυέλου, στα οποία υπάρχουν περίπου 10000 λεµφοκύτταρα. Με 

την χρήση της κυτταροµετρίας ροής προσδιορίστηκαν στο εργαστήριο µας  οι 

υποοµάδες των Τ-λεµφοκυττάρων ( CD4P

+
P και CD8P

+
P) και η ενδοκυτταρική 

έκφραση της περφορίνης των κυτταροτοξικών CD8P

+
P λεµφοκυττάρων.  Τα 

λεµφοκύτταρα διακρίνονται από τα άλλα κύτταρα µε  βάση τον όγκο τους,  

τη δοµή τους και από την έκφραση των CD45. Η χρήση του αντισώµατος 

αντί-CD45  επιτρέπει τον διαχωρισµό των επιθηλιακών κυττάρων  από τα 

λευκοκύτταρα. Τα ακόλουθα µονοκλωνικά αντισώµατα ποντικιού 

χρησιµοποιούνται επιτυχώς στην σήµανση των λεµφοκυττάρων: αντί-CD3, 

αντί-CD4, αντί -CD8 και αντί-περφορίνη για την σήµανση της  αντί-

ανθρώπινης περφορίνης µε σκοπό την ενδοκυττάρια ανίχνευση της. Τα 

παραπάνω αντισώµατα είναι χλωροφυλικές πρωτεΐνες περιδίνης (PerCP-), 

φυκοερυθρίνης-κυανίνης PCy-5- ή FITC. Ο ισότυπος ποντικού-αντιποντικού ( 

mouse-anti-mouse) ταιριάζει µε τις ανοσοσφαιρίνες PerCP-, PCy-5- ή την 

συζευγµένη-FITC και γι’ αυτό χρησιµοποιούνται ως αντισώµατα ελέγχου. 

Με την παραπάνω µέθοδο µπορούµε να πάρουµε επαρκή δεδοµένα 

στο 90 % των δειγµάτων των πτυέλων. Στο υπόλοιπο 10% των περιπτώσεων 
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αποτυγχάνουµε να αναλύσουµε τον πληθυσµό των λεµφοκυττάρων λόγω του 

χαµηλού τους αριθµού (<1%) ή της καταστροφής τους  κατά την διάρκεια της 

επεξεργασίας του πτυέλου. 

 

6.5.Η αναπαραγωγικότητα των δεδοµένων 

Υπάρχουν πολλές µελέτες που δείχνουν ότι οι µετρήσεις των κυττάρων 

στα προκλητά πτύελα µας δίνουν πολλές πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν η 

βιωσιµότητα των κυττάρων είναι υψηλή και η επιµόλυνση µε επιθηλιακά 

κύτταρα διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα P

35,36
P. Επίσης έχει διαπιστωθεί η 

επαναληψιµότητα της µεθόδου σε δείγµατα πτυέλων που πάρθηκαν από τον 

ίδιο ασθενή σε διαφορετικές µέρες P

37-41
P. 

Κάποιοι ερευνητές όµως υποστηρίζουν ότι τα διαδοχικά δείγµατα 

προκλητών πτυέλων διαφέρουν στην κυτταρική τους σύνθεση P

42,43
P. O 

Nightingale και οι συνεργάτες του έχουν αναφέρει πρόσφατα ότι τα 

διαδοχικά δείγµατα των προκλητών πτυέλων που πάρθηκαν από υγιείς 

εθελοντές µέσα σε 8 ή 24 ώρες, είχαν αυξηµένους αριθµούς και ποσοστά 

ουδετερόφιλων. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, αυτή η παρατήρηση οφείλεται 

στην φλεγµονώδη αντίδραση των αεραγωγών που προκαλείται από την 

διαδικασία της πρόκλησης των πτυέλων. Υπάρχουν αποδείξεις από µελέτες 

τόσο σε υγιείς όσο και σε ασθµατικούς, ότι η υψηλή συγκέντρωση σιέλου 

προκαλεί αύξηση των ουδετεροφίλων στους αεραγωγούς P

44-46
P. ∆ιαφορές στη 

σύνθεση των προκλητών πτυέλων παρατηρούνται ανάλογα µε τον τύπο και 

τη βαρύτητα της νόσου. Επίσης µελέτες αναφέρουν ότι τα αρχικά δείγµατα 

των προκλητών πτυέλων  αντιπροσωπεύουν υλικό που λαµβάνεται  από τους 

κεντρικούς αεραγωγούς, ενώ υπόλοιπα δείγµατα αντιπροσωπεύουν  

συστατικά των περιφερικών αεραγωγών.  

 

6.6.Η ασφάλεια της µεθόδου της πρόκλησης πτυέλων στη ΧΑΠ 

Είναι γνωστό ότι η πρόκληση πτυέλων µπορεί να προκαλέσει σύσπαση 

των λείων µυϊκών ινών των βρόγχων. Η υπερτονικότητα  του διαλύµατος, το 

ποσό του εισπνεόµενου αέρα και ο ρυθµός µεταφοράς του ενέχονται στην 

πιθανή πρόκληση σύσπασης των βρόγχων P

9,43,47
P. Λίγες όµως µελέτες 

τεκµηριώνουν τις παραπάνω πληροφορίες P

48-50
P. 
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 Σε µία µελέτη αναφέρεται ότι δεν υπήρξαν επιπλοκές κατά τη 

διαδικασία της πρόκλησης των πτυέλων σε ασθενείς µε ΧΑΠ. Υπάρχουν όµως 

µελέτες στις οποίες αναφέρεται δύσπνοια και/ή πτώση του FEVB1 B µεγαλύτερη 

από το 10% της αρχικής τιµής  σε ένα ποσοστό ασθενών (15% έως 47% ) P

51,52
P. 

Οι ασθενείς µε αναστρέψιµη απόφραξη των αεραγωγών φαίνεται να 

προστατεύονται από τις παραπάνω επιπλοκές εάν τους χορηγηθούν 

βρογχοδιασταλτικά. Τα παραπάνω στοιχεία επιβάλλουν την 

πραγµατοποίηση σπιροµέτρησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της µεθόδου µε 

σκοπό να ανιχνεύεται έγκαιρα η σύσπαση των αεραγωγών. Στο εργαστήριο 

µας  εάν παρατηρηθεί πτώση του FEVB1 B από 10% έως 20%, συγκριτικά µε την 

αρχική τιµή, κατά τη διαδικασία της πρόκλησης δεν αυξάνουµε την 

συγκέντρωση του υπέρτονου εναιωρήµατος και αν η πτώση του FEVB1 B είναι 

µεγαλύτερη από 20% τότε σταµατάµε τη διαδικασία. Έχουµε 

πραγµατοποιήσει σε περισσότερους από διακόσιους (200) ασθενείς τη 

δοκιµασία πρόκλησης πτυέλου σε ασθενείς µε ήπια και σοβαρή ΧΑΠ χωρίς να 

αναφερθούν σηµαντικές κλινικές επιπλοκές. Είναι όµως παραδεκτό  ότι 

µπορεί να παρουσιαστούν  προβλήµατα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 

µεθόδου.  

 

6.7.Η πρόκληση πτυέλου στη µελέτη της φλεγµονής στη ΧΑΠ.  

6.7.α Προσδιορισµός φλεγµονωδών κύτταρων 

Η ανάλυση δείγµατος πτυέλου που έχει ληφθεί µε διαδικασία 

πρόκλησης σε ασθενείς µε ΧΑΠ έχει δείξει ότι o πληθυσµός των 

ουδετεροφίλων P

53-57
P κυριαρχεί συγκριτικά µε τους υπόλοιπους κυτταρικούς 

τύπους. Υπάρχει επίσης µια αντίστροφη σχέση ανάµεσα στον  αριθµό των 

ουδετερόφιλων και το δυναµικό εκπνεόµενο όγκο αέρα στο πρώτο 

δευτερόλεπτο (FEVB1 B) P

58
P. Η φλεγµονή που προκαλείται µε τη µεσολάβηση των  

ουδετερόφιλων δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα  στεροειδή P

59
P, αν και κάποιοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι η χορήγηση των κορτικοστεροειδών µειώνει  τον 

αριθµό των ουδετεροφίλων  στους ασθενείς µε ΧΑΠ. P

60,61
P
 

Εκτός από τα ουδετερόφιλά, στην παθογένεια της νόσου ενέχονται και 

άλλα κύτταρα, όπως τα µακροφάγα. Παρόλο που ο αριθµός των µακροφάγων 
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είναι µικρότερος από τον αριθµό των ουδετερόφιλων στα πτύελα ασθενών µε 

ΧΑΠ, οι ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει δείγµατα προκλητών πτυέλων µε 

σκοπό να µελετήσουν το ρόλο των µεταλλοπρωτεϊνασών των µακροφάγων 

στην παραµόρφωση των ιστών του πνεύµονα και στην απόφραξη των 

αεραγωγών P

62-64
P.  

Η ανάλυση των πτυέλων αναδεικνύει επίσης τη συµµετοχή των 

ηωσινοφίλων στην παθογένεια της νόσου. Η Saetta και οι συνεργάτες της P

65
P 

αναφέρουν αύξηση των ηωσινοφίλων κυττάρων σε δείγµατα προκλητών 

πτυέλων σε ασθενείς µε παρόξυνση της νόσου. Άλλοι όµως ερευνητές δεν 

επιβεβαιώνουν το παραπάνω εύρηµα P

66
P. Πολλές µελέτες έχουν δείξει την 

παρουσία ηωσινοφίλων  στα πτύελα ( >3%) σε ασθενείς µε ήπια ΧΑΠ P

67-70
P,  

ενώ άλλες έχουν αποδείξει επίσης µια αντίστροφη σχέση ανάµεσα στον 

αριθµό των ηωσινοφίλων κυττάρων και στο FEVB1 B. Υπάρχει διαφωνία 

ανάµεσα στους ερευνητές για την παρουσία ενεργοποιηµένων ηωσινοφίλων 

σε ασθενείς µε ΧΑΠ . 

Ενώ τα δείγµατα του πτυέλου είναι πλούσια σε ουδετερόφιλα, 

ηωσινόφιλα και µακροφάγα κύτταρα, περιέχουν όµως χαµηλό αριθµό 

λεµφοκύτταρων. Ο συγκεκριµένος πληθυσµός κυττάρων ενώ έχει µελετηθεί 

εκτενώς σε δείγµατα βιοψιών βρόγχου καθώς και στο βρογχοκυψελιδικό 

έκπλυµα (BALF), δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς στα πτύελα. Στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BALF) και στις βιοψίες βρόγχου  αποκαλύπτεται 

µια αύξηση του αριθµού των Τ-λεµφοκυττάρων και ιδιαίτερα των 

κυτταροτοξικών CD8P

+
P P

71-73
P. Στο εργαστήριο µας έχει µελετηθεί ο ρόλος των Τ-

λεµφοκυττάρων και των υποπληθυσµών τους στην παθογένεια της νόσου,  σε 

δείγµατα πτυέλων µε τη  µέθοδο τόσο της κυτταροµετρίας ροής όσο και της 

ανοσοκυτταροχηµείας. Μια ελάττωση της αναλογίας των κυττάρων 

CD4P

+
P/CD8P

+
P όπως επίσης µια µείωση στη σχέση των κυττάρων Tc1/Tc2 ( τα 

Tc1 και Tc2 είναι υποπληθυσµοί των CD8P

+
P κυττάρων) έχουν παρατηρηθεί σε 

καπνιστές µε ΧΑΠ σε σχέση µε υγιή άτοµα. Επιπλέον, βρέθηκε αύξηση της 

έκφρασης περφορίνης των κυτατροτοξικών CD8P

+
P λεµφοκυττάρων σε 

δείγµατα πτυέλων καπνιστών µε ΧΑΠ συγκριτικά µε τους υγιείς.  
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6.7.βΟ ρόλος των µεσολαβητών στην παθογένεια της ΧΑΠ 

Η φλεγµονώδη διαδικασία στην χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια 

είναι περίπλοκη. Προκαλείται τόσο από τα φλεγµονώδη κύτταρα όσο και από 

συγκεκριµένους µεσολαβητές που αλληλεπιδρούν µε τα διάφορα κύτταρα. 

Έχουν προσδιοριστεί και µελετηθεί  πολλοί µεσολαβητές της φλεγµονής  σε 

δείγµατα προκλητών πτυέλων. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία αυτών των 

µετρήσεων εξαρτάται από τη συγκέντρωση του µεσολαβητή στο πτύελο, την 

καταλληλότητα του δείγµατος καθώς και από την επίδραση των αντισωµάτων 

που χρησιµοποιούνται για την ποσοτική ανίχνευση του µεσολαβητή κατά τη  

διαδικασία της επεξεργασίας των πτυέλων. Είναι λοιπόν ευνόητο  ότι τα 

στοιχεία που προέρχονται από τις διάφορες µελέτες δεν µπορούν να 

συγκριθούν µεταξύ τους. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για  την 

τυποποίηση των διάφορων µεθόδων  που χρησιµοποιούνται για τον 

προσδιορισµό των διαφόρων µεσολαβητών,   µε στόχο  να είναι εφικτή η  

σύγκριση των αποτελεσµάτων των διαφόρων ερευνών P

74
P. 

Είναι αποδεκτό ότι ο προσδιορισµός των µεσολαβητών θα  πρέπει να 

γίνεται στο εναιώρηµα των πτυέλων,  µε τη χρήση της κατάλληλης µεθόδου 

και την προσοχή που απαιτείται στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων.  

Σύµφωνα µε τον Keatings και τους συνεργάτες του, στα δείγµατα πτυέλων 

ασθενών µε Χ.Α.Π παρουσιάζεται αύξηση της ηωσινοφιλικής κατιονικής 

πρωτεΐνης (ECP) και της ηωσινοφιλικής υπεροξιδάζης (EPO). Επίσης 

παρατηρείται αύξηση της µυελοϋπεροξιδάσης (ΜPO) και της ουδετεροφιλικής 

λιποκαλίνης (HNL), οι οποίες είναι επίσης ηωσινοφιλικές πρωτεΐνες. Αυτά τα 

ευρήµατα δείχνουν ότι τα ουδετερόφιλα όπως επίσης και τα ηωσινόφιλα  

κύτταρα είναι ενεργοποιηµένα στους βρόγχους των  ασθενών µε ΧΑΠ. 

Επιπρόσθετα, τα λευκοτριένια B-4 (LTB-4), τα οποία αποτελούν 

χηµειοτακτικούς παράγοντες των ουδετεροφίλων, έχουν βρεθεί αυξηµένα  στα 

πτύελα αυτών  των ασθενών P

75
P. Ο παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNF-a), µια 

κυτταροκίνη που προκαλεί αύξηση της προσκόλληση των µορίων και η 

ιντερλευκίνη-8 (IL-8), που αποτελεί επίσης χηµειοτακτικό παράγοντα των 

ουδετεροφίλων, έχουν επίσης βρεθεί σε αυξηµένες συγκεντρώσεις σε δείγµατα   



Γ.Χρυσοφάκης: H συµµετοχή των υποπληθυσµών των Τ-λεµφοκυττάρων CD4+ και CD8+ στην παθογένεια 
της ΧΑΠ 

103

προκλητών πτυέλων. Τα επίπεδα των χηµειοεκλυτικών ουσιών των 

ουδετερόφιλων (IL-8 και LTB-4) σχετίζονται θετικά µε την µυελοϋπεροξιδάση 

και την ουδετεροφιλική ελαστάση P

76,77
P.   

Η ανάλυση των πτυέλων καθιστά εφικτή την µελέτη των µεσολαβητών 

που ενέχονται στην παθογένειας της νόσου κατά τη διάρκεια των 

παροξυσµών. Έχει παρατηρηθεί αύξηση των επιπέδων της ιντερλευκίνης-8 

(IL-8) και του παράγοντα νέκρωσης όγκου ( TNF-a) κατά τους παροξυσµούς 

της νόσου P

78
P. Σύµφωνα µε την µελέτη του Bhowmik και των συνεργατών του, 

τα υψηλά επίπεδα της ιντερλευκίνης- 6 (IL-6)  και της  ιντερλευκίνης-8  (IL-8)  

σε ασθενείς µε ήπια νόσο σχετίζονται µε  υψηλή συχνότητα παροξυσµών. 

Στην ίδια µελέτη η ανάλυση των δειγµάτων πτυέλων ασθενών σε έξαρση, 

ανέδειξε υψηλά επίπεδα ιντερλευκίνης-6 (IL-6), µια κυτταροκίνης που 

προάγει την παραγωγή ανοσοσφαιρινών. 

 Η παρουσία αυξηµένου επιπέδου κυτταροκινών παρουσιάζεται επίσης 

και σε ασθενείς µε κοινό κρυολόγηµα. Η παραγωγή των παραπάνω 

µεσολαβητών σχετίζεται  µε την παρουσία ηωσινοφίλων και  λεµφοκύτταρων. 

O Gompertz όµως και οι συνεργάτες του σε µια πρόσφατη µελέτη, δεν 

αποκαλύπτουν καµία σχέση ανάµεσα στους µεσολαβητές της φλεγµονής { IL-

8, MPO,  λευκοτριένια  Β-4 (LTB-4)} και  στις εξάρσεις της νόσου P

79
P. Επίσης, η 

ενδοθηλίνη-1 (ET-1), ένα βρογχοδιασταλτικό πεπτίδιο, έχει  αναφερθεί να 

παρουσιάζεται σε αυξηµένες συγκεντρώσεις σε  δείγµατα πτυέλων ασθενών µε 

ΧΑΠ κατά την διάρκεια των παροξυσµών P

80
P.  

Αρκετοί λοιπόν φλεγµονώδεις µεσολαβητές προσδιορίζονται σε 

δείγµατα προκλητών πτυέλων σε ασθενείς µε ήπια και σοβαρή νόσο. Υπάρχει 

µία αλληλεπίδραση ανάµεσα στα διάφορα κύτταρα και τους µεσολαβητές 

τόσο κατά τη φάση ηρεµίας όσο και κατά τη διάρκεια των παροξυσµών, 

τονίζοντας τη συµµετοχή τους στην παθογένεια της νόσου και στον 

προοδευτικό περιορισµό της  ροής. 
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6.8. Η σύγκριση της διαδικασίας πρόκλησης πτυέλων µε την «αυθόρµητη» 

απόχρεµψη, το βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα ( BAL) και τις βρογχικές βιοψίες. 

Τα αυθόρµητα πτύελα, η διαδικασία πρόκλησης πτυέλων, το υγρό του 

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος (BALF) και οι βιοψίες βρόγχου αποτελούν 

τις κύριες πηγές άντλησης πληροφοριών σχετικά µε την φλεγµονή των 

αεραγωγών που χαρακτηρίζει την παθογένεια της νόσου. Τα δείγµατα  

βρογχικού ιστού παρέχουν πληροφορίες για τη διαδικασία της φλεγµονής σε 

όλη την έκταση του πνεύµονα (στους  αεραγωγούς, στις αρτηρίες και στο 

πνευµονικό παρέγχυµα).  Οι υπόλοιπες όµως µέθοδοι δεν µας βοηθούν να 

µελετήσουµε τις µεταβολές  που παρατηρούνται στη νόσο σε όλη την έκταση 

των πνευµόνων. Η δυσκολία όµως εύρεσης δειγµάτων βρογχικού ιστού, όπως 

επίσης και η δυσκολία ανάλυσης του αποτελούν παραµέτρους που την 

καθιστούν δυσχερή στην εφαρµογή της.   

Η µελέτη σε  δείγµατα αυθόρµητης απόχρεµψης δεν περιέχει µεγάλο 

αριθµό βιώσιµων κυττάρων συγκριτικά µε τη διαδικασία της πρόκλησης P

81
P. Ο 

ποσοτικός προσδιορισµός των φλεγµονωδών κυττάρων και της ιντερλευκίνης-

8 (IL-8) στα πτύελα της αυθόρµητης απόχρεµψης δεν παρουσιάζει ουσιαστικές 

διαφορές συγκριτικά µε δείγµατα πτυέλων που λαµβάνονται µε τη 

διαδικασία της πρόκλησης. Η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τον 

Pizzichini και του συνεργάτες του σε ασθµατικούς ασθενείς,  έδειξε ότι όταν η 

βιωσιµότητα των κυττάρων της αυθόρµητης απόχρεµψης  είναι υψηλότερη 

από το 50%, οι δείκτες της φλεγµονής της υγρής φάσης των πτυέλων 

προσδιορίζονται µε την ίδια ακρίβεια όπως και µε τη διαδικασία της 

πρόκλησης. Σε περιπτώσεις όµως παροξυσµών της ΧΑΠ όπου η διαδικασία 

πρόκλησης πτυέλων δεν µπορεί να εφαρµοστεί µε µεγάλη ασφάλεια, τα 

δείγµατα πτυέλων της αυθόρµητης απόχρεµψης αποτελούν µια εναλλακτική 

λύση, γεγονός όµως το οποίο δεν έχει αποδειχθεί πλήρως.   

Παρόλο που η διαδικασία της πρόκλησης πτυέλων έχει παρόµοιο 

προφίλ όσον αφορά την φλεγµονή των αεραγωγών µε την «αυθόρµητη» 

απόχρεµψη, παρουσιάζει διαφορές όταν συγκρίνεται µε το 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα και τις βιοψίες βρόγχου. Μελέτες σε ασθενείς µε 
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ΧΑΠ έχουν δείξει ότι τα πτύελα προέρχονται κυρίως από τους µεγάλους 

αεραγωγούς , τα δείγµατα του βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος από τα 

βρογχιόλια και τις κυψελίδες των πνευµόνων, ενώ οι βρογχικές βιοψίες 

κυρίως από τους µεγάλους ή µικρούς αεραγωγούς ανάλογα µε την τοποθεσία 

επιλογής P

82
P. Στη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια το πτύελο αποτελείται 

κυρίως από ουδετερόφιλα κύτταρα, ενώ έχει λιγότερα µακροφάγα και ακόµα 

λιγότερα λεµφοκύτταρα. Το βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα αποτελείται κυρίως 

από µακροφάγα, λεµφοκύτταρα και λιγότερα ουδετερόφιλα. Ενδιαφέρον 

προκαλεί το γεγονός ότι το πτύελο έχει µεγαλύτερη πυκνότητα , περισσότερα 

φλεγµονώδη κύτταρα και δείκτες φλεγµονής συγκριτικά µε το 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα P

83
P. Στις βιοψίες βρόγχου επικρατούν κυρίως  τα 

λεµφοκύτταρα. Επίσης ο αριθµός των ηωσινοφίλων κυττάρων δεν διαφέρει 

σηµαντικά ανάµεσα στα πτύελα, το BAL υγρό και στις βιοψίες βρόγχου P

83-85
P. 

 

6.9. Κλινικές εφαρµογές 

Η ανάλυση των προκλητών πτυέλων δίνει πολλές πληροφορίες για τη 

φλεγµονή των αεραγωγών που χαρακτηρίζει τη νόσο. Έτσι η διαδικασία της 

πρόκλησης πτυέλων µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κλινικές εφαρµογές για την 

µελέτη της παθογένειας της νόσου. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή µπορεί να 

µας δώσει πολύτιµα στοιχεία για τα  χαρακτηριστικά της φλεγµονής στους 

διάφορους φαινοτύπους της νόσου. Για παράδειγµα, η παρουσία 

ηωσινοφίλων στα πτύελα είναι χαρακτηριστική σε ασθενείς που απαντούν  

στην χορήγηση στεροειδών. Η  ανάλυση των πτυέλων µπορεί να αποτελέσει 

ένα πολύτιµο εργαλείο που µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε  τους ασθενείς 

εκείνους που θα λάβουν κορτικοστεροειδή. ∆εν υπάρχουν όµως ακόµα 

επαρκή στοιχεία για τη χρησιµότητα της διαδικασίας στην κλινική εφαρµογή. 

Η τεχνική όµως της πρόκλησης πτυέλων (induced sputum) αποτελεί µια 

απλή, ασφαλή και ανεκτή από τον ασθενή µέθοδο.  

 

6.10 Συµπέρασµα 

Η διαδικασία πρόκλησης πτυέλων είναι µία σχετικά ασφαλής και 

αξιόπιστη µέθοδος για την µελέτη της φλεγµονής των αεραγωγών στη χρόνια 
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αποφρακτική πνευµονοπάθεια. Αποτελεί µία πολύτιµη µέθοδο στην έρευνα 

της παθογένειας της νόσου. Η µέθοδος έχει αποκαλύψει την παρουσία 

διαφόρων  φλεγµονωδών κυττάρων και µεσολαβητών που σχετίζονται µε τις 

φλεγµονώδεις διαδικασίες και οδηγούν σε προοδευτικό περιορισµό της ροής.  

Η  µέθοδος θα µπορούσε να επεκταθεί σε διάφορες κλινικές εφαρµογές 

αποτελώντας έτσι ένα χρήσιµο διαγνωστικό βοήθηµα. Αναγνωρίζεται λοιπόν 

η µεγάλη σηµασία της δοκιµασίας της πρόκλησης πτυέλων και η ανάγκη για 

την περαιτέρω βελτίωση της τεχνικής., µε στόχο την τυποποίηση και 

παρουσίαση µεθόδων οι οποίεις να επιτρέπουν την ανάλυση και τη µελέτη 

των δεικτών της φλεγµονής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   Α 

 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΕΡΦΟΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ CD8 P

+
P ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΠΤΥΕΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (XAΠ). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) χαρακτηρίζεται από  

µη πλήρως αναστρέψιµη απόφραξη των αεραγωγών, η οποία σχετίζεται µε 

µια φλεγµονώδη αντίδραση των αεραγωγών σε διάφορα εισπνεόµενα τοξικά 

σωµατίδια ή αέρια P

1
P. Το κάπνισµα τσιγάρων αποτελεί τον κύριο παράγοντα 

κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου, αλλά µόνο µια υποοµάδα καπνιστών 

αναπτύσσουν σηµαντική απόφραξη των αεραγωγών P

2,3
P.  

∆ιάφορα φλεγµονώδη κύτταρα όπως ουδετερόφιλα, µακροφάγα και Τ-

λεµφοκύτταρα (ιδιαίτερα κυτταροτοξικά CD8P

+
P) συµµετέχουν στη φλεγµονώδη 

διαδικασία που χαρακτηρίζει τη νόσο. Τα ενεργοποιηµένα φλεγµονώδη 

κύτταρα µε τη σειρά τους απελευθερώνουν µια ποικιλία µεσολαβητών, 

ανάµεσα στους οποίους περιλαµβάνονται η ιντερλευκίνη-8(IL-8), ο 

παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNF-α),  τα λευκοτριένια B4 (LTB4) καθώς και 

άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι ικανοί να καταστρέψουν το πνευµονικό 

παρέγχυµα και/ή να συντηρήσουν την ουδετεροφιλική φλεγµονή που 

χαρακτηρίζει τη νόσο P

4
P . 

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι τα κυτταροτοξικά CD8P

+
P 

λεµφοκύτταρα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Αρκετές 

µελέτες σε βιοψίες βρόγχου, που έχουν πραγµατοποιηθεί  στους κεντρικούς 

και περιφερικούς αεραγωγούς, τονίζουν τη συµµετοχή αυτών  των κυττάρων  

στους καπνιστές µε ΧΑΠ P

5,6
P. Σε σύγκριση µε καπνιστές που δεν παρουσιάζουν 

περιορισµό της ροής του αέρα, οι ασθενείς µε ΧΑΠ έχουν αυξηµένους 

αριθµούς κυτταροτοξικών CD8P

+
P λεµφοκυττάρων στους περιφερικούς  και 

στους κεντρικούς αεραγωγούς P

5,6
P. Ο συγκεκριµένος πληθυσµός κυττάρων έχει 

βρεθεί επίσης να διηθεί το πνευµονικό παρέγχυµα και τις πνευµονικές 

αρτηρίες, δείχνοντας έτσι τη συνεχή συµµετοχή του στη φλεγµονώδη 

διαδικασία της νόσου P

7
P. Η επικράτηση των κυτταροτοξικών CD8P

+
P 

λεµφοκυττάρων τόσο στις βιοψίες βρόγχου όσο και στο βρογχοκυψελιδικό 

έκπλυµα αποτελεί µια σαφή διαφορά µεταξύ καπνιστών µε ΧΑΠ και 

καπνιστών χωρίς περιορισµό της ροής του αέρα.  
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Μελέτες  που αναφέρονται στην κυτταροτοξική δραστηριότητα των 

κυτταροτοξικών CD8 P

+
P λεµφοκυττάρων, προτείνουν δύο  µηχανισµούς µε τους  

oποίους τα συγκεκριµένα κύτταρα προκαλούν λύση των κυττάρων στόχων: 

(α) µεµβρανόλυση κατά την οποία διάφορα µόρια, όπως η περφορίνη και τα 

«γκρανζάιµς» (granzymes), σχηµατίζουν πόρους στη µεµβράνη των 

κυττάρων στόχων P

8
P και (β) το µηχανισµό της απόπτωσης. Ιδιαίτερα για τα 

κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα η απόπτωση προκαλείται µέσω της 

απελευθέρωσης  του παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF-a) P

9
P.  

 Η περφορίνη είναι γνωστό ότι συµµετέχει στην παθογένεια 

συστηµατικών  φλεγµονωδών νοσηµάτων, όπως η αρτηρίτιδα Takayasu’s P

10
P 

και η νόσος CrohnP

11
P. Επίσης σε ασθενείς µε άσθµα, φλεγµονώδης νόσος των 

αεραγωγών, έχει προσδιοριστεί αυξηµένη έκφραση περφορίνης των Τ-

λεµφοκύτταρων του αίµατος P

12
P. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα, από τη 

διεθνή βιβλιογραφία, δεν έχει µελετηθεί η έκφραση της περφορίνης των Τ-

λεµφοκυττάρων σε δείγµατα προκλητών πτυέλων ασθενών µε ΧΑΠ. 

Επιπλέον, ο ακριβής ρόλος καθώς και ο µηχανισµός δράσης των 

κυτταροτοξικών CD8P

+
Pλεµφοκυττάρων στη φλεγµονώδη διαδικασία που 

χαρακτηρίζει τη νόσο παραµένουν ασαφής.  ∆ιάφορες µελέτες επίσης έχουν 

αποδείξει ότι είναι εφικτό να γίνει προσδιορισµός των δεικτών επιφάνειας και 

της λειτουργικότητας των λεµφοκυττάρων των πτυέλων µε τη χρήση της 

κυτταροµετρίας ροής P

13,14 
P. 

 Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήσαµε τεχνικές ανοσοφθορισµού και 

κυτταροµετρίας ροής για να αξιολογήσουµε την έκφραση των δεικτών 

επιφανείας των Τ-λεµφοκυττάρων σε προκλητά πτύελα που ελήφθησαν από 

δύο οµάδες ατόµων που είχαν όµοια καπνιστική συνήθεια. Στη µελέτη 

συµµετείχαν καπνιστές µε διαγνωσµένη ΧΑΠ και καπνιστές χωρίς περιορισµό 

της ροής του αέρα. Συγκεκριµένα αξιολογήθηκε η κυτταροτοξικότητα των 

CD8P

+
P κυττάρων και η έκφραση της περφορίνης τους.  
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                                              ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ. 

Άτοµα που συµµετείχαν στη µελέτη  

 Συνολικά µελετήθηκαν 71 άτοµα (άνδρες) . Από αυτά, τα τριάντα έξι 

(36) ήταν καπνιστές µε ΧΑΠ. Η διάγνωση τους βασίστηκε σε δηµοσιευµένα 

κριτήρια οµοφωνίας P

2
P. Οι ασθενείς δεν είχαν παρόξυνση της νόσου της 

τελευταίες τέσσερις (4) εβδοµάδες πριν τη µελέτη και κανένας δεν είχε λάβει 

αντιβιοτικά ή κορτικοστεροειδή από του στόµατος κατά την αντίστοιχη 

χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα µελετήθηκε µια οµάδα 25 καπνιστών χωρίς 

νόσο και µία οµάδα 10 υγιών µη καπνιστών (πίνακας 1). Οι εθελοντές 

καπνιστές χωρίς νόσο δεν είχαν ιστορικό καρδιακής ή αναπνευστικής νόσου 

και είχαν φυσιολογική πνευµονική λειτουργία. ΄Όλα τα άτοµα που 

συµµετείχαν στη µελέτη δεν είχαν εκδηλώσεις ατοπίας και δεν παρουσίαζαν 

ιστορικό άσθµατος ή αλλεργικής ρινίτιδας.  Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από 

την Επιτροπή Ηθικής του Νοσοκοµείου µας και όλοι οι συµµετέχοντες στη 

µελέτη έδωσαν την συγκατάθεση τους. 

 

Σπιροµέτρηση. 

Η σπιροµέτρηση που περιλάµβανε δοκιµασία βρογχοδιαστολής,  

πραγµατοποιήθηκε µε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα (ΜasterLAb, Jaeger 

2.12, Germany) σύµφωνα µε προτυποποιηµένες οδηγίες P

15
P. Οι συµµετέχοντες 

δεν είχαν χρησιµοποιήσει βρογχοδιασταλτικά βραχείας δράσεως τις 

τελευταίες 12 ώρες πριν από τις µετρήσεις και δεν είχαν καπνίσει ή πιει τσάι ή 

καφέ το πρωί της µέτρησης. Χρησιµοποιήθηκαν οι προβλεπόµενες τιµές  που 

αναφέρονται στα νέα πρότυπα των δοκιµασιών της πνευµονικής λειτουργίας.  

 

Πρόκληση Πτυέλων (Sputum   induction). 

 Η πρόκληση πτυέλων έγινε µε εισπνοή νεφελώµατος υπέρτονου 

διαλύµατος χλωριούχου νατρίου, το οποίο προερχόταν από νεφελοποιητή 

υπερήχων (Ultra Neb 2000, DeVilbiis, Sormeset, PA, USA), σύµφωνα µε 

προτυποποιηµένη µέθοδο P

14
P. O νεφελοποιητής ρυθµίστηκε ώστε να 

νεφελοποιεί 1.5ml/min και τα παραγόµενα σωµατίδια είχαν διάµετρο 4.5µm. 

Νεφελοποιήθηκαν διαλύµατα χλωριούχου νατρίου 3%, 4% και 5% σε 
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θερµοκρασία δωµατίου (20-25 P

ο
P C), τα οποία χορηγήθηκαν µέσω ενός σωλήνα 

µήκους 100cm και εσωτερικής διαµέτρου 22mm. Το προκλητό πτύελο 

τοποθετήθηκε σε αποστειρωµένο πλαστικό περιέκτη. Η διαδικασία της 

πρόκλησης τερµατιζόταν µετά από τρεις περιόδους εισπνοής υπέρτονου 

διαλύµατος χλωριούχου νατρίου διάρκειας 7 min ή µετά από πτώση του FEVB1 B  

µεγαλύτερη από το 20%  της  αρχικής τιµής του ασθενούς. 

 

 Επεξεργασία πτυέλων. 

Τα πτύελα  επεξεργαζόταν µέσα σε 15 min από τον τερµατισµό της 

διαδικασίας της πρόκλησης. Στη συνέχεια τα τεµάχια βλέννης  

αποµακρύνθηκαν από το πλήρες πτύελο. Μετρήθηκε το βάρος των βυσµάτων, 

και προστέθηκε διθεϊοθρειτόλη (DTT) 0.1% και ρυθµιστικό διάλυµα 

φωσφορικών  (phosphate buffer saline–PBS), ( Sputolysin, Calbiochem, La 

Jolla, CA, USA) βάρους διπλάσιου από το βάρος των βυσµάτων.  Τα δείγµατα 

ανακινήθηκαν σε αναµικτήρα µέσα σε ένα ευρύ πλαστικό δοκιµαστικό 

σωλήνα και στη συνέχεια  τοποθετήθηκαν σε ανακινούµενο υδατόλουτρο 

θερµοκρασίας 37P

ο
PC για 15 min ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης οµογενοποίηση. 

Μετά την πλήρη τους οµογενοποίηση προστέθηκε καλλιεργητικό διάλυµα 

(R.P.M.I-1640) και 10% F.C.S (Fetal calf serum) όγκου διπλάσιου από τον όγκο  

του οµογενοποιηµένου δείγµατος. Στη συνέχεια τα δείγµατα διηθήθηκαν 

µέσω ενός νάιλον φίλτρου µε διάµετρο πόρων 48µm (Thompson, Ontario, 

Canada)  και ανακινήθηκαν σε αναµικτήρα. Στο φιλτραρισµένο δείγµα 

µετρήθηκε ο ολικός αριθµός κυττάρων και στη συνέχεια ελέγχθηκε η 

βιωσιµότητα των κυττάρων µέσω της χρώσης αποκλεισµού Trypan Blue. Στη 

συνέχεια το εναιώρηµα φυγοκεντρήθηκε στα 400g για 5min και το ίζηµα 

επαναδιαλύθηκε µε 500µl καλλιεργητικού διαλύµατος R.P.M.I–1640 και 10% 

F.C.S(Fetal calf serum). Το υπερκείµενο αναρροφήθηκε και αποθηκεύθηκε σε 

σωληνάρια Eppendorf στους –80P

o
PC.  

Τα κύτταρα αραιώθηκαν σε συγκέντρωση 0,35x10 P

6
P κύτταρα/ml. 

Aκολούθησε φυγοκέντριση χρησιµοποιώντας 50µl του εναιωρήµατος των 

κυττάρων τα οποία τοποθετήθηκαν στους υποδοχείς µιας 

κυτταροφυγόκεντρου  (Aerospray, Wescor, Utah, USA) στις 3000 στροφές µε 
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βραδεία επιβράδυνση για 5min. Ακολούθησε χρώση σε δύο αντικειµενοφόρες 

πλάκες µε May-Grunwald-Giemsa (Μ.G.G) για προσδιορισµό του κυτταρικού 

τύπου. Στη συνέχεια µετρήθηκαν 500 µη πλακώδη κύτταρα από κάθε δείγµα 

µε τυφλό τρόπο από δύο ανεξάρτητους  παρατηρητές και υπολογίστηκε η 

µέση τιµή. Ο τύπος των κυττάρων εκφράστηκε ως ποσοστό των µη πλακωδών 

κυττάρων και ως απόλυτος αριθµός κυττάρων ανά γραµµάριο του 

επιλεγµένου δείγµατος πτυέλου.  

 

Σήµανση µε αντισώµατα.  

Τα ακόλουθα µονοκλωνικά «αντι-ανθρώπινα» αντισώµατα ποντικού 

χρησιµοποιήθηκαν για τη σήµανση των λεµφοκυττάρων των πτυέλων: 

περιδινική χλωροφυλλική πρωτεΐνη (peridin chlorophyll protein –Per CP) 

συζευγµένη µε αντι-CD3, φυκοερυθρίνη-κυανίνη (PCy-5) συζευγµένη µε αντι-

CD4 και αντι-CD8, φθοριούχος ισοθειανική (FITC) συζευγµένη µε αντι-

περφορίνη ( Serotec Inc; Raleight NC, USA), όπως επίσης και µη σηµασµένη 

«αντι-ανθρώπινη» περφορίνη για την ανίχνευση της ενδοκυττάριας 

περφορίνης των CD8P

+ 
Pλεµφοκυττάρων. Σαν αντισώµατα ελέγχου 

χρησιµοποιήθηκαν οµόλογα αντισώµατα ποντικού-αντιποντικού συζευγµένα 

µε περιδινική χλωροφυλλική πρωτεΐνη (peridin chlorophyll protein –Per CP), 

φυκοερυθρίνη-κυανίνη (PCy-5) και φθοριούχο ισοθειανική (FITC) 

συζευγµένη  µε ανοσοσφαιρίνη IgG.   

Για τη σήµανση των αντιγόνων επιφάνειας των κυττάρων 

χρησιµοποιήθηκε συγκεκριµένη τεχνική P

16
P.  1x10P

6
P κύτταρα του εναιωρήµατος 

των πτυέλων αναµίχθηκαν για 45 min σε σκοτεινό περιβάλλον στους 10 P

ο
PC 

αρχικά µε φυσιολογικό ορό βοδιού {F.C.S (Fetal calf serum)} για να 

δεσµευτούν οι µη ειδικές θέσεις σύνδεσης και στη συνέχεια τα µονοκλωνικά 

αντισώµατα προστέθηκαν σε περίσσεια. Το εναιώρηµα στη συνέχεια  πλύθηκε 

τρεις φορές µε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών (PBS) και 10% FCS (Fetal calf 

serum). 

Για τον προσδιορισµό της ενδοκυττάριας περφορίνης τα CD8P

+
P   

λεµφοκύτταρα επωάστηκαν µε ειδικό διεισδυτικό παράγοντα ( Intraprep- 

Βeckman Coulter, Inc.; Fullerton Ca, USA) για 10 min. Για τη διαδικασία της 
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διείσδυσης, ως  αντίσωµα ελέγχου χρησιµοποιήθηκε µη σηµασµένη «αντι-

περφορίνη» σε περίσσεια και στη συνέχεια προστέθηκε αντι-περφορίνη 

συζευγµένη µε αντι-περφορίνη-FITC. Το διάλυµα στη συνέχεια επωάστηκε 

για 30 min σε θερµοκρασία δωµατίου. Μετά τη χρώση τα δείγµατα πλύθηκαν 

µε διάλυµα PBS και 10% FCS. Στη συνέχεια ο προσδιορισµός της περφορίνης 

πραγµατοποιήθηκε µε κυτταροµετρία ροής.  

 

 Ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής. 

 Τα δείγµατα (λεµφοκύτταρα πτυέλων) που προετοιµάστηκαν όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, αναλύθηκαν σε κυτταροµετρητή ροής EPICS ELITE 

(Coultronics, Louton, UK). Tα λεµφοκύτταρα διαχωρίστηκαν κατά όγκο και 

κατά οµάδες σε µία κλίµακα διαχωρισµού από 0 P

ο
P έως 90 P

ο
P.  Τουλάχιστον 

100.000 κύτταρα προσδιορίστηκαν σε κάθε ανάλυση. Το µονοκλωνικό 

αντίσωµα φυκοερυθρίνη-κυανίνη (PCy-5) συζευγµένο µε «αντι-ανθρώπινο» 

µονοκλωνικό αντίσωµα CD45 χρησιµοποιήθηκε για τη χρώση των 

λευκοκυττάρων, µε σκοπό τον αποκλεισµό του υπόλοιπου κυτταρικού 

πληθυσµού. Τα ποσοστά  των µονοχρωµατικών, των διχρωµατικών και των 

τριχρωµατικών κυττάρων καθώς και η σχετική ένταση του φωσφορισµού 

(Relative fluorescence intensity-R.F.I), που αντιστοιχούσε στην πυκνότητα του 

αντιγόνου υπολογίστηκαν. Χρησιµοποιήθηκε o εξοπλισµός QS-Combo(FCSC, 

San, Juan, USA) για τον υπολογισµό της δέσµευσης των αντισωµάτων. Ο 

αριθµός των θετικών κυττάρων για τα αντι-CD4-συζευγµένα µε 

φυκοερυθρίνη-κυανίνη (PCy-5) ή των κυττάρων για τα αντι-CD8-συζευγµένα 

µε φυκοερυθρίνη-κυανίνη (PCy-5) από τους διαχωρισµένους πληθυσµούς των 

κυττάρων, προσδιορίσθηκαν  µε αντι-CD3 συζευγµένο µε περιδινική 

χλωροφυλλική πρωτεΐνη (peridin chlorophyll protein –PerCP). Ο αριθµός των 

θετικών κυττάρων εκφράστηκε ως ποσοστό των CD3 κυττάρων. Επίσης 

προσδιορίστηκε ο αριθµός των θετικών κυττάρων για  τη φθοριούχο 

ισοθειανική (FITC) συζευγµένη µε αντι-περφορίνη στον πληθυσµό των 

κυττάρων, ο οποίος προσδιορίστηκε µε αντι-CD8-Pcy5 και αντι-CD3-PerCP. 

O αριθµός των θετικών κυττάρων για την περφορίνη εκφράστηκε ως ποσοστό 

των CD8 P

+
P Τ-λεµφοκυττάρων.    
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Kυτταροτοξική δραστηριότητα των CD8 P

+
P λεµφοκυττάρων 

Τα λεµφοκύτταρα των πτυέλων αρχικά αποµονώθηκαν για τον 

προσδιορισµό της κυτταροτοξικής τους δραστηριότητας και στη συνέχεια 

αναµίχθηκαν µε mycostatin για 1 έως 2 µέρες. Στη συνέχεια  

επαναδιαλύθηκαν µε καλλιεργητικό διάλυµα (RPMI-1640)  και 10% FCS 

(Fetal calf serum), µε 100U/ml πενικιλλίνη, µε 100mg/ml στρεπτοµυκίνη και 

µε  0.02mg/ml φλουκοναζόλη. Τα λεµφοκύτταρα αποµονώθηκαν µε ειδικό 

διάλυµα {(Lymphoprep Density Gradient),( Nycomed, Olso, Norway)}.Τα 

κύτταρα στόχοι (Κ562) επωάσθηκαν µαζί µε τα λεµφοκύτταρα σε αναλογίες 

3/1 έως 50/1 σε καλλιέργειες από ιστούς, κατά µέσο όρο για 4 ώρες, στους 

37P

ο
PC κάτω από την επίδραση διοξειδίου του άνθρακα. Στο υπερκείµενο υγρό 

έγινε προσδιορισµός της γαλακτικής δευδρογενάσης (LDH) µε τη χρήση  

εξοπλισµού εκτίµησης της κυτταροτοξικής δραστηριότητας, της εταιρείας 

Boaerhinger-Mannheim (Boaerhinger-Mannheim; Biochemical, Indiapolis, IN, 

USA), σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το Triton-X-100 

χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσουµε  τη µέγιστη λύση των κύτταρων  και 

τα κύτταρα-στόχους µε σκοπό τον προσδιορισµό της αυτόµατης λύσης. Έγινε 

προσδιορισµός του ποσοστού της λύσης εφαρµόζοντας τη σχέση: πειραµατική 

µέγιστη πυκνότητα- αυτόµατη µέγιστη πυκνότητα- αυτόµατη αποτελεσµατική 

µέγιστη πυκνότητα /µέγιστη πυκνότητα των κυττάρων στόχου. Όλες οι 

µετρήσεις επαναλήφτηκαν τρεις φορές.   

 

Στατιστική ανάλυση. 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται ως µέση τιµή  ενώ τα  

κυτταρικά ως ενδιάµεση. Οι διαφορές ανάµεσα στις τρεις οµάδες των ατόµων 

της µελέτης αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας το τεστ Kruskal-Wallis µε 

συγκρίσεις που έγιναν µε τη µέθοδο Conover-Inman P

17
P. H σχέση ανάµεσα στις 

κυτταρικές και φυσιολογικές µεταβλητές αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας το 

συντελεστή συσχέτισης της κλίµακας Sperman. Tο στατιστικό λογισµικό 

StartsDirect χρησιµοποιήθηκε. Τιµή p<0,05 θεωρήθηκε στατιστικά σηµαντική. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα δηµογραφικά και σπιροµετρικά χαρακτηριστικά των τριών οµάδων 

της µελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι ασθενείς µε ΧΑΠ είχαν 

σηµαντικά χαµηλότερες τιµές δυναµικά εκπνεόµενου όγκου στο πρώτο 

δευτερόλεπτο ( FEVB1 B %) και της αναλογίας FEVB1 B/FVC% συγκριτικά µε τους 

καπνιστές χωρίς νόσο, αν και το ιστορικό καπνίσµατος ήταν παρόµοιο.  ∆εν 

υπήρξαν σηµαντικές διαφορές στη σχέση FEVB1 B/FVC% και στο δυναµικά 

εκπνεόµενο όγκο αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο{FEVB1 B(%)} ανάµεσα στους 

καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και τους υγιείς µη καπνιστές. Η µεταβολή στο FEVB1 B 

(%προβλεπόµενου) µετά τη χορήγηση σαλβουταµόλης ήταν παρόµοια και 

στις τρεις οµάδες (πίνακας 1). Η διαδικασία της πρόκλησης πτυέλων (induced 

sputum) ήταν ανεκτή από όλα τα άτοµα.  

Η βιωσιµότητα των κυττάρων (% του ολικού) στα προκλητά πτύελα, 

δεν διέφερε ανάµεσα στους ασθενείς µε ΧΑΠ, στους καπνιστές χωρίς νόσο και 

στους υγιείς: ( µέση τιµή, διακύµανση) 76(82-71), 74(81-65) και 70(79-62), 

αντίστοιχα (p=0,23). O ολικός αριθµός κυττάρων (Ο.Α.Κ), (x 10 P

7
P κύτταρα ανά 

γραµµάριο), ήταν υψηλότερος στους ασθενείς µε ΧΑΠ 8,2(1-18) συγκριτικά µε 

τους καπνιστές χωρίς νόσο 4,4(0,7-8) (p=0,001) και τους υγιείς 1,1( 0,2-2) 

(p=0,0001). Υπήρξαν σηµαντικές διαφορές (p=0,001) στα ποσοστά των 

ουδετεροφίλων των πτυέλων (median, range) ανάµεσα στους ασθενείς µε 

ΧΑΠ, τους καπνιστές χωρίς περιορισµό της ροής του αέρα και τους υγιείς 

(πίνακας 2). Τα ποσοστά των λεµφοκυττάρων είχαν στατιστικά σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στους ασθενείς µε ΧΑΠ και τους υγιείς  (p=0,02) , αλλά όχι 

ανάµεσα στους ασθενείς µε ΧΑΠ  και τους καπνιστές χωρίς νόσο (πίνακας 2). 

∆εν παρουσιάστηκε διαφορά στο ποσοστό των ηωσινόφιλων κυττάρων στους 

ασθενείς µε ΧΑΠ συγκριτικά µε τους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ ή τους υγιείς 

(πίνακας 2).  

 

 Υποπληθυσµοί των λεµφοκυττάρων στα προκλητά πτύελα. 

Το ποσοστό των κυτταροτοξικών CD8P

+
P λεµφοκυττάρων (% των CD3) 

ήταν σηµαντικά υψηλότερο στους καπνιστές µε ΧΑΠ σε σύγκριση µε τους 
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καπνιστές χωρίς νόσο και τους υγιείς  p=0,01 και p=0,02, αντίστοιχα (πίνακας 

3).  Ένα σηµαντικά χαµηλό ποσοστό βοηθητικών (helper) CD4P

+
P  κυττάρων 

βρέθηκε στους ασθενείς µε ΧΑΠ συγκριτικά  µε τους καπνιστές χωρίς νόσο, 

p=0,01 ( πίνακας 3). ∆εν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά στο ποσοστό των 

βοηθητικών κυττάρων CD4P

+
P ανάµεσα στους καπνιστές χωρίς νόσο και τους 

υγιείς µη καπνιστές (p=0,6) (πίνακας 3). Οι καπνιστές µε περιορισµό της ροής 

του αέρα είχαν σηµαντικά χαµηλότερη αναλογία CD4P

+
P/CD8P

+
P κυττάρων 

συγκριτικά µε τους καπνιστές χωρίς νόσο (p=0, 01), και τους υγιείς (p=0,02) 

(πίνακας 3). Αντίθετα η αναλογία των κυττάρων  CD4P

+
P/CD8P

+
P δεν διέφερε 

ανάµεσα στους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και τους υγιείς (p=0,3) (πίνακας 3). 

 

Κυτταροτοξικότητα των CD8 P

+
PΤ-λεµφοκυττάρων. 

 Η αυξηµένη κυτταροτοξική δραστηριότητα των CD8P

+
PΤ-

λεµφοκυττάρων στους καπνιστές µε ΧΑΠ προσδιορίστηκε µετρώντας τη µη 

ειδική «λύση» των κυττάρων στόχων ‘K562’. Το ποσοστό της λύσης των 

κυττάρων στόχων ( ενδιάµεση τιµή ± SD) παρουσίαζε στατιστικά σηµαντική 

αύξηση στους ασθενείς µε ΧΑΠ  36,6±1,7 σε σύγκριση µε τους καπνιστές χωρίς 

Χ.Α.Π 19,7±6 (p=0,01)  και τους υγιείς 9±3,5 (p=0,001) (εικόνα 2). Η διαφορά 

ανάµεσα στους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και τους υγιείς  µη καπνιστές ήταν 

επίσης σηµαντική (p=0,01), (εικόνα 2).  

 

Έκφραση περφορίνης των κυτταροτοξικών CD8 P

+
P λεµφοκυττάρων 

Η έκφραση της περφορίνης, εκφραζόµενη ως σχετική ένταση του 

φωσφορισµού (Relative fluorescence intensity-R.F.I), ήταν στατιστικά 

σηµαντικά υψηλότερη  στους καπνιστές µε ΧΑΠ [(6,72 ± 0,69),(mean ± SD)]  

σε σχέση είτε µε τους καπνιστές χωρίς νόσο [(4,58±0,3), (mean ± SD)], 

(p=0,0001) είτε  µε τους υγιείς µη καπνιστές [(2,9 ± 0,18), (mean ± SD)], 

(p=0,0001). Επίσης η έκφραση της περφορίνης ήταν στατιστικά σηµαντικά 

υψηλότερη στους καπνιστές χωρίς περιορισµό της ροής του αέρα [(4,58 ± 0,3), 

(mean ± SD)] σε σχέση µε τους υγιείς[(2,9 ± 0,18), (mean ± SD)], (p=0,0001),  

(εικόνα 1).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες, αποδείχθηκε ότι είναι εφικτό να 

αναλυθούν δείγµατα προκλητών πτυέλων για τον προσδιορισµό δεικτών 

επιφανείας των λεµφοκυττάρων µε την τεχνική της  κυτταροµετρία ροής P

13,18
P. 

Τα κύρια ευρήµατα της παρούσας µελέτης είναι η αυξηµένη κυτταροτοξική 

δραστηριότητα και η αυξηµένη έκφραση ενδοκυττάριας περφορίνης των 

κυτταροτοξικών CD8P

+ 
Pλεµφοκυττάρων  στους καπνιστές µε ΧΑΠ, συγκριτικά 

µε τους καπνιστές χωρίς νόσο, αλλά µε  όµοιο ιστορικό καπνίσµατος και  µε 

τους υγιείς µη καπνιστές. Είναι γνωστό ότι είναι αρκετά δύσκολο να 

επιτευχθεί επαρκή παραγωγή πτυέλων µε τη διαδικασία πρόκλησης σε υγιείς. 

Στη µελέτη µας όµως κατορθώσαµε να λάβουµε αντιπροσωπευτικά δείγµατα 

πτυέλων από τους υγιείς µη καπνιστές. Η µελέτη µας επίσης  αποκάλυψε ότι 

οι ασθενείς µε ΧΑΠ είχαν αυξηµένο αριθµό κυτταροτοξικών CD8P

+
PT-

λεµφοκυττάρων στα δείγµατα των προκλητών πτυέλων. Επίσης 

παρατηρήθηκε  µία  διαταραχή στην αναλογία  των κυττάρων CD4 P

+
P/CD8P

+
P.  

Αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι το κάπνισµα αποτελεί την  κύρια αιτία 

της φλεγµονώδους διαδικασίας που χαρακτηρίζει τη χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια P

19-23
P. Ωστόσο,  δεν είναι ακόµα γνωστό γιατί µόνο µία 

µειοψηφία των καπνιστών (15-20%) αναπτύσσει κλινικά σηµαντική νόσο P

3,23,24
P. 

Είναι λοιπόν ζωτικής σηµασίας η µελέτη καπνιστών που αναπτύσσουν 

περιορισµό της ροής του αέρα και η σύγκρισή τους  µε καπνιστές, οι οποίοι 

έχουν όµοια καπνιστική συνήθεια, αλλά δεν παρουσιάζουν ευρήµατα 

αποφρακτικής λειτουργικής διαταραχής. 

 ∆ιαφορές στην κυτταρική σύνθεση της φλεγµονώδους διαδικασίας, 

ανάµεσα στους καπνιστές που αναπτύσσουν ΧΑΠ και σε αυτούς που δεν 

αναπτύσσουν, έχουν αναφερθεί σε βρογχικές βιοψίες, στο βρογχικό έκπλυµα 

(BALF) P

5,6
P και σε δείγµατα πτυέλων που έχουν ληφθεί µε διαδικασία 

πρόκλησης. Σε µία πρόσφατη µελέτη µε τη χρησιµοποίηση κυτταροµετρίας 

ροής διαπιστώθηκε µείωση της αναλογίας των κυττάρων CD4P

+
P/CD8P

+
P σε 

ασθενείς µε ΧΑΠ σε σύγκριση µε  υγιείς µη καπνιστές  και µε ασθενείς µε ήπιο 
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άσθµα, αν και οι παραπάνω διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές P

13
P.  

Από τις παραπάνω  µελέτες γίνεται εµφανές ότι η διαταραχή  στην αναλογία 

των κυττάρων CD4P

+
P/CD8P

+
P µπορεί να συµβάλει στη φλεγµονώδη διαδικασία 

που παρουσιάζεται στους αεραγωγούς των ασθενών µε χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια. Η µελέτη µας προεκτείνει τα ανωτέρω ευρήµατα σε 

δείγµατα προκλητών πτυέλων ασθενών µε χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια. 

Τα Τ-λεµφοκύτταρα που ελήφθησαν µε τη διαδικασία πρόκλησης 

(induced sputum) ήταν περισσότερο ενεργοποιηµένα στους καπνιστές µε 

ΧΑΠ, όπως αποδείχθηκε από την αυξηµένη κυτταροτοξική τους ικανότητα,  

σε σύγκριση µε τους καπνιστές χωρίς νόσο (p<0,01) και τους µη καπνιστές 

υγιείς (p<0, 001). Είναι πολύ πιθανό τα κυτταροτοξικά CD8P

+ 
Pκύτταρα να 

ευθύνονται για την παρατηρούµενη λύση-καταστροφή των κυττάρων στόχων   

καθώς αποτελούν τον κύριο κυτταροτοξικό υποπληθυσµό των Τ-

λεµφοκυττάρων. Τα αποτελέσµατα µας συµφωνούν µε πρόσφατη µελέτη του 

Leckie και των συνεργατών του P

13
P , στην οποία αναφέρεται η παρουσία 

ενεργοποιηµένων Τ-λεµφοκύτταρων στα πτύελα ασθενών µε ΧΑΠ. Για να 

ερευνήσουµε περαιτέρω το µηχανισµό της κυτταροτοξικής δραστηριότητας 

των CD8P

+
Pλεµφοκυττάρων προσδιορίσαµε  την έκφραση της περφορίνης τους. 

Η περφορίνη είναι µια πρωτεΐνη µοριακού βάρους 60ΚD που σχηµατίζει 

πόρους στη µεµβράνη των κυττάρων και αποθηκεύεται ενδοκυττάρια. 

Παράγεται κυρίως από τα κυτταροτοξικά CD8P

+
Pλεµφοκύτταρα, τα κύτταρα 

Nk,  και τα κύτταρα γδ. Η περφορίνη επίσης έχει ανιχνευθεί σε αυξηµένες 

συγκεντρώσεις σε χρόνια αυτοάνοσα φλεγµονώδη νοσήµατα, όπως η 

αρτηρίτιδα Takayasu’s και  η νόσος Crohn P

10,11
P. O  Arnold και οι συνεργάτες 

του P

12
P αναφέρουν επίσης αυξηµένη έκφραση περφορίνης των κύτταρων CD4P

+
P 

και CD8 P

+
P σε δείγµατα αίµατος ασθενών µε άσθµα.  

Το εύρηµα της αυξηµένης κυτταροτοξικής δραστηριότητας  των CD8P

+
P 

λεµφοκυττάρων τεκµηριώνει την πρόσφατη αναφερθείσα υπόθεση ότι οι 

αυξηµένοι αριθµοί των ενεργοποιηµένων κυτταροτοξικών CD8P

+
P 

λεµφοκυττάρων στις περιοχές της φλεγµονής (επιθήλιο αεραγωγού) µπορεί να 

προκαλέσουν οξεία καταστροφή των ιστών µέσω της απελευθέρωσης λυτικών 
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ουσιών όπως η  περφορίνη και «γκρανζάιµς» (granzymes) P

4
P. Με τον 

παραπάνω µηχανισµό η περφορίνη αποτελεί έναν από τους κύριους 

µεσολαβητές της µεµβρανολυτικής δράσης των κυτταροτοξικών 

CD8P

+
Pλεµφοκυττάρων, συµµετέχοντας µε αυτόν τον τρόπο στην «αποπτωτική» 

και καταστροφική διαδικασία που οδηγεί στην ανάπτυξη της χρόνιας 

αποφρακτικής πνευµονοπάθειας.   

Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί τρόποι µε τους οποίους η αυξηµένη 

κυτταροτοξικότητα και η  έκφραση της περφορίνης των CD8P

+
P λεµφοκυττάρων 

µπορεί να σχετίζεται µε τη φλεγµονή στη ΧΑΠ. Μια υπόθεση που σχετίζεται 

µε  τη φυσική πορεία της νόσου θα µπορούσε να είναι ότι η δυνητικά 

κυτταροτοξική δραστηριότητα των CD8P

+
P λεµφοκυττάρων στη ΧΑΠ συµβάλλει 

αρχικά στην άµυνα έναντι των ιογενών λοιµώξεων, οι οποίες  αποτελούν τις 

κύριες αιτίες παροξυσµού της νόσου P

25,26
P. Μελέτες της «αντίϊκης» 

δραστηριότητας των CD8P

+
P λεµφοκυττάρων έχουν αποδείξει ότι η 

κυτταροτοξική τους δραστηριότητα είναι σηµαντική για τη λύση-καταστροφή 

των κυττάρων στόχων που έχουν µολυνθεί µε ιούς P

27
P. Η λειτουργία όµως αυτή 

µπορεί να προκαλέσει µια ανώµαλη διαδικασία στους πνεύµονες, εάν 

υπερβολικά µεγάλος αριθµός των κυτταροτοξικών CD8P

+
P κυττάρων έχει  

ακατάλληλη δραστηριότητα P

28,29
P. Η παρουσία ενεργοποιηµένων CD8P

+
P 

κυττάρων  σε ασθενείς µε Χ.Α.Π που βρίσκονται σε περίοδο ηρεµίας, θα 

µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα προηγούµενων ιογενών λοιµώξεων, 

οδηγώντας µε αυτόν τον τρόπο στην καταστροφή των πνευµόνων σε 

ευαίσθητους καπνιστές P

5
P. 

Ο Enelow και οι συνεργάτες του P

30
P έχουν αποδείξει ότι η αναγνώριση 

ενός «αυτοαντιγόνου» από το T-κυτταροτοξικά κύτταρα πιθανόν να 

προκαλεί σηµαντική καταστροφή των πνευµόνων. Σε µία πρόσφατη µελέτη  

παρατηρήθηκε ότι η παρουσία των κυτταροτοξικών CD8P

+
P λεµφοκυττάρων 

στη ΧΑΠ θα µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα µίας αντίδρασης στο 

«αυτοαντιγονικό» ερέθισµα που προκαλείται από το κάπνισµα και όχι 

απαραίτητα από τις υποτροπιάζουσες λοιµώξεις P

31
P. Τα ευρήµατα της µελέτης 

µας συµφωνούν µε την  παραπάνω υπόθεση, αφού τα CD8P

+ 
Pλεµφοκύτταρα 

των καπνιστών χωρίς νόσο παρουσίασαν αυξηµένη κυτταροτοξική 
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δραστηριότητα και έκφραση περφορίνης  όταν συγκρίθηκαν  µε τους υγιείς 

µη καπνιστές. Φαίνεται ότι το κάπνισµα, σαν µοναδική οντότητα, αποτελεί 

επαρκή παράγοντα ενεργοποίησης των CD8P

+ 
Pλεµφοκυττάρων. Τα ευρήµατά 

µας όµως δεν διαλευκάνουν εάν αυτή η ενεργοποίηση παραµένει υπό έλεγχο 

στους καπνιστές χωρίς νόσο. Η φλεγµονή που χαρακτηρίζει την παθογένεια 

της νόσου πιθανόν να εξαρτάται από ένα συνδυασµό παραγόντων που 

περιλαµβάνουν τη γενετικά καθοριζόµενη ρύθµιση των CD8P

+
P 

λεµφοκυττάρων, τις επαναλαµβανόµενες λοιµώξεις του αναπνευστικού  και 

τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Τα ευρήµατά µας αποκαλύπτουν ότι η φλεγµονή που παρατηρείται 

στη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια πιθανόν να προκαλείται µε τη 

µεσολάβηση των Τ-λεµφοκυττάρων και ιδιαίτερα των κυτταροτοξικών CD8P

+
P. 

H παραπάνω διαδικασία είναι λιγότερη έντονη στους καπνιστές χωρίς Χ.Α.Π. 

Για τη διερεύνηση του ακριβή παθογενετικού µηχανισµού µε τον οποίο 

κάποιοι καπνιστές αναπτύσσουν αποφρακτική λειτουργική διαταραχή ενώ 

άλλοι δεν αναπτύσσουν απαιτείται περαιτέρω έρευνα.  
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Πίνακας 1: ∆ηµογραφικά και  σπιροµετρικά δεδοµένα των ατόµων της 
µελέτης 
                                                                Ασθενείς     Καπνιστές  

 µε Χ.Α.Π  χωρίς ΧΑΠ Υγιείς µη καπνιστές 

Αριθµός (n)  36   25  10  
Ηλικία  (έτη)  61±7   56±7  49±9 

Κάπνισµα (pack-years ) 50±10   45±10     - 

FEV1/FVC (%) 56±11*  84±6  87±5 

FEV B1 B (% pred) 43±18.9**  91±6  100±9  

Μετά-Βρογχοδιαστολή: ∆FEVB1 B (%) 3.4±1.1  5.0±1.4  4.2±0.8 

 

Οι τιµές εκφράζονται ως  mean ± SD P
 

*p<0.01, **p<0.001 (συγκρινόµενοι µε καπνιστές και υγιείς) 
            
 
 
Πίνακας 2:Κυτταρική σύνθεση του πτυέλου (% των µη πλακωδών κυττάρων) 

{median, (range)} 

 Ουδετερόφιλα Μακροφάγα Λεµφοκύτταρα Ηωσινόφιλα 

Καπνιστές, ΧΑΠ 

(Οµάδα A, n=36) 

81(30-96) 15(2-70) 1.6(0.1-9) 1.2(0-18) 

Καπνιστές χωρίς 

ΧΑΠ 

(Οµάδα B, n=25) 

55(39-68) 38(2-80) 3(0.3-10) 2(0-38) 

Υγιείς µη καπνιστές 

(Οµάδα Γ, n=10) 

38(27-53) 54(39-68) 0.8(0.08-4) 0.8(0-2) 

 

p 

 

A vs. B:0.001 

B vs. Γ:0.02 

A vs. Γ:0.001 

A vs. B:0.001 

B vs. Γ:0.01 

A vs. Γ:0.001 

A vs. B:ΜΣ* 

B vs. Γ:0.02 

A vs. Γ:0.01 

 

ΜΣ 

 
* ΜΣ= µη στατιστικά σηµαντικό 
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Πίνακας 3 : Υποπληθυσµοί Τ-Λεµφοκυττάρων (median, range) 

 CD8+ (%CD3) CD4+ 

(%CD3) 

CD4+/CD8+ 

Καπνιστές µε  ΧΑΠ 

(Οµάδα  A, n=36) 

45(27-66) 54(42-68) 1.2(0.6-2.3) 

Καπνιστές χωρίς 

ΧΑΠ 

(Οµάδα Β, n=25) 

32(16-48) 63(53-48) 1.9(1-5.3) 

Υγιείς µη καπνιστές 

(Οµάδα Γ, n=10) 

36(30-45) 62(55-70) 1.7(1.2-2.3) 

p 

 

A vs. B:0.01 

B vs. Γ:ΜΣ* 

A vs. Γ:0.02 

A vs. B:0.01 

B vs. Γ:ΜΣ 

A vs. Γ:0.01 

A vs. B:0.01 

B vs. Γ:ΜΣ 

A vs. Γ:0.02 

 
      * ΜΣ= µη στατιστικά σηµαντικό 
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Εικόνα 1. Κυτταρπτοξικότητα των CD8 P

+
P  λεµφοκυττάρων 

σε καπνιστές µε ΧΑΠ, καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και υγιείς µη
καπνιστές. ( COPD=ΧΑΠ) 
Εικόνα 2. Έκφραση περφορίνης (RFI) των CD8 P

+

λεµφοκυττάρων σε καπνιστές µε ΧΑΠ, καπνιστές χωρίς
Χ.Α.Π και υγιείς µη καπνιστές. (COPD=XAΠ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Β 
 

ΟΙ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

(CD8+) ΣΤΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΠΤΥΕΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες διεθνείς θέσεις οµοφωνίας για τη διάγνωση και 

την αντιµετώπιση της ΧΑΠ (GOLD), είναι αποδεκτό ότι οι φλεγµονώδεις 

διαταραχές που προκαλούνται από διάφορους εισπνεόµενους τοξικούς 

παράγοντες, όπως το κάπνισµα, παίζουν σηµαντικό στην παθογένεια της νόσου 1. 

Προηγούµενες µελέτες έχουν αποδείξει την παρουσία ενεργοποιηµένων Τ-

λεµφοκυττάρων στους κεντρικούς αεραγωγούς ασθενών µε ΧΑΠ 2. Σε σύγκριση 

µε τους ασθενείς  που δεν παρουσιάζουν περιορισµό της ροής του αέρα, οι 

ασθενείς µε αποφρακτική λειτουργική διαταραχή έχουν αυξηµένους αριθµούς 

κυτταροτοξικών CD8+ κυττάρων στους κεντρικούς και περιφερικούς 

αεραγωγούς4,5. ∆ιάφορες µελέτες επίσης αναδεικνύουν την παρουσία σηµαντικής 

σχέσης ανάµεσα στα κυτταροτοξικά CD8+ λεµφοκύτταρα και στο δυναµικά 

εκπνεόµενο όγκο αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B) 5. Ο  de Jong  και οι 

συνεργάτες του, αναφέρουν την παρουσία αυξηµένου αριθµού κυτταροτοξικών 

CD8+ λεµφοκύτταρων  στο περιφερικό αίµα σε καπνιστές  µε ΧΑΠ. Επίσης στην 

ίδια µελέτη η αναλογία των κυττάρων CD4+/CD8+ σχετίζεται  σηµαντικά µε την 

πνευµονική λειτουργία και την ανοσοσφαιρίνη IgE στον ορό του αίµατος 6. Ο  

Majori και οι συνεργάτες του 8 µελέτησαν την έκφραση των κυταροκινών των Τ-

λεµφοκυττάρων του περιφερικού αίµατος  και αναφέρουν την παρουσία µίας 

«ανοσοαντίδρασης» που προκαλείται από την υποοµάδα του φαινοτύπου των 

Th1 λεµφοκυττάρων. Επίσης ο Matoli και οι συνεργάτες του µελετώντας  

περαιτέρω αυτά τα ευρήµατα στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BAL), έδειξαν ότι 
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ο φαινότυπος των κυττάρων Th1/Th2  των CD8+ λεµφοκυττάρων  σε καπνιστές 

µε Χ.Α.Π είναι διαφορετικός συγκριτικά µε τους καπνιστές χωρίς περιορισµό 

ροής του αέρα.  

Η επικράτηση των CD8+ λεµφοκυττάρων στο  περιφερικό αίµα, στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BAL) και στις βιοψίες βρόγχου αποτελεί µια σαφή 

διαφορά µεταξύ καπνιστών µε ΧΑΠ και καπνιστών χωρίς νόσο. Ακόµα όµως δεν 

έχει διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος των  κυτταροτοξικών CD8+ λεµφοκυττάρων 

στην παθογένεια της νόσου. Στην µελέτη µας προσδιορίσαµε τους κυτταρικούς 

πληθυσµούς των Τ-λεµφοκυττάρων (CD4+ και CD8+) και ιδιαίτερα τους 

υποπληθυσµούς των κυτταροτοξικών CD8+ κυττάρων  ( Tc1 και  Tc2) σε δείγµατα 

προκλητών πτυέλων, µε σκοπό να επιβεβαιώσουµε τη συµµετοχή των 

κυτταροτοξικών CD8+ κυττάρων στην παθογένεια της νόσου. Συγκρίναµε µια 

οµάδα καπνιστών µε ΧΑΠ µε µια οµάδα καπνιστών χωρίς νόσο. Για προφανής 

λόγους και οι δύο οµάδες είχαν παρόµοιο ιστορικό καπνίσµατος. Επιπλέον οι 

µετρήσεις µας επεκτάθηκαν και σε µη καπνιστές υγιείς.   
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ. 

Άτοµα που συµµετείχαν στη µελέτη  

 Συνολικά µελετήθηκαν 71 άτοµα (άνδρες). Από αυτά, τα τριάντα έξι (36) 

ήταν  καπνιστές µε ΧΑΠ. Η διάγνωση τους βασίστηκε σε δηµοσιευµένα κριτήρια 

οµοφωνίας 9. Οι ασθενείς δεν είχαν παρόξυνση της νόσου της τελευταίες τέσσερις 

(4) εβδοµάδες πριν από τη µελέτη και κανένας δεν είχε λάβει αντιβιοτικά ή 

κορτικοστεροειδή από του στόµατος κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

Επιπρόσθετα µελετήθηκε µια οµάδα 25 καπνιστών χωρίς ΧΑΠ και µία οµάδα 10 

υγιών µη καπνιστών (πίνακας 1). Οι εθελοντές καπνιστές χωρίς ΧΑΠ δεν είχαν 

ιστορικό καρδιακής ή αναπνευστικής νόσου και είχαν φυσιολογική πνευµονική 

λειτουργία. ΄Όλα τα άτοµα που συµµετείχαν στη µελέτη δεν είχαν εκδηλώσεις 

ατοπίας και δεν παρουσίαζαν ιστορικό άσθµατος ή αλλεργικής ρινίτιδας. Το 

πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ηθικής του Νοσοκοµείου µας και όλοι 

οι συµµετέχοντες στη µελέτη έδωσαν την συγκατάθεση τους. 

 

Λειτουργικές δοκιµασίες και πρόκληση πτυέλων. 

Η σπιροµέτρηση που περιλάµβανε δοκιµασία βρογχοδιαστολής,  

πραγµατοποιήθηκε µε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα (ΜasterLAb, Jaeger 2.12, 

Germany) σύµφωνα µε προτυποποιηµένες οδηγίες 10.  Οι συµµετέχοντες δεν 

είχαν χρησιµοποιήσει βρογχοδιασταλτικά βραχείας δράσεως τις τελευταίες 12 

ώρες πριν από τις µετρήσεις και δεν είχαν καπνίσει ή πιει τσάι ή καφέ το πρωί της 

µέτρησης. Χρησιµοποιήθηκαν οι προβλεπόµενες τιµές  που αναφέρονται στα νέα 

πρότυπα των δοκιµασιών της πνευµονικής λειτουργίας.  

Η πρόκληση πτυέλων έγινε µε εισπνοή νεφελώµατος υπέρτονου 

διαλύµατος χλωριούχου νατρίου, το οποίο προερχόταν από νεφελοποιητή 

υπερήχων (Ultra Neb 2000, DeVilbiis, Sormeset, PA, USA), σύµφωνα µε 

προτυποποιηµένη µέθοδο.  O νεφελοποιητής ρυθµίστηκε ώστε να νεφελοποιεί 

1,5ml/min και τα παραγόµενα σωµατίδια είχαν διάµετρο 4,5µm. 

Νεφελοποιήθηκαν διαλύµατα χλωριούχου νατρίου 3%, 4% και 5% σε 

θερµοκρασία δωµατίου (20-25οC) τα οποία χορηγήθηκαν µέσω ενός σωλήνα 

µήκους 100cm και εσωτερικής διαµέτρου 22mm. Το προκλητό πτύελο 
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τοποθετήθηκε σε αποστειρωµένο πλαστικό περιέκτη. Η διαδικασία της 

πρόκλησης πτυέλου τερµατιζόταν µετά από τρεις περιόδους εισπνοής υπέρτονου 

διαλύµατος χλωριούχου νατρίου διάρκειας 7 min ή µετά από πτώση του FEVB1 B 

µεγαλύτερη από το 20% της αρχικής τιµής του ασθενούς. 

 

 Επεξεργασία πτυέλων. 

Τα πτύελα επεξεργαζόταν µέσα σε 15 min από τον τερµατισµό της 

διαδικασίας της πρόκλησης11. Στη συνέχεια τα τεµάχια της βλέννης  

αποµακρύνθηκαν από το πλήρες πτύελο. Μετρήθηκε το βάρος των βυσµάτων,  

και στη συνέχεια προστέθηκε διθεϊοθρειτόλη(DTT) 0.1% και ρυθµιστικό διάλυµα 

φωσφορικών  (phosphate buffer saline–PBS), ( Sputolysin, Calbiochem, La Jolla, 

CA, USA), διπλάσιου βάρους από το βάρος των βυσµάτων. Τα δείγµατα 

ανακινήθηκαν σε αναµικτήρα µέσα σε ένα ευρύ πλαστικό δοκιµαστικό σωλήνα 

και τοποθετήθηκαν σε ανακινούµενο υδατόλουτρο θερµοκρασίας 37οC για 15 

min, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης οµογενοποίηση. Μετά την πλήρη τους 

οµογενοποίηση προστέθηκε καλλιεργητικό διάλυµα (RPMI-1640) και 10% F.C.S 

(Fetal calf serum) όγκου διπλάσιου από τον όγκο  του οµογενοποιηµένου 

δείγµατος. Στη συνέχεια τα δείγµατα διηθήθηκαν µέσω ενός νάιλον φίλτρου µε 

διάµετρο πόρων 48µm (Thompson, Ontario, Canada)  και ανακινήθηκαν σε 

αναµικτήρα. Στο φιλτραρισµένο δείγµα µετρήθηκε ο ολικός αριθµός κυττάρων 

(Ο.Α.Κ) και στη συνέχεια ελέγχθηκε η βιωσιµότητα των κυττάρων µέσω της 

χρώσης  αποκλεισµού Trypan Blue. Στη συνέχεια το εναιώρηµα φυγοκεντρήθηκε 

στα 400g για 5min και το ίζηµα επαναδιαλύθηκε µε 500µl καλλιεργητικό διάλυµα 

(RPMI–1640) και 10% F.C.S. (Fetal calf serum). Το υπερκείµενο αναρροφήθηκε 

και αποθηκεύθηκε σε σωληνάρια Eppendorf στους – 80oC.  

Τα κύτταρα αραιώθηκαν σε συγκέντρωση 0,35x106 κύτταρα/ml. 

Aκολούθησε φυγοκέντριση χρησιµοποιώντας 50µl του εναιωρήµατος των 

κυττάρων, τα οποία τοποθετήθηκαν στους υποδοχείς µιας κυτταροφυγόκεντρου  

(Aerospray, Wescor, Utah, USA) στις 3000 στροφές µε βραδεία επιβράδυνση για 

5min. Ακολούθησε χρώση των κυττάρων σε δύο αντικειµενοφόρες πλάκες µε 

May-Grunwald-Giemsa (Μ.G.G) για προσδιορισµό του κυτταρικού τύπου. Στη 
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συνέχεια µετρήθηκαν 500 µη πλακώδη κύτταρα από κάθε δείγµα µε τυφλό τρόπο 

από δύο ανεξάρτητους παρατηρητές και υπολογίστηκε η µέση τιµή. Ο τύπος των 

κυττάρων εκφράστηκε ως ποσοστό των µη πλακωδών κυττάρων και ως απόλυτος 

αριθµός κυττάρων ανά γραµµάριο του επιλεγµένου δείγµατος πτυέλου. Οι 

απόλυτοι αριθµοί των κυττάρων υπολογίστηκαν πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό 

των κυττάρων µε τον ολικό κυτταρικό αριθµό στο πτύελο, διαιρεµένοι µε το 

αρχικό βάρος του δείγµατος των πτυέλων. 

 

Ανοσοκυτταροχηµική ανάλυση και προσδιορισµός των Τ-Λεµφοκυττάρων  

Τα λεµφοκύτταρα που αποµονώθηκαν τοποθετήθηκαν σε πινακίδια 24 

βοθρίων σε συγκέντρωση 2x106 κύτταρα/ml  όπου διεγέρθηκαν επί 5 ώρες στους 

37οC υπό 5% CO2, µέσα σε καλλιεργητικό διάλυµα (RPMI-1640) και 10% FCS,  

παρουσία phorbol-12-myristate-13-acetate(PMA)25ng/ml, ionomycin 1µmole/ml 

και brefeldin A 10µg/ml (Sigma). Στη συνέχεια τα λεµφοκύτταρα 

φυγοκεντρήθηκαν σε κυτταροφυγόκεντρο. 

α) Μέτρηση CD3+, CD4+ και CD8+ . 

Ο προσδιορισµός τόσο των ολικών λεµφοκυττάρων όσο και των  

υποπληθυσµών των Τ-λεµφοκυττάρων (CD4+καιCD8+) πραγµατοποιήθηκε µε 

τεχνικές ανοσοκυτταροχηµείας12. Μετά την απόψυξη τους τα λεµφοκύτταρα 

µονιµοποιήθηκαν σε διάλυµα ακετόνης για 10 min, επανυδατώθηκαν σε PBS 

(phosphate buffer saline) και προετοιµάστηκαν για χρώση. Χρησιµοποιήθηκαν 

«αντι-ανθρώπινα» αντι-CD3, αντι-CD4 και αντι-CD8 µονοκλωνικά αντισώµατα 

ποντικιού (Caltag) και το αντίσωµα anti-mouse IgG-FITC [ανοσοσφαιρίνη έναντι 

της ΙgG ποντικού σηµασµένη µε FITC (fluoroisothiocyanate)] σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του κατασκευαστή.  
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β) Μέτρηση των Tc1  και Tc2 κυττάρων. 

Οι υποπληθυσµοί των CD8+ λεµφοκυττάτων,  CD8(+)/IFN-γ,(Τc1) και  

CD8(+)/IL-4, (Tc2) προσδιορίστηκαν επίσης µε τεχνικές ανοσοκυτταροχηµείας. H 

µέτρηση των Tc1 κυττάρων πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας αντίσωµα anti-

IFN-γ (Ιmmunotech, Marseille, France) και ανοσοσφαιρίνη IgG κουνελιού 

συζευγµένη µε φυκοερυθρίνη (IgG-PE). Ο προσδιορισµός των κυττάρων Tc2 

πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας αντίστοιχα αντίσωµα anti-IL-4 

(Ιmmunotech, Marseille, France ) καθώς επίσης και ανοσοσφαιρίνη IgG 

κουνελιού συζευγµένη µε φυκοερυθρίνη (IgG-PE). Όλες οι αντικειµενοφόρες 

πλάκες εξετάστηκαν από δύο ανεξάρτητους ερευνητές χρησιµοποιώντας 

µικροσκόπιο υπεριώδους (UV). 

 

Στατιστική ανάλυση. 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται ως ενδιάµεση τιµή και τα 

κυτταρικά χαρακτηριστικά ως  µέση τιµή. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν 

ανάµεσα στις τρεις οµάδες που συµµετείχαν στη µελέτη, αναλύθηκαν 

χρησιµοποιώντας το τεστ Kruskal-Wallis µε συγκρίσεις που έγιναν δια της 

µεθόδου Conover-Inman.H σχέση ανάµεσα στις κυτταρικές και φυσιολογικές 

µεταβλητές αναλύθηκε χρησιµοποιώντας το συντελεστή συσχέτισης (Sperman). 

Tο στατιστικό λογισµικό StartsDirect χρησιµοποιήθηκε. Τιµή p<0.05 θεωρήθηκε 

στατιστικά σηµαντική. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 

Τα δηµογραφικά και σπιροµετρικά χαρακτηριστικά των ατόµων που 

συµµετείχαν στη µελέτη παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι ασθενείς µε ΧΑΠ 

παρουσίαζαν απόφραξη των αεραγωγών, όπως φαίνεται από το στατιστικά 

σηµαντικά χαµηλό δυναµικό εκπνεόµενο όγκο αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο 

[FEVB1 B ( % της προβλεπόµενης)] σε σχέση µε τις οµάδες που δεν είχαν περιορισµό 

της ροής του αέρα( p<0,01), ( πίνακας 1). Ένα άτοµο από την οµάδα των 

καπνιστών χωρίς ΧΑΠ δεν παρήγαγε επαρκή ποσότητα πτυέλων για 

ολοκληρωτική ανάλυση των υποπληθυσµών των CD8+ κυττάρων. 

 

Κυτταρική σύνθεση του προκληθέντος πτυέλου. 

Η βιωσιµότητα των κυττάρων ( %) στο προκλητό πτύελο δεν διέφερε 

ανάµεσα στους καπνιστές  µε ΧΑΠ, στους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και τους µη 

καπνιστές υγιείς (median, range), 84(93-76), 86(95-77) και 81 (88-72)76 αντίστοιχα. 

Ο ολικός αριθµός κυττάρων ( Ο.Α.Κ), ( γρ-1), ήταν υψηλότερος στους ασθενείς µε 

ΧΑΠ συγκριτικά µε  καπνιστές χωρίς ΧΑΠ( p=0,001) καθώς και µε τους υγιείς µη 

καπνιστές, (p=0,0001), (πίνακας 2). Ο ολικός αριθµός κυττάρων ήταν επίσης 

υψηλότερος στους καπνιστές χωρίς νόσο συγκριτικά µε τους  υγιείς µη καπνιστές 

(p=0,005). Σηµαντικές διαφορές στις κυτταρικές παραµέτρους ανάµεσα στους 

ασθενείς µε ΧΑΠ και στους υγιείς παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Οι πιο 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις τρεις οµάδες της µελέτης ήταν: α) το ποσοστό 

των ουδετεροφίλων κυττάρων στα προκλητά πτύελα ήταν σηµαντικά υψηλότερο 
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στους ασθενείς µε αποφρακτική λειτουργική διαταραχή  σε σύγκριση µε τις άλλες 

δύο οµάδες β) τα ποσοστά των µακροφάγων ήταν χαµηλότερα στους ασθενείς µε 

ΧΑΠ συγκριτικά µε τις άλλες δύο οµάδες της µελέτης (πίνακας 2), γ) τα ποσοστά 

των λεµφοκυττάρων ήταν χαµηλότερα στους ασθενείς µε ΧΑΠ συγκριτικά µε 

τους καπνιστές χωρίς νόσο  και υψηλότερα σε σχέση µε τους υγιείς µη καπνιστές.  

 

Υποπληθυσµοί των  Τ- λεµφοκυττάρων (CD4+/CD8+) 

Το ποσοστό(% λεµφοκυττάρων)  και ο ολικός αριθµός των κυτταροτοξικών 

CD8+ λεµφοκυττάρων ήταν σηµαντικά υψηλότερα στους καπνιστές  µε ΧΑΠ σε 

σύγκριση είτε µε τους καπνιστές χωρίς περιορισµό της ροής του αέρα (p=0,0001), 

είτε µε τους µη καπνιστές υγιείς(p=0,0001), (πίνακας 3). ∆εν υπήρχε σηµαντικά 

στατιστική διαφορά ανάµεσα στους καπνιστές χωρίς νόσο και τους υγιείς µη 

καπνιστές σχετικά µε το ποσοστό και τον ολικό αριθµό των κυτταροτοξικών CD8+      

λεµφοκυττάρων(πίνακας3). Σηµαντικά µικρότερο ποσοστό CD4+ λεµφοκυττάρων 

προσδιορίστηκε  στους  ασθενείς µε ΧΑΠ σε σύγκριση µε τους καπνιστές χωρίς 

νόσο (p=0,0001) και µε τους υγιείς µη καπνιστές (p=0,0001), (πίνακας 3). ∆εν 

παρατηρήθηκε όµως σηµαντική διαφορά στον αριθµό των  CD4+ κυττάρων στους 

καπνιστές χωρίς νόσο και στους υγιείς µη καπνιστές. Οι ασθενείς µε αποφρακτική 

λειτουργική διαταραχή είχαν σηµαντικά χαµηλότερη αναλογία  CD4+/CD8+ 

λεµφοκυττάρων σε σύγκριση είτε µε τους καπνιστές χωρίς νόσο (p=0,001) είτε µε 

τους υγιείς µη καπνιστές (p=0,008), (πίνακας 3). Αντίθετα η αναλογία των 

CD4+/CD8+  κυττάρων δεν διέφερε ανάµεσα στους καπνιστές χωρίς νόσο και τους 

υγιείς µη καπνιστές (p=0,8), (πίνακας 3). 
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Υποπληθυσµοί CD8+λεµφοκυττάρων (Τc1/Tc2) 

Το ποσοστό των κυττάρων CD8+-INF(γ), (Tc1),  ( % των CD8+)  στο πτύελο 

ήταν σηµαντικά χαµηλότερο στους ασθενείς µε ΧΑΠ σε σχέση µε τους ασθενείς 

χωρίς νόσο: 31(11-80) vs. 46 (23-85), (p=0,001) και τους µη καπνιστές υγιείς 

(p=0,0006), (εικόνα 1). Ωστόσο δεν βρέθηκε σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους 

καπνιστές χωρίς νόσο και τους υγιείς µη καπνιστές (p=0,4), (εικόνα 1).  

Το ποσοστό των κυττάρων CD8+-IL-4, (Tc2) ), (% των CD8+), στο προκλητά 

πτύελα δεν διέφερε ανάµεσα σε ασθενείς µε ΧΑΠ και στους καπνιστές χωρίς 

νόσο: 3,5(1-11) vs. 4(1-15), p=0,50 (εικόνα 2). Οι ασθενείς µε Χ.Α.Π είχαν 

σηµαντικά χαµηλότερο αριθµό κυττάρων Τc2 σε σχέση µε τους υγιείς µη 

καπνιστές: 3,5(1-11) vs. 23,6(14-40), p=0,001 (εικόνα 2).Το ίδιο παρατηρήθηκε 

όσον αφορά τη σύγκριση ανάµεσα στους καπνιστές χωρίς νόσο και  στους υγιείς 

µη καπνιστές: 4(1-15) vs. 23,6(14-40), (p=0,001), (εικόνα 2).  

Η αναλογία των κυττάρων CD8-IFN(γ)/CD8-IL-4,(Tc1/Tc2),ήταν 

σηµαντικά χαµηλότερη στους καπνιστές µε ΧΑΠ σε σχέση µε τους καπνιστές 

χωρίς νόσο: 9 (1-27) vs. 13,6(4-55), (p=0,001), (εικόνα 3). Ωστόσο οι καπνιστές µε 

νόσο είχαν σηµαντικά  υψηλότερη αναλογία Tc1/Tc2 κυττάρων  σε σχέση µε 

τους µη καπνιστές υγιείς: 9(1-27) vs. 2,6(1-4), p=0,002 (εικόνα 3). Επίσης µία 

υψηλή σηµαντική αναλογία των κυττάρων Τc1/Tc2 βρέθηκε στους καπνιστές 

χωρίς νόσο συγκριτικά µε τους υγιείς µη καπνιστές: 13,6(4-55) vs. 2,6 (1-4), 

p=0,0001 (εικόνα 3). Μόνο σε ασθενείς µε Χ.Α.Π η αναλογία των κυττάρων 
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Tc1/Tc2 σχετίστηκε σηµαντικά µε τον δυναµικά εκπνεόµενο όγκο αέρα στο 

πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B), (r=0,401, p=0,015). (εικόνα 4). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Τα κύρια ευρήµατα της µελέτης µας είναι ότι οι ασθενείς µε χρόνια 

αποφρακτική πνευµονοπάθεια παρουσιάζουν  αυξηµένο αριθµό κυτταροτοξικών  

CD8+ T-λεµφοκυττάρων στα δείγµατα των προκλητών πτυέλων. Επίσης 

παρατηρήθηκε  και µία διαταραχή της αναλογίας των κυττάρων CD4+/CD8+.  Τα 

αποτελέσµατά µας  επίσης αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

στους υποπληθυσµούς των CD8+ λεµφοκυττάρων ( Tc1 και Τc2) ανάµεσα στους 

καπνιστές µε περιορισµό της ροής του αέρα, στους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και 

στους υγιείς µη καπνιστές.  

Είναι γνωστό ότι  η καπνιστική συνήθεια αποτελεί την κύρια αιτία για την 

ανάπτυξη της χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας. Παραµένει όµως ασαφές 

γιατί µόνο ένα µικρό ποσοστό των καπνιστών (15-20%) αναπτύσσει κλινικά 

σηµαντική νόσο1. Είναι λοιπόν ζωτικής σηµασίας να µελετήσουµε καπνιστές που 

αναπτύσσουν αποφρακτική λειτουργική διαταραχή και να τους συγκρίνουµε µε 

καπνιστές που έχουν παρόµοιο ιστορικό καπνίσµατος, χωρίς όµως περιορισµό 

της ροής του αέρα. ∆ιαφορές στην κυτταρική σύνθεση ανάµεσα στους καπνιστές 

µε ΧΑΠ και σε αυτούς χωρίς νόσο έχουν αναφερθεί σε βιοψίες βρόγχου και στο 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BAL)2,4,13. Από αυτές τις µελέτες γίνεται εµφανές ότι 

τα  κυτταροτοξικά CD8+ λεµφοκύτταρα θα µπορούσαν να έχουν ένα κυρίαρχο 
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ρόλο στην φλεγµονή των αεραγωγών που σχετίζεται µε την  παθογένεια της 

νόσου 14.  

Χρησιµοποιήσαµε τη µέθοδο των προκλητών πτυέλων για να ερευνήσουµε 

τη συµµετοχή των Τ-λεµφοκυττάρων στους ασθενείς µε ΧΑΠ. Τα αποτελέσµατα 

µας  δείχνουν ότι η πρόκληση πτυέλων αποτελεί µια ασφαλή, µη επεµβατική 

διαδικασία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη των κυτταρικών 

πληθυσµών που συµµετέχουν στη φλεγµονή των αεραγωγών που χαρακτηρίζει 

τη νόσο. 

Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι τo ποσοστό  των κυτταροτοξικών CD8+ 

T-λεµφοκυττάρων στα προκλητά  πτύελα ήταν σηµαντικά υψηλότερο  στους 

καπνιστές µε  ΧΑΠ ( p=0,0001) συγκριτικά µε τους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και τους 

υγιείς (p=0,0001), (πίνακας 3). Περίπου ο µισός αριθµός των λεµφοκυττάρων στα 

πτύελα των ασθενών µε ΧΑΠ ήταν κυτταροτοξικά CD8+ λεµφοκύτταρα. Τα 

αποτελέσµατά µας βρίσκονται σε συµφωνία µε την παρουσία αυξηµένων αριθµό 

CD8+ λεµφοκυττάρων στο  πνευµονικό παρέγχυµα, τις πνευµονικές αρτηρίες και 

τους περιφερικούς αεραγωγούς 3,13. Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους οι 

αυξηµένοι αριθµοί των CD8+ Τ-λεµφοκυττάρων µπορεί να σχετίζονται µε τη 

φλεγµονή που χαρακτηρίζει τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια. Η 

αυξηµένη συγκέντρωση και ενεργοποίηση των CD8+ κυττάρων  µπορεί να 

προκαλείται είτε από το κάπνισµα5 είτε από τις ιογενείς λοιµώξεις, οι οποίες 

αποτελούν την κυριότερη αιτία των παροξυσµών της νόσου 15 . Τα CD8+ 

λεµφοκύτταρα λόγω των κυτταροτοξικών ικανοτήτων τους µπορούν να 

προκαλούν καταστροφή των αεραγωγών και του πνευµονικού παρεγχύµατος, 



 152

ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε περίσσεια και σε ενεργοποιηµένη κατάσταση 16.  

Επιπλέον τα παραπάνω κύτταρα µπορούν να συµµετέχουν στη φλεγµονώδη 

διαδικασία της νόσου µέσω της απελευθέρωσης κυτταροκινών 17. Η παρουσία 

αυξηµένου αριθµού CD8+ κυττάρων στα δείγµατα των προκλητών πτυέλων 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση των φλεγµονωδών 

µεταβολών στους πνεύµονες ασθενών µε ΧΑΠ. Ωστόσο περαιτέρω µελέτες 

χρειάζονται για να επιβεβαιωθεί η παρουσία των CD8+ λεµφοκυττάρων στον 

πνευµονικό ιστό και στη βασική  µεµβράνη των αεραγωγών. 

 Η αναλογία των κυττάρων CD4+/CD8+ βρέθηκε να είναι στατιστικά 

σηµαντικά χαµηλότερη στους  ασθενείς µε ΧΑΠ συγκριτικά µε τους  καπνιστές  

χωρίς νόσο (p=0,0001) ή τους υγιείς (p=0,008). Η αναλογία των CD4+/CD8+ 

κυττάρων δεν διέφερε ανάµεσα στους καπνιστές χωρίς νόσο και τους υγιείς. Αυτό 

το εύρηµα δείχνει ότι η φλεγµονώδη διαδικασία που χαρακτηρίζει τη νόσο,  θα 

µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα µιας διαταραχής της ισορροπίας ανάµεσα στα 

CD8+ κυτταροτοξικά Τ- λεµφοκύτταρα και στα βοηθητικά  CD4+ λεµφοκύτταρα, 

η οποία παρατηρήθηκε µόνο στους καπνιστές µε περιορισµό της ροής του αέρα. 

Τα παραπάνω ευρήµατα σχετίζονται µε τη µελέτη του Amadori και των 

συνεργατών του 18 , στην οποία αναφέρεται  ένας γενετικός έλεγχος στην 

αναλογία των  CD4+/ CD8+ κυττάρων,  µε ένα µικρό ποσοστό του πληθυσµού (< 

5%) να έχει αναλογία κυττάρων CD4+/CD8+ µικρότερη από ένα (1). Με αυτόν 

τον τρόπο ερµηνεύεται η ανάπτυξη της νόσου σε ένα µικρό ποσοστό καπνιστών. 

Είναι πιθανόν ότι άτοµα µε µια γενετικά καθοριζόµενη αύξηση του πληθυσµού 

των CD8+ κυττάρων µπορεί να είναι ευαίσθητα σε διαταραχές των παραπάνω 
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κυττάρων 19. Ο γενετικός καθορισµός της αύξησης των κυτταροτοξικών CD8+ 

λεµφοκυττάρων µπορεί να επιστρατεύεται από το κάπνισµα 5 ή από ιογενείς 

λοιµώξεις 15, προκαλώντας τη φλεγµονώδη διαδικασία που οδηγεί στην 

εγκατάσταση της νόσου. Τα παραπάνω έχουν αναφερθεί επίσης από τον 

Ο’Shaughnessy ο οποίος αναφέρει υψηλότερο αριθµό CD8+ κυττάρων σε βιοψίες 

βρόγχου καπνιστών µε ΧΑΠ συγκριτικά µε καπνιστές χωρίς νόσο. Οι διαφορές 

λοιπόν των κυτταροτοξικών CD8+ κυττάρων ανάµεσα στους καπνιστές µε ΧΑΠ 

και στους καπνιστές χωρίς νόσο όπως προσδιορίστηκαν στη µελέτη µας, θα 

µπορούσαν να είναι αποτέλεσµα της επίδρασης του καπνίσµατος σε γενετικά  

ευαίσθητα άτοµα µε αναλογία κυττάρων CD4+/ CD8+ χαµηλή.  

Στη µελέτη µας χρησιµοποιώντας, µετά από επαρκή διέγερση των 

κυττάρων, µέθοδο ανοσοκυταροχηµείας προσδιορίσαµε µικρότερο αριθµό CD8+ 

κυττάρων που παράγουν ιντερφερόνη-γ (Τc1-κύτταρα) σε ασθενείς µε ΧΑΠ 

συγκριτικά µε τους καπνιστές χωρίς νόσο  και τους υγιείς (εικόνα 1). Οι µέσες 

τιµές των κυττάρων CD8+ που εκκρίνουν ιντερλευκίνη-4 (IL-4), (Tc2- κύτταρα)  

δεν διέφεραν σηµαντικά ανάµεσα στους ασθενείς µε ΧΑΠ και σε εκείνους τους 

καπνιστές χωρίς αποφρακτική λειτουργική διαταραχή. Ωστόσο και οι δύο οµάδες 

είχαν χαµηλότερα ποσοστά συγκριτικά µε τους υγιείς (εικόνα 2).  

Είναι εµφανές από τις εικόνες 1 και 2 ότι ένας σηµαντικός αριθµός CD8+ 

λεµφοκυττάρων  ανήκει σε ένα άγνωστο «προφίλ» έκκρισης κυτταροκινών (Tc0-

κύτταρα). Tα δεδοµένα της µελέτης µας δεν είναι επαρκή για να ερευνήσουµε την 

έκφραση των κυτταροκινών ολόκληρου του υποπληθυσµού των κυτταροτοξικών 

CD8+ κυττάρων.  Η κύρια διαφορά ανάµεσα στους καπνιστές µε ΧΑΠ και στους 
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καπνιστές χωρίς νόσο εντοπίστηκε στον υποπληθυσµό των κυττάρων Tc1 (εικόνα 

1 και 2). Το παραπάνω εύρηµα απεικονίζεται επίσης στην εικόνα 3 όπου 

παρουσιάζεται η αναλογία  των  κυττάρων Tc1/ Tc2. Στην εικόνα 3 φαίνεται ότι 

η αναλογία των κυττάρων Tc1/Tc2  είναι χαµηλή στους υγιείς (2,6) , αυξηµένη 

στους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ (13,6), ενώ στους καπνιστές µε νόσο να είναι 9,5. Από 

τα παραπάνω αποτελέσµατα συµπεραίνεται ότι το κάπνισµα προκαλεί µία 

δραµατική µείωση στον υποπληθυσµό των Tc2 κυττάρων στους καπνιστές µε ή 

χωρίς νόσο. 

Στους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ βρέθηκε αυξηµένος αριθµός κυττάρων Tc1, 

σχεδόν ίδιος µε αυτόν που βρέθηκε στους υγιείς ( εικόνα 1). Συµπεραίνεται ότι η 

φλεγµονή που προκαλείται από το κάπνισµα είναι διαφορετική στους καπνιστές 

χωρίς νόσο και στους καπνιστές µε ΧΑΠ  στο επίπεδο των υποπληθυσµών των 

CD8+ λεµφοκυττάρων. Μία διαταραχή στην αναλογία των κυττάρων Tc1/Tc2 

φαίνεται ότι σχετίζεται µε την παθογένεια της Χ.Α.Π. 

 Τα κυτταροτοξικά CD8+ λεµφοκύτταρα παράγουν µια ποικιλία 

κυτταροκινών, που σε µερικές περιπτώσεις υπερβαίνουν τον αριθµό των 

κυτταροκινών των υποπληθυσµών των CD4-Th κυττάρων 20,21. Είναι γνωστό ότι ο  

φαινότυπος Τ1 των Τ-λεµφοκυττάρων παράγει  ιντερφερόνη-γ(IFN-γ) και  

σχετίζεται µε την κυτταρικά ανοσία, ενώ ο φαινότυπος Τ2 παράγει 

ιντερελευκίνη-4 και 5 ( IL-4 και ΙL-5) και σχετίζεται κυρίως  µε τη χυµική ανοσία. 

Ο παραπάνω διαχωρισµός των T-λεµφοκυττάρων µας  παρέχει σηµαντικά 

στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργία τους και τις αλληλεπιδράσεις τους µε άλλα 

κύτταρα. Είναι πιθανόν ότι η διαταραχή της αναλογίας των κυτταροκινών των 
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Τ-λεµφοκυττάρων που παρατηρείται στη ΧΑΠ να συµµετέχει στην ενεργοποίηση 

των µακροφάγων. Η ενεργοποίηση των µακροφάγων µε τη σειρά της συµµετέχει 

στην παραγωγή προϊόντων οξειδωτικού στρες και στην έκκριση µη ειδικών 

µεσολαβητών της φλεγµονής  όπως εικοσανοειδή και οξείδια του αζώτου22. 

Επιπλέον, τα ενεργοποιηµένα µακροφάγα ενεργούν ως κύτταρα που 

παρουσιάζουν το αντιγόνο, ενώ τα λεµφοκύτταρα CD4+ και CD8+ που παράγουν 

ιντερφερόνη-γ( IFN-γ) προάγουν την έκλυση κυτταροκινών από τα κυψελιδικά 

µακροφάγα. Ανάµεσα στις κυτταροκίνες ανήκει η ιντερλευκίνη-12(IL-12), η 

οποία συµµετέχει στη διαφοροποίηση των κυτταροτοξικών CD8+ 

λεµφοκυττάρων23. 

Οι διαταραχές στην αναλογία των κυττάρων CD4+/CD8+ και Tc1/Tc2 

στους καπνιστές µε ΧΑΠ  σχετίζονται µε την φλεγµονή που συµµετέχει στην 

ανάπτυξη της νόσου.  Μόνο στους ασθενείς µε ΧΑΠ ο δυναµικά εκπνεόµενος 

όγκος αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEVB1 B) σχετιζόταν µε την αναλογία των 

κυττάρων Tc1/Tc2 ( εικόνα 4) , ερµηνεύοντας µε αυτόν τον τρόπο τη σηµασία της 

αναλογίας των κυττάρων Tc1/Tc2 στην παθογένεια της νόσου. Πιστεύουµε ότι η  

διαταραχή της ισορροπίας  των υποπληθυσµών των CD8+ λεµφοκυττάρων που 

παρατηρείται στους ασθενείς µε ΧΑΠ και σχετίζεται µε το βαθµό της απόφραξης 

των αεραγωγών ( FEVB1 B), αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω έρευνα του ρόλου των 

παραπάνω κυττάρων στην παθογένεια της νόσου.  

Τα ευρήµατα µας δείχνουν µια διαφορετική φλεγµονώδη αντίδραση στο 

κάπνισµα στους ασθενείς µε ΧΑΠ και στους καπνιστές χωρίς νόσο στο επίπεδο 

των Τ-λεµφοκυττάρων. Η επικράτηση των κυτταροτοξικών CD8+ λεµφοκυττάρων 
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στα πτύελα και η διαταραχή στην αναλογία των κυττάρων CD4+/CD8+  είναι 

εµφανής στους καπνιστές µε ΧΑΠ. Παρουσιάζεται επίσης µια διαταραχή στην 

αναλογία των κυττάρων Tc1/Tc2 η οποία µπορεί να παρέχει νέα στοιχεία στη 

µελέτη της παθογένειας της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας.  

Απαιτείται όµως περαιτέρω έρευνα για τον ακριβή ρόλο αυτών των κυττάρων 

στην παθογένεια της νόσου.     
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Πίνακας 1: ∆ηµογραφικά και Σπιροµετρικά δεδοµένα των ατόµων της µελέτης 
  

     Καπνιστές µε ΧΑΠ Καπνιστές χωρίς ΧΑΠ Υγιείς   
 
n 36 25 10 
Φύλο  Α/Γ 36/0 26/0 10/0 
Ηλικία, έτη (x±SD) 61±6.5 55.5±6.6 49±9 

Καπνιστική συνήθεια [packyears (x±SD)] 50±10  45±10  - 

FEV1/VC 56±11 84±6* 87±5* 

FEVB1 B (% pred.) 42.7±18.9 91±6.4* 100±9**  

∆FEVB1 B (% baseline) (Post-bronchodilation) 3.4±1.1 5±1.4 4.2±0.8 

 

 

Στατιστικές σηµαντικές διαφορές ανάµεσα σε ασθενείς µε *Χ.Α.Π και **Καπνιστές( p<0.01) και ασθενείς µε **Χ.Α.Π και 

υγιείς(p<0.001) 
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Πίνακας 2:Κυτταρικοί πληθυσµοί στα δείγµατα προκλητών πτυέλων σε ασθενείς µε ΧΑΠ, καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και υγιείς 
(median, ranges). 

    Καπνιστές µε ΧΑΠ     Καπνιστές   χωρίς ΧΑΠ                      Υγιείς     
 (Οµάδα  A, n=36)       (Οµάδα B, n=25)         (Οµάδα Γ, n=10)           p 
 
Ο.Α.Κ, x107 cells/gr 8.15 (1.1-18) 4.4 (0.7-8.0) 1.13 (0.2-2.0) A vs. B:0.001, B vs. Γ:0.05, 

A vs. Γ0.0001 
Ουδετερόφιλα, x107 cells/gr 6.35 (0.3-17.0) 1.73 (0.3-4.9) 0.41 (0.1-1.2) 

 
A vs. B:0.0001, B vs. Γ:ΜΣ*, 

A vs. Γ:0.0001 
Μακροφάγα, x107 cells/gr 0.87 (0.09-3.4) 1.36 (0.05-4.0) 0.60 (0.09-1.5) 

 
A vs. B :ΜΣ, B vs. Γ:0.008, 

A vs. Γ: NS 
Λεµφοκύτταρα, x107 cells/gr 
 

0.13 (0.002-1.2) 
 

0.11 (0.003 – 0.8) 
 

0.07 (0.007-0.15) 
 

A vs.. B :ΜΣ, B vs. Γ:ΜΣ, 
A vs. Γ:0.05 

Ηωσινόφιλα, x107 cells/gr 0.09 (0-2.0) 0.08 (0-1.4) 0.006 (0-0.02) 
 

A vs. B:ΜΣ, B vs. Γ:ΜΣ, 
A vs. Γ:ΜΣ 

      
Ουδετερόφιλα, % 80.7 (30-96) 54.7 (17-96) 37.9 (27-53) A vs. B:0.0001, B vs. Γ:0.02, 

A vs. Γ:0.0001 

Μακροφάγα, % 14.5 (1-70) 38.4 (2-80) 53.5 (39-68) A vs. B:0.0001, B vs. Γ:0.01, 
A vs. Γ:0.0001 

Λεµφοκύτταρα, % 1.6 (0.1-9.4) 3.1 (0.3-10) 1.1 (0.08-4) A vs. B:ΜΣ, B vs. Γ:0. 002, 
A vs. Γ:0.05 

Ηωσινόφιλα, % 1.2 (0-18) 2.2 (0-38) 0.85 (0-2.2) A vs. B:ΜΣ, B vs. Γ:0.01, 
A vs. Γ:ΜΣ 

    * ΜΣ= µη στατιστικά σηµαντικό 
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Πίνακας 3: Υποπληθυσµοί των T-λεµφοκυττάρων σε δείγµατα προκλητών πτυέλων σε καπνιστές µε ΧΑΠ, 
καπνιστές χωρίς νόσο και υγιείς. (median, ranges). 

  ΧΑΠ  Καπνιστές χωρίς ΧΑΠ      Υγιείς     
 (Οµάδα A, n=36) (Οµάδα  B, n=25) ( Οµάδα  Γ, n=10)   p 
 

CD8, x104 cells/gr 40.9 (2-322) 13.9 (1-82) 16.9 (1.6-29) A vs. B:0.005, B vs. Γ:ΜΣ*, 
A vs. Γ:0.01 

CD4, x104 cells/gr 44 (2-483) 38.9 (4-415) 32.4 (5-94) A vs. B:ΜΣ, B vs. Γ:ΜΣ, 
A vs. Γ:ΜΣ 

CD8, % των λεµφοκυττάρων 46 (24-58) 31 (4-50) 27.4 (24-41) A vs. B:0.0001, B vs. Γ:ΜΣ, 
A vs. Γ:0.0001 

CD4, % των λεµφοκυττάρων 52 (40-71) 64 (3-86) 71 (42-77) A vs. B:0.0001, B vs. Γ:ΜΣ, 
A vs. Γ:0.0001 

CD4/CD8 ratio 1.1 (0.7-2.5) 2.01 (1-7.4) 2.44 (1.4-3.3) A vs. B:0.0001, B vs. Γ:ΜΣ, 
A vs. Γ:0.008 

   
 
* ΜΣ= µη στατιστικά σηµαντικό 
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Εικόνα 1.CD8+-IFN-γ(Tc1) κύτταρα σε
καπνιστές µε ΧΑΠ, καπνιστές χωρίς ΧΑΠ
και υγιείς. ( COPD=ΧΑΠ) 
T c
2 

(%
 o

f C
D

8+
 c

el
ls

)

0

10

20

30

40

50

COPD
smokers

Non- COPD
smokers

Normals

NS

p=0.001

p=0.001

 

Εικόνα 2. CD8+-IL4 (Tc2) κύτταρα σε καπνιστές µε
ΧΑΠ, καπνιστές χωρίς νόσο και υγιείς. 
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Εικόνα 3. Αναλογία κυττάρων Tc1/Tc2 σε
καπνιστές µε ΧΑΠ, καπνιστές χωρίς νόσο και
σε υγιείς. 
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Εικόνα 4. Συσχέτιση µεταξύ της
αναλογίας Tc1/Tc2 και του FEVB1

(%). 
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Abstract 

Background: Previous studies have shown that the inflammatory response to 

cigarette smoking differs between smokers who develop COPD and those who 

do not and the CD8+ T- lymphocytes have been identified as a key player in this 

response. 

Objective: The role of cytotoxic CD8+ lymphocytes in the inflammatory process 

characterized the COPD, the perforin expression and cytotoxic activity of CD8+ 

cells. Methods: Thirty-six male smokers with COPD, 25 male smokers without 

COPD and 10 healthy non-smokers participated in the study. T-lymphocytes of 

induced sputum samples were labeled with appropriate monoclonal antibodies 

and measured using flow cytometry. The cytotoxic activity of CD8+ cells was 

defined by incubating them with specific target cells (K562).  

Results: The percentage and the total number of CD8+ lymphocytes were 

significantly higher in COPD smokers compared to non-COPD smokers (p=0.01 

and p=0.005, respectively) or to healthy non-smokers (p=0.02 and p=0.01, 

respectively). Perforin expression in CD8+ cells was significantly higher in 

smokers with COPD compared to the other two groups. (p=0.001). Increased 

cytotoxic activity of T cells was also observed in induced sputum of COPD 

patients in comparison to the other two groups. Conclusion: CD8+ cells are not 

only increased in number in sputum samples of smokers with COPD but are 

highly activated, expressing high levels of perforin. These findings suggest that 

CD8+ T-lymphocytes play a significant role in the inflammatory process of 

COPD. 

 

 

 

Key words: COPD, smoking, CD8+ cells, perforin, Cytotoxicity. 
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Abbreviations 

COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

PBS: Phosphate buffered saline  

FCS: Fetal calf serum  

FITC: fluorescein isothiocyanate 

PerCP: peridin chlorophyll protein  

PCy: phycoerythrin-cyanine  

RFI: relative fluorescence intensity 

FEV1: Forced Expiratory Volume in one second 

FVC:ForcedVitalCapacity
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INTRODUCTION 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by a non 

fully reversible airflow limitation, associated with an abnormal inflammatory 

response of the lungs to noxious particles or gases1. Smoking is the major risk 

factor for the development of COPD, but only a subgroup of smokers develops 

severe COPD2, 3. 

  Various inflammatory cells, such as neutrophils, macrophages and T-

lymphocytes, participate in the inflammatory process leading to COPD. The 

activated cells release a variety of mediators, including interleukin-8 (IL-8), tumor 

necrosis factor (TNFα), leukotriene B4 (LTB4) and other inflammatory molecules 

capable of destroying the parenchyma and/or maintaining a neutrophilic 

inflammation in the airways of patients with COPD(4). 

Previous reports have suggested that cytotoxic CD8+ lymphocytes may play 

a role in the pathogenesis of COPD. Studies based on bronchial biopsies have 

focused on the role of the above-mentioned cells in the central and peripheral 

airways of smokers with COPD5, 6. Compared to smokers who do not manifest 

airflow limitation, COPD patients have increased numbers of cytotoxic CD8+ 

lymphocytes in the small and large airways5, 6. These cells have also been found 

to infiltrate the pulmonary parenchyma and pulmonary arteries, suggesting a 

consistent presence in the inflammatory response7. The percentages of CD8+ cells, 

both in bronchial biopsies and in bronchoalveolar lavage, seem to display a clear 

difference between COPD smokers and smokers without airflow limitation. 

Studies of CD8+ cytotoxic T lymphocytes showed that they cause lysis of 

target cells by two mechanisms: (a) membranolysis, where secreted molecules, 

such as perforin and granzymes, form pores in the membrane of target cells8 and 

(b) apoptosis, mediated through the triggering of apoptosis-inducing (Fas-like) 

surface molecules of the target cell8. Especially for alveolar epithelial cells, 

apoptosis is preferentially mediated through tumor necrosis factor (TNF-α) and is 

relatively insensitive to the Fas ligand pathway.9 It has been reported that 

perforin is elevated in several chronic inflammatory disorders including 

Takayasu’s arteritis10 and Crohn’s disease11. In patients with asthma, an 
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inflammatory disease of the airways, it has been shown that perforin expression 

in peripheral blood T lymphocytes is increased12. However, to our knowledge 

there are no studies investigating the expression of perforin in cytolytic T-

lymphocytes of patients with COPD. Nevertheless, the precise role of cytotoxic 

CD8+ lymphocytes in the inflammatory process remains unclear. Flow cytometry 

studies have shown that determination of the surface markers and functionality 

of sputum lymphocytes can be studied.13, 14 

We have used immunofluorescence labeling and flow cytometry to assess T-

lymphocyte surface markers expression in sputum from two groups of 

individuals with equivalent smoking history, smokers with established COPD 

and smokers without. In particular, we aimed to assess the cytotoxicity of CD8+ 

cells and their expression of perforin. 
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Methods 

Subjects 

Seventy-one males were studied: (a) 36 current smokers with COPD, (b) 25 

non-COPD smokers with a similar smoking history to the COPD patients and, 

(c) 10 healthy non-smokers (table 1). The diagnosis of COPD was based on the 

European consensus criteria 2. All COPD patients had been free of an acute 

exacerbation for at least 4 weeks preceding the study and none had received 

antibiotics or corticosteroids (oral and inhaled) over the same period. Neither 

smokers nor healthy volunteers had a history of cardiopulmonary disease and 

all had normal lung function. All the subjects were nonatopic (i.e. they had 

negative skin tests for common allergen extracts) and had no history of asthma 

or allergic rhinitis. The Hospital Ethical Committee approved the protocol and 

all subjects gave their consent. 

 

Spirometry 

Spirometry including a bronchodilation test was performed with a 

computerized system (MasterLab; 2.12, Jaeger, Wuerzburg, Germany) according 

to standardized guidelines15. Subjects refrained from using short acting 

bronchodilators for 12 h prior to the measurements and did not smoke or drink 

tea or coffee during the morning of the investigation.  

 

Sputum  

Sputum was induced via inhalation of a hypertonic saline aerosol, generated 

by an ultrasonic nebulizer (Ultraneb 2000; DeVilbiss, Somerset, PA, USA) as 

previously described.14 The viscid portions of the expectorated sample were 

separated from the sputum and processed within 15 min after termination of the 

induction.14 

 

Sputum processing, total (TCC) and differential cell counting (DCC)  

 The weight of the plugs was determined, and dithiothreitol (DTT) 0.1% 

(Sputolysin; Calbiochem, La Jolla, CA, USA) in phosphate buffered saline (PBS) 
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was added at a ratio of 2 ml to 1g of the sputum plugs. The samples were 

agitated on a vortex mixer in a wide bore plastic test tube and placed in a shaking 

water bath for 15 min at 37o C to ensure complete homogenization. 

Subsequently, RPMI-1640 plus 10% FCS (fetal calf serum) was added in a volume 

twice that of the homogenized sample. The samples were then filtered through 48 

µm nylon gauze (Thompson, Ontario, Canada) and agitated on a vortex mixer 

(initial suspension). A total cell count (TCC) of the filtered sample was performed 

and viability was tested by means of the trypan blue exclusion staining (Sigma-

Adrich) in a Neubauer haematcytometr. The suspension was then centrifuged at 

400g for 5 minutes and the pellet was resuspended with 500µl RPMI-1640 + 10% 

FCS. The supernatant was aspirated and stored in Eppendorf cups at 80o C.  

The samples were adjusted to a concentration of 0.35x106 cells/ml. 

Cytospins were made by putting 50 µl of the cell suspension in the funnels of an 

aerospray cytocentrifuge (Wescor, Claremont, Ontario, Canada) at 300 rpm with 

low deceleration for 5 min. Two slides were stained with May-Giemsa-Grunwald 

(MGG) stain for the differential cell counts. Five hundred non-squamous cells in 

each coded MGG cytospin were counted in a blinded fashion by two 

independent investigators and averaged. Cell differential counts were expressed 

as percentage of non-squamous cells and as absolute number of cells per gr of 

selected sputum sample. Absolute cell numbers were calculated by multiplying 

the cell percentage by the total (non-squamous) cell number in the sputum, 

divided by the weight of the selected sputum sample.  

 

Antibody labeling 

The following mouse anti-human monoclonal antibodies were used for 

labeling sputum lymphocyte cells: peridin chlorophyll protein (PerCP)-

conjucated anti-CD3, phycoerythrin-cyanine (PCy-5)-conjugated anti-CD4 and 

PCy-5-conjugated anti-CD8, fluorescein isothiocyanate (FITC) conjugated anti-

perforin (Serotec Inc; Raleigh, NC, USA), as well as unlabeled anti-human-

perforin for intracellular perforin detection. Mouse anti-mouse isotype matched 
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PerCP-, Pcy-5-, or FITC-conjugated immunoglobulin were used as control 

antibodies (Immunotech; Marseill, France). 

The method used for labeling cell surface antigens has been previously 

described.14 Briefly, 1x106 cells in suspension were incubated first with normal 

bovine serum to block the unspecific binding (blocking reagent) and then the 

monoclonal antibody/antibodies was added in excess (according to the 

manufacturer’s instructions) for 45 min at 10oC in the dark and washed three 

times with PBS+10% FCS.  

For intracellular perforin staining, CD8+ cells were subsequently 

incubated in permeabilization reagent Intraprep (Beckman Coulter, Inc.; 

Fullerton Ca, USA) for 10 minutes. As a control, unlabeled anti-perforin at 

molar excess was used after permeabilization and then anti-perforin-FITC was 

added without washing and incubated for 30 min at room temperature 

(competitive labelling). After staining, the samples were washed with 

PBS+10% FCS and were immediately analysed using flow cytometry. 

 

Flow cytometric analysis 

The sputum samples prepared as described above were analysed on an 

EPICS ELITE fluorescence activated flow cytometer (Coultronics, Louton, UK). 

The lymphocytes were tightly gated by volume and complexity on a forward (0o) 

and side light scattering (90o) mode. At least 105 cells were analyzed in each 

session. PE-Cy5 conjugated anti-human CD45 monoclonal antibody (Dako, Ely, 

UK) were used as pan-leukocyte stain to exclude non-leukocyte events by logical 

gating. The percentage of one-, two-, and three colour positive cells were 

measured and the mean channel value (MCV) as well as the relative fluorescence 

intensity (RFI) corresponding to the antigen density was estimated. The QC-

Combo Kit (FCSC, San Juan, USA) was used for quantification of antibody 

binding and day-to-day instrument calibration (amplification and compensation 

settings of the flow cytometer) was routinely carried out. The number of positive 

cells for PCy5-conjugated-anti-CD4 or PCy5-conjugated-anti-CD8 in gated cell 

populations that were stained with anti-CD3-PerCP was measured and expressed 
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as a percentage of CD3+ cells. We also measured the number of positive cells for 

FITC-conjugated-anti-perforin in gated cell populations that were stained with 

anti-CD8-Pcy5 plus anti-CD3-PerCP. The number of positive cells for perforin 

was expressed as a percentage of CD8+ T cells.  

 

Detection of cytotoxic activity  

Sputum lymphocytes were isolated for measurement of their cytotoxic 

activity, and were then treated with mycostatin for 1-2 days and before being 

resuspended in RPMI-1640+10% FCS supplemented with 100 U/ml penicillin, 

100 mg/ml streptomycin, and 0.02mg/ml fluconazol. Lymphocytes were 

subsequently isolated on the Lymphοprep Density Gradient (Nycomed, Oslo, 

Norway). After isolation on the density gradient, the cells were washed, counted 

and adjusted to a range of concentrations in RPMI+2% human albumin serum. 

Target cells (K562 human erythroleukemia cell line) were co-cultured with 

mononuclear cells at 3:1 to 50:1 ratios in round bottom tissue culture plates in 200 

µl culture medium for 4 hours at 37o C under COB2 B.B BSupernatants were collected 

and the LDH was measured using a Boerhinger-Mannheim cytotoxicity detection 

kit (Boerhinger-Mannheim; Biochemical, Indianapolis, IN, USA) according to the 

manufacturers’ instructions. Triton X-100 was used to determine the maximum 

lysis and target cells alone to determine spontaneous lysis. Percentage of lysis 

was calculated according to the formula: (experimental optimal density [OD]-

spontaneous OD -spontaneous effector OD)/(maximal OD-spontaneous targets 

OD.(16) All measurements were repeated three times.  

 

Statistics 

Clinical characteristics are presented as mean ± SD. Cell parameters were 

non-normally distributed and expressed as median (range). Therefore, 

differences between the three groups of subjects were tested using the Kruskal-

Wallis test with posthoc pairwise comparisons made by the Conover-Inman 

method 17. All analyses were performed using StatsDirect for Windows version 
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2.2.3 (Camcode; Cambridge, UK). A p value of <0.05 was considered statistically 

significant.  

 

Results 

Demographic and spirometric data of the 3 groups of subjects are shown in 

table 1. The COPD patients exhibited significantly lower values of FEVB1 B (% pred) 

and FEVB1 B/FVC (%) than non-COPD smokers, though the smoking history was 

similar. There were no significant differences in FEV1/FVC (%) and FEV1 (%) 

between non-COPD smokers and normal subjects. Change in FEV1 (% pred) after 

salbutamol was similar in the three groups (table 1). The induced sputum 

procedure was well tolerated by all subjects. The viability of the cells (% total) in 

induced sputum did not differ between COPD, non-COPD smokers and healthy 

controls: (median range) 76 (82-71), 74 (81-65) and 70 (79-62), respectively, 

(p=0.23). The total cell count (TCC) (x107 cells/gr) was higher in patients with 

COPD 8.2 (1-18) than in non-COPD smokers 4.4 (0.7-8.0) (p=0.001) and controls 

1.1 (0.2-2.0) (p=0.0001). There were significant differences (p=0.001) in the 

percentages of sputum neutrophils (median, range) between COPD, non-COPD 

smokers, and controls (Table 2). The same was true for the percentages of 

macrophages p=0.0001, (table 2). The percentages of lymphocytes were 

significantly different between COPD and controls, p=0.02 but not between 

COPD and non-smokers COPD (table 2). The percentages of eosinophils in COPD 

did not differ compared to the non-COPD smokers or to the controls (table 2).  

 

Sputum CD4+ and CD8+ cells 

The percentage of CD8+ lymphocytes (% of CD3) was significantly higher in 

COPD smokers compared to non-COPD smokers as well as to normals p=0.01, 

and  p=0.02, respectively (table 3).  

A significantly lower percentage of CD4+ cells was found in COPD 

patients compared to smokers without COPD, p=0.01 (table 3). In contrast, no 

significant percentage difference was found between smokers without COPD and 

healthy non smokers (p=0.6), (table 3). Smokers with COPD had a significantly 
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lower CD4/CD8 ratio compared to both non-COPD smokers (p=0.01), and 

normals (p=0.02) (table 3). In contrast, the CD4+/CD8+ ratio did not differ 

between smokers without COPD and normals (p=0.3) (table 3). 

Cytotoxic activity of CD8+ lymphocytes  

               Increased cytotoxic activity of CD8+ lymphocytes in COPD smokers was 

found by measuring the non-specific-mediated lysis of K562 target cells. The 

percentage of lysis of target cells (mean±SD) was statistically significantly higher 

in COPD:  36.6±1.7 compared to “healthy” smokers 19.7±6 (p=0.01) and normals 

9±3.5 (p=0.001) (figure 2). The difference between smokers without COPD and 

normals was also significant (p=0.01) (Figure 1).  

 

Expression of perforin in CD8+ cells 

The expression of perforin, expressed in terms of relative fluorescence 

intensity (RFI) (mean±SD), was higher in COPD median (range), 6.7±0.7 

compared to either smokers without COPD 4.6±1.4, p=0.03 or normals 2.9±0.6, 

p=0.001 (figure 2). In addition the expression of perforin was significantly higher 

in smokers without airflow limitation than in normals: 4.6±1.4 versus 2.9±0.6, 

p=0.01 (Figure 2).  

 

Discussion 

In agreement of recently reported studies we also showed that it is 

possible to analyze sputum samples for lymphocyte cell surface markers by flow 

cytometry13, 18. The main findings of the present study were that CD8+ 

lymphocytes of COPD patients showed increased cytotoxic activity and increased 

expression of intracellular perforin compared to both smokers without COPD, 

but with similar smoking history, and healthy non-smokers (normals). It is well 

known that it is difficult to induce sputum samples in normal subjects. However, 

in accordance with other reports,13 we succeeded to obtain representative sputum 

samples from our normal subjects. In addition, COPD patients have increased 

numbers of CD8+ T-lymphocytes in sputum samples with a concomitant 

imbalance between CD4+ and CD8+ (decreased CD4+/CD8+ ratio).  
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Several studies have shown that smoking is the major cause of the 

inflammatory process that characterizes COPD.19-23 However, it is not yet known 

why only a minority of smokers develops a clinically important disease.3, 23, 24 It is 

of critical importance to study smokers who develop COPD and to compare them 

with smokers who have a similar smoking history but without COPD. 

Differences in cellular composition between smokers with COPD and smokers 

without have been reported in bronchial biopsies, and BAL.5, 6 In a recently 

reported study sputum CD4+:CD8+ analysis using flow cytometry showed a 

decrease in COPD patients compared to normals and mild asthmatics although it 

was not non statistically significant.13 All these reports suggest that an imbalance 

between cytotoxic CD8+ lymphocytes and helper CD4+ may contribute to this 

abnormal inflammatory process in the airways of COPD patients and that COPD 

is a lymphocyte-driven inflammatory condition, in particular of CD8+ type 

response. This is a study that extends the above findings to sputum samples of 

COPD patients. 

The sputum-derived T lymphocytes in present study were activated more in 

COPD smokers, since their cytotoxic capability was higher in comparison to that 

of smokers without COPD (p<0.01) and to non smokers (p<0.001). It is very likely 

that CD8+ l cells are responsible for the observed lysis as they are the main 

cytotoxic lymphocyte subpopulation. These finding are in agreement with a 

recent study by Leckie et al13 reported that sputum T-lymphocytes of COPD 

patients are of activated intraepithelial phenotype expressing CD103+. To further 

investigate the mechanism of cytotoxic activity of CD8+ lymphocytes, we 

measured their perforin expression. Perforin is a 60-kD pore-forming protein 

stored intracellulary, which is produced mainly by cytotoxic CD8+ cells, NK cells, 

gamma/delta (γ/δ) cells and it has been reported in elevated concentrations in 

chronic inflammatory disorders with autoimmune features, such as Takayasu’s 

arteritis and Crohn’s disease.10, 11 Arnold and colleagues12 have reported 

increased perforin expression in peripheral blood CD4+ and CD8+ cells in patients 

with bronchial asthma, which is also an inflammatory airway disease. The 

findings of increased cytotoxicity of CD8+ cells support the recently reported 
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hypothesis that the increased numbers of activated CD8+ cells in the sites of 

inflammation (airway epithelium) may cause acute tissue damage via the release 

of lytic substances such as perforin and granzyme4. This may imply also that 

perforin is the main mediator of the membranolytic action of cytotoxic CD8+ 

lymphocytes and that it is implicated in the apoptotic and destructive process 

leading to the development of COPD.  

There are several possible pathways in which the increased cytotoxicity and 

perforin expression of CD8+ cells might be associated with inflammation in 

COPD. A hypothesis concerning the natural history of the disease could be that 

the potent cytotoxic activity of CD8+ lymphocytes in COPD contributed initially 

to the defence against viral infections, which are common causes of COPD 

exacerbations.25, 26 Studies of antiviral activity of CD8+ cells show that this 

cytotoxic activity is both necessary and sufficient to affect the lysis of viral 

infected target cells27. However, this beneficial function may become an abnormal 

process for the lungs if excess CD8+ cells are present and with inappropriate 

activation28, 29. Indeed, the presence of activated CD8+ cells found in this study in 

COPD patients without acute exacerbation could be a result of previous viral 

infections and this excessive response may damage the lungs of susceptible 

smokers5. 

Enelow and colleagues30 have demonstrated that recognition of a lung 

“autoantigen” by T cytotoxic cells may directly produce a marked lung injury. A 

recent review proposed that the accumulation of cytotoxic CD8+ lymphocytes 

observed in COPD could be the result of a response to an auto-antigenic stimulus 

caused by smoking and not necessarily to recurrent viral infections31. The 

findings of the present study are in accordance with this hypothesis since CD8+ 

lymphocytes of non-COPD smokers showed increased cytotoxic activity and 

perforin expression when compared to healthy non-smoking individuals. It 

seems that smoking alone is a sufficient activating factor for CD8+ lymphocytes. 

However, our findings could not clarify whether this activation remains under 

control in non-COPD smokers. The abnormal inflammation leading to COPD 

probably depends on a combination of factors, such as genetic susceptibility 
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related to the regulation of CD8+ lymphocytes, repeated infections, and 

environmental agents. 

In conclusion, our findings show that the inflammation seen in COPD could 

be mediated by T lymphocyte lysis (increased cytotoxic activity) especially by 

CD8+ cells (increased perforin expression). This procedure is less intense in 

smokers without COPD. Further investigations are required to clarify the exact 

pathogenetic mechanism that leads some smokers to develop COPD while others 

do not. 
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Table 1: Demographic and spirometric data of three studied groups 
    Non-COPD  

 COPD  smokers  Normals 

Number (n)  36   25  10  
Age (years)  61±7   56±7  49±9 

Smoking (pack-years ) 50±10   45±10     - 

FEV1/FVC (%) 56±11*  84±6  87±5 

FEVB1 B (% pred) 43±18.9**  91±6  100±9  

Post-salbutamol: ∆FEVB1 B (%) 3.4±1.1  5.0±1.4  4.2±0.8 

 

Values are mean ± SD 

*p<0.01, **p<0.001 (compared to the non-COPD and Normals) 
 

 

Table 2: Sputum differential cell counts (% of the total non-squamous cells) 

(median, (range)) 

 Neutrophils Macrophages Lymphocytes Eosinophils 

COPD smokers 

(Group A, n=36) 

81(30-96) 15(2-70) 1.6(0.1-9) 1.2(0-18) 

Non-COPD 

smokers 

(Group B, n=25) 

55(39-68) 38(2-80) 3(0.3-10) 2(0-38) 

Normal non-

smokers 

(Group C, n=10) 

38(27-53) 54(39-68) 0.8(0.08-4) 0.8(0-2) 

 

p 

 

A vs. B:0.001 

B vs. C:0.02 

A vs. C:0.001 

A vs. B:0.001 

B vs. C:0.01 

A vs. C:0.001 

A vs. B:NS 

B vs. C:0.02 

A vs. C:0.01 

 

NS 
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Table 3: T-Lymphocyte subpopulation counts (median, (range) 

 CD8+ (%CD3) CD4+ 

(%CD3) 

CD4+/CD8+ 

COPD smokers 

(Group A, n=36) 

45(27-66) 54(42-68) 1.2(0.6-2.3) 

Non-COPD smokers 

(Group B, n=25) 

32(16-48) 63(53-48) 1.9(1-5.3) 

Normal non-smokers 

(Group C, n=10) 

36(30-45) 62(55-70) 1.7(1.2-2.3) 

p 

 

A vs. B:0.01 

B vs. C:NS 

A vs. C:0.02 

A vs. B:0.01 

B vs. C:NS 

A vs. C:0.01 

A vs. B:0.01 

B vs. C:NS 

A vs. C:0.02 
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Figure 1. Cytotoxicity (mean+SD) as percentage of
lysis of target cells in COPD, non-COPD smokers
and normals.  

 

 
 

 

Figure 2. Expression of perforin (RFI=
Relative Fluorescence Intensity) (mean+SD)
in COPD, non-COPD smokers and normals.  
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