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επιστημονικές σελίδες

τ α πιο πολλά κρούσματα 
σημειώνονται στις ηλι
κιακές ομάδες 25–35 

και 4565, κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα και στην αρχή 
της άνοιξης, και αφορούν ως 
επί το πλείστον γυναίκες. Στη 
χώρα μας ο επιπολασμός της 
νόσου υπολογίζεται στους 
7/100.000.

Η δημιουργία των κοκκιωμά-
των φαίνεται να εξηγείται με την 
υπάρχουσα υπεραντιδραστικό-
τητα των CD4+/ΤΗ1 λεμφοκυτ-
τάρων σε άγνωστο ενδογενές ή 
εξωγενές αντιγόνο. Τα ενεργο-
ποιημένα λεμφοκύτταρα μετα-
ναστεύουν στους ιστούς και εκ-
κρίνουν κυτοκίνες, έλκοντας έτσι 
τα μακροφάγα. 

Η χαρακτηριστική βλάβη απο-
τελείται κεντρικά από μεγάλα 
νησίδια επιθηλιοειδών κυττά-
ρων με απουσία κεντρικής νέ-
κρωσης (τυροειδοποίησης) και 
ελάχιστα περιφερικά λεμφοκύτ-
ταρα («γυμνά φυμάτια»). Ενίοτε 
ανευρίσκονται πολυπύρηνα ιστι-
οκύτταρα («γιγαντοκύτταρα») 
τύπου Langhans.

Οι δερματικές βλάβες της σαρ-
κοείδωσης χωρίζονται σε ειδικές 
(στις οποίες ανευρίσκονται ιστο-
λογικά τα χαρακτηριστικά κοκκι-
ώματα) και σε μη ειδικές.

Όσον αφορά τις ειδικές βλά-
βες, αυτές μπορεί να εμφανι-
στούν με τη μορφή βλατίδων, 
πλακών, οζιδίων, κηλίδων ή 
και άλλων μορφών, μιμούμε-
νες αρκετές δερματολογικές πα-
θήσεις. 

Οι κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες 
είναι οι πιο συχνές και εντοπί-
ζονται συνήθως στην περιοχή 
του προσώπου (περιοφθαλμι-
κά, περιρινικά, ρινοπαρειακές), 
στην άνω ράχη και στα άκρα, 
συρρέοντας ή όχι σε πλάκες. 
Χαρακτηριστικό είναι το ερυθρό-
φαιο έως ιώδες χρώμα τους, η 
διαφάνεια, καθώς και ότι με τη 

διασκόπηση παίρνουν χροιά «δί-
κην πηκτής μήλου». Οζίδια (σαρ-
κοείδωση των Darrier-Roussy) 
συχνότερα προσβάλλουν τον 
κορμό και τα άκρα, είναι ασυ-
μπτωματικά και ενίοτε μπορούν 
να αποκτήσουν μυρμηκιώδη επι-
φάνεια ή να εξελκωθούν.

Ειδική μορφή που προσβάλ-
λει συνήθως γυναίκες αποτε-
λεί ο χειμετλώδης λύκος (lupus 
pernio), όπου διηθημένες πλά-
κες με τηλαγγειεκτασίες εντο-
πίζονται στο πρόσωπο (παρει-
ές, ρίνα, λοβία ώτων) και στα 
δάκτυλα των άκρων, με χαρα-
κτηριστικές οστεολυτικές αλλοι-
ώσεις. Συνδυάζεται με εκτετα-
μένη και επιμένουσα πνευμο-
νική νόσο.

Επίσης, χαρακτηριστικό της 
νόσου είναι η εμφάνισή της σε 
προϋπάρχουσες, από ετών, ου-
λές ή τραύματα. 

Το οζώδες ερύθημα αποτε-
λεί τη μη ειδική βλάβη της σαρ-
κοείδωσης, με ποσοστό εμφά-
νισης 4%–35%. Αφορά κυρίως 
γυναίκες 20–35 ετών και είναι 
καλό προγνωστικό σημείο, κα-
θώς συνδυάζεται με καλοήθη, 
παροδική, υποξεία, αυτοϊώμε-
νη νόσο.

Γενικότερα, η εισβολή της νό-
σου ποικίλει από οξεία, με θο-
ρυβώδη συμπτώματα από το 
αναπνευστικό, έως ύπουλη, ως 
τυχαίο εύρημα σε ακτινογρα-
φία θώρακος. 

Μπορεί να προσβληθεί οποι-
οδήποτε όργανο όπως οι λεμ-
φαδένες, το ήπαρ, ο σπλήν, οι 

οφθαλμοί, το ΚΝΣ, οι αδένες, 
το μυοσκελετικό σύστημα, κτλ. 
Ποσοστό 90% των οργάνων 
που προσβάλλονται τα πρώτα 
3 χρόνια θα παραμείνουν προ-
σβεβλημένα σε βάθος χρόνου. 

Ειδικότερα για τη δερματική 
μορφή, οι ειδικές βλάβες συνδυ-
άζονται με χειρότερη πρόγνωση 
από τις μη ειδικές. Η διάγνωση 
της σαρκοείδωσης είναι διάγνω-
ση εξ’ αποκλεισμού, με συνεκτί-
μηση του ιστορικού, της κλινι-
κής εικόνας και των εργαστηρι-
ακών ευρημάτων. 

Τα κοκκιώματα πρέπει πάντα 
να εξετάζονται με ειδικές χρώ-

σεις και με πολωμένο φως, για 
τον αποκλεισμό λοιμώδους αι-
τιολογίας (φυματίωση, λέπρα, 
μυκητίαση) και ύπαρξης ξένου 
σώματος.

Εργαστηριακές εξετάσεις που 
συμβάλλουν στη διάγνωση και 
στην παρακολούθηση είναι 
το SACE (Serum Angiotensin-
Converting Enzyme), που σχε-
τίζεται με το συνολικό «κοκκιω-
ματώδες» φορτίο, το ασβέστιο 
αίματος και ούρων, η τυφλή βι-
οψία σιελογόνων αδένων κάτω 
χείλους για ανεύρεση κοκκιώμα-
τος, το Kveim–Siltbach test και ή 
ανάδειξη ανεργίας σε αντιγόνα 
όπως αυτό της φυματίνης.

Όσον αφορά τη θεραπεία, σε 
περιορισμένη δερματική νόσο 
χρησιμοποιούνται τοπικά κορ-
τικοστεροειδή, τριαμσινολόνη 
ή χλωροκίνη ενδοβλαβικά, CO2 
και Dye laser (για τον χειμετλώ-
δη λύκο), dermabrasion και χει-
ρουργική εξαίρεση.

Για ανθεκτική, εκτεταμένη έχουν 
χρησιμοποιηθεί per os πρεδνιζό-
νη, χλωροκίνη και υδροξυχλω-
ροκίνη, τετρακυκλίνες, μακρο-
λίδες, αλλοπουρινόλη, θαλιδο-
μίδη, ισοτρετινοΐνη, Infliximab 
και PUVA.
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Η σαρκοείδωση είναι μια πολυσυστηματική νόσος αγνώστου αιτιολογίας, η οποία 
χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση μη τυροειδοποιημένων κοκκιωμάτων σε διάφορα 
όργανα, διαταράσσοντας τη λειτουργία τους. Αφορά κυρίως τους πνεύμονες, ενώ το δέρμα 
προσβάλλεται σε ποσοστό περίπου 30%.
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