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Μονοκύτταρο

Μακροφάγο ιστών

Φαγοκύτταρο

Ενεργοποιημένο
Μακροφάγο

Μη ανοσιακό
κοκκίωμα

Εκκριτικό 
Μακροφάγο 

Επιθηλοειδές
κύτταρο

ανοσιακό
κοκκίωμα

Πολυπύρηνο
γιγαντοκύτταρο

Άγνωστο(α) αντιγόνο(α)

Κυτταρική ανοσία
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Σαρκοείδωση

Πολυσυστηματική νοσολογική οντότητα άγνωστης αιτιο-
λογίας που χαρακτηρίζεται ιστολογικά από τη διαπίστωση 
μη-τυροειδοποιημένων κοκκιωμάτων

• Οστά
• Σπλήνα
• Λεμφαδένες
• Ηπαρ
• Νεφρούς

• Πνεύμονες 60%
• Οφθαλμούς 30-50%
• Δέρμα 25%
• ΚΝΣ 5-10%
• Καρδιά

Προσβάλλει:

1
Κοκκίωμα

•  Μικρή, οργανωμένη, συμπαγής συλλογή μονοπύρηνων 
φαγοκυττάρων

Διακρίνονται ανάλογα:
 • Εμφάνιση («γυμνό», νεκροβιωτικό, νεκρωτικό) 
 • Αιτιολογία (ξένου σώματος, λοιμώδες)
 •  Ταχύτητα αντικατάστασης μακροφάγων (χαμηλού-  

υψηλού turn-over)
 • Ανοσιακά, μη - ανοσιακά
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Μη ανοσιακά κοκκιώματα

Ενδογενούς αιτιολογίας
• Κερατίνη
• Σμήγμα
• Κρύσταλλοι ουρικού οξέος
• Κρύσταλλοι χοληστερίνης
• Ασβέστιο
• Οστικά

Εξωγενούς αιτιολογίας
 • Παραφίνη
 • Σιλικόνη
 • Τάλκη
 • Τρίχες
 • Τμήματα εντόμων
 • Τμήματα ξύλου

Το προεξάρχον κύτταρο σε ένα μη-ανοσιακό 
κοκκίωμαείναι το ενεργοποιημένο μακροφάγο

Διαφορές ανοσιακών, μη-ανοσιακών κοκκιωμάτων Ι
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•  Ποσοστό ασθενών στους 
οποίους αναπτύσσονται 
κοκκιώματα

•  Ποσότητα απαιτούμενης 
χημικής ουσίας

 •  Διαλυτότητα χημικής 
ουσίας

 • Χρόνος ωρίμανσης

 • Χρονική διάρκεια

 • Επιθηλιοειδή κύτταρα

Ανοσιακά

Μικρό

Μικρή

Διαλυτή ή μη

6-8 εβδομάδες

Μεγάλη

Πάντοτε

Μη-ανοσιακά

Μεγάλο

Μεγάλη

Μη-διαλυτή

2-3 εβδομάδες

Ποικίλλει

Μερικές φορές

Διαφορές ανοσιακών, μη-ανοσιακών κοκκιωμάτων ΙΙ
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Μέγεθος κοκκιωμάτων

Λεμφοκυτταρική διήθηση

Γιγαντοκύτταρα

Εκφραση HLA-D από μακροφάγα

Ανοσιακά
Συνήθως μεγάλο

Αραιή

Μικρότερα

Ναι

Μη-ανοσιακά
Ποικίλλει

Αφθονη

Μεγαλύτερα

Οχι
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Σαρκοείδωση - ανοσιακά στοιχεία Ι

• Ανοσιακό κοκκίωμα

•  Εστιακή νομισματοειδής διάταξη μεγάλων ηωσινοφιλικών επιθηλιοειδών κυττάρων 
και περιστασιακά γιγαντοκυττάρων

• Η νέκρωση είναι ασυνήθης

•  Μερικές φορές περιβάλλεται από μεμονωμένα Τ ή Β λεμφοκύτταρα, αλλά συχνά 
«γυμνό»

•  Στον ΑΑ ανοσοσφαιρίνες, συμπλήρωμα, ινωδογόνο 

ανοσιακά κοκκιώματα
Λοιμώδους αιτιολογίας

5

Χημικής αιτιολογίας
 • Τατουάζ
 • Βιρύλλιο
 • Ζιρκόνιο

Αγνωστης αιτιολογίας
• Σαρκοείδωση
• Κοκκιωματώδης 

αγγειΐτιδα

• Μυκοβακτηρίδια
- Λέπρα
- Φυματίωση

• Μύκητες
- Βλαστομύκωση
- Ιστοπλάσμωση
- Σποροτρίχωση
- Ακτινομυκητίαση
- Κρυπτοκόκκωση
- Μονιλίαση
- Ευκαιριακές 

 • Βακτηρίδια
- Σύφιλη
- Βουβωνικό κοκκίωμα

 • Ιοί
- Αφροδίσιο 
λεμφοκοκκίωμα

- Cat scratch νόσος 
• Αλλα

 - Λεϊσμανίαση

Τα προεξάρχοντα κύτταρα σε ένα ανοσιακό κοκκίωμαείναι το 
εκκριτικό μακροφάγο και το επιθηλιοειδές κύτταρο

ΠαΝαΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΤαΥΡΟΠΟΥλΟΣ
αναπληρωτής Διευθυντής ΕΣΥ

Γ΄Δερματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «α. Συγγρός

Σαρκοείδωση 
Τρέχουσες απόψεις
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Σαρκοείδωση - ανοσιακά στοιχεία ΙΙ

• Πολλές διαταραχές στην ανοσιακή λειτουργία
•  Παρατηρείται υπερδραστηριότητα της χυμικής  και υπολειτουργία της 

κυτταρικής ανοσίας
•  Ανεργία σε δερμοαντιδράσεις παρά την υπερ-γαμμασφαιριναιμία 
•  Ανισορροπία μεταξύ TH1 και ΤΗ2 λεμφοκυττάρων
•  Τα κοκκιώματα ανοσιακά ενεργά με κυρίως CD4  ενεργοποιημένα 

λεμφοκύτταρα
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Σαρκοείδωση - ανοσιακά στοιχεία ΙΙΙ

•  Το σαρκοειδικό κοκκίωμα είναι high turnover τύπου

• Τα μονοκύτταρα – μακροφάγα είναι ιδιαίτερα ενεργά   και εκκρίνουν κυτταροκίνες τόσο TH1 
(TNF-α, γ-IFN,   IL-1, IL-2)  όσο και TH2 (IL-4, IL-6) που ρυθμίζουν τον σχηματισμό κοκκιωμά-
των και ουσίες–βιολογικά στοιχεία που καταστρέφουν  τους ιστούς (κολλαγενάση, ουδέτερη 
πρωτεϊνάση, ελεύθερες ρίζες οξυγόνου) 

14 Δερματική Σαρκοείδωση

• Οξεία
• Υποξεία
• Χρόνια

• Ειδικές μορφές
•  Μη - ειδικές μορφές
•  Ατυπες - ασυνήθεις μορφές 
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Δερματική Σαρκοείδωση

Μη ειδικές κλινικές μορφές

•  Οζώδες ερύθημα (με λεμ-
φαδενοπάθεια και αρθραλ-
γία: σύνδρομο Lefgren)

 •  Δακτυλιοειδής, οζώδης, 

πλακώδης κ.ά
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Δερματική Σαρκοείδωση

Ειδικές κλινικές μορφές

Διάγνωση

• Βιοψία δέρματος
•  Ακτινογραφία θώρακος-δα-

κτύλων άκρας χειρός
• Mantoux
• Ασβέστιο ορού
•  Επίπεδα ACE (συνήθως μη 

αυξημένο σε Δ.Σ.)
• Ανοσοσφαιρίνες

•  Γενική εξέταση αίματος (ηω-
σινοφιλία - παιδιά)

•  Αντίδραση Kveim-Siltzbach: 
ιστορικού ενδιαφέροντος

•  Ελεγχος συστημάτων (ραδι-
ενεργό Γάλλιο κ.λπ.)
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ανοσιακές διαταραχές στη Σαρκοείδωση Ι

Κυτταρική ανοσία

•  Πλήρης ή μερική ανεργία στα επιδερμιδικά tests

•  Ελαττωμένη μετατροπή λεμφοκυττάρων μετά δράση 
διαφόρων μιτογόνων

Λεμφοκυτταροπενία

• Ελάττωση CD4 στο αίμα

• Αύξηση CD8 στο αίμα

• Ατυπία λεμφοκυττάρων

• Αυτοαντισώματα κατά - Τ-λεμφοκυττάρων

Μη ανάπτυξη αλλεργίας στο DNCB

• Αυξημένη δραστηριότητα ΝΚ
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ανοσιακές διαταραχές στη Σαρκοείδωση ΙΙ

Χυμική ανοσία
• Αυξημένα επίπεδα IgG,IgM και IgA
• Αυξημένοι τίτλοι αντισωμάτων-κατά-ιών
•  Αυξημένοι τίτλοιαντισωμάτων -κατά-μυκοπλά-

σματος
•  Αυξημένη συχνότητα αυτοαντισωμάτων   (RF, 

ΑΝΑ, κατά - Τ-λεμφοκυττάρων)
•  Αυξημένοι τίτλοι κυκλοφορούντων ανοσοσυ-

μπλεγμάτων
• Αυξημένες τιμές ελαφρών αλύσεων στον ορό

 Μονοπύρηνα-φαγοκύτταρα
• Αυξημένος αριθμός
• Αυξημένο ποσοστό ενεργοποιημένων
• Ελάττωση χημειοταξίας

•  Χειμετλώδης λύκος (Lupus Pernio)
•  Σαρκοείδωση των ουλών
•  Ελκωτική μορφή
•   Σαρκοείδωση στα παιδιά: Νεανική 

βλατιδώδης μορφή 

•  Σε  μορφή 
κνήφης
•  Τύπου ερυθ. 

λύκου
• Περιθυλακική
•  Υπερκεράτωση 

παλαμών
•  Τύπου θρομ-
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Δερματική Σαρκοείδωση

Ατυπες - ασυνήθεις κλινικές μορφές

• Ερυθροδερμική
• Ατροφική
•  Αλωπεκία τριχωτού κεφαλής
• Υπομελαγχρωματική
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• Ιχθυασιόμορφη
• Λειχηνοειδής
• Ψευδοογκώδης
• Ψωριασιόμορφη



• Σε μορφή κνήφης
•  Τύπου ερυθ. λύ-

κου
• Περιθυλακική
•  Υπερκεράτωση 

παλαμών
•  Τύπου θρομβοφλε-

βίτιδας
• Βλεννογόνων
• Ονύχων κ.ά.

Θεραπευτική προσέγγιση ΔΣ ΙΙ
Φάρμακα πρώτης επιλογής
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• Τοπικά ισχυρά κορτικοστεροειδή

   (Volden G, Acta Dermatovenereol, 1992)

• Ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή

   (Bersani T, Am J Ophtalmol, 1985)

• Συστηματικά κορτ/ειδή: μέτριες-μικρές δόσεις: 
   10-40mg/ημέρα επιθετικότερα στον χειμετλώδη λύκο. 
   Δείκτης αποτελεσματικότητας: ↓Ca ↓ACE

   (Param A, JAMA 2002)

• Ανθελονοσιακά: υδροξυχλωροκίνη 200-400mg/ημέρα
   για αρκετούς μήνες 

   (Zic JA, J Am Acad Dermatol, 1992)

Θεραπευτική προσέγγιση ΔΣ ΙΙΙ
Φάρμακα δεύτερης επιλογής
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•  Μεθοτρεξάτη: 10-15mg/εβδομά-

δα για αρκετούς μήνες μόνη ή σε 

συνδυασμό με κορτ/ειδή

     
 (Webster CF, 

JAm Acad Dermatol, 1991)

• Αζαθειοπρίνη: 50-200mg/ημέρα

   (Muller J, Eur Resp J, 1999)

Θεραπευτική προσέγγιση ΔΣ V
Φάρμακα τρίτης επιλογής (β)
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•  Αντι-TNF-α παράγοντες: Infliximab 
5mg/Kgr κάθε 4-8 εβδ.
ή Etermacept 50mg X2 φορές/εβδο-

μάδα

 (Heffermam MP, Arch Dermatol, 2005  
-Utz JP, Chest,2003)

•  Μινοκυκλίνη: 50-100mg/ημέρα 
(εμπλοκή P. acnes;)

 (Becheler H, Arch Dermatol,2001)

•  Εστέρες φουμαρικού οξέως: Dimethyl 

Fummrate 30-70mg/ημ.

(Noveck V, BMC Dermatol, 2002)

•  Mycophenolate mofetil: 30-45mg/
ημέρα

 (Konba DJ, Br J Dermatol, 2003)

•  Τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης 

(Tacrolimus-Pimecrolimus)

          (Katoh N, Br J Dermatol, 2002)

Θεραπευτική προσέγγιση ΔΣ ΙΙΙ
Φάρμακα τρίτης επιλογής (α)

•  Θαλιδομίδη: 50-200mg/ημέρα μόνη 
ή σε συνδιασμό με κορτ/ειδή

 (Carlesimo A, J Am Acad Dermatol, 
1995)

•  Αλοπουρινόλη: 100-300mg/ημέρα σε 
εκτεταμένες μορφές ΔΣ με πνευμονική 
συμετοχή

 (Brechtel B, Br J Dermatol, 1996)
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• Σε μορφή κνήφης
•  Τύπου ερυθ. λύ-

κου
• Περιθυλακική
•  Υπερκεράτωση 

παλαμών
•  Τύπου θρομβοφλε-

βίτιδας
• Βλεννογόνων
• Ονύχων κ.ά.

Θεραπευτική προσέγγιση ΔΣ Ι
Γενικές θεραπευτιές αρχές
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•  Παρακολούθηση χωρίς θεραπεία γιατί οι περισσότερες μορφές υποχωρούν αυτόματα 

•  Χορήγηση αγωγής εάν συνυπάρχει υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία ή/και νευρολογικά, 

οφθαλμολογικά, νεφρολογικά ευρήματα

•  Στα παιδιά θεραπευτική αγωγή εάν προσβληθούν οφθαλμοί, νεφροί (επιφυλακτική 

πρόγνωση)

• Σε εγκύους μόνο τοπική αγωγή. Ελεγχος ασβεστίου!  

(Jablonska S. σε Katsambas AD, Lotti TM, “European Handbook of Dermatological Treatments”, 

Berlin, 2d ed, 2003)

• Σε μορφή κνήφης
•  Τύπου ερυθ. λύ-

κου
• Περιθυλακική
•  Υπερκεράτωση 

παλαμών
•  Τύπου θρομβοφλε-

βίτιδας
• Βλεννογόνων
• Ονύχων κ.ά.

Άλλες θεραπευτικές προτάσεις
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•  Transilat (Αντιϊσταμινικό-αντιϊνωτικό): 

300mg/ημέρα για 3 μήνες

• Χλωραμβουκίλη: 4-6mg/ημέρα

• PUVA

• UVA1

•  Φωνοφερέση: χρήση υπερηχητικών κυ-

μάτων για καλύτερη διείσδυση τοπικά 

εφαρμο- ζομένων σκευασμάτων

•  Χειρουργική προσέγγιση: Μοσχεύματα, 

dermabrassion σε ελκωτικές μορφές

• CO2 LASER: χειμετλώδης λύκος

Από “Treatment of Skin Deseasses” 
Ed Lebowh M. et al, Mosby, London, 
2002
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