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Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο. 

πλήζσο πξνζβάιιεη ελήιηθεο λεαξήο ή κέζεο ειηθίαο θαη ζπρλά εθδειώλεηαη 

κε ακθνηεξόπιεπξε ππιαία ιεκθαδελνπάζεηα, πλεπκνληθέο δηεζήζεηο θαη 

παζνινγηθά επξήκαηα από ηνπο νθζαικνύο θαη ην δέξκα.  Σν ήπαξ, ν 

ζπιήλαο, νη ιεκθαδέλεο, νη ζηεινγόλνη αδέλεο, ε θαξδηά, ην λεπξηθό ζύζηεκα, 

νη κύεο, ηα νζηά θαη άιια όξγαλα κπνξεί επίζεο λα πξνζβιεζνύλ. 

Η δηάγλσζε ηίζεηαη όηαλ ζπλππάξρνπλ ζςμβαηά κλινικοακηινολογικά 

εςπήμαηα θαη παποςζία μη ηςποειδοποιημένος επιθηλιοειδούρ 

κοκκιώμαηορ ζε ηζηνινγηθό πιηθό. Απαηηείηαη ν αποκλειζμόρ άλλων 

κοκκιωμαηωδών νοζημάηων θαζώο θαη ε παξνπζία ηνπηθήο 

θνθθησκαηώδνπο αληίδξαζεο. 



Δπηδεκηνινγία

 Δπίπησζε

• Διιάδα: 1,07/100.000

• νπεδία: 24/100.000

• ΗΠΑ: ιεπθνί 10,9/100.000 

καύξνη 35,5/100.000

 Φύιν: Γ>Α

 Ηιηθία: 20-40 (θαη Γ>50 ζε Ιαπσλία, νπεδία)

 ζύλδξνκν Löfgren ζπρλό ζηε Β. Δπξώπε, 

θαξδηαθή ζπκκεηνρή ζπρλή ζηελ Ιαπσλία



Γελεηηθή πξνδηάζεζε

Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:126-154



Γελεηηθή πξνδηάζεζε

 Πνιπκνξθηζκνί ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνύλ θπηηαξνθίλεο, 

ππνδνρείο θπηηαξνθηλώλ θαη κεζνιαβεηέο θιεγκνλήο 

ζπκβάιινπλ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ζαξθνείδσζεο

Morgenthau AS et al. CHEST 2011;139:174



Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο

Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:126-154



Αηηηνινγία Σαξθνείδσζεο

Γελεηηθή Πξνδηάζεζε

γνλόηππνο

Έθζεζε ζε 

πεξηβαιινληηθνύο 

παξάγνληεο

Σαξθνείδσζε

θαηλόηππνο



Παζνγέλεηα: Φάζε 1

 Πξόζιεςε 

αληηγόλνπ από 

APC

 Παξνπζίαζε 

αληηγνληθώλ 

ηκεκάησλ ζε 

CD4+Σh(0)

 Δλεξγνπνίεζε

CD4+Σh(0) θαη 

ζηξνθή πξνο 

CD4+Th(1)

Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:126-154



Παζνγέλεηα: Φάζε 2

 πλερηδόκελε 
παξνπζίαζε 
αληηγόλσλ ζε Th(1)

 Παξαγσγή 
θπηηαξνθηλώλ

 Δπηζηξάηεπζε, 
κεηαλάζηεπζε, 
πνιιαπιαζηαζκόο 
Σ-ιεκθνθπηηάξσλ 
θαη καθξνθάγσλ

 Έλαξμε 
ζρεκαηηζκνύ 
θνθθηώκαηνο

Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:126-154



Παζνγέλεηα: Φάζε 3

 Κνθθησκαηώδεο 

θιεγκνλή

 Th(1) θαη Th(2), 

θάζαξζε ηνπ 

αληηγόλνπ θαη 

απηόκαηε ύθεζε

 Δπηθξάηεζε Th(1), 

αλαπνηειεζκαηηθή 

θάζαξζε, 

παξακνλή 

θνθθηώκαηνο, 

ρξόληα λόζνο

Grutters JC et al. Eur Respir Mon 2009;46:126-154



Παζνινγναλαηνκία

 Οκνηόκνξθα θνθθηώκαηα 
ρσξίο θεληξηθή ηπξενεηδή 
λέθξσζε 

• πςειήο δηαθνξνπνίεζεο 
καθξνθάγα (επηζειηνεηδή 
θύηηαξα θαη γηγαληνθύηηαξα 
κε αζηεξνεηδή ζσκάηηα θαη 
ζσκάηηα Schaumann)

• ιεκθνθύηηαξα (CD4+ ζην 
θέληξν CD8+ ζηελ 
πεξηθέξεηα)

 Αληηθαηάζηαζε από ηλώδε 
ζπλδεηηθό ηζηό



Σπρλόηεηα πξνζβνιήο δηαθόξσλ νξγάλσλ

 Πλεύκνλεο 90%

 Λεκθαδέλεο 75-90%

 Ήπαξ 60-90%

 πιήλαο 50-60%

 Αξζξώζεηο 25-50%

 Γέξκα 25%

 Οθζαικνί 10-50%

 Αλώηεξν αλαπλεπζηηθό (5-10%)

 Ν 5-15%

 Καξδηά 2-10% (θιηληθά εκθαλήο)

 Παξσηίδεο 10%

 Οζηά 5%

 Λάξπγγαο 5%

 Τπεξαζβεζηηαηκία 11% (2-63%)

 Νεθξνί (ζπάληα)

 Αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο

 Γαζηξεληεξηθό ζ. <1%

 Δλδνθξηλείο αδέλεο (ζπάληα)



Γεληθά ζπκπηώκαηα

 Ππξεηόο – ζπλήζσο ρακειόο, αιιά κπνξεί θαη σο 40ν C

 Απώιεηα βάξνπο – 2-6kg ζε 10-12εβδνκάδεο

 Κόπσζε

 Νπρηεξηλή εθίδξσζε

 Τα γεληθά ζπκπηώκαηα είλαη πην ζπρλά ζηε καύξε θπιή

 Η ζαξθνείδσζε είλαη αηηία ππξεηνύ άγλσζηεο αηηηνινγίαο 



Κόπσζε ζηε Σαξθνείδσζε

Σπρλόηεηα

 18-73% ησλ ζπκπησκαηηθώλ αζζελώλ

 ε πνιιέο ζεηξέο είλαη ην πην ζπρλό ζύκπησκα

Αίηηα

 Μπνπάζεηα από ηε λόζν

 Μπνπάζεηα από ηε ζεξαπεία

 Φιεγκνλή

 Πεξηνδηθέο θηλήζεηο ησλ πνδηώλ

 Πόλνο

 Νεπξνπάζεηα κηθξώλ ηλώλ

 Φπρνινγηθνί παξάγνληεο



Λεκθαδέλεο

 Φειαθεηνί πεξηθεξηθνί ιεκθαδέλεο αλεπξίζθνληαη 

ζην 1/3 ησλ αζζελώλ

 Απρεληθνί, καζραιηαίνη, βνπβσληθνί

 Γηαθξηηνί, επθίλεηνη, αλώδπλνη, δε ζρεκαηίδνπλ έιθε ή 

ζπξίγγηα



Σύλδξνκν Löfgren

 Ακθνηεξόπιεπξε ππιαία 

ιεκθαδελνπάζεηα

 Ππξεηόο

 Οδώδεο εξύζεκα (πην ζπρλά ζηηο 

γπλαίθεο)

 Αξζξαιγίεο (πνδνθλεκηθέο)

Απηόκαηε ύθεζε ζην 85% ησλ 

πεξηπηώζεσλ

Ύθεζε εκθαλίδνπλ όινη νη 

ζεηηθνί ζην HLA-DRB1 θαη νη 

κηζνί αξλεηηθνί

Grunewald J et al. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:40-44

Grunewald J et al. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:307-312
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Σύλδξνκν Löfgren

Grunewald J et al. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:40-44



Πλεπκνληθή πξνζβνιή

Τν πλεπκνληθό παξέγρπκα θαη νη κεζσζσξαθηθνί 

ιεκθαδέλεο πξνζβάιινληαη ζε > 90% ησλ αζζελώλ 

 Γύζπλνηα

 Βήραο

 Θσξαθηθό άιγνο

 Αηκόπηπζε

 Πιεθηξνδαθηπιία

 Βξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα

 Τπεδσθόηαο: παρππιεπξίηηδα, ζπιινγή, επαζβεζηώζεηο,      

ρπινζώξαθαο, πλεπκνζώξαθαο

50%

20%

ζπάνια



Αθηηλνινγηθά ζηάδηα

ηάδην Ι

ηάδην ΙV

ηάδην ΙΙ

ηάδην ΙΙΙ



Αθηηλνινγηθά ζηάδηα

Σηάδιο Ακηινογπαθία Σςσνόηηηα Ύθεζη

0 θθ 5-10%

Ι ππιαία 

ιεκθαδελνπάζεηα

50% 55-90%

ΙΙ ππιαία 

ιεκθαδελνπάζεηα θαη 

πλεπκνληθέο δηεζήζεηο

25% 40-70%

ΙΙΙ πλεπκνληθέο δηεζήζεηο 15% 10-40%

IV ίλσζε 5% 0%



ΌζοιΌζοι
(<5%)(<5%)

Παραηρατειακοί ΔεΠαραηρατειακοί Δε
(60(60--80%)80%)

ΚοιλόηηηζΚοιλόηηηζ
(<5%)(<5%)

Παπαηπασειακοί Απ Παπαηπασειακοί Απ 
(60(60--80%)80%)

Παραπσλαίοι Αρ Παραπσλαίοι Αρ 
(70(70--90%)90%)

Παπαπςλαίοι ΓεΠαπαπςλαίοι Γε
(70(70--90%)90%)

Αηελεκηαζία Αηελεκηαζία 
(<1%)(<1%)

ΜεγαλοκαρδίαΜεγαλοκαρδία
(<1%)(<1%)

Κσυελιδικό πρόησποΚσυελιδικό πρόησπο
(10(10--20%)20%)

Δικησοζώδες πρόησποΔικησοζώδες πρόησπο
(60(60--70%)70%)

Υπεζφκοηική Υπεζφκοηική 
ζσλλογήζσλλογή
(<5%)(<5%)



Αμνληθή ηνκνγξαθία: πόηε;

 Άηππα θιηληθά ή/θαη αθηηλνινγηθά επξήκαηα

 Τπόλνηα λόζνπ κε θπζηνινγηθή Α/α ζώξαθα

 Αλίρλεπζε επηπινθώλ (βξνγρηεθηαζίεο, ίλσζε, εκθύζεκα, 

αζπεξγίιισκα)

 Λνίκσμε ή λενπιαζία



Αμνληθή ηνκνγξαθία: ηη;

 Οδίδηα 1-2mm (βξνγραγγεηαθό δεκάηην, κεζνιόβηα 

δηαθξαγκάηηα, ππν-ππεδσθνηηθά)-εηθόλα δίθελ θνκβνινγίνπ 

(beaded appearance)

Δξεβειέγθαο Α. University Studio Press 1998



Αμνληθή ηνκνγξαθία: ηη;

Δξεβειέγθαο Α. University Studio Press 1998 

Schwarz MI, King TE, BC Becker Inc 2003



Αμνληθή ηνκνγξαθία: ηη;

 Απμεκέλε αθηηλνινγηθή ππθλόηεηα (εηθόλα ζνιήο πάινπ)

 Κπςειηδηθή πξνζβνιή (πύθλσζε)

Δξεβειέγθαο Α. University Studio Press 1998



Αμνληθή ηνκνγξαθία: ηη;

 Πξνζβνιή κεγάισλ αεξνθόξσλ νδώλ

 Απόθξαμε κηθξώλ αεξνθόξσλ νδώλ

 Πλεπκνληθή ίλσζε

Δξεβειέγθαο Α. University Studio Press 1998



Vagal AS. Clin Dermatol 2007;25:312-325



Criado E et al. Radiographics 2010;30:1567



Criado E et al. 

Radiographics 2010;30:1567



Δμεηάζεηο αίκαηνο

 ACE

 Γηαιπηόο ππνδνρέαο IL-2

 Chitotriosidase 

Παξάγεηαη από ηα επηζειηνεηδή θύηηαξα θαη ηα γηγαληoθύηηαξα 

Απμάλεηαη ζε ελεξγή λόζν

Αύμεζε ζε ηηκέο > 2x αλ. θπζηνινγηθό ζπλήζσο ζε ζαξθνείδσζε

Αύμεζε παξαηεξείηαη ζε ζηιίθσζε, ιέπξα, θίξξσζε, 

ππεξζπξενεηδηζκό, δηαβήηε

Δπαηζζεζία 57%, εηδηθόηεηα 90%

Πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ παίδνπλ ξόιν

εθθξάδεηαη από ηα ελεξγνπνηεκέλα καθξνθάγα

απμάλεηαη ζε ελεξγό λόζν

Δίλαη απμεκέλνο ζην BAL θαη ηνλ νξό

Μπνξεί λα έρεη πξνγλσζηηθή αμία

Morgenthau AS et al. CHEST 2011;139:174



Λνηπόο απεηθνληζηηθόο έιεγρνο

 πηλζεξνγξάθεκα κε γάιιην

 ΜRI (θαξδηά, ΚΝ)


18FDG-PET (ελεξγόηεηα λόζνπ, εληνπηζκόο ζέζεο βηνςίαο)

•Σν 67Ga πξνζιακβάλεηαη από ηα καθξνθάγα

•Καζήισζε: πλεύκνλαο, ιεκθαδέλεο, πξνζβεβιεκέλα όξγαλα

•Lamda sign: ππιαίνη θαη παξαηξαρεηαθνί ιεκθαδέλεο

•Panda sign: δαθξπτθνί θαη παξσηηδηθνί αδέλεο

Schwarz MI, King TE, BC Becker Inc 2003



Βξνγρνζθόπεζε

 BAL

 TBNA

 Βηνςία βξόγρνπ

Κνθθηώκαηα αλεπξίζθνληαη ζην 30% ησλ πεξηπηώζεσλ κε 

θπζηνινγηθό βιελλνγόλν

 Γηαβξνγρηθή βηνςία

Θεηηθή ζην 60-85%-επηπινθέο (πλεπκνζώξαθαο, 

αηκνξξαγία)

 ΣΒΝΑ κε θαζνδήγεζε ππεξήρσλ



 Δπαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα ΣΒΝΑ: 60,9% θαη 100%

 Δπαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα EBUS-ΣΒΝΑ: 83,3% θαη 100%



Βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα

 Μηθξή αύμεζε αξηζκνύ θπηηάξσλ

 Φπζηνινγηθέο ηηκέο εσζηλόθηισλ θαη νπδεηεξόθηισλ-
αύμεζε νπδεηεξόθηισλ ζε ίλσζε

 Λεκθνθπηηάξσζε: 30-60% ζε ελεξγή λόζν

 CD4+/CD8+>3,5

 ↑CD103+CD4+

• Δπαηζζεζία 53%

• Δηδηθόηεηα 94%

• PPV 76%

• NPV 85%



Βηνςία

 Γέξκα

 Λεκθαδέλεο

 Μεζνζσξαθνζθόπεζε

 Βηνςία πξνζβεβιεκέλσλ νξγάλσλ

 Φξώζε γηα νμεάληνρα βαθηήξηα, θαιιηέξγεηα

 Κνθθηώκαηα αλεπξίζθνληαη ζηνπο ηνπηθνύο ιεκθαδέλεο θαη 
ζηελ πεξίπησζε θαξθίλνπ



 Η δηάγλσζε κπνξεί λα ηεζεί κε επηηπρία κε βάζε ηα 

θιηληθά θαη απεηθνληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζηάδην Ι 

(98%) θαη ην ζηάδην ΙΙ (89%)

 Βηνςία δελ απαηηείηαη ζε:

Αζζελήο ρσξίο ηζηνινγηθή επηβεβαίσζε

ATS/ERS/WASOG Statement on Sarcoidosis 1999

ύλδξνκν Löfgren ζε γξήγνξε θαη απηόκαηε ύθεζε

CD4+/CD8+>3,5

Panda sign θαη Lamda sign  



Γηάγλσζε

 πκβαηή θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή εηθόλα

 Ιζηνινγηθή ηεθκεξίσζε κε ηπξνεηδνπνηεκέλνπ θνθθηώκαηνο

 Απνθιεηζκόο ινίκσμεο ή άιιεο λόζνπ, κε παξόκνηα θιηληθή θαη 

ηζηνινγηθή εηθόλα

 Δελ ππάξρεη δηαγλσζηηθή (gold standard) δνθηκαζία

 Η αλεύξεζε κε ηπξενεηδνπνηνύκελσλ θνθθησκάησλ ζε έλα 

όξγαλν πρ δέξκα δελ ζέηεη ηε δηάγλσζε ζαξθνείδσζεο



Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε

Baughman RP et al. Lancet 2003;361:1111-1118



Έιεγρνο ξνπηίλαο

 Ιζηνξηθό έθζεζεο

 Φπζηθή εμέηαζε

 Αθηηλνγξαθία ζώξαθα

 πηξνκέηξεζε θαη Γηάρπζε

 Γεληθή αίκαηνο

 Βηνρεκηθόο έιεγρνο (αζβέζηην, ηξαλζακηλάζεο, 
αιθαιηθή θσζθαηάζε, νπξία, θξεαηηλίλε

 Γεληθή νύξσλ

 ΗΚΓ

 Οθζαικνινγηθή εμέηαζε

 Mantoux



Γνθηκαζίεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο

 Σππηθά αλεπξίζθεηαη πεξηνξηζηηθνύ ηύπνπ δηαηαξαρή ηεο 

αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ειάηησζε ηεο δηάρπζεο

 Μπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ:

 Τπνμπγνλαηκία αξρηθά ζηελ άζθεζε, κεηά θαη ζηελ εξεκία

 Βξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα παξαηεξείηαη ζην 20%

• Απόθξαμε

• Πεξηνξηζκόο

• Διάηησζε δηάρπζεο

• πλδπαζκόο

• Φπζηνινγηθή ζπηξνκέηξεζε



Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε

 95% είραλ πλεπκνληθή λόζν

 50% είραλ και εμσζσξαθηθή 

λόζν ηαπηόρξνλα

 2% είραλ μόνο εμσζσξαθηθή 

λόζν

Baughman RP et al. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:1885-9

736 αζθενείρ με ιζηολογικά 

επιβεβαιωμένη νόζο



Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε

 Γέξκα

 Νεπξηθό ζύζηεκα

 Μπνζθειεηηθό ζύζηεκα

 Οθζαικόο

 Μεηαβνιηζκόο αζβεζηίνπ

 Καξδηά

 Πλεπκνληθή ππέξηαζε



Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε

 Οη πξώηεο πεξηγξαθέο ηεο αξθνείδσζεο αθνξνύζαλ δεξκαηηθή πξνζβνιή

 25% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε εκθαλίδνπλ δεξκαηηθή εληόπηζε

 Η δεξκαηηθή εληόπηζε ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηην απσή ηεο λόζνπ

 Καηά ηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ ην δέξκα κπνξεί λα απνηειεί ηε μοναδική ηεο 
εληόπηζε 

 10-15% ησλ βιαβώλ εκθαλίδνπλ θλεζκό

 Η παξνπζία δεξκαηηθώλ βιαβώλ νδεγεί ζε πην γξήγνξε δηάγλσζε



Μη ειδικέρ εκδηλώζειρ

 Οδώδεο εξύζεκα

Διδικέρ εκδηλώζειρ

(ηζηνινγηθά πεξηέρνπλ θνθθηώκαηα)

 Υεηκεηινεηδήο ιύθνο

 αξθνείδσζε νπιώλ

 Πιάθεο

 Κειηδνβιαηηδώδεο εμάλζεκα

 Τπνδόξηα νδίδηα

 Φσξηαζηθή κνξθή

 Ιρζύσζε

 Διθώδεο αξθνείδσζε

 Δξπζξνδεξκηθή αξθνείδσζε

 Αισπεθία

Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε



Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε

Οδώδες ερύζεκα

 Δξπζξά, επαίζζεηα νδίδηα πνπ εμειίζζνληαη ζε 
θπαλά θαη ππνρσξνύλ ρσξίο νπιέο, αηξνθία ή 
έιθε

 Τπνδεξκαηίηηδα

 Πξνζβνιή ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ησλ θάησ 
άθξσλ

 Σν ζύλδξνκν Löfgren ζπλδέεηαη κε θαιή 
πξόγλσζε

 Πνιύ ζπρλό ζηε θαλδηλαβία

 Τπνρσξεί ζε ιίγνπο κήλεο





Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε

Οδώδες ερύζεκα

Αίηια

Σπρλά

 Ιδηνπαζέο (σο 55%)

 Λνηκώμεηο: ζηξεπηνθνθθηθή θαξπγγίηηδα (28-48%), πεξζίληα, 

κπθόπιαζκα, ριακύδηα, ηζηόπιαζκα, κπθνβαθηεξίδηα

 αξθνείδσζε (11-25%)

 Φάξκαθα (3-10%): αληηβηνηηθά (ακνμπθηιιίλε), αληηζπιιεπηηθά

 Δγθπκνζύλε (2-5%)

 Νόζνη εληέξνπ: εληεξίηηδα, ειθώδεο θνιίηηδα

Σπάληα (<1%)

 Λνηκώμεηο: HSV, EBV, HBV, HCV, HIV, ζύθηιε, 

ςηηηάθσζε,ζαικνλέιια, Bartonella, ακνηβάδα

 Νενπιάζκαηα



Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε

Χεηκεηιοεηδής ιύθος

 Κπαλέο, ζθιεξέο πιάθεο 

θαη νδίδηα 

 Μύηε, παξεηέο, ρείιε, 

απηηά, δάρηπια

 Γπλαίθεο >40 εηώλ, 

Αθξνακεξηθαλνί

 Πηζαλή δηάβξσζε 

ρόλδξσλ θαη νζηώλ

 εκείν ρξνληόηεηαο θαη 

θαθήο πξόγλσζεο

Marchell RM et al. Clin Dermatol 2007;25:295-302

Fernandez-Faith E et al. Clin Dermatol 2007;25:276-287



Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε

Πιάθες θαη βιαηίδες

Βλαηίδερ

 ε πην ζπρλή εηδηθή κνξθή 

δεξκαηηθήο αξθνείδσζεο

 εληνπίδνληαη ζην πξόζσπν, 

ην ιαηκό 

Πλάκερ

 εληνπίδνληαη ζηα άθξα, ηελ 

πιάηε, ην πξόζσπν θαη ην 

θεθάιη

 εξπζξέο ή θαθενεηδείο, 

ζηξνγγπιέο ή σνεηδείο

 είλαη >5mm, εκθαλίδνπλ 

βαζύηεξε δηήζεζε, 

εληνλόηεξν εξύζεκα θαη 

ζπλδένληαη κε ρξόληα λόζν

Marchell RM et al. Clin Dermatol 2007;25:295-302

Fernandez-Faith E et al. Clin Dermatol 2007;25:276-287



Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε

Οσιές

 Δκθάληζε δεξκαηηθήο 

αξθνείδσζεο ζηνλ ηζηό 

νπιώλ

 πρλόηεηα σο 29% ηεο 

δεξκαηηθήο αξθνείδσζεο

 Μπνξεί λα πξνεγνύληαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο 

ζπζηεκαηηθήο λόζνπ

 Μπνξεί λα απνηεινύλ ην 

κνλαδηθό εύξεκα ηεο λόζνπ

 πρλά ππνρσξνύλ αξγά, 

ρσξίο ζεξαπεία

Marchell RM et al. Clin Dermatol 2007;25:295-302

Fernandez-Faith E et al. Clin Dermatol 2007;25:276-287



Γεξκαηηθή Σαξθνείδσζε

σζτέηηζε κε ζσζηεκαηηθή προζβοιή

 Οδώδεο εξύζεκα: Καιή πξόγλσζε, απηόκαηε ύθεζε

 Κειίδεο, βιαηίδεο: Ληγόηεξν ζνβαξή λόζνο

 Τπνδόξηα νδίδηα: Ππιαία ιεκθαδελνπάζεηα

 Υεηκεηινεηδήο ιύθνο: Υξόληα λόζνο

 Πιάθεο: Υξόληα λόζνο



Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο 

 Πεξηγξάθεθε ην 1905

 Κιηληθή πξνζβνιή ζην 5-15% ησλ αζζελώλ

 1/3 ησλ αζζελώλ εκθαλίδεη πνιιαπιέο αιινηώζεηο

 2/3 ησλ αζζελώλ έρνπλ απηνπεξηνξηδόκελε κνλνθαζηθή λόζν

 πάληα ε Ν απνηειεί ηελ αξρηθή εθδήισζε

 Θνηηόηηηα 10%



Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο

Δθδειώζεης

 Πξνζβνιή θξαληαθώλ λεύξσλ

 Οίδεκα ζειήο

 Άζεπηε κεληγγίηηδα

 Τδξνθέθαινο

 Δλδνεγθεθαιηθέο κάδεο

 Δπηιεπηηθέο θξίζεηο

 Φπρηαηξηθέο εθδειώζεηο

 Πξνζβνιή λσηηαίνπ κπεινύ

 Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα

 Πξνζβνιή ζθειεηηθώλ κπώλ

Baughman RP et al . Lancet 2003;361:1111-1118



Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο

Προζβοιή θραληαθώλ λεύρωλ

 Οθείιεηαη ζε θνθθηώκαηα λεύξσλ, απμεκέλε ελδνθξαληαθή πίεζε ή 

θνθθησκαηώδε κεληγγίηηδα

 Δίλαη ε πην ζπρλή εθδήισζε ηεο Ν

 Πάξεζε πποζωπικού πεξηθεξηθνύ ηύπνπ (έηεξν- ή ακθνηεξόπιεπξε)

 Πξνζβνιή οπηικού λεύξνπ (εηεξόπιεπξε, ρξόληα ή νμεία)

 Πξνζβνιή γλωζζοθαπςγγικού λεύξνπ

 Πξνζβνιή ακοςζηικού λεύξνπ 

 ύλδξνκν Heerfordt: πξνζβνιή θξαληαθνύ λεύξνπ (VII), ξαγνεηδίηηδα, 

δηόγθσζε παξσηίδσλ, ππξεηόο

 ύλδξνκν Horner



Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο

Προζβοιή οπηηθού λεύροσ

Hoitsma E et al. Lancet Neurol 2004;3:397-407



Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο

Πξνζβνιή ππνζαιάκνπ-ππόθπζεο Πξνζβνιή ζθιεξήο κήληγγαο

Vinas FC et al. J Clin Neuroscience 2001;8:505-513



Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο

Τδξνθέθαινο

Πξνζβνιή ΝΜ

Vinas et al. J Clin Neuroscience 2001;8:505-513

Smith JK et al. AJR 2004;182:289-295



Σαξθνείδσζε Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο

Δηάγλσζε

 MRI

 ΔΝΤ: ↑θπηηάξσλ, ↑ ιεπθώκαηνο,↓ ζαθράξνπ, ↑ACE, ↑IgGΔΝΤ/IgG νξνύ, 
↑CD4/CD8

 ΗΔΓ

 ΗΔΜ

Πξόγλσζε

 2/3 αζζελώλ απαληνύλ ζηε ζεξαπεία

 Πξνζβνιή θξαληαθώλ λεύξσλ, ζθιεξήο κήληγγαο, πεξηθεξηθώλ λεύξσλ: θαιή 
πξόγλσζε

 Δλδνεγθεθαιηθέο κάδεο, πδξνθέθαινο: πνιιέο ππνηξνπέο, θαθή απάληεζε ζηε 
ζεξαπεία

 Αιινηώζεηο ΔΝΤ ζπλδένληαη κε θαθή πξόγλσζε



Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο

 Κιηληθέο εθδειώζεηο από ηηο απθπώζειρ ππάξρνπλ ζην 14%

ησλ αζζελώλ θαηά ηελ πξώηε εκθάληζε ηεο λόζνπ θαη ζην 38%

αξγόηεξα

 Κιηληθέο εθδειώζεηο από ηνπο μύερ και ηα οζηά ππάξρνπλ ζε 

<1% ησλ αζζελώλ θαηά ηελ πξώηε εκθάληζε ηεο λόζνπ θαη ζην 

5-13% αξγόηεξα

 Η πξνζβνιή κπνξεί λα είλαη ππνθιηληθή



Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο

Αρζρώζεης

Ομεία αξζξίηηδα

 πλήζσο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλδξόκνπ Löfgren

 Σν ζύλδξνκν Löfgren δελ ππνηξνπηάδεη θαη έρεη εμαηξεηηθή πξόγλσζε

 Μπνξεί λα είλαη κεηαλαζηεπηηθή, δηαιείπνπζα ή πξννδεπηηθή

Χξόληα αξζξίηηδα

 Δκθαλίδεηαη ζην 0,2% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε

 πλήζσο ζπλππάξρεη κε δεξκαηηθή λόζν

 Μεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο αξζξώζεηο πξνζβάιινληαη ζπκκεηξηθά

 Οη πεξηαξζξηθέο εθδειώζεηο είλαη ζπρλέο



Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο

Μύες

 πλήζσο ε πξνζβνιή είλαη αζπκπησκαηηθή θαη ππνρσξεί απηόκαηα

 Κνθθηώκαηα αλεπξίζθνληαη ζην 50-80% ησλ αζζελώλ

 Μπνξεί λα εθδεισζεί σο πνιπκπνζίηηδα, νδίδηα ή ρξόληα πξννδεπηηθή 
κπνπάζεηα

 Οη αλαπλεπζηηθνί κύεο κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ

 Γηάγλσζε: ζπηλζεξνγξάθεκα κε γάιιην, MRI

 Σν ΗΜΓ κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθό

 Η λεπξνπάζεηα κηθξώλ ηλώλ είλαη ζπρλό αίηην θόπσζεο ζηνπο αζζελείο 
κε αξθνείδσζε

Moore SL et al.Radiographics 2003;23:1389-1399



Μπνπάζεηα ζηε Σαξθνείδσζε

Hoitsma E et al. Lancet Neurol 2004;3:397-407



Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο

Οζηά

 πλήζσο εθδειώλεηαη ζε αζζελείο 
κε γλσζηή λόζν θαη ζπλδέεηαη κε 
ρξνληόηεηα

 Ηιηθία 30-50 έηε, πην ζπρλά ζηε 
καύξε θπιή

 πλήζσο αζπκπησκαηηθή, κπνξεί 
όκσο λα ππάξρεη πόλνο

 Πην ζπρλά πξνζβάιινληαη ηα νζηά 
ησλ άθξσλ, ηεο ιεθάλεο, ην θξαλίν 
θαη νη ζπόλδπινη



Σαξθνείδσζε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο

Οζηά

Vagal AS et al. Clin Dermatol 2007;25:312-325

Moore SL et al.Radiographics 2003;23:1389-1399



Σαξθνείδσζε νθζαικώλ

 25-60% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε

 Ηιηθία: 20-30 θαη 50-60

 Πην ζπρλή ζηηο γπλαίθεο

 Μπνξεί λα απνηειεί ην ππώηο 
ζύμπηωμα ηεο λόζνπ

 Η πξνζβνιή ηνπ νπίζζηνπ ηκήκαηνο 
ηνπ νθζαικνύ ζπλνδεύεηαη ζπρλά από 
ζπκκεηνρή ηνπ ΚΝ

Ohara K et al. Eur Respir Mon 2005;32:196



Σαξθνείδσζε νθζαικώλ

Ραγοεηδίηηδα

Πξόζζηα
 Οξεία: πόλνο, θσηνθνβία, δαθξύξξνηα, εξπζξόηεηα, αζπκπησκαηηθή

 πλήζσο ζηα πιαίζηα ηνπ ζ. Löfgren

 Η πην ζπρλή εθδήισζε από ηνπο νθζαικνύο

 Η σπόνια θνθθησκαηώδεο ξαγνεηδίηηδα εκθαλίδεη ζπρλά εμηδξώκαηα 
ζηνλ θεξαηνεηδή, έρεη ύπνπιε έλαξμε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
γιαύθσκα θαη θαηαξξάθηε

Οπίζζηα

 Απαληάηαη ζην 28% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε νθζαικνύ

 ρεηίδεηαη κε νεςπολογική ζςμμεηοσή ζην ¼ ησλ πεξηπηώζεσλ

 Μπνξεί λα είλαη αζςμπηωμαηική ή λα εθδεισζεί κε ζνιή όξαζε

 Η θινπνξναγγεηνγξαθία είλαη ε εμέηαζε εθινγήο

 Δπηπινθέο: θαηαξξάθηεο, θπζηηθό νίδεκα σρξάο, γιαύθσκα, 
λεναγγείσζε θαη απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο



Σαξθνείδσζε νθζαικώλ

Ραγοεηδίηηδα

Α. Κνθθησκαηώδεο ηξηδνθπθιίηηδα κε νδίδηα ηνπ Koeppe ζην έζσ ρείινο ηεο ίξηδαο

Β. Δμηδξώκαηα θεξαηνεηδνύο

Rothova A. Br J Ophalmol 2000;84:110-116



Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε

Μεηαβοιηζκός ηοσ αζβεζηίοσ

 Σα ελεξγνπνηεκέλα ΜΦ παξάγνπλ 1,25-δηπδξνμπβηηακίλε D (πνπ 
θπζηνινγηθά παξάγεηαη ζηνπο λεθξνύο), πνπ απμάλεη ηελ απνξξόθεζε 
ηνπ Ca++ ζην έληεξν

 11% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε έρνπλ ππεξαζβεζηηαηκία

 Η ππεξαζβεζηηαηκία είλαη ζπλήζσο παξνδηθή ζηελ ππνμεία λόζν θαη 
επηκέλνπζα ζηε ρξόληα

 Σα επίπεδα ηνπ Ca++ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ηαθηηθά

 πκπηώκαηα ππεξαζβεζηηακίαο: πνιπνπξία, πνιπδηςία, ιήζαξγνο, 
δπζθνηιηόηεηα, θαηάζιηςε 



Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε

Μεηαβοιηζκός ηοσ αζβεζηίοσ

 Η ςπεπαζβεζηιοςπία είλαη 3 θνξέο ζπρλόηεξε από ηελ 
ππεξαζβεζηηαηκία

 Η ππεξαζβεζηηαηκία ζπλππάξρεη πάληα κε ππεξαζβεζηηνπξία

 Η ππεξαζβεζηηνπξία είλαη πην ζπρλή ζε άληξεο

 Ο κεραληζκόο ηεο ππεξαζβεζηηνπξίαο, όηαλ δε ζπλππάξρεη 
ππεξαζβεζηηαηκία, είλαη αζαθήο

 λεθξνιηζίαζε: 1-3%

 λεθξηθή αλεπάξθεηα: εμαηξεηηθά ζπάληα



Σαξθνείδσζε Καξδηάο

Δπηδεκηοιογία

 Πξώηε πεξηγξαθή ην 1929

 Κιηληθά εκθαλήο ζην 5% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε

 ε λεθξνηνκηθά παξαζθεπάζκαηα ζην 20-27% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε 
ζηηο ΗΠΑ θαη ζην 58% ζηελ Ιαπσλία

 Η πνξεία ησλ θαξδηαθώλ θαη ησλ πλεπκνληθώλ εθδειώζεσλ δελ ηαπηίδεηαη

 Η κεκνλσκέλε πξνζβνιή θαξδηάο είλαη ζπάληα

 πρλή ζε λένπο



Σαξθνείδσζε Καξδηάο

Κιηληθές Δθδειώζεης

Δκδήλωζη Ιζηολογικό ςπόβαθπο

Αζπκπησκαηηθά θνθθηώκαηα Κνθθηώκαηα κπνθαξδίνπ

Γηαηαξαρέο αγσγηκόηεηαο Κνθθηώκαηα ή ίλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αγσγηκόηεηαο

Κνιπηθέο αξξπζκίεο Γπζιεηηνπξγία ησλ θνηιηώλ, ΠΑΤ, πξνζβνιή 

κπνθαξδίνπ

Αλεπάξθεηα κηηξνεηδνύο Γπζιεηηνπξγία ζεινεηδώλ κπώλ

Κνηιηαθά αλεπξύζκαηα Ίλσζε κπνθαξδίνπ

Κνηιηαθέο ηαρπαξξπζκίεο Κνθθηώκαηα ή νπιέο κπνθαξδίνπ

πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα Αλαδηακόξθσζε ηεο θαξδηάο ιόγσ θιεγκνλήο ή 

ίλσζεο

Πεξηθαξδηαθή ζπιινγή ή ίλσζε Φιεγκνλή, ίλσζε ή πγξό ζην πεξηθάξδην



Σαξθνείδσζε Καξδηάο

Κιηληθές Δθδειώζεης

Bargout R, Kelly RF. Int J Cardiol 2004;97:173-182



Σαξθνείδσζε Καξδηάο

Δληόπηζε

Bargout R, Kelly RF. Int J Cardiol 2004;97:173-182



Σαξθνείδσζε Καξδηάο

Γηάγλωζε

 ΗΚΓ
50% ησλ αζζελώλ κε ζπζηεκαηηθή αξθνείδσζε

Με-εηδηθέο δηαηαξαρέο επαλαπόισζεο, αξξπζκίεο, δηαηαξαρέο αγσγηκόηεηαο, ςεπδήο 

εηθόλα εκθξάγκαηνο

 Holter

Η παξνπζία >100 PVC/d έρεη επαηζζεζία 67% θαη εηδηθόηεηα 62% γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

αξθνείδσζεο Καξδηάο 

 Ηρσθαξδηνγξάθεκα
Πάρπλζε ησλ ηνηρσκάησλ, ηδίσο ηνπ ΜΚΓ κε αζύκκεηξε ππεξηξνθία, νπιέο, αλεπξύζκαηα

Oη δηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο θαη ε ειάηησζε ηνπ πάρνπο ηεο βαζηθήο κνίξαο ηνπ ΜΚΔ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε Σαξθνείδσζε Καξδηάο



Σαξθνείδσζε Καξδηάο

Γηάγλωζε

 Ραδηντζνηνπηθέο κειέηεο

Θάιιην-201: ειιείκκαηα πιήξσζεο ζηελ εξεκία πνπ κηθξαίλνπλ ζηελ θόπσζε (επξήκαηα 
κε εηδηθά)

Γάιιην-67, Σερλήηην-99m: πξόζιεςε ζηηο πεξηνρέο ηεο θιεγκνλήο

 MRI
Αλίρλεπζε δνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δηαηαξαρώλ 

 PET

 ηεθαληνγξαθία

 Ηιεθηξνθπζηνινγηθή κειέηε

 Βηνςία κπνθαξδίνπ 
πλήζσο από RV

Κνθθηώκαηα ζην 20-50% ησλ πεξηπηώζεσλ θιηληθά δηαγλσζκέλεο αξθνείδσζεο Καξδηάο



Σαξθνείδσζε Καξδηάο

Γηαγλωζηηθά Κρηηήρηα

 Ιζηνινγηθή δηάγλσζε.                                             

Με βηνςία κπνθαξδίνπ

 Κιηληθή δηάγλσζε.

Αλ ππάξρεη ηζηνινγηθή 
δηάγλσζε ζε εμσθαξδηαθή 
ζέζε, ε θαξδηαθή 
αξθνείδσζε ζεσξείηαη 
πηζαλή όηαλ ππάξρνπλ ην 1ν

θαη 1 από ηα θξηηήξηα 2-5

Shimada T et al. Am J Med 2001;110:520-527

Butany J et al. Cardiovasc Pathol 2006;15:222-227



Σαξθνείδσζε Καξδηάο

Γηαγλωζηηθά Κρηηήρηα

1. RBBB, απόθιηζε ηνπ άμνλα πξνο ηα αξηζηεξά, Κ-Κ απνθιεηζκόο, 
θνηιηαθή ηαρπθαξδία, πξώηκεο θνηιηαθέο ζπζηνιέο, παζνινγηθά Q ή 
δηαηαξαρέο ηνπ ST-T, ζην ΗΚΓ

2. Παζνινγηθή θίλεζε ησλ ηνηρσκάησλ, ηνπηθή ειάηησζε ηνπ πάρνπο ή 
δηάηαζε ηεο LV ζην ερσθαξδηνγξάθεκα

3. Έιιεηκκα πιήξσζεο ζην scan κε 201Tl, ή παζνινγηθή ζπγθέληξσζε 
ζην scan κε 67Ga ή 99mTc

4. Παζνινγηθέο ελδνθαξδηαθέο πηέζεηο, ρακειή παξνρή, παζνινγηθή 
θίλεζε ηνηρσκάησλ ή ρακειό θιάζκα εμώζεζεο ηεο LV ζηνλ 
θαζεηεξηαζκό

5. Γηάκεζε ίλσζε ή θπηηαξηθή δηήζεζε ζηε βηνςία κπνθαξδίνπ, αθόκε 
θαη αλ ηα επξήκαηα είλαη κε εηδηθά

Shimada T et al. Am J Med 2001;110:520-527



Σαξθνείδσζε Καξδηάο

Πρόγλωζε

 Θλεηόηεηα: 40% ζε 5 ρξόληα, 55% ζε 10 ρξόληα  

 Παξάγνληεο θηλδύλνπ: CHF, NYHA, ηεινδηαζηνιηθή δηάκεηξνο 
LV, επηκέλνπζα θνηιηαθή ηαρπθαξδία

 Η πξνζβνιή ηεο θαξδηάο επζύλεηαη γηα

 3-50% ησλ ζαλάησλ από αξθνείδσζε ζηηο ΗΠΑ

 85% ησλ ζαλάησλ από αξθνείδσζε ζηελ Ιαπσλία



Πλεπκνληθή Υπέξηαζε ζηε Σαξθνείδσζε 

Δπηδεκηοιογία

 1-28% ησλ αζζελώλ κε αξθνείδσζε

 73,8% ησλ αζζελώλ ζε ιίζηα γηα κεηακόζρεπζε πλεύκνλα

 mPAP: αλεμάξηεηνο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα αζζελείο ζε ιίζηα 

γηα κεηακόζρεπζε πλεύκνλα

 Πλεπκνληθή ππέξηαζε κπνξεί λα ππάξρεη αλεμάξηεηα από ηελ 

έθηαζε ηεο πλεπκνληθήο πξνζβνιήο 

Diaz-Guzman E et al. Clin Chest Med 2008;29:549



Πλεπκνληθή Υπέξηαζε ζηε Σαξθνείδσζε

Πηζαλοί παζοθσζηοιογηθοί κεταληζκοί

Corte TJ et al. Respirology 2011;16:69-77



Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε

Ληγόηεξν ζπρλέο εθδειώζεης

Αλώηεξν αλαπλεπζηηθό

 Δθηππηνεηδήο κύηε

 Απόθξαμε αλώηεξσλ αεξαγσγώλ

 Ρηληθή ζπκθόξεζε

 Παξαξξηλνθνιπίηηδα

 Sleep apnoea

Σηνκαηνθάξξπγγαο

 αξθνείδσζε ακπγδαιώλ θαη γιώζζαο

 Πεξηνδνληηθή πξνζβνιή

 ύλδξνκν Melkersson-Rosenthal

Αηκνπνηεηηθό ζύζηεκα

 Τπνγακκαζθαηξηλαηκία

 Λεκθνίδεκα

 Λεπθνπελία

 Δθηεηακέλε ιεκθαδελνπάζεηα

 Ιδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθύξα

 Αλαηκία

Ελδν-/Έμσ-θξηλείο αδέλεο

 Μάδα ζπξενεηδνύο

 Θπξενεηδίηηδα

 Ξεξνζηνκία-μεξνθζαικία

Νεθξνί

 Νεθξαζβέζησζε-λεθξνιηζίαζε

 πεηξακαηνλεθξίηηδα

 Γηάκεζε λεθξίηηδα

 IgA λεθξνπάζεηα

 Αγγεηίηηδα

Ήπαξ

 Κνθθησκαηώδεο επαηίηηδα

 Ίθηεξνο

 Κίξξσζε-ΠΤ

 πιελνκεγαιία

Κνηιηαθή Σαξθνείδσζε

 Ηπαηνκεγαιία

 πιελνκεγαιία

 Πξνζβνιή κπεινύ ησλ νζηώλ

 Τπεξαζβεζηηαηκία

 Λεκθαδελνπάζεηα

Γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα

 Μάδα παγθξέαηνο

 Πξνζβνιή ζηνκάρνπ

 Πξνζβνιή εληέξνπ

 θσιεθνεηδίηηδα

Γελλεηηθό ζύζηεκα

 Πξνζβνιή σνζεθώλ

 Μεηξνξξαγία

 Μάδα νζρένπ

 Δπηδηδπκίηηδα

 Γηαιείπνπζα αδσνζπεξκία





Παξαθνινύζεζε

 Δθηίκεζε θάζε 3-6 κήλεο ηα πξώηα 2 ρξόληα

 Αλ ύθεζε, παξαθνινύζεζε γηα 3 ρξόληα

 ηάδην Ι: παξαθνινύζεζε θάζε ρξόλν

 ηάδην ΙΙ-IV : ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηνπιάρηζηνλ 

θάζε ρξόλν

 Δμσπλεπκνληθή λόζνο: καθξνρξόληα  παξαθνινύζεζε 

Η παξαθνινύζεζε είλαη πην ζηελή όηαλ ύθεζε 

είλαη απνηέιεζκα ιήςεο θνξηηθνεηδώλ, απ΄ ό,ηη 

όηαλ είλαη απηόκαηε



Πνξεία Σαξθνείδσζεο

 Απηόκαηε ύθεζε ζηα 2/3 ησλ αζζελώλ

 Υξόληα ή πξννδεπηηθή λόζνο ζην 10-30%

 νβαξή εμσπλεπκνληθή πξνζβνιή ζην 4-7% (θαηά ηελ 

εθδήισζε, ↑ θαηά ηελ πνξεία)

 Μόληκεο βιάβεο (πλεπκνληθέο θαη εμσπλεπκνληθέο ζην 10-20%)

 Θλεηόηεηα 1-5% (αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ΚΝ, θαξδηά)

ATS. Am J Respir Crit Care Med 1999;160:736-755

>85% ησλ απηόκαησλ πθέζεσλ κέζα ζε 2 ρξόληα από εκθάληζε

Σε απηόκαηε ύθεζε ε πηζαλόηεηα ππνηξνπήο είλαη 2-8%

Σε θαξκαθεπηηθή ύθεζε πηζαλόηεηα ππνηξνπήο είλαη 16-74% όηαλ 

ειαηησζεί ή δηαθνπεί ε ζεξαπεία



Χπόνια ή πποοδεςηική νόζορ ζςσνόηεπα όηαν:

 Υεηκεηινεηδήο ιύθνο

 Υξόληα ξαγνεηδίηηδα

 Ηιηθία εκθάληζεο>40

 Υξόληα ππεξαζβεζηηαηκία

 Νεθξαζβέζησζε

 Μαύξε θπιή

 Πξννδεπηηθή πλεπκνληθή λόζνο

 Πξνζβνιή ξηληθνύ βιελλνγόλνπ

 Οζηηθέο θύζηεο

 Πξνζβνιή λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο

 Πξνζβνιή κπνθαξδίνπ

 Υξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

Πνξεία Σαξθνείδσζεο



 Ομεία: ύθεζε κέζα ζε 2-5 ρξόληα, ππνιεηκκαηηθέο 

βιάβεο ιόγσ ίλσζεο θαη όρη θιεγκνλήο

 Υξόληα: επηκέλεη >5 ρξόληα από ηε δηάγλσζε 

 Αλζεθηηθή: ρξόληα πνπ επηδεηλώλεηαη παξά ηε 

ζεξαπεία

Baughman et al. Clin Chest Med 2008;29:533-548

Πνξεία Σαξθνείδσζεο



Δξσηήκαηα πξηλ απνθαζηζηεί ε έλαξμε 

ζεξαπείαο

 Έρεη ν αζζελήο ζπκπηώκαηα;

 Μπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηνπηθή ζεξαπεία;

 Δίλαη ε λόζνο απεηιεηηθή γηα ηε δσή;

 Έρεη ε λόζνο ρξόληα κνξθή;

 Τπάξρεη αληέλδεημε γηα θάπνηα εηδηθή ζεξαπεία; 

Baughman RP et al. Eur Respir Monogr 2005;32:301



Θέζεηο Οκνθσλίαο

Πόηε δίλνπκε ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή;

Σαθήο έλδεημε ζε:
 Καξδηαθή λόζν

 Νόζν ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο

 Οθζαικηθή λόζν πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηνπηθή ζεξαπεία

 Τπεξαζβεζηηαηκία

Οη πεξηζζόηεξνη γηαηξνί πηζηεύνπλ όηη πξέπεη λα δνζεί ζε:
 Πξννδεπηηθή, ζπκπησκαηηθή πλεπκνληθή λόζν

 Πλεπκνληθέο δηεζήζεηο πνπ επηκέλνπλ ή πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο     
αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε αζπκπησκαηηθό αζζελή

Σα θνξηηθνεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε: 
 πζηεκαηηθή, ζπκπησκαηηθή λόζν



Θέζεηο Οκνθσλίαο

Σρήκα ρνξήγεζεο θνξηηθνεηδώλ

 20-40mg πξεδληδόλεο εκεξεζίσο

 Δπαλεθηίκεζε ζε 1-3 κήλεο

 Με αληαπόθξηζε κπνξεί λα ζεκαίλεη 

ίλσζε 

θαθή ζπκκόξθσζε

αλεπαξθήο δόζε

αληίζηαζε ζηελ θνξηηδόλε

 Απμεκέλε πηζαλόηεηα λα κελ ππάξρεη αληαπόθξηζε κε πην 
παξαηεηακέλν ζρήκα



Θέζεηο Οκνθσλίαο

Σρήκα ρνξήγεζεο θνξηηθνεηδώλ

 Αλ ππάξρεη αληαπόθξηζε ζηαδηαθή ειάηησζε ηεο δόζεο ζηα 5-10mg
εκεξεζίσο

 Διάρηζηε δηάξθεηα ζεξαπείαο: 12 κήλεο

 Η παξαθνινύζεζε ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο
(ηνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα)

 Κάπνηνη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ πνιιέο ππνηξνπέο θαη λα ρξεηαζηνύλ 
καθξάο δηάξθεηαο ρακειή δόζε θνξηηθνεηδώλ

 Σα εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή έρνπλ ακθηιεγόκελε απνηειεζκαηηθόηεηα



Θέζεηο νκνθσλίαο

Τνπηθή ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή δίλεηαη ζε:

 δεξκαηηθέο βιάβεο

 ξαγνεηδίηηδα

 ξηληθνύο πνιύπνδεο

 λόζν ησλ αεξαγσγώλ



Πώο δξνπλ ηα θνξηηθνεηδή;

 Καηαζηνιή γνληδίσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θιεγκνλή (IL-1,-2,-4, 5,-
6,-8,-11,-12,-19,IFN-α, TNF-α, κόξηα πξνζθόιιεζεο)

 Δπαγσγή γνληδίσλ κε αληηθιεγκνλώδε ιεηηνπξγία 
(αληαγσληζηήο ηνπ ππνδνρέα ηεο IL-1)

 Απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο Th1/Th2 αλνζηαθήο απάληεζεο 

Εκπνδίδνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ 

θαη απμάλνπλ ηελ απόπησζε ησλ Τ-ιεκθνθπηηάξσλ



Γηαηί δίλνπκε θνξηηθνεηδή ζηε 

Σαξθνείδσζε;

 ν ζρεκαηηζκόο ησλ θνθθησκάησλ θαζνξίδεη ηελ θιηληθή πνξεία θαη ηελ 
απάληεζε ζηε ζεξαπεία

 ε ίλσζε είλαη απνηέιεζκα ηεο ρξόληαο θιεγκνλήο θαη ηνπ ηζηηθνύ ηξαύκαηνο

 ηα θνξηηθνεηδή είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαζηνιή ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ 
θνθθησκάησλ 

Ωζηόζν…

 ππάξρεη έλαο νπδόο θάησ από ηνλ νπνίν ηα θνξηηθνεηδή δελ είλαη 
απνηειεζκαηηθά

 ε ηαρύηεηα ζρεκαηηζκνύ ησλ θνθθησκάησλ πνηθίιιεη από αζζελή ζε 
αζζελή

 νη δηάθνξνη ηζηνί αληαπνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζηα θνξηηθνεηδή 

Moller DR. J Intern Med 2003;253:31-40



Τα θνξηηθνεηδή ζηε Σαξθνείδσζε

 Η πνξεία ηεο ζαξθνείδσζεο πνηθίιιεη

 Σν πνζνζηό απηόκαησλ πθέζεσλ είλαη πςειό

 Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ησλ θνξηηθνεηδώλ είλαη ζεκαληηθέο

 Σα απώηεξα νθέιε από ηε ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή (πξόιεςε 
πλεπκνληθήο ίλσζεο, βειηίσζε επηβίσζεο) είλαη αζαθή

Επνκέλσο…

 Δθόζνλ είλαη δπλαηό νη αζζελείο κε πξόζθαηε ζαξθνείδσζε θαιό 
ζα ήηαλ λα παξαθνινπζνύληαη ρσξίο λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία 

Grutters JC. Eur Respir J 2006;28:627-636



 149 αζζελείο κε ζαξθνείδσζε θαη πλεπκνληθέο δηεζήζεηο ηέζεθαλ ζε 
παξαθνινύζεζε γηα 6 κήλεο

 33 πήξαλ θνξηηθνεηδή (έληνλα ζπκπηώκαηα)

 58 βειηηώζεθαλ απηόκαηα

 Οη ππόινηπνη 58

είηε πήξαλ θνξηηθνεηδή γηα 18 κήλεο (27 αζζελείο), 

είηε δελ έιαβαλ ζεξαπεία αξρηθά (31 αζζελείο)-ην 20% επηδεηλώζεθαλ  

Από απηνύο όζνη πήξαλ θνξηηθνεηδή εκθάληζαλ  βειηίσζε ησλ 
ζπκπησκάησλ, είραλ θαιύηεξε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία (VC +9%) θαη 
αθηηλνγξαθία ζώξαθα

Thorax. 1996 Mar;51(3):238-47.

British Thoracic Society Sarcoidosis study: effects of long term corticosteroid treatment.

Gibson GJ, Prescott RJ, Muers MF, Middleton WG, Mitchell DN, Connolly CK, Harrison 

BD.

Sarcoidosis Subcommittee of the Research Committee of the British Thoracic Society.

Αλ εμαηξέζνπκε ηνπο αζζελείο πνπ ρξεηάζζεθαλ θνξηηθνεηδή γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο, ζεκαληηθό πνζνζηό (39%) από ηνπο ππόινηπνπο 

εκθάληζαλ απηόκαηε ύθεζε ηνπο επόκελνπο 6 κήλεο.  Όζνη έκεηλαλ ζηαζεξνί 

θαηά ηελ εμάκελε παξαθνινύζεζε σθειήζεθαλ από ηε ζεξαπεία κε 

θνξηηθνεηδή

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gibson%20GJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prescott%20RJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Muers%20MF%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Middleton%20WG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mitchell%20DN%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Connolly%20CK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harrison%20BD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harrison%20BD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


Κορηικοειδή
150 ακαθμνέξ13 RCT, 1066 αζζεκείξ

Αμοζοκαηαζηαληικά 
502 ακαθμνέξ 5 RCT, 164 αζζεκείξ
Χιωνμθίκε (2)
Κοθιμζπμνίκε Α
Μεζμηνελάηε
Πεκημλοθοιιίκε



Κνξηηθνεηδή ζηελ Πλεπκνληθή 

Σαξθνείδσζε

ην ζηάδην ΙΙ θαη ΙΙΙ ηα 
θνξηηθνεηδή per os γηα 
6-24 κήλεο βειηίσζαλ:

 ηελ Α/α ζώξαθα

 ηα ζπκπηώκαηα

 FVC 4,2%

 DLCO 5,7%

Paramothayan S et al. JAMA 2002: 287: 1301-1307





Schutt AC et al.

Respir Med 2010;104:717-23

Κνξηηθνεηδή ζηελ πλεπκνληθή Σαξθνείδσζε



Grutters JC. Eur Respir J 2006;28:627-636

Πόηε ζα δώζνπκε θνξηηθνεηδή;





Εναλλακτικές Θεραπείες

 Methotrexate

 Leflunamide

 Azathioprine

 Cyclophosphamide

 Mycophenolate mofetil

 Thalidomide

 Infliximab

 Hydroxychloroquine

 Minocycline

Cytotoxic Agents Cytokine Modulators

Antimicrobials

Άιινη παξάγνληεο



Μεζνηξεμάηε

 Αλάινγν ηνπ θνιηθνύ νμένο πνπ αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηεο δηπδξν Αλάινγν ηνπ θνιηθνύ νμένο πνπ αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηεο δηπδξν 
θνιηθήο αλαγσγάζεο κε απνηέιεζκα ηελ παξεκπόδηζε ηνπ θνιηθήο αλαγσγάζεο κε απνηέιεζκα ηελ παξεκπόδηζε ηνπ 
πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ DNADNA

 ε ςειέο δόζεηο αλαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ θπηηάξσλ

 ε ρακειέο δόζεηο έρεη αληηθιεγκνλώδε δξάζε (θαηαζηνιή ηεο 
απειεπζέξσζεο TNF, IL-6, -8)

 Ο αθξηβήο ηξόπνο δξάζεο ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θνθθηώκαηνο δελ 
έρεη απνζαθεληζηεί



Μεζνηξεμάηε

 10-15mg εβδνκαδηαίσο καδί κε θνιηθό νμύ

αξθνείδσζε

 ηνπ δέξκαηνο (θαη ρεηκεηινεηδήο ιύθνο)

 ησλ νθζαικώλ

 ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο

 ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο

 ησλ πλεπκόλσλ (νμείεο θαη ρξόληεο κνξθέο)



Ο ξόινο ηεο κεζνηξεμάηεο

 24 αζζελείο έιαβαλ πξεδληδόλε θαη κεζνηξεμάηε (16) 

ή placebo (8)

 Μεζνηξεμάηε: 26→8,3mg/d

 Placebo: 28→16mg/d (p<0,01)

 Η κεζνηξεμάηε νδήγεζε ζε κεγαιύηεξε κείσζε ησλ 

θνξηηθνεηδώλ ζε 12 κήλεο

Ωζηόζν….

 Γελ ππήξρε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε PFTs θαη 

ζπκπηώκαηα

 Μόλν 15 αζζελείο νινθιήξσζαλ ηε κειέηε

Baughman RP et al. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2000;17:60-6



Ο ξόινο ηεο κεζνηξεμάηεο

Schutt AC et al. Respir Med 2010;104:717-23



Αδαζεηνπξίλε

 Υδξνιύεηαη ζην αίκα ζε 6Υδξνιύεηαη ζην αίκα ζε 6--κεξθαπηνπνπξίλε, πνπ κεξθαπηνπνπξίλε, πνπ 
είλαη αλάινγν ησλ πνπξηλώλ, εκπνδίδεη ηε ζύλζεζε είλαη αλάινγν ησλ πνπξηλώλ, εκπνδίδεη ηε ζύλζεζε 
DNA/RNA, DNA/RNA, θαηαζηέιιεη θπξίσο ηελ θπηηαξηθή αλνζίαθαηαζηέιιεη θπξίσο ηελ θπηηαξηθή αλνζία

 2mg/kg/d

 Υξεζηκνπνηείηαη ζε:
Υξόληεο κνξθέο αξθνείδσζεο κε ζηόρν ηελ ειάηησζε ησλ 
θνξηηθνεηδώλ

αξθνείδσζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 
θνξηηθνεηδή

 Ληγόηεξν επαηνηνμηθή από ηε κεζνηξεμάηε



Κπθινθσζθακίδε

 Αιθπινπνηεηηθόο παξάγσλ πνπ εκπνδίδεη ηε ζύλζεζε Αιθπινπνηεηηθόο παξάγσλ πνπ εκπνδίδεη ηε ζύλζεζε 

ηνπ ηνπ DNADNA

 50-150mg/d per os

 500-1500mg θάζε 2-4 εβδνκάδεο iv

 ε αλζεθηηθή λόζν ηδίσο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο

 Λεπθνπελία, γαζηξεληεξηθά ζπκπηώκαηα, θπζηίηηδα, θαξθίλνο



Λνηπά αλνζνθαηαζηαιηηθά

Leflunomide

 Αλαζηέιιεη ηε ζύλζεζε ησλ Αλαζηέιιεη ηε ζύλζεζε ησλ 
ππξηκηδηλώλ θαη ηνλ ππξηκηδηλώλ θαη ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό ησλ Σπνιιαπιαζηαζκό ησλ Σ--
ιεκθνθπηηάξσλιεκθνθπηηάξσλ

 Αλνζνθαηαζηαιηηθόο-
αλνζνηξνπνπνηεηηθόο 
παξάγνληαο γηα RA

 ε πλεπκνληθή θαη νθζαικηθή 
λόζν

Mycophenolate mofetil

 Eθιεθηηθόο αλαζηνιέαο ηεο iosine 
5΄-monophsphate dehydrogenase 
II, ελδύκνπ ππεύζπλνπ γηα ηε 
ζύλζεζε ησλ πνπξηλώλ ζηα 
ελεξγνπνηεκέλα ιεκθνθύηηαξα θαη 
καθξνθάγα 

 Αλνζνθαζηαιηηθόο παξάγνληαο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 
κεηακνζρεύζεηο

 ε ζνβαξή λόζν ηνπ λεπξηθνύ 
ζπζηήκαηνο



Αλζεινλνζηαθνί παξάγνληεο

 Υισξνθίλε 500mg/d γηα 6 κήλεο

 Τδξνμπρισξνθίλε 200-400 mg/d

 Παξεκπνδίδνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ αληηγόλνπ από ηα Παξεκπνδίδνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ αληηγόλνπ από ηα 
αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θύηηαξα ζηα Ταληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θύηηαξα ζηα Τ--ιεκθνθύηηαξαιεκθνθύηηαξα

 Δεξκαηηθή Σαξθνείδσζε (4-12 εβδνκάδεο, ζεξαπεία εθινγήο)

 Τπεξαζβεζηηαηκία

 αξθνείδσζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (επηιεγκέλεο 
πεξηπηώζεηο)



Θαιηδνκίδε

Αλαζηέιιεη ηελ παξαγσγή ηνπ TNF-α θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

IL-12. Δίλαη αλνζνηξνπνπνηεηηθόο παξάγνληαο κε αληη-

αγγεηνγελεηηθέο ηδηόηεηεο

50-200mg/d

Σεξαηνγέλεζε, πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα, θαηαζηνιή

Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζαξθνείδσζε: 

Γέξκαηνο θαη βιελλνγόλσλ

ΚΝ 

Πλεύκνλα



Denys BG et al. 

Clin Science 2007;112:201-209

ε αζζελείο κε αξθνείδσζε αλζεθηηθνύο 

ζηα θνξηηθνεηδή έρεη βξεζεί όηη ηα καθξνθάγα 

παξάγνπλ απηόκαηα TNF ζε κεγάιεο 

πνζόηεηεο, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη 

απνηπρία θαηαζηνιήο από ηα θνξηηθνεηδή 





Αληη-TNF παξάγνληεο

Η αλαθεξόκελε βειηίσζε ησλ 

αζζελώλ ήηαλ κηθξή, πρ 

βειηίσζε FVC 2,8%

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Τςειό θόζηνο

Αζαθείο ελδείμεηο –ελδερνκέλσο 

ρξήζηκν ζε λόζν ΚΝ, ζνβαξή 

θόπσζε, νθζαικηθή πξνζβνιή

Grutters JC et al. Eur respir Mon 2009;46:126-154

• Λνηκώμεηο (TBC, Listeria, 

Pneumocystis, Aspergillus)

• Αλνζνινγηθέο δηαηαξαρέο 

(αγγεηίηηδα, νξνλνζία, ΔΛ, άζεπηε 

κεληγγίηηδα

• Καθνήζε λνζήκαηα (ιεκθώκαηα)

• Καξδηαθή αλεπάξθεηα



Σύζηεμα πνώηε γναμμή δεύηενε γναμμή

Πονεηόξ, κοπηενηκμί ηδνώηεξ, 
ανζναιγίεξ, ζύκδνμμμ Löfgren

παναηήνεζε θαη ΜΣΑΦ ζηενμεηδή

Οθζαιμμί μθζαιμμιμγηθή εθηίμεζε ζοζηεμαηηθά ή ημπηθά ζηενμεηδή

ακμζμθαηαζηαιηηθά

Ακώηενμ ακαπκεοζηηθό νηκηθέξ εθπιύζεηξ ζοζηεμαηηθά ή ημπηθά ζηενμεηδή

Υδνμλοπιωνμθίκε

Κανδηά ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή βεμαημδόηεξ, ακηηαννοζμηθά

εμθοηεύζημμξ απηκηδωηήξ, μεηαμόζπεοζε

Δένμα ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή οδνμλοπιωνμθίκε, ζαιηδμμίδε, μεζμηνελάηε, 
ηεηναθοθιίκεξ,laser;

Ήπαν, ζπιήκαξ ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή ακμζμθαηαζηαιηηθά

Νεονηθό ζύζηεμα ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή ακμζμθαηαζηαιηηθά, αθηηκμζεναπεία;

Υπεναζβεζηηαημία, 
οπεναζβεζηημονία

δίαηηα παμειή ζε Ca θεημθμκαδόιε, οδνμλοπιωνμθίκε, ζηενμεηδή

Νεθνμί ζοζηεμαηηθά ζηενμεηδή ακμζμθαηαζηαιηηθά, μεηαμόζπεοζε

Δμσπλεπκνληθή Σαξθνείδσζε



Ομεία λόζνο

Baughman et al. Clin Chest Med 2008;29:533-548



Φξόληα λόζνο

Baughman et al. Clin Chest Med 2008;29:533-548



Ευχαριστώ



Σαξθνείδσζε νθζαικώλ

Βιέθαρα θαη θόγτος

Πξνζβνιή δαθξπΐθώλ αδέλσλ θαη επηπεθπθόηα

 πρλά αζπκπησκαηηθή

 Ξεξνθζαικία, μεξά θεξαηνεπηπεθπθίηηδα, δηπισπία

 Θεξαπεία: ηνπηθά ζηεξνεηδή, έγρπζε κέζα ζηε βιάβε

 Οη δαθξπτθνί αδέλεο πξνζβάιινληαη ζπρλόηεξα ζε γπλαίθεο ηεο καύξεο 

θπιήο

Φιεγκνλώδεο κπνζίηηδα

κπνξεί λα έρεη εηθόλα παξόκνηα κε ηε λόζν ηνπ Graves



Moller DR. J Int Med 2003;253:31-40. 


