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Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 

Άνδρας ηλικίας 60 εηών, ορκωηός λογιζηής 



Αηνκηθφ αλακλεζηηθφ 

 Τπέξηαζε ππφ ινζαξηάλε 100mg qd 

 Τπεξνπξηραηκία ππφ αιινπνπξηλφιε 100mg qd 

 Άζζκα απφ 5 εηίαο ππφ inh. θνπξντθή θινπηηθαδφλε/βηιαληεξφιε θαη  

κνληεινπθάζηε p.o 

 Απφ έηνπο ξηληθή ζπκθφξεζε – αιιεξγηθή ξηλίηηδα 

  

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Άλδξαο 60 εηψλ, νξθσηφο ινγηζηήο 



Παξνχζα λφζνο 

 Απφ 9 κήλνπ έληνλε ζπκπησκαηνινγία ΓΟΠ θαη δπζθαγίαο 

 Πξνζθνκίδεη ελδνζθνπηθφ έιεγρν πεπηηθνχ πνπ είρε γίλεη 6 κήλεο 

πξηλ: 

 

 

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Άλδξαο 60 εηψλ, νξθσηφο ινγηζηήο 

 Γαζηξνζθόπεζε: παλγαζηξίηηδα/βνιβίηηδα, ρξφληα ελεξγφο H. pylori  

            γαζηξίηηδα - έιαβε αγωγή εθρίδωζες 

θιεγκνλψδεο δηήζεκα κε ↑αξηζκό εωζηλνθίιωλ 

 Κνινλνζθόπεζε: αθαηξέζεθαλ κηθξνί πνιχπνδεο Π.Δ (αληφλ, νξζφ)  

ζσιελψδεο αδέλσκα ρακειφβαζκεο δπζπιαζίαο 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Γαζηξεληεξνινγηθφ ηκήκα 

 2ε Γαζηξνζθόπεζε: γαζηξίηηδα/δσδεθαδαθηπιίηηδα 

 Ηζηνινγηθή εμέηαζε: εσζηλνθηιηθή γαζηξίηηδα θαη νηζνθαγίηηδα 

 

 Αξρηθόο αδξόο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: Hct  41.7% 

Hgb 13.9g/dL 

MCV 80.5fl 

WBC 9000/κL 

NEUT 4.9% 

LYM 14.5% 

EOS 37.8% (3400/κL) 

MONO 5.2% 

PLT 271000/κL 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
 

Οξηζκνί: 

 Τπεξεσζηλνθηιηθφ ζχλδξνκν (HyperEosinophilic Syndrome, HES) = 

ππεξεσζηλνθηιία + νξγαληθή βιάβε/δπζιεηηνπξγία ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ νξγάλσλ ποσ αποδίδεηαη ζηελ παξνπζία Eos 

 Πεξηθεξηθή εσζηλνθηιία = εσζηλφθηια (Eos) πεξηθεξηθνχ αίκαηνο (ΡΒ) 

>500/κL 

 Ηζηηθή εσζηλνθηιία (ΖΦ) = δηήζεζε νξγάλνπ ζην νπνίν δελ βξίζθεηαη 

θπζηνινγηθφο αξηζκφο ή ελεξγφηεηα Δνs 

 Τπεξεσζηλνθηιία = ηνπιάρηζηνλ κέηξηνπ βαζκνχ εσζηλνθηιία 

(≥1500/κL) ζε δχν δηαδνρηθέο κεηξήζεηο ζε δηάζηεκα 1 κελφο 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Hσζηλνθηιηθά ζχλδξνκα ζην γαζηπενηεπικό ζύζηημα 

Ερωτόματα για τον γαςτρεντερολόγο 
 
o πρόκειται για παθολογικό ιςτικό ηωςινοφιλύα? 

 
o υπϊρχει πρωτοπαθόσ ηωςινοφιλικό διαταραχό του πεπτικού?  

 
o υπϊρχει δευτεροπαθόσ ηωςινοφιλύα? Ποιο ειναι το υποκεύμενο
 νόςημα?   



Ζσζηλνθηιία ζην βιελλνγφλν ηνπ 

πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

• Σπϊνια ςτον οιςοφϊγο 

 

• Συχνϊ ςε βιοψύεσ εντϋρου 

– Μεγϊλοσ αριθμόσ ςε λεπτό και εγγυσ παχύ ϋντερο 

 

• Ανταπόκριςη ςε ερεθύςματα 
– Εποχιακό διακύμανςη 

– Φλεγμονό  

– Γεωγραφικό κατανομό 



Κξηηήξηα παζνινγηθήο εσζηλνθηιίαο 

ζην πεπηηθφ ζχζηεκα 



Σαμηλφκεζε δηαηαξαρψλ κε εσζηλνθηιία 

ζην βιελλνγφλν ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Μεγάλοσ αριθμόσ ηωςινοφίλων 

Επικρατούν κύτταρο διηθήματοσ 

Αθροίςεισ ηωςινοφίλων 

Έντονη αποκοκκίωςη 

Μέτριοσ αριθμόσ ηωςινοφίλων 

Συνυπάρχουν με άλλα 

 φλεγμονώδη κύτταρα 

Απουςία αθροίςεων ηωςινοφίλων 

Ήπια αποκοκκίωςη 



Πξσηνπαζείο εσζηλνθηιηθέο 

δηαηαξαρέο πεπηηθνχ 

Gut 2009;58:721–732. 



Πνζνζηφ πεξηθεξηθήο εσζηλνθηιίαο ζηα 

εσζηλνθηιηθά ζχλδξνκα ηνπ πεπηηθνχ 

• Ζσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα   30% 

• Ζσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα   75% 

     



ο τυπικόσ αςθενόσ  εύναι  

 νϋοσ 

 ϊνδρασ (Α/Θ: 3/1),  

 χρόνια διαλεύπουςα δυςφαγύα ςτα 

                   ςτερεϊ  

 επειςόδιο ενςφόνωςησ βλωμού 

 ιςτορικό αλλεργικόσ προδιϊθεςησ (70%) 

Ζσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα 

Βιοψύα οιςοφϊγου > 15 ηωςινόφιλα/hpf 

ενδοςκόπηςη 

τα ηωςινόφιλα διηθούν μόνο 
τον οιςοφϊγο 



Ζσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα 
Πξνζβνιή βιελλνγόλνπ 

57,5% 

Ναπηία έκεηνο 

Πνλνο 

Γηάξξνηα δπζαπνξξφθεζε 

Πξνζβνιή κπηθνύ 30% 

Απνθξαθηηθά θαηλφκελα 

Πξνζβνιή νξνγόλνπ 12.5% 

Αζθίηεο 

Γηάηαζε  

Πεξηηνλίηηδα  

Η θιηληθή εηθόλα θαζνξίδεηαη 

απν ηελ εληόπηζε ηωλ 

εωζηλνθίιωλ 

Τα ηωςινόφιλα μπορεύ να διηθούν 
διϊφορα τμόματα του πεπτικού 



Τπεξεσζηλνθηιηθφ ζχλδξνκν κε 

γαζηξεληεξηθή ζπκκεηνρή 

 1500 Eos/mm3  

 Προςβολό οργϊνων 

 Συχνό προςβολό πεπτικού 

 Διϊρροια 20% 

Διακρύνεται από την 
ηωςινοφιλικό 

γαςτρεντερύτιδα λόγω 
τησ προςβολόσ ϊλλων 

οργϊνων 



Παξαζηηηθέο ινηκψμεηο 

Schistosoma species 

Strongyloides stercoralis 

Ancylostoma caninum  

Necator americanus 

Enterobius vermicularis  

Eustoma rotundatum 

Ascaris lumbricoides  

Trichuris trichiura 

Anisakis species 

Ηζηνινγηθή δηάγλσζε 



Αγγεηίηηδεο  

Eosinophilic granulomatosis with 
polyangiitis (EGPA) 

Προςβολό πεπτικού ςτο 50% 
 
Κοιλιακό ϊλγοσ  
 
Ενδοςκοπικϊ ϋλκη ςτομϊχου λεπτού και 
παχϋοσ εντϋρου 
 
Δύςκολη διαφορικό διϊγνωςη από 
ηωςινοφιλικό γαςτρεντερύτιδα ςτα αρχικϊ 
ςτϊδια 



Νφζνη ζπλδεηηθνχ ηζηνχ 

 lupus erythematosus  

 rheumatoid arthritis 

 systemic sclerosis 

 dermatomyositis  

 polymyositis 

 Sjögren syndrome 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 

Η γλώκε ηνπ γαζηξεληεξνιόγνπ: 

 

Ο αζζελήο πιεξεί ηα θξηηήξηα ηεο εσζηλνθηιηθήο 

γαζηξεληεξίηηδαο εθόζνλ απνθιεηζηνχλ δεπηεξνπαζή 

αίηηα (παξαζηηηθέο ινηκψμεηο θαη ξεπκαηνινγηθέο παζήζεηο) 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ζσζηλνθηιία θαη αιμαηολογικά νοζήμαηα 

Δπίθηεηε εσζηλνθηιία  

Γεπηεξνπαζήο/ 
αληηδξαζηηθή 

ιέκθσκα 

ΟΛΛ 

GVHD 

ζπζηεκαηηθή 
καζηνθπηηάξσζε 

ιφγσ θισληθνχ 
ιεκθνθπηηαξηθνχ 

πιεζπζκνχ 

Πξσηνπαζήο/ θισληθή 

λενπιαζίεο κπειηθήο ή 
ιεκθηθήο πξνέιεπζεο κε 
αλαδαηαηάμεηο γνληδίσλ 
πξσηετλψλ κε ηδηφηεηα 

ηπξ. θηλάζεο  

CEL, NOS 
άιιεο λενπιαζίεο ηνπ 

ακνπνηεηηθνχ ζ.  

Ηδηνπαζήο (π.ρ., ΖES)  

ιφγσ παξαγσγήο  

θπηηαξνθηλψλ 

ιφγσ αλαδηάηαμεο  

γνληδίσλ 

άγλσζην αίηην 



Βαξχηεηα εσζηλνθηιίαο 



J Allergy Clin Immunol. 2010;12:39-44.  

Br J Haematol. 2017;176:553-72.  



Βιάβε ή δπζιεηηνπξγία νξγάλνπ 

απνδηδφκελε ζε ηζηηθή ΖΦ 

• ίλσζε (πλεχκνλεο, θαξδηά, ΓΔ, δέξκα θα) 

• ζξφκβσζε κε ή ρσξίο ζξνκβνεκβνιηθά ζπκβάκαηα 

• λεπξνπάζεηα πεξηθεξηθή ή θεληξηθή 

• δεξκαηηθέο εθδειψζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

βιελλνγφλνπ): 

– εξχζεκα, νίδεκα/αγγεηννίδεκα, έθδεκα, θλεζκφο, εμέιθσζε 

• άιιεο εθδειψζεηο (ήπαξ, λεθξνί, πάγθξεαο) 

J Allergy Clin Immunol. 2012;130:607-12.  



Αξρηθή πξνζέγγηζε 

• επαηηθή θαη λεθξηθή 

ιεηηνπξγία 

• νζηηθφ profile 

• LDH 

• ΣΚΔ θαη/ή CRP 

• επίπεδα vitB12, IgE 

• απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο 

• βηνςία ιεκθαδέλα 

 

Am J Hematol. 2017;92:1243-59.  



Αληηδξαζηηθή εσζηλνθηιία 

 

J Clin Pathol. 1987;40:247-50.  

Int Arch Allergy Immunol. 1996;110:244-51. 



Singapore Med J. 2000;41:279–85. 



Τπεξεσζηλνθηιία ιφγσ θισληθνχ 

ιεκθνθπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ 

 

Haematologica. 2009;94:1188-93. 

• ίδηα ζπρλφηεηα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο 

• ηππηθά παξαηεξείηαη δεξκαηηθή πξνζβνιή 

• ίζσο πνιπθισληθή ππεξ-γακκαζθαηξηλαηκία ή αλάπηπμε ιεκθψκαηνο 

• ΥΗ εκθαλήο ιεκθνυπεξπιαζηηθή δηαηαξαρή 

% ησλ πεξηπηψζεσλ HES 



Μνξηαθφο θαη θπηηαξνγελεηηθφο 

έιεγρνο 

Am J Hematol. 2017;92:1243-59.  



1ν/παζήο εσζηλνθηιία 

 

Br J Haematol. 2017;176:553-72. 

αηκαηνινγηθέο λενπιαζίεο θαηά WHO κε ζπλνδφ εσζηλνθηιία  



Δπίρξηζκα ΡΒ 

• ελαιιαθηηθέο δηαγλψζεηο 

– παξαζηηηθή ινίκσμε 

• αηκαηνινγηθή θαθνήζεηα 
• αλαηκία 

• καθξνθπηηάξσζε 

• βιαζηηθά θχηηαξα 

• αξηζηεξή ζηξνθή 

• κνλνθπηηάξσζε 

• βαζενθηιία 

• δπζπιαζηηθέο αιινηψζεηο 

• ζξνκβνπελία 

http://ashimagebank.hematologylibrary.org/content/vol2003/issue1005/images/large/106AC020_EC47_4B70_A5DD_7D5AB8948CC8.jpeg


Οζηενκπειηθή βηνςία (ΟΜΒ) 

• ππεξπιαζία ή/θαη δπζπιαζηηθέο αιινηψζεηο 2 ή 

πεξηζζφηεξσλ κπειηθψλ ζεηξψλ 

 

• βιαζηηθά θχηηαξα 

 

• καζηνθχηηαξα, βαζεφθηια 

 

• ίλσζε 



Νενπιάζκαηα κπειηθήο ζεηξάο κε εσζηλνθηιία & 

κνξηαθή/ρξσκνζσκηθή βιάβε FIP1L1-PDGFRA 

• max. ζπρλφηεηα 4ε δεθαεηία 

• θπξίσο άλδξεο 

• ζπιελνκεγαιία (63%) 

• ↑vitB12 θαη ηξππηάζεο 

• αλαηκία, ζξνκβνπελία, δπζπιαζηηθά  

      εσζηλφθηια ζην ΡΒ θαη άηππα  

      καζηνθχηηαξα ζηνλ κπειφ ησλ νζηψλ  

      (ΜΟ) 

• πξνζβνιή κπνθαξδίνπ, ίλσζε 

• πξν ηνπ imatinib ζλεηφηεηα 30–50%  

      ζηελ 5/εηία 

 



Νενπιάζκαηα κπειηθήο ζεηξάο κε εσζηλνθηιία & 

κνξηαθή/ρξσκνζσκηθή βιάβε – ETV6-PDGFRB 

• max. ζπρλφηεηα 4ε δεθαεηία 

• θπξίσο άλδξεο 

• ζπιελνκεγαιία (63%) 

• ↑ηξππηάζε 

• αλαηκία, ζξνκβνπελία, 
κνλνθπηηάξσζε 

• άηππα καζηνθχηηαξα ζηνλ 
ΜΟ 

• πξν ηνπ imatinib, δηάκεζε 

      επηβίσζε <2 έηε 

 



CEL, NOS 

• ζπάληα θαη επηζεηηθή δ/ρή κε ενδιάμεζη ζςνολική επιβίυζη ζηοςρ 

20 μήνερ θαη ςτηλό ποζοζηό εκηποπήρ ζε οξεία λεςσαιμία  

 

• αποςζία BCR-ABL1 θαη αλαδηαηάμεσλ ησλ  PDGFRA, PDGFRB, 

FGFR1, θαη ησλ πην ζπάλησλ αλαδηαηάμεσλ PCM1-JAK2, ETV6-

JAK2 or BCR-JAK2 

 

• Eos ΡΒ ≥1500/κL  

 

• αχμεζε ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ ζην ΡΒ ή ζηνλ ΜΟ αιιά <20% Ή 

άιιε έλδεημε θισληθφηεηαο 

 

• απνπζία t(8;21) θαη inv(16) 



Ηδηνπαζήο  

• δηάγλσζε εμ απνθιεηζκνχ 

 

• Eos ΡΒ ≥1500/κL ± ηζηηθή βιάβε 

– θαξδηά 

– πλεχκνλεο  

– δέξκα 

– λεπξηθφ ζχζηεκα  

– γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα 

 

• ζπρλέο ζξνκβνεκβνιηθέο επηπινθέο 

 

• ίζσο αληηδξαζηηθή ιφγσ άγλσζηνπ αηηίνπ ή CEL, NOS 

HES 



Ζσζηλνθηιία αδηεπθξίληζηεο 

ζεκαζίαο 

• εκκέλνπζα ππεξεσζηλνθηιία ρσξίο: 

– νηθνγελελεηαθφ ηζηνξηθφ 

– ππνθείκελν λεφπιαζκα ή θιεγκνλψδεο 

ζχλδξνκν 

– ππνθείκελε αηκαηνινγηθή θαθνήζεηα 

• δελ ζπλππάξρνπλ, απνδηδφκελεο ζηελ 

εσζηλνθηιία, βιάβεο ζε φξγαλα 

J Allergy Clin Immunol. 2012;130:607-12.  



Θεξαπεία  

Αληηδξαζηηθή εσζηλνθηιία 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 



Am J Hematol. 2017;92:1243-59.  



Br J Haematol. 2017;176:553-72. 

2Ο/παζήο 

Υπνζηεξηθηηθή Αγωγή 

θαη Χεηξνπξγείν 

• θαξδηαγγεηαθή λφζνο 

• αληηπεθηηθή αγσγή 

• αληηθαηάζηαζε ή 

επηδηφξζσζε 

κηηξνεηδνχο ή 

ηξηγιψρηλαο 

• ζξνκβεθηνκή 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ζσζηλνθηιία ζηα ζςζηημαηικά αςηοάνοζα νοζήμαηα 

Αίηηα εωζηλνθηιίαο - γεληθά: 

 Αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα: π.ρ. αιινπνπξηλφιε 

 Αηνπία/αιιεξγηθέο λόζνη 

 Λνηκώμεηο/Παξαζηηώζεηο 

 Ννζήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζωιήλα 

 Νενπιαζκαηηθά/Αηκαηνινγηθά λνζήκαηα 

 Δεξκαηηθά λνζήκαηα: Φσξίαζε, εσζηλνθηιηθή θπηηαξίηηο (ζχλδξνκν Wells), θιπθηαηλψδεο 

πεκθηγνεηδέο, ππνηξνπηάδνπζα θνθθησκαηψδεο δεξκαηίηηο 

 Σπζηεκαηηθά απηνάλνζα λνζήκαηα 

 Σπάληεο αηηίεο: λφζνο κνζρεχκαηνο ελαληίνλ ηνπ μεληζηή, νμεία παγθξεαηίηηο, ζχλδξνκν 

εσζηλνθηιίαο-κπαιγίαο ζρεηηδφκελν κε ηελ ηξππηνθάλε, εσζηλνθηιία κεηά αθηηλνζεξαπεία, λφζνο 

Αddison 

√ 

√ 

√ 

? 

Χ 

Εξώηεκα πξνο ηνλ ξεπκαηνιόγν: 

ε πεξηθεξηθή εσζηλνθηιία θαη ε 

εσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα 

κπνξνχλ λα ππνθξχπηνπλ θάπνην 

ζπζηεκαηηθφ απηνάλνζν λφζεκα; 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ζσζηλνθηιία ζηα ζςζηημαηικά αςηοάνοζα νοζήμαηα 

 Αιιεξγηθή θνθθησκάησζε κε αγγεηίηηδα (ζχλδξνκν Churg-Strauss) 

 IgG4 ζρεηηδφκελα λνζήκαηα 

 Ζσζηλνθηιηθή πεξηηνληίηηδα (ζχλδξνκν Shulman) 

Πην ζπρλά... 

Immunol Allergy Clin N Am 35 (2015) 453–476 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ζσζηλνθηιία ζηα ζςζηημαηικά αςηοάνοζα νοζήμαηα 

 Κνθθησκάησζε κε πνιπαγγεηίηηδα (θνθθησκάησζε Wegener) 

 Φιεγκνλψδεηο κπνζίηηδεο (DM, PM, IBM) 

 χλδξνκν εσζηλνθηιίαο-κπαιγίαο (L-ηξππηνθάλε) 

 Ζσζηλνθηιηθή κπνζίηηδα 

 Ρεπκαηνεηδήο  αξζξίηηδα 

 Aγγεηίηηδα απφ ππεξεπαηζζεζία (νξνλνζία) 

 χλδξνκν Sjögren 

 Νφζνο Αδακαληηάδε-Behçhet 

Πην ζπάληα... 

Immunol Allergy Clin N Am 35 (2015) 453–476 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ζσζηλνθηιία ζηα ζςζηημαηικά αςηοάνοζα νοζήμαηα 

 Αιιεξγηθή θνθθησκάησζε κε αγγεηίηηδα (ζχλδξνκν Churg-Strauss) 

 IgG4 ζρεηηδφκελα λνζήκαηα 

 Ζσζηλνθηιηθή πεξηηνληίηηδα 

Πην ζπρλά... 

Immunol Allergy Clin N Am 35 (2015) 453–476 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Αιιεργηθή θοθθηωκάηωζε κε αγγεηίηηδα (ζύλδροκο Churg-Strauss) 

 πζηεκαηηθή αγγεηίηηδα κηθξνχ κεγέζνπο αγγείσλ ζρεηηδφκελε κε ANCA 

απηναληηζψκαηα (~50% anti-MPO+, 10% anti-PR3+, 40% ANCA -) 

 Αηηία: άγλσζηε, αιιά αληη-ιεπθνηξηεληθά θάξκαθα (κνληεινπθάζηε) έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε CSS 



 3 θιηληθά ζηάδηα:  

• 1ν ζηάδην: πξφδξνκε θάζε: δηαξθεί ~3-6 ρξφληα, βξνγρηθφ άζζκα, 

αιιεξγηθή ξηλίηηδα, ξηληθή πνιππνδίαζε, παξαξξηλνθνιπίηηδα θαη 

ππνηξνπηάδνπζα βξνγρίηηδα ή πλεπκνλίηηδα.  

• 2ν ζηάδην: πεξηθεξηθή εσζηλνθηιία (40%) & ηζηηθή εσζηλνθηιία, ρξφληα 

εσζηλνθηιηθή πλεπκνλίηηδα θαη γαζηξεληεξίηηδα ± ππξεηφο 

• 3ν ζηάδην: ~ 3 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξφδξνκεο θάζεο: 

ππνρψξεζε ηνπ άζζκαηνο & κπνθαξδίηηδα/βαιβηδηθή αλεπάξθεηα, 

πνιιαπιή κνλνλεπξίηηδα, αηκαηεξέο δηάξξνηεο/θνηιηαθφ άιγνο, 

νξρενδπλία 

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Αιιεργηθή θοθθηωκάηωζε κε αγγεηίηηδα (ζύλδροκο Churg-Strauss) 



Πξνζβνιή νξγάλωλ:  

 Παξαξξίληνη θόιπνη: ξηλίηηδα, ξηληθνί πνιχπνδεο 

 Πλεύκνλεο: κεηαλαζηεπηηθνχ ραξαθηήξα πλεπκνληθά δηεζήκαηα  

 Νεπξηθό ζύζηεκα: πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα/πνιιαπιή κνλνλεπξίηηδα 

 Δέξκα: ππνδφξηα νδίδηα, πεηέρεηεο, πνξθχξα 

 Καξδηά: κπνθαξδίηηδα/θαξδηαθή αλεπάξθεηα, θαθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο 

 Γαζηξεληεξηθό: εσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα 

 Αξζξώζεηο: αξζξαιγίεο, ζπάληα αξζξίηηδα 

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Αιιεργηθή θοθθηωκάηωζε κε αγγεηίηηδα (ζύλδροκο Churg-Strauss) 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Αιιεργηθή θοθθηωκάηωζε κε αγγεηίηηδα (ζύλδροκο Churg-Strauss) 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ CHURG-STRAUSS (ACR, 1990) 

Κιηληθά επξήκαηα κε/ή ρωξίο ηζηνινγηθά επξήκαηα 

1. Άζζκα (έλαξμε ζηελ ελήιηθε δσή) 

2. Ζσζηλνθηιία (εσζηλφθηια >10% ζην πεξηθεξηθφ αίκα) 

3. Νεπξνπάζεηα (πνιιαπιή κνλνλεπξίηηδα) 

4. Πλεπκνληθέο δηεζήζεηο (κεηαλαζηεπηηθέο ή παξνδηθέο ζε α/α ζψξαθα) 

5. Παζνινγία παξαξξηλίσλ θφιπσλ 

6. Δμαγγείσζε εσζηλνθίισλ (βηνπηηθφ πιηθφ) 

Διάγνυζη CSS: παποςζία ηοςλάσιζηον 4 από ηα 6 κπιηήπια 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ζσζηλνθηιία ζηα ζςζηημαηικά αςηοάνοζα νοζήμαηα 

 Αιιεξγηθή θνθθησκάησζε κε αγγεηίηηδα (ζχλδξνκν Churg-Strauss) 

 IgG4 ζρεηηδφκελα λνζήκαηα 

 Ζσζηλνθηιηθή πεξηηνληίηηδα  

 χλδξνκν εσζηλνθηιίαο-κπαιγίαο 

 Ζσζηλνθηιηθή κπνζίηηδα 

Πην ζπρλά... 

Immunol Allergy Clin N Am 35 (2015) 453–476 



 Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
IgG4-ζτεηηδόκελα λοζήκαηα (IgG4-related dieases, IgG4RD) 

 Πεξηγξάθεθε πξψηε θνξά ην 2001 ζε αζζελείο κε απηνάλνζε παγθξεαηίηηδα 

 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα αθφκα άγλσζηα, πην ζπρλά Αζία, ♂>♀ 

 Παζνθπζηνινγία? Με θιεγκνλψδεο ηλσηηθφ λφζεκα –αιιεξγία ή απηνλανζία? 

  Υαξαθηεξηζηηθφ: εκθαλίδεηαη σο δηάρπηε ή εζηηαθή ρσξνθαηαθηεηηθή/νγθφκνξθε 

κάδα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξνζβεβιεκέλα φξγαλα 

 Μπνξεί λα πξνζβάιιεη ζρεδφλ φια ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
IgG4-ζτεηηδόκελα λοζήκαηα (IgG4-related dieases, IgG4RD) 



 Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
IgG4-ζτεηηδόκελα λοζήκαηα (IgG4-related dieases, IgG4RD) 

Δηαγλωζηηθά θξηηήξηα (Umehara H et al. 2011) 

1. Γηάρπηε ή εζηηαθή  νγθνκνξθε εμεξγαζία ζε ≥ 1 φξγαλα 

2. IgG4 νξνύ > 135 mg/dl  

  30% IgG4 νξνχ θπζηνινγηθή-δελ απνθιείεη ηε λφζν,  

  δελ είλαη δηαγλσζηηθφ απφ κφλν ηνπ 

3. Ιζηνινγηθά επξήκαηα: 

• IgG4+ πιαζκαηνθχηηαξα >10 – 200 hpf ή IgG4/IgG > 40-50% 

• Ίλσζε δίθελ ηξνρνχ ακάμεο (storiform fibrosis) 

• Απνθξαθηηθή θιεβίηηδα 

• Ήπηα-κέηξηα δηεζήκαηα απφ εσζηλφθηια 

• Λεκθνδίδηα 

1 + 2 + 3 =  ζ ί γ ν π ξ ε  δ η ά γ λ ω ζ ε  I g G 4 R D  



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ζσζηλνθηιία ζηα ζςζηημαηικά αςηοάνοζα νοζήμαηα 

 Αιιεξγηθή θνθθησκάησζε κε αγγεηίηηδα (ζχλδξνκν Churg-Strauss) 

 IgG4 ζρεηηδφκελα λνζήκαηα 

 Ζσζηλνθηιηθή πεξηηνληίηηδα  

Πην ζπρλά... 

Immunol Allergy Clin N Am 35 (2015) 453–476 



 πάλην, ηδηνπαζέο λφζεκα 

 Oμεία, επψδπλε πάρπλζε ηνπ δέξκαηνο ησλ κειψλ ή/θαη ηνπ ζψκαηνο 

 Δεξκαηηθέο αιινηώζεηο: αξρηθά νίδεκα δέξκαηνο κε φςε  «θιοηού  

πορηοθαιηού» («peau d' orange») θαη ζηε ζπλέρεηα ζθιήξπλζε ηνπ δέξκαηνο 

(ακθνηεξφπιεπξε & ζπκκεηξηθή) ζε: αληηβξάρηα, βξαρίνλεο, θάησ άθξα, κεξνί, 

θνξκφο, απρέλαο 

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ηωζηλοθηιηθή περηηοληίηηδα (ζύλδροκο Shulman) 

“Rheumatology in Questions” by Haralampos M. Moutsopoulos, Evangelia Zampeli, 

Panayiotis G. Vlachoyiannopoulos  (2018) Springer International Publishing 



 Δηάγλωζε: βηνςία δέξκαηνο πιήξνπο πάρνπο θιεγκνλή κε δηήζεζε απφ 

θιεγκνλψδε θχηηαξα θαη εσζηλφθηια, νίδεκα, πάρπλζε θαη ζθιήξπλζε ηεο 

πεξηηνλίαο 

 Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: πεξηθεξηθή εσζηλνθηιία, ππεξγακκαζθαηξηλαηκία, ↑ΣΚΔ, 

↑ κπηθψλ ελδχκσλ νξνχ, ΑΝΑ+, RF+ (ελίοηε) 

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ηωζηλοθηιηθή περηηοληίηηδα (ζύλδροκο Shulman) 



Ηωζηλνθηιηθή πεξηηνληίηηδα versus  Σπζηεκαηηθό Σθιεξόδεξκα 

 πρλά έπεηαη έληνλεο θπζηθήο θαηαπφλεζεο, αλαπηχζζεηαη ηαρέσο 

 ρη ζθιήξπλζε δέξκαηνο ζε πξφζσπν θαη δάθηπια άθξσλ ρεηξψλ 

 ρη θαηλφκελν Raynaud 

 ρη ηειεαγγεηεθηαζίεο 

 ρη πξνζβνιή εζσηεξηθψλ νξγάλσλ 

 MRI  & βηνςία: έληνλε πάρπλζε ηεο πεξηηνλίαο 

  Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα (↑ΣΚΔ, IgG, EOS) 

 Αληαπνθξίλεηαη ζηα θνξηηθνεηδή 

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Ηωζηλοθηιηθή περηηοληίηηδα (ζύλδροκο Shulman) 

Moutsopoulos HM et al. Am J Med. 1980;68:701-9. 



 Άζζκα αξρφκελν ζηελ ελήιηθε δσή (55 εηψλ) 

 Απφ έηνπο ξηληθή ζπκθφξεζε – αιιεξγηθή ξηλίηηδα 

 Ζσζηλνθηιηθή γαζηξίηηδα θαη νηζνθαγίηηδα 

 Πεξηθεξηθή εσζηλνθηιία (38%) 

 Λακβάλεη κνληεινπθάζηε 

 

  

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Άλδρας 60 εηώλ, ορθωηός ιογηζηής 



ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ CHURG-STRAUSS (ACR, 1990) 

Κιηληθά επξήκαηα κε/ή ρωξίο ηζηνινγηθά επξήκαηα 

1. Άζζκα (έλαξμε ζηελ ελήιηθε δσή) 

2. Ζσζηλνθηιία (εσζηλφθηια >10% ζην πεξηθεξηθφ αίκα) 

3. Νεπξνπάζεηα (πνιιαπιή κνλνλεπξίηηδα) 

4. Πλεπκνληθέο δηεζήζεηο (κεηαλαζηεπηηθέο ή παξνδηθέο ζε α/α ζψξαθα) 

5. Παζνινγία παξαξξηλίσλ θφιπσλ 

6. Δμαγγείσζε εσζηλνθίισλ (βηνπηηθφ πιηθφ) 

Διάγνυζη CSS: παποςζία 4 κπιηηπίυν 

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Άλδρας 60 εηώλ, ορθωηός ιογηζηής κε ζύλδροκο Churg-Strauss  



Πεξαηηέξω εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο (παζνινγηθά επξήκαηα) 

 TKE 63   

 CRP 66mg/dL (<0,5)  

 IgE 1557 IU/ml (<100)  

 pANCA MPO (+) 

 

  

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Άλδρας 60 εηώλ, ορθωηός ιογηζηής κε ζύλδροκο Churg-Strauss  



CT ζπιαρληθνύ θξαλίνπ  

 

 

  

παλθνιπίηηδα 

 

 

  

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Άλδρας 60 εηώλ, ορθωηός ιογηζηής κε ζύλδροκο Churg-Strauss  



CT ζώξαθνο 

• ε ακθφηεξνπο ηνπο πλεχκνλεο: δηάζπαξηα κηθξννδίδηα  

• Οκφηηκα παρπζκέλα ηα ηνηρψκαηα ηνπ βξνγρηθνχ δέληξνπ πηζαλψο ζε 

έδαθνο ρξφληαο θιεγκνλήο 

• κνηηκα παρπζκέλν ηνίρσκα νηζνθάγνπ 

• Λίγνη ιεκθαδέλεο πεξηηξνπηδηθά  

 

 

  

Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Άλδρας 60 εηώλ, ορθωηός ιογηζηής κε ζύλδροκο Churg-Strauss  



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Άλδρας 60 εηώλ, ορθωηός ιογηζηής κε ζύλδροκο Churg-Strauss  

 3 θιηληθά ζηάδηα:  

• 1ν ζηάδην: πξφδξνκε θάζε: δηαξθεί ~3-6 ρξφληα, βξνγρηθφ άζζκα, 

αιιεξγηθή ξηλίηηδα, ξηληθή πνιππνδίαζε, παξαξξηλνθνιπίηηδα θαη 

ππνηξνπηάδνπζα βξνγρίηηδα ή πλεπκνλίηηδα.  

• 2ν ζηάδην: πεξηθεξηθή εσζηλνθηιία (40%) & ηζηηθή εσζηλνθηιία, ρξφληα 

εσζηλνθηιηθή πλεπκνλίηηδα ή/θαη γαζηξεληεξίηηδα ± ππξεηφο 

• 3ν ζηάδην: ~ 3 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξφδξνκεο θάζεο: 

ππνρψξεζε ηνπ άζζκαηνο & κπνθαξδίηηδα/βαιβηδηθή αλεπάξθεηα, 

πνιιαπιή κνλνλεπξίηηδα, αηκαηεξέο δηάξξνηεο/θνηιηαθφ άιγνο, 

νξρενδπλία 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
Άλδρας 60 εηώλ, ορθωηός ιογηζηής κε ζύλδροκο Churg-Strauss  

Να ζεκεηωζεί...  

Ο αζζελήο ιάκβαλε κνληεινπθάζηε (αληαγσληζηήο ιεπθνηξηελίσλ) σο 

αγσγή γηα ην βξνγρηθφ άζζκα 

Int J Immunopathol Pharmacol. 2011;24:1079-82; Rheumatology (Oxford). 2002;41:535-9; Thorax. 2001;56:417 ; Chest. 2001;120:2116 ; 

Chest. 2000;117:708-13; Thorax. 2000;55:805-6; Drug Saf. 1999;21:241-51. 

Πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνπλ ηε ιήςε κνληεινπθάζηεο 

απφ αζζκαηηθνχο αζζελείο κε ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ αιιεξγηθήο 

θνθθησκάησζεο κε αγγεηίηηδα (ζ. Churg-Strauss) 

Αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηνπ 

αληαγσληζηή ησλ ιεπθνηξηελίσλ;  

Ζ κείσζε ησλ p.o. θνξηηθνεηδψλ 

ιφγσ ηεο ρξήζεο ηεο 

κνληεινπθάζηεο απνθαιχπηεη ην 

αγγεητηηδηθφ ζχλδξνκν πνπ 

θάιππηαλ ηα θνξηηθνεηδή; 

ή 



Αζζελήο κε εσζηλνθηιία 
σλεργαζία ηωλ εηδηθοηήηωλ 


