
21

Σύγχρονη θεραπεία της σαρκοείδωσης

Eλεύθερη απόδοση: ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Επιμελητής Πνευμονολόγος, Νοσοκομείο Metropolitan

Baughman R.P. Chest Medicine (2008) Wells A.U. et al. Thorax 63 (2008)

Στο κείμενο που ακολουθεί θα επι-
χειρηθεί να παρουσιαστεί η σύγ-
χρονη θεραπεία της σαρκοείδω-

σης μέσα από δύο άρθρα:
α) την ανασκόπηση του R.P. Baughman 

στο περιοδικό Clinics in chest medicine το 
2008, στην οποία περιγράφεται η συστημα-
τική και αλγοριθμική προσέγγιση του ασθε-
νή με σαρκοείδωση, ενώ παρουσιάζονται και 
τα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότε-
ρων φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμο-
ποιούνται σήμερα και 

β) τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες 
της Βρετανικής Θωρακικής Εταιρείας (British 
Thoracic Society, BTS) για τη θεραπεία των 
διάμεσων πνευμονοπαθειών, που εκδόθη-
καν το 2008 και αφορούν ειδικά στη θερα-
πεία της πνευμονικής σαρκοείδωσης.

Κάθε γιατρός που έρχεται σε επαφή με έ-
ναν πάσχοντα από σαρκοείδωση πρέπει να 
απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις στην προσπάθειά του να 
αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη θεραπευτικής αγωγής και 
αυτό γιατί γνωρίζει πως σε ένα μεγάλο ποσοστό η νόσος υ-
ποχωρεί αυτόματα.

1. Ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα;
2.  Μπορούν να ελεγχθούν τα συμπτώματα με τοπική αγω-

γή;
3.  Βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του ασθενή ή η λειτουργικό-

τητα κάποιου οργάνου που έχει προσβληθεί;
4.  Ποια η πιθανότητα του ασθενή να παρουσιάσει χρόνια 

νόσο;
5.  Υπάρχουν ειδικές αντενδείξεις στη χορήγηση κάποιας 

συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής;

Προγνωστική ταξινόμηση της σαρκοείδωσης
Η σαρκοείδωση μπορεί με βάση την πρόγνωση να ταξινο-

μηθεί σε τρεις μεγάλες και μερικώς αλληλοεπικαλυπτόμενες 
κατηγορίες:

• Oξεία νόσος, η οποία υποχωρεί μέσα σε 2-5 χρόνια από 
τη διάγνωση. Ινωτικές βλάβες μπορεί να παραμείνουν ως υ-
πολειμματική νόσος, αλλά δεν παρατηρούνται στοιχεία εξελισ-
σόμενης φλεγμονής. Επίσης, οποιαδήποτε υπολειπόμενη δυ-

σλειτουργία αποδίδεται σε φλεγμονή που έ-
χει πλέον υποχωρήσει, καταλείποντας ινώ-
δη ιστό. Ως παράδειγμα, αναφέρεται το σύν-
δρομο sicca, που είναι μια συχνή εκδήλω-
ση προηγηθείσας συμμετοχής των δακρυϊ-
κών αδένων. 

• Χρόνια νόσος, η οποία επιμένει με ε-
νεργό φλεγμονή για πάνω από 5 χρόνια από 
τη διάγνωση. Πολλοί απ’ αυτούς τους ασθε-
νείς λαμβάνουν συνεχώς θεραπεία, υπάρ-
χει όμως και το ενδεχόμενο να μην απαιτεί-
ται καμία συστηματική αγωγή.

• Ανθεκτική νόσος, η χρόνια νόσος που 
επιδεινώνεται παρά την ενδεδειγμένη συ-
στηματική θεραπεία. Για παράδειγμα, ένας 
ασθενής που πάσχει από σαρκοείδωση της 
σπονδυλικής στήλης και παρουσιάζει νευρο-
λογική επιδείνωση παρά τη χορήγηση κορ-
τικοειδών ή και ανοσοκατασταλτικών.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, κατά την οποία 
εξετάστηκε η κλινική πορεία 818 πασχόντων από σαρκοείδω-
ση, διαπιστώθηκε πως κάποια κλινικά χαρακτηριστικά συσχε-
τίζονται με οξεία νόσο (και επομένως με υποχώρηση σε 2-5 
χρόνια), ενώ κάποια άλλα συσχετίζονται με χρονιότερη πο-
ρεία (πίνακας 1).

Σχετικά με την πνευμονική νόσο, η παρουσία μόνο πυλαί-
ας αδενοπάθειας σχετίζεται με καλή πρόγνωση. Αντιθέτως, η 
πνευμονική ίνωση σχετίζεται τόσο με χρονίζουσα νόσο, όσο και 
με χειρότερη κλινική έκβαση, πνευμονική υπέρταση και αυξη-
μένη θνητότητα. Η μέτρια προς σοβαρή δύσπνοια κατά τη δι-
άγνωση αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα της α-
νάγκης για συστηματική αγωγή, για περισσότερα από 2 χρό-
νια μετά τη διάγνωση.

Το οζώδες ερύθημα στους Καυκάσιους συσχετίζεται με υψη-
λά ποσοστά υποχώρησης της νόσου. Το σύνδρομο Lofgren 
(οζώδες ερύθημα, πυλαία αδενοπάθεια και αρθρίτιδα των κά-
τω άκρων) σχετίζεται συνήθως με καλή πρόγνωση, ωστόσο 
20% περίπου αυτών των ασθενών θα αναπτύξουν χρόνια νό-
σο. Πρόσφατες μελέτες έχουν συσχετίσει την ύπαρξη ενός α-
πλοτύπου των HLA αλληλίων με καλή πρόγνωση, σε ασθε-
νείς με σ. Lofgren. Στους Αφροαμερικανούς, το οζώδες ερύ-
θημα δε σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα υποχώρησης, ενώ 

Η κλινική εικόνα και η πρόγνωση της σαρκοείδωσης ποικίλλουν σημαντικά. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και η θεραπευτική αντιμετώπιση επίσης να ποικίλ-
λει. Οι επιλογές κυμαίνονται από τη μη χορήγηση θεραπείας, ως τη χρήση 
ενός φάσματος φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων κυτταροτοξικών και βιο-
λογικών παραγόντων. 
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ο χειμετλώδης λύκος σχεδόν πάντα συνδυάζεται με χρόνια 
πορεία. Αυτή η κλινική οντότητα, αν και όχι συχνά, μπορεί να 
παρατηρηθεί και στους Καυκάσιους, μπορεί μάλιστα να είναι 
ανθεκτική στην αγωγή.

Η προσθία ραγοειδίτις είναι μια συχνά αυτοπεριοριζόμενη 
μορφή της οφθαλμικής νόσου. Η οφθαλμική νόσος ανευρί-
σκεται σε περισσότερο από το 60% των Ιαπώνων ασθενών με 
σαρκοείδωση και στις πλείστες περιπτώσεις σχετίζεται με κα-
λή πρόγνωση. 

Η οπίσθια ραγοειδίτιδα και η πανραγοειδίτιδα συσχετίζονται 
με χρονίζουσα νόσο και ενίοτε με ανθεκτικότητα στα κορτικο-
ειδή.

Η νευρολογική και η καρδιακή νόσος συνήθως σχετίζονται με 
χρόνια πορεία. Ωστόσο, η παράλυση του προσωπικού συχνά 
υποχωρεί αυτομάτως, χωρίς σημαντικό νευρολογικό έλλειμ-
μα. Οι ασθενείς με συμμετοχή της Σ.Σ ή του ΚΝΣ συχνά απαι-
τούν πολλά χρόνια θεραπείας και μερικές φορές δεν ανταπο-
κρίνονται στη συμβατική αγωγή με κορτικοειδή. Παρομοίως, οι 
πάσχοντες από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, απότοκο 
σαρκοείδωσης, συχνά χρειάζονται εφ’ όρου ζωής θεραπεία.

Η υπερασβεστιαιμία μπορεί να υποχωρήσει χωρίς μακρο-
χρόνια προβλήματα. Έχει όμως φανεί πως η υπερασβεστιου-

ρία και η εξ’ αυτής νεφρολιθίαση σχετίζονται με χρονίζουσα 
νόσο. Εναλλακτικές των στεροειδών επιλογές, όπως η χλω-
ροκίνη και η υδροξυχλωροκίνη συχνά προτιμώνται στις περι-
πτώσεις αυτές λόγω χαμηλής τοξικότητας. 

Οι μυοσκελετικές διαταραχές είναι συνήθεις στους ασθενείς 
με σαρκοείδωση. Το οίδημα των σφυρών συχνά σχετίζεται με 
σ. Lofgren, αλλά στους άνδρες μπορεί να εμφανισθεί και χω-
ρίς οζώδες ερύθημα. Αυτή η κατάσταση συνήθως υποχωρεί 
σε μερικούς μήνες αυτομάτως. Αντιθέτως, οι κύστεις των ο-
στών σχετίζονται με χρόνια πορεία της νόσου. 

Τα συμπτώματα που εμφανίζει κατά τη διάγνωση ο ασθενής 
μπορούν να προδικάσουν και την πρόγνωση. Ο ασυμπτωμα-
τικός συνήθως δεν απαιτεί μακροχρόνια αγωγή. Αντιθέτως, ο 
ασθενής με ήπια ή σοβαρή δύσπνοια έχει αυξημένες πιθανό-
τητες να απαιτεί θεραπεία για 2 χρόνια, ανεξαρτήτως των ακτι-
νολογικών ευρημάτων ή των λειτουργικών δοκιμασιών. 

Στρατηγικές θεραπείας
Οξεία νόσος

Τα πρώτα δύο ως πέντε χρόνια από τη διάγνωση ένας ασθε-
νής θεωρείται ότι πάσχει από οξεία νόσο, ανεξαρτήτως της πα-
ρουσίας ή όχι των χαρακτηριστικών εκείνων στοιχείων που συ-

Εικόνα 1. Ακτινογραφία θώρακος, πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου Ι. Εικόνα 2. Ακτινογραφία θώρακος, πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου ΙΙ.

ΠΙΝΑκΑΣ 1. ΧΑρΑκτΗρΙΣτΙκΑ ΠΟυ ΣΧΕτΙζΟΝτΑΙ μΕ ΟξΕΙΑ Η ΧρΟΝΙΑ ΝΟΣΟ 
 
 Οξεία νόσος  Χρόνια νόσος

Πνεύμονας Πυλαία λεμφαδενοπάθεια Πνευμονική ίνωση
Δέρμα Οζώδες ερύθημα Χειμετλώδης λύκος
Οφθαλμοί Πρόσθια ραγοειδίτιδα Πανραγοειδίτις
Νευρικό σύστημα  Παράλυση προσωπικού ν. Όγκος κεφαλής ή Σ.Σ
Καρδιά   Σ.Κ.Α.
Μεταβολισμός ασβεστίου   Νεφρολιθίαση 
Μυσκελετικό Διόγκωση αρθρώσεων Κύστεις οστών
Συμπτώματα Ασυμπτωματικός Δύσπνοια 
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σχετίζονται με χρονιότητα (πίνακας 1). Ένα σημαντικό ποσοστό 
αυτών των ασθενών δεν έχουν τόσο σοβαρά συμπτώματα ώ-
στε να απαιτούν αγωγή. Σε μια πρόσφατη μελέτη νεοδιαγνω-
σθέντων ασθενών με σαρκοείδωση στις ΗΠΑ, μόνο το 50% 
λάμβανε αγωγή στους 6 πρώτους μήνες από τη διάγνωση. 
Δύο χρόνια μετά, μόνο οι μισοί από αυτούς βρίσκονταν ακό-
μα υπό αγωγή. Από τους ασθενείς που δεν απαίτησαν αγωγή 
κατά τους 6 πρώτους μήνες, μόνο το 10% χρειάστηκε να λά-
βουν αγωγή τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι, ο ασθενής που εμφα-
νίζεται ασυμπτωματικός αρχικά έχει πολλές πιθανότητες να μη 
χρειαστεί ποτέ θεραπεία. Η θεραπευτική στρατηγική που προ-
τείνεται για την οξεία σαρκοείδωση (δηλαδή για νόσο με γνω-
στή διάρκεια μκρότερη της 5ετίας) φαίνεται στο σχήμα 1.

Για ασθενείς που έχουν συμπτώματα από προσβολή ενός 
μόνο οργάνου, η τοπική θεραπεία συχνά μπορεί να ελέγξει 
τη νόσο. Αυτό συνήθως σημαίνει τη χρήση τοπικού κορτικο-
ειδούς υψηλής δραστικότητας, αλλά με ελάχιστη απορρόφη-
ση. Για τους οφθαλμούς, η τοπική αγωγή περιλαμβάνει όχι 
μόνο οφθαλμικές σταγόνες, αλλά και περιοφθαλμικές ενέ-
σεις στεροειδών. Για το δέρμα, τοπική θεραπεία με φθοριού-
χα κορτικοειδή είναι συνήθως επιτυχής. Άλλες αναφορές πε-
ριλαμβάνουν χρήση tacrolimus τοπικά, καθώς και θεραπεία 
με τη χρήση laser. 

Η πνευμονική νόσος είναι η συχνότερη εκδήλωση της σαρ-
κοείδωσης και τα αναπνευστικά συμπτώματα το συνηθέστερο 
αίτιο χορήγησης αγωγής. Ο ρόλος της τοπικής αγωγής στην 
πνευμονική νόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί, αλλά συνολικά θε-
ωρείται μη αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα. 
Το πλέον μελετημένο εισπνεόμενο κορτικοειδές είναι η βου-
δεζονίδη. Σε μια placebo-ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέ-
τη, η βουδεζονίδη απεδείχθη ανώτερη του placebo στη βελ-
τίωση της πνευμονικής λειτουργίας μετά από 18 μήνες αγω-
γής. Αν και η θεραπεία διεκόπη μετά από 18 μήνες, η διαφο-
ρά παρέμεινε σημαντική στην 5ετή παρακολούθηση. Ο σχε-
διασμός της μελέτης περιελάμβανε 3 μήνες συστηματικής α-
γωγής, ακολουθούμενης από 15 μήνες εισπνεόμενης αγωγής 
και έτσι, δεν ήταν σχεδιασμένη για να εκτιμήσει αποκλειστικά 

την αποτελεσματικότητα της εισπνεόμενης θεραπείας. Επίσης, 
περιορίζονταν στους ασθενείς που δεν εμφάνιζαν συμπτωμα-
τολογία που έχρηζε συστηματικής αγωγής. Επιπλέον, αξιοση-
μείωτη ήταν η διαφορά μόνο σ’ αυτούς με παρεγχυματική νό-
σο στην ακτινογραφία θώρακος. Παρότι κάποιες μελέτες ανα-
φέρουν κάποιο όφελος από τη χρήση της βουδεζονίδης, άλ-
λες δεν έχουν δείξει καμία βελτίωση σε συμπτωματικούς α-
σθενείς. Δύο μελέτες με εισπνεόμενη φλουτικαζόνη δεν απέ-
δειξαν αποτελεσματικότητα και ούτε βελτίωσαν τις μετρήσεις 
στις λειτουργικές δοκιμασίες. Μια μελέτη έδειξε κάποιο όφε-
λος στον έλεγχο του βήχα με τη χρήση φλουτικαζόνης σε ο-
ξεία σαρκοείδωση. 

Για εκτεταμένη δερματική νόσο, έχουν φανεί χρήσιμοι οι αν-
θελονοσιακοί παράγοντες. Η χλωροκίνη και η υδροξυχλω-
ροκίνη έχουν αποδειχθεί χρήσιμοι για πάνω από το 50% των 
δημοσιευμένων περιπτώσεων. Άλλοι παράγοντες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε εκτεταμένες δερματικές αλλοιώσεις, όπως 
η θαλιδομίδη και η ινφλιξιμάμπη, κυρίως έχουν δοθεί σε κα-
ταστάσεις που θεωρήθηκαν χρόνιες ή υποτροπιάζουσες.

Για ασθενείς με σοβαρή προσβολή ενός οργάνου (καρδιά, 
νευρικό σύστημα), πολυοργανική προσβολή, ή σε αποτυχία 
της τοπικής αγωγής, τα κορτικοστεροειδή θεωρούνται η πρώ-
τη θεραπευτική επιλογή. Η αρχική δόση πρεδνιζόνης που χο-
ρηγείται ποικίλλει από κέντρο σε κέντρο, αλλά οι περισσότε-
ροι κλινικοί διαλέγουν μια αρχική δόση 20-40 mg/dl πρεδνι-
ζόνης ή ισοδυνάμου κορτικοειδούς. Σημείο κλειδί για την α-
γωγή με κορτιζόνη είναι η σταδιακή μείωση της δόσης σε α-
ποδεκτή χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιό-
δου, ο ιατρός προσπαθεί να χορηγεί την ελάχιστη δόση που 
επιτυγχάνει έλεγχο της νόσου, αφού επιτευχθεί μια αρχική μέ-
γιστη βελτίωση. Παρότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες 
ή μελέτες που να καθορίζουν συγκεκριμένο ρυθμό ή μέθοδο 
σταδιακής μείωσης, μια πολυκεντρική μελέτη κατέληξε πως η 
επαναξιολόγηση του ασθενούς κάθε 6 εβδομάδες και η μεί-
ωση της δόσης στο μισό αν διαπιστωθεί βελτίωση είναι μια α-
ποδεκτή μέθοδος. Αν διαπιστωθεί υποτροπή κατά τη μείωση 
της δόσης των κορτικοειδών, ή αν τα συμπτώματα του ασθε-

Εικόνα 3. Ακτινογραφία θώρακος, πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου ΙΙΙ. Εικόνα 4. Ακτινογραφία θώρακος, πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου ΙV.
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νούς δεν ελέγχονται παρά την αγωγή με κορτικοειδή, προστί-
θεται κάποιος από τους συμπληρωματικούς παράγοντες. Στην 
οξεία πνευμονική νόσο, αποτελεσματική φαίνεται η επιλογή 
της μεθοτρεξάτης. Η αζαθειοπρίνη και η χλωροκίνη μπορεί ε-
πίσης να φανούν αποτελεσματικές, αν και δεν έχουν μελετη-
θεί με αυτή την ένδειξη. Στις περιπτώσεις που και αυτή η δεύ-
τερης γραμμής θεραπεία αποτυγχάνει, ακολουθείται η στρα-
τηγική της αντιμετώπισης χρονίας νόσου. 

   Χρόνια νόσος
Η συχνότητα των περιπτώσεων χρονίας νόσου στις διάφορες 

μελέτες κυμαίνεται από 10-60%. Αυτή η ομάδα ασθενών α-
ποτελεί ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα, καθώς απαιτεί μα-
κροχρόνια παρακολούθηση, όχι μόνο για την ανταπόκριση ή 
όχι στη θεραπεία, αλλά και για την τοξικότητα των φαρμάκων 
που χορηγούνται. Στο σχήμα 2, εμφανίζεται μια πιθανή προ-
σέγγιση του ασθενούς που πάσχει από χρόνια νόσο. Η παρα-
δοχή στην οποία στηρίζεται αυτή η στρατηγική είναι ότι απαι-
τείται συστηματική θεραπεία για έλεγχο της νόσου. Σε περιορι-
σμένη νόσο η τοπική θεραπεία μπορεί να είναι επαρκής. Όταν 
απαιτείται συστηματική θεραπεία για σοβαρή ή συμπτωματι-
κή νόσο, η κορτιζόνη παραμένει η αγωγή εκλογής. Αν η ημε-
ρήσια δόση είναι ≤ από 10 mg και οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
δεν είναι έντονες, τότε η συνέχιση αυτής της δοσολογίας είναι 
λογική. Αν όμως η μείωση της δόσης συνοδεύεται από επι-
δείνωση των συμπτωμάτων, πρέπει να εισαχθεί ένας ανοσο-
κατασταλτικός παράγοντας. Τα ανοσοκατασταλτικά που συνή-
θως χρησιμοποιούνται στη χρόνια σαρκοείδωση είναι η μεθο-
τρεξάτη, η αζαθειοπρίνη, η κυκλοφωσφαμίδη και η λεφλου-
νομίδη. Η χλωραμβουκίλη έχει χρησιμοποιηθεί με καλά σε 
κάποιες περιπτώσεις αποτελέσματα, όμως δε θα πρέπει πλέ-
ον να υπολογίζεται, λόγω της τοξικότητάς της. Οι παραπάνω 
παράγοντες φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματικοί, παρό-
τι δεν υπάρχουν μεγάλες συγκριτικές μελέτες. Ο μόνος παρά-
γοντας που φαίνεται να υπερτερεί των άλλων είναι η κυκλο-
φωσφαμίδη, για την οποία μια μελέτη έδειξε ότι ωφέλησε 9 
στις 10 περιπτώσεις νευροσαρκοείδωσης, οι οποίες δεν είχαν 
ανταποκριθεί στη μεθοτρεξάτη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη εμπει-
ρία υπάρχει με τη χρήση της μεθοτρεξάτης.

Συνδυασμοί κυτταροστατικών χρησιμοποιούνται στα ρευμα-
τικά νοσήματα. Στη σαρκοείδωση, μια μελέτη έδειξε όφελος 

από την προσθήκη λεφλουνομίδης στη μεθοτρεξάτη. Αυτού 
του είδους όμως οι συνδυασμοί απαιτούν έλεγχο για αθροι-
στική τοξικότητα, περιλαμβανομένων των αντιδράσεων από το 
πεπτικό, το ήπαρ και το αιμοποιητικό σύστημα. 

Τα ανθελονοσιακά φάρμακα έχουν φανεί χρήσιμα σε χρόνιες 
δερματικές εκδηλώσεις της νόσου. Έχουν επίσης χρησιμοποι-
ηθεί με επιτυχία σε διαταραχές του μεταβολισμού του ασβε-
στίου. Δεδομένης της χαμηλής τοξικότητας, προτιμώνται στην 
αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης και των χρονίων δερματικών 
βλαβών, ενώ σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη χρονίας πνευμο-
νικής σαρκοείδωσης, μείωσαν το ρυθμό απώλειας της πνευ-
μονικής λειτουργικότητας. Τέλος, η χρησιμότητά τους έχει απο-
δειχθεί και σε κάποιες περιπτώσεις νευροσαρκοείδωσης. 

   Ανθεκτική νόσος
Ένας ασθενής με σαρκοείδωση μπορεί να εμφανίζει ανθεκτι-

Εικόνα 5. Δερματική σαρκοείδωση.

Εικόνα 6. Αξονική τομογραφία που αναδεικνύει βλάβες σαρκοείδωσης 
με ηπατική εντόπιση.

Σχήμα 1. Προτεινόμενη στρατηγική αντιμετώπισης της οξείας σαρκοεί-
δωσης.

*Σημείωση : η προσβολή ενός οργάνου όταν αφορά καρδιά ή νευρικό 
σύστημα, ακολουθεί τον αλγόριθμο της πολυοργανικής προσβολής.
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κή νόσο για αρκετούς λόγους:
1. Μη συμμόρφωση
2. Ινωτική νόσος, χωρίς περαιτέρω φλεγμονή
3.  Επιπλοκή της νόσου (πνευμονική υπέρταση, υδροκέφα-

λος, καταρράκτης)
4. Επιπλοκές από τη θεραπεία
5. Αντίσταση στην κορτιζόνη
Τη μη συμμόρφωση θα πρέπει πάντα να την σκεπτόμαστε ό-

ταν ένας ασθενής δεν πάει καλά και συχνά οφείλεται στο φό-
βο εκδήλωσης παρενεργειών. Οι παρενέργειες της κορτιζόνης 
(σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, αύξηση βάρους, οστεοπό-
ρωση, αϋπνία και διαταραχές διάθεσης) είναι γνωστές στο ευρύ 
κοινό και πραγματικά σε μια μελέτη, πάνω από τους μισούς α-
σθενείς που ελάμβαναν 10mg πρεδνιζόνης ή περισσότερο, α-
νέπτυξαν τουλάχιστον μία απ΄αυτές τις παρενέργειες, με μεγά-

λη επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. 
Ασθενείς με ίνωση χωρίς ενεργό φλεγμονή θεωρούνται ως 

πάσχοντες από ανθεκτική νόσο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η χρή-
ση αντιφλεγμονωδών παραγόντων δεν αποφέρει πια βελτίω-
ση, μπορεί ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση σε άλλους πα-
ράγοντες.

Οι επιπλοκές από τη νόσο μπορούν επίσης να οδηγήσουν 
σε κλινική επιδείνωση. Παράδειγμα αποτελεί ο υδροκέφαλος, 
απότοκος προηγηθείσας βλάβης του χοριοειδούς πλέγματος 
από μηνιγγίτιδα. Η πνευμονική υπέρταση μπορεί να προκαλέ-
σει επίμονη δύσπνοια.

Στις επιπλοκές από τη θεραπεία περιλαμβάνονται οι λοιμώ-
ξεις. 

Η αντίσταση στην κορτιζόνη μπορεί επίσης να προκαλέσει αν-
θεκτική νόσο. Το φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί στο άσθμα. 
Στη σαρκοείδωση έχει βρεθεί ότι τα κυψελιδικά μακροφάγα α-
σθενών με αντίσταση στην κορτιζόνη αυτομάτως απελευθερώ-
νουν υψηλά επίπεδα TNF. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην 
υπόθεση ότι ο TNF θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο στην α-
ντιμετώπιση τέτοιων ασθενών, παρότι η συσχέτισή του με την 
επιδείνωση του νοσήματος δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί. 
Η θαλιδομίδη είναι ένα φάρμακο με ποικίλες δράσεις, μετα-
ξύ των οποίων και αντι-TNF δραστηριότητα. Σε διάφορες με-
λέτες έχει φανεί αποτελεσματική στη χρόνια δερματική σαρ-
κοείδωση, όχι όμως και στην αντιμετώπιση πνευμονικής νό-
σου. Περιοριστικός στη χρήση της παράγοντας είναι και η το-
ξικότητά της, που περιλαμβάνει υπνηλία και περιφερική νευ-
ροπάθεια. Η τοξικότητα που εμφανίζει είναι δοσοεξαρτώμενη 
και λόγω του ότι στην πνευμονική σαρκοείδωση απαιτούνται 
υψηλές δόσεις, ο ρόλος της ίσως να περιορίζεται σε κάποιες 
επιλεγμένες περιπτώσεις ανθεκτικής νόσου. 

Η ινφλιξιμάμπη είναι ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα 
έναντι του TNF-a, που έχει φανεί αποτελεσματικό στην αντιμε-
τώπιση της ανθεκτικής σαρκοείδωσης. Οι αρχικές θετικές πα-
ρατηρήσεις οδήγησαν σε δύο διπλές τυφλές, τυχαιοποιημένες, 
placebo ελεγχόμενες μελέτες, που έδειξαν την αποτελεσματι-
κότητα του παράγοντα αυτού στην αντιμετώπιση της χρονίας 
πνευμονικής νόσου. 

Άλλοι βιολογικοί παράγοντες με ειδική αντι-TNF δραστηριό-
τητα είναι η ετανερσέπτη και η adalimumamb. 

Η ετανερσέπτη είναι ένας διαλυτός TNF υποδοχέας που δε-
σμεύει τον TNF στην κυκλοφορία. Μελετήθηκε ως μονοθερα-
πεία σε πνευμονική σαρκοείδωση, αλλά είχε θετική επίδραση 
σε λιγότερο από 40% των περιπτώσεων και έτσι, η μελέτη αυ-
τή διεκόπη πρόωρα, καθώς θεωρήθηκε πολύ χαμηλή η αντα-
πόκριση σε σχέση με τις παρενέργειες του φαρμάκου. 

Η adalimumamb είναι ένα εξανθρωποιημένο μονοκλωνικό 
αντίσωμα έναντι του TNF που χορηγείται υποδορίως. Το φάρ-
μακο αυτό φαίνεται να έχει κάποια αποτελεσματικότητα, αλ-
λά ο ρυθμός ανταπόκρισης δεν ήταν τόσο υψηλός όσο για την 
ινφλιξιμάμπη. Ίσως, όμως, η αποτελεσματικότητα αυξηθεί αν 
χρησιμοποιηθεί σε υψηλότερες δόσεις, όπως χρησιμοποιήθη-
κε προσφάτως και στη νόσο Crohn. Καθώς το φάρμακο μπο-
ρεί να δοθεί σε ασθενείς που δεν ανέχονται την ινφλιξιμάμπη, 
ίσως να έχει κάποια θέση σε επιλεγμένες περιπτώσεις που ε-
πιλέγεται αγωγή με αντι-TNF παράγοντα.

 
Φαρμακευτικοί παράγοντες

Αρκετά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θερα-
πεία της σαρκοείδωσης έχουν εμπλακεί και στις τρεις κατηγο-

Εικόνα 7. Καρδιακή σαρκοείδωση (σπινθηρογράφημα με Τc και PET).

Σχήμα 2. Προτεινόμενη στρατηγική αντιμετώπισης της χρονίας σαρκο-
είδωσης.
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ρίες της νόσου (οξεία, χρόνια και ανθεκτική). Στον πίνακα 2 
συνοψίζονται τα φάρμακα αυτά, οι ενδείξεις τους, οι δοσολο-
γίες, οι συνήθεις παρενέργειες και οι οδηγίες παρακολούθη-
σης κατά τη λήψη τους. 

Οι περισσότερες από αυτές τις οδηγίες δεν είναι evidence-
based, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές τυχαιοποιημένες κλινι-
κές δοκιμές που να στηρίζουν τη χρήση των φαρμάκων αυ-
τών, ενώ ακόμα λιγότερες είναι οι πληροφορίες σχετικά με τη 
σύγκριση δοσολογικών σχημάτων. 

Από τα γλυκοκορτικοειδή, η πρεδνιζόνη χρησιμοποιείται κυ-
ρίως στις ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη προτιμάται συνήθως η πρεδ-
νιζολόνη. Οι ουσίες αυτές έχουν μελετηθεί εκτενώς στη θερα-
πεία της πνευμονικής και της εξωπνευμονικής σαρκοείδωσης. 
Αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν συγκρίνει τα κορτικοει-
δή με το placebo στην αντιμετώπιση της οξείας νόσου. Αν και 
τα αποτελέσματα έχουν υπάρξει αντιφατικά, οι μετα-αναλύσεις 
έχουν δείξει πως η χρήση των κορτικοειδών σχετίστηκε με ση-
μαντική ακτινολογική βελτίωση, καθώς και με βελτίωση στη 
διαχυτική ικανότητα. Αυτές οι μετα-αναλύσεις απέτυχαν να δεί-
ξουν σημαντική βελτίωση στη ζωτική χωρητικότητα με τη χρή-
ση των κορτικοειδών. 

Η τοξικότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά τη χρό-
νια χρήση κορτικοειδών. Για πολλά χρόνια η τοξικότητα των 
φαρμάκων αυτών υποβαθμιζόταν από τους γιατρούς. Αυτό εν 
μέρει οφειλόταν στην απουσία άλλων ικανοποιητικών λύσε-
ων. Καθώς οι εναλλακτικοί των στεροειδών παράγοντες έχουν 
γίνει διαθέσιμοι, οι γιατροί έχουν γίνει πιο προσεκτικοί όσον 
αφορά την τοξικότητα. Η αύξηση του σωματικού βάρους α-
ποτελεί πρόβλημα κατά την παρατεταμένη χορήγηση στερο-
ειδών. Σε μια μελέτη, η μέση αύξηση του βάρους μετά από 
6 μήνες αγωγή με πρεδνιζόνη ήταν 11 κιλά, ενώ το ανώτερο 

ήταν 20 κιλά και η αύξηση αυτή ήταν τόσο μεγαλύτερη, όσο 
μεγαλύτερη ήταν η δόση της πρεδνιζόνης. Στη μελέτη αυτή, 
παρατηρήθηκαν επίσης επιδείνωση Σ.Δ. και υπέρτασης. Μια 
επιπλέον επιπλοκή της κορτιζονοθεραπείας είναι οι λοιμώ-
ξεις. Σε μια προοπτική μελέτη 753 ασθενών με σαρκοείδωση 
που παρακολουθήθηκαν για 18 μήνες σε ειδικό κέντρο σαρ-
κοείδωσης, εν τω βάθει μυκητιασικές λοιμώξεις διαπιστώθη-
καν σε 7 περιπτώσεις. Και οι επτά ασθενείς ελάμβαναν πρεδ-
νιζόνη, ενώ 4 από αυτούς ελάμβαναν και μεθοτρεξάτη. Η ο-
στεοπενία και η οστεοπόρωση είναι αναγνωρισμένες επιπλο-
κές της χρόνιας χορήγησης κορτικοειδών, ακόμα και για ασθε-
νείς που λαμβάνουν ≤ 10mg/dl πρεδνιζόνης ή ισοδύναμη δό-
ση αυτής. Συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου και βιταμί-
νης D προτείνεται για τους ασθενείς που βρίσκονται σε αυξη-
μένο κίνδυνο για οστεοπόρωση και σε αυτούς περιλαμβάνο-
νται και όσοι λαμβάνουν χρονίως κορτιζόνη. Για τους πάσχο-
ντες όμως από σαρκοείδωση, τα υψηλά επίπεδα ενδογενούς 

ΠΙΝΑκΑΣ 2. ΦΑρμΑκΕυτΙκΟΙ ΠΑρΑγΟΝτΕΣ γΙΑ τΗ θΕρΑΠΕΙΑ τΗΣ ΣΑρκΟΕΙδωΣΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΝ/ΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Πρεδνιζόνη/ πρεδνι-
ζολόνη

Οξεία, Χρόνια, 
Ανθεκτική

Αρχικά: 40mg/d 
Χρονίως: 5-40mg 

↑Σ.Β, Σ.Δ., Α.Υ., οστεοπόρωση, 
λοιμώξεις 

Οστική πυκνότητα, σάκχαρο 
αίματος, αρτηριακή υπέρτα-
ση

Υδροξυχλωροκίνη Οξεία, Χρόνια 200-400mg/d Οφθαλμικές, εξάνθημα Οφθαλμικός έλεγχος κάθε 
6-12 μήνες

Χλωροκίνη Οξεία, Χρόνια 250-500mg/d Οφθαλμικές, εξάνθημα Οφθαλμικός έλεγχος κάθε 
6-12 μήνες

Μεθοτρεξάτη Χρόνια, 
Ανθεκτική

10-15mg άπαξ 
εβδομαδιαίως

Πνευμονική τοξικότητα, ηπατοτο-
ξικότητα, λευκοπενία, ναυτία

WBC, νεφρική και ηπατική 
λειτουργία κάθε 1-3 μήνες

Αζαθειοπρίνη Χρόνια, 
Ανθεκτική

50-200mg/d Ναυτία, ηπατοξικότητα, λοιμώ-
ξεις, λευκοπενία

WBC, νεφρική και ηπατική 
λειτουργία κάθε 1-3 μήνες

Μυκοφαινολάτη Χρόνια, 
Ανθεκτική

500-3000mg/d Ναυτία, λοιμώξεις, διάρροιες, 
λευκοπενία 

WBC, νεφρική και ηπατική 
λειτουργία κάθε 1-3 μήνες

Κυκλοφωσφαμίδη Ανθεκτική 500-2000mg iv κάθε 2-4 
εβδομ

Ναυτία, λοιμώξεις, λευκοπενία, 
αιμορραγική κυστίτιδα, Ca κύ-
στεως

WBC, νεφρική λειτουργία 
πριν από κάθε δόση, γενική 
ούρων μηνιαίως

Θαλιδομίδη Χρόνια, 
Ανθεκτική

50-200mg po
κάθε βράδυ

Τερατογένεση, υπνηλία, περι-
φερική νευροπάθεια, δυσκοι-
λιότητα

Test εγκυμοσύνης κάθε μή-
να

Μινοκυκλίνη Οξεία, Χρόνια 100-200mg/d Ναυτία, αναιμία, εξάνθημα  

Ινφλιξιμάμπη Χρόνια, 
Ανθεκτική

Αρχικά 3-5mg ημερησί-
ως, επανάληψη σε 2 ε-
βδομάδες και μετά κάθε 
1-2 μέρες

Αλλεργικές αντιδράσεις, λοιμώ-
ξεις, τερατογένεση 

Mantoux προ της πρώτης δό-
σης, παρακολούθηση κατά 
την έγχυση

Η τοξικότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά 
τη χρόνια χρήση κορτικοειδών. για πολλά χρόνια η 
τοξικότητα των φαρμάκων αυτών υποβαθμιζόταν από 
τους γιατρούς. Αυτό εν μέρει οφειλόταν στην απουσία 
άλλων ικανοποιητικών λύσεων. καθώς οι εναλλακτι-
κοί των στεροειδών παράγοντες έχουν γίνει διαθέσι-
μοι, οι γιατροί έχουν γίνει πιο προσεκτικοί όσον αφο-
ρά την τοξικότητα
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βιταμίνης D3-1,25 εγείρουν ερωτηματικά για την ανάγκη συ-
μπληρωματικής χορήγησης ασβεστίου και βιταμίνης D, καθώς 
θα μπορούσε να προκληθεί υπερασβεστιαιμία ή υπερασβεστι-
ουρία. Απαιτείται επομένως τακτική παρακολούθηση των επι-
πέδων ασβεστίου, αλλά και αναζήτηση συμπτωμάτων συμβα-
τών με νεφρολιθίαση σε όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν 
συμπληρωματικά ασβέστιο. Λιγότερο αμφισβητήσιμη είναι η 
χρήση διφωσφονικών στους πάσχοντες από σαρκοείδωση υπό 
υψηλές δόσεις κορτικοειδών. Οι μελέτες έχουν αποδείξει την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών 
και θα μπορούσαν να χορηγούνται ως πρώτης γραμμής προ-
στασία αντί του ασβεστίου/βιταμίνης D. 

   Ανθελονοσιακοί παράγοντες
Δύο ανθελονοσιακοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέ-

ως στη θεραπεία της σαρκοείδωσης: η χλωροκίνη και η υδρο-
ξυχλωροκίνη. Παρότι και οι δύο έχουν αποδειχθεί χρήσιμοι, 
η ανταπόκριση στη χλωροκίνη έχει φανεί να είναι υψηλότερη. 
Η χλωροκίνη μάλιστα έχει δείξει πως επιβραδύνει την εξέλι-
ξη της χρόνιας πνευμονικής νόσου, συγκρινόμενη με placebo. 
Συσχετίζεται όμως με υψηλότερη τοξικότητα και ιδιαιτέρως με 
κίνδυνο άμεσης βλάβης του αμφιβληστροειδούς. Σε μία ανα-
φορά, περισσότεροι από το 1/3 των ασθενών σε μακροχρόνια 
αγωγή με χλωροκίνη ανέπτυξαν οφθαλμική τοξικότητα. Η νε-
φρική δυσλειτουργία είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την 
ανάπτυξη οφθαλμικής τοξικότητας. Η υδροξυχλωροκίνη έ-
χει συσχετιστεί με χαμηλότερα ποσοστά οφθαλμικής βλάβης. 
Στους ασθενείς υπό αγωγή με τα φάρμακα αυτά, συστήνεται 
οφθαλμολογικός έλεγχος κάθε 6-12 μήνες .

   Μεθοτρεξάτη 
Είναι το πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο κυτταροστατικό στη 

θεραπεία της σαρκοείδωσης. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό 
στην πνευμονική, δερματική, οφθαλμική και νευρολογική νό-
σο. Περίπου τα 2/3 των ασθενών ανταποκρίνονται στην αγω-
γή, αν και σε μια μεγάλη σειρά έχει αναφερθεί και υψηλότε-
ρο ποσοστό ανταπόκρισης. Το φάρμακο γίνεται συνήθως κα-
λά ανεκτό, ενώ η ναυτία και η λευκοπενία αποτελούν τις συ-
χνότερες παρενέργειες, οι οποίες ωστόσο ανταποκρίνονται στη 
μείωση της δοσολογίας. Λιγότερο συχνές αλλά σοβαρές επι-
πλοκές είναι η τοξικότητα του πνεύμονα και ο αυξημένος κίν-
δυνος για ευκαιριακές λοιμώξεις. 

Ηπατοτοξικότητα έχει επίσης καταγραφεί και για την παρα-
κολούθησή της έχουν εκδοθεί οδηγίες. Αν και οι ρευματολό-
γοι δεν καταφεύγουν πλεόν σε βιοψίες ήπατος ρουτίνας για 
την παρακολούθηση της τοξικότητας, οι δερματολόγοι που 
θεραπεύουν με μεθοτρεξάτη ασθενείς με ψωρίαση ακόμα θε-
ωρούν τη βιοψία εξέταση εκλογής για τον έλεγχο της παρε-
νέργειας αυτής. Σε μια μελέτη σε ασθενείς με σαρκοείδωση, 
ελήφθησαν βιοψίες ήπατος έπειτα από χορήγηση μεθοτρεξά-
της συνολικής ποσότητας 1-1,5 g. Διαπιστώθηκε πως το πο-
σοστό της οφειλόμενης στη μεθοτρεξάτη βλάβης ήταν ≥ 10%. 
Ωστόσο, κανείς από τους ασθενείς αυτούς δεν ανέπτυξε μη α-
ναστρέψιμη ηπατική βλάβη. Επομένως, στους ευρισκόμενους 
σε χρόνια θεραπεία συστήνεται έλεγχος της ηπατικής λειτουρ-
γίας κάθε 2-3 μήνες και θα πρέπει να αξιολογείται η επίμονη 
άνοδος των τρανσαμινασών. Παρότι η ηπατική συμμετοχή στη 
σαρκοείδωση σχετίζεται συχνότερα με αύξηση της ALP, μπο-
ρεί επίσης να παρατηρηθεί αύξηση των τρανσαμινασών, ως 
άμεσο αποτέλεσμα της σαρκοείδωσης. Αν δεν υπάρχει άλλη 
πιθανή εξήγηση για την επίμονη αύξηση των τρανσαμινασών, 

τότε είτε πρέπει να γίνει βιοψία ήπατος ή να διακοπεί η χορή-
γηση μεθοτρεξάτης. 

   Αζαθειοπρίνη
Ο παράγοντας αυτός έχει ευρύτατα χρησιμοποιηθεί σε πολ-

λά διάμεσα πνευμονικά νοσήματα, περιλαμβανομένης και της 
IPF. Η χρήση της στη σαρκοείδωση φαίνεται να είναι αρκετά 
διαδεδομένη, αλλά είναι μικρός ο αριθμός των δημοσιευμέ-
νων άρθρων που στηρίζουν τη χρήση της. Αν και κάποιοι συγ-
γραφείς έχουν σημειώσει υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, άλ-
λοι έχουν δημοσιεύσει ανταπόκριση μικρότερη από 20 %. Οι 
διαφορές αυτές ίσως αντανακλούν τις ενδείξεις κάθε φορά της 
χρησιμοποίησής της. Στις μελέτες με τα χαμηλά ποσοστά, οι 
ασθενείς φαίνεται πως έπασχαν από ανθεκτική νόσο. Σε μια α-
ναδρομική μελέτη κυτταροστατικών σε ασθενείς με οφθαλμι-
κή σαρκοείδωση, η μη ανταπόκριση στη μεθοτρεξάτη συνή-
θως προεξοφλούσε μη ανταπόκριση και στην αζαθειοπρίνη, 
όταν δίνονταν ως μονοθεραπεία. Ωστόσο, ο συνδυασμός των 
φαρμάκων αυτών ήταν αποτελεσματικός στο 70 % των περι-
πτώσεων. Το προφίλ τοξικότητας της αζαθειοπρίνης είναι πα-
ρόμοιο με αυτό της μεθοτρεξάτης. Προκαλεί ναυτία και λευ-
κοπενία και απαιτείται τακτικός πλήρης αιματολογικός έλεγχος. 
Η αζαθειοπρίνη μεταβολίζεται με τη βοήθεια του ενζύμου θει-
οπουριν-μεθυλ-τρανσφεράση, του οποίου η δραστικότητα κα-
θορίζεται γενετικά. Οι ομοζυγώτες για την έλλειψη του ενζύ-
μου βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο για την ανάπτυξη τοξικότη-
τας. Τα επίπεδα του ενζύμου μπορούν να μετρηθούν και ανα-
λόγως να σχεδιαστεί η θεραπεία. Μια άλλη επιλογή πάντως 
είναι να μετρώνται τα WBC για 4 εβδομάδες, καθώς οι ασθε-
νείς με έλλειψη του ενζύμου αναπτύσσουν ουδετεροπενία σύ-
ντομα μετά την έναρξη της αγωγής. Το πλεονέκτημα της αζα-
θειοπρίνης σε σύγκριση με τη μεθοτρεξάτη είναι η χαμηλή η-
πατοτοξικότητα. Σε πάσχοντες από σαρκοείδωση με σημαντι-
κή ηπατική προσβολή, η αζαθειοπρίνη είναι ένας χρήσιμος ε-
ναλλακτικός των στεροειδών παράγοντας. 

   Λεφλουνομίδη
Αυτό το φάρμακο χορηγείται ως εναλλακτικό της μεθοτρεξά-

της για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Προκαλεί μικρότερη τοξικό-
τητα του γαστρεντερικού, αλλά είναι ηπατοτοξικό. Στη ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα ίσως να είναι λιγότερο αποτελεσματικό από 
τη μεθοτρεξάτη. Στη θεραπεία της χρόνιας σαρκοείδωσης, έ-
χει αποδειχθεί αποτελεσματικό, με ποσοστά ανταπόκρισης πα-
ρόμοια με της μεθοτρεξάτης. Έχει, όπως και η αζαθειοπρίνη, 
κάποιες διαφορές στην τοξικότητα από τη μεθοτρεξάτη, που 
μπορεί να καταστήσουν τη χρήση της λογική εναλλακτική λύ-
ση. Για παράδειγμα, έχει μικρότερη πνευμονική τοξικότητα και 
μερικοί ασθενείς που είχαν πνευμονικά συμπτώματα σχετιζό-
μενα με τη μεθοτρεξάτη θεραπεύτηκαν επιτυχώς με λεφλου-
νομίδη. Πάντως και αυτή έχει σχετιστεί με πνευμονική τοξικό-
τητα σε μερικούς ασθενείς, ενώ τοξικότητα του γαστρεντερικού 
και ηπατοτοξικότητα μπορούν επίσης να εκδηλωθούν. Παρότι 
δε συστήνονται βιοψίες ήπατος για την παρακολούθηση της η-
πατοτοξικότητας, έλεγχος της ηπατικής βιοχημείας θα πρέπει 
να γίνεται κάθε 2-3 μήνες. Έχει αποδειχθεί πως η δράση της 
λεφλουνομίδης είναι συνεργική της μεθοτρεξάτης, στη θερα-
πεία της ρευματοειδούς και παρόμοια συνεργικότητα έχει πα-
ρατηρηθεί και στη σαρκοείδωση.

   Μυκοφαινολάτη
Αυτό το φάρμακο τελευταία έχει αναφερθεί ως χρήσιμο στη 
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θεραπεία διαμέσων πνευμονοπαθειών που σχετίζονται με κολ-
λαγονικά αγγειακά νοσήματα. Έχει επίσης αναφερθεί ως απο-
τελεσματικό στη θεραπεία κάποιων πασχόντων από δερματι-
κή ή νεφρική σαρκοείδωση. Παρότι ουδετεροπενία μπορεί να 
παρατηρηθεί, η συχνότητά της είναι μικρότερη των κλασσικών 
κυτταροστατικών. Δοσοεξαρτώμενες ναυτία και διάρροια μπο-
ρούν επίσης να προκληθούν. 

   Κυκλοφωσφαμίδη
Αυτός ο ισχυρός κυτταροστατικός παράγοντας έχει φανεί α-

ποτελεσματικός στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής νευροσαρ-
κοείδωσης σε δύο μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ε-
παναλαμβανόμενες ενδοφλέβιες θεραπείες. Η iv χορήγηση 
της αγωγής κάθε 2 εβδομάδες μιμείται την αποτελεσματικότη-
τα της καθημερινής, από του στόματος χορήγησης, με πολύ 
όμως χαμηλότερη τοξικότητα. Οι κύριες επιπλοκές περιλαμ-
βάνουν λευκοπενία, ναυτία, αιμορραγική κυστίτιδα και αύξη-
ση του κινδύνου για κακοήθεια. Για πάσχοντες από Wegener, 
με καθημερινή από του στόματος χορήγηση κυκλοφωσφαμί-
δης για πάνω από ένα χρόνο, έχει αναφερθεί σημαντικός κίν-
δυνος για αιμορραγική κυστίτιδα και καρκίνο της ουροδόχου 
κύστης. Η τοξικότητα του φαρμάκου περιορίζει τη χρήση του, 
σε περιπτώσεις ανθεκτικής μόνο νόσου. 

   Θαλιδομίδη
Οι πρώτες αναφορές για αποτελεματική αντιμετώπιση της 

σαρκοείδωσης με θαλιδομίδη εισήγαγαν μια νέα προσέγγιση. 
Φαίνεται πως το φάρμακο μειώνει την απελευθέρωση του TNF 
από τα κυψελιδικά μακροφάγα, αν και η αποτελεσματικότητά 
της στην αντιμετώπιση της σαρκοείδωσης μάλλον οφείλεται και 
σε άλλους παράγοντες. Για την εκτίμηση της θεραπείας σε α-
σθενείς με χρόνια δερματική νόσο, βιοψίες δέρματος ελήφθη-
σαν πριν και μετά την αγωγή. Παρά τη βελτίωση των δερμα-
τικών βλαβών, δε διαπιστώθηκε μείωση στα επίπεδα TNF. Το 
φάρμακο φαίνεται να επηρεάζει διάφορες κυτοκίνες που εμπλέ-
κονται στη φλεγμονώδη διαδικασία της σαρκοείδωσης και έχει 
δειχθεί αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση χρονίων καταστά-
σεων, όπως ο χειμετλώδης λύκος. Για μη δερματική νόσο, τα 
αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Πολλές από τις παρενέρ-
γειες της θαλιδομίδης, όπως η υπνηλία, η δυσκοιλιότητα και η 
περιφερική νευροπάθεια, είναι δοσοεξαρτώμενες. Επομένως, 
οι υψηλότερες δόσεις που απαιτούνται για κάποιες συστημα-
τικές εκδηλώσεις ίσως να μη γίνονται ανεκτές. Η τερατογένεση 
δεν είναι δοσοεξαρτώμενη και οι ασθενείς που λαμβάνουν το 
φάρμακο δεν επιτρέπεται να συλλάβουν. 

   Ινφλιξιμάμπη
To χιμαιρικό μονοκολωνικό αντίσωμα ινφλιξιμάμπη έχει φανεί 

αποτελεσματικό στη θεραπεία της χρόνιας πνευμονικής σαρκο-
είδωσης. Αποτελεσματικότητα έχει ανακοινωθεί και για ανθε-
κτική δερματική, οφθαλμική και νευρολογική νόσο. Χορηγείται 
ενδοφλεβίως δύο φορές την εβδομάδα, για τις δύο πρώτες 
δόσεις, και έπειτα κάθε 4 με 8 εβδομάδες. Το αποτέλεσμα 
εκδηλώνεται μέσα στις πρώτες 6 εβδομάδες της θεραπείας. 
Αντιδράσεις στην έγχυση έχουν αναφερθεί σε πάνω από 20% 
των ασθενών με αρθρίτιδα. Μάλιστα, αυξημένος είναι ο κίνδυ-
νος για αυτούς που δε λαμβάνουν παράλληλα και μεθοτρεξά-
τη. Ωστόσο για τους ασθενείς με σαρκοείδωση, οι αντιδράσεις 
στην έγχυση δεν ήταν αξιοσημείωτες. Άλλος κίνδυνος από την 
αγωγή με ινφλιξιμάμπη είναι η αυξημένη συχνότητα λοιμώξε-
ων, ιδίως της φυματίωσης. Ο κίνδυνος κυρίως αφορά σε επα-

νενεργοποίηση λανθάνουσας νόσου. Οι αντι-TNF παράγοντες, 
όπως η ινφλιξιμάμπη, έχουν σχετιστεί με αυξημένη θνητότητα 
σε ασθενείς με προχωρημένη συμφορητική καρδιακή ανεπάρ-
κεια. Ένας άγνωστος ακόμα παράγοντας είναι ο κίνδυνος ανά-
πτυξης κακοήθειας. Αυξημένη συχνότητα λεμφώματος ανευ-
ρέθη σε ασθενείς που ελάμβαναν ινφλιξιμάμπη για νόσο του 
Crohn, αλλά όχι και στους πάσχοντες από ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα. Ενδιαφέρον επίσης είναι πως έχουν υπάρξει περιπτώ-
σεις σαρκοείδωσης που εμφανίστηκαν σε ασθενείς, ενώ βρί-
σκονταν υπό αγωγή με ινφλιξιμάμπη και ετανερσέπτη για άλ-
λες παθήσεις. Αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν ότι η συμπτωμα-
τική σαρκοείδωση προκαλείται από την αλληλεπίδραση κυτ-
τοκινών και ότι η μονοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματική σε 
όλους τους ασθενείς. 

Ο ρόλος άλλων αντι-TNF παραγόντων στη θεραπεία της σαρ-
κοείδωσης δεν είναι ξεκαθαρισμένος. Η τοξικότητα των παρα-
γόντων αυτών φαίνεται να είναι παρόμοια με της ινφλιξιμάμπης, 
εκτός του χαμηλότερου κινδύνου για φυματίωση και άλλες ευ-
καιριακές λοιμώξεις. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός, αλλά 
φαίνεται να αφορά σε πιο παρατεταμένες θεραπείες. 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της πνευ-
μονικής σαρκοείδωσης (BTS 2008)

Το 2008 η BTS εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη θε-
ραπεία των διάμεσων πνευμονοπαθειών. Σε αυτές αναφέρε-
ται ότι πριν τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για τη θερα-
πεία της πνευμονικής σαρκοείδωσης, πρέπει να ληφθούν υ-
πόψη τα παρακάτω δεδομένα:
1.  Η νόσος υποχωρεί αυτόματα σε ποσοστό 55-90% σε ασθε-

νείς με σαρκοείδωση σταδίου Ι, σε ποσοστό 40-70% σε α-
σθενείς με νόσο σταδίου ΙΙ και σε ποσοστό 10-20% σε α-
σθενείς με νόσο σταδίου ΙΙΙ.

2.  Οι περισσότερες περιπτώσεις αυτόματης υποχώρησης της 
νόσου συμβαίνουν κατά τους πρώτους 6 μήνες.

3.  Η φυσική πορεία της νόσου ποικίλλει και είναι δύσκολο να 
προβλέψει κανείς την πορεία και την πρόγνωση της.

4.  Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με τη φυλή του 
πάσχοντα σε ότι αφορά στη σοβαρότητα της νόσου και την 
προσβολή συγκεκριμένων οργάνων.

5.  Δε γνωρίζουμε τη μακροπρόθεσμη επίδραση της φαρμα-
κευτικής αγωγής στην εξέλιξη της νόσου. 

Τα βασικά σημεία των συστάσεων της BTS για τη θεραπεία 
της πνευμονικής σαρκοείδωσης είναι:
•  Δε συνιστάται αγωγή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με νόσο 

σταδίου Ι, λόγω του υψηλού ποσοστού αυτόματης υποχώ-
ρησης της νόσου σε αυτήν την κατηγορία των ασθενών.

•  Δε συνιστάται αγωγή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με νό-
σο σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ, ήπια διαταραχή της πνευμονικής λει-
τουργίας και σταθερή νόσο, λόγω του υψηλού ποσοστού 
αυτόματης υποχώρησης της νόσου σε αυτήν την κατηγορία 
των ασθενών.

•  Σε ασθενείς με εξελισσόμενη νόσο (όπως αυτό εκτιμάται από 
την ακτινολογική ή λειτουργική επιδείνωση της πνευμονικής 
νόσου, την παρουσία σημαντικών συμπτωμάτων ή την προ-
σβολή εξωπνευμονικών οργάνων που χρήζουν αγωγής) τα 
από του στόματος κορτικοστεροειδή αποτελούν τη θεραπεία 
πρώτης γραμμής.

•  Πρέπει να χορηγείται θεραπεία με πρεδνιζολόνη (ή άλλο α-
νάλογο κορτικοστεροειδές) σε δόση 0.5 mg/kg/ημέρα για 4 
εβδομάδες. Στη συνέχεια, η δόση μειώνεται και εξατομικεύ-
εται στο επίπεδο εκείνο που ελέγχει τα συμπτώματα του α-
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σθενή και την εξέλιξη της νόσου. Η αγωγή πρέπει να έχει 
διάρκεια 6-24 μήνες. 

•  Πρέπει να συγχορηγούνται διφωσφονικά για την πρόληψη 
της οστεοπόρωσης που προκαλεί η χρόνια χορήγηση κορ-
τικοστεροειδών.

•  Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, ως αρχική θεραπεία της 
νόσου ή ως θεραπεία συντήρησης, δεν παρέχουν σημαντι-
κό όφελος. Σε επιλεγμένους ασθενείς είναι πιθανό να βοη-
θήσουν στον έλεγχο συμπτωμάτων, όπως ο βήχας.

•  Τα ανοσοκατασταλτικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, εκτός 
των κορτικοστεροειδών, που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία 
της σαρκοείδωσης έχουν περιορισμένο ρόλο. Χορηγούνται 
σε ασθενείς στους οποίους η χορήγηση κορτικοστεροειδών 
έχει αποτύχει στον έλεγχο της νόσου ή έχει προκαλέσει σο-
βαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η μεθοτρεξάτη αποτελεί προς 
το παρόν το φάρμακο εκλογής

•  Η μεταμόσχευση πνεύμονα πρέπει να εξετάζεται σε περιπτώ-
σεις πνευμονικής σαρκοείδωσης τελικού σταδίου. 
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