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Η κλινική εικόνα και η πρόγνωση της σαρκοείδωσης ποικίλλουν σημαντικά.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και η θεραπευτική αντιμετώπιση επίσης να ποικίλλει. Οι επιλογές κυμαίνονται από τη μη χορήγηση θεραπείας, ως τη χρήση
ενός φάσματος φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων κυτταροτοξικών και βιολογικών παραγόντων.

Σ

το κείμενο που ακολουθεί θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η σύγχρονη θεραπεία της σαρκοείδωσης μέσα από δύο άρθρα:
α) την ανασκόπηση του R.P. Baughman
στο περιοδικό Clinics in chest medicine το
2008, στην οποία περιγράφεται η συστηματική και αλγοριθμική προσέγγιση του ασθενή με σαρκοείδωση, ενώ παρουσιάζονται και
τα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σήμερα και
β) τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες
της Βρετανικής Θωρακικής Εταιρείας (British
Thoracic Society, BTS) για τη θεραπεία των
διάμεσων πνευμονοπαθειών, που εκδόθηκαν το 2008 και αφορούν ειδικά στη θεραπεία της πνευμονικής σαρκοείδωσης.
Κάθε γιατρός που έρχεται σε επαφή με έναν 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 υποχωρεί αυτόματα.
1. Ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα;
2. Μπορούν να ελεγχθούν τα συμπτώματα με τοπική αγωγή;
3. Βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του ασθενή ή η λειτουργικότητα 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 ταξινομηθεί 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 υπολειμματική νόσος, αλλά δεν παρατηρούνται στοιχεία εξελισσόμενης φλεγμονής. Επίσης, οποιαδήποτε υπολειπόμενη δυ-

σλειτουργία αποδίδεται σε φλεγμονή που έχει πλέον υποχωρήσει, καταλείποντας ινώδη ιστό. Ως παράδειγμα, αναφέρεται το σύνδρομο sicca, που είναι μια συχνή εκδήλωση προηγηθείσας συμμετοχής των δακρυϊκών αδένων.
• Χρόνια νόσος, η οποία επιμένει με ενεργό φλεγμονή για πάνω από 5 χρόνια από
τη διάγνωση. Πολλοί απ’ αυτούς τους ασθενείς λαμβάνουν συνεχώς θεραπεία, υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να μην απαιτείται καμία συστηματική αγωγή.
• Ανθεκτική νόσος, η χρόνια νόσος που
επιδεινώνεται παρά την ενδεδειγμένη συστηματική θεραπεία. Για παράδειγμα, ένας
ασθενής που πάσχει από σαρκοείδωση της
σπονδυλικής στήλης και παρουσιάζει νευρολογική επιδείνωση παρά τη χορήγηση κορτικοειδών ή και ανοσοκατασταλτικών.
Σε μια πρόσφατη μελέτη, κατά την οποία
εξετάστηκε η κλινική πορεία 818 πασχόντων από σαρκοείδωση, διαπιστώθηκε πως κάποια κλινικά χαρακτηριστικά συσχετίζονται με οξεία νόσο (και επομένως με υποχώρηση σε 2-5
χρόνια), ενώ κάποια άλλα συσχετίζονται με χρονιότερη πορεία (πίνακας 1).
Σχετικά με την πνευμονική νόσο, η παρουσία μόνο πυλαίας αδενοπάθειας σχετίζεται με καλή πρόγνωση. Αντιθέτως, η
πνευμονική ίνωση σχετίζεται τόσο με χρονίζουσα νόσο, όσο και
με χειρότερη κλινική έκβαση, πνευμονική υπέρταση και αυξημένη θνητότητα. Η μέτρια προς σοβαρή δύσπνοια κατά τη διάγνωση αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα της ανάγκης για συστηματική αγωγή, για περισσότερα από 2 χρόνια μετά τη διάγνωση.
Το οζώδες ερύθημα στους Καυκάσιους συσχετίζεται με υψηλά ποσοστά υποχώρησης της νόσου. Το σύνδρομο Lofgren
(οζώδες ερύθημα, πυλαία αδενοπάθεια και αρθρίτιδα των κάτω άκρων) σχετίζεται συνήθως με καλή πρόγνωση, ωστόσο
20% περίπου αυτών των ασθενών θα αναπτύξουν χρόνια νόσο. Πρόσφατες μελέτες έχουν συσχετίσει την ύπαρξη ενός απλοτύπου των HLA αλληλίων με καλή πρόγνωση, σε ασθενείς με σ. Lofgren. Στους Αφροαμερικανούς, το οζώδες ερύθημα δε σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα υποχώρησης, ενώ
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Εικόνα 1. Ακτινογραφία θώρακος, πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου Ι.

Εικόνα 2. Ακτινογραφία θώρακος, πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου ΙΙ.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με οξεία ή χρόνια νόσο

Πνεύμονας
Δέρμα
Οφθαλμοί
Νευρικό σύστημα
Καρδιά
Μεταβολισμός ασβεστίου
Μυσκελετικό
Συμπτώματα

Οξεία νόσος

Χρόνια νόσος

Πυλαία λεμφαδενοπάθεια
Οζώδες ερύθημα
Πρόσθια ραγοειδίτιδα
Παράλυση προσωπικού ν.

Πνευμονική ίνωση
Χειμετλώδης λύκος
Πανραγοειδίτις
Όγκος κεφαλής ή Σ.Σ
Σ.Κ.Α.
Νεφρολιθίαση
Κύστεις οστών
Δύσπνοια

Διόγκωση αρθρώσεων
Ασυμπτωματικός

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 ανευρίσκεται σε περισσότερο από το 60% των Ιαπώνων ασθενών με
σαρκοείδωση και στις πλείστες περιπτώσεις σχετίζεται με καλή πρόγνωση.
Η οπίσθια ραγοειδίτιδα και η πανραγοειδίτιδα συσχετίζονται
με χρονίζουσα νόσο και ενίοτε με ανθεκτικότητα στα κορτικοειδή.
Η νευρολογική και η καρδιακή νόσος συνήθως σχετίζονται με
χρόνια πορεία. Ωστόσο, η παράλυση του προσωπικού συχνά
υποχωρεί αυτομάτως, χωρίς σημαντικό νευρολογικό έλλειμμα. Οι ασθενείς με συμμετοχή της Σ.Σ ή του ΚΝΣ συχνά απαιτούν πολλά χρόνια θεραπείας και μερικές φορές δεν ανταποκρίνονται 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 μακροχρόνια προβλήματα. Έχει όμως φανεί πως η υπερασβεστιου22

ρία και η εξ’ αυτής νεφρολιθίαση σχετίζονται με χρονίζουσα
νόσο. Εναλλακτικές των στεροειδών επιλογές, όπως η χλωροκίνη και η υδροξυχλωροκίνη συχνά προτιμώνται στις περιπτώσεις 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 χωρίς οζώδες ερύθημα. Αυτή η κατάσταση συνήθως υποχωρεί
σε μερικούς μήνες αυτομάτως. Αντιθέτως, οι κύστεις των οστών σχετίζονται με χρόνια πορεία της νόσου.
Τα συμπτώματα που εμφανίζει κατά τη διάγνωση ο ασθενής
μπορούν να προδικάσουν και την πρόγνωση. Ο ασυμπτωματικός συνήθως δεν απαιτεί μακροχρόνια αγωγή. Αντιθέτως, ο
ασθενής με ήπια ή σοβαρή δύσπνοια έχει αυξημένες πιθανότητες να απαιτεί θεραπεία για 2 χρόνια, ανεξαρτήτως των ακτινολογικών ευρημάτων ή των λειτουργικών δοκιμασιών.

Στρατηγικές θεραπείας

Οξεία νόσος
Τα πρώτα δύο ως πέντε χρόνια από τη διάγνωση ένας ασθενής θεωρείται ότι πάσχει από οξεία νόσο, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι των χαρακτηριστικών εκείνων στοιχείων που συ-

Εικόνα 3. Ακτινογραφία θώρακος, πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου ΙΙΙ.

Εικόνα 4. Ακτινογραφία θώρακος, πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου ΙV.

σχετίζονται με χρονιότητα (πίνακας 1). Ένα σημαντικό ποσοστό
αυτών των ασθενών δεν έχουν τόσο σοβαρά συμπτώματα ώστε να απαιτούν αγωγή. Σε μια πρόσφατη μελέτη νεοδιαγνωσθέντων 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 ακόμα υπό αγωγή. Από τους ασθενείς που δεν απαίτησαν αγωγή
κατά τους 6 πρώτους μήνες, μόνο το 10% χρειάστηκε να λάβουν αγωγή τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι, ο ασθενής που εμφανίζεται ασυμπτωματικός αρχικά έχει πολλές πιθανότητες να μη
χρειαστεί ποτέ θεραπεία. Η θεραπευτική στρατηγική που προτείνεται για την οξεία σαρκοείδωση (δηλαδή για νόσο με γνωστή 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 κορτικοειδούς υψηλής δραστικότητας, αλλά με ελάχιστη απορρόφηση. Για τους οφθαλμούς, η τοπική αγωγή περιλαμβάνει όχι
μόνο οφθαλμικές σταγόνες, αλλά και περιοφθαλμικές ενέσεις στεροειδών. Για το δέρμα, τοπική θεραπεία με φθοριούχα κορτικοειδή είναι συνήθως επιτυχής. Άλλες αναφορές περιλαμβάνουν χρήση tacrolimus τοπικά, καθώς και θεραπεία
με τη χρήση laser.
Η πνευμονική νόσος είναι η συχνότερη εκδήλωση της σαρκοείδωσης και τα αναπνευστικά συμπτώματα το συνηθέστερο
αίτιο χορήγησης αγωγής. Ο ρόλος της τοπικής αγωγής στην
πνευμονική νόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί, αλλά συνολικά θεωρείται μη αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα.
Το πλέον μελετημένο εισπνεόμενο κορτικοειδές είναι η βουδεζονίδη. Σε μια placebo-ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη, η βουδεζονίδη απεδείχθη ανώτερη του placebo στη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας μετά από 18 μήνες αγωγής. Αν και η θεραπεία διεκόπη μετά από 18 μήνες, η διαφορά παρέμεινε σημαντική στην 5ετή παρακολούθηση. Ο σχεδιασμός της μελέτης περιελάμβανε 3 μήνες συστηματικής αγωγής, 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 συμπτωματολογία που έχρηζε συστηματικής αγωγής. Επιπλέον, αξιοσημείωτη ήταν η διαφορά μόνο σ’ αυτούς με παρεγχυματική νόσο στην ακτινογραφία θώρακος. Παρότι κάποιες μελέτες αναφέρουν κάποιο όφελος από τη χρήση της βουδεζονίδης, άλλες δεν έχουν δείξει καμία βελτίωση σε συμπτωματικούς ασθενείς. Δύο μελέτες με εισπνεόμενη φλουτικαζόνη δεν απέδειξαν αποτελεσματικότητα και ούτε βελτίωσαν τις μετρήσεις
στις λειτουργικές δοκιμασίες. Μια μελέτη έδειξε κάποιο όφελος στον έλεγχο του βήχα με τη χρήση φλουτικαζόνης σε οξεία σαρκοείδωση.
Για εκτεταμένη δερματική νόσο, έχουν φανεί χρήσιμοι οι ανθελονοσιακοί παράγοντες. Η χλωροκίνη και η υδροξυχλωροκίνη 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 καταστάσεις 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 πρώτη θεραπευτική επιλογή. Η αρχική δόση πρεδνιζόνης που χορηγείται ποικίλλει από κέντρο σε κέντρο, αλλά οι περισσότεροι κλινικοί διαλέγουν μια αρχική δόση 20-40 mg/dl πρεδνιζόνης ή ισοδυνάμου κορτικοειδούς. Σημείο κλειδί για την αγωγή με κορτιζόνη είναι η σταδιακή μείωση της δόσης σε αποδεκτή χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ιατρός προσπαθεί να χορηγεί την ελάχιστη δόση που
επιτυγχάνει έλεγχο της νόσου, αφού επιτευχθεί μια αρχική μέγιστη 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 μείωση της δόσης στο μισό αν διαπιστωθεί βελτίωση είναι μια αποδεκτή μέθοδος. Αν διαπιστωθεί υποτροπή κατά τη μείωση
της δόσης των κορτικοειδών, ή αν τα συμπτώματα του ασθε23

Εικόνα 5. Δερματική σαρκοείδωση.
Εικόνα 6. Αξονική τομογραφία που αναδεικνύει βλάβες σαρκοείδωσης
με ηπατική εντόπιση.

νούς δεν ελέγχονται παρά την αγωγή με κορτικοειδή, προστίθεται κάποιος από τους συμπληρωματικούς παράγοντες. Στην
οξεία πνευμονική νόσο, αποτελεσματική φαίνεται η επιλογή
της μεθοτρεξάτης. Η αζαθειοπρίνη και η χλωροκίνη μπορεί επίσης να φανούν αποτελεσματικές, αν και δεν έχουν μελετηθεί με αυτή την ένδειξη. Στις περιπτώσεις που και αυτή η δεύτερης γραμμής θεραπεία αποτυγχάνει, ακολουθείται η στρατηγική της αντιμετώπισης χρονίας νόσου.

Χρόνια νόσος
Η συχνότητα των περιπτώσεων χρονίας νόσου στις διάφορες
μελέτες κυμαίνεται από 10-60%. Αυτή η ομάδα ασθενών αποτελεί ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα, καθώς απαιτεί μακροχρόνια 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 προσέγγιση του ασθενούς που πάσχει από χρόνια νόσο. Η παραδοχή στην οποία στηρίζεται αυτή η στρατηγική είναι ότι απαιτείται συστηματική θεραπεία για έλεγχο της νόσου. Σε περιορισμένη νόσο η τοπική θεραπεία μπορεί να είναι επαρκής. Όταν
απαιτείται συστηματική θεραπεία για σοβαρή ή συμπτωματική νόσο, η κορτιζόνη παραμένει η αγωγή εκλογής. Αν η ημερήσια 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 επιδείνωση των συμπτωμάτων, πρέπει να εισαχθεί ένας ανοσοκατασταλτικός παράγοντας. Τα ανοσοκατασταλτικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στη χρόνια σαρκοείδωση είναι η μεθοτρεξάτη, η αζαθειοπρίνη, η κυκλοφωσφαμίδη και η λεφλουνομίδη. Η χλωραμβουκίλη έχει χρησιμοποιηθεί με καλά σε
κάποιες περιπτώσεις αποτελέσματα, όμως δε θα πρέπει πλέον να υπολογίζεται, λόγω της τοξικότητάς της. Οι παραπάνω
παράγοντες φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματικοί, παρότι δεν υπάρχουν μεγάλες συγκριτικές μελέτες. Ο μόνος παράγοντας που φαίνεται να υπερτερεί των άλλων είναι η κυκλοφωσφαμίδη, για την οποία μια μελέτη έδειξε ότι ωφέλησε 9
στις 10 περιπτώσεις νευροσαρκοείδωσης, οι οποίες δεν είχαν
ανταποκριθεί στη μεθοτρεξάτη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη εμπειρία υπάρχει με τη χρήση της μεθοτρεξάτης.
Συνδυασμοί κυτταροστατικών χρησιμοποιούνται στα ρευματικά νοσήματα. Στη σαρκοείδωση, μια μελέτη έδειξε όφελος
24

*Σημείωση : η προσβολή ενός οργάνου όταν αφορά καρδιά ή νευρικό
σύστημα, ακολουθεί τον αλγόριθμο της πολυοργανικής προσβολής.

Σχήμα 1. Προτεινόμενη στρατηγική αντιμετώπισης της οξείας σαρκοείδωσης.

από την προσθήκη λεφλουνομίδης στη μεθοτρεξάτη. Αυτού
του είδους όμως οι συνδυασμοί απαιτούν έλεγχο για αθροιστική 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 χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου. Δεδομένης της χαμηλής τοξικότητας, προτιμώνται στην
αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης και των χρονίων δερματικών
βλαβών, ενώ σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη χρονίας πνευμονικής σαρκοείδωσης, μείωσαν το ρυθμό απώλειας της πνευμονικής λειτουργικότητας. Τέλος, η χρησιμότητά τους έχει αποδειχθεί και σε κάποιες περιπτώσεις νευροσαρκοείδωσης.

Ανθεκτική νόσος
Ένας ασθενής με σαρκοείδωση μπορεί να εμφανίζει ανθεκτι-

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

Σχήμα 2. Προτεινόμενη στρατηγική αντιμετώπισης της χρονίας σαρκοείδωσης.

κή νόσο για αρκετούς λόγους:
1. Μη συμμόρφωση
2. Ινωτική νόσος, χωρίς περαιτέρω φλεγμονή
3. Επιπλοκή της νόσου (πνευμονική υπέρταση, υδροκέφαλος, καταρράκτης)
4. Επιπλοκές από τη θεραπεία
5. Αντίσταση στην κορτιζόνη
Τη μη συμμόρφωση θα πρέπει πάντα να την σκεπτόμαστε όταν ένας ασθενής δεν πάει καλά και συχνά οφείλεται στο φόβο εκδήλωσης παρενεργειών. Οι παρενέργειες της κορτιζόνης
(σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, αύξηση βάρους, οστεοπόρωση, αϋπνία και διαταραχές διάθεσης) είναι γνωστές στο ευρύ
κοινό και πραγματικά σε μια μελέτη, πάνω από τους μισούς ασθενείς που ελάμβαναν 10mg πρεδνιζόνης ή περισσότερο, ανέπτυξαν 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 χρήση αντιφλεγμονωδών παραγόντων δεν αποφέρει πια βελτίωση, μπορεί ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση σε άλλους παράγοντες.
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 προκαλέσει επίμονη δύσπνοια.
Στις επιπλοκές από τη θεραπεία περιλαμβάνονται οι λοιμώξεις.
Η αντίσταση στην κορτιζόνη μπορεί επίσης να προκαλέσει ανθεκτική νόσο. Το φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί στο άσθμα.
Στη σαρκοείδωση έχει βρεθεί ότι τα κυψελιδικά μακροφάγα ασθενών με αντίσταση στην κορτιζόνη αυτομάτως απελευθερώνουν υψηλά επίπεδα TNF. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην
υπόθεση ότι ο TNF θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο στην αντιμετώπιση τέτοιων ασθενών, παρότι η συσχέτισή του με την
επιδείνωση του νοσήματος δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί.
Η θαλιδομίδη είναι ένα φάρμακο με ποικίλες δράσεις, μεταξύ των οποίων και αντι-TNF δραστηριότητα. Σε διάφορες μελέτες έχει φανεί αποτελεσματική στη χρόνια δερματική σαρκοείδωση, όχι όμως και στην αντιμετώπιση πνευμονικής νόσου. Περιοριστικός στη χρήση της παράγοντας είναι και η τοξικότητά της, που περιλαμβάνει υπνηλία και περιφερική νευροπάθεια. 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 αντιμετώπιση της ανθεκτικής σαρκοείδωσης. Οι αρχικές θετικές παρατηρήσεις οδήγησαν σε δύο διπλές τυφλές, τυχαιοποιημένες,
placebo ελεγχόμενες μελέτες, που έδειξαν την αποτελεσματικότητα του παράγοντα αυτού στην αντιμετώπιση της χρονίας
πνευμονικής νόσου.
Άλλοι βιολογικοί παράγοντες με ειδική αντι-TNF δραστηριότητα είναι η ετανερσέπτη και η adalimumamb.
Η ετανερσέπτη είναι ένας διαλυτός TNF υποδοχέας που δεσμεύει τον TNF στην κυκλοφορία. Μελετήθηκε ως μονοθεραπεία σε πνευμονική σαρκοείδωση, αλλά είχε θετική επίδραση
σε λιγότερο από 40% των περιπτώσεων και έτσι, η μελέτη αυτή διεκόπη πρόωρα, καθώς θεωρήθηκε πολύ χαμηλή η ανταπόκριση σε σχέση με τις παρενέργειες του φαρμάκου.
Η adalimumamb είναι ένα εξανθρωποιημένο μονοκλωνικό
αντίσωμα έναντι του TNF που χορηγείται υποδορίως. Το φάρμακο αυτό φαίνεται να έχει κάποια αποτελεσματικότητα, αλλά ο ρυθμός ανταπόκρισης δεν ήταν τόσο υψηλός όσο για την
ινφλιξιμάμπη. Ίσως, όμως, η αποτελεσματικότητα αυξηθεί αν
χρησιμοποιηθεί σε υψηλότερες δόσεις, όπως χρησιμοποιήθηκε προσφάτως και στη νόσο Crohn. Καθώς το φάρμακο μπορεί να δοθεί σε ασθενείς που δεν ανέχονται την ινφλιξιμάμπη,
ίσως να έχει κάποια θέση σε επιλεγμένες περιπτώσεις που επιλέγεται αγωγή με αντι-TNF παράγοντα.

Φαρμακευτικοί παράγοντες
Αρκετά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της σαρκοείδωσης έχουν εμπλακεί και στις τρεις κατηγο25

Πίνακας 2. Φαρμακευτικοι παραγοντεσ για τη θεραπεία τησ σαρκοειδωσησ
ΦΑΡΜΑΚΟ

ΕΝΔΕΙΞΗ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΕΝ/ΓΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Πρεδνιζόνη/ πρεδνιζολόνη

Οξεία, Χρόνια,
Ανθεκτική

Αρχικά: 40mg/d
Χρονίως: 5-40mg

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

Οστική πυκνότητα, σάκχαρο
αίματος, αρτηριακή υπέρταση

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, ηπατοτοξικότητα, λευκοπενία, ναυτία

WBC, νεφρική και ηπατική
λειτουργία κάθε 1-3 μήνες

Αζαθειοπρίνη

Χρόνια,
Ανθεκτική

50-200mg/d

Ναυτία, ηπατοξικότητα, λοιμώξεις, 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 κύστεως

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

Θαλιδομίδη

Χρόνια,
Ανθεκτική

50-200mg po
κάθε βράδυ

Τερατογένεση, υπνηλία, περιφερική νευροπάθεια, δυσκοιλιότητα

Test εγκυμοσύνης κάθε μήνα

Μινοκυκλίνη

Οξεία, Χρόνια

100-200mg/d

Ναυτία, αναιμία, εξάνθημα

Ινφλιξιμάμπη

Χρόνια,
Ανθεκτική

Αρχικά 3-5mg ημερησίως, επανάληψη σε 2 εβδομάδες και μετά κάθε
1-2 μέρες

Αλλεργικές αντιδράσεις, λοιμώξεις, τερατογένεση

ρίες της νόσου (οξεία, χρόνια και ανθεκτική). Στον πίνακα 2
συνοψίζονται τα φάρμακα αυτά, οι ενδείξεις τους, οι δοσολογίες, οι συνήθεις παρενέργειες και οι οδηγίες παρακολούθησης κατά τη λήψη τους.
Οι περισσότερες από αυτές τις οδηγίες δεν είναι evidencebased, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που να στηρίζουν τη χρήση των φαρμάκων αυτών, ενώ ακόμα λιγότερες είναι οι πληροφορίες σχετικά με τη
σύγκριση δοσολογικών σχημάτων.
Από τα γλυκοκορτικοειδή, η πρεδνιζόνη χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη προτιμάται συνήθως η πρεδνιζολόνη. Οι ουσίες αυτές έχουν μελετηθεί εκτενώς στη θεραπεία της πνευμονικής και της εξωπνευμονικής σαρκοείδωσης.
Αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν συγκρίνει τα κορτικοειδή 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 σημαντική ακτινολογική βελτίωση, καθώς και με βελτίωση στη
διαχυτική ικανότητα. Αυτές οι μετα-αναλύσεις απέτυχαν να δείξουν σημαντική βελτίωση στη ζωτική χωρητικότητα με τη χρήση των κορτικοειδών.
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 εναλλακτικοί των στεροειδών παράγοντες έχουν
γίνει διαθέσιμοι, οι γιατροί έχουν γίνει πιο προσεκτικοί όσον
αφορά την τοξικότητα. Η αύξηση του σωματικού βάρους αποτελεί πρόβλημα κατά την παρατεταμένη χορήγηση στεροειδών. Σε μια μελέτη, η μέση αύξηση του βάρους μετά από
6 μήνες αγωγή με πρεδνιζόνη ήταν 11 κιλά, ενώ το ανώτερο
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Mantoux προ της πρώτης δόσης, 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 εναλλακτικοί των στεροειδών παράγοντες έχουν γίνει διαθέσιμοι, οι γιατροί έχουν γίνει πιο προσεκτικοί όσον αφορά την τοξικότητα

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 λοιμώξεις. Σε μια προοπτική μελέτη 753 ασθενών με σαρκοείδωση
που παρακολουθήθηκαν για 18 μήνες σε ειδικό κέντρο σαρκοείδωσης, εν τω βάθει μυκητιασικές λοιμώξεις διαπιστώθηκαν σε 7 περιπτώσεις. Και οι επτά ασθενείς ελάμβαναν πρεδνιζόνη, ενώ 4 από αυτούς ελάμβαναν και μεθοτρεξάτη. Η οστεοπενία και η οστεοπόρωση είναι αναγνωρισμένες επιπλοκές της χρόνιας χορήγησης κορτικοειδών, ακόμα και για ασθενείς που λαμβάνουν ≤ 10mg/dl πρεδνιζόνης ή ισοδύναμη δόση αυτής. Συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D προτείνεται για τους ασθενείς που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για οστεοπόρωση και σε αυτούς περιλαμβάνονται και όσοι λαμβάνουν χρονίως κορτιζόνη. Για τους πάσχοντες όμως από σαρκοείδωση, τα υψηλά επίπεδα ενδογενούς

βιταμίνης D3-1,25 εγείρουν ερωτηματικά για την ανάγκη συμπληρωματικής χορήγησης ασβεστίου και βιταμίνης D, καθώς
θα μπορούσε να προκληθεί υπερασβεστιαιμία ή υπερασβεστιουρία. Απαιτείται επομένως τακτική παρακολούθηση των επιπέδων ασβεστίου, αλλά και αναζήτηση συμπτωμάτων συμβατών 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 προστασία αντί του ασβεστίου/βιταμίνης D.

Ανθελονοσιακοί παράγοντες
Δύο ανθελονοσιακοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στη θεραπεία της σαρκοείδωσης: η χλωροκίνη και η υδροξυχλωροκίνη. Παρότι και οι δύο έχουν αποδειχθεί χρήσιμοι,
η ανταπόκριση στη χλωροκίνη έχει φανεί να είναι υψηλότερη.
Η χλωροκίνη μάλιστα έχει δείξει πως επιβραδύνει την εξέλιξη της χρόνιας πνευμονικής νόσου, συγκρινόμενη με placebo.
Συσχετίζεται όμως με υψηλότερη τοξικότητα και ιδιαιτέρως με
κίνδυνο άμεσης βλάβης του αμφιβληστροειδούς. Σε μία αναφορά, περισσότεροι από το 1/3 των ασθενών σε μακροχρόνια
αγωγή με χλωροκίνη ανέπτυξαν οφθαλμική τοξικότητα. Η νεφρική δυσλειτουργία είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την
ανάπτυξη οφθαλμικής τοξικότητας. Η υδροξυχλωροκίνη έχει 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 νόσο. Περίπου τα 2/3 των ασθενών ανταποκρίνονται στην αγωγή, αν και σε μια μεγάλη σειρά έχει αναφερθεί και υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης. Το φάρμακο γίνεται συνήθως καλά ανεκτό, ενώ η ναυτία και η λευκοπενία αποτελούν τις συχνότερες παρενέργειες, οι οποίες ωστόσο ανταποκρίνονται στη
μείωση της δοσολογίας. Λιγότερο συχνές αλλά σοβαρές επιπλοκές είναι η τοξικότητα του πνεύμονα και ο αυξημένος κίνδυνος για ευκαιριακές λοιμώξεις.
Ηπατοτοξικότητα έχει επίσης καταγραφεί και για την παρακολούθησή της έχουν εκδοθεί οδηγίες. Αν και οι ρευματολόγοι δεν καταφεύγουν πλεόν σε βιοψίες ήπατος ρουτίνας για
την παρακολούθηση της τοξικότητας, οι δερματολόγοι που
θεραπεύουν με μεθοτρεξάτη ασθενείς με ψωρίαση ακόμα θεωρούν τη βιοψία εξέταση εκλογής για τον έλεγχο της παρενέργειας αυτής. Σε μια μελέτη σε ασθενείς με σαρκοείδωση,
ελήφθησαν βιοψίες ήπατος έπειτα από χορήγηση μεθοτρεξάτης συνολικής ποσότητας 1-1,5 g. Διαπιστώθηκε πως το ποσοστό της οφειλόμενης στη μεθοτρεξάτη βλάβης ήταν ≥ 10%.
Ωστόσο, κανείς από τους ασθενείς αυτούς δεν ανέπτυξε μη αναστρέψιμη ηπατική βλάβη. Επομένως, στους ευρισκόμενους
σε χρόνια θεραπεία συστήνεται έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας 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, μπορεί 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 χορήγηση μεθοτρεξάτης.

Αζαθειοπρίνη
Ο παράγοντας αυτός έχει ευρύτατα χρησιμοποιηθεί σε πολλά διάμεσα πνευμονικά νοσήματα, περιλαμβανομένης και της
IPF. Η χρήση της στη σαρκοείδωση φαίνεται να είναι αρκετά
διαδεδομένη, αλλά είναι μικρός ο αριθμός των δημοσιευμένων άρθρων που στηρίζουν τη χρήση της. Αν και κάποιοι συγγραφείς έχουν σημειώσει υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, άλλοι 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 αναδρομική μελέτη κυτταροστατικών σε ασθενείς με οφθαλμική σαρκοείδωση, η μη ανταπόκριση στη μεθοτρεξάτη συνήθως προεξοφλούσε μη ανταπόκριση και στην αζαθειοπρίνη,
όταν δίνονταν ως μονοθεραπεία. Ωστόσο, ο συνδυασμός των
φαρμάκων αυτών ήταν αποτελεσματικός στο 70 % των περιπτώσεων. Το προφίλ τοξικότητας της αζαθειοπρίνης είναι παρόμοιο με αυτό της μεθοτρεξάτης. Προκαλεί ναυτία και λευκοπενία και απαιτείται τακτικός πλήρης αιματολογικός έλεγχος.
Η αζαθειοπρίνη μεταβολίζεται με τη βοήθεια του ενζύμου θειοπουριν-μεθυλ-τρανσφεράση, του οποίου η δραστικότητα καθορίζεται γενετικά. Οι ομοζυγώτες για την έλλειψη του ενζύμου βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο για την ανάπτυξη τοξικότητας. Τα επίπεδα του ενζύμου μπορούν να μετρηθούν και αναλόγως να σχεδιαστεί η θεραπεία. Μια άλλη επιλογή πάντως
είναι να μετρώνται τα WBC για 4 εβδομάδες, καθώς οι ασθενείς με έλλειψη του ενζύμου αναπτύσσουν ουδετεροπενία σύντομα μετά την έναρξη της αγωγής. Το πλεονέκτημα της αζαθειοπρίνης σε σύγκριση με τη μεθοτρεξάτη είναι η χαμηλή ηπατοτοξικότητα. Σε πάσχοντες από σαρκοείδωση με σημαντική ηπατική προσβολή, η αζαθειοπρίνη είναι ένας χρήσιμος εναλλακτικός των στεροειδών παράγοντας.
Λεφλουνομίδη
Αυτό το φάρμακο χορηγείται ως εναλλακτικό της μεθοτρεξάτης για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Προκαλεί μικρότερη τοξικότητα του γαστρεντερικού, αλλά είναι ηπατοτοξικό. Στη ρευματοειδή αρθρίτιδα ίσως να είναι λιγότερο αποτελεσματικό από
τη μεθοτρεξάτη. Στη θεραπεία της χρόνιας σαρκοείδωσης, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό, με ποσοστά ανταπόκρισης παρόμοια με της μεθοτρεξάτης. Έχει, όπως και η αζαθειοπρίνη,
κάποιες διαφορές στην τοξικότητα από τη μεθοτρεξάτη, που
μπορεί να καταστήσουν τη χρήση της λογική εναλλακτική λύση. Για παράδειγμα, έχει μικρότερη πνευμονική τοξικότητα και
μερικοί ασθενείς που είχαν πνευμονικά συμπτώματα σχετιζόμενα με τη μεθοτρεξάτη θεραπεύτηκαν επιτυχώς με λεφλουνομίδη. Πάντως και αυτή έχει σχετιστεί με πνευμονική τοξικότητα σε μερικούς ασθενείς, ενώ τοξικότητα του γαστρεντερικού
και ηπατοτοξικότητα μπορούν επίσης να εκδηλωθούν. Παρότι
δε συστήνονται βιοψίες ήπατος για την παρακολούθηση της ηπατοτοξικότητας, έλεγχος της ηπατικής βιοχημείας θα πρέπει
να γίνεται κάθε 2-3 μήνες. Έχει αποδειχθεί πως η δράση της
λεφλουνομίδης είναι συνεργική της μεθοτρεξάτης, στη θεραπεία της ρευματοειδούς και παρόμοια συνεργικότητα έχει παρατηρηθεί και στη σαρκοείδωση.
Μυκοφαινολάτη
Αυτό το φάρμακο τελευταία έχει αναφερθεί ως χρήσιμο στη
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θεραπεία διαμέσων πνευμονοπαθειών που σχετίζονται με κολλαγονικά αγγειακά νοσήματα. Έχει επίσης αναφερθεί ως αποτελεσματικό στη θεραπεία κάποιων πασχόντων από δερματική ή νεφρική σαρκοείδωση. Παρότι ουδετεροπενία μπορεί να
παρατηρηθεί, η συχνότητά της είναι μικρότερη των κλασσικών
κυτταροστατικών. Δοσοεξαρτώμενες ναυτία και διάρροια μπορούν επίσης να προκληθούν.

Κυκλοφωσφαμίδη
Αυτός ο ισχυρός κυτταροστατικός παράγοντας έχει φανεί αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής νευροσαρκοείδωσης σε δύο μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες ενδοφλέβιες θεραπείες. Η iv χορήγηση
της αγωγής κάθε 2 εβδομάδες μιμείται την αποτελεσματικότητα της καθημερινής, από του στόματος χορήγησης, με πολύ
όμως χαμηλότερη τοξικότητα. Οι κύριες επιπλοκές περιλαμβάνουν λευκοπενία, ναυτία, αιμορραγική κυστίτιδα και αύξηση του κινδύνου για κακοήθεια. Για πάσχοντες από Wegener,
με καθημερινή από του στόματος χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης για πάνω από ένα χρόνο, έχει αναφερθεί σημαντικός κίνδυνος 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 ασθενείς με χρόνια δερματική νόσο, βιοψίες δέρματος ελήφθησαν πριν και μετά την αγωγή. Παρά τη βελτίωση των δερματικών βλαβών, δε διαπιστώθηκε μείωση στα επίπεδα TNF. Το
φάρμακο φαίνεται να επηρεάζει διάφορες κυτοκίνες που εμπλέκονται στη φλεγμονώδη διαδικασία της σαρκοείδωσης και έχει
δειχθεί αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση χρονίων καταστάσεων, όπως ο χειμετλώδης λύκος. Για μη δερματική νόσο, τα
αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Πολλές από τις παρενέργειες της θαλιδομίδης, όπως η υπνηλία, η δυσκοιλιότητα και η
περιφερική νευροπάθεια, είναι δοσοεξαρτώμενες. Επομένως,
οι υψηλότερες δόσεις που απαιτούνται για κάποιες συστηματικές 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 σαρκοείδωσης. Αποτελεσματικότητα έχει ανακοινωθεί και για ανθεκτική 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 κίνδυνος για αυτούς που δε λαμβάνουν παράλληλα και μεθοτρεξάτη. Ωστόσο για τους ασθενείς με σαρκοείδωση, οι αντιδράσεις
στην έγχυση δεν ήταν αξιοσημείωτες. Άλλος κίνδυνος από την
αγωγή με ινφλιξιμάμπη είναι η αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων, ιδίως της φυματίωσης. Ο κίνδυνος κυρίως αφορά σε επα28

νενεργοποίηση λανθάνουσας νόσου. Οι αντι-TNF παράγοντες,
όπως η ινφλιξιμάμπη, έχουν σχετιστεί με αυξημένη θνητότητα
σε ασθενείς με προχωρημένη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ένας άγνωστος ακόμα παράγοντας είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης κακοήθειας. Αυξημένη συχνότητα λεμφώματος ανευρέθη σε ασθενείς που ελάμβαναν ινφλιξιμάμπη για νόσο του
Crohn, αλλά όχι και στους πάσχοντες από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ενδιαφέρον επίσης είναι πως έχουν υπάρξει περιπτώσεις σαρκοείδωσης που εμφανίστηκαν σε ασθενείς, ενώ βρίσκονταν υπό αγωγή με ινφλιξιμάμπη και ετανερσέπτη για άλλες παθήσεις. Αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν ότι η συμπτωματική σαρκοείδωση προκαλείται από την αλληλεπίδραση κυττοκινών και ότι η μονοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματική σε
όλους τους ασθενείς.
Ο ρόλος άλλων αντι-TNF παραγόντων στη θεραπεία της σαρκοείδωσης δεν είναι ξεκαθαρισμένος. Η τοξικότητα των παραγόντων αυτών φαίνεται να είναι παρόμοια με της ινφλιξιμάμπης,
εκτός του χαμηλότερου κινδύνου για φυματίωση και άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός, αλλά
φαίνεται να αφορά σε πιο παρατεταμένες θεραπείες.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της πνευμονικής σαρκοείδωσης (BTS 2008)
Το 2008 η BTS εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των διάμεσων πνευμονοπαθειών. Σε αυτές αναφέρεται ότι πριν τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για τη θεραπεία της πνευμονικής σαρκοείδωσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω δεδομένα:
1. Η νόσος υποχωρεί αυτόματα σε ποσοστό 55-90% σε ασθενείς με σαρκοείδωση σταδίου Ι, σε ποσοστό 40-70% σε ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙ και σε ποσοστό 10-20% σε ασθενείς 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 φαρμακευτικής 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 υποχώρησης της νόσου σε αυτήν την κατηγορία των ασθενών.
• Δε συνιστάται αγωγή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ, ήπια διαταραχή της πνευμονικής λειτουργίας 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 προσβολή εξωπνευμονικών οργάνων που χρήζουν αγωγής) τα
από του στόματος κορτικοστεροειδή αποτελούν τη θεραπεία
πρώτης γραμμής.
• Πρέπει να χορηγείται θεραπεία με πρεδνιζολόνη (ή άλλο ανάλογο κορτικοστεροειδές) σε δόση 0.5 mg/kg/ημέρα για 4
εβδομάδες. Στη συνέχεια, η δόση μειώνεται και εξατομικεύεται 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 κορτικοστεροειδών.
Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, ως αρχική θεραπεία της
νόσου ή ως θεραπεία συντήρησης, δεν παρέχουν σημαντικό όφελος. Σε επιλεγμένους ασθενείς είναι πιθανό να βοηθήσουν 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 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η μεθοτρεξάτη αποτελεί προς
το παρόν το φάρμακο εκλογής
Η μεταμόσχευση πνεύμονα πρέπει να εξετάζεται σε περιπτώσεις πνευμονικής σαρκοείδωσης τελικού σταδίου.
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