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Η θεραπεία της ANCA θετικής αγγειίτιδας (AAV) έχει εξελιχθεί 
με την πάροδο των χρόνων, από θεραπεία μεμονωμένη για τα 
μέλη κάθε ομάδας ασθενών που πάσχουν π.χ. από κοκκιωμάτωση 
Wegener (WG), από σύνδρομο Churg- Strauss (CSS), από μικρο-
σκοπική πολυαγγειίτιδα (MPA), σε ενιαία αντιμετώπιση για όλους 
τους ασθενείς. Για αρκετά χρόνια, η θεραπεία για WG περιελάμ-
βανε κορτικοστεροειδή και από του στόματος κυκλοφωσφαμίδη 
(CyP), η οποία ήταν αποτελεσματική αλλά είχε υψηλή συχνότητα 
από ανεπιθύμητες ενέργειες1. Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών, 
κυρίως της καταστολής του μυελού των οστών και των λοιμώξεων, 
οι οποίες περιελάμβαναν ευκαιριακές λοιμώξεις, αιμορραγική κυ-
στίτιδα, τοξικότητα των γονάδων, και των όγκων, αναζητήθηκαν 
άλλες θεραπείες. Λόγω της έντονης ανοσοκαταστολής με τη CyP, 
αυτή χρησιμοποιείται μόνο για την επαγωγή της ύφεσης της νό-
σου και έπειτα για τη διατήρηση αυτής χρησιμοποιούνται άλλα 
φάρμακα με λιγότερες παρενέργειες, όπως είναι η αζαθειοπρίνη 
(AZA) και η μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ). Επιπρόσθετα, η αγωγή για την 
επαγωγή της ύφεσης εξατομικεύεται ανάλογα με τις εκδηλώσεις 
της νόσου.

Επάγωγη της ΎφΕςης

Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την 
επαγωγή της ύφεσης περιλαμβάνουν την πρεδνιζολόνη, τη CyP, 
τη ριτουξιμάμπη, το mofetil της μικοφαινολάτης (MMF) και τη 
ΜΤΧ. Στους ασθενείς που δεν έχουν άμεσα απειλητικές για τη ζωή 
ή για κάποιο όργανο εκδηλώσεις της νόσου, ο χρυσός κανόνας 
για την επαγωγή της ύφεσης είναι η λήψη πρεδνιζολόνης (αρχι-
κά 1mg/Kg/day) μαζί με κυκλοφωσφαμίδη (2mg/Kg/day). Μη 
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ελεγχόμενες και ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες 
μελέτες (RTC) προσπάθησαν να μειώσουν την 
αθροιστική δόση των φαρμάκων και με αυτό τον 
τρόπο να μειώσουν τις ανεπιθυμήτες ενέργειες. 
Οι ασθενείς με AAV και νεφρική συμμετοχή, που 
έλαβαν ενδοφλέβιες ώσεις με κυκλοφωσφαμίδη 
0,75g/m2/month (αρχική δόση 0,5g/m2) για έξι 
μήνες είχαν τη ίδια αποτελεσματικότητα στην 
επαγωγή της ύφεσης όπως και οι ασθενείς που 
λάμβαναν από το στόματος κυκλοφωσφαμίδη2. Οι 
συστάσεις της EULAR3 αναφέρουν ότι η θεραπεία 
για την AAV είναι ο συνδυασμός πρεδνιζολόνης 
(1mg/Kg/day ή 60mg/day για ένα μήνα, η οποία 
μειώνεται σε 15mg/day στους 3 μήνες και σε 7,5 
mg/day στους 12 μήνες) και ενδοφλέβιων ώσεων 
CyP (15mg/Kg 2 εβδομαδιαίως για 3 ώσεις, έπειτα 
3 εβδομαδιαίως για 3-6 ώσεις). Η ενδοφλέβιες 
ώσεις CyP 15mg/Kg κάθε 2-3 εβδομάδες είναι 

τόσο αποτελεσματικές όσο και η από του στόμα-
τος χορήγηση CyP (2mg/Kg/day)4. Η δόση της 
CyP πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τη 
νεφρική λειτουργία και την ηλικία του ασθενούς. 
Σε ασθενείς με πρόσφατη διαγνωσμένη AAV με 
φυσιολογική νεφρική λειτουργία και χωρίς σημα-
ντικές εκδηλώσεις από άλλα όργανα, η από του 
στόματος λήψη CyP μπορεί να αντικατασταθεί με 
ΜΤΧ (20-25mg/day), αλλά η ύφεση της νόσου 
επέρχεται λίγο αργότερα5. Η ριτουξιμάμπη, ένα 
αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα (375mg/m2/
εβδομάδα για 4 εβδομάδες), μπορεί να αντικα-
ταστήσει τη CyP σε ασθενείς νέας ηλικίας και σε 
ασθενείς που δεν ανέχονται τη κυκλοφωσφαμί-
δη6,7. Στην AAV νεφρική αγγειίτιδα με κρεατινίνη 
ορού <5,7mg/dL, το mofetil της μικοφαινολάτης 
(MMF) μπορεί να επάγει την ύφεση της νόσου8 
(Πίνακας 1).

Table 1. Induction of remission in ANCA-associated vasculitis

Drug	 Dosage	 Comments
Prednisolone 60mg/day for 1/12,  Use IV methylprednisolone 500-1,000mg/day
 tapered to 15mg/day at 3/12 for 3 days in critical organ manifestations
Cyclophosphamide  15mg/Kg 2-weekly for 3 pulses, • Adjust dose according to age and serum
(CyP) IV pulse then 3-weekly for 3-6 pulses    creatinine. 
  •  If creatinine < 3.4mg/dL, use 12.5mg/Kg/

pulse at age 60-70 years, and 10mg/Kg/
pulse at age >70 years. 

  •  If creatinine 3.4-5.7 mg/dL, use 12.5 mg/
Kg/pulse at age <60 years, 10 mg/Kg/pulse 
at age 60-70 years, and 7.5 mg/Kg/pulse at 
age >70 years. 

  •  Alternatively, oral CyP (2mg/Kg/day) might 
be used adjusted to keep WBC >3,000/μL

Methotrexate (MTX) Starting dose 15mg/week,  Use in non critical organ manifestations
 increased to 20-25mg/week  (normal serum creatinine)
 at 2/12
Rituximab IV 375mg/m2/week for 4 pulses  Use in intolerance to CyP and in young patients 

with non-severe critical organ manifestations
Mycophenolate mofetil 2g/day  In patients with moderate renal involvement 

who cannot take CyP
Plasmapheresis   Use in critical organ manifestations (serum 

creatinine >5.7mg/dL, lung hemorrhage)
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κριςιμΕς ΕκδηΛωςΕις οργάνων

Οι ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή και/ή ζω-
τικές για ένα όργανο εκδηλώσεις της νόσου, όπως 
είναι η διάχυτη πνευμονική αιμορραγία, η σοβαρή 
ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα (κρε-
ατινίνη ορού >5,6mg/dL), σπειραματονεφρίτιδα 
με θετικά MPO-ANCA αντισώματα μαζί με θετικά 
αντισώματα για τη βασική μεμβράνη των σπειρα-
μάτων, απαιτούν επείγουσα και επιθετική θεραπεία. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις στην θεραπεία με CyP 
προστίθεται η πλασμαφαίρεση και ενδοφλέβιες 
ώσεις με μεθυλοπρεδνιζολόνη (500-1000mg/
day για 3 ημέρες)9. Επιπρόσθετα οι ασθενείς με 
διάχυτη πνευμονική αιμορραγία ίσως χρειαστούν 
μετάγγιση αίματος και μηχανική υποστήριξη της 
αναπνοής, ενώ οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 
ίσως χρειαστούν αιμοδιάλυση.

προφΎΛάξΕις

Θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων που χρη-
σιμοποιούνται (CyP, ριτουξιμάμπη, ΜΤΧ, IV Ig, 
πλασμαφαίρεση). Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγ-
χονται για φυματίωση με ακτινογραφίες θώρακος 
και το δερματικό τέστ PPD, και οι ασθενείς με 
λανθάνουσα φυματίωση θα πρέπει να λαμβάνουν 
χημειοπροφύλαξη με ισονιαζίδη και βιταμίνη 
Β6. Οι ασθενείς που κάνουν ενδοφλέβιες ώσεις 
CyP πρέπει να λαμβάνουν αντιεμετικό φάρμακο 
(ondaserton), αμέσως πριν και 8 ώρες μετά την 
ώση με CyP. Την ημέρα της ενδοφλέβιας ώσης με 
CyP οι ασθενείς λαμβάνουν ενδοφλέβια ενυδά-
τωση με 2-3 λίτρα υγρών. Επίσης, λαμβάνουν με 
ενδοφλέβια έγχυση 2-μερκαπτοαιθανοσουλφιδικό 
(mesna) (20% της δόσης της CyP), αμέσως πριν 
και 2, 4 και 8 ώρες μετά τη λήψη της CyP, με 
σκοπό τη μείωση της διέγερσης της ουροδόχου 
κύστεως. Στις νεαρές γυναίκες που δεν έχουν 
τεκνοποιήσει, η προστασία των ωοθηκών θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και θα πρέπει να 
λαμβάνουν ανάλογα της GnRH ορμόνης κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με ενδοφλέβιες ώσεις CyP. 
Η επόμενη δόση της ενδοφλέβιας ώσης με CyP 
προσαρμόζεται έτσι ώστε τα λευκά αιμοσφαίρια 

να διατηρούνται στο κατώτερο σημείο (12-14 
ημέρες μετά την ενδοφλέβια ώση CyP), >3000/
μL. Το ποσοστό της λευκοπενίας, των λοιμώξεων 
και της τοξικότητας των γονάδων, μειώνεται με 
την ενδοφλέβια ώση CyP συγκριτικά με την από 
το στόματος λήψη CyP2,4. Η από του στόματος 
χορήγηση mesna είναι ωφέλιμη για τους ασθενείς 
που λαμβάνουν από του στόματος CyP.

Όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν CyP συνίστα-
ται να λαμβάνουν και χημειοπροφύλαξη με τριμε-
θοπρίμη/ σουλφαμεθοξαζόλη (800/160mg 3 φο-
ρές εβδομαδιαίως) ενάντια στην Pneumonocystis 
jiroveci. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνουν και 
την πνευμονική υποτροπή της νόσου.

διάτηρηςη της ΎφΕςης

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται περιλαμ-
βάνουν τη χαμηλή δόση πρεδνιζολόνης μαζί με 
AZA (2mg/Kg/μέρα για τους 12 μήνες και έπειτα 
1,5mg/Kg/μέρα)11,12 είτε ΜΤΧ (20-25mg/ημέρα)12, 
είτε λεφλουνομίδη (20-30mg/ημέρα), είτε MMF. Σε 
μελέτες παρατήρησης έχει διαπιστωθεί η ωφελιμό-
τητα της ριτουξιμάμπης14. Η προσθήκη ενδοφλέβιας 
ανοσοσφαιρίνης (IV Ig), με σκοπό τη σταθερή 
διατήρηση της θεραπείας (AZA και πρεδνιζολόνη), 
δεν προλαμβάνει τις υποτροπές15. Η διάρκεια της 
συντήρησης δεν είναι επακριβώς γνωστή,αλλά θα 
πρέπει να είναι >24 μήνες16.

Ύποτροπη

Τα συμπτώματα και τα σημεία της υποτρο-
πής της AAV, ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς, θα πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκονται 
από τις λοιμώξεις και τις κακοήθειες. Η υποτροπή 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με, από του στόματος 
ή με ενδοφλέβιες ώσεις, χορήγηση CyP μαζί με 
πρεδνιζολόνη (60mg/ημέρα)17. 

Οι ασθενείς που δεν έχουν καλή ανεκτικότητα 
στην CyP μπορούν να λάβουν είτε MMF18 είτε 
ριτουξιμάμπη. Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IV 
Ig) (προστιθέμενη στη θεραπεία συντήρησης) 
μπορεί να αντιμετωπίσει την υποτροπή19, και 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μέχρι να αποκλειστεί η 
πιθανότητα λοίμωξης.
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άνθΕκτικη νοςος

Οι ασθενείς που πάσχουν από ανθεκτική νόσο 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένα 
κέντρα. Σε μελέτες παρατήρησης η ριτουξιμάμπη 
ήταν αποτελεσματική σε νόσο ανθεκτική στην 
CyP20,21. Η δεοξυσπεργκουαλίνη (0,5mg/Kg/μέρα 
υποδόρια σε 6 κύκλους των 21 ημερών με διαλείμ-
ματα των 7 ημερών), ένας αντιπολλαπλασιαστικός 
παράγοντας, με άδεια από την Ιαπωνία για την 
οξεία απόρριψη σε μεταμόσχευση νεφρού, δίνει 
ελπιδοφόρα αποτελέσματα στη μελέτη φάσης ΙΙ που 
βρίσκεται σε εξέλιξη22. Η ινφλιξιμάμπη (infliximab), 
ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα για τον TNFa 
παράγοντα, ήταν επωφελής σε ανθεκτική νόσο 
σύμφωνα με κάποιες μελέτες παρατήρησης23, αλλά 
όταν προστίθενται στη σταθερή θεραπεία για την 
ύφεση της νόσου δεν έχει καμία διαφορά24.

Ειδικά θΕμάτά

ά) τελευταίου ςταδίου νεφρική νόσο (ESRD)

Η υποτροπή της AAV σε ασθενείς με ESRD εί-
ναι σημαντικά λιγότερο συχνή (0,08 επεισόδια/
άτομο-χρόνο) συγκριτικά με τους ασθενείς που 
διατηρούν τη νεφρική τους λειτουργία (0,16-0,20 
επεισόδια/άτομο-χρόνο), αλλά οι λοιμώξεις, μία 
σημαντική αιτία θανάτου, έχουν σχεδόν διπλάσια 
συχνότητα στους ασθενείς με ESRD25. Επομένως, 
στους ασθενείς με ESRD η ανοσοκαταστολή θα 
πρέπει να περιορισθεί συγκριτικά με τους ασθενείς 
με ενεργή αγγειίτιδα.

Β) μεταμόσχευση νεφρού

Οι ασθενείς με ESRD έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν μεταμόσχευση νεφρού. Η συνολική 5ετής 
επιβίωση των ασθενών με μεταμόσχευση νεφρού 
είναι 90%26 και η δεκαετής 70%27. Σε μία μελέτη 
αποδείχθηκε ως παράγοντας κινδύνου, για απόρ-
ριψη του νεφρικού μοσχεύματος, η διενέργεια 
της μεταμόσχευσης σε διάστημα λιγότερο από 12 
μήνες, μετά την υποτροπή της αγγειίτιδας.

γ) Ύπογλωττιδική ςτένωση

Οι ασθενείς με ενεργή νόσο λαμβάνουν επι-
θετική θεραπεία με πρεδνιζολόνη και CyP, και 

διενεργείται τραχειοστομία εάν είναι αναγκαίο. Η 
ριτουξιμάμπη επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε περίπτωση που η απάντηση στη CyP δεν είναι 
αρκετή. Σε ανενεργή νόσο, έγχυση κορτικοστε-
ροειδών εντός της βλάβης μαζί με υπογλωττιδική 
διαστολή είναι γενικά αποτελεσματικά28.

δ) Όγκος του οφθαλμικού κόγχου

Η επιθετική θεραπεία με κορτικοστεροειδή και 
CyP είναι η καθιερωμένη θεραπεία. Η ριτουξιμά-
μπη είναι αποτελεσματική σε ανθεκτική νόσο.

Ε) Εμβολιασμοί

Οι ασθενείς που είναι ανοσοκατεσταλμένοι δεν 
πρέπει να εμβολιάζονται με εμβόλια με εξασθε-
νημένους ζωντανούς μικροοργανισμούς. Αυτοί οι 
ασθενείς μπορούν και πρέπει να εμβολιαστούν με 
νεκρά παθογόνα. Οι ασθενείς με WG εμφανίζουν 
επαρκή αντισώματα29 και κυτταρικής μεσολάβη-
σης30 ανοσολογική απόκριση, στα εμβόλια κατά 
της γρίπης.

Ηellenic Rheumatology 2010, 21(4):239-243
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