:: αρκοείδωζη
Αξηζκόο Orphanet: 797
ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η ζαξθνείδσζε είλαη πνιπζπζηεκαηηθή δηαηαξαρή άγλσζηεο αηηηνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη
από ην ζρεκαηηζκό αλνζνινγηθώλ θνθθησκάησλ ζηα εκπιεθόκελα όξγαλα. Είλαη κηα λόζνο πνπ
απαληάηαη παληνύ κε ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο (πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θύιν, ηε
θπιή θαη ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε) λα εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 1/6.300 ζηνπο άλδξεο θαη 1/5.300
ζηηο γπλαίθεο. Κπξίσο επεξεάδνληαη ν πλεύκνλαο θαη ην ιεκθηθό ζύζηεκα, αιιά κπνξεί λα
εκπιέθεηαη ζρεδόλ θάζε όξγαλν. Άιιεο ζνβαξέο εθδειώζεηο πξνθύπηνπλ από εληνπίζεηο ζηελ
θαξδηά, ην λεπξηθό ζύζηεκα, ηνπο νθζαικνύο, ηνπο λεθξνύο ή ηνλ ιάξπγγα. Σηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο, ε ζαξθνείδσζε απνθαιύπηεηαη κε επίκνλν μεξό βήρα, κε εθδειώζεηο από ηα
κάηηα ή ην δέξκα, κε πεξηθεξηθνύο ιεκθαδέλεο, κε θόπσζε, κε απώιεηα βάξνπο, κε ππξεηό ή
λπρηεξηλέο εθηδξώζεηο θαη κε νδώδεο εξύζεκα. Εληόο ησλ θνθθησκάησλ είλαη πηζαλόο ν κεθπζηνινγηθόο κεηαβνιηζκόο ηεο βηηακίλεο D3 θαη ε ππεξαζβεζηηαηκία. Η αθηηλνγξαθία ηνπ
ζώξαθα είλαη παζνινγηθή ζε πεξίπνπ 90% ησλ πεξηπηώζεσλ θαη δείρλεη ιεκθαδελνπάζεηα ή /
θαη πλεπκνληθέο δηεζήζεηο (κε ή ρσξίο ίλσζε), πνπ θαζνξίδνπλ ηα ζηάδηα ζαξθνείδσζεο από Ι
έσο IV. Η αηηηνινγία παξακέλεη άγλσζηε, αιιά ε επηθξαηνύζα ππόζεζε είλαη όηη δηάθνξα
άγλσζηα, πηζαλόλ θαθώο δηαζπώκελα αληηγόλα, είηε ινηκώδνπο ή πεξηβαιινληηθήο πξνέιεπζεο,
ζα κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ κηα ππεξβνιηθή αληίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζε γελεηηθά
επαίζζεηνπο μεληζηέο. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε ζπκβαηέο θιηληθέο θαη αθηηλνινγηθέο εθδειώζεηο,
ζηνηρεία γηα κε ηπξνεηδνπνηεκέλα θνθθηώκαηα πνπ ιακβάλνληαη κε βηνςία κέζσ ελδνζθόπεζεο
ηνπ ηξαρεηνβξνγρηθνύ δέλδξνπ ή από άιιεο εληνπίζεηο, θαζώο θαη ηνλ απνθιεηζκό όισλ ησλ
άιισλ θνθθησκαησδώλ λνζεκάησλ. Η εμέιημε θαη ε ζνβαξόηεηα ηεο ζαξθνείδσζεο πνηθίιιεη
εμαηξεηηθά. Σηηο πεξηζζόηεξεο θαινήζεηο πεξηπηώζεηο (απηόκαηε ππνρώξεζε κέζα ζε 24-36
κήλεο), δελ απαηηείηαη θακία ζεξαπεία, αλ θαη ε ηαθηηθή παξαθνινύζεζε κέρξη ηελ αλάξξσζε
είλαη απαξαίηεηε. Σε πην ζνβαξέο πεξηπηώζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε ζπληαγνγξάθεζε
ζεξαπεπηηθήο αγσγήο είηε ζηελ αξρή, είηε ζε θάπνην ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξαθνινύζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο θιηληθέο εθδειώζεηο θαη ηελ εμέιημή ηνπο. Τα ζπζηεκαηηθή
ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ είλαη ν ζηπινβάηεο ηεο ζεξαπείαο ηεο ζαξθνείδσζεο. Η ειάρηζηε
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη 12 κήλεο. Οξηζκέλνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ επαλεηιεκκέλα
επεηζόδηα ππνηξνπώλ θαη κπνξεί λα απαηηνύλ καθξνρξόληεο, ρακειέο δόζεο ζεξαπείαο
θνξηηθνζηεξνεηδώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ απηώλ. Άιιεο ζεξαπείεο (αλνζνθαηαζηαιηηθά
θάξκαθα θαη ακηλνθηλνιίλεο) κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθήο
απάληεζεο ζηα θνξηηθνζηεξνεηδή, πησρήο αλεθηηθόηεηαο θαη σο παξάγνληεο εμνηθνλόκεζεο,
όηαλ είλαη απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε πςειώλ δόζεσλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ γηα έλα κεγάιν
ρξνληθό δηάζηεκα. Σε νξηζκέλεο απζηεξά επηιεγκέλεο πεξηπηώζεηο, αλζεθηηθέο ζηελ
θαζηεξσκέλε ζεξαπεία, εηδηθνί παξάγνληεο αληη-TNF-α κπνξεί λα πξνζθέξνπλ πνιύηηκε
βειηίσζε. Μεξηθνί αζζελείο επσθεινύληαη από ηα ηνπηθά θνξηηθνζηεξνεηδή. Η ζλεζηκόηεηα πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε ζαξθνείδσζε εθηηκάηαη κεηαμύ 0,5-5%.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.
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