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ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ SJOGREN 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

A. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

• ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ 

 

1ης επιλογής 

  -υποκατάστατα σιέλου 

- πιλοκαρπίνη 5mg (ανά 6-8 ώρες) 

 

2ης επιλογης 

 -per os N-acetylcysteine 

 

• ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑ 

 

1ης επιλογής 

- τεχνητά δάκρυα 

- πιλοκαρπίνη 5mg (ανά 6ωρο) 

 

2ης επιλογής 

-κολλύριο κυκλοσπορίνης 0.05% ανά 12ωρο 

για µέτρια/σοβαρή οφθαλµική προσβολή x 6 µήνες 

 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

• ΚΟΠΩΣΗ 

-Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 

 

• ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ/ΑΡΘΡΙΤΙ∆Α 

 

1ης επιλογής 

-Yδροξυχλωροκίνη(200mg/ηµέρα) 

  ή 

-Πρεδνιζολόνη ≤7,5mg/ηµέρα 

   + 

-Μεθοτρεξάτη(7.5-15mg/ηµέρα) 

 

2ης επιλογής 

rituximab IV 1000mg x 2 σε µεσοδιάστηµα 15 ηµερών κάθε 6 ή 8 ‘ή 10 

µήνες ανάλογα µε την κλινική εκτίµηση 
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• RAYNAUD 

-αναστολείς ασβεστίου 

 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙ∆Α 

-κορτικοστεροειδή(0.5-1mg/kg βάρους) 

-rituximab IV 1000mgx2 σε µεσοδιάστηµα 15 ηµερών άπαξ. 

Το σχήµα µπορεί να επαναληφθεί µετά από 6 µήνες ή αργότερα µόνον 

εφ’ όσον υπάρχουν κλινικές ενδείξεις  

 

• ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

 
α. ΗΠΑΡ 

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση/ αυτοάνοση χολανγκειϊτιδα 
 
-ουρσοδεοξυχολικό οξύ (10-15gr/Kg/ηµέρα) 
 
Αυτοάνοση ηπατίτιδα 

 
-Πρεδνιζολόνη (0,5 - 1,0 mg/kg σωµατικού βάρους /ηµέρα) 
 
-Αζαθειοπρίνη (2mg/kg σωµατικού βάρους / ηµέρα) 
 
 
β. ΝΕΦΡΟΣ 

Σπειραµατονεφρίτιδα 
 
-πρεδνιζολόνη (0,5 - 1,0 mg /kg σωµατικού βάρους / ηµέρα)  
 
-ενδοφλέβια κυκλοφωσφαµίδη (0,5 -1,0 g /m2 επιφάνειας    σώµατος / 
µήνα) 
για 6 µήνες 
 
Στη συνέχεια Αζαθειοπρίνη (2mg/kg σωµατικού βάρους / ηµέρα) 
  
∆ιάµεση νεφρίτιδα 
 
-Από του στόµατος χορήγηση καλίου και ανθρακικού νατρίου (3-12 g την 
ηµέρα) 
 
 
γ. ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ 
 
Αποφρακτική νόσος 
 
-Περιορισµένη αποτελεσµατικότητα στεροειδών και β-αγωνιστών 
 



 3 

∆ιάµεση πνευµονοπάθεια 
 
-Κορτικοστεροειδή, πρεδνιζολόνη (0,5-1,0 mg/kg σωµατικού βάρους/ 
ηµέρα) 
-Αζαθειοπρίνη (2 mg / kg σωµατικού βάρους/ ηµέρα) 
 
 
δ.ΝΕΥΡΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ( αγγειϊτιδα , µυελίτιδα) 
-΄Ωσεις στεροειδών (1 gr µεθυλπρεδνιζολόνης για 3 συνεχόµενες ηµέρες) 

-Πρεδνιζολόνη (0,5 - 1,0 mg / kg σωµατικού βάρους / ηµέρα) 

-Κυκλοφωσφαµίδη (0,5 - 1,0g /m 2 επιφάνειας σώµατος / µήνα) 

-Αζαθειοπρίνη (2 mg / kg σωµατικού βάρους / ηµέρα) 

 

Β ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ  

 
Πολλαπλή µονονευρίτιδα από αγγειίτιδα 
 

-Στεροειδή (0,5 - 1,0 mg / kg σωµατικού βάρους ανά ηµέρα) 
-Rituximab (375 mg/m2 την εβδοµάδα, για 4εβδοµάδες)  
 
 Άλλες µορφές περιφερικής νευρίτιδας 
-κατά περίπτωση 
 

• ΛΕΜΦΩΜΑ 

 

-εντοπισµένο MALT 

 παρακολούθηση 

 

-διάχυτες µορφές 

 CHOP(cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, 

prednisolone)+rituximab  


