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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η βαθύτερη γνώση της παθογένειας της ψωρίασης, οδήγησε στην
ανάπτυξη νέων βιολογικών θεραπειών για τη θεραπεία της νόσου, με αποτέλεσμα την «επανάσταση» στην θερ-
απευτική της προσέγγιση και διαχείριση. Οι anti-TNFα παράγοντες καθώς και εκείνοι που στοχεύουν την
IL12/23, χρησιμοποιούνται ήδη αρκετά χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα. Πρόσφατα έχουν λάβει ένδειξη και
πολύ σύντομα θα προστεθούν στην καθημερινή θεραπευτική μας φαρέτρα, το secukinumab (πρόκειται για ένα
πλήρως ανθρώπινο αντίσωμα εκλεκτικό έναντι της IL-17A) και το apremilast (πρόκειται για μικρομοριακό ανα-
στολέα της φωσφοδιεστεράσης 4, ανήκει στα λεγόμενα «μικρά μόρια»). 

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε επίπεδο μελετών φάσης ΙΙΙ και άλλος ένας βιολογικός παράγοντας που
στοχεύει την IL-17Α (το ixekizumab-εξανθρωποποιημένο IgG4 μονοκλωνικό αντίσωμα) ενώα οι μελέτες του
brodalumab (πλήρως ανθρώπινο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της IL-17)  έχουν προς το παρόν διακοπεί σε
παγκόσμιο επίπεδο λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε μελέτες φάσης ΙΙΙ μελετώνται και δυο anti-IL23 παρά-
γοντες (το guselkumab και το tildrakizumab). Τέλος, σε προχωρημένο επίπεδο έρευνας βρίσκεται και το
tofacitinib, που αποτελεί μικρομοριακό αναστολέα JAK-1/JAK-3.

Όπως προκύπτει, στο εγγύς μέλλον θα αναπτυχθούν φάρμακα που θα στοχεύουν πολλά άλλα μονοπάτια
στην παθογένεια της ψωρίασης. 

Χριστίνα Αντωνίου

Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός”

Σημείωμα του Εκδότη

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:1 7-9, 2016
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Ôüìïò 27, Ôåý÷ïò 1, Iανουάριος - Μάρτιος 2016

During the last decades deciphering the pathogenesis of psoriasis has led to the development of new bio-
logic therapies, revolutionizing the treatment approach. Anti-TNF and anti-IL12/23 biologics have been used
for several years with very good results. Newer agents have been recently approved and will soon be added
to our therapeutic armamentarium, including secukinumab (a fully human anibody against IL-17A) and apremi-
last (a «small molecule», inhibitor of phosphodiesterase 4). 

At the moment, another biologic agent targeting IL-17Α (ixekizumab- a humanized IgG4 monoclonal anti-
body) is currently in phase III clinical trials, while clinical trials of brodalumab (fully human antibody against
the receptor of IL-17) have been globally discontinued due to adverse events. Guselkumab and tildrakizumab
are two anti-IL23 agents under study in phase III trials. Moreover, tofacitinib, a Janus kinase (JAK) inhibitor
is another biologic being currently under investigation for the treatment of psoriasis. 

Research aims to develop new drugs targeting several pathways implicated in the pathogenesis of psoria-
sis.

Christina Antoniou

Professor & Chair
Department of Dermatology

Adreas Syggros Hospital
University of Athens, Greece

Εditorial
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια αυτοάνοση
φλεγμονώδη δερματοπάθεια με επίπτωση σε
παγκόσμιο επίπεδο 0.1%-11.8%, ανάλογα με την
εθνικότητα. Στην Ευρώπη η επίπτωσή της κυμαίνεται
1%-3%. Στην Ελλάδα η επίπτωση της νόσου έχει
υπολογιστεί ότι είναι 2-2.5%.1,2,3 Η ψωρίαση έχει
συσχετισθεί με διάφορες νοσηρότητες,4,5 όπως
ψωρια σική ονυχία, ψωριασική αρθρίτιδα, καρδιαγ -
γειακά νοσήματα, μεταβολικό σύνδρομο, φλεγμο -
νώδη νόσο του εντέρου, αυτοάνοσα νοσήματα.

Επίσης έχει μελετηθεί και η επίδρασή της στην
ποιότητα ζωής τόσο των ασθενών6 όσο και του
στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους.

Οι εκδηλώσεις της ψωρίασης και οι κλινικές
μορφές της ποικίλλουν μεταξύ των ασθενών. Οι δείκτες
σοβαρότητας της νόσου περιλαμβάνουν την
προσβεβλημένη επιφάνεια σώματος (Body Surface
Area-BSA), τον δείκτη έκτασης και σοβαρότητας της
ψωρίασης (Psoriasis Area Severity Index-PASI), την
αξιολόγηση του ιατρού (Physician Global Asses sment-
PGA) και το δείκτη της ποιότητας ζωής (Dermatology
Life Quality Index-DLQI). Ως ήπια ψωρία ση ορίζεται η

Παραδοσιακές συστηματικές θεραπείες ψωρίασης
και φωτοθεραπεία

Baβούλη Χ.
Αρμύρα Κ.
Μπαλαμώτη Ε.
Αντωνίου Χρ.

Επιμελήτρια Β΄, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Καθηγήτρια Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης, αυτοάνοση, μη μεταδοτική νόσος.
Η κλινική της εικόνα παρουσιάζει ετερογένεια και η θεραπεία της αποτελεί πρόκληση για τον
δερματολόγο. Στη θεραπευτική φαρέτρα υπάρχουν οι τοπικές θεραπείες, οι παραδοσιακές
συστηματικές, η φωτοθεραπεία και οι βιολογικοί παράγοντες. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στις
παραδοσιακές θεραπείες και τη φωτοθεραπεία.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:1 11-19, 2016

Aνασκόπηση

Psoriasis is a chronic inflammatory, immune-mediated, non contagious dis-
ease. It presents with various clinical forms and its therapy is a challenge for dermatologists. There avail-
able treatments include topical therapy, traditional systemic therapy, phototherapy and biological factors.
The present article presents the traditional systemic treatment and phototherapy.

Summa ry

Traditional Systemic Treatment of Psoriasis and Phototherapy
Vavouli Ch., Armyra K., Balamoti E., Antoniou Ch.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Ψωρίαση, συστηματική κλασσική θεραπεία, φωτοθεραπεία

KEY WORDS • Psoriasis, traditional systemic therapy, phototherapy
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ψωρίαση με BSA ≤10, PASI ≤10, DLQI ≤10, ενώ αν  BSA
≤10, PASI ≤10 και DLQI ≥10 τότε η ψωρίαση μπορεί να
θεωρηθεί μέτρια προς σοβαρή. Ως μέτρια προς σοβαρή
ορίζεται η ψωρίαση BSA >10, PASI >10, DLQI >1, ενώ
εάν BSA >10, PASI >10 και DLQI ≤10 τότε θεωρείται
ήπια. Οι παραπάνω ορισμοί έχουν ιδιαίτερη σημασία
για την επιλογή της κατάλληλης αγωγής.7-11 Οι
θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν την τοπική αγωγή
(τοπικά κορτικο-στεροειδή, αναστολείς καλσινευρίνης,
ανάλογα βιταμίνης D, κερατολυτικά, ενυδατικά), τις
κλασσικές συστηματικές θεραπείες, όπως κυκλοσπορίνη,
μεθοτρεξάτη, ασιτρετίνη, τη φωτοθεραπεία και τους
βιολογικούς παράγοντες.9,12

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ –––––––––––––––––––

Κυκλοσπορίνη

Μηχανισμός δράσης
Η κυκλοσπορίνη είναι ένα κυκλικό, υδρόφοβο,

μη κυτταροτοξικό εντεκαπεπτίδιο με ανοσοκατα-
σταλτικές ιδιότητες. Απομονώθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 1970 από το μύκητα Tolypocladium in-
flatumgams. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως ανοσο -
κατασταλτικό, σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, για
την πρόληψη απόρριψης μοσχεύματος. Η κυκλο -
σπορίνη είναι ένας αναστολέας της καλσινευρίνης, η
οποία δρα αναστέλλοντας την ενεργοποίηση και τον
πολλαπλασιασμό των CD4+ και CD8+ Τ-λεμφο -
κυττάρων. Η καλσινευρίνη αποφωσφορυλιώνει την
πρωτεΐνη NF-AT (Nuclear Factorof Activated T
cells), η οποία εν συνεχεία εισέρχεται στον πυρήνα
των Τ κυττάρων και επάγει τη μεταγραφή φλεγμο -
νωδών κυτταροκινών, όπως η IL-2. Η κυκλοσπορίνη
συνδέεται με μια κυτταροπλασματική πρωτεΐνη, την
κυκλοφιλίνη και το σύμπλεγμα αυτό αναστέλλει τη
δράση της καλσινευρίνης και συνεπώς την
περαιτέρω ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων, ενώ
μέσω αναστολής της έκφρασης της IL-2 αναστέλλεται
και ο πολλαπλασιασμός τους.13,14

Ένδειξη
Η κυκλοσπορίνη έχει ένδειξη χορήγησης στη

μέτρια-σοβαρή κατά πλάκας ψωρίαση και σε ειδικές
μορφές όπως η φλυκταινώδης ψωρίαση, η ακρο -
φλυκταίνωση, η ερυθροδερμική και η ψωριασική
ονυχία.

Δοσολογία
Στην ψωρίαση, η χορήγηση της κυκλοσπορίνης

είναι δυνατό να γίνει είτε ως βραχυπρόθεσμη δια -
λείπουσα θεραπεία (βραχείας διάρκειας θεραπεία),
είτε ως μακροπρόθεσμη συνεχής θεραπεία (μακράς
διάρκειας θεραπεία). Στο βραχυπρόθεσμο σχήμα η
κυκλοσπορίνη χορηγείται από 2 έως 4 μήνες με
συνιστώμενη αρχική δόση 2.5-3mg/kg διηρημένη
σε δύο δόσεις ημερησίως η οποία μπορεί να αυξηθεί
κατά 0.5-1mg/kg κάθε 2 εβδομάδες έως τη μέγιστη
δόση των 5mg/kg/ημέρα, εάν μετά από 4 έως 6
εβδομάδες δεν υπάρχει ικανοποιητική βελτίωση. Η
μη ικανοποιητική απάντηση στη μέγιστη δόση μετά
τη συμπλήρωση 4 έως 6 εβδομάδων αγωγής απο -
τελεί ένδειξη διακοπής της θεραπείας. Η αντα -
πόκριση στη θεραπεία είναι δοσοεξαρτώμενη με τις
μεγαλύτερες δόσεις να επιτυγχάνουν καλύτερο
έλεγχο της νόσου. Μετά την επίτευξη ύφεσης,
ακολουθεί σταδιακή μείωση της δόσης κατά 0.5-
1mg/kg κάθε 2 εβδομάδες μέχρι διακοπή της
χορήγησης. Η χορήγηση της αποτελεσματικής
δόσης γίνεται τουλάχιστον για 3 μήνες. Η δια -
λείπουσα θεραπεία συνδέεται με λιγότερες
ανεπιθύμητες ενέργειες καθώς η συνολική δόση του
φαρμάκου είναι ελαττωμένη και μπορεί να επανα -
λαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνε -
χής θεραπεία χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς
που δεν ανταποκρίνονται και δεν ελέγχονται με
άλλη αγωγή ή που υποτροπιάζουν αμέσως μετά τη
διακοπή της κυκλοσπορίνης και συνίσταται στη
χορήγησή της μέχρι και 2 έτη σε δόση 2.5-3mg/
kg/ημέρα. Η κυκλοσπορίνη έχει ταχεία έναρξη
δράσης και οδηγεί σε γρήγορο έλεγχο της νόσου.
Στους περισσότερους ασθενείς ουσιαστική βελτίωση
των συμπτωμάτων παρατηρείται μετά από 2 έως 4
εβδο μάδες με μέγιστη απόδοση σε 8 έως 16 εβδο -
μάδες.15-17

Αντενεδείξεις
Οι απόλυτες αντενδείξεις για τη χορήγηση της

κυκλο σπο ρίνης αποτελούν η γνωστή υπερευαισ -
θησία στο φάρμακο, η μη ελεγχόμενη αρτηριακή
υπέρ  ταση, η νεφρική ανεπάρκεια, το ιστορικό κακο -
ήθειας, η ύπαρξη σοβαρών λοιμώξεων και η
ταυτόχρονη θεραπεία με PUVA. Σχετικές αντενδεί -
ξεις αποτελούν η ηλικία <18 έτη ή >64 έτη, η ελεγ -
χό μενη αρτηριακή πίεση, η χρήση φαρμα κευτικών
παραγόντων των οποίων ο μεταβολισμός τους
ενδέχεται να αλληλεπιδρά με την κυκλοσπορίνη ή
που μπορεί να επηρεάζουν τη νεφρική λειτουργία.
Η κυκλοσπορίνη δεν είναι τερατογόνος και σύμφωνα
με τον FDA ανήκει στην κατηγορία Β. Είναι γνωστό
επίσης ότι δεν είναι μεταλλαξιογόνος, δεν προκαλεί
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βλάβες στα χρωμοσώματα, δεν επιφέρει αλλοιώσεις
στο DNA και δεν επηρεάζει τη γονιμότητα. Συνεπώς,
σε περίπτωση εγκυμοσύνης δεν απαιτείται διακοπή
της κύησης. Απαιτείται όμως στενή παρακολούθηση
της εγκύου λόγω αυξημένου κινδύνου προεκλαμ -
ψίας, πρόωρου τοκετού και γέννησης λιποβαρούς
νεογνού. Αντιθέτως κατά το χρονικό διάστημα της
γαλουχίας, συστήνεται αποφυγή της χορήγησης του
φαρμάκου λόγω της απέκκρισης στο μητρικό γάλα
και του ενδεχόμενου κινδύνου πρόκλησης ανοσοκα -
τα στολής στο νεογνό καθώς και της πιθανότητας
καρκινογένεσης.18,19

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι πιο συχνές και σημαντικές παρενέργειες της

κυκλοσπορίνης είναι η έκπτωση της νεφρικής
λειτουργίας και η αρτηριακή υπέρταση. Και οι δυο
εξαρτώνται από τη δοσολογία, τη διάρκεια της
θεραπείας και είναι συνήθως αναστρέψιμες μετά τη
διακοπή του φαρμάκου. Ηλικιωμένοι ασθενείς δια -
τρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης αρτηριακής
υπέρτασης. Η νεφρική δυσλειτουργία εκδηλώνεται
με μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης και
αύξηση της κρεατινίνης ορού ενώ μπορεί να
προκληθεί μη αναστρέψιμη βλάβη των νεφρών εάν η
δόση του φαρμάκου υπερβεί τα 5mg/kg/ημέρα και
η διάρκεια χορήγησής του τα δύο έτη. Άλλες
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι υπερτρίχωση (<5%),
υπερπλασία των ούλων, κεφαλαλγία (10-30%),
τρόμος (2-20%), παραισθησία (40%), αίσθημα
καύσου στα άκρα, μυϊκό άλγος (10-40%) και μετα -
βολικές διαταραχές όπως υπεργλυκαιμία, υπερλιπι -
δαιμία, υπερουριχαιμία, υπερκαλιαιμία και υπο-
  μα γνησιαιμία, ηπατοτοξικότητα που εκδηλώνεται με
αύξηση των τρανσαμινασών καθώς και γαστρε -
ντερικές διαταραχές όπως ναυτία και διάρροιες.
Λοιμώξεις από ιούς, βακτήρια ή μύκητες σχετίζονται
με τη λήψη της κυκλοσπορίνης. Σε περίπτωση
σοβαρής λοίμωξης, αυτή θα πρέπει να αποθερα -
πευθεί πριν την συνέχιση της θεραπείας με κυκλο -
σπορίνη. Τέλος, ο κίνδυνος εμφάνισης κακοήθειας
αυξάνει σε ασθενείς υπό ανοσοκατασταλτική
θεραπεία. Ιδιαίτερα ασθενείς με ψωρίαση που έχουν
λάβει υψηλές δόσεις PUVA και εν συνεχεία λαμ -
βάνουν κυκλοσπορίνη έχουν αυξημένες πιθανότητες
εμφάνισης επιθηλιωμάτων του δέρματος και ιδίως
ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων. Αν και μεταμο -
σχευμένοι ασθενείς υπό μακροχρόνια συνεχή θερα -
πεία με υψηλές δόσεις κυκλοσπορίνης εμφανίζουν
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κακοηθειών, όπως
ακανθοκυτταρικών επιθηλιωμάτων και λεμφωμάτων,

ο κίνδυνος αυτός δεν έχει τεκμηριωθεί για ασθενείς
με δερματικές παθήσεις που λαμβάνουν κυκλο σπο -
ρίνη σε χαμηλές δόσεις και για μικρά χρονικά
διαστήματα.18,19

Παρακολούθηση
Η ασφαλής χρήση της κυκλοσπορίνης εξασφα -

λίζεται με την στενή και ορθή παρακολούθηση των
ασθενών. Πριν την έναρξη της θεραπείας, είναι
απόλυτη σύσταση να γίνεται γενική αίματος, γενική
ούρων, έλεγχος ηπατικής και νεφρικής βιοχημείας,
προσδιορισμός λιπιδίων, ουρικού οξέος, καλίου και
μαγνησίου. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
υποβάλλονται επιπλέον σε τεστ κυήσεως. Ο εργαστη -
ριακός έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε
2 εβδομάδες τους πρώτους 2 μήνες της θεραπείας
και εν συνεχεία κάθε μήνα ή πιο συχνά σε περί -
πτωση τροποποίησης της δοσολογίας. Ακόμη απαι -
τείται να γίνεται ιδιαίτερη παρακολούθηση και
αξιο λόγηση της αρτηριακή πίεσης και της λειτουρ -
γίας των νεφρών. Η αρτηριακή πίεση αξιολογείται με
μέτρηση κάθε 2 εβδομάδες τους πρώτους 2 μήνες
και εν συνεχεία κάθε μήνα. Η έναρξη αντιυπερ -
τασικής αγωγής είναι επιβεβλημένη όταν η ΑΠ
≥160/90mmHg. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας η
κρεατινίνη ορού ελέγχεται κάθε 2 εβδομάδες για
τους πρώτους 2 μήνες και εν συνεχεία κάθε μήνα.
Σε περίπτωση αυξήσεως της τιμής της κρεατινίνης
κατά 30% σε σχέση με την αρχική τιμή, απαιτείται
έλεγχος της ενυδάτωσης. Αν η αύξηση της τιμής της
κρεατινίνης κυμαίνεται μεταξύ 30-50% (ακόμη και
αν η αύξηση της τιμής διακυμαίνεται μεταξύ φυσιο -
λογικών τιμών), συστήνεται μείωση της χορηγού -
μενης δόσης κατά 25%. Αν στον επανέλεγχο σε 30
ημέρες η τιμή της κρεατινίνης παραμένει αυξημένη
κατά 30% συνίσταται διακοπή της θεραπείας. Αν τα
επίπεδα της κρεατινίνης αυξηθούν περισσότερο από
50% της αρχικής τιμής, η δόση της κυκλοσπορίνης
πρέπει να μειώνεται κατά 50%. Αν στον επανέλεγχο
των 30 ημερών η αύξηση παραμένει κατά 30%,
συστήνεται διακοπή της αγωγής.18,19

Αποτελεσματικότητα
Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου είναι

δοσοεξαρτώμενη. Μετά από 12 εβδομάδες
θεραπείας επιτυγχάνεται PASI 75 στο 50-70% των
ασθενών, PASI 90 στο 30-50% κατά μέσο όρο.
Κλινικά σημαντική βελτίωση επιτυγχάνεται μετά από
4 εβδομάδες θεραπείας. Το 1/3 των ασθενών
παρουσιάζουν επιδείνωση 4 εβδομάδες μετά το
τέλος του διακοπτόμενου σχήματος.
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Συνδυαστικά σχήματα - Αλλαγή θεραπείας
Οι συνδυαστικές θεραπείες δεν έχουν εκτενώς

μελετηθεί. Ο συνδυασμός με UVΒ ή PUVA είναι
αποτελεσματικός, αλλά σπάνια χρησιμοποιείται
σήμερα λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης
καρκίνου του δέρματος.20,21 Η κυκλοσπορίνη μπορεί
να συνδυαστεί με μεθοτρεξάτη,22 mycophenolate
mofetil,23 φουμαρικούς εστέρες (δεν κυκλοφορούν
στην Ελλάδα),24 παράγωγα βιταμίνης D3.25 Η
συνεργιστική δράση επιτρέπει τη μείωση της δόσης
της κυκλοσπορίνης και έτσι προτείνεται ο συνδυασ -
μός. Η κυκλοσπορίνη συνιστάται συνήθως να έπεται
θεραπείας με ρετινοειδή με μεσοδιάστημα 4 εβδο -
μάδων. Δε θα πρέπει να ακολουθεί μετά από μακρο -
χρόνια θεραπεία με μεθοτρεξάτη, λόγω πιθανότητας
εμφάνισης αυξημένων παρενεργειών. Μπορεί να
αποτελεί τη λεγόμενη θεραπεία "γέφυρα" μεταξύ
βιολογικών παραγόντων. Χορηγείται για 4 εβδο -
μάδες κατά μέσο όρο, μεταξύ διακοπής και έναρξης
δύο βιολογικών παραγόντων. Μπορεί να συγχορη -
γηθεί κατά την έναρξη του δεύτερου βιολογικού
παράγοντα και σταδιακά να διακοπεί κατά 50mg/
εβδομάδα.

Μεθοτρεξάτη

Μηχανισμός δράσης
Η μεθοτρεξάτη αποτελεί ανάλογο του φυλλικού

οξέος. Ο κύριος μηχανισμός δράσης της μεθοτρεξά -
της έγκειται στην αναστολή της διυδροφυλλικής
αναγωγάσης, η οποία μετατρέπει το διυδροφυλλικό
οξύ σε τετραϋδροφυλλικό οξύ. Το τετραϋδροφυλλικό
οξύ είναι απαραίτητο για τη σύνθεση των νουκλεοτι -
δίων θυμιδίνης και πουρίνης. Επομένως, η μεθοτρε -
ξάτη παρεμβαίνει στη σύνθεση του DNA και RNA
επιδρώντας στη φάση S του κυτταρικού κύκλου
καθώς και στη διαδικασία πολλαπλασιασμού και
ανανέωσης των κυττάρων.26

Ένδειξη
Η μεθοτρεξάτη είναι αποτελεσματική στην

αντιμετώπιση της μέτριας και σοβαρής κατά πλάκας
ψωρίασης, της ερυθροδερμικής και φλυκταινώδους
ψωρίασης και σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα.

Δοσολογία
Η χρήση της μεθοτρεξάτης είναι συνήθως

μακροχρόνια ως θεραπεία συντήρησης. Η βραχυ -
πρόθεσμη θεραπεία με μεθοτρεξάτη επιλέγεται για
τον έλεγχο ασταθούς ψωρίασης όπως η ερυθρο -
δερμική ή η φλυκταινώδης ψωρίαση. Χορηγείται μία

φορά την εβδομάδα είτε από το στόμα, είτε παρ -
εντερικώς. Η χορήγηση από το στόμα μπορεί να
γίνει εφάπαξ σε μία δόση την εβδομάδα ή μπορεί να
χωριστεί σε τρεις διαιρεμένες δόσεις, με μεσο -
διαστήματα 12 ωρών. Στην παρεντερική χορήγηση,
γίνεται μία εφάπαξ ενδομυική ή υποδόρια ένεση. Η
συνιστώμενη αρχική δόση κυμαίνεται μεταξύ 5-
10mg την εβδομάδα, προκειμένου να αποκλειστεί
τυχόν ευαισθησία του ασθενούς στο φάρμακο. Σε
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια καθώς και σε
ηλικιωμένους η αρχική δόση θα πρέπει να μειωθεί
στα 2.5mg την εβδομάδα. Η δοσολογία του φαρ -
μάκου μπορεί να αυξάνεται ανά 2 έως 4 εβδομάδες,
κατά 2.5-5mg. Η μέγιστη δοσολογία δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τα 30mg την εβδομάδα που αποτελεί
τη μέγιστη θεραπευτική δόση για το νόσημα της
ψωρίασης. Η συνιστώμενη δόση συντή ρησης
κυμαίνεται μεταξύ 5-30mg την εβδο μάδα, οι
περισσότεροι ασθενείς συχνά ελέγχονται με 10-
15mg/εβδομάδα. Επί ανταποκρίσεως, η δόση
διατηρείται για τουλάχιστον 1 έως 2 μήνες και ακο -
λουθεί σταδιακή μείωση κατά 2,5mg ανά 1 με 2
εβδομάδες. Στους ασθενείς χορηγείται ταυτόχρονα
φυλλικό οξύ σε δόση 1-5mg/ημέρα τις ημέρες που
δε λαμβάνεται η μεθοτρεξάτη ή 5mg μία ημέρα
μετά, ή μία ημέρα πριν και μετά τη λήψη της μεθο -
τρε ξάτης, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η απορ -
ρόφησή της. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συγχορήγηση
μεθοτρεξάτης και φυλλικού οξέος μπορεί να συν -
δράμει στη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών
χωρίς να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του
φαρμάκου. Η μεθοτρεξάτη έχει αργή δράση και
σημαντικά κλινική ανταπόκριση αναμένεται μετά
από 4 έως 12 εβδομάδες θεραπείας.27

Αντενδείξεις
Η μεθοτρεξάτη είναι ένα μυελοτοξικό και ηπατο -

τοξικό φάρμακο και η χορήγησή της αντενδείκνυται
σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική νόσο, νεφρική
ανεπάρκεια, σοβαρή αναιμία, λευκοπενία ή θρομ -
βοπενία. Άλλες απόλυτες αντενδείξεις για τη χο -
ρήγηση της μεθοτρεξάτης είναι η επηρεασμένη
πνευμονική λειτουργία (π.χ. πνευμονική ίνωση), οι
σοβαρές λοιμώξεις, η ανοσοανεπάρκεια, το ενεργό
πεπτικό έλκος, η κατάχρηση αλκοόλ, η κύηση και η
γαλουχία. Οι αυξημένες τιμές των ηπατικών ενζύμων
αποτελούν σχετική αντένδειξη χορήγησης του
φαρμάκου. Η μεθοτρεξάτη είναι ένα τερατογόνο
φάρμακο και η τεκνοποίηση απαγορεύεται αυστηρά
στους άνδρες και στις γυναίκες τόσο κατά τη
διάρκεια της χορήγησης της καθώς και για τρεις
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μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας. Επίσης
απαγορεύεται κατά τη γαλουχία καθώς ενοχοποιείται
για πρόκληση ανοσοκαταστολής στο νεογνό,
διαταραχές στην ανάπτυξη και πιθανό κίνδυνο
καρκινογένεσης.28

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η μεθοτρεξάτη προκαλεί πολύ συχνά γαστρε -

ντερικές διαταραχές όπως ναυτία, εμέτους, διάρροια,
καταβολή, κεφαλαλγία, ιλίγγους και μειωμένη
αντίσταση στις λοιμώξεις. Η καταστολή του μυελού
των οστών (λευκοπενία, παγκυτταροπενία), η αύξηση
των τρανσαμινασών και τα έλκη του γαστρεντερικού
σωλήνα και κυρίως τα στοματικά έλκη παρουσιά -
ζονται συχνά. Σπάνιες παρενέργειες αποτελούν η
νεφροτοξικότητα, η ηπατική ίνωση και η κίρρωση
του ήπατος. Η νεφροτοξικότητα ενώ είναι ασυνή -
θιστη κατά τη διάρκεια της συμβατικής θεραπείας,
μπορεί να προκύψει μετά τη χορήγηση υψηλών
δόσεων μεθοτρεξάτης. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες
είναι η παροδική ολιγοσπερμία, οι ανωμαλίες της
εμμήνου ρύσεως, η γυναικομαστία και η υπογονιμό -
τητα. Πολύ σπάνια μπορεί να προκληθεί διάμεση
πνευμο νική και κυψελιδική νόσος, που εκδηλώ -
νονται με βήχα αιφνίδιας έναρξης και δύσπνοια.
Στους όνυχες μπορεί να εμφανιστούν παρωνυχία,
ονυχόλυση, αποχρωματισμός ή υπέρχρωση ενώ στο
δέρμα μπορεί να παρουσιαστούν ερυθηματώδη
εξανθήματα, κνησμός, κνίδωση, φωτοευαισθησία,
απολεπιστική δερματίτιδα, πολύμορφο ερύθημα,
σύνδρομο Stevens-Johnson και αλωπεκία.26-28 

Παρακολούθηση
Η τακτική παρακολούθηση και ο συχνός εργα -

στηριακός έλεγχος είναι επιβεβλημένος λόγω της
μυελοτοξικότητας, της ηπατοτοξικότητας και των
πολλών ανεπιθύμητων ενεργειών. Πριν την έναρξη
της θεραπείας με μεθοτρεξάτη ο έλεγχος περιλαμ -
βάνει γενική αίματος, γενική ούρων, έλεγχο ηπατι -
κής και νεφρικής λειτουργίας, ορολογικό έλεγχο για
ηπατίτιδα, τεστ εγκυμοσύνης, επίπεδα αλβουμίνης,
προσδιορισμό του αμινοτελικού πεπτιδίου του
προκολ λαγόνου τύπου III (PIIINP) καθώς και ακτινο -
γραφία θώρακος (επί ιστορικού ή συμπτωμάτων
πνευμονικής νόσου).29,30 Επειδή η μέγιστη μυελο -
τοξικότητα συμβαίνει 7-10 ημέρες μετά τη χορήγηση
της μεθοτρεξάτης απαιτείται έλεγχος με γενική
αίματος κάθε εβδομάδα τις πρώτες 2 εβδομάδες. Στη
συνέχεια ο εργαστηριακός έλεγχος συστήνεται να
επαναλαμβάνεται κάθε δεκαπέντε ημέρες για τους
πρώτους 2 μήνες και κατόπιν ανά 2-3 μήνες. Η

καταστολή του μυελού αποτελεί τη σοβαρότερη ανε -
πιθύμητη ενέργεια της μεθοτρεξάτης και εκδηλώ -
νεται με πτώση των τιμών σε όλες τις σειρές του
αίματος, πυρετό, βήχα, δύσπνοια, κυάνωση, ναυτία,
αιμορραγίες, εξελκώσεις στο στοματικό βλεννογόνο
και σπανίως νεκρόλυση. Η εμφάνιση λευκοπενίας
<3500/μL ή θρομβοπενίας <100000/μL αποτελούν
ένδειξη διακοπής της μεθοτρεξάτης.31

Η ηπατοτοξικότητα είναι η δεύτερη πιο σοβαρή
ανεπιθύμητη ενέργεια που μπορεί να εμφανιστεί
κατά τη θεραπεία με μεθοτρεξάτη. Είναι δοσο -
εξαρτώ μενη και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε
ηπατική ίνωση και κίρρωση. Η ηπατίτιδα, ο σακχα -
ρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η ταυτόχρονη ή η
προγενέστερη λήψη ηπατοτοξικών φαρμάκων καθώς
και η κατανάλωση αλκοόλ συνιστούν παράγοντες
κινδύνου για αυξημένη ηπατοτοξικότητα. Ο κίνδυνος
για εμφάνιση ηπατοτοξικότητας αυξάνεται μετά από
χορήγηση μίας συνολικής αθροιστικής δόσης ΜΤΧ
>3gr και/ή κατανάλωση αλκοόλ >100gr την
εβδομάδα. Η βιοψία ήπατος αποτελούσε μέχρι
πρόσφατα τη «χρυσή μέθοδο» με την οποία
ελεγχόταν η εμφάνιση ηπατικής ίνωσης και κίρ -
ρωσης. Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες για τη σωστή παρακολούθηση και
έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας έχουν καθιερώσει
τον προσδιορισμό του PIIINP. Η μέτρηση του PIIINP
συστήνεται να γίνεται πριν την έναρξη της θεραπείας
και εν συνεχεία κάθε 3 μήνες. Οι ασθενείς που
έχουν σταθερά φυσιολογικά επίπεδα PIIINP είναι
απίθανο να εμφανίσουν ηπατική νόσο ενώ σε
ασθενείς με σταθερά αυξημένα επίπεδα PIIINP
ενδείκνυται να γίνεται βιοψία ήπατος.

Η τοξικότητα από τη μεθοτρεξάτη οφείλεται σε
υπερδοσολογία ή μειωμένη νεφρική απέκκριση και
χαρακτηρίζεται, όπως ήδη αναφέρθηκε από πτώση
των σειρών του αίματος. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται άμεση διακοπή του φαρμάκου και χορή -
γηση λευκοβορίνης (folinic acid) ενώ τα επίπεδα της
μεθοτρεξάτης πρέπει να μετρώνται ανά 12-24 ώρες.

Η λευκοβορίνη χορηγείται αρχικά ενδοφλεβίως
ή ενδομυικώς σε δόση 10mg ή 20mg/m2 και στη
συνέχεια χορηγείται από του στόματος κάθε 6 ώρες
μέχρι τα επίπεδα της συγκέντρωσης της ΜΤΧ να
γίνουν <10-8Μ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η
δυνατότητα μέτρησης των επιπέδων της ΜΤΧ,
συστήνεται η χορήγηση της λευκοβορίνης μέχρι την
αποκατάσταση όλων των σειρών του αίματος και την
επανεπιθηλιοποίηση των βλεννογόνων.28-31

Η μεθοτρεξάτη μπορεί να συνδυαστεί με
βιολογικούς παράγοντες. Συγχορηγείται για μεγάλα
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χρονικά διαστήματα με τα φάρμακα εναντίον του
TNF-α, προκειμένου να ελαττώσει την πιθανότητα
ανάπτυξης αντισωμάτων εναντίον τους. Επίσης
χορηγείται βραχυπρόθεσμα για να αυξήσει την
αποτελεσματικότητα των βιολογικών φαρμάκων και
να ελέγξει πιθανές μικρές εξάρσεις ψωρίασης που
εμφανίζονται κατά τη λήψη τους. Τέλος μπορεί να
συνδυαστεί και με φωτοθεραπεία UVB, δίνοντας
προσοχή στην φωτοτοξικότητα που μπορεί να
προκληθεί.9,32

Ρετινοειδή

Μηχανισμός δράσης
Τα ρετινοειδή έλαβαν έγκριση για τη θεραπεία

της ψωρίασης το 1992. Το πιο συχνά χρησιμο ποιού -
μενο ρετινοειδές είναι η ασιτρετίνη. Πρόκειται για
ένα συνθετικό παράγωγο της βιταμίνης Α και ανήκει
στα ρετινοειδή β’ γενιάς.33 Όπως όλα τα ρετινοειδή,
ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό και τη διαφορο ποίη -
ση των επιθηλιακών κυττάρων, αποκαθιστά τη
συνοχή των κυττάρων μεταξύ τους, ασκεί προστατευ -
τικό ρόλο έναντι της ανάπτυξης κακοηθειών ενώ
εμφανίζει επίσης ανοσοτροποποιητικές και αντι -
φλεγ μο νώδεις ιδιότητες αναστέλλοντας τη χημειοτα -
ξία των ουδετερόφιλων και την ενεργοποίηση των
Toll-Like Receptors (TLR) και μειώνοντας την
παραγωγή των Th17 λεμφοκυττάρων. Ο ακριβής
μηχανισμός δράσης της δεν έχει κατανοηθεί πλήρως
ακόμα. Φαίνεται ότι ενεργοποιεί τους υποδοχείς
ρετινοϊκού οξέος που βρίσκονται μέσα στον πυρήνα
των κυττάρων (Retinoic Acid Receptors-RAR) και
επάγει τη μεταγραφή γονιδίων που σχετίζονται με τη
διαφοροποίηση των κυττάρων, ενώ αναστέλλει τη
μεταγραφή γονιδίων που σχετίζονται με τον κυτ -
ταρικό πολλαπλασιασμό και τις φλεγμονώδεις
διεργασίες.33,34

Ένδειξη 
Η ασιτρετίνη αποτελεί θεραπεία εκλογής στη

φλυκταινώδη ψωρίαση, εντοπισμένη (ακροφλυκταί -
νωση παλαμών-πελμάτων) ή γενικευμένη (Von
Zumbusch) και είναι επίσης αποτελεσματική στην
ερυθροδερμική ψωρίαση.35,36 

Δοσολογία
Η δόση της κυμαίνεται μεταξύ 0.3-0.8mg/kg/

ημέρα και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 mg
ημερησίως. Συνήθως σε ασθενείς με ψωρίαση κατά
πλάκας αρχίζουμε τη θεραπεία με 25-35mg/ημέρα
και μπορούμε να αυξήσουμε σε δεύτερο χρόνο.

Στους ασθενείς με φλυκταινώδη ψωρίαση αρχίζουμε
συνήθως με 1mg/kg/ημέρα και σε ερυθροδερμική
ψωρίαση με 0.25mg/kg/ημέρα. Επειδή δεν
προκαλεί ανοσοκαταστολή, αποτελεί ασφαλή
θεραπευτική επιλογή σε ηλικιωμένους και ασθενείς
με HIV ή ιστορικό κακοήθειας.35,36 

Αντενδείξεις
Οι απόλυτες αντενδείξεις για τη χορήγηση

ασιτρετίνης είναι η κύηση, η γαλουχία και οι
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που επιθυμούν να
τεκνοποιήσουν. Η εγκυμοσύνη δεν επιτρέπεται καθ’
όλη τη διάρκεια της θεραπείας και 2 έτη μετά τη
διακοπή της (για την Αμερική 3 έτη). Η έναρξη της
θεραπείας πρέπει να γίνεται τη δεύτερη ή τρίτη
ημέρα του κύκλου, να έχει προηγηθεί τεστ κυήσεως
και να λαμβάνονται μέτρα αντισύλληψης έως και 2
χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας. Το φάρμακο
δεν επηρεάζει τη γονιμότητα στους άνδρες. Η
αιμοδοσία επίσης δεν επιτρέπεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της θεραπείας και 1 έτος μετά. Σχετικές
αντενδείξεις αποτελούν οι διαταραχές της νεφρικής
και της ηπατικής λειτουργίας καθώς και αυξημένες
τιμές χοληστερίνης. Η χορήγησή της πρέπει να
αποφεύγεται σε άτομα <17 ετών λόγω κινδύνου
πρόωρης σύγκλεισης των επιφύσεων και αναστολής
της ανάπτυξης του παιδιού.37

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η ασιτρετίνη στο δέρμα προκαλεί ξηρότητα,

ερύθημα, απολέπιση παλαμών- πελμάτων, κνησμό,
καύσο και φωτοευαισθησία. Από τους βλεννογόνους
τα συμπτώματα είναι χειλίτιδα, ξηροστομία, δίψα και
ρινική επίσταξη. Προκαλεί λέπτυνση τριχών, τελο -
γενή τριχόρροια, αλωπεκία, ευθραυστότητα ονύχων
και παρωνυχία. Στους οφθαλμούς προκαλεί ξηρο -
φθαλ μία, δυσανεξία στους φακούς επαφής, βλεφαρο -
επιπεφυκίτιδα, φωτοφοβία, νυκταλωπία και μειω -
μένη αντίληψη χρωμάτων. Αρθραλγίες, μυαλγίες,
οστικά άλγη, μη αναστρέψιμες υπεροστώσεις και
πρόωρη σύγκλειση επιφύσεων είναι συμπτώματα από
το μυοσκελετικό. Κεφαλαλγία, ναυτία, καλοήθης
ενδοκράνια υπέρταση και σύνδρομο εγκεφαλικού
ψευδοόγκου προκαλούνται από την ασιτρετίνη. Από
το γαστρεντερικό σύστημα εκδηλώνονται ναυτία,
έμετος, διάρροια, ηπατίτιδα και παγκρεατίτιδα (λόγω
αύξησης των τριγλυκεριδίων). Από τον εργαστηριακό
έλεγχο μπορεί να προκληθεί αύξηση ηπατικών
ενζύμων (SGOT, SGPT, γ-GT, αλκαλική φωσφατάση,
γαλα κτική δεϋδρογενάση (LDH), αύξηση χολερυθρί -
νης, υπερλιπιδαιμία (αύξηση χοληστερίνης, τριγλυ -
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κερι δίων, LDL, VLDL, ↓HDL) και αύξηση της κρεατι -
νικής κινάσης (CPK).37

Συνδυαστικά σχήματα
Είναι λιγότερο αποτελεσματική ως μονοθεραπεία

στη μέτρια-σοβαρή κατά πλάκας ψωρίαση και
χορηγείται σε συνδυασμό με τοπικά κορτικο στε -
ροειδή ή ανάλογα βιταμίνης D, όχι όμως με κερα -
τολυτικούς παράγοντες όπως το σαλικυλικό οξύ.
Συνδυάζεται άριστα με τη φωτοθεραπεία, δίνοντας
καλύτερα αποτελέσματα και ασφάλεια αφού λαμβά -
νεται μικρότερη ποσότητα ακτινοβολίας και ρετι -
νοειδούς από τον ασθενή. Ταυτόχρονη θεραπεία με
PUVA (Re-PUVA) επιτυγχάνει ύφεση ταχύτερα
μειώνοντας τη συνολική απαραίτητη έκθεση στη
UVA.38 Τελευταία επίσης συνδυάζονται με τους
βιολογικούς παράγοντες προκειμένου να αυξήσουν
την αποτελεσματικότητά τους και να ελέγξουν μικρές
εξάρσεις που τυχόν εμφανίζονται κατά τη χρήση
τους. 

Φωτοθεραπεία

Η φωτοθεραπεία έγκειται στη θεραπευτική
έκθεση του ασθενούς στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική για τις
δερματικές εκδηλώσεις της ψωρίασης, αλλά δεν
επιδρά στις αρθρώσεις. Διακρίνεται σε δύο τύπους:
τη φωτοθεραπεία με UVB ακτινοβολία και τη
φωτοχημειοθεραπεία ή PUVA. H UVB φωτοθεραπεία
διακρίνεται στην ευρέος φάσματος UVB (broad band
UVB 290-320nm) και στη στενού φάσματος UVB
(narrow band UVB 311-313nm). Ο μηχανισμός
δράσης της, αν και δεν είναι απόλυτα γνωστός,
συνίσταται στην απορρόφησή της από το DNA των
κυττάρων της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα την
αναστολή της σύνθεσής του και τελικά την αναστολή
του πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων.
Επιπλέον, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς
καταστέλλει την Th1 κυτταρική ανοσία.33 Πραγματο -
ποιούνται 2-5 συνεδρίες την εβδομάδα. Πριν την
έναρξη της θεραπείας υπολογίζεται η ελάχιστη
ερυθηματογόνος δόση (minimal erythemal dose
MED). Η αρχική δόση είναι το 70% της MED και σε
κάθε συνεδρία αυξάνεται κατά 20%-30%. Στην
περίπτωση που εμφανιστεί έντονο ερύθημα η δόση
παραμένει σταθερή και δεν αυξάνεται, ενώ εάν το
ερύθημα είναι επώδυνο, η θεραπεία αναβάλλεται
μέχρι να υποχωρήσει το ερύθημα και γίνεται
επανέναρξη με το 50% της τελευταίας δόσης.33 Η
UVB στενού φάσματος οδηγεί σε κάθαρση βλαβών

το 63-75% των ασθενών. Ο χρόνος που χρειάζεται
για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα ελαττώνεται
όσο αυξάνει ο αριθμός συνεδριών ανά εβδομάδα και
μπορεί να είναι 4 έως 12 εβδομάδες. Οι περισσό -
τεροι ασθενείς χρειάζονται περίπου 20-30 συνεδρί -
ες προκειμένου να έχουν το μέγιστο θεραπευτικό
απο τέλεσμα. Απόλυτες αντενδείξεις είναι τα φωτο-
επιδεινούμενα νοσήματα, η λήψη φωτοτοξικών
φαρμάκων, το ιστορικό καρκίνου του δέρματος, η
έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή αρσενικό, το
σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων και οι ασθένειες με
διατα ραχές στην επιδιόρθωση του DNA. Οι σχετικές
αντενδεί ξεις είναι ο φωτότυπος Ι, ηλικία κάτω των 10
ετών, η παρουσία ακτινικών υπερκερατώσεων, η
προηγούμενη ή ταυτόχρονη λήψη ανοσοκατα -
σταλτικών φαρμάκων. Ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
το ερύθημα τύπου ηλιακού εγκαύματος το οποίο
εμφα νίζεται σε 4-6 ώρες μετά την έκθεση και
μεγιστο ποιείται σε 12-24 ώρες, κνησμός, υπερμελάγ -
χρωση, αναζωπύρωση ερπητικής λοίμωξης και
μακροπρόθεσμα φωτογήρανση και καρκίνος του
δέρματος. Επειδή η UV ακτινοβολία εμφανίζει
καρκινογόνο δράση, τα γεννητικά όργανα, το πρό -
σωπο, η ραχιαία επιφάνεια των χεριών και ο λαιμός
πρέπει να καλύπτονται εφόσον δεν πάσχουν. Η
στενού φάσματος UVB αποτελεί κύρια θεραπευτική
επιλογή για τη μέτρια προς σοβαρή ψωρίαση και τη
σταγονοειδή ψωρίαση. Φαίνεται ότι, η στενού φάσ -
ματος είναι πιο αποτελεσματική από την ευρέος
φάσ ματος και οι ασθενείς παρουσιάζουν ταχύτερη
ίαση των βλαβών, λιγότερο ερύθημα και μεγαλύτερη
διάρκεια ύφεσης.33 Η UVB μπορεί να πραγματο -
ποιηθεί σε εγκύους και παιδιά. 

Στη φωτοχημειοθεραπεία (θεραπεία PUVA)
γίνεται από του στόματος λήψη ή τοπική εφαρμογή
ψωραλενίων και ακολουθεί έκθεση σε υπεριώδη
ακτινοβολία A (UVA 320-400nm). Τα ψωραλένια
προέρχονται από ορισμένα φυτά. Με την PUVA
προκαλούνται φωτοχημικές αντιδράσεις με συνέπεια
την αλληλεπίδραση των ψωραλενίων με το DNA,
RNA, τις πρωτεΐνες που οδηγεί σε διακοπή της
σύνθεσης του DNA, του πολλαπλασιασμού του
κυττάρου και σε κυτταρικό θάνατο. Χρησιμοποιείται
συνήθως το 8-μεθοξυ-ψωραλένιο (8-ΜΟΡ) σε
δοσολογία 0.6-0.8 mg/kgr, ενώ το 5-μεθοξυ-
ψωραλένιο χρησιμοποιείται πιο σπάνια σε δόση 1.2-
2.8 mg/kgr και το τριμεθυλ-ψωραλένιο σε δόση
0.6-1.2 mg/kgr, το οποίο είναι λιγότερο φωτοτοξικό
από το 8-ΜΟΡ. Ο ασθενής λαμβάνει ψωραλένιο και
δυο ώρες μετά εκτίθεται σε UVA. Η αρχική δόση
εξαρτάται από το φωτότυπο και την ελάχιστη
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φωτοτοξική δόση (MPD). Προηγείται αιματολογικός
έλεγχος: τρανσαμινάσες, κρεατινίνη, αντιπυρηνικά
αντισώματα. Σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας
γίνεται προφύλαξη των οφθαλμών με ειδικά γυαλιά
και για όλη την ημέρα μετά τη θεραπεία. Πραγματο -
ποιούνται 2-4 συνεδρίες την εβδομάδα με σταδιακά
αυξανόμενες δόσεις έως να επιτευχθεί ίαση και στη
συνέχεια μπορεί να συνεχιστεί συντήρηση με 2
συνεδρίες την εβδομάδα για 1 μήνα και εν συνεχεία
1 συνεδρία την εβδομάδα για 1 μήνα. Απόλυτες
αντενδείξεις αποτελούν τα φωτοεπιδεινούμενα
νοσήματα, το ιστορικό καρκίνου του δέρματος, το
σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων, τα νοσήματα με
διαταραχή στην επιδιόρθωση του DNA, η κύηση, το
ιστορικό έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή
αρσενικό. Οι σχετικές αντενδείξεις είναι φωτότυπος
Ι, ηλικία κάτω των 10 ετών, η ύπαρξη ακτινικών
υπερκερατώσεων, η σύγχρονη λήψη ανοσοκατα -
σταλτικών, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια και ο
καταρράκτης.34,35 Ανεπιθύμητες ενέργειες αποτε -
λούν το ερύθημα που εμφανίζεται σε 12-24 ώρες και
μεγιστοποιείται σε 72-96 ώρες, η ναυτία, ο έμετος, ο
κνησμός, η θυλακίτιδα, η φωτοονυχόλυση, η μελάγ -
χρωση, και μακροπρόθεσμα η φωτογήρανση, ο
καρκίνος του δέρματος, ο καταρράκτης. Η συνολική
δόση της PUVA δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 150-
200 J/cm2 σε κάθε κύκλο και το μέγιστο των
συνεδριών ανά έτος είναι 30 συνεδρίες.34,35

Χρειάζεται προσοχή ειδικά στα άτομα με
ανοιχτό χρωμη επιδερμίδα που έχουν υποβληθεί
συνολικά σε περισσότερες από 250 συνεδρίες. Με
την εισαγωγή της UVB στενού φάσματος στην
καθημερινή πράξη, η χρήση PUVA έχει περιοριστεί,
κυρίως γιατί η UVB αποτελεί πιο εύκολη και
ενδεχομένως ασφαλέστερη θεραπεία. Οι ασθενείς με
ανοιχτό φωτότυπο ανταποκρίνονται καλύτερα στη
φωτοθεραπεία από αυτούς με σκούρο δέρμα. 

Συνδυαστικά σχήματα
Η φωτοθεραπεία μπορεί να συνδυαστεί με

τοπική θεραπεία και συστηματική χορήγηση
ρετινοειδών, τα οποία αυξάνουν την αποτελεσμα -
τικότητά της και μειώνουν το συνολικό αριθμό των
συνεδριών. Ο συνδυασμός UVB στενού φάσματος
με ασιτρετίνη έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός σε
ασθενείς με ανθεκτική στη θεραπεία νόσο.
Συνήθως αποφεύγεται η ταυτόχρονη θεραπεία με
μεθοτρε ξάτη, κυκλοσπορίνη και βιολογικούς
παράγοντες διότι αυξάνουν την ανοσοκαταστολή
και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρμα -
τος.32-35

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού, σωματικά και ψυχολογικά και υπάρχει
συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη θεραπευτική
της προσέγγιση. Οι συστηματικές κλασσικές θερα -
πείες και η φωτοθεραπεία αποτελούν τους πυλώνες
της αντιμετώπισης του νοσήματος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ενώ η διάγνωση της ψωρίασης είναι εύκολη και
γίνεται συνήθως βάση της κλινικής εικόνας, ο πα λιός
κλινικός ορισμός της ως ένα χρόνιο φλεγμο νώδες
νόσημα που προσβάλει το δέρμα και συχνά τις
αρθρώσεις, φαίνεται απλοϊκός και δεν αντα ποκρίνεται
πλέον στις σύγχρονες απόψεις.1 Μια χρόνια πάθηση με
σημαντική συχνότητα στο γενικό πληθυσμό (2-4%) και
σημαντικές συν-νοσηρότητες (ΑΥ, ΣΔ, κατάθλιψη),

όπου οι ασθενείς αποδε δειγμένα βρίσκονται σε
υψηλότερο κίνδυνο καρδιο αγγειακών συμβάντων,2 δεν
θα μπορούσε να μην απασ χολεί την έρευνα. 

Την τελευταία δεκαετία η αιτιοπαθογένεια της
ψωρίασης αποτέλεσε μοντέλο έρευνας τόσο για τα
χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, όσο και για την αυτο -
ανοσία. Σήμερα η ψωρίαση ανήκει στην κατηγορία
φλεγμονωδών νοσημάτων όπου μεσολαβούν μηχα -
νισμοί της αυτοανοσίας και εμπλέκονται φλεγμο -
νώδεις οδοί, με την συμμετοχή πολύπλοκων γενε -

H αιτιοπαθογένεια της ψωρίασης στο επίκεντρο
της ανοσολογικής έρευνας - Από τα εργαστήρια
στις βιολογικές θεραπείες

Δελλή Φ.Σ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Επιμελήτρια Β΄, Κρατική Κλινική, ΝΑΔΝΘ - Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Συντονίστρια Διευθύντρια, Κρατική Κλινική, ΝΑΔΝΘ - Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η ψωρίαση θεωρήθηκε ότι οφείλεται
στον υπερπολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων. Στα επόμενα 20 χρόνια, αναγνωρίστηκε ο ρόλος του
ανοσοποιητικού συστήματος και των Τ βοηθητικών κυττάρων ως ακρογωνιαίο λίθος στο μηχανισμό της
αιτιοπαθογένειας της ψωρίασης. Οι γνώσεις της τελευταίας δεκαετίας που αφορούν την παθογένεια της
ψωρίασης, άλλαξαν ριζικά τον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισής της. 
Η κατανόηση του ρόλου των κυτταροκινών στην αιτιολογία της ψωρίασης οδήγησε στην ανάπτυξη
βιολογικών θεραπειών. Σήμερα διαχωρίζονται δύο βασικές θεραπευτικές κατηγορίες, σύμφωνα με το
στόχο τους - η μία που αφορά τα Τ λεμφοκύτταρα και η άλλη τις κυττοκίνες.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:1 21-28, 2016

Aνασκόπηση

In the early 1980s psoriasis was thought to be a skin disease driven by ker-
atinocyte hyperproliferation. During the next 20 years, the role of the immune system and T-helper (Th)
cells was recognized as pivotal factors in psoriasis pathogenic mechanism. Over the last decade, increased
knowledge of psoriasis pathogenesis has fundamentally changed psoriasis treatment. 
An improved understanding of the involvement of cytokines in the etiology of psoriasis has led to the de-
velopment of biologic agents. Today, the two main classes are biologic targeted at T cells and biologic a-
gents targeted at cytokines.
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Psoriasis Pathogenesis in the Center of Immune Research - 
From Laboratory to Biologics Therapies
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τικών-επιγενετικών μηχανισμών και περιβαλ λοντο -
λογικών παραγόντων,1 εντούτοις ο μηχανισμός της
κληρονομικότητας στην ψωρίαση δεν είναι πλήρως
κατανοητός.3

Ενώ περιγράφονται διαφορετικοί φαινότυποι
σύμφωνα με καλά καθορισμένα κριτήρια (Πίνακας
1),4 το 85-90% των περιστατικών έχουν κατά πλάκας
ψωρίαση,5 και αυτός είναι ο λόγος που η έρευνα
κατευθύνεται κυρίως για τη θεραπεία αυτής της
μορφής. 

Παρότι έχουμε ήδη στη διάθεσή μας πολλούς
θεραπευτικούς παράγοντες, η μακροπρόθεσμη
αποτελεσματικότητα, η μακροπρόθεσμη ασφάλεια
και το υψηλό κόστος των υπαρχόντων θεραπειών,
εξακολουθούν να απασχολούν και να οδηγούν την
έρευνα για νέες θεραπείες που στοχεύουν σε βασικά
αιτιοπαθογενετικά μονοπάτια.  

ΑΠO ΤΑ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚYΤΤΑΡΑ ΣΤΟ
ΜΟΝΤEΛΟ ΤΟΥ NESTLE – ΔYΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚEΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ––––––

Η απλή παρατήρηση ότι η ιστολογική εικόνα
αντικατοπτρίζει την κλινική εικόνα [η πάχυνση της
επιδερμίδας οφείλεται στην ακάνθωση, με την
ομοιόμορφη επιμήκυνση των θηλέων καταδύσεων
στο χόριο,5,6 οδήγησε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, το
ότι η ψωρίαση είναι μια διαταραχή που αφορά τον
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων. Είναι το
μόνο που ξέραμε μέχρι το 1979. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι εκτός από τον αυξημένο
ρυθμό πολλαπλασιασμού του κερατινοκυττάρου,
υπάρχει και μια διαταραχή στην διαφοροποίησή
του, η λεγόμενη παράλληλη αναγεννητική ωρίμανση
(“regenerative maturation”), όμοια με το εναλλακτι -
κό πρόγραμμα κυτταρικής διαφοροποίησης που
εκφρά ζεται παροδικά κατά τη διάρκεια της διαδικα -
σίας της επούλωσης. Το αποτέλεσμα είναι η απουσία
της κοκκώδους στιβάδας και η ατελής διαφορο -
ποίηση του κερατινοκυττάρου που φτάνει στην κερά -
τινη στιβάδα χωρίς να χάσει τον πυρήνα του (παρα -
κεράτωση).7,8

Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση ήρθε στα τέλη της
δεκαετίας του ’70. Η επιτυχία της θεραπείας της
ψωρίασης με κυκλοσπορίνη έκανε κύριο πρωτα -
γωνιστή το Τ λεμφοκύτταρο.9 Από το 1980 έως το
2000 η ψωρίαση τοποθετείται στα Τ κυτταρικά
μεσολαβούμενα νοσήματα. Αυτή η τοποθέτηση
εδραιώνεται από τις ανοσοϊστοχημικές μελέτες, όπου
στην ψωριασική πλάκα υπάρχουν CD3+ Τ λεμφο -
κύτταρα περιαγγειακά, CD4+ στο θηλώδες χόριο και
CD8+ στην επιδερμίδα. Είναι επίσης το σημείο από
το οποίο η προσοχή στρέφεται στα ανοσοκύτταρα,
και στη συνέχεια στα ανοσολογικά γεγονότα που
εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια της ψωρίασης. Η
κατάταξη της ψωρίασης ως Th1 τύπου νόσος
δικαιώθηκε τόσο από την εύρεση σε υψηλά επίπεδα
της IL-12 στην ψωριασική πλάκα, όσο και με την
επιτυχή εφαρμογή των αντι-TNF-α βιολογικών
παραγόντων στην θεραπεία της ψωρίασης. Από τη
στιγμή της ταυτοποίησης της IL-23 το 2003, μέχρι
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Ταξινόμηση της ψωρίασης

Κριτήρια ταξινόμησης Κλινικοί φαινότυποι 

1. Ηλικία έναρξης Ψωρίαση τύπου Ι-πριν την ηλικία των 40 ετών
Ψωρίαση τύπου ΙΙ-μετά την ηλικία των 40 ετών

2. Ο βαθμός σοβαρότητας σύμφωνα με την επιφάνεια Ελαφριά ψωρίαση <5% BSA
σώματος (BSA) που προσβάλετε και του αριθμού Μέτρια ψωρίαση 5%-10% BSA
των εντοπίσεων Σοβαρή ψωρίαση >10% BSA

Εντοπισμένη ψωρίαση/Γενικευμένη ψωρίαση

3. Τρόπος κατανομής Ανάστροφη/Των καμπτικών επιφανειών/σμηγματορροϊκή 

4. Μορφολογία Κατά πλάκες, σταγονοειδής, ερυθροδερμική, φλυκται -
νώδης (γενικευμένη/εντοπισμένη)

5. Ανατομική θέση Τριχωτού καφαλής/Παλαμών-πελμάτων/Ονύχων/Περι-
γεννητικής περιοχής/Περιπρωκτικής περιοχής

6. Στάδιο εξέλιξης Σταθερή κατά πλάκας ψωρίαση
Ασταθής εξανθηματική ψωρίαση

Ð
ß í

á ê
áò

 1

3-final_3.qxd  18/3/2016  9:29 ππ  Page 22



την απόδειξη της ύπαρξή της σε υψηλά επίπεδα στην
ψωριασική πλάκα, πέρασε μόνο ένας χρόνος. Ακόμα
ένας χρόνος χρειάστηκε για την τοποθέτηση της IL-
23 σαν βασικός παράγοντας στην ενεργοποίηση και
πόλωση των Τ λεμφοκυττάρων προς μια διαφορετική
ανοσιακή ομάδα, των Th17, με χαρακτηριστικό
προφίλ κυτταροκινών, την οικογένεια των ιντερλευ -
κινών IL-17. 

Τελευταία, η παρατήρηση ότι στην ψωριασική
πλάκα ο αριθμός των Τ λεμφοκυττάρων που περι -
έχουν την IL-17 είναι μικρός10,11,12 και τα ουδετερό -
φιλα (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τα μικροαποστημάτια
του Munro) αποτελούν ο κυρίαρχος κύτταρα όπου
ανοσοϊστοχημικά αποδεικνύεται η παρουσία της IL-
17, ανοίγει καινούριους δρόμους στην έρευνα της
αιτιοπαθογένειας της φλυκταινώδους ψωρίασης. 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ NESTLE –––––––––––––––––––––

Έτσι το 2009 φτάσαμε στο μοντέλο του Nestle,
πάνω στο οποίο στηρίζονται όλες οι προσπάθειες
για την εύρεση μιας ιδανικής θεραπείας.13

Η παρουσία των εκλυτικών παραγόντων (φάρ -
μακα, λοιμώξεις, φαινόμενο Koebner), προκαλεί
έναν καταρράκτη από γεγονότα που αρχίζουν στην
φαινομενικά φυσιολογική επιδερμίδα του ψωρια -
σικού ασθενή. Τον πρωταρχικό ρόλο τον αναλαμ -
βάνουν τα δερματικά δενδριτικά κύτταρα. Σε φυσιο -
λο γικές συνθήκες, τα πλασματοκυτταροειδή δενδρ ι -
τικά κύτταρα δεσμεύουν τα ιικά ή μικροβιακά πυρη -
νικά οξέα στα ενδοσωμιακά διαμερίσματα μέσω Toll-
like ενδοκυτταρικών υποδοχέων, ενώ δεν επιδρούν
με το αυτογενές-DNA.14 Αυτός ο περιορισμός φαί -
νεται ότι χάνεται στην ψωρίαση. Τα συμπλέγματα
DNA– LL37 δεσμεύουν τους υποδοχείς TollLikeR9
των πλασματοκυτταροειδών δενδριτικών. Στις πρώ -
ιμες φάσεις της δημιουργίας μιας ψωριασικής πλά -
κας, τα πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα
(pDCs) διηθούν την φαινομενικά φυσιολογική
επιδερμίδα  και βρίσκονται σε ενεργή φάση για να
παράγουν IFN-α.15 Επίσης τα συμπλέγματα αυτο -
γενούς RNA– LL37 δεσμεύουν τους υποδοχείς
TollLikeR7 και TollLikeR8 και διεγείρουν την ενεργο -
ποίηση κλασικών μυελοειδών δενδριτικών κυττάρων,
με επακόλουθο την σύνθεση και απέκκριση IL-6 και
TNF-α, καθώς και την ωρίμανση μυελοειδών δενδρι -
τικών κυττάρων.16

Τα ενεργοποιημένα μυελοειδή δενδριτικά κύτ -
ταρα μεταναστεύουν στους τοπικούς λεμφαδένες
όπου επάγουν την τοπική ενεργοποίηση και επέκ -

ταση των Τ λεμφοκυττάρων, όπως τύπου 17 βοη -
θητικών (Τh17), τύπου 17 κυτταροτοξικών (Tc17) και
τύπου 1 κυτταροτοξικών Τ κυττάρων (Tc1). Τα εκτε -
λεστικά κύτταρα επανακυκλοφορούν και επιβρα -
δύνουν όταν φτάνουν στα τριχοειδή της επιδερμί -
δας, χάρη της αλληλεπίδρασης που καθοδηγείται
από την σελεκτίνη και τον υποδοχέα της ιντεγρίνης.
Τα ανοσοκύτταρα που εκφράζουν του υποδοχείς για
τις χυμοκίνες CCR6, CCR4 και CXCR3 μετανα -
στεύουν στην επιδερμίδα. Το κρίσιμο σημείο για την
εξελικτική πορεία της νόσου είναι η παρουσίαση των
αυτοαντιγόνων στα Τ κύτταρα και η απελευθέρωση
της IL23 από τα δερματικά δενδριτικά κύτταρα, όπως
και η παραγωγή και έκκριση προφλεγμονωδών
παραγόντων (Πίνακας 2). Οι  κυτταροκίνες του περι -
βάλλοντος της ψωριασική πλάκα, οι οποίες προ -
έρχονται από τα δενδριτικά κύτταρα προσδιο ρίζουν
την εξειδίκευση και την λειτουργική εκπαί δευση των
T κυττάρων. Συγχρόνως αυτές οι κυτταροκίνες
επηρεάζουν άμεσα και ποικίλες λει τουρ γίες των
κερατινοκυττάρων, με τελικό απο τέλεσμα την ενεργο -
ποίηση, τον πολλαπλασιασμό και την αυξημένη
έκφραση αντιμικροβιακών πεπτιδίων (π.χ. LL37,
καθελισιδίνη και β-ντεφενσίνες), χυμο κινών (CXCL1,
CXCL9 μέσω CXCL11 και CCL20) και πρωτεϊνών
S100.

Η αλληλεπίδραση των δενδριτικών κυττάρων με
τον Τ κυτταρικό πληθυσμό αποτελεί ένα καθοριστικό
βήμα στην δημιουργία της ψωριασικής πλάκας. Από
την πρώτη στιγμή ο CD11+ υπότυπος δενδριτικών
κυττάρων παράγει σε υψηλά επίπεδα TNF και iNOS,
παράγοντες που αυξάνουν και διαιωνίζουν την
φλεγμονώδη διαδικασία, αλλά και IL-20 που

Η ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
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Οι προφλεγμονώδεις παράγοντες στη φάση παρα-
μονής της νόσου

Κύτταρα Κυττοκίνες 

TIP TNF-α
NO

Th17/Th22 IL-17A

Tc17 IL-17F
IL-22

Th1 IFN-γ

Tc1 TNF-α

TIP: δενδριτικά κύτταρα που παράγουν μονοξείδιο του
αζώτου (NO), TNF: ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων,
IL: ιντερλευκίνη, Th: Τ βοηθητικό λεμφοκύτταρο, Tc: Τ
κυτταροτοξικό λεμφοκύτταρο, INF: ιντερφερόνη
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ενεργοποιεί άμεσα τα κερατινοκύτταρα. Ένα ποσοστό
από αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και ως αντιγο -
νο παρουσιαστικά κύτταρα. 

Υπό την επίδραση της IL12, τα CD4+ λεμφο -
κύτταρα εξελίσσονται σε Τ βοηθητικά και κυττα -
ροτοξικά τύπου 1 που συνθέτουν IFN-γ και TNF-α,
ενώ με την παρουσία της IL23 και υπό την επίδραση
της IL-1β μετατρέπονται σε δραστικά Τ βοηθητικά
και κυτταροτοξικά τύπου 17 με χαρακτηριστικό
προφίλ τις κυττοκίνες IL-17, IL-22 και TNF-α.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ YIN/YANG 
IFN/TNF-Α –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι η IFN παίζει πολ -
λαπλούς ρόλους στην αιτιοπαθογένεια της ψωρία -
σης. Από τη μία καθοδηγεί την ανοσολογική ενεργο -
ποίηση με την επαγωγή Τ κυττάρων μέσω ενεργο -
ποίησης δενδριτικών κυττάρων και IL-23, με την
τελι κή έκκριση από αυτά τα επαγόμενα Τ λεμφο -
κύτταρα της IL-22 και IL-17. Από την άλλη, είναι ο
ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ της ανοσολογικής ενεργο -
ποίησης και της επιδερμιδικής αναδιοργάνωσης,
επειδή αυξάνει την ευαισθησία αντίδρασης των
κερατινοκυττάρων στην IL22.17

Καθοριστικό στην παθογένεια της ψωρίασης
φαίνεται να είναι το περιβάλλον των κυττοκινών, με
την σημαντική παρουσία των IFN τύπου Ι και TNF-α,
σε άτομα με γονιδιακή προδιάθεση. Ο γονιδιακός
πολυμορφισμός εμπλέκεται σε σημαντικό βαθμό
στην παράδοξη αντίδραση στον TNF αποκλεισμό.18

Η ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ
ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ––––––––––––––––––––––––

Βασικός πρωταγωνιστής παραμένει το δενδριτικό
κύτταρο που μετά την ενεργοποίηση εκκρίνει αρχικά
IL12 και IL23, καθοριστικές ιντερλευκίνες για την
πόλωση των TH κυττάρων προς TH1 και TH17. Με
τη σειρά τους, τα TH1 παράγουν TNF-α και IFN.
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, από τα πρώτα
στά δια της δημιουργίας της ψωριασικής πλάκας,
όλες αυτές οι κυττοκίνες έχουν σημαντική επίδραση
στους λειτουργικούς μηχανισμούς των  κερατινο -
κυττάρων και στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων
της επιδερμίδας.

Αυτά τα ευρήματα προέρχονται κυρίως από
ανοσο κατασταλμένα πειραματικά ζωικά μοντέλα,

όπου έχει γίνει μεταμόσχευση δέρματος χωρίς
βλάβη από ασθενή με ψωρίαση.19 Παρότι αυτό το
μοντέλο έχει πλούσια ευρήματα, όλα αυτά δεν
μεταφέρονται με επιτυχία σε θεραπευτικό επίπεδο.20

Ένα διαφορετικό μοντέλο προέκυψε από την
κλινική παρατήρηση ότι η τοπική χρήση της κρέμας
ιμικουϊμόδης μπορεί ή να προκαλέσει ή να επι -
δεινώσει την ψωρίαση.21 Στα πειραματικά μοντέ λα
ποντικού, η τοπική χρήση της κρέμας ιμικουϊμόδης
οδηγεί σύντομα στην έναρξη φλεγμονωδών φαινο -
μένων με εκπληκτική ομοιότητα με το ανθρώπινο
ψωριασικό δέρμα.22 Επίσης σε αντίθεση με το ανα -
φερόμενο παλαιό μοντέλο, αυτό το νέο μοντέλο ανα -
παράγει πιστά το προφίλ των κυτταροκινών της
ψωρια σικής πλάκας στον άνθρωπο, με σημαντικά
αυξη μένες τιμές IL17 (23) και IL22.24 Σύμφωνα με
αυτά, η θεραπεία με αντισώματα έναντι p40 των IL-
12 και IL-23 μετριάζει την δερματική φλεγμονή στο
πειραματικό ζώο.24

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν δύο ανεξάρτητες
μελέτες24,25 έδειξαν ότι υπεύθυνα για την παρουσία
IL17 δεν είναι τα TH17 κύτταρα, αλλά τα γδΤ λεμφο -
κύτταρα, και το ότι τα λεμφοειδή έμφυτα κύτταρα
έχουν σημαντική συμμετοχή στην έκκριση IL22.
Αυτοί οι δύο κυτταρικοί πληθυσμοί αντιπρο σωπεύουν
μόνο ένα μικρό κλάσμα των κυκλοφο ρού ντων λεμφο-
κυττάρων, και είναι προγραμ μα τισμένα για την επι-
τήρηση των επιθηλιακών επιφανειών. Αναγνωρίζουν
ποικιλία αντιγόνων χάρη πολλαπλών αντιγονιδιακών
υποδοχέων και εκφράζουν υπο δοχείς της χυμοκίνης
CCR6,24 σημαντικοί στην επι στράτευση λεμφο-
κυττάρων στην επιδερμίδα. Σε αυτό το μοντέλο τα
συμβατικά αβΤ κύτταρα και κατ’ επέκταση τα TH17
κύτταρα δεν αποτελούν την κύρια αρχική πηγή της IL-
17.20 Αυτή η υπόθεση ισχυρί ζεται και από τα
ευρήματα της μελέτης των Laggner et al.26

ΤΑ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ –
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ – ΣΤΑΓΟΝΟΕΙΔΗΣ
ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ, ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ––––––––––––

Η σταγονοειδής και η φλυκταινώδης ψωρίαση
είναι, αντίστοιχα η πρώτη μια μορφή ασταθής ψω-
ρίασης, και η δεύτερη μια βαριά μορφή ψωρίασης,
όπου η γενικευμένη της εκδήλωση μπορεί να είναι
απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. 

Η σταγονοειδής ψωρίαση χαρακτηρίζεται από

Φ.Σ. Δελλή, Ι. Μαντέκου-Λεφάκη
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αιφνίδια εμφάνιση ενός μονόμορφου εξανθήματος
που αποτελείται από πολλαπλές στρογγυλού σχή -
ματος και μικρού μεγέθους (<1 cm) ερυθηματο -
λεπιδώδεις βλάβες, συνήθως μετά από μια στρεπτο -
κοκ κική λοίμωξη του άνω αναπνευστικού, συνηθέ -
στερα σε παιδιά και εφήβους. Παρότι μετά από την
συστηματική θεραπεία με αντιβιοτικά το εξάνθημα
υποχωρεί πλήρως, ο κίνδυνος μελλοντικής εμφά -
νισης της ψωρίασης κατά πλάκας παραμένει ψη -
λός.27 Οι γονιδιακές μελέτες έδειξαν ότι αυτές οι δύο
μορφές ψωρίασης παρουσιάζουν γονιδιακή ομοιό -
τητα, με ισχυρή συσχέτιση με το γονίδιο PSORS1.28,29

Παρότι αρχικά η κλινική παρατήρηση συνδύαζε
την σταγονοειδή μορφή με μια συνήθως στρεπτο -
κοκκικής αιτιολογίας λοίμωξη του άνω ανα πνευ -
στικού, ενώ η φλυκταινώδης ψωρίαση ανήκει
πιθανώς στην σφαίρα της αυτοφλεγμονής, οι ανοσο -
λο γικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η φλυκταινώδης
ψωρίαση μοιράζεται τουλάχιστον μια κοινή αιτιοπα -
θογενετική οδό με την σταγονοειδή.30

Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παρατήρηση, αν
ληφθεί υπόψη ότι η φαινοτυπική εκδήλωση της
φλυκταινώδους ψωριάσεως παρουσιάζει τόσο διαφο -
ρετικές κλινικές εικόνες: φλυκταίνωση παλαμών-πελ -
μάτων (ΨΠΠ), γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση
(ΓΦΨ) όπου συμπεριλαμβάνεται η γονιδιακή  αυτο -
σωματική υπολειπόμενη δυσλειτουργία του υπο -
δοχέα του ανταγωνιστή της IL-36,31 καθώς και με -
ρικές από τις δερματικές εκδηλώσεις των αυτο -
φλεγμονωδών φλυκταινωδών νοσημάτων όπως η
δυσ λειτουργία του ανταγωνιστή του υποδοχέα της
IL-1,32 η φλυκταινώδης ψωρίαση με την μετάλ λαξη
της κασπάσης CARD14,33 τα σύνδρομα PAPA και
SAPHO.34

Η μελέτη της αποτελεσματικότητας της αμυγδα -
λεκτομής στην ΨΠΠ ερμηνεύτηκε σε ανοσολογικό
επίπεδο.30 Φαίνεται πως η ανοσολογική απάντηση
στο στρεπτόκοκκο ομάδας Α ενδυναμώνει την έκ -
φρα ση του υποδοχέα των χημοκινών CCR6 στα Τ
λεμφο κύτταρα στις αμυγδαλές, και με τη σειρά τους
τα CCR6 θετικά Τ λεμφοκύτταρα έχουν την δυνα -
τότητα μετακίνησης στο περιφερικό αίμα, από όπου
επιστρατεύονται στις δερματικές βλάβες στόχου
ΨΠΠ.35

Παρότι η ισχυρότερη κλινική συσχέτιση των φα -
ρυγγικών στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων είναι με την
σταγονοειδή μορφή της ψωρίασης, ελάχιστες είναι
οι μελέτες που επικεντρώνονται στην αμυγδα -
λεκτομή. 

Αντιθέτως, σε μια πρόσφατη δημοσίευση, ο Thor-
leifsdottir et al δείχνουν ότι στους ασθενείς με

ψωρίαση κατά πλάκας και αμυγδαλεκτομή, υπάρχει
μια στενή συσχέτιση μεταξύ της κλινικής βελτίωσης
και της μείωσης στην κυκλοφορία των CD8 και IFN-γ
θετικών T λεμφοκυττάρων με δερματική προέλευ -
ση.36

Σ’ αυτά τα μοντέλα κεντρικό ρόλο παίζει η IFN-γ,
που επάγει ισχυρά την χημοκίνη CCL10, ένας
συνδέτης για την CCL6, το οποίο εκφράζεται στα Τ
λεμφοκύτταρα, συμπεριλαμβανομένου τα CD8+
κύτταρα που εκκρίνουν IL-17.37,38

Ένα άλλο ανοσολογικό σταυροδρόμι φαίνεται να
έχει ως κεντρικό πρωταγωνιστή μια άλλη IFN, την
IFN-β, γνωστή για την ισχυρή αντιφλεγμονώδη
δράση της και την προστατευτική της αξία σε μερικά
αυτο άνοσα νοσήματα, καθώς και για την κατασταλ -
τική ρυθμιστική της δράση στην IL-1.39,40 Δεδομένο
ότι σε μερικές περιπτώσεις ΦΨ το μπλοκάρισμα της
IL-1 έφερε την ύφεση του εξανθήματος,41 αυτή η
οδός αποτελεί ένας νέος ελκυστικός θεραπευτικός
στόχος, ιδιαίτερα στο φως των τελευταίων ευρημάτων.42

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Στη συστηματική θεραπευτική φαρέτρα της ψω -
ρίασης ανήκουν δύο κατηγορίες φαρμάκων: per os
και βιολογικές (Πίνακας 3). Οι τελευταίες βρίσκο -
νται στο επίκεντρο της προσοχής, χάρη της ταχύ -
τατης εξέλιξης των γνώσεων πάνω στον ανοσο λο γικό
μηχανισμό της ψωρίασης. 

Οι βιολογικές θεραπείες ταξινομούνται, σύμφωνα
με τον μηχανισμό δράσης τους, σε θεραπείες που
στοχεύουν τα Τ λεμφοκύτταρα (alefacept, efali zumab)
και σε θεραπείες που στοχεύουν τις κυττα ρο κίνες
(αντι-TNF - infliximab, adalimumab, etaner cept-, αντι-
p40 IL12/23 - ustekinumab, αντι-IL7A – secukinumab,
ixekizumab -, αντι-υποδοχέα- IL7A - brodalumab). 

Στην ερώτηση «γιατί συνεχίζεται η έρευνα» η
απάντηση περιέχει δύο μέρη – μια κοινή και μια
που διαφέρει σύμφωνα με το κάθε βιολογικό πα -
ράγοντα. Το κοινό μέρος αφορά την απώλεια της
απο τελεσματικότητας και τους ασθενείς που δεν
απαντάνε στις υπάρχουσες θεραπείες.  Για τους αντι-
TNF παράγοντες αφορά κυρίως την ασφάλεια. Παρό -
τι οι λοιμώξεις φαίνεται να είναι συχνότερες στους
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και νόσο του
Crohn υπό θεραπεία με αντι-TNF,43 στους ασθενείς
με ψωρίαση φαίνεται να αυξάνεται ο κίνδυνος μη-
μελανωματικών δερματικών καρκινωμάτων.44,45

Σημαντικές λοιμώξεις, κακοήθειες και αγγειακά
συμβάντα σημειώθηκαν με τα εξουδετερωτικά p40
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αντισώματα,46 αλλά μέχρι στιγμής καμιά παρόμοια
παρατήρηση δεν αναφέρεται στους ασθενείς που
βρίσκονται σε θεραπεία με την ustekinumab.47 Τα
πρώτα αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα
των θεραπειών που στοχεύουν την IL-17 είναι
εντυπωσιακά,48,49 ενώ αναμένονται στοιχεία και για
την ασφάλεια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Για πολλά χρόνια, τα κλασικά συστηματικά

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα αποτέλεσαν την
μονα δική εγκεκριμένη θεραπεία η οποία βελτιώ -
νει την ψω ρίαση. Σήμερα, οι βιολογικοί παρά -
γοντες που στοχεύουν τις κυτταροκίνες ή τους
υπο δοχείς τους, μπορούν να επηρεάσουν σε πολ -
λά σημεία τον ανοσολογικό μηχανισμό της ψωρία -
σης. Η απο τε λεσματικότητα των θεραπειών που
αφορούν τον TNF, την IL-17 και την IL-23, με τις
σχε τικές τους αλληλ επιδράσεις και την άμεση
επιρ ροή στην  IL-22, απο δεικνύουν ότι αποτελούν
το επόμενο θερα πευτικό βήμα στην αντιμετώπιση
της ψωρία σης. 

Φ.Σ. Δελλή, Ι. Μαντέκου-Λεφάκη
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Η φαρέτρα συστηματικών θεραπειών στην ψωρίαση

Per os Βιολογικές 

Στόχος Στόχος
Τρόπος δράσης Τρόπος δράσης

Κλασικοί Μεθοτρεξάτη Ανταγωνιστής του φολικού Infliximab Εξουδετερωτικό
θεραπευτικοί οξέους – καταστολή αντίσωμα TNF
παράγοντες ενεργοποίησης Τ κυττάρων

Κυκλοσπορίνη Καταστολή ενεργοποίησης Etanercept Πρωτεΐνη σύμπτυξης 
Τα κυττάρων και έκκρισης TNFR
κυττοκινών

Ρετινοειδή Ανάλογο βιταμίνης Α- Κατα- Adalimumab Εξουδετερωτικό αντί-
στολή επιδερμιδικού πολλα- σωμα TNF
πλασιασμού και διαφορο-
ποίησης

Αιθέρας του GSH conjugation-αλλαγή Ustekinumab Εξουδετερωτικό αντί-
φουμαρινικού οξέος στην έκκριση κυττοκινών σωμα IL-12/IL-23p40

Καινούριοι Διμεθηλικό GSH conjugation, ενεργο- Brodalumab Αντίσωμα που δεσμεύει 
θεραπευτικοί φουμαρικού ποίηση Nrf2, καταστολή τον Α υποδοχέα της IL-17
παράγοντες IL-12 και IL-23, επαγωγή 
(φάση 3) IL-10 και Th2 

Apremilast Καταστολή PDE4, αύξηση Ixekizumab Εξουδετερωτικό αντίσωμα 
cAMP, καταστολή IL-12, IL-23, IL-17A
TNF και IFN-γ, καταστολή 
IL-10

Tofacitinib Καταστολή JAK σιωπώντας Secukinumab Εξουδετερωτικό αντίσω-
το σήμα υποδοχέων κυτταρο- μα IL-17A
κινών, καταστέλλοντας την 
Th1 και Th17 απάντηση MK-3222 Εξουδετερωτικό αντίσω-

μα IL-23p19
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Θεραπευτικά πρωτόκολλα ψωρίασης

Βέργου Θ.
Παπουτσάκη Μ.
Αντωνίου Χρ.

Α΄ Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Είναι πλέον αναγκαίο και στη δερματολογία όπως και σχεδόν σε όλες τις ιατρικές
ειδικότητες, να υπάρχουν διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines), ούτως ώστε οι γιατροί να έχουν
στα χέρια τους ένα επιστημονικό και έγκυρο εργαλείο το οποίο θα τους βοηθά στην ολοκληρωμένη και
τεκμηριωμένη ενημέρωση και στη κατάλληλη και επαρκή επιλογή αγωγής για τους ασθενείς τους. Οι
κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους δερματολόγους να βελτιώσουν την παροχή
τους προς τους ασθενείς, τόσο ως προς τα δερματικά συμπτώματα και σημεία όσο και ως προς την
ποιότητα ζωής. Επίσης να προσφέρουν αρωγή στα ασφαλιστικά ταμεία και την πολιτεία ως προς τη λήψη
πολιτικών αποφάσεων για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ασθενών. Έτσι προκύπτει η ανάγκη των
θεραπευτικών πρωτοκόλλων τα οποία εκπονούνται από τον ΕΟΦ και τις Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες
και αποβλέπουν στον εξορθολογισμό των θεραπευτικών αγωγών, από επιστημονικής άποψης ώστε να
επιτυγχάνεται το καλύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα για τον ασθενή, λαμβάνοντας όμως επιπλέον
σοβαρά υπόψιν τη σχέση κόστους /οφέλους. Βασίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες, τις διεθνείς πρακτικές
και την εμπειρία από την καθημερινή κλινική πράξη. Πρόκειται ουσιαστικά για αλγόριθμο συνταγογράφησης,
δημιουργείται ένα πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου από τα ασφαλιστικά ταμεία και οι γιατροί μπορούν
να παρεκκλίνουν μόνο όταν τεκμηριώνουν επιστημονικά μια διαφορετική επιλογή. Στο παρόν άρθρο
παρουσιάζονται οι προτάσεις για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της ψωρίασης. 

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:1 29-37, 2016

Aνασκόπηση

Therapeutic Protocols for Psoriasis
Vergou Th., Papoutsaki M., Antoniou Ch.

It is necessary in Dermatology to have therapeutic guidelines as a useful, scien-
tific tool for the dermatologist in order to be updated for all the new and emerging therapies for any skin
disease but also for having the ability to make the most scientific and appropriate therapeutic decisions for
the patients. Guidelines are also useful for the state and public insurances in order to make political deci-
sions for the medical reimbursement of expensive medications for patients with chronic diseases. This is the
reason why local therapeutic protocols are necessary in every country. These protocols are the result of
combining guidelines, cost-effectiveness and experience with the use of all categories of drugs. Protocols
are therapeutic algorithms and medical doctors have to comply with regards to prescribing all medications.
Herein we present the proposal for therapeutic protocols in psoriasis.

Summa ry
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Θ. Βέργου, Μ. Παπουτσάκη, Χρ. Αντωνίου

Ήπια ψωρίαση Μέτρια – Σοβαρή ψωρίαση

PASI ≤10 ή PGA <3 ή BSA ≤10% και DLQI ≤10 PASI >10 ή PGA ≥3 ή BSA >10% και DLQI >10
ή ή
PASI >10 ή PGA ≥3 ή BSA>10% και DLQI <10 PASI ≤10 ή PGA<3 ή BSA ≤10% και DLQI >10

Στην κατηγορία αυτή, ανεξαρτήτως PASI, PGA και BSA ανήκουν και
οι ασθενείς με ψωρίαση και συμπτώματα στις εξής περιοχές:
• Τριχωτό κεφαλής και/ή πρόσωπο
• Γεννητικά όργανα
• Παλάμες και/ή πέλματα
• Ονυχόλυση ή ονυχοδυστροφία τουλάχιστον 2 ονύχων των άκρων

χειρών
• Έντονο κνησμό
• Παρουσία επίμονων πλακών
• Ψωρίαση σε ορατές, εμφανείς περιοχές

Όλα τα παραπάνω σχετίζονται με τον ορισμό της μέτριας και σοβα-
ρής ψωρίασης κατά πλάκας. Λόγω βαρύτητας, στην συγκεκριμένη
κατηγορία εντάσσονται και οι εξής μορφές:
• Ερυθροδερμική ψωρίαση
• Γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση
• Ψωρίαση με συνοδό ψωριασική αρθρίτιδα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
(ΕΥΡΩΠΑΪΚEΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ––––––––––––

Προσαρμοσμένο από: Nast A et al. S3-Guidelines on the treatment of psoriasis vulgaris (English version). Update. JDDG
2012; 10(Supp 2):S1-S95. 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΙΑΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ –––––––––––––––

1ης επιλογής
ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
• Κορτικοστεροειδή (corticosteroids)
• Ανάλογα βιταμίνης D3 (καλσιποτριόλη: calcipotriol,

καλσιτριόλη: calcitriol)
• Έτοιμο, σταθερό σκεύασμα γέλης καλσιποτριόλης

(ανάλογο βιταμίνης D) και διπροπιονικής βηταμε -
θαζόνης (κορτικοστεροειδές): calcipotriol monohy-
drate+betamethasone dipropionate)

• Ρετινοειδή (Ταζαροτένη: tazarotene)
• Πίσσα (tar)
• Διθρανόλη (dithranol) 
• Αναστολείς καλσινευρίνης: pimecrolimus, tacro-

limus (οι παράγοντες αυτοί, αν και δεν έχουν επί-
σημη ένδειξη, έχουν δείξει καλή αποτελεσματι-
κότητα σε σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών και
στη κλινική πρακτική χορηγούνται κυρίως για τις
βλάβες που εντοπίζονται στο πρόσωπο, στις παρα-
τριμματικές περιοχές καθώς και για τη ψωρίαση στην
παιδική ηλικία)

• Κερατολυτικά (σαλικυλικό οξύ: salicilique acid –
ουρία: urea)

 Τα παραπάνω τοπικά σκευάσματα μπορούν να δο -
θούν σε κυκλικό σχήμα θεραπείας, ως μονο θε -
ραπεία ή συνδυαστικά.

2ης επιλογής
• Φωτοθεραπεία (τοπική PUVA, UVB-nb)
• Excimer laser

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΡΙΑΣ – ΣΟΒΑΡΗΣ
ΨΩΡΙΑΣΗΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1ης επιλογής
• Φωτοθεραπεία (Phototherapy): (UVB-nb, UVB ευ -

ρέος φάσματος, PUVA, excimer laser)
• Κυκλοσπορίνη (Ciclosporin): (2,5-5 mgr/kgr ΒΣ/

ημέρα, από το στόμα). Σε περίπτωση συνεχούς χορή-
γησης, συνιστάται να μην ξεπεραστούν τα 2 έτη. 

• Μεθοτρεξάτη (Methotrexate): (5-30 mgr/ εβδο-
μάδα, από το στόμα ή ενδομυικά ή υποδορίως –
συγχορήγηση φυλλικού οξέος 1-5 mgr συνιστάται)

• Ασιτρετίνη (Acitretin): {ως μονοθεραπεία ή σε
συνδυασμό με PUVA (Re-PUVA) ή σε συνδυασμό με
UVB (Re-UVB)} (0,3-1 mgr/kgr ΒΣ/ημέρα, από το
στόμα)

• Εστέρες φουμαρικού οξέος (fumaric acid esters):
(δεν διατίθενται στην Ελλάδα)

2ης επιλογής:
• Ανταλιμουμάμπη (Adalimumab): υποδόρια χορήγ-

ηση, (δόση εφόδου 80 mgr εφάπαξ την εβδομάδα 0,
ακολουθούμενα από 40 mg εφάπαξ την εβδομάδα 1,
κατόπιν δόση συντήρησης: 40 mg κάθε δεύτερη εβδο-
μάδα αρχίζοντας δύο εβδομάδες μετά τη δόση εφό-
δου (40 mg εφάπαξ την εβδομάδα 3 και 40 mg κάθε
2 εβδομάδες στη συνέχεια). Μετά τις 16 εβδομάδες,
οι ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση μπορεί να ωφ-
εληθούν από μια αύξηση της συχνότητας σε 40 mgr
κάθε εβδομάδα. Τα οφέλη και οι κίνδυ νοι της συνεχι -
ζόμενης εβδομαδιαίας θεραπείας με adalimumab
πρέπει να επανεξετάζονται προσεκτικά σε ασθενή με
ανεπαρκή ανταπόκριση, μετά την αύ ξη ση του δοσο-
λογικού σχήματος. Σε περίπτωση που επι τευχθεί επα-
ρκής ανταπόκριση με μια αυξη μένη συχνότητα
δοσολογικού σχήματος, η δόση μπορεί στη συνέχεια
να μειωθεί σε 40 mgr κάθε δεύτερη εβδο μάδα. Συνι-
στώμενο σχήμα χορήγησης: συνε χές. 

• Ετανερσέπτη (Etanercept): υποδόρια χορήγηση,
(δόση εφόδου 25 mg δύο φορές εβδομαδιαίως ή 50
mg μία φορά εβδομαδιαίως ή εναλλακτικά 50 mg
δύο φορές εβδομαδιαίως, μέχρι και για 12 εβδο -
μάδες). Τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογρα φία
συνηγορούν υπέρ του δοσολογικού σχήματος 50 mg
δύο φορές εβδομαδιαίως για τις πρώτες 12 εβδο μάδες
(δόση εφόδου), διότι προκύπτει από τα αποτελέ σματα
των διαφόρων μελετών ότι επιτυγχά νε ται καλύτερη και
κυρίως ταχύτερη ανταπόκριση. (Δόση συντήρησης:
25 mg δύο φορές εβδομαδιαίως ή 50 mg μία φορά
εβδομαδιαίως, μετά την 12η εβδομά δα). Συνιστώμενο
σχήμα χορήγησης: συνε χές ή διακοπτόμενο, βάσει
των αναγκών του εκά στοτε ασθενούς.

• Ινφλιξιμάμπη 
- Remicade: ενδοφλέβια χορήγηση, (δόση εφόδου,

5 mg/kg ΒΣ χορηγούμενα ως μία ενδοφλέβια έγχυση,
ακολουθούμενα από επιπρόσθετες δόσεις έγχυσης 5
mg/kg ΒΣ σε 2 και 6 εβδομάδες, αντίστοιχα, από την
πρώτη έγχυση. Δόση συντήρησης: 5 mg/kg ΒΣ κάθε 8
εβδομάδες). Συνιστώμενο σχήμα χορήγησης: συνε χές. 

- Inflectra: αποτελεί το βιοομοειδές (biosimilar)
της ινφλιξιμάμπης και χορηγείται με το ίδιο δοσο -
λογικό σχήμα με το Remicade.

Σημείωση: 
1. Σε πρωτοθεραπευόμενους με βιολογικό παράγοντα

(naïve) ασθενείς, η θεραπευτική επιλογή μεταξύ
των βιολογικών φαρμάκων - πρωτότυπων και βιο-
ομοειδών- δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά
σε οικονομικές παραμέτρους αλλά να εξατομι-
κεύεται για κάθε ασθενή.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
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2. Δεν είναι αποδεκτή η αυτόματη υποκατάσταση
(automatic substitution) από τον φαρμακοποιό
ενός πρωτότυπου βιολογικού παράγοντα με το
βιοομοειδές του -και το αντίστροφο (αλλαγή του
βιοομοειδούς με τον πρωτότυπο βιολογικό παρά-
γοντα)- χωρίς την εντολή ή τη γνώση και συναίνεση
του θεράποντος (βλ. και επόμενο) αλλά και χωρίς
τη γνώση και συναίνεση του ασθενούς. 

3. Η πρακτική της ανταλλαξιμότητας (interchangea-
bility) μεταξύ του πρωτότυπου μορίου και των
βιοομοειδών, μεταξύ του βιομοειδούς και του
πρωτότυπου μορίου, καθώς και μεταξύ βιοο-
μοειδών του ίδιου πρωτότυπου μορίου σε ασθενείς
που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία με ικανοποιητική
αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα οφείλει να
ακολουθεί όσα ισχύουν και για τους πρωτοθε-
ραπευόμενους με βιολογικό παράγοντα (naïve)
ασθενείς, ήτοι την εξατομίκευση της επιλογής,
χωρίς το κόστος να αποτελεί τη μοναδική παρά -
μετρο που λαμβάνεται υπόψη. 
Για περισσσότερες πληροφορίες σχετικά με την

χρήση των βιοομοειδών φαρμάκων, ανατρέξτε στην
σχετική γνωμοδότηση (Position paper) της Ελληνικής
Εταιρίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (ΕΔΑΕ).

• Ουστεκινουμάμπη (Ustekinumab): υποδόρια χορή -
γη ση, (ασθενείς με ΒΣ <100 kgr, δόση εφόδου 45
mg, ακολουθούμενη από μία δόση των 45 mg μετά
από 4 εβδομάδες. Δόση συντήρησης: 45 mg κάθε 12
εβδομάδες, ενώ σε ασθενείς με ΒΣ ≥ 100 kg, δόση
εφόδου 90 mg, ακολουθούμενη από μία δόση των
90 mg μετά από 4 εβδομάδες. Δόση συντήρησης: 90
mg κάθε 12 εβδομάδες). 
 Η ψωρίαση κατά πλάκας καθώς και οι ειδικές

μορφές αυτής, είναι χρόνιο νόσημα και ως εκ τού -
του το συνεχές θεραπευτικό σχήμα είναι αυτό που
προτείνεται, με βάση τη διεθνή βιβλιο γραφία, για
όλους τους βιολογικούς παράγοντες. Επιπλέον
στην περίπτωση συνύπαρξης ψωρίασης και
ψωριασικής αρθρίτιδας το θεραπευτικό σχή μα
που προτείνεται είναι επίσης το συνεχές, για
όλους τους βιολογικούς παράγοντες. 

 Οι παραπάνω θεραπείες της μέτριας και σοβαρής
ψωρίασης μπορούν να συνδυαστούν και με
τοπική αγωγή ή/και με φωτοθεραπεία, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο. 

 Οι anti-TNFα παράγοντες Adalimumab, Etaner -
cept και Infliximab καθώς και ο παρά γοντας
Ustekinumab (anti-IL12/23) έχουν ένδειξη για τη
θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής χρόνιας
ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς οι
οποίοι είτε απέτυχαν να ανταποκριθούν, είτε

έχουν αντένδειξη, είτε είναι μη ανεκτικοί σε άλλη
συστηματική θεραπεία (κυκλοσπορίνη, μεθοτρε -
ξάτη, ασιτρετίνη, PUVA). 
• Ως αποτυχία ανταπόκρισης στις κλασσικές θε -

ραπείες (φωτοθεραπεία, κυκλοσπορίνη, μεθο -
τρεξάτη, ασιτρετίνη, Re-PUVA), ορίζεται σύμ φω να
με τη διεθνή ομοφωνία: 

ΔPASI <50 ή 50 ≤ΔPASI <75 και DLQI>5
 Σε περίπτωση αντένδειξης ή μη ανεκτικότητας στις

συστηματικές θεραπείες, προτείνεται η χο ρήγηση
ενός εκ των τεσσάρων παραπάνω βιο λογικών
παραγόντων, ως θεραπεία πρώτης γραμ μής.

 Οι anti-TNFα παράγοντες Adalimumab, Etaner -
cept και Infliximab καθώς και ο παράγοντας
Ustekinumab (anti-IL12/23), έχουν ένδειξη και
για τη θεραπεία της ενεργού και εξελισσόμενης
ψωριασικής αρθρίτιδας, σε ενήλικες ασθενείς,
όταν η ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με
τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα
έχει αποδειχθεί ανεπαρκής. 

 Οι φωτοθεραπεία, κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη,
ασι τρετίνη δύναται να χορηγηθούν είτε ως μονο -
θε ρα πεία ή σε συνδυασμό με τοπική αγωγή ή
βιολογικούς παράγοντες, εξατομικευμένα και με
βάση τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς.

 Οι βιολογικοί παράγοντες (Adalimumab, Etane-
cept, Infliximab, Ustekinumab) μπορούν να χρη -
σιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τοπική αγωγή.
Επίσης μπορούν, εξατομικευμένα, να χορηγη -
θούν ταυτόχρονα με φωτοθεραπεία, κυκλοσπο -
ρίνη, μεθοτρεξάτη, ασιτρετίνη.

 Επί αποτυχίας των βιολογικών παραγόντων, όπως
αυτή ορίζεται από τη διεθνή ομοφωνία:
ΔPASI <50 ή 50 ≤ΔPASI <75 και DLQI>5 (η
εκτίμηση γίνεται συνήθως από την εβδομάδα 12
έως την εβδομάδα 24, ανάλογα με τον βιολογικό
παρά γοντα), μπορεί να γίνει αύξηση της δόσης του
φαρ μάκου, αλλαγή του διαστήματος χορήγησης,
συν δυα  στική θεραπεία με κλασσική αγωγή (κυκλο -
σπο ρίνη, μεθο τρεξάτη, ασιτρετίνη, φωτοθεραπεία)
ή διακοπή του φαρμάκου (σύμφωνα με το παρα-
κάτω θεραπευτικό σχήμα, βιβλιογραφία επισυ-
νάπτεται), πάντα εξατομι κευ μένα και με βάση τις
ανάγκες του ασθενούς.

 Στις ΗΠΑ και σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες
(επίσημη έγκριση ΕΜΑ), έχουν ήδη πάρει
έγκριση και κυκλοφορούν εμπορικά δύο νέοι
βιολογικοί παράγοντες:
1. Η Σεκουκινουμάμπη (Secukinumab). Πρόκει ται

για ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της
IL-17A (anti-IL17A). Το Secukinu mab ενδείκνυται
για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής

Θ. Βέργου, Μ. Παπουτσάκη, Χρ. Αντωνίου
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ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι
είναι υποψήφιοι για συ στηματική θεραπεία.
 Πρόκειται για μία ευρύτερη ένδειξη σε σχέση

με αυτή που έχει εγκριθεί έως σήμερα για
οποιον δήποτε άλλο βιολογικό παράγοντα,
δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι υπό -
λοιποι βιολο γικοί παράγοντες, ενδείκνυ νται για
τη θεραπεία της ψωρίασης σε ενήλικες ασθενείς
με μέτρια/ σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, οι
οποίοι δεν εμφανίζουν αντα πόκριση ή παρου -
σιάζουν δυσ α νε ξία/ανεπιθύ μητες ενέρ γει ες σε
άλλες συστη μα τικές θε  ρα  πείες. Η ένδει ξη του
Secukinumab (απο κλει στικά βάσει SPC) ανα -
γνώ ρισε για πρώτη φορά σε ρυθμιστικό επίπεδο
την ευνοϊκή σχέση κινδύνου/οφέλους για ένα
βιο λογικό φάρμακο πέρα από τη δεύτερη γραμ -
μή συστη ματικής θεραπείας.

 Η θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως
σοβαρή ψωρίαση (υποψήφιοι για συστημα τική
θεραπεία σύμφωνα με τις κατευθυ ντήριες
οδηγίες της κλινικής πράξης) θα πρέπει να
εξατομικεύεται, λαμβάνοντας υπό ψη τα χαρα-
κτηριστικά του ασθενούς και την πορεία,
καθώς και την κλινική εξέλιξη της νόσου.
Ανάμεσα στα κλινικά ζητήματα που θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της
θεραπείας συγκαταλέγονται, με καθοριστικό
τρόπο, η αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων
εναλλακτικών και το προφίλ ασφάλειας, καθώς
και οι διαφορές στα μο ντέλα θεραπείας και τις
οδούς χορήγησης. Άλλα θέματα που θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τις
προτιμήσεις του ασθενούς, τη διαθεσιμότητα
των φαρμάκων και το κόστος των θεραπειών.

 Οι τρέχουσες κλινικές κατευθυντήριες οδη γίες
σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη όχι
μόνο κλινικά θέματα αλλά και θέματα κόστους,
συνιστούν τη χρήση συ στηματικής θεραπείας
με συμβατικά φάρμα κα ως πρώτο βήμα στους
περισσότερους ασ θενείς, στους οποίους εν -
δείκνυται η συ στη ματική θεραπεία. Η χρήση
βιο λογικών φαρμάκων παραμένει επιλογή για
τους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται επαρ -
κώς ή έχουν αντενδείξεις ή δυσανεξία σε αυτές
τις θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της θερα -
πείας PUVA.

 Επομένως, η θεραπευτική τοποθέτηση του
secukinumab πρέπει να συζητάται σε αυτό το
πλαίσιο. Κατά συνέπεια, η κύρια θέση του
secukinumab στη θεραπευτική φαρέτρα, προς
το παρόν, προτείνεται να είναι παράλ ληλα με τα
άλλα βιολογικά φάρμακα, ως δεύτερης γραμμής
θεραπεία για τη μέτρια/σοβαρή ψωρίαση.

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εξαιτίας της
βαρύτητας και της έκτασης της νόσου και του
αντικτύπου της σε ένα μεμονωμένο ασθενή,
ή της εντόπισης της σε θεραπευτικά «ανθε -
κτικές» εντοπίσεις (ψωρίαση παλαμών πελ -
μά των ή ψωρίαση ονύχων) η προσέγγιση θα
μπορούσε να είναι η επιλογή της θερα πείας
με secukinumab ως αγωγή πρώτης γραμμής.

Η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg secukinumab
με υποδόρια ένεση, με αρχική χορήγηση της
δόσης τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη
από μη νιαία δόση συντήρησης με έναρξη την
Εβδομάδα 4. Η κάθε δόση των 300 mg χορηγείται
ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg. 
2. Η απρεμιλάστη (apremilast). Πρόκειται για έναν από

του στόματος μικρομοριακό αναστολέα της φωσφο-
διεστεράσης 4 (PDE4). Το apremilast ενδείκνυται ως
μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με Τροποποιητικά
της Νόσου Αντιρευματικά Φάρμακα (DMARDs), για
τη θεραπεία της ενεργού ψωρια σικής αρθρίτιδας
(ΨΑ) σε ενήλι κες ασθενείς οι οποίοι είχαν αν-
επαρκή ανταπό κριση ή εμφάνισαν μη ανοχή σε προ-
ηγούμενη θεραπεία με DMARD. Το apremilast
ενδεί κνυ ται επίσης για τη θεραπεία της μέτριας έως
σο βα ρής χρόνιας κατά πλάκας ψωρίασης σε ενή -
 λικες ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρί θηκαν, ή
έχουν κάποια αντένδειξη, ή εμφάνισαν μη ανοχή σε
άλλη συστημική θεραπεία, συμπε ριλαμβανομένης
της κυκλοσπορίνης, της μεθο τρεξάτης ή του ψωρα-
λενίου και της υπεριώδους ακτινοβολίας Α (PUVA).

Η συνιστώμενη δόση του apremilast είναι 30 mg δύο
φορές ημερησίως από του στόματος, πρωί και βράδυ,
με διαφορά περίπου 12 ώρες, χωρίς περιορισμούς στη
λήψη τροφής. Απαιτείται αρχικό σχήμα τιτλο-ποίησης,
όπως παρατίθεται στον πί νακα 1. Δεν απαιτείται
επανατι τλο ποίηση μετά την αρχική τιτλοποίηση.
Σημείωση: Στην Ελλάδα, στην παρούσα φάση

αναμένεται η γνωμοδότηση ΕΟΦ και η εισαγωγή των
δύο παραπάνω φαρμάκων στην θετική λίστα.
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Δοσολογικό σχήμα τιτλοποίησης

Ημέρα 1 Ημέρα 2 Ημέρα 3 Ημέρα 4 Ημέρα 5 Ημέρα 6 και έπειτα

ΠΜ ΠΜ ΜΜ ΠΜ MΜ ΠΜ MΜ ΠΜ MΜ ΠΜ MΜ

10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 30 mg 30 mg 30 mg
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ––––––––––––––––––––––––––––––

1. Εγκυμοσύνη

• 1ης γραμμής
Τοπικά κορτικοστεροειδή (χαμηλής έως μέτριας

ισχύος). Αν χρειαστούν ισχυρά, μόνο στο 2ο και 3ο
τρίμηνο (corticosteroids)

Ενυδατικά – Μαλακτικά

• 2ης γραμμής
Φωτοθεραπεία: Nb-UVB ή bb-UVB (ασφαλέστερη η

χορήγηση μετά το 1ο τρίμηνο)

• 3ης γραμμής
Anti-TNFα (adalimumab, etanercept, infliximab)

και anti-IL12/23 (ustekinumab) – Category B*
Κυκλοσπορίνη (ciclosporin): (category C)* *
Συστηματικά κορτικοστεροειδή κυρίως στη φλυ-

κται νώδη μορφή (μόνο για 2ο και 3ο τρίμηνο)

2. Θηλασμός

• 1ης γραμμής
Τοπικά κορτικοστεροειδή (χαμηλής έως μέτριας

ισχύος), μόνο για μικρή επιφάνεια χρήσης και λίγες
μέρες (corticosteroids)

Ενυδατικά – Μαλακτικά

• 2ης γραμμής
Φωτοθεραπεία: Nb-UVB ή bb-UVB

• 3ης γραμμής
anti-TNFα (adalimumab, etanercept, infliximab)

και anti-IL12/23 (ustekinumab) – Category B*
Συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή

(Cate gory C) **: 4 ώρες πριν το θηλασμό
Κυκλοσπορίνη (ciclosporin): (Category C**), ανι -

χνεύεται ελάχιστα στο μητρικό γάλα, χορηγείται με
προσοχή αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα

*Κατηγορία Β (Category B): σε αυτή την κατηγορία

Θ. Βέργου, Μ. Παπουτσάκη, Χρ. Αντωνίου
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ανήκουν τα φάρμακα για τα οποία είτε οι μελέτες σε
πειραματόζωα δεν έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο για
το κύημα αλλά δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες σε
εγκύους γυναίκες, είτε οι μελέτες σε πειραματόζωα
έχουν δείξει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια αλλά αυτή
δεν έχει αποδειχτεί σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες
σε εγκύους κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. 

** Κατηγορία C (Category C): είτε δεν υπάρχουν
ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους και οι
κλινικές μελέτες στα πειραματόζωα έχουν δείξει ανε -
πιθύμητες ενέργειες, είτε δεν υπάρχουν διαθέ σιμες
κλινικές μελέτες τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους.
Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας χορηγούνται μόνο
όταν το επικείμενο όφελος είναι μεγαλύτερο σε σχέση
με τον επικείμενο κίνδυνο.

3. Παιδική ηλικία

• 1ης γραμμής
ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
• Κορτικοστεροειδή: corticosteroids (χαμηλής έως

μέτριας ισχύος)
• Ανάλογα βιταμίνης D (καλσιποτριόλη: calcipotriol,

καλσιτριόλη: calcitriol)
• Έτοιμο, σταθερό σκεύασμα γέλης καλσιποτριόλης

(ανάλογο βιταμίνης D) και διπροπιονικής βητα -
μεθαζόνης (κορτικοστεροειδές): calcipotriol mono-
hydrate+betamethasone dipropionate)

• Ρετινοειδή (ταζαροτένη: tazarotene)
• Διθρανόλη (dithranol) 
• Πίσσα (tar)
• Αναστολείς καλσινευρίνης: pimecrolimus, tacroli -

mus (οι παράγοντες αυτοί, αν και δεν έχουν επίσημη
ένδειξη, έχουν δείξει καλή αποτελεσματικότητα σε
σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών και στη κλινική
πρακτική χορηγούνται κυρίως για τις βλάβες που
εντοπίζονται στο πρόσωπο, στις παρατριμματικές
περιοχές καθώς και για τη ψωρίαση στην παιδική
ηλικία)

• Κερατολυτικά (σαλικυλικό οξύ: salicilique acid –
ουρία: urea)

Ενυδατικά – Μαλακτικά
 Τα παραπάνω τοπικά σκευάσματα μπορούν να

δοθούν σε κυκλικό σχήμα θεραπείας, ως μονο -
θεραπεία ή συνδυαστικά.

• 2ης γραμμής
Φωτοθεραπεία: Nb-UVB ή bb-UVB 

• 3ης γραμμής
• Κυκλοσπορίνη (ciclosporin): (2.5-3 mg/Κg ΒΣ την

ημέρα)

• Μεθοτρεξάτη (methotrexate): (0.2-0,4 mg/Kg ΒΣ,
μία φορά την εβδομάδα)

• Ασιτρετίνη (acitretin): (0.2-0,6 mg/Kg ΒΣ ημερη -
σίως)

• Ετανερσέπτη (etanercept). Το etanercept έχει ένδει -
ξη για τη θεραπεία της παιδιατρικής κατά πλάκας
ψωρίασης (ηλικίας 6 ετών και άνω). Συγκεκριμένα,
ενδείκνειται για τη θεραπεία της χρόνιας σοβαρής
κατά πλάκας ψωρίασης σε παιδιά και εφήβους από
την ηλικία των 6 ετών, των οποίων η νόσος είναι
ανεπαρκώς ελεγχόμενη από, ή έχουν μη ανεκτικό -
τητα σε, άλλες συστηματικές θερα πείες ή φωτοθερα -
πείες. Η δοσολογία του etanercept εξαρτάται από το
σωματικό βάρος στους παιδιατρικούς ασθενείς. Η
συνιστώμενη δόση είναι 0,8 mg/kg ΒΣ (έως το
μέγιστο των 50 mg ανά δόση) χορηγούμενα μία
φορά εβδομαδιαίως μέχρι και για 24 εβδομάδες
(διακοπτό μενο σχήμα).  Σε περίπτωση επαναχορή -
γησης της θεραπείας μετά από διακοπή, ισχύει το
σχήμα που αναφέρεται παραπάνω.Η θεραπεία
πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που δεν έχουν
ανταπόκριση μετά από 12 εβδομάδες. Το etanercept
ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία της ψωριασικής
αρθρίτιδας σε εφήβους από την ηλικία των 12 ετών
που είχαν μη επαρκή ανταπόκριση, ή έδειξαν μη
ανεκτικότητα στη μεθοτρεξάτη και τη θεραπεία της
αρθρίτιδας σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα σε εφήβους
από την ηλικία των 12 ετών που είχαν μη επαρκή
ανταπόκριση, ή έδειξαν μη ανεκτικότητα στη συμβα -
τική θεραπεία.

• Ανταλιμουμάμπη (adalimumab). Το adalimumab
ενδείκνυται για την θεραπεία της σοβαρής χρόνιας
ψωρίασης κατά πλάκας σε παιδιά και εφήβους από
την ηλικία των 4 ετών οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή
ανταπόκριση ή είναι ακατάλληλοι υποψήφιοι για
τοπική θεραπεία και φωτοθεραπείες. 

Η συνιστώμενη δόση Humira είναι 0,8 mg ανά kg
βάρους σώματος (μέχρι μιας μέγιστης δόσης 40 mg)
χορηγούμενη υποδορίως εβδομαδιαίως για τις δύο
πρώτες δόσεις και στη συνέχεια κάθε δεύτερη
εβδομάδα. Η συνέχιση της θεραπείας μετά την 16η
εβδομάδα πρέπει να επαναξιολογείται με προσοχή σε
κάποιο ασθενή ο οποίος δεν ανταποκρίνεται εντός
αυτής της χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που
ενδείκνυται επανάληψη της θεραπείας με Humira,
πρέπει να ακολουθούνται οι ανωτέρω συστάσεις σχε-
τικά με τη δοσολογία και τη διάρκεια της θεραπείας.
Η ασφάλεια του Humira σε παιδιατρικούς ασθενείς
με ψωρίαση κατά πλάκας έχει αξιολογηθεί για ένα
μέσο διάστημα 13 μηνών. Δεν υπάρχει σχετική χρήση
του Humira σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών, για
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αυτή την ένδειξη. Ο όγκος της ένεσης επιλέγεται βάσει
του βάρους των ασθενών.
• Ουστεκινουμάμπη (Ustekinumab). Το ustekinumab

ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας ως σοβαρής
ψωρίασης κατά πλάκας σε έφηβους ασθενείς από

την ηλικία των 12 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ελέγ -
χονται επαρκώς με, ή έχουν δυσανεξία σε άλλες
συστηματικές θεραπείες ή φωτοθεραπείες.

Η συνιστώμενη δόση του ustekinumab βάσει του
σωματικού βάρους φαίνεται στους πίνακες 2 και 3.

Το ustekinumab πρέπει να χορηγείται στις Εβδομά -
δες 0 και 4, και στη συνέχεια κάθε 12 εβδομάδες.

 Οι παραπάνω θεραπείες, για τον παιδιατρικό πλη -
θυσμό, τόσο τοπικές όσο και συστηματικές, (κυκλο -
σπορίνη, μεθοτρεξάτη, ασιτρετίνη), είναι αυτές που
εφαρμόζονται στη καθημερινή κλινική πρακτική
και με βάση την διεθνή ομοφωνία, χωρίς όμως να
έχουν λάβει επίσημη ένδειξη για την παιδιατρική
ψωρίαση. Ένδειξη για τη χρήση στον παιδιατρικό
πληθυσμό έχουν μόνο η ετανερσέπτη, η ανταλι -
μουμάμπη και για τους εφήβους και η ουστεκι -
νουμάμπη (άνω των 12 ετών).

Θ. Βέργου, Μ. Παπουτσάκη, Χρ. Αντωνίου
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Δόση Humira σε Millilitres (ml) βάσει Βάρους για Ασθε-
νείς με Παιδιατρική Ψωρίαση

Βάρος Σώματος (kg) Δόση για Παιδιατρική Ψωρίαση

13 – 16 0,2 mL (10 mg)
17 – 22 0,3 mL (15 mg)
23 – 28 0,4 mL (20 mg)
29 – 34 0,5 mL (25 mg)
35 – 40 0,6 mL (30 mg)
41 – 46 0,7 mL (35 mg)
47+ 0,8 mL (40 mg)

Συνιστώμενη δόση του STELARA για παιδιατρική ψωρίαση

Σωματικό βάρος κατά τη χορήγηση της δόσης Συνιστώμενη Δόση

<60 kg 0.75 mg/kga

≥60 - £100 kg 45 mg

>100 kg 90 mg

Για να υπολογιστεί ο όγκος της ένεσης (ml) για ασθενείς <60 kg, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο: σωματικό βάρος
(kg) x 0.0083 (ml/kg) ή δείτε τον πίνακα 3. Ο υπολογισμένος όγκος θα πρέπει να στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο 0,01
ml και να χορηγείται με χρήση βαθμονομημένης σύριγγας του 1 ml. Ένα φιαλίδιο των 45 mg είναι διαθέσιμο για παιδια-
τρικούς ασθενείς που χρειάζεται να λαμβάνουν λιγότερο από την πλήρη δόση των 45 mg.
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Όγκος ένεσης του STELARA για παιδιατρικούς ασθενείς με ψωρίαση και βάρος <60 kg

Σωματικό βάρος κατά τη χορήγηση της δόσης Δόση Όγκος ένσης (mL)

30 22,5 0,25

31 23,3 0,26

32 24,0 0,27

33 24,8 0,27

34 25,5 0,28

35 26,3 0,29

36 27,0 0,30

37 27,8 0,31

38 28,5 0,32

39 29,3 0,32

40 30,0 0,33
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, όπως η ρευματο -
ειδής αρθρίτιδα, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου και
η ψωρίαση, όσο και άλλα αυτοάνοσα νο σήματα,
χαρακτηρίζονται από δυσλειτουργία του ανο σιακού
συστήματος και αυξημένη ευπάθεια στις λοιμώ ξεις. Τις
τελευταίες δεκαετίες, πληθώρα φαρμάκων με ανοσοτρο -
ποποιητική δράση, χρησιμο ποιού νται για τη θεραπεία

αυτών των νόσων. Στην κατηγορία αυτών των φαρμά -
κων ανήκουν τα συστηματικά χορηγούμενα κορτικο -
στεροειδή, τα μη-στεροειδή ανοσοτροπο ποιη τικά
(μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη, μυ κο -
φενολάτη) και οι βιολογικοί παράγοντες φάρμα κα τα
οποία μπορεί να προσθέσουν στον κίνδυνο προς τις
λοιμώξεις εξαιτίας της προκαλούμενης ανοσοκα τα -
στολής. 

Ύψιστης σημασίας για το γιατρό είναι να ελαχιστο -

Οδηγίες εμβολιασμού για τους ασθενείς με ψωρίαση
οι οποίοι θεραπεύονται με συστηματικές 
ανοσοτροποποιητικές θεραπείες

Μούστου Α.-Ε.
Βέργου Θ.
Αντωνίου Χρ.

Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Οι ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, όπως είναι η ψωρίαση, βρίσ-κονται
σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων από το γενικό πληθυσμό, τόσο εξαιτίας της νόσου, όσο και
εξαιτίας των συχνά χρησιμοποιούμενων ανοσοτροποποιητικών θεραπειών. Η χρήση των τελευ-ταίων,
συνεχώς αυξάνει τις τελευταίες δεκαετίες, επειδή η ανάγκη των ασθενών για θεραπεία είναι μεγαλύτερη
και ταυτόχρονα νέα φάρμακα, όπως οι βιολογικές θεραπείες, εισέρχονται στη θεραπευτική. Ο εμβολιασμός
αποτελεί βασικό εργαλείο προστασίας από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα, φαίνεται όμως ότι η πληρότητα του
υστερεί στους ενήλικες, τόσο τους υγιείς όσο και τους πάσχοντες. Στο παρόν άρθρο, δίνονται οδηγίες
εμβολιασμού για τους ασθενείς με ψωρίαση οι οποίοι θεραπεύονται με ανοσοτρο-ποποιητικές θεραπείες,
σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC (Centre for Disease Control and Prevention) και του προγράμματος Εθνικού
Εμβολιασμού της χώρας μας. 

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:1 39-47, 2016

Aνασκόπηση

Patients with chronic immune-mediated inflammatory diseases, like psoriasis,
are at increased risk of infections compared to the general population, due to the disease profile and the
use of immunomodulatory agents. The increased need of patients for treatment and the parallel produc-
tion of new drugs, like biologics, increases the use of immunomodulatory medications. Vaccination is a basic
tool for the protection of severe infectious diseases; however this seems to lag among adults, healthy or
patients. In this article, we propose guidelines for vaccination of patients with psoriasis treated with im-
munosuppressive agents, in accordance with CDC (Centre for Disease Control and Prevention) recommen-
dations and National Vaccination Program of our country. 
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ποιήσει τον κίνδυνο των λοιμώξεων και στο πλαίσιο
αυτό οι εμβολιασμοί μπορούν να καλύψουν σοβαρούς
κινδύνους. Η ανοσοποίηση μέσω του εμβολιασμού
έχει αποτελέσει τη μεγάλη επανάσταση έναντι πολλών
επιδημικών λοιμώξεων και έχει αλλάξει το χάρτη των
επιδημιών, κυρίως στο Δυτικό κόσμο. Παρόλα αυτά η
κάλυψη φαίνεται να υστερεί στους ενήλικες και ίσως
ακόμη περισσότερο στους πάσχοντες από χρόνια
νοσήματα.6 

Ο βασικός κορμός του εμβολιασμού, βρίσκεται και
εκτελείται στην παιδική ηλικία, μερικά εμβόλια πρέπει
να επαναλαμβάνονται στην ενήλικο ζωή και άλλα,
αποτελούν αποκλειστικά εμβόλια ενηλίκων. Ιδιαίτερη
προσοχή χρειάζονται οι ασθενείς των ομάδων υψηλού
κινδύνου, μεταξύ των οποίων ανήκουν οι ασθενείς με
φαρμακευτική ανοσοκαταστολή, και στους οποίους
πρέπει να ελέγχεται η πληρότητα του εμβολιασμού. Οι
ασθενείς αυτών των ομάδων ακολουθούν το βασικό
πρόγραμμα εμβολιασμού με ιδιαιτερότητες κυρίως στο
αντιγριππικό εμβόλιο, τον εμβολιασμό του πνευμονιο -
κόκκου και τη χορήγηση εμβολίων από ζώντες μικρο -
οργανισμούς. 

ΤΥΠΟΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Δύο τύποι εμβολίων υπάρχουν. Τα αποτελούμενα
από ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς και τα
αδρανοποιημένα εμβόλια, τα οποία αποτελούνται είτε
από ολόκληρους νεκρούς μικροοργανισμούς είτε από
πρωτεϊνικά ή πολυσακχαριδικά τμήματα του μικρο -
οργανισμού (Πίνακας 1). 

Τα εμβόλια τα οποία αποτελούνται από ζώντες
μικρο οργανισμούς, οδηγούν σε γρήγορη και υψηλή
παραγωγή αντισωμάτων μιμούμενα τη φυσική λοίμω -
ξη. Προκαλούν υποκλινική λοίμωξη και σπάνια
συμπτωματική νόσο. Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθε -
νείς, δεν μπορούν να εμβολιάζονται με αυτά τα
εμβόλια γιατί είναι ευάλωτοι στο αναπτύξουν της
λοίμωξη.10 Για όσους πρόκειται να τεθούν σε θεραπεία
με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, ο εμβολιασμός
πρέπει να προηγείται τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Πε -
ρίοδος έκπλυσης, επίσης απαιτείται για όσους δια -
κόπτουν τη θεραπεία και πρόκειται να εμβολια στούν.
Θεωρείται ότι 1-3 μήνες είναι ο χρόνος που απαιτείται
ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να επιστρέψει στη
φυσιολογική του κατάσταση.11 Τα αδρανοποιημένα
εμβόλια είναι ασφαλή να χορηγούνται στους ασθενείς
με ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, μπορεί όμως να
μην υπάρχει ικανοποιητική άνοση απάντηση λόγω της
θεραπείας.10,11 Έτσι είναι προτιμότερο, όταν είναι
δυνατό, ο εμβολιασμός να προηγείται της έναρξης της
θεραπείας τουλάχιστον 14 ημέρες. Στον πίνακα 2,
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα εμβόλια όπως
προτείνονται στους ασθενείς υπό ανοσοκατασταλτική
θεραπεία, η ασφάλεια τους και ο χρόνος ο οποίος
πρέπει να χορηγούνται.

ΓΡΙΠΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η εποχική γρίπη, αποτελεί μία άκρως μεταδοτική
ιογενής λοίμωξη, μπορεί να προσβάλει όλες τις ηλικίες,
μεγαλύτερη επίπτωση όμως παρουσιάζει στα παιδιά
(κυρίως των μικρότερων των 2 ετών) και τους ενήλικες
πάνω από 65 ετών. Η νόσος παρουσιάζει μεγα λύ τερη
βαρύτητα, με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών ή και
αυξημένη θνητότητα, αυξανομένης της ηλικίας και σε
όσους πάσχουν από υποκείμενα χρόνια νοσήματα,
ανήκουν δηλαδή στις ομάδες υψηλού κινδύνου. 

Ο ετήσιος εμβολιασμός για τη γρίπη, αποτελεί
βασική πρωτοβάθμια ιατρική πράξη, η οποία προστα -
τεύει από τη νοσηρότητα και θνητότητα της γρίπης.
Στον εθνικό ετήσιο εμβολιασμό είναι υποχρεωτικός ο
εμβολιασμός των ενηλίκων πάνω από 60 ετών και
όλων των ατόμων των υπολοίπων ηλικιών οι οποίοι
ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, περιλαμβα -
νομένων των ασθενών οι οποίοι λαμβάνουν ανοσοτρο -
ποποιητικέςθεραπείες. Οι ανοσοτροποποιητικές θε ρα-
 πείες για την ψωρίαση αλλά και για άλλα χρόνια
φλεγμονώδη νοσήματα, τόσο οι παραδοσιακές όσο και
οι βιολογικές αποτελούν ένδειξη για τον ετήσιο
αντιγριπικό εμβολιασμό των ασθενών.11 Το εμβόλιο το
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οποίο χορηγείται στη χώρα μας, είναι το ενέσιμο τρι -
δύ ναμο εμβόλιο το οποίο προέρχεται από αδρανο -
ποιημένα στελέχη της γρίπης τύπου Α και Β (In -
a ctiva ted Influenza Vaccine 3 –IIV3) και μπορεί να
χορηγηθεί με ασφάλεια σε όσους βρίσκονται υπό ανο -
σο τροποποιητική θεραπεία. Το ρινικά χορηγούμενο
εμβόλιο, αποτελείται από ζώντα εξασθενημένα στε -
λέχη και αντενδείκνυται στους ασθενείς υπό θε -
ραπεία.10 Δεδομένα τόσο από τη ρευματοειδή
αρθρίτιδα, τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, όσο και

την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα δείχνουν
ότι το ύψος του τίτλου των αντισωμάτων μετά τον
εμβολιασμό στους ασθενείς υπό θεραπεία φαίνεται να
επηρεάζεται. Η μεθοτρεξάτη μειώνει την αντισωματική
απάντηση, αμφίβολη είναι η επίδραση των βιολογικών
παραγόντων, ενώ ο συνδυασμός βιολογικών με άλλα
ανοσοτροποποιητικά σχεδόν με βεβαιότητα εμποδίζει
τη δημιουργία υψηλών τίτλων.18,19,20 Παρόλα αυτά, ο
εμβο λιασμός είναι απαραίτητος και προτείνεται, όταν
αυτό είναι εφικτό, να προηγείται της έναρξης της
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Σύσταση εμβολιασμών ασθενών με ψωρίαση υπό συστηματική ανοσοτροποποιητική θεραπεία

Ασφάλεια στη διάρκεια 
Εμβόλιο Ένδειξη ανοσοτροποποιητικών θεραπειών

Γρίππης Ετήσια χορήγηση Ναι

Πνευμονιοκόκκου 1η δόση: PCV13 Ναι
2η δόση: PPV231, σε 8 εβδομάδες.

Ηπατίτιδας Β Ναι στους ανεμβολίαστους – 3 δόσεις2 Ναι 

Ηπατίτιδας Α Ναι σε ασθενείς οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες Ναι 
υψηλού κινδύνου3

Ανεμευλογιάς Ναι, όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχει ανοσία Οχι8 

Έρπητα ζωστήρα Ναι, ηλικία >60 ετών4 Όχι8

Μηνιγγιτιδόκοκκου Ναι σε ασθενείς με κίνδυνο αυξημένης έκθεσης5 Ναι 

HPV Ναι σε όλους τους ανεμβολίαστους γυναίκες ή Ναι 
άνδρες μέχρι την ηλικία των 26 ετών – 3 δόσεις6

Td/Tdap Td κάθε 10 έτη7 Ναι 

MMR Ναι στους ανεμβολίαστους και με αρνητικά αντισώματα Οχι8

Αιμόφιλου Influenza Όχι 

1μία δόση PPV23 (Pneumo 23) θα χορηγηθεί ακόμη μετά από 5 χρόνια και άλλη μία μετά τα 65 έτη. Αν ως πρώτη δόση έχει ήδη χορη-

γηθεί το PPV23, τότε το PCV13 (Prevenar) θα χορηγηθεί ένα χρόνο αργότερα. 
2εφόσον προηγηθεί ορολογικός έλεγχος για την ηπατίτιδα Β, διαπιστωθεί ότι δεν έχει προηγηθεί λοίμωξη, χορηγούνται 3 δόσεις: 1η δόση

στο 0 μήνας, 2η δόση 1 μήνα αργότερα, 3η δόση: 4-6 μήνες μετά την 1η δόση
3οι ταξιδιώτες σε χώρες με υψηλή ενδημικότητα, οι ομοφυλόφιλοι, οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, προσωπικό και πληθυσμός κλειστών

ιδρυμάτων, προσωπικό καθαριότητας, άτομα με χρόνια ηπατική νόσο και επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορεί να ασχολούνται με πει-

ραματόζωα ή την επεξεργασία τροφίμων
4το εμβόλιο έχει ένδειξη σε ηλικία μετά των 50 ετών όμως στον Εθνικό Εμβολιασμό ηλικία χορήγησης έχει ορισθεί η ηλικία των 60 ετών.
5υπάρχουν δύο εμβόλια: το ένα είναι εναντίον των ορότυπων A, C, Y, W135 (Menveo) και είναι ενταγμένο στον Εθνικό Εμβολιασμό για

τα παιδιά, και το νεότερο (Bexsero) είναι εναντίον του μηνιγγιτιδόκοκκου Β και ακόμη όχι ενταγμένο στον Εθνικό Εμβολιασμό. Ομάδες

υψηλού κινδύνου των ενηλίκων είναι άτομα που ζουν σε εστίες ή στρατιώτες, ταξιδιώτες σε περιοχές υψηλής ενδημικότητας, εργαζόμε-

νοι σε εργαστήρια με καλλιέργειες μηνιγγιτιδόκοκκου και όσοι πάσχουν από ασπληνία ή HIV λοίμωξη.
6δύο εμβόλια εναντίων των HPV υπάρχουν: το διδύναμο HPV2 (Cervarix) και το τετραδύναμο HPV4 (Gardasil). Για τους άνδρες, ένδειξη

έχει το τετραδύναμο εμβόλιο, δεν είναι όμως ενταγμένο στον Εθνικό Εμβολιασμό. Οι 3 δόσεις του εμβολίου χορηγούνται ως εξής: 1η δόση

στο μήνα 0, 2η δόση 1ο-2ο μήνα, 3η δόση 6ο μήνα.
7ασθενής ο οποίος ειναι πλήρως ανεμβολίαστος, θα ακολουθήσει εμβολιασμό τριών δόσεων (1η δόση σε εβδομάδα 0, 2η δόση σε εβδο-

μάδα 4 και 3η δόση 6 με 12 μήνες αργότερα). Η πρώτη δόση θα περιέχει και και το ακυτταρικό του κοκύτου (TdaP)
8τα εμβόλια της ανεμευλογιάς, του έρπητα ζωστήρα και το MMR, περιέχουν ζώντες εξασθενημένους ιούς και δεν πρέπει να χορηγούνται

κατά τη διάρκεια ανοσοτροποποιητικών θεραπειών
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θεραπείας και να πραγματοποιείται αμέσως μετά την
είσοδο του εμβολίου στην αγορά, που είναι συνήθως
τον Οκτώβριο κάθε έτους.21

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ –––––––––––––––––––––––––––––

Οι λοιμώξεις από τον πνευμονιόκοκκο παραμένουν
από τις συχνότερες και σοβαρότερες μικροβιακές
λοιμώξεις στις ηλικίες κάτω των 2 ετών, άνω των 50
ετών και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η
πνευμονία, η μηνιγγίτιδα και η μικροβιαιμία ορίζουν
το εύρος της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης. Ειδικά η
πνευμονία από τον πνευμονιόκοκκο, παραμένει η
συχνότερη μικροβιακή πνευμονία της κοινότητας, και
το συχνότερο αίτιο μικροβιακής επιπλοκής των
ιογενών λοιμώξεων. Όταν η νόσος είναι επιθετική η
θνητότητα αγγίζει το 12%.22

Ο εμβολιασμός έναντι του πνευμονιοκόκκου, έχει
ενταχθεί στο εθνικό εμβολιασμό, αφορώντας όχι μόνο
τις ακραίες ηλικίες, δηλαδή τα παιδιά και τους
ενήλικες πάνω από τα 65 έτη, αλλά και τους ανήκοντες
στις ομάδες υψηλού κινδύνου ασθενείς και θερα πευό -
μενους με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. Στην τε -
λευταία περίπτωση ανήκουν οι ασθενείς με τα χρόνια
φλεγ  μο νώδη νοσήματα, περιλαμβανομένης της ψωρία -
σης, όπου χορηγούνται για τη θεραπεία τους οι
νεώτερες βιολογικές θεραπείες και φάρμακα όπως η
μεθοτρεξάτη και η κυκλοσπορίνη.17

Δύο εμβόλια εναντίον του πνευμονιοκόκκου
έχουμε στη διάθεση μας. Το πολυσακχαριδικό μη
συζευγμένο εμβόλιο 23 (pneumococcal polysaccha-
ride vaccine 23 – PPV23) το οποίο περιέχει πολυ -
σακχαρίτες της κάψας από 23 ορότυπους και το
νεώτερο συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο 13
(pneumococcal conjugate vaccine13 – PCV13) το
οποίο περιέχει πολυσακχαρίτες της κάψας συζευγ -
μένους σε πρωτεΐνη - μεταφορέα από 13 ορότυπους.22

Το PPV23, αν και περιέχει 12 από τους ορότυπους του
PCV13, θεωρείται ότι υστερεί τόσο στην ανοσο -
γονικότητα στους υπερήλικες και τα μικρά παιδιά,
αλλά και στην προφύλαξη από τη σοβαρή επιθετική
νόσο μεταξύ των ενηλίκων των ομάδων υψηλού κινδύ -
νου, συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών οι
οποίοι λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικές θεραπείες.
Το PCV13 έχει μεγαλύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας
ανοσο γονικότητα και η χορήγηση του πριν από το PPV23
ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την αποτε λεσματικότητα του
εμβολιασμού. 

Έτσι η οδηγίες εμβολιασμού για τον πνευμο -
νιόκοκκο, εκτός από τα παιδιά κάτω των 2 ετών, τα

οποία εμβολιάζονται με το PCV13, περιλαμβάνει τους
ενήλικες άνω των 65 ετών, τους ανήκοντες στις ομάδες
υψηλού κινδύνου και αυτούς που λαμβάνουν
ανοσοτροποποιητικές θεραπείες και έχουν ως εξής:
σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί στο παρελθόν, προ -
ηγείται μία δόση PCV13 και ακολουθεί το PPV23, σε
8 εβδομάδες, το οποίο θα επαναληφθεί μετά από 5
χρόνια και τέλος μια ακόμη δόση του μετά την ηλικία
των 65. Αν έχει ήδη χορηγηθεί το PPV23, τότε θα
ακολουθήσει το PCV13, τουλάχιστον ένα χρόνο
αργότερα.23

Οι ανοσοτροποποιητικές θεραπείες πιθανώς να
έχουν αρνητική επίδραση στον τίτλο των αντισωμάτων
μετά τον εμβολιασμό, με μεγαλύτερη επιβάρυνση από
τη μεθοτρεξάτη, παρόλα αυτά, ο εμβολιασμός δεν
πρέπει να παραλείπεται γιατί θεωρείται επωφελής για
τους ασθενείς.25,26,27,28

ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η προσβολή από τον ιό της ηπατίτιδας Β, είναι μία
από τις σοβαρότερες λοιμώξεις, με ένα ευρύ φάσμα
κλινικών εκδηλώσεων όπου περιλαμβάνονται η οξεία
ηπατίτιδα, η χρόνια, η λανθάνουσα μορφή ή και
ανάρρωση από αυτή. Η χρόνια λοίμωξη μπορεί να
οδηγήσει σε ηπατική κίρρωση, ηπατική ανεπάρκεια ή
ηπατοκυτταρικό καρκίνο.

Ο εμβολιασμός για την ηπατίτιδα Β, είναι η
περισσότερο αποτελεσματική μέθοδος προφύλαξης
της μετάδοσης του ιού και των σοβαρών συνεπειών
μιας τέτοιας λοίμωξης, γι’ αυτό πλέον είναι ενταγμένος
στον εθνικό εμβολιασμό τόσο της παιδικής ηλικίας
αλλά και των ενηλίκων οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες
αυξημένου κινδύνου, και οι οποίοι δεν έχουν εμβο -
λιαστεί. Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου, απο τελούνται
από άτομα με πολλαπλούς συντρόφους, ομοφυ -
λόφιλοι, επαγγελματίες υγείας, χρήστες ενδοφλέβιων
ουσιών, ταξιδιώτες σε χώρες με υψηλή ενδημικότητα,
ασθενείς με HIV, νεφροπαθείς σε στάδιο αιμοκά -
θαρσης.17 Παρόλα αυτά, ο εμβολιασμός των ενηλίκων
υστερεί και φαίνεται ότι δεν ξεπερνά το 30%.30,31 Επι -
πλέον η ανοσοκαταστολή αποτελεί σοβαρό κίνδυνο
για τους φορείς της ηπατίτιδας Β, αφού μία οξεία
ηπατίτιδα μπορεί να μεταπέσει σε χρόνια, αλλά και
μια παλαιότερη λοίμωξη μπορεί να ενεργοποιηθεί.32

Οι ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, μπορούν να επη -
ρεάσουν δυσμενώς μια παλαιότερη λοίμωξη από τον ιό
της ηπατίτιδας Β. Περιπτώσεις ενεργοποίησης έχουν
καταγραφεί τόσο σε ασθενείς οι οποίοι θεραπεύονταν
με βιολογικές θεραπείες (anti-TNF, ustekinumab) όσο
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και σε ασθενείς υπό μεθοτρεξάτη ή κυκλοσπο -
ρίνη.33,34,35 Έτσι ο έλεγχος του προφίλ του ασθενούς
για την ηπατίτιδα Β πριν την έναρξη των θεραπειών,
είναι απαραίτητο να γίνεται από το θεράποντα γιατρό
και να προγραμματίζεται ο εμβολιασμός σε κάθε μη
εμβολιασμένο και αρνητικό φορείας ασθενή, κατά τη
γνώμη μας ακόμη κι αν δεν ανήκει στις ομάδες
υψηλού κινδύνου. Στις εξετάσεις ζητούνται το αυστρα -
λιανό αντιγόνο επιφανείας (HsBAg), το αντιπυρηνικό
αντίσωμα (anti-HBc), και το αντίσωμα έναντι του
αυστραλιανού αντιγόνου (anti-HBs). Όταν και οι τρεις
αυτοί δείκτες είναι αρνητικοί, τότε οι ασθενείς πρέπει
να εμβολιάζονται με τις 3 δόσεις του εμβολίου (1η
δόση: 0 μήνας, 2η δόση: 1 μήνα αργότερα, 3η δόση: 4
- 6 μήνες μετά την 1η δόση). Το εμβόλιο αποτελείται
από ανασυνδυασμένο αυστραλιανό αντιγόνο επιφα -
νείας και είναι ασφαλές να χορηγηθεί ακόμη και κατά
τη διάρκεια ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.29

Μετά από τη χορήγηση των 3 δόσεων, τίτλος
αντισωμάτων μεγαλύτερος από 10mIU/ml θεωρείται
ικανοποιητικός. Ό έλεγχος του τίτλου 1 με 2 μήνες
μετά από τον πλήρη εμβολιασμό είναι απαραίτητος
στις ομάδες των ανοσοκατασταλμένων ασθενών και αν
ο αυτός είναι χαμηλός (<10mIU/ml) τότε μία επι -
πλέον δόση του εμβολίου πρέπει να χορηγείται.
Εναλλακτικά σχήματα περισσοτέρων δόσεων στους μη
ανταποκριθέντες συζητούνται και εφαρμόζονται ανά -
λογα με την περίσταση.29

Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α, προτείνεται στους
ενήλικες με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης, όπως οι τα -
ξιδιώτες σε χώρες με υψηλή ενδημικότητα, οι ομο -
φυλόφιλοι, οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, προ  -
σω πικό και πληθυσμός κλειστών ιδρυμάτων, προ -
σωπικό καθαριότητας, άτομα με χρόνια ηπατική νόσο
και επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορεί να ασχο -
λούνται με πειραματόζωα ή την επεξεργασία τρο -
φίμων. Οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε ανο-
σο τροποποιητικές θεραπείες προτείνεται να εμβο -
λιάζονται εφόσον ανήκουν σε μία από τις προηγού -
μενες ομάδες. Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α, απο -
τε λείται από αδρανοποιημένο ολοκύτταρο ιό, χορηγεί -
ται σε δύο δόσεις και θεωρείται ασφαλές να χορηγηθεί
και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.11,17

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ – ΖΩΣΤΗΡΑΣ –––––––––––––––––––

Η ανεμευλογιά είναι μία υψηλής μεταδοτικότητα
νόσος η οποία οφείλεται στον ερπητοϊό ανεμευλογιάς/
ζωστήρα. Προσβάλλει κυρίως τα παιδιά αν και ο
εμβολιασμός έχει μεταφέρει τη νόσο σε μεγαλύτερες

ηλικίες. Πρόκειται για νόσο πολύ σοβαρή στους
ασθενείς με ανοσοανεπάρκειες όπου αυξάνουν οι
επιπλοκές και η θνητότητα.37 Το εμβόλιο της ανεμευ -
λογιάς αποτελείται από ζώντα εξασθενημένο ιό και η
είσοδος του στον υποχρεωτικό εμβολιασμό έχει
αλλάξει την επιδημιολογία της νόσου. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού της χώρας μας όλοι
οι ενήλικες χωρίς αποδεδειγμένη ανοσία στην ανεμευ -
λογιά πρέπει να λάβουν 2 δόσεις του εμβολίου με
μεσοδιάστημα όχι λιγότερο από 4 εβδομάδες. Επιβε -
βαιωμένη ανοσία θεωρείται το σαφές ιστορικό νόσου
από ανεμευλογιά ή έρπητα ζωστήρα, ή η εργαστη -
ριακά επιβεβαιωμένη ανοσία ή ο επιβεβαιωμένος
εμβολιασμός.17 Στην περίπτωση ανοσοκαταστολής το
εμβόλιο δεν μπορεί να χορηγηθεί επειδή είναι εξ -
ασθενημένος ζωντανός ιός. Σε ασθενείς με χρόνια
φλεγμονώδη νοσήματα όπως η ψωρίαση το εμβόλιο
πρέπει να χορηγείται 4 εβδομάδες πριν την έναρξη
συστηματικής θεραπείας, όχι κατά τη διάρκεια
ανοσοτροποποιητικών θεραπειών και μετά τη διακοπή
αυτών, εφόσον υπάρχει μια περίοδο έκπλυσης 1 έως
3 μήνες.11

Η ενεργοποίηση του ιού της ανεμευλογιάς με τη
μορφή του έρπητα ζωστήρα αποτελεί ένα σοβαρό
πρόβλημα υγείας κυρίως στις μεγάλες ηλικίες όπου οι
επιπλοκές κα η νοσηρότητα είναι αυξημένες. Το πρό -
βλημα είναι μεγαλύτερης βαρύτητας στην περίπτωση
χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων και τη χορήγηση
ανοσοκατασταλτικών θεραπειών. Ο κίνδυνος του
έρπητα ζωστήρα αυξάνεται έως το διπλάσιο στα
χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα και αυτός γίνεται ακόμη
μεγαλύτερος με την είσοδο των ανοσοτροποποιητικών
θεραπειών.38,39,40 Αμφίβολη όμως είναι η επίπτωση
των βιολογικών θεραπειών, όπου εκεί, αν και υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος αυτός δεν είναι στατιστικά σημα -
ντικός.40,41,42,43,44 Η σημασία όμως των περιστατικών
που καταγράφονται βρίσκεται όχι στην αριθμητική
τους ισχύ, αλλά στη σοβαρότητα που παρουσιάζουν
και την αυξημένη ανάγκη νοσοκομειακής νοσηλείας.
Περίπου το 1/3 αυτών των ασθενών έχει σοβαρή νόσο,
η οποία ερμηνεύεται ως συμμετοχή περισσοτέρων του
ενός δερμοτομίου, συμμετοχή του κεντρικού νευρικού
συστήματος, οφθαλμική συμμετοχή, ερπητική νευ -
ραλ γία ή υποτροπή του έρπητα ζωστήρα.45,46 Η άμεση
άνοση απάντηση στην προσβολή από τον ιό της
ανεμευλογιάς – ζωστήρα, η οποία εμποδίσει την
εξάπλωση του, στηρίζεται στην ισχυρή Th1 απάντηση
και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων TNF-α, INF-γ,
IL-12, κυτοκίνες δηλαδή οι οποίες αποκλείονται από
τις ανοσοτροποποιητικές θεραπείες είτε εκλεκτικά είτε
μη εκλεκτικά και οι οποίες προφανώς ευθύνονται για
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τη σοβαρότητα των περιστατικών έρπητα ζωστήρα
στους ασθενείς αυτούς.47

Ο εμβολιασμός με το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα
έχει ενταχθεί στον εθνικό εμβολιασμό και ενδείκνυται
για άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών υγιή ή με χρόνια
νοσήματα. Το εμβόλιο αποτελείται από ζώντα εξασθε -
νημένο ιό και αντενδείκνυται σε ασθενείς με ανοσο -
τροποποιητικές θεραπείες. Οι ασθενείς με ψωρίαση,
πρέπει να εμβολιάζονται 4 εβδομάδες πριν την
έναρξη ανοσοτροποποιητικής συστηματικής θερα -
πείας ενώ σύμφωνα με το Medican Board of the Na-
tional Psoriasis Foundation η ηλικία εμβολιασμού θα
πρέπει είναι τα 50 έτη.11 Στην περίπτωση των anti-TNF
βιολογικών παραγόντων, υπάρχουν δεδομένα χορή -
γησης του εμβολίου κατά τη διάρκεια της θεραπείας
όπου φαίνεται αυτό να είναι ασφαλές και αποτελε -
σματικό.48 Παρόλα αυτά η οδηγία παραμένει ίδια,
δηλαδή ο εμβολιασμός να γίνεται πριν την έναρξη της
θεραπείας. Τα δεδομένα είναι περιορισμένα για το
ustekinumab αλλά και εδώ πρέπει να τηρείται ότι και
στους anti-TNF.

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ – ΤΕΤΑΝΟΣ – 
ΚΟΚΚΥΤΗΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ο εμβολιασμός με το εμβόλιο διφθερίτιδας – τετά-
νου - κοκύτου (DTaP ή TdaP) εκτελείται στην παιδική
ηλικία και μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Κατόπιν όλοι
οι ενήλικες υγιείς ή πάσχοντες από χρόνια νοσήματα,
πρέπει να εμβολιάζονται κάθε 10 έτη με το διπλό
εμβόλιο τετάνου - διφθερίτιδας (Td). Το σχήμα αυτού
του εμβολιασμού δεν τροποποιείται σε χρονίως πάσ -
χοντες αλλά ούτε και σε ανοσοκατεσταλμένους. Το
εμβόλιο είναι ασφαλές, αφού δεν περιέχει ζώντες
μικρο οργανισμούς. Αν κάποιος είναι παντελώς αν -
εμβο λίαστος, θα ακολουθήσει εμβολιασμό τριών
δόσεων (1η δόση σε εβδομάδα 0, 2η δόση σε εβδο μά -
δα 4 και 3η δόση 6 με 12 μήνες αργότερα). Σε αυτή
την περίπτωση, η πρώτη δόση οφείλει να περιέχει και
το ακυτταρικό του κοκύτου (TdaP).11,17 Ο πλήρης εμβο -
λιασμός ή οι αναμνηστικές δόσεις, είναι προτιμότερο
να χορηγούνται πριν την έναρξη ανοσοτροπο -
ποιητικών θεραπειών, ώστε να υπάρχει καλύτερη αντι -
σωματική απάντηση.49

Το τριπλό εμβόλιο DTaP ή TdaP, στην παιδική
ηλικία, συγχορηγείται με το επίσης αδρανοποιημένο
εμβόλιο πολυομυελίτιδας (IPV). Το τελευταίο δεν
ενδείκνυται για ηλικίες μεγαλύτερες των 18 ετών, παρά
μόνο αν κάποιος ταξιδέψει σε χώρα υψηλής ενδημι -
κότητας για την πολυομυελίτιδα.50

ΙΛΑΡΑ – ΕΡΥΘΡΑ – ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ –––––––––––––

Νόσοι όπως η ιλαρά, η ερυθρά και η παρωτίτιδα,
έχουν πλέον σπάνια εμφάνιση στο δυτικό κόσμο και
αυτό οφείλεται κυρίως στον ευρύ εμβολιασμό από την
παιδική ηλικία. Παρόλα αυτά, επιδημίες, όπως αυτή
της ιλαράς του 2011 στην Ευρώπη, δείχνουν ότι η
κάλυψη του πληθυσμού δεν είναι πλήρης ενώ η νόσος
σε ομάδες ανοσοκατεσταλμένων μπορεί να είναι πολύ
σοβαρή και παρατεταμένη.51

O εμβολιασμός με το τριπλό εμβόλιο MMR
(measles, mumps, rubella) είναι υποχρεωτικός στην
παιδική ηλικία, αλλά και στους ενήλικες οι οποίοι
έχουν γεννηθεί μετά το 1957, δεν έχουν εμβολιαστεί
ή δεν έχουν εργαστηριακή ένδειξη ανοσίας.17 Στην
περίπτωση όπου οι τίτλοι αντισωμάτων είναι αρνητικοί
πρέπει να ακολουθεί εμβολιασμός. Το εμβόλιο MMR
αποτελείται από ζώντες εξασθενημένους ιούς και δεν
μπορεί να χορηγηθεί στη διάρκεια ανοσοκατα-
σταλτικών θεραπειών. Στην περίπτωση ασθενών οι
οποίοι πρόκειται να τεθούν σε ανοσοτροποποιητικές
θεραπείες, το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί 4-6
εβδομάδες πριν από την έναρξη αυτών.10

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΣ ––––––––––––––––––––––––––––

Δύο μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια υπάρχουν. Το ένα
είναι τετραδύναμο συζευγμένο (MCV4) και προ -
στατεύει από 4 ορότυπους της ναϊσέρειας της μη -
νιγγίτιδας A, C, Y, W135 και το δεύτερο και νεώτερο
στην κυκλοφορία του, προστατεύει από το μηνιγγι -
τιδόκοκκου οροομάδας B.52,53,54 Το πρώτο είναι
ενταγμένο στον Εθνικό εμβολιασμό των παιδιών, ενώ
σε ότι αφορά τους ενήλικες, αυτό χορηγείται όταν αυτοί
έχουν αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στο μηνιγγι -
τιδόκοκκο (εργαζόμενοι σε εργαστήρια με καλλιέρ -
γειες μηνιγγιτιδόκοκκου, άτομα που ζουν σε εστίες ή
στρα τιώτες, ταξιδιώτες σε περιοχές υψηλής ενδημικό -
τητας) ή πάσχουν από ασπληνία ή HIV λοίμωξη.17 Το
μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο Β, δεν είναι ακόμη εν -
ταγμένο στον Εθνικό εμβολιασμό. Ασθενείς υπό ανο σο -
τροποποιητικές θεραπείες μπορούν να εμβολια  στούν
με ασφάλεια με τα μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια, και
πρέπει να εμβολιάζονται εφόσον ανή κουν σε κάποια
από τις προηγούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.11

ΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ––––––

Την τελευταία δεκαετία δύο εμβόλια εναντίων των
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ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus -
HPV) έχουν λάβει έγκριση και ενταχθεί στον εμβο -
λιασμό των εφήβων και νεαρών ενηλίκων γυναικών.
Πρόκειται για το διδύναμο εμβόλιο HPV2 (Cervarix)
και το τετραδύναμο HPV4 (Gardasil). Και τα δύο
εμβόλια καλύπτουν τους δύο περισσότερο συχνούς
ογκογόνους ιούς 16 και 18, ενώ το δεύτερο καλύπτει
επιπλέον τους ορότυπους 6 και 11 οι οποίοι ευθύ -
νονται για οξυτενή κονδυλώματα. Αν και τα δύο
εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν από την ηλικία των
9 ετών, σύμφωνα με τον Εθνικό Εμβολιασμό συνι -
στάται σε κορίτσια και νέες γυναίκες 12 μέχρι 26
ετών.55,56 Το εμβόλιο χορηγείται σε 3 δόσεις (1η δόση
στο μήνα 0, 2η δόση 1ο-2ο μήνα, 3η δόση 6ο μήνα). Ο
εμβολιασμός εναντίον των HPV, φαίνεται να αλλάζει
το τοπίο στην επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας, των υπολοίπων κακοηθειών της γεννητι -
κής περιοχής και ίσως ακόμη και άλλων κακοηθειών
οι οποίες εξαρτώνται από τους ιούς των ανθρώπινων
θηλωμάτων, όπως του ρινοφάρυγγα.56

Τα εμβόλια περιέχουν την ειδική για κάθε ορότυπο
πρωτεΐνη της κάψας L1, και είναι μη λοιμογόνα, έτσι
μπορεί να χορηγηθούν με ασφάλεια σε περιπτώσεις
ανοσοκαταστολής. Γνωρίζοντας πια ότι οι ανοσο τρο -
ποποιητικές θεραπείες πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο
των επιθηλιακών καρκίνων εξαρτώμενων από τις HPV
λοιμώξεις, ο εμβολιασμός στην ομάδα αυτών των
ασθενών επιβάλλεται και πρέπει να εκτελείται σύμφω-
να με τις οδηγίες του γενικού πληθυσμού.57

Το τετραδύναμο εμβόλιο HPV4 έχει επιπλέον
ένδειξη για τους άνδρες μέχρι την ηλικία των 21 ετών
ή μέχρι την ηλικία των 26, εφόσον πρόκειται σε ανο-
σοκατεσταλμένους ή είναι ομοφυλόφιλοι.56 Η σύστα-
ση αυτή είναι σαφής από το Medical Board of the
National Psoriasis Foundation για τους ψωρια σικούς
ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ανοσο τρο ποποιητικές
θεραπείες.11 Η ένδειξη αυτή δεν υπάρχει στον Εθνικό
εμβολιασμό της χώρας μας, θα μπορούσε όμως να
αποτελεί πρόταση για τους άνδρες της αντίστοιχης
ηλικίας οι οποίοι λαμβάνουν ανοσοτρο ποποιητικές
θεραπείες. 

ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ ΤΗΣ INFLUENZA ––––––––––––––––––

Το εμβόλιο του αιμόφιλου της Influenza, είναι
εμβόλιο της παιδικής ηλικίας, και δεν χορηγείται
στους ενήλικες, παρά μόνο σε όσους πάσχουν από
δρεπανοκυτταρική αναιμία, ή έχουν υποβληθεί σε
σπληνεκτομή ή μεταμόσχευση μυελού των οστών.58

ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ––––––––––––––––

Ο αριθμός των ταξιδιωτών ανά τον κόσμο, αυξάνει
τις τελευταίες δεκαετίες για επαγγελματικούς ή του-
ριστικούς λόγους και μεταξύ αυτών πολλοί είναι ασ-
θενείς υπό φαρμακευτική ανοσοκαταστολή, οι οποίοι
ταξιδεύουν σε περιοχές όπου ενδημούν σπά-νιες
νόσοι για το Δυτικό Κόσμο, και ταυτόχρονα μεγάλης
σοβαρότητας. Συμβουλές σε αυτούς τους ασθενείς
πρέπει να δίνονται κάποιους μήνες πριν το ταξίδι
τους, ανάλογα με τον προορισμό τους. Πρέπει να
εκτιμάται το επίπεδο της υγείας των ταξιδιωτών, η
φαρμακευτική τους θεραπεία, ο κίνδυνος έκθεσης σε
νόσους ανάλογα με την περιοχή προορισμού και να
προτείνεται ο αντίστοιχος εμβολιασμός όταν είναι
απαραίτητος. Πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι
εμβόλια από ζώντες μικροοργανισμούς (π.χ. του κί-
τρινου πυρετού ή το από του στόματος χορηγούμενο
του τυφοειδούς πυρετού) δεν μπορούν να χορηγη-
θούν σε ασθενείς υπό ανοσοτροποποιητική θεραπεία.
Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να εμβολιάζονται 4
εβδο-μάδες πριν την έναρξη της θεραπείας τους και
αν αυτό δεν είναι εφικτό πρέπει να αποθαρρύνονται
από ταξίδια υψηλής ενδημικότητας μεταδιδόμενων
νόσων.59

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η θεραπεία των ψωριασικών ασθενών με ανοσοκα-
τασταλτικές θεραπείες, παραδοσιακές ή σύγχρονες
βιολογικές αποτελεί μεγάλη εξέλιξη της θεραπευτικής,
αυξάνει όμως τους κινδύνους οι οποίοι προέρχονται
από την ανοσοκαταστολή, μεταξύ των οποίων είναι οι
λοιμώξεις. Ο έλεγχος της πληρότητας του εμβο-
λιασμού και η σύσταση πραγματοποίησης αυτού όταν
είναι ελλιπής, μπορεί να περιορίσει βαρειές λοι-
μώξεις. Πέραν του εμβολιασμού ο οποίος εκτε-λείται
στην παιδική ηλικία, πρέπει να πραγματοποιείται ο
εμβολιασμός για τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο
σύμφωνα με τις οδηγίες του Προγράμματος Εθνικού
Εμβολιασμού. Απαραίτητος είναι ο έλεγχος για τη
ηπατίτιδα Β και η σύσταση για τον εμβολιασμό στους
ανεμβολίαστους. Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα
χορηγείται μετά την ηλικία των 60 ετών, ενώ το τετρα-
δύναμο εμβόλιο των HPV θα μπορούσε να αποτελεί
οδηγία για τους νέους άνδρες υπό ανοσοκαταστα-
λτική θεραπεία, παρόλο που δεν είναι ενταγμένο στο
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.
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Ta βιοομοειδή φάρμακα στη δερματολογία: 
Η θέση της Ελληνικής Δερματολογικής 
και Αφροδισιολογικής Εταιρειας

Βέργου Θ.
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Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Β΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, ΑΠΘ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη Δερματολογία είναι μεγάλα και
πολύπλοκα μόρια (μονοκλωνικά αντισώματα, πρωτεΐνες σύντηξης) τα οποία παράγονται με χρήση μεθόδων
γενετικής μηχανικής σε ζωντανά βιολογικά συστήματα, σε αντιδιαστολή με τα φάρμακα που είναι μικρά μόρια
και διαθέτουν απλούστερη χημική δομή. Ως εκ τούτου, η ακριβής «αντιγραφή» ενός τέτοιου βιολογικού
παράγοντα είναι εξαιρετικά δύσκολη, εάν όχι αδύνατη. Για το λόγο αυτό, η θεραπευτική αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια των βιοομοειδών φαρμάκων δεν μπορεί να τεκμαρθεί με βάση αποκλειστικά την «παρόμοια»
δομή τους με τον πρωτότυπο βιολογικό παράγοντα. Τα βιοομοειδή προσφέρουν μία ευκαιρία για μείωση του
κόστους της φαρμακευτικής θεραπείας και, υπό αυτή την οπτική γωνία, αποτελούν μία θετική προσθήκη στη
θεραπευτική φαρέτρα μας. 

Η πρόσφατη διαθεσιμότητα τέτοιων πολύπλοκων βιοομοειδών έχει επάγει εκτενή συζήτηση στην
επιστημονική κοινότητα σχετικά με τον ορθό και βέλτιστο τρόπο χρήσης τους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (ΕΜΑ) δεν παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση αυτών των βιοομοειδών, με την ευθύνη
για σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών να βαραίνει την εκάστοτε χώρα. 

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:1 49-55, 2016

Aνασκόπηση

Biosimilars in Dermatology: Position Statement of the Hellenic
Society of Dermatology and Venereology
Vergou Th., Stratigos A., Sotiriadis D., Antoniou Ch.

Biologic agents that are used in dermatology for the last decades are big and
complicated molecules (monoclonal antibodies, infusion proteins) based on genetic engineering in live bi-
ologic systems, in contradistinction with simple drugs that are small molecules with very simple chemical
structure. This means that is it almost impossible to produce a precise copy of a biologic agent. For this rea-
son, both efficacy and safety of biosimilars cannot be based only on the similarity with the originators.
Biosimilars will importantly contribute to cost effectiveness of the treatments of psoriasis and this is some-
thing very positive at all time points for the country’s economy.
There are not European Guidelines about the correct use of these agents and it remains on every country’s
disposal to take decisions about everyday clinical practice for the way these drugs will be incorporated. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ –––––––––––––––––––––––––––

Βιοομοειδές (biosimilar):  Ένα βιοϊατρικό προϊόν
που περιέχει μια εκδοχή της δραστικής ουσίας ενός
ήδη εγκεκριμένου πρωτότυπου βιοϊατρικού προϊόντος
(φαρμακευτικό προϊόν αναφοράς)  στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Περιοχή. Πρόκειται για ένα φάρμακο που
είναι παρόμοιο με τον ήδη εγκεκριμένο βιολογικό
παράγοντα, και το οποίο έχει δραστική ουσία η οποία
είναι παρόμοια με εκείνη του βιολογικού παράγοντα
αναφοράς.

Ο ορισμός του βιοομοειδούς διαφέρει σαφώς από
τον ορισμό του γενόσημου φαρμάκου [γενόσημο είναι
το φάρμακο το οποίο αναπτύχθηκε ώστε να είναι
όμοιο με ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί (δηλ. το
φάρμακο αναφοράς)]. Ως εκ τούτου, η διαχείριση των
βιοομοειδών φαρμάκων οφείλει να διαφέρει από τη
διαχείριση των γενοσήμων. 

Αυτόματη υποκατάσταση (automatic substitution):
Η νομική καταχύρωση/δυνατότητα της αντικατάστα -
σης από το φαρμακοποιό του πρωτότυπου προϊόντος
με το βιοομοειδές χωρίς την έγκριση ή/και γνώση του
θεράποντος.

Ανταλλαξιμότητα (interchangeability): Η κλινική
πρακτική της αλλαγής από ένα φάρμακο σε ένα
«ισοδύναμο» φάρμακο σε ένα δεδομένο κλινικό σενάριο. 

Επέκταση ενδείξεων (extrapolation of indication):
Η χρήση δεδομένων από μελέτες σε συγκεκριμένο
πληθυσμό ασθενών (ή σε συγκεκριμένη κλινική
ένδειξη) για να δικαιολογηθεί η χρήση του φαρμάκου
σε άλλη ομάδα ασθενών (ή σε άλλη κλινική ένδειξη). 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑΕ ––––––

1. Σε πρωτοθεραπευόμενους με βιολογικό παράγοντα
(naïve) ασθενείς, η θεραπευτική επιλογή μεταξύ
των βιολογικών φαρμάκων - πρωτότυπων και βιο -
ομο ειδών- δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλει στικά
σε οικονομικές παραμέτρους αλλά να εξατο -
μικεύεται για κάθε ασθενή.
• Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνονται υπόψη

παράμετροι όπως η ηλικία, η κλινική εικόνα, το
ατομικό ιστορικό, τυχόν αντενδείξεις, συννοση-
ρότητες, συνοδές θεραπείες, διαθέσιμα επιστη-
μονικά δεδομένα, διεθνείς και εθνικές κατευ-
θυντήριες οδηγίες, προσβασιμότητα στη θερα-
πεία, εκτίμηση της βέλτιστης σχέσης κινδύνου-
οφέλους, οι επιθυμίες του ασθενούς κ.ο.κ. 

• Οι οικονομικές συνιστώσες θα πρέπει να λαμβά -

νονται υπόψη αλλά η επιλογή της θεραπείας
οφείλει να συνυπολογίζει όλες τις παραπάνω
παραμέτρους με το όφελος του ασθενούς κατά νου. 

2. Δεν είναι αποδεκτή η αυτόματη υποκατάσταση (au-
tomatic substitution) από τον φαρμακοποιό ενός
πρωτότυπου βιολογικού παράγοντα με το βιοομο -
ειδές του -και το αντίστροφο (αλλαγή του βιοομο -
ειδούς με τον πρωτότυπο βιολογικό παράγοντα)-
χωρίς την εντολή ή τη γνώση και συναίνεση του
θεράποντος (βλ. και επόμενο) αλλά και χωρίς τη
γνώση και συναίνεση του ασθενούς. 

3. Η συνταγογράφηση των βιολογικών παραγόντων θα
πρέπει να γίνεται με βάση την εμπορική ονομασία
(ιδανικά και με τον αριθμό παρτίδας – batch
number) προκειμένου να καθίσταται εφικτή η
ιχνηλασιμότητά τους σε επίπεδο συνταγογράφησης
(μη αυτόματη υποκατάσταση), φαρμακοεπαγρύ-
πνησης και θεραπευτικής αποτυχίας. Η τυχόν
μελλοντική καθιέρωση διαφορετικού INN (Inter-
national Nonproprietary Name) μπορεί να κατα -
στήσει περιττή αυτή τη σύσταση.

4. Η πρακτική της ανταλλαξιμότητας (interchangea -
bility) μεταξύ του πρωτότυπου μορίου και των
βιοομοειδών, μεταξύ του βιομοειδούς και του
πρωτότυπου μορίου, καθώς και μεταξύ βιοομοειδών
του ίδιου πρωτότυπου μορίου σε ασθενείς που
βρίσκονται ήδη σε θεραπεία με ικανοποιητική
αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα οφείλει να
ακολουθεί όσα ισχύουν και για τους πρωτοθερα -
πευόμενους με βιολογικό παράγοντα (naïve)
ασθενείς, ήτοι την εξατομίκευση της επιλογής,
χωρίς το κόστος να αποτελεί τη μοναδική παρά -
μετρο που λαμβάνεται υπόψη. 
• Η ανταλλαξιμότητα προϋποθέτει την ύπαρξη

επαρκών δεδομένων αποτελεσματικότητας και
ασφάλειας για τη διαδοχική (sequential) χορή -
γηση, καθώς και τη λήψη της απόφασης από το
θε ράποντα ιατρό μετά από ενημέρωση και
συναίνεση του ασθενούς για την αλλαγή. 

• Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να γίνει η
πιθανή αλλαγή πρέπει επίσης να εξατομικεύεται
προκειμένου να μην διακινδυνευθεί η επιτυχία
της υφιστάμενης θεραπείας.

• Οι άνω της μίας διαδοχικές αλλαγές μεταξύ
πρωτοτύπου – βιοομοειδούς (και το αντίστροφο)
ή βιοομοειδούς-βιοομοειδούς δεν έχουν μελε -
τηθεί και κατά συνέπεια φαινόμενα όπως η ανο -
σογονικότητα σε τέτοιο κλινικό σενάριο δεν είναι
γνωστά. Ως εκ τούτου, η πρακτική αυτή δε συ -
στήνεται μέχρι τη δημοσίευση ικανού όγκου
δεδομένων από κατάλληλες μελέτες.
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• Η ανταλλαξιμότητα μετά από αποτυχία του
πρωτότυπου μορίου ή του βιοομοειδούς δε
συνιστά δόκιμη πρακτική και πρέπει να αποφεύ-
γεται.

• Οι αλλαγές μεταξύ βιοομοειδών και πρωτότυπου
μορίου, πρέπει να συνοδεύονται από καταγραφή
της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε ειδικά
αρχεία καταγραφής βιολογικών θεραπειών (regi -
stries) και να στηρίζονται στις τρέχουσες διεθνείς
και εθνικές οδηγίες για τη χρήση των βιολογικών
θεραπειών.

• Η ανταλλαξιμότητα μεταξύ ενός βιολογικού
παράγοντα (πρωτότυπου ή βιοομοειδούς του),
στον οποίο έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά ο
ασθενής, με άλλον βιολογικό παράγοντα με
διαφορετικό τρέχον ΙΝΝ (π.χ. adalimumab σε in-
fliximab, infliximab σε adalimumab, etanercept
σε infliximab κ.ο.κ.), εντός της ίδιας ή διαφο-
ρετικής ομάδας βιολογικών παραγόντων, δεν κρί-
νεται δόκιμη και πρέπει να αποφεύγεται (π.χ.
ανταλλαγή ενός anti-TNF παράγοντα με διαφο-
ρετικό anti-TNF παράγοντα ή ανταλλαγή ενός
anti-TNF παράγοντα με μη-anti-TNF παράγοντα).
Η ανταλλαξιμότητα, όταν και εφόσον αυτή κρί-
νεται εφικτή, πρέπει να αφορά μόρια με αντί-
στοιχο ΙΝΝ, για τα οποία υφίστανται ικανά
δε δομένα διαδοχικής χορήγησης.

• Σε περίπτωση που η συνταγογράφηση με εμπο ρική
ονομασία δεν είναι εφικτή ή πρακτική (και δεν
υφίσταται διαχωρισμός με βάση το INN), ο θεράπων
θα πρέπει να δίνει συγκεκριμένη και σαφή οδηγία
προς τον φαρμακοποιό όταν κρίνει (με βάση όσα
προαναφέρθηκαν) ότι μπορεί να χορηγηθεί βιο-
ομοειδές αντί του πρωτότυπου παράγοντα.

• Σε γενικές γραμμές, ενώ η χορήγηση του βιο -
ομοειδούς μπορεί να αποτελεί επιλογή σε πρω -
τοθεραπευόμενους με βιολογικό παράγοντα ασ θε -
 νείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που
περιγράφηκαν στην αντίστοιχη παράγραφο, η
αλλαγή από έναν βιολογικό παράγοντα που έχει
επιδείξει ικανοποιητική αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια προς το βιοομοειδές του δεν ενθαρ -
ρύνεται καθώς ενδέχεται να διακινδυνεύει την κα -
λή πορεία του ασθενούς.

5. Δεν θα πρέπει να γίνεται επέκταση (extrapolation)
χρήσης του βιοομοειδούς σε όλες τις αποδεκτές
ενδείξεις του πρωτοτύπου ή σε άλλα νοσήματα και
ηλικιακές ομάδες, εάν δεν υπάρχουν επαρκή
προκλινικά και κλινικά δεδομένα ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας του βιοομοειδούς (μελέτες
φάσης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ). 

• Η πολυπλοκότητα των βιολογικών συστημάτων
και οι διαφορετικοί μηχανισμοί παθογένειας των
αυτοάνοσων νοσημάτων μπορούν να κατα στή -
σουν μικρές διαφορές στη βιολογική συμπε -
ριφορά των μορίων αυτών πολύ σημαντικές για τη
δράση τους σε κλινικό επίπεδο.  

• Η επέκταση χρήσης κρίνεται ιδιαίτερα ακατάλ -
ληλη σε περιπτώσεις νοσημάτων με τεκμηριωμένα
διαφορετικούς μηχανισμούς παθογένειας, όπως
για παράδειγμα μεταξύ ρευματοειδούς αρθρίτιδας
και ψωρίασης κατά πλάκας.

• Η επέκταση χρήσης που βασίζεται αποκλειστικά
σε δεδομένα Φάσης Ι κρίνεται κατάλληλη μόνο
εφόσον μπορούν να τεκμηριωθούν οι κοινοί πα -
θογενετικοί μηχανισμοί μεταξύ της ένδειξης επέ -
κτασης και της ένδειξης με διαθέσιμα συγκριτικά
δεδομένα Φάσης ΙΙΙ και υπό την προϋπόθεση ότι
η αθροιζόμενη κλινική εμπειρία με τον εν λόγω
πρωτότυπο βιολογικό παράγοντα συγκεντρώνει
ικανό αριθμό ασθενο-ετών χρήσης στην κάθε
ένδειξη για την οποία προτείνεται η επέκταση
χρήσης του βιολογικού παράγοντα.

• Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται ιδιαίτερη προσο -
χή όταν ένα βιοομοειδές συνταγογραφείται για
ένδειξη στην οποία δεν έχει μελετηθεί συγκε -
κριμένα.

6. Η κλινική εκτίμηση της ανοσογονικότητας των βιο -
ομοειδών παραγόντων θα πρέπει να ακολουθεί ό,τι
εφαρμόζεται και για τους πρωτότυπους βιολογικούς
παράγοντες.
• Δεδομένου ότι οι εργαστηριακές μέθοδοι εκτί -

μησης της ανοσογονικότητας δεν είναι ευρέως
δια θέσιμες στην καθημερινή κλινική πράξη, το
ενδεχόμενο της ανοσογονικότητας θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση ανεπιθύμητων
αντιδράσεων υπερευαισθησίας και δευτερογενούς
(κυρίως) αστοχίας στην αποτελεσματικότητα έως
ότου (και εφόσον) αυτές οι εργαστηριακές δοκι -
μασίες γίνουν ευρέως διαθέσιμες. Στην τε λευταία
περίπτωση, η εκτίμηση της ανοσογο νικότητας θα
πρέπει να γίνεται επί κλινικών εν δείξεων και να
ενημερώνεται ο Εθνικός Οργα νισμός Φαρμάκων,
η εθνική βάση δεδομένων (αρ χείο βιολογικών
θεραπειών) και οι λοιπές αρμόδιες αρχές υγείας
της χώρας. 

7. Δεδομένου ότι τα μακροχρόνια δεδομένα καθη -
μερινής κλινικής πρακτικής απουσιάζουν για τα βιο -
ομο ειδή κατά την έγκρισή τους, κρίνεται απα -
ραίτητη η ικανή παρακολούθηση της ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας αυτών των παραγόντων σε
συνθήκες καθημερινής πρακτικής. 

ΤΑ ΒΙΟΟΜΟΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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• Προκειμένου να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητα
τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών, δηλαδή να μπο -
ρούμε να γνωρίζουμε ποιο φάρμακο (πρωτότυπο
ή βιοομοειδές – και ποιο βιοομοειδές) προκά -
λεσε μια ανεπιθύμητη ενέργεια, οι ρυθμιστικές
αρχές, ο κάτοχος της εμπορικής εξουσιοδότησης
(πρώην κάτοχος άδειας του προϊόντος) και οι
επαγγελματίες υγείας - με τη συνδρομή των
Ενώσεων Ασθενών, θα πρέπει να διασφαλίζουν
αυστηρούς μηχανισμούς φαρμακοεπαγρύπνησης. 

• Το εμπορικό όνομα, ο αριθμός της παρτίδας, και
η ημερομηνία χορήγησης πρέπει να καταχω -
ρούνται στην τράπεζα δεδομένων σε κάθε προσ -
θήκη βιοομοειδούς φαρμάκου. Οι σχετιζόμενες
με το βιοομοειδές ανεπιθύμητες ενέργειες που
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων πρέπει σε
τακτά χρονικά διαστήματα να εκτιμώνται από τις
ρυθ μιστικές αρχές και την επιστημονική κοι -
νότητα. 

• Δεδομένου ότι οι σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες
ενδέ χεται να μην ανιχνευτούν κατά τη φάση των
εγκριτικών μελετών, η συνεχιζόμενη παρακο -
λούθηση και καταγραφή της ασφάλειας αυτών των
βιολογικών παραγόντων κρίνεται απαραίτητη.

8. Δεδομένης της πολυπλοκότητας παρασκευής των
βιολογικών παραγόντων και της ευαισθησίας τους
σε, έστω και μικρές, μεταβολές στις περιβαλ -
λοντικές συνθήκες, θα πρέπει να διασφαλίζεται η
συνε χιζόμενη, ικανή παρακολούθηση και διασφά -
λιση της ποιότητας των βιοομοειδών, από την
παραγωγή έως τη χρήση, καθώς και να υφίστανται
μηχανισμοί διασφάλισης της συνεχιζόμενης τρο -
φοδότησης της αγοράς με το φάρμακο καθώς, με
βά ση τα παραπάνω, έστω και βραχυχρόνιες ελλεί -
ψεις ενδέχεται να μη μπορούν να καλυφθούν με
χρή ση άλλων βιοομοειδών ή πρωτότυπων βιολο -
γικών παραγόντων ελλείψει επιστημονικών δεδο -
μένων. 
• Η εκάστοτε εταιρεία- κάτοχος της εμπορικής

εξουσιοδότησης οφείλει να παρέχει –κατ’ επί -
κληση- στον θεράποντα πληροφορίες σχετικά με
τους μηχανισμούς διασφάλισης των παραπάνω.

9. Επί του παρόντος, και για τους λόγους που προ -
αναφέρθηκαν, η επιβολή ελάχιστου ποσοστού συν -
τα γογράφησης (forced quota) βιοομοειδών επί του
συνόλου της συνταγογράφησης για την εκάστοτε
ένδειξη κρίνεται αδόκιμη και δεν πρέπει να εφαρ -
μό ζεται, τουλάχιστο μέχρι να γίνουν διαθέ σιμα τα
μακροχρόνια δεδομένα για τα βιοομοειδή από
ανεξάρτητες (μη προερχόμενες από φαρμακευτικές
εταιρείες) βάσεις δεδομένων/μητρώα ασθενών.

• Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται
επί του παρόντος στη Δερματολογία αποτελούν
σαφώς πιο πολύπλοκα μόρια (μονοκλωνικά
αντισώματα, πρωτεΐνες σύντηξης, πολυαιθυλενο
γλυκιωμένα τμήματα αντισωμάτων) από άλλα
βιοομοειδή που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά
(π.χ. αυξητική ορμόνη, ερυθροποιητίνη) και, κατά
συνέπεια, η εμπειρία από τη χρήση των τελευ  ταίων
δεν επαρκεί για τη γενίκευση συμπε ρασ μάτων
σχετικών με το παρόμοιο προφίλ ασφάλειας-
αποτελεσματικότητας μεταξύ του πρωτό τυπου
βιολογικού και των βιοομοειδών του (αλλά και
μεταξύ των διαφορετικών βιοομοειδών του ίδιου
πρωτοτύπου). Επομένως, η συγκε κριμένη κατηγο -
ρία των βιολογικών-βιοομοειδών παραγό ντων θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «νέα» και όχι ως
τμήμα της γενικότερης κατηγορίας των «βιοομο -
ειδών» για κάθε ένδειξη.

10. Ο θεράπων οφείλει να είναι ενήμερος για την
τρέχουσα πρακτική της χρήσης των δεδομένων
του πρωτότυπου βιολογικού παράγοντα στην
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
(ΠΧΠ) και στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) του
βιοομοειδούς παράγοντα. 
• Ο θεράπων ιατρός πρέπει να έχει άμεση πρόσ -

βαση στα δεδομένα που αφορούν τον εκά στοτε
βιολο γικό παράγοντα που επιλέγει να συνταγο -
γραφήσει, ο δε χαρακτηρισμός του βιο ομοειδούς
ως «παρόμοιου» και όχι ως «ουσιαστικά όμοιου»
καθιστά προβληματική τη χρήση δεδομένων
αποκλειστικά του πρωτότυπου παράγοντα στην
ΠΧΠ και το ΦΟΧ του βιοομοειδούς φαρμάκου.

• Κατ’ ελάχιστο, στην ΠΧΠ και την ΦΟΧ θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνονται και τα δεδομένα που
αφορούν το βιοομοειδές, με σαφή διάκρισή τους
από τα δεδομένα που προέρχονται από μελέτες
του πρωτότυπου φαρμάκου. 

• Η ΕΔΑΕ αναγνωρίζει ότι η απόφαση για το
περιεχόμενο της ΠΧΠ και του ΦΟΧ λαμβάνεται
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και,
συνεπώς, αλλαγές σε εθνικό επίπεδο δεν είναι
εφικτές, οφείλει ωστόσο να ενημερώσει τα μέλη
της για την προέλευση των δεδομένων που
περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ και το ΦΟΧ των
βιοομοειδών παραγόντων. 

• Ο θεράπων θα πρέπει να ενημερώνει τον ασθενή
σχετικά με την προέλευση των δεδομένων που
περιλαμβάνονται στο ΦΟΧ.

• Η χρήση του EPAR (European Public Assess-
ment Report) από τον θεράποντα για το εκάστοτε
βιοομοειδές ενθαρρύνεται, ωστόσο, για λόγους
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όγκου πληροφορίας, η χρήση του EPAR δεν
μπορεί να υποκαταστήσει την πρακτικότητα της
συνοπτικής πληροφορίας που περιλαμβάνεται
στην ΠΧΠ. 

11. Οι παραπάνω θέσεις θα αναθεωρηθούν σε μελ -
λοντική στιγμή καθώς νέα δεδομένα γίνονται
διαθέσιμα για τη χρήση των βιοομοειδών στις
ενδείξεις που αφορούν τους Δερματολόγους.
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ΕΙΣΑΓΩΓH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η θεραπευτική φαρέτρα της ψωρίασης έχει εμ -
πλου τιστεί την τελευταία δεκαετία με την έλευση νέων
στοχευμένων θεραπειών, των βιολογικών παραγόντων
(τριών antiTNF-α παραγόντων: adalimumab, etaner-
cept, infliximab και ενός antiIL12/23 παράγοντα, του
ustekinumab), οι οποίοι παρουσιάζουν μακροχρόνια

αποτελεσματικότητα, υψηλό προφίλ ασφάλειας και
περιορισμένη τοξικότητα κατά τη χορήγησή τους. Το
πλεονέκτημα των βιολογικών θεραπειών είναι η πολύ
καλή αποτελεσματικότητα τόσο στη ψωρίαση όσο και
στις συννοσηρότητες που σχετίζονται με αυτή καθώς
και ο μειωμένος κίνδυνος για οργανοτοξικότητα, που
συναντούμε με τη χρήση των κλασσικών συστηματικών
θεραπειών. Πιο συγκεκριμένα οι τέσσερις βιολογικοί

Νεότεροι θεραπευτικοί παράγοντες
για την ψωρίαση

Βέργου Θ.
Μούστου Α-Ε.
Αντωνίου Χρ.

Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η βαθύτερη γνώση της παθο-
γένειας της ψωρίασης, οδήγησε στην ανάπτυξη νέων βιολογικών θεραπειών για τη θεραπεία της νόσου,
με αποτέλεσμα την «επανάσταση» στην θεραπευτική της προσέγγιση και διαχείριση. Οι anti-TNFα παρά-
γοντες καθώς και εκείνοι που στοχεύουν την IL12/23, χρησιμοποιούνται ήδη αρκετά χρόνια με πολύ καλά
αποτελέσματα. Στο παρόν άρθρο θα γίνει αναφορά στα νεότερα μόρια που πρόκειται να προσθέσουμε
στη θεραπευτική μας φαρέτρα σύντομα και συγκεκριμένα στους βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν
την IL-17, την IL-23 καθώς και τα λεγόμενα μικρά μόρια, όπως οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 4 και
οι αναστολείς JAK.   

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:1 57-61, 2016

Aνασκόπηση

New Therapeutic Agents for Psoriasis
Vergou Th., Moustou A-E., Antoniou Ch.

During the last decades, inside and deep knowledge of the pathogenesis of pso-
riasis, has led to new therapeutic agents for the treatment of the disease, resulting in a revolutionary and
holistic therapeutic approach.  For many years the anti-TNF agents as well as the agents that target the
IL12/23 pathway, have changed the armamendarium of drugs in the treatment of psoriatic disease with ex-
cellent results. In the present article we will present all available data about new agents that are under de-
velopment for the treatment of psoriasis, like anti-IL17 and anti-IL23 biologics, as well as the small molecules,
like JAK inhibitors and inhibitors of phosphodiesterase-4 (PDE4). 

Summa ry
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παράγοντες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν
επίσημη ένδειξη για χρήση και σε ασθενείς με
ψωριασική αρθρίτιδα, τη πιο συχνή, μέχρι σήμερα,
συνοδό πάθηση της ψωρίασης. Υπάρχουν δεδομένα
στη βιβλιογραφία, κυρίως για τους antiTNF-α
παράγοντες, που συνηγορούν υπέρ της προστατευ -
τικής δράσης αυτών των παραγόντων, σε όλα τα στάδια
της φλεγμονώδους διεργασίας που σχετίζεται με την
ψωρίαση (μείωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων, εμ -
φράγ ματος του μυοκαρδίου, αρθρική καταστροφή).

Η συνεχής κατανόηση και σε βάθος μελέτη των
παθογενετικών μονοπατιών της ψωρίασης  οδηγεί σε
διαρκή παραγωγή νέων βιολογικών θεραπειών (π.χ.
αναστολείς της IL-17, της IL-23, αναστολείς JAK, ανα -
στολείς της φωσφοδιεστεράσης 4).

ΑΝΑΣΤΟΛΕIΣ IL-17 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Secukinumab

Πρόκειται για ένα πλήρως ανθρώπινο αντίσωμα
εκλεκτικό έναντι της IL-17A.1 Το Secukinumab
πρόσφατα έλαβε έγκριση και ενδείκνυται για τη
θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά
πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για
συστηματική θεραπεία. Το δοσολογικό σχήμα είναι:
300 mgr υποδορίως τις εβδομάδες 0, 1, 2, 3, 4 και
κατόπιν 1 φορά μηνιαίως (η κάθε δόση των 300 mg
χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg). Οι
μελέτες βάσει των οποίων το φάρμακο εγκρίθηκε για
τη θεραπεία της ψωρίασης είναι οι ERASURE και
FIXTURE.2 

Στη μελέτη ERASURE (διπλή-τυφλή, φάσης 3)
έγινε σύγκριση 2 διαφορετικών δόσεων του Secuki -
numab (150 και 300 mgr, 1 φορά/εβδομάδα για 5
δόσεις και κατόπιν 1 φορά/μήνα) με placebo. Στην
εβδομάδα 12, το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν
μείωση του PASI κατά τουλάχιστον 75% (PASI 75)
ήταν 81,6% (300 mgr Secukinumab), 71,6% (150
mgr Secukinumab) και 4,5% (placebo). Επιπλέον
90% βελτίωση του PASI εμφάνισε το 59,2% και το
39,1% των ασθενών υπό 300 και 150 mgr Secu -
kinumab, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 1,2% των ασ -
θενών υπό placebo. Σχετικά με το δείκτη IGA 0/1
(πλήρη ή σχεδόν πλήρη κάθαρση ψωρίασης) την
εβδο μάδα 12, τα ποσοστά ήταν 65,3%, 51,2% και
2,4% για τα 300, 150 mgr Secukinumab και το place -
bo αντίστοιχα. 

Στη μελέτη FIXTURE έγινε σύγκριση του Secu -
kinumab (150 και 300 mgr, 1 φορά/εβδομάδα για 5

δόσεις και κατόπιν 1 φορά/μήνα)  με το Etanercept
(50 mgr δις εβδομαδιαίως για 12 εβδομάδες και
κατόπιν 50 mgr, 1 φορά/εβδομάδα) και το placebo.
Σχετικά με το PASI 75 την εβδομάδα 12 τα ποσοστά
των ασθενών που εμφάνισαν βελτίωση στο PASI κατά
τουλάχιστον 75%, ήταν 77,1% (300 mgr Secuk-
inumab), 67% (150 mgr Secukinumab), 44% (etaner -
cept) και 4,9% (placebo). Η ταχύτητα της αντα -
πό κρισης, η οποία μετρήθηκε ως ο μέσος χρόνος
μείωσης κατά 50% του μέσου αρχικού PASI, ήταν
σημαντικά χαμηλότερος για το Secukinumab (3 εβδο-
μάδες για τη δόση των 300 mgr και 3,9 εβδομάδες
για εκείνη των 150 mgr) συγκριτικά με το Etanercept
(7 εβδομάδες). Σε ποσοστό 4,7% και 2,3% των ασθε-
νών αναφέρθηκαν ήπιες λοιμώξεις Candida, στους
ασθενείς υπό Secukinumab (300 και 150 mgr αντί-
στοιχα) και το αντίστοιχο ποσοστό για το Etanercept
ήταν 1,2%. Ουδετεροπενία 3ου βαθμού αναφέρθηκε
στο 1% των ασθενών υπό Secukinumab σε αντίθεση
με 0 περιστατικά στο γκρουπ του Etanercept. Η IL-
17A παίζει καθοριστικό ρόλο στην έμφυτη ανοσία
έναντι της Candida albicans και επίσης σε ορισμένα
μονοπάτια της αιμοποίησης.3 Δεν προκύπτει θέμα
ασφάλειας προς το παρόν από τις μελέτες του
Secukinumab για αυτές τις δυο παραμέτρους. Δεν
παρατηρήθηκαν διαφορές σε άλλα θέματα ασφάλειας
μεταξύ των φαρμάκων (λοιμώξεις, κακοήθειες κα). 

Ixekizumab

Πρόκειται για ένα εξανθρωποποιημένο IgG4
μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της IL-17A. Μελέτη
φάσης 2, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό
φάρμακο, αναφέρει την εβδομάδα 12, μείωση του
PASI κατά τουλάχιστον 75% στο 82,1% των ασθενών
με δόση Ixekizumab 150 mgr, 82,8% με δόση 75
mgr, 76,7% με δόση 25 mgr) έναντι 7,7% με το
placebo (η χορήγηση έγινε τις εβδομάδες 0, 2, 4, 8,
12 και 16).4 Το Ixekizumab συγκρίθηκε και με το
Etanercept (μελέτες φάσης ΙΙΙ UNCOVER 2,3).5 Την
εβδομάδα 12 (μελέτη UNCOVER 2), οι ασθενείς υπο
Ixekizumab πέτυχαν PASI75 σε ποσοστό 90% (χορή-
γηση κάθε 2 εβδομάδες), 78% (χορήγηση κάθε 4
εβδομάδες) σε σύγκριση με 42% υπό etanercept και
2% υπό placebo. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην UNCO-
VER 3 ήταν 87%, 84%, 53% και 7%. 

Brodalumab

Πρόκειται για ένα πλήρως ανθρώπινο αντίσωμα
έναντι του υποδοχέα της IL-17 (IL-17A και IL-17F). Το
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Brodalumab συγκρίθηκε με placebo στα πλαίσια
μελέτης φάσης ΙΙΙ (AMAGINE-1) και τα ποσοστά
ανταπόκρισης PASI 75 την εβδομάδα 12 ήταν 83,3%,
60,3% και 2,7% για δόσεις Brodalumab 210mgr, 140
mgr κάθε 2 εβδομάδες υποδορίως και το placebo,
αντίστοιχα. Στις μελέτες AMAGINE 2 και 3, το Broda -
lumab συγκρίθηκε με το Ustekinumab και εικονικό
φάρμακο αντίστοιχα.6,7 Η ανταπόκριση PASI 75 την
εβδομάδα 12 ήταν 86% και 67% για τις δόσεις Bro-
dalumab 210 mgr και 140 mgr αντίστοιχα, σε
σύγκριση με 70% για το Ustekinumab και 8% για το
placebo (AMAGINE 2). Στη μελέτη AMAGINE 3 τα
αντίστοιχα ποσοστά ήταν 85,1%, 69,2%, 69,3% και
6%. 

Τον 5/2015 διεκόπησαν οι μελέτες του Broda -
lumab για την ψωρίαση σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω
ορισμένων περιστατικών αυτοκτονικού ιδεασμού και
αλλαγής συμπεριφοράς σε ασθενείς που ελάμβαναν
Brodalumab.8 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ IL-23––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tildrakizumab

Πρόκειται για εξανθρωποποιημένο IgG1 μονο -
κλωνικό αντίσωμα που μπλοκάρει την p19 υπομονάδα
της IL-23. Το φάρμακο συγκρίθηκε με placebo στα
πλαίσια μιας μελέτης 2b με πρωτεύον καταληκτικό
σημείο την ανταπόκριση PASI 75 στις 16 εβδομάδες.9

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 5 ομάδες με δόσεις
200, 100, 25, 5 mgr Tildrakizumab ή placebo. Τα
αντίστοιχα ποοσοστά του PASI 75 ήταν 74%, 66%,
64% και 33% για το Tildrakizumab και 4,9% για το
placebo. Η ποιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η
ρινοφαρυγγίτιδα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέ -
λιξη μελέτες φάσης ΙΙΙ.

Guselkumab

Πρόκειται για ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1 αντί -
σωμα έναντι της p19 υπομονάδας της IL-23. Σε μια
διπλή τυφλή μελέτη φάσης Ι, το φάρμακο συγκρίθηκε
με placebo. Χορηγήθηκε μια δόση 10 mgr σε 5 ασθε -
νείς, μια δόση 30 mgr σε 5 ασθενείς, μια δόση 100
mgr σε άλλους 5 και 300 mgr σε 5 άτομα. Χορη -
γήθηκε placebo σε 4 άτομα. Την εβδομάδα 12, τα
ποσο στά PASI75 ήταν 50%, 60%, 60%, 100%, αντί -
στοιχα, για τις 4 δόσεις του guselkumab και 0% για
το placebo.10

Το φάρμακο επίσης συγκρίθηκε με το Adalimumab

στα πλαίσια μιας μελέτης φάσης ΙΙ διάρκειας 52
εβδομάδων. 293 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λά -
βουν Guselkumab: 5 mgr στις εβδομάδες 0 και 4 και
κατόπιν κάθε 12 εβδομάδες, 15 mgr κάθε 8 εβδο -
μάδες, 50 mgr στις εβδομάδες 0 και 4 και κατόπιν
κάθε 12 εβδομάδες, 100 mgr κάθε 8 εβδομάδες ή
200 mgr στις εβδομάδες 0 και 4 και κατόπιν κάθε 12
εβδο μάδες, έως την εβδομάδα 40, ή placebo, ή adali -
mumab (με το εγκεκριμένο σχήμα για την ψωρίαση).
Την εβδομάδα 16, οι ασθενείς της ομάδας του placebo,
ξεκίνησαν να λαμβάνουν guselkumab 100 mgr κάθε 8
εβδομάδες. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η
εκτίμηση του PGA 0 ή 1 την εβδομάδα 16. Τα ποσοστά
επίτευξης PGA 0 ή 1 ήταν 34% στο 5-mg γκρουπ, 61%
στο 15-mg γκρουπ, 79% στο 50-mg γκρουπ, 86% στο
100-mg γκρουπ και 83% στο 200-mg γκρούπ, σε
σύγκριση με 7% στο placebo γκρουπ. Το αντίστοιχο
ποσοστό για την ομάδα του adalimumab ήταν 58%.11

ΜΙΚΡΑ ΜΟΡΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apremilast

Πρόκειται για μικρομοριακό αναστολέα της
φωσφοδιεστεράσης 4. Έχει πρόσφατα λάβει ένδειξη
για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας, ως μονο-
θεραπεία ή σε συνδυασμό με Τροποποιητικά της Νό-
σου Αντιρρευματικά Φάρμακα (DMARDs), σε ενή-
λικες ασθενείς οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση
ή εμφάνισαν μη ανοχή σε προηγούμενη θεραπεία με
DMARD. Επίσης έχει πρόσφατα λάβει ένδειξη για τη
θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής χρόνιας κατά
πλάκας ψωρίασης σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι δεν
ανταποκρίθηκαν, ή έχουν κάποια αντένδειξη, ή
εμφάνισαν μη ανοχή σε άλλη συστημική θεραπεία,
συμπεριλαμβανομένης της κυκλοσπορίνης, της μεθο-
τρεξάτης ή του ψωραλενίου και της υπεριώδους ακτι-
νοβολίας Α (PUVA).  

Το δοσολογικό σχήμα είναι 30 mgr δις ημερησίως
(από το στόμα) με δοσολογικό σχήμα τιτλοποίησης
όπως φαίνεται στον πίνακα 1.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της απρε -
μιλάστης στην ψωρίαση, αξιολογήθηκαν σε δύο
πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγ -
χό μενες με εικονικό φάρμακο μελέτες (Μελέτες
ESTEEM 1 και ESTEEM 2).12,13 Σε αμφότερες τις μελέ -
τες, οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 2:1 σε 30 mg
απρεμιλάστης δις ημερησίως ή εικονικό φάρμακο για
16 εβδομάδες (ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο
φάση) και από τις Εβδομάδες 16-32, όλοι οι ασθενείς
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λάμβαναν 30 mg απρεμιλάστης BID (φάση συντή -
ρησης). Σε αμφότερες τις μελέτες, το πρωτεύον τελικό
σημείο ήταν το ποσοστό των ασθενών στους οποίους
επετεύχθη ανταπόκριση PASI-75 την Εβδομάδα 16. Το
κύριο δευτερεύον τελικό σημείο ήταν το ποσοστό των
ασθενών στους οποίους επετεύχθη βαθμολογία της
sPGA πλήρους εξαφάνισης (0) ή ελάχιστης νόσου (1)
την Εβδομάδα 16. Στον πίνακα 2 φαίνονται τα απο -
τελέσματα σχετικά με το PASI-75 και τις υπόλοιπες πα -
ρα μέτρους, όπως αναφέρονται στο SPC του φαρ μάκου.

ΑΝΑΣΤΟΛΕIΣ JΑΚ –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tofacitinib

Πρόκειται για μικρομοριακό αναστολέα Jακ-1/Jακ-
3. Οι κινάσες Janus είναι μια οικογένεια ενδοκυτ τά -
ριων τυροσινικών κινασών που συνδέουν διάφορους

υποδοχείς με τα ενδοκυττάρια μονοπάτια. Υπάρχουν
4 μέλη στην οικογένεια Jακ: Jακ-1, Jακ-2, Jακ-3 και
τυροσινική κινάση 2. 

Δυο μελέτες φάσης ΙΙΙ έχουν εξετάσει την απο -
τελεσματικότητα του tofacitinib συγκριτικά με το place -
bo, για μέτρια προς σοβαρή ψωρίαση κατά πλά κας.14

Σχετικά με την επίτευξη PASI75 την εβδομά δα 16,
59,4%, 43,1% και 8,9% ήταν τα ποσοστά για δόσεις
tofacitinib 10 mgr bid, 5 mgr bid και placebo, αντί -
στοιχα. Σχετικά με την ανταπόκριση PGA καθάρση ή
σχε δόν κάθαρση (0 ή 1), τα αντίστοιχα ποσοστά είναι
59,1%, 44% και 10%. 

Το tofacitinib συγκρίθηκε και με το etanercept από
την ομάδα του Bachelet και συνεργάτες. Η αποτελε -
σμα τικότητα σχετικά με το PASI-75 την εβδομάδα 12
ήταν 63,6% για το tofacitinib 10 mgr δις ημερησίως,
58,8% για το etanercept 50 mgr δις εβδομαδιαίως,
39,5% για το tofacitinib 5 mgr δις ημερησίως και
5,6% για το εικονικό φάρμακο.15
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Πολλά νέα φάρμακα βρίσκονται υπό εξέλιξη για τη
θεραπεία της ψωρίασης. Στο παρόν άρθρο έγινε ανα -
φορά μόνο σε φάρμακα τα οποία είτε μόλις πρόσ φατα
εγκρίθηκαν για τη θεραπεία της ψωρίασης, είτε
βρίσκονται σε επίπεδο μελετών φάσης ΙΙΙ. Παρα -
μένουν πολλά ακόμη να αποδειχθούν για όλους αυ -
τούς τους παράγοντες, τόσο σε επίπεδο ανταπό κρισης
στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, όσο και σε επίπεδο
ασφάλειας. 
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η παθοφυσιολογία της ψωρίασης δεν έχει ακόμη
πλήρως διευκρινιστεί παρόλο που έχουν γίνει σημαν-
τικά βήματα. Γενικά θεωρείται φλεγμονώδης νόσος
ανόσου αιτιολογίας που οφείλεται σε γενετική προ-
διάθεση. Η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων (Τh-
1, Th-17, Th-22) και η παραγωγή κυτοκινών, όπως
ιντερφερόνη-γ, TNF-a, IL-17, IL-22, IL-23 παίζουν κεν-
τρικό ρόλο στην παθογένεση της νόσου.1 Οι κυτοκίνες
αυτές με τη σειρά τους ενεργοποιούν τα κερατι-
νοκύτταρα και φλεγμονώδη κύτταρα με αποτέλεσμα
την υπερπλασία της επιδερμίδας, την αύξηση των κε-
ρατινοκυττάρων και την παράταση της ζωής τους και
έτσι προκαλούνται οι βλάβες της νόσου.1,2

Η γενετική προδιάθεση της νόσου είναι πέρα από

κάθε αμφισβήτηση. Η πιθανότητα να εκδηλώσει κά-
ποιος ψωρίαση πενταπλασιάζεται αν ένας συγγενής
πρώτου βαθμού πάσχει από ψωρίαση και έχει διαπι-
στωθεί ότι μεγάλο ποσοστό των παιδιών με ψωρίαση
έχουν οικογενειακό ιστορικό ψωρίασης σε κάποιο
συγγενή πρώτου βαθμού.3-5 Επιπλέον μονοζυγωτικοί
δίδυμοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν
και οι δύο ψωρίαση από ότι οι διζυγωτικοί.4 Οι περ-
ιοχές του χρωμοσώματος PSOR1 και PSOR10 έχουν
συσχετιστεί με τη νόσο και υπάρχει ισχυρή συσχέτιση
με την άλληλο HLA-Cw6 και την εκδήλωση της νόσου
σε νεαρή ηλικία.1,6 Ιδιαίτερα παιδιά με την άλληλο
HLA-Cw*0602 παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για
σταγονοειδή ψωρίαση.7 Επιπλέον, μεταλλάξεις του γο-
νιδίου GARD14 έχουν συσχετιστεί με την εκδήλωση
της νόσου.8 Διάφορες άλλες γονιδιακές περιοχές που

Παιδική ψωρίαση

Στεφανάκη Χ. Παιδοδερματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Η ψωρίαση στα παιδιά γίνεται ολοένα και συχνότερη και προσβάλλει ακόμη και
πολύ μικρές ηλικίες. Η κλινική εικόνα της παιδικής ψωρίασης παρουσιάζει αρκετές διαφορές από αυτή των
ενηλίκων με πιο συχνή την προσβολή των βλεφάρων, της περιστοματικής περιοχής και των μηρογεν-
νητικών πτυχών και αρκετά συχνή τη σταγονοειδή μορφή. Συνήθως η ψωρίαση στα παιδιά ανταποκρίνεται
καλά στην τοπική θεραπεία, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθούν
συστηματικά φάρμακα. 
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Aνασκόπηση

The incidence of psoriasis in children is increasing and even very young cgildren
may be affected. The clinical presentation of pediatric psoriasis has some unique features different from pso-
riasis in adults such as the eyelid, perioral and diaper area involvement and the common guttate form. In
most of the cases pediatric psoriasis responds well to topical treatments, however there are cases where sys-
temic medication has to be administered.  
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κωδικοποιούν τις εμπλεκόμενες με την ψωρίαση ιντε-
ρλευκίνες έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την εμφά-
νιση της νόσου.2 Πιο συγκεκριμένα γονίδια που
κωδικοποιούν τους παράγοντες IL13, IL4, THFAIP3,
IL23A, IL23R, IL28RA, REL, IFIH1, ERAP,
TRAF3IP2, NFKBIA, TYK2, ZNF313, NOS2, FBXL19
και NFKBIA έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με τη νόσο
στους Ευρωπαίους, ενώ HLA-C, IL12B, LCE3D,
ERAP1, TNIP1, PTTG1, CSMD1, GJB2, SERPINB8, και
ZNF816A στους Κινέζους.9,10

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση αποτελεί μια συχνή νόσο που μπορεί
να προσβάλλει ασθενείς κάθε ηλικίας. Η παγκόσμια
επίπτωση της ψωρίασης υπολογίζεται στο 4% με
διακύμανση μεταξύ 0-8.5% ανάλογα με τον πληθυ-
σμό.11,12 Στα παιδιά η επίπτωση είναι χαμηλή στις μι-
κρές ηλικίες περίπου 0.71%, αλλά αυξάνεται με την
αύξηση της ηλικίας και φτάνει στο 1.2% στην ηλικία
των 18 ετών.13 Η νόσος γίνεται ολοένα και συχνότερη
και η συχνότητα της έχει διπλασιαστεί τόσο στα παιδιά
όσο και στους ενήλικες μετά το 1970.12 Περίπου το
1/3 των ασθενών εκδηλώνουν τη νόσο στην παιδική
ηλικία με μέση ηλικία διάγνωσης τα 10 έτη.1,12 Ενώ οι
περιπτώσεις της συγγενούς ψωρίασης είναι εξαιρετικά
σπάνιες, περίπου 27% των παιδιών με ψωρίαση έχουν
εκδηλώσεις της νόσου πριν από το 2ο έτος της ζωής.5

Η νόσος εκδηλώνεται με την ίδια συχνότητα τόσο στα
αγόρια όσο και στα κορίτσια.5,12

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ––––––––––––––––

Η ψωρίαση στα παιδιά μπορεί  να πυροδοτηθεί από
διάφορους παράγοντες όπως το τραύμα, το στρες, οι
λοιμώξεις, κυρίως στρεπτοκοκκικές και επιπλέον
σχετίζεται με την παχυσαρκία.12,14,15 Ο τραυματισμός
του δέρματος με το ξύσιμο, τα χτυπήματα ή την έντονη
τριβή μπορεί να συμβάλλει στην έναρξη της νόσου και
στις εξάρσεις.1,16 Ο στρεπτόκοκκος μέσω υπεραντιγό-
νων προκαλεί την παραγωγή φλεγμονωδών κυτοκινών
και έτσι συμβάλλει στην εμφάνιση της νόσου. Παρόλα
αυτά μία πρόσφατη Cochrane ανάλυση έδειξε ότι δεν
ωφελεί στην αντιμετώπιση της ψωρίασης η αναζήτηση,
η θεραπεία μιας στρεπτοκοκκικής λοίμωξης καθώς και
η προληπτική αμυγδαλεκτομή.17 Αξίζει βεβαίως να
σημειωθεί ότι αυτή η ανάλυση βασιζόταν σε περιορι-
σμένα κλινικά στοιχεία. 

Ο ρόλος της παχυσαρκίας στην εμφάνιση της

ψωρίασης έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα στους ενήλικες,
αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελεί παράγοντα κιν -
δύ νου και για την παιδιατρική ψωρίαση.12,15,18,19 Η
αύξηση των ποσοστών της παιδικής ψωρίασης μπορεί
εξάλλου να εξηγηθεί από την αλματώδη αύξηση των
ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας. 

Ενώ η χορήγηση κάποιων φαρμάκων στους ενήλι-
κες, όπως των ανθελονοσιακών, του λιθίου, των  α -
λάτων χρυσού και των β- αναστολέων, πυροδοτεί την
εμφάνιση της ψωρίασης, κάτι τέτοιο δεν έχει απο-
δειχθεί στα παιδιά. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –––––––––––––––––––––

Η μορφή που παίρνει η ψωρίαση στα παιδιά εξα-
ρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία του παιδιού.
Άλλη μορφή θα πάρει η ψωρίαση σε ένα βρέφος και
άλλη σε ένα παιδί 10 ετών. Επιπλέον, η ψωρίαση στα
παιδιά παρουσιάζει αρκετές διαφορές από των εν-
ηλίκων. 

Ο κλασσικός τύπος της ψωρίασης κατά πλάκας
είναι ο συχνότερος στα παιδιά όπως και στους ενήλι-
κες και αφορά το 34-84% των παιδιών με ψωρία -
ση.12,16,20 Συνήθως η μορφή αυτή αφορά τις με  γα λύτερες
ηλικίες.1 Όπως είναι γνωστό η ψωρίαση κατά πλάκας
κλασσικά εμφανίζεται με σαφώς περιγεγραμμένες ερ-
υθηματoλεπιδώδεις πλάκες με τα χαρακτηριστικά αργ-
υρόχρωα λέπια. Η απομάκρυνση του λεπιού προκαλεί
στικτή αιμορραγία (σημείο Auspitz). Κυρίως προ-
σβάλλονται οι αγκώνες, τα γόνατα, αλλά βλάβες μπο-
ρεί να παρατηρηθούν και στον κορμό και στο τριχωτό.
Οι πλάκες μπορεί να λεπτότερες από ότι των ενηλίκων
και αυτό μπορεί να δυσκολεύει μερικές φορές στη
διάγνωση.5,21 Λιγότερο συχνά οι πλάκες μπορεί να
έχουν περιθυλακική εντόπιση ή δακτυλιοειδή μορ -
φή.21 Η εντόπιση στο τριχωτό είναι εξαιρετικά συχνή
στα παιδιά και στο 50% μπορεί να αποτελεί και τη
μόνη θέση προσβολής και της έναρξης της νό -
σου.5,12,16,22 Ο βαθμός της απολέπισης στο τριχωτό
μπο ρεί να ποικίλει από διάχυτο λιπαρό λέπι τύπου
σμηγματορροϊκής δερματίτιδας, μέχρι σαφώς περιγε-
γραμμένες έντονα λεπιδώδεις πλάκες κυρίως στα όρια
του τριχωτού (ινιακή χώρα και πρόσθια γραμμή). Σε ορ-
ισμένες περιπτώσεις το λέπι περιβάλλει και συνενώνει
τις τρίχες (tinea amianticea) (Εικόνα 1) με αποτέλεσμα
παροδική αλωπεκία που αποκαθίσταται με τη θεραπεία. 

Άλλη συχνή θέση προσβολής στα παιδιά είναι το
πρόσωπο, σε αντίθεση με τους ενήλικες5,16,22 (Εικόνα
2). Ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες μπορεί να παρα -
τηρηθούν στα βλέφαρα και περιστοματικά. 
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Ο δεύτερος συχνότερος τύπος της ψωρίασης στα
παιδιά είναι η σταγονοειδής μορφή και αφορά το 15-
30% των παιδιών με ψωρίαση.1,4,12 Η μορφή αυτή εμφ-
ανίζεται ξαφνικά, συνήθως μετά από στρεπτοκοκκική
αμυγδαλίτιδα ή πρωκτίτιδα, με μικρές ερυθηματοβ-
λατιδώδεις λεπιδώδεις βλάβες έως 1 εκ στον κορμό,
στα άκρα και στο πρόσωπο.1 Μπορεί να υπο χωρήσει
αυτόματα μετά από 3-4 εβδομάδες αν και μερικά παι-
διά στη συνέχεια παρουσιάζουν την κλασσική μορφή
κατά πλάκας.1,4

Η ανάστροφη ψωρίαση όπου χαρακτηριστικά προ-
σβάλλονται οι πτυχές είναι συχνή στα παιδιά, ιδίως
κατά τη βρεφική ηλικία, όπου κυρίως προσβάλλεται
η περιοχή που καλύπτεται από την πάνα. Παρατη -

ρούνται σαφώς περιγεγραμμένες ερυθηματώδεις πλά-
κες, συχνά με διαβροχή, στις μηρογεννητικές πτυχές
και στο εφήβαιο, ενώ χαρακτηριστική είναι η προ-
σβολή του βάθους της πτυχής σημείο που βοηθά στη
διάκριση από το παράτριμμα (Εικόνα 3). Η συμμε-
τοχή των πτυχών είναι συχνή και στα μεγαλύτερα παι-
διά, όπου τυπικά απουσιάζει η απολέπιση.1

Αν και η προσβολή των ονύχων στα παιδιά δεν πα-
ρατηρείται τόσο συχνά όσο στους ενήλικες μπορεί να
αφορά μέχρι το 40% των παιδιών.1,23 Στα νύχια πα -
ρατηρούνται συνήθως βοθρία, αλλά μπορεί να εμφα-
νιστούν και ονυχόλυση, υπωνύχια υπερκεράτωση και
δυσχρωμία των ονύχων (σταγόνα ελαίου).16

Συμμετοχή των βλεννογόνων μπορεί να παρατηρ-
ηθεί με γεωγραφική γλώσσα, διαβρώσεις στόματος, και
ερυθηματώδεις κηλίδες στο στόμα ή στη γεννητική πε-
ριοχή αν και είναι ασυνήθιστη.16

Οι σοβαρές μορφές ψωρίασης όπως η φλυκται -
νώδης και η ερυθροδερμική είναι σπάνιες στα παιδιά.
Στη φλυκταινώδη μορφή συνυπάρχουν και συστημα-
τικά συμπτώματα όπως πυρετός και κακουχία.   

Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η ψωρίαση στα
παιδιά συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––

Παρόλο που η ψωρίαση προσβάλλει κατά κύριο
λόγο το δέρμα, νεώτερα στοιχεία δείχνουν ότι οι ασθε -
νείς μπορεί να παρουσιάσουν και άλλα προβλήματα
στα πλαίσια της νόσου, ακόμη και τα παιδιά. Καθώς η
ψωρίαση είναι κατά κύριο λόγο φλεγμονώδης νόσος

ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΩΡΙΑΣΗ
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Eικόνα 1 – Πλάκες με έντονη απολέπιση που στραγγαλίζουν
και περιβάλλουν τις τρίχες στο τριχωτό ενός κοριτσιού.

Eικόνα 2 – Ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες με λεπτή απολέ-
πιση προσώπου και άνω τμήματος του κορμού σε ένα
βρέφος. 

Eικόνα 3 – Ερυθηματώδεις και εν μέρει λεπιδώδεις πλάκες
μηρογεννητικών πτυχών όπου τυπικά προσβάλλεται το
βάθος της πτυχής. 
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ανόσου αιτιολογίας, αυτή η χρόνια χαμηλού βαθμού
φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε άλλες εκδηλώ σεις.24

Τα παιδιά με ψωρίαση έχουν διπλάσια πιθανότητα
να εμφανίσουν συννοσηρότητες όπως υπερλιπιδαιμία,
παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη και υπέρταση, ενώ
τριπλάσια έως τετραπλάσια πιθανότητα για νόσο
Crohn.13,25 Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι μετά από
διόρ θωση του βάρους και της μάζας σώματος, πάλι τα
ποσοστά διαταραχής λιπιδίων και μεταβολικού συν δρό -
μου παραμένουν υψηλά.26,27 Τα παιδιά με ψω ρίαση με
μεταβολικό σύνδρομο βρίσκονται σε αυ  ξη μένο κίνδυνο
για καρδιαγγειακή νόσο στη μελ λο ντι κή τους ζωή. 

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ––––––––––––––––––––––––––

Το ποσοστό των παιδιών με ψωριασική αρθρίτιδα
είναι άγνωστο. Θεωρείται ότι γενικά οι δερματικές
εκδηλώσεις προηγούνται των εκδηλώσεων στις αρθρώ -
σεις κατά μία δεκαετία, αλλά στο 15% των ασθενών
συμβαίνει το αντίστροφο. Η ψωριασική αρθρίτιδα
στην πλειονότητα των περιπτώσεων εμφανίζεται
μεταξύ 9-12 ετών.1,28 Τα περισσότερα παιδιά εμφανί -
ζουν ολιγοαρθρίτιδα με πιο συνηθισμένη την προσ -
βολή των μικρών αρθρώσεων των χεριών και των
ποδιών. Τα δάκτυλα μπορεί να πάρουν την χαρακτη -
ριστική όψη του λουκάνικου. Πρόσφατες μελέτες
δείχνουν ότι τα παιδιά με ψωριασική αρθρίτιδα απο -
τελούν μία ετερογενή ομάδα, μεταξύ των οποίων δια -
κρίνονται δύο υποομάδες. Η πρώτη αφορά τα
με γα λύτερα παιδιά, στην πλειονότητα αγόρια, με σπον -
δυ λαρθρίτιδα, ενώ η δεύτερη τα μικρότερα παιδιά,
κυρίως  κορίτσια, με την χαρακτηριστική προσ βο λή
των μικρών αρθρώσεων.29,30 Η ψωριασική αρθρίτιδα
μπορεί να αποτελεί ένδειξη πιο επιθετικής αγωγής,
αλλά στα παιδιά γενικότερα έχει καλή πρόγνωση.1

ΔΙΑΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η διάγνωση της νόσου βασίζεται στην χαρα κτηριστική
κλινική εικόνα αλλά σε αμφίβολες περι πτώ σεις η
ιστολογική εικόνα είναι χαρακτη ρι στική. Ιστο λογικά
παρατηρούνται ακάνθωση, παρα κε ράτωση, απουσία
κοκκώδους στιβάδας, επιμήκυνση των θηλών του
χορίου, οίδημα του θηλώδους χορίου και διάταση των
αγγείων, περιαγγειακή λεμφο κυτ ταρική διήθηση και
τα τυπικά μικροαποστημάτια Munro. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ––––––––––––––––––––––

Δεν απαιτούνται ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις
στα παιδιά με ψωρίαση. Παρόλα αυτά αν εμφανίζουν
τη σταγονοειδή μορφή πρέπει να αναζητείται πιθανή
εστία στρεπτοκοκκικής λοίμωξης με καλλιέργεια. Στη
σπάνια περίπτωση της ερυθροδερμικής μορφής απαι-
τείται γενική αίματος και βιοχημικός έλεγχος, καθώς
μπορεί να υπάρχει λευκοκυττάρωση, διαταραχή ηλεκ-
τρολυτών, καθώς και διαταραχή της νεφρικής και ηπα-
τικής λειτουργίας. 

Αν ένα παιδί με ψωρίαση πάσχει από αρθρίτιδα
απαιτείται ΤΚΕ, CRP και ρευματοειδής παράγοντας.
Επίσης πρέπει να ελεγχθούν ακτινολογικά οι πάσχου-
σες αρθρώσεις, ώστε να διαπιστωθούν οι βλάβες της
ψωριασικής αρθρίτιδας: μείωση του αρθρικού δια-
στήματος, διαβρώσεις αρθρώσεων και οίδημα γύρω
από την άρθρωση. 

Καλό είναι να ελέγχεται το βάρος και το ύψος του
παιδιού και αν υπάρχει υποψία μεταβολικού συνδρό-
μου πρέπει να εκτιμηθούν τα λιπίδια και το σάκχαρο
του αίματος καθώς και η αρτηριακή πίεση. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Καταρχήν πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς και τα
παιδιά ότι δεν υπάρχει ίαση της νόσου και ότι όλες οι
θεραπευτικές αγωγές στοχεύουν στην ύφεση της
νόσου. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές θερα-
πευτικές επιλογές: τοπικές θεραπείες, φωτοθεραπεία,
συστηματικά χορηγούμενα φάρμακα (Πίνακας 1).
Είναι σημαντικό να αντιληφθεί το παιδί και οι γονείς
ότι ο στόχος πολλές φορές δεν είναι 100% αποδρομή
των βλαβών αλλά μια σημαντική βελτίωση.     

Η επιλογή της θεραπείας βασίζεται κυρίως στη βα-
ρύτητα της ψωρίασης (ήπια, μέτρια, σοβαρή) αλλά και
στον τύπο της ψωρίασης και ποιες θέσεις του σώμα-
τος προσβάλλει. Για ήπια έως και μέτρια νόσο συ -

Χ. Στεφανάκη
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Ιδιαιτερότητες της παιδικής ψωρίασης

• Πλάκες λεπτότερες, με ηπιότερη απολέπιση 
• Μπορεί να παρατηρηθεί περιθυλακική εντόπιση

των βλαβών
• Μπορεί να παρατηρηθεί δακτυλιοειδής εικόνα στις

βλάβες 
• Tinea amianticea 
• Συχνή η προσβολή του προσώπου (βλέφαρα και περι-

στοματικά)
• Συχνή η σταγονοειδής μορφή 
• Ανάστροφη ψωρίαση (diaper psoriasis) στα βρέφη 
• Σπανιότατες οι σοβαρές μορφές ψωρίασης (φλυ κται -

νώδης και ερυθροδερμική) 
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νήθως αρκεί η τοπική αγωγή, ενώ για σοβαρή νόσο
συ νήθως απαιτείται συστηματική αγωγή. Αρκετά συ -
χνά δεν χορηγούμε μόνο ένα τοπικό παράγοντα, αλλά
προτείνουμε συνδυασμούς ώστε να πετύχουμε το κα -
λύτερο αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή τοξικότ-
ητα. Το έκδοχο της τοπικής αγωγής παίζει επίσης
πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς οι αλοιφές είναι πιο απο-
τελεσματικές από τις κρέμες και τις λοσιόν. 

Όποια θεραπεία και να προταθεί δεν πρέπει να
ξεχνούμε την ψυχολογική ενίσχυση των μικρών ασθε -
νών. Η ποιότητα ζωής των παιδιών με ψωρίαση επη ρε -
ά ζεται συχνά λόγω της εμφάνισης των βλαβών της
ψωρίασης στο δέρμα και του κοινωνικού στίγματος
που προκαλείται.31,32 Τα παιδιά με ψωρίαση έχουν πιο
πολλές πιθανότητας να αναπτύξουν αγχώδη διατα ραχή
και κατάθλιψη.33,34

Δυστυχώς τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία είναι
πτωχά και λείπουν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με-
λέτες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα
και την ασφάλεια των διαφόρων θεραπειών της ψωρία-
σης στα παιδιά. Οι προτεινόμενες αγωγές περισσότερο
βασίζονται στην εμπειρία στους ενήλικες και σε
συστάσεις ειδικών στην θεραπεία της νόσου. 

Όλες οι θεραπευτικές επιλογές για την ψωρίαση
των παιδιών αναφέρονται στον Πίνακα 2, καθώς και
οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκύψουν. 

ΤΟΠΙΚH ΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κορτικοστεροειδή 

Μία αναδρομική μελέτη στις ΗΠΑ έδειξε ότι τα
συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι τα το-
πικά κορτικοστεροειδή.35 Τα τοπικά κορτικοστερο-
ειδή είναι πρώτης γραμμής θεραπεία για την παιδική
ψωρίαση. Λειτουργούν με αντιφλεγμονώδη τρόπο,
αναστέλλουν τον υπέρμετρο πολλαπλασιασμό των κε-
ρατινοκυττάρων και μειώνουν τον κνησμό, την απολέ-
πιση και το ερύθημα. Η αποτελεσματικότητα τους έχει
αποδειχθεί σε πλειάδα μελετών, αλλά δυστυχώς όχι
στα παιδιά. Μόνο δύο μελέτες εξετάζουν την αποτε-
λεσματικότητα των τοπικών κορτικοστεροειδών, η
πρώτη της halobetasol 0.05% cream και η δεύτερη της
clobetasol 0.05% emulsion, στα παιδιά.36,37

Γενικά στα παιδιά αποφεύγουμε τη χρήση πολύ
ισχυρών κορτικοστεροειδών, καθώς υπάρχει ο κίνδυ -
νος της ατροφίας του δέρματος, των ευρυαγγειών, των
ραγάδων και της συστηματικής απορρόφησης, εφόσον
εφαρμοστούν σε μεγάλη επιφάνεια. Επίσης η χρήση
τους καλό θα ήταν να είναι διαλείπουσα και όχι

συνεχόμενη για να μειωθούν οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες και η πιθανότητα της αντοχής από τη χρήση
τους. Στο πρόσωπο και στις πτυχές πρέπει να χρησι-
μοποιούνται ήπια κορτικοστεροειδή, καθώς οι θέσεις
αυτές είναι πιο ευαίσθητες.     

Aνάλογα της βιταμίνης D – καλσιποτριένη,
καλσιτριόλη

Τα τοπικά ανάλογα της βιταμίνης D αναστέλλουν
τον υπερβολικό πολλαπλασιασμό των κερατινοκ-
υττάρων. Συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
τα τοπικά κορτικοστεροειδή για καλύτερα αποτελέ-
σματα. Κυκλοφορούν υπό τη μορφή κρέμας, oint,
lotion. Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα,
γι αυτό και δεν χρησιμοποιούνται στο πρόσωπο και
στις πτυχές. Επιπλέον μπορεί να προκύψει υπερα-
σβεστιαιμία από την υπέρμετρη χρήση τους και γι’
αυτό στους ενήλικες η χρήση τους περιορίζεται σε
100γρ την εβδομάδα, αλλά στα παιδιά τα δεδομένα
δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα. Αν η χρήση τους πε -
ριορίζεται σε 45gr/m2/εβδομάδα είναι ασφαλής.38

Αν υπάρχουν υπόνοιες συστηματικής απορρόφησης
και ανεπιθύμητων ενεργειών, καλό είναι να ελέγχεται
η 1,25 dihydroxyvitamin D, το ασβέστιο και ο φώσφο -
ρος.16

Μελέτες στα παιδιά έχουν αποδείξει την αποτελε-
σματικότητα των τοπικών αναστολέων της καλσινευ -
ρίνης στα παιδιά και θεωρούνται πρώτης γραμμής
θεραπεία για την αντιμετώπιση της ήπιας έως μέτριας
ψωρίασης.38-45   

Τοπικοί αναστολείς της καλσινευρίνης
 (τακρόλιμους- πιμεκρόλιμους) 

Οι τοπικοί αναστολείς της καλσινευρίνης έχουν έγ-
κριση για την θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας στα
παιδιά. Δρουν με αντιφλεγμονώδη τρόπο αναστέλ-
λοντας την ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων μέσω
αναστολής της καλσινευρίνης. Είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μοι στη θεραπεία της ψωρίασης σε θέσεις ευαίσθητες,
όπως το πρόσωπο και οι πτυχές όπου τα τοπικά κορ-
τικοστεροειδή μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα
και μια σειρά μελετών έχουν αποδείξει την αποτελε-
σματικότητα τους στις θέσεις αυτές.46-50 

Μπορεί να προκαλέσουν καύσος κατά την εφαρ-
μογή τους και υπάρχει η γνωστή προειδοποίηση που
συνοδεύει τους παράγοντες αυτούς, σχετικά με τη πι -
θα νότητα ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος και λε-
μφώματος μετά από τη χρήση τους. Ολοένα όμως και
περισσότερα δεδομένα συρρέουν στην ατοπική δερ-
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ματίτιδα σχετικά με την ασφάλεια αυτών των παρ-
αγόντων. (7,  Eichenefield et al. J Am Acad Dermatol
2014; 71:116) Μελέτη σε 293.253 ασθενείς έδειξε
αυξημένα ποσοστά λεμφώματος σε ασθενείς με σο-
βαρό έκζεμα και όχι σαν αποτέλεσμα της χρήσης το-
πικών αναστολέων της καλσινευρίνης.51

Κερατολυτικά 

Τα τοπικά κερατολυτικά περιλαμβάνουν το σαλυ -
κιλικό οξύ, την ουρία και το λακτικό οξύ. Είναι
ιδιαίτερα χρήσιμα σαν επικουρικές θεραπείες και
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να αφαιρέσουν

Χ. Στεφανάκη

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏÃ É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ
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Θεραπευτικές επιλογές για την παιδική ψωρίαση και οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους

Ήπια ψωρίαση 
Παράγοντας Ανεπιθύμητες Ενέργειες Σχόλια 

Τοπικά κορτικοστεροειδή Ατροφία, ραγάδες, θυλακίτις, ευρυαγγείες, Ήπια για τη θεραπεία προσώπου και 
καταστολή άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης πτυχών 

Μέτριας ισχύος για άλλες θέσεις 

Ανάλογα της βιταμίνης D Καύσος, υπερκαλσιαιμία Όχι στο πρόσωπο ή πτυχές 
Όχι >45mg/εβδομάδα 

Πίσσα Ερεθισμός, θυλακίτις, φωτοευαισθησία 2ης γραμμής θεραπεία 
? καρκίνος

Ανθραλίνη Ερεθισμός, βαφή δέρματος και ρούχων 2ης γραμμής για παχιές πλάκες 

Ταζαροτένη Ερεθισμός 2ης γραμμής 
Παχιές πλάκες και ιδίως νύχια 

Μέτρια- Σοβαρή ψωρίαση 
Παράγοντας Ανεπιθύμητες Ενέργειες Σχόλια 

Φωτοθεραπεία Έγκαυμα, καταρράκτης, καρκίνος του 1η επιλογή σε επίμονη, υποτροπιάζουσα 
δέρματος νόσο

Μεθοτρεξάτη Ηπατοτοξικότητα, πνευμονική ίνωση, Δόση 0.2-0.7mg/kg
μυελοτοξικότητα FBC, LFTS, U+E ανά εβδομάδα για 2-4

εβδομάδες, μετά ανά 2 εβδομάδες για 1
μήνα, μετά ανά 2μηνο 

Ρετινοειδή Υπερλιπιδαιμία, αύξηση ηπατικών ενζύμων, Δόση 0.5-1mg/kgr
οστικές διαταραχές, ξηρότητα LFTS, U+E, λιπίδια 1 μήνα μετά και ανά

2-3 μήνες 
Ακτινογραφίες άκρων και ΣΣ ανά έτος 

Κυκλοσπορίνη Νεφροτοξικότητα, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, Δόση 3-5 mg/kg
λεμφώματα, καρκίνοι Κάθε 2 εβδομάδες ΑΠ και U+E, FBC, LFTS,

UA, Mg, K για 1-2 μήνες μετά ανά μήνα 

Etanercept Λοιμώξεις, λεμφώματα , απομυελινωτικές Δόση 0.8mg/kg SC ανά εβδομάδα ή 
νόσοι 0.4mg/kg δύο φορές/εβδομάδα  

Έγκριση για παιδιά > 6 ετών

Adalimumab Λοιμώξεις, καρκίνοι, λεμφώματα, απομυελι- Έγκριση για παιδιά και εφήβους από την
νωτικές νόσοι ηλικία των 4 ετών και άνω

Infliximab Λοιμώξεις, καρκίνοι, λεμφώματα, απομυελι- Δόση 3-5mg/kg, όχι έγκριση 
νωτικές νόσοι

Ustekimumab Λοιμώξεις, ? καρκίνοι ? λεμφώματα Δόση 0.75 mg/kg [≤60 kg], 45 mg [>60-
≤100 kg], 90 mg [>100 kg]) έφηβοι 

FBC: γενική αίματος LFTS:  ηπατικές δοκιμασίες, U+E: ουρία, κρεατινίνη, Να, Κ, UA: ουρικό οξύ, ΑΠ: αρτηριακή πίεση 

Ð
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το παχύ λέπι των βλαβών της ψωρίασης. Συνήθως
συνδυάζονται με άλλες τοπικές θεραπείες, κυρίως το-
πικά κορτικοστεροειδή. 

Η χρήση του σαλυκιλικού οξέως δεν συστήνεται
στα παιδιά κάτω των 2 ετών και ιδιαίτερα στα βρέφη,
καθώς η απορρόφηση του μπορεί να οδηγήσει σε
σαλυ κυλισμό με ολέθριες συνέπειες.16  

Πίσσα (coal tar)

Η πίσσα είναι παράγωγο της επεξεργασίας των πε-
τρελοειδών και χρησιμοποιείται σε δερματολογικές
παθήσεις για περισσότερα από 150 χρόνια, λόγω της
δράσης της στη μείωση του πολλαπλασιασμού των κε-
ρατινοκυττάρων και της αντικνησμώδους δράσης της.16

Βασικό μειονέκτημα της είναι ότι έχει έντονη οσμή και
ότι λερώνει τα ρούχα. Πιο εξελιγμένο παράγωγο είναι
το liquor carbonis detergens που η χρήση του είναι
πιο αποδεκτή, αλλά έχει μειωμένη αποτελεσματικό -
τητα. Η πίσσα χρησιμοποιείται σε περιεκτικότητες 0.5-
5%, ενώ υψηλότερες περιεκτικότητες θεωρούνται καρ -
κι  νο γόνες. Σε συνδυασμό με φωτοθεραπεία (Goecher-
man regime) έχει δώσει άριστα αποτελέσματα ακόμη
και σε παιδιά.52-54 Αρκετά συχνά  χρησιμοποιείται σε
σαμπουάν.   

Παρόλα αυτά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και
θυλα κίτιδα και έχουν διαπιστωθεί χρωμοσωμικές με-
ταλλάξεις των λεμφοκυττάρων του αίματος και αυξη -
μένη παραγωγή heat shoch proteins μετά τη φόρμουλα
Goecherman σαν αποτέλεσμα κυτταρικού στρες.55 Για
τους λόγους αυτούς η χρήση της τείνει να εγκαταλει-
φθεί σε αρκετές χώρες. 

Ανθραλίνη 

Η ανθραλίνη είναι άλλη μία θεραπεία που χρησι-
μοποιείται για πολλά χρόνια. Έχει ισχυρές αντιφλεγ-
μονώδεις ιδιότητες και αναστέλλει τον πολλα πλα σιασμό
των κερατινοκυττάρων. Κυρίως ενδείκνυται για πλά-
κες ψωρίασης με έντονο λέπι που καλύπτουν μεγάλη
επιφάνεια. Χρησιμοποιείται σε συγκεντρώσεις από
0.1% έως 3%, αλλά και σε ακόμη υψηλότερες. Ο πιο
συχνός τρόπος εφαρμογής είναι η short contact, όπου
η ανθραλίνη αρχικά εφαρμόζεται καθημερινά σε συ -
γκέντρωση 0.1% (σε συνδυασμό με σαλυκιλικό οξύ)
για 10-30 λεπτά. Η περιεκτικότητα προοδευτικά αυξά-
νεται μέχρι να προκύψει ήπιος ερεθισμός και ο ασθε-
νής συνεχίζει με αυτή τη συγκέντρωση. Μελέτες
αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της και στα
παιδιά.56,57

Η ανθραλίνη έχει εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας,

καθώς η απορρόφηση της είναι μηδαμινή, αλλά μπο-
ρεί να προκαλέσει ερεθισμό και επιπλέον βάφει το
δέρμα και τα ρούχα και για το λόγο αυτό θεωρείται θε-
ραπεία δεύτερης γραμμής.       

Τοπικά ρετινοειδή 

Τα ρετινοειδή συνδέονται με υποδοχείς στον
πυρήνα των κερατινοκυττάρων και προάγουν την
κυτταρική διαφοροποίηση και μειώνουν τον αυξημένο
πολλαπλασιασμό. Η ταζαροτένη είναι το τοπικό ρετι-
νοειδές που χρησιμοποιείται συνήθως στην ψωρίαση
και είναι διαθέσιμη σαν γέλη και κρέμα. Κυρίως εν-
δείκνυται για πλάκες ψωρίασης με έντονο λέπι, σε πε-
ριοχές που το δέρμα δεν είναι ευαίσθητο, καθώς είναι
ερεθιστική. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και στη
θεραπεία της ψωριασικής ονυχίας. Δυστυχώς, δεν
υπάρχει καμία μελέτη που να αποδεικνύει την αποτε-
λεσματικότητα της ταζαροτένης στα παιδιά, παρά μόνο
μεμονωμένες αναφορές.16,58   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙKEΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ–––––––––––––––––

Ένα μικρό ποσοστό των παιδιών με ψωρίαση θα αν-
τιμετωπίσουν σοβαρή νόσο και θα χρειαστούν συστη -
μα τική αγωγή, η οποία θα πρέπει να εξατομικεύεται.
Θα πρέπει να ζυγίζει κανείς το όφελος από τη θερα-
πεία έναντι της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει.
Στην περίπτωση της παιδικής ψωρίασης αυτό μπορεί
να είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς απουσιάζουν
πολυ πληθείς μελέτες και τα βιβλιογραφικά δεδομένα
είναι περιορισμένα. Καθώς δεν υπάρχει μόνιμη θερα -
πεία της ψωρίασης, τα περισσότερα παιδιά θα χρεια-
στούν και στο μέλλον θεραπείες, οπότε κυκλικά
σχή ματα είναι προτιμότερα και γενικά προσεγγίσεις
που εξασφαλίζουν τη μικρότερη δυνατή τοξικότητα. Η
επιλογή της θεραπείας στη σοβαρή νόσο βασίζεται
στη μορφολογία των βλαβών, τη ταχύτητα επέκτασης
της νόσου, την ηλικία του ασθενούς  και την παρουσία
ή όχι ψωριασικής αρθρίτιδας. Αν ένα παιδί πα -
ρουσιάζει εκτεταμένη νόσο καλό είναι να περιμέ-
νουμε λίγο ώστε να διαπιστώσουμε πως εξε λίσ σεται,
παρά να ξεκινήσουμε απευθείας συστη ματική αγω-
γή.   

Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν αν μια σοβαρή
ψωρίαση στην παιδική ηλικία προδιαθέτει περισσό-
τερο για καρδιαγγειακή νόσο και μεταβολικό σύνδρο -
μο και κατά πόσον η συστηματική θεραπεία και η
μείωση της χρόνιας φλεγμονής θα μπορούσε να απο-
τρέψει σε κάποιο βαθμό αυτά τα ενδεχόμενα.      
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Φωτοθεραπεία 

Αν η φωτοθεραπεία είναι διαθέσιμη είναι μια εξαι-
ρετική επιλογή για τα παιδιά με σοβαρή ψωρίαση. Τα
περισσότερα παιδιά με εκτεταμένη ψωρίαση κατά πλά-
κας και σταγονοειδή ψωρίαση ανταποκρίνονται άρι-
στα. Το ιστορικό της ανταπόκρισης στην ηλιοθεραπεία
δεν προδικάζει και ανταπόκριση στη UVB και αν-
τίστροφα.59,60 Η nbUVB είναι προτιμότερη της bbUVB.
Συχνά συνδυάζεται με κάποιο τοπικό παράγοντα όπως
τοπικό κορτικοστεροειδες, καλσιποτρίενη ή ανθρ-
αλίνη. Βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι η πλει-
οψηφία των παιδιών με ψωρίαση παρουσιάζουν
ση μαντική ανταπόκριση ή πλήρη ανταπόκριση μετά
από 25-34 θεραπείες, ενώ η περίοδος ύφεσης μπορεί
να διαρκέσει έως και 8 μήνες.59,61-63

Ενώ η PUVA έχει αποδειχθεί στους ενήλικες ότι
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος, δεν
έχουν διαπιστωθεί αντίστοιχα προβλήματα με τη
χρήση της UVB ούτε στους ενήλικες ούτε στα παιδιά.62

Παρόλα αυτά μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση
στη φωτοθεραπεία υπάρχει ο κίνδυνος της βλάβης του
δέρματος και της φωτογήρανσης.    

Η PUVA αντενδείκνυται για παιδιά <12 ετών, αλλά
και για μεγαλύτερα παιδιά καλό είναι να αποφεύγεται,
καθώς μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα κα-
ρκίνο του δέρματος και καταρράκτη. Επιπλέον δεν
φαίνεται να υπερτερεί σημαντικά σχετικά με την απο-
τελεσματικότητα της nbUVB.59

Ρετινοειδή (Ασιτρετίνη)

Τα ρετινοειδή δρουν μέσω πυρηνικών υποδοχέων
και επηρεάζουν τον κυτταρικό μεταβολισμό, την επι-
δερμιδική διαφοροποίηση και την απόπτωση.64 Η ασι-
τρετίνη είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο ρετι -
νοειδές και είναι πιο αποτελεσματική στη σοβαρή στα-
γονοειδή, αλλά και στη φλυκταινώδη ψωρίαση (απο-
τελεί θεραπεία 1ης επιλογής), ενώ η αποτελεσμα-
τικότητα της εκδηλώνεται μέσα σε 3 εβδομάδες.65-67

Μπορεί να συνδυαστεί με nbUVB (RE-NBUVB). 
Χορηγείται σε δόση 0.5-1mg.kgr ημερησίως, αλλά

πρέπει γενικά δίνεται η μικρότερη δυνατή δόση ώστε
να περιοριστεί η τοξικότητα. Στις ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες της ασιτρετίνης περιλαμβάνονται η χειλίτιδα, η
ξηρότητα του δέρματος, επιπεφυκίτις, παροδική αύ -
ξηση των τρανσαμινασών, και των τριγλυκεριδίων, κα-
ταρράκτης, μυαλγίες, υπερόστωση, και ασβε στο ποίηση
των συνδέσμων. Αρκετή διχογνωμία επικρατεί σχετικά
με τη πρόκληση πρόωρης σύγκλισης των επιφύσεων
στα παιδιά η οποία μπορεί να προκύψει με υψηλές δό-

σεις ασιτρετίνης >1mg/kgr, οι οποίες όμως δεν χο-
ρηγούνται στην ψωρίαση.59,68 Σχετικά με την παρακο-
λούθηση των οστών στα παιδιά που λαμβάνουν
μακροχρόνια ασιτρετίνη, καλό θα ήταν να υποβάλ-
λονται σε ετήσιες ακτινογραφίες ή επί συμπτωμάτων
καθώς και σε στενή παρακολούθηση της ανάπτυξης.16

Επίσης απαιτείται η εργαστηριακή παρακολούθηση
των λιπιδίων και των τρανσαμινασών. Η ασιτρετίνη δεν
πρέπει να χορηγείται σε κορίτσια στην εφηβεία λόγω
του κινδύνου τερατογένεσης για 3 έτη μετά τη διακοπή
της.59

Μεθοτρεξάτη 

Η μεθοτρεξάτη είναι ένας ανταγωνιστής του φυλι-
κού οξέος που αναστέλλει τη σύνθεση του DNA και
του RNA, με αποτέλεσμα την αναστολή του κυτταρι-
κού κύκλου σε πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, ιδίως Τ
λεμφοκύτταρα. 

Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και με επιτυχία σε
παιδιά ηλικίας από 2 έως 16 ετών με σοβαρή ψωρίαση
(ερυθροδερμική, κατά πλάκας, φλυκταινώδη ψωρίαση
και ψωριασική αρθρίτιδα) και θεωρείται από μερικούς
ως η θεραπεία εκλογής.69-72 Σημαντική βελτίωση παρ-
ατηρείται μετά από 5 εβδομάδες, ενώ ύφεση μπορεί να
επιτευχθεί για 1.5 μήνες έως 3 έτη.16 Συνήθως χορη-
γείται σε περιόδους έξαρσης μέχρι να επιτευχθεί
έλεγχος της νόσου και στη συνέχεια μειώνεται, διακό-
πτεται και αντικαθίσταται από τοπική θεραπεία.59 Η
δόση χορήγησης είναι 0.2-0.7 mg/kgr/εβδομάδα p.os
ή ενδομυικά. Προκειμένου να αποκλειστεί η άμεση το-
ξικότητα δίδεται την πρώτη εβδομάδα μια μικρή δόση
1.25-5mg που ακολουθείται από γενική αίματος. 

Στα παιδιά η μεθοτρεξάτη είναι γενικά καλά
ανεκτή, ενώ αν η παρακολούθηση είναι σωστή οι ανε-
πιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες. Οι πιο συχνές ανε-
πιθύμητες ενέργειες είναι η ναυτία και ο έμετος, ενώ
οι πιο ανησυχητικές είναι η ηπατοτοξικότητα, η πνε-
υμονική ίνωση και η μυελοτοξικότητα, που προ -
κύπτουν σπάνια στα παιδιά.59,73 Οπωσδήποτε απαιτεί ται
τακτικός εργαστηριακός έλεγχος της ηπατικής λειτο-
υργίας και γενικής αίματος. Δεν υπάρχουν σαφείς κα-
τευθυντήριες οδηγίες για το πότε πρέπει να γίνεται
ηπατική βιοψία για τον αποκλεισμό της ηπατικής κίρρ-
ωσης στα παιδιά. Ειδικοί στο θέμα προτείνουν όταν η
συνολική δόση φτάσει το 1.5gr ή αν υπάρχουν κλινικά
συμπτώματα ή ανησυχητικά εργαστηριακά δεδομένα.59,74

Κυκλοσπορίνη 

Η κυκλοσπορίνη αναστέλλοντας την καλσινευρίνη
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έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και ανοσοκατασταλτι-
κές ιδιότητες, αναστέλλοντας κυρίως τον πολλαπλα-
σιασμό των Τ λεμφοκυττάρων. 

Η κυκλοσπορίνη έχει αποδειχθεί αποτελεσματική
στη θεραπεία της σοβαρής παιδικής ψωρίασης φλυ -
κταινώδους, ερυθροδερμικής και κατά πλάκας, ακόμη
και σε παιδιά 11 μηνών.75-80 Η βελτίωση γίνεται γρή-
γορα αντιληπτή, αλλά το μέγιστο της βελτίωσης φαίνεται
σε 4-8 εβδομάδες.59 Όταν η ψωρίαση σταθε ρο ποιηθεί
καλό είναι το φάρμακο να μειωθεί σταδιακά. Χορηγείται
σε δόση 1.5-5mg/kgr/ημέρα, ενώ η συνεχής χορήγ-
ηση πρέπει να περιορίζεται στα 1-2 έτη λόγω του κιν-
δύνου της νεφροτοξικότητας.76,78 Τα παιδιά μπορεί να
χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις από τους ενήλικες.76

Απαιτείται οπωσδήποτε παρακολούθηση της πίε-
σης και της νεφρικής λειτουργίας, καθώς οι σημαν-
τικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η υπέρταση και
η νεφροτοξικότητα.59 Οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι κα-
ρκίνου, καρκίνου του δέρματος και λεμφωμάτων απο-
τελούν ένα σημαντικό θέμα. Δεν πρέπει επίσης να
ξεχνούμε ότι οι εμβολιασμοί μπορεί να είναι λιγότερο
αποτελεσματικοί , ενώ εμβολιασμοί με εξασθενημένα
στελέχη πρέπει να αποφεύγονται.   

Βιολογικοί παράγοντες 

Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν μια ελ-
κυστική θεραπευτική επιλογή, καθώς δεν χορηγούνται
καθημερινά και δεν απαιτούνται συχνές εξετάσεις
κατά τη χορήγηση τους. Επιπλέον καθώς είναι πιο
στοχευμένες θεραπείες εγκυμονούν λιγότερους κιν-
δύνους τοξικότητας και βλάβης οργάνων. Παρόλα
αυτά, ο ρόλος τους στην θεραπεία της ψωρίασης των
παιδιών δεν έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα, καθώς τα δε-
δομένα σχετικά με την ασφάλεια τους είναι λίγα. 

Από τους διαθέσιμους βιολογικούς παράγοντες, το
etanercept έχει έγκριση στην Ευρώπη για τη θεραπεία
της σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας που δεν ανταπο κρί -
νεται ή έχει εμφανιστεί δυσανεξία σε άλλες συστη ματικές
θεραπείες ή φωτοθεραπεία, σε παιδιά και εφή βους
ηλικίας 6 ετών και άνω, το adalimumab έχει έγ κρι ση
για τη σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας σε παιδιά και
εφήβους από την ηλικία των 4 ετών οι οποίοι εμφάνι-
σαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή είναι ακατάλληλοι υπο-
ψήφιοι για τοπική θεραπεία και φωτοθεραπεία, και το
ustekinumab έχει έγκριση για την μέτρια ως σοβαρή
ψωρίαση κατά πλάκας σε έφηβους ασθενείς από την
ηλικία των 12 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ελέγχονται
επαρκώς με, ή έχουν δυσανεξία σε άλλες συστηματι-
κές θεραπείες ή φωτοθεραπεία.

Πριν την έναρξη της θεραπείας με οποιοδήποτε

βιολογικό παράγοντα απαιτείται έλεγχος για πιθανή
φυματίωση, ηπατίτιδες, και γενικές εξετάσεις, καθώς
και η χορήγηση των απαιτούμενων εμβολίων για την
ηλικία του παιδιού. Επιπλέον απαιτείται τακτικός ερ-
γαστηριακός έλεγχος και επαγρύπνηση για την πιθα -
νότητα λοιμώξεων. 

Οι αντι-TNF παράγοντες, όπως και τα υπόλοιπα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται
για την θεραπεία της ψωρίασης μπορεί να αυξάνουν
τον κίνδυνο για κακοήθειες. Στα παιδιά ο κίνδυνος ο
σχετιζόμενους με τους βιολογικούς παράγοντες είναι
δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς οι δημοσιευμένες σει-
ρές είναι μικρές και ο χρόνος παρακολούθησης
επίσης μικρός. Σύμφωνα με ανάλυση του FDA οι αντι-
TNF παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο για λεμφώματα
και άλλες κακοήθειες στα παιδιά.81,82 Σαράντα οκτώ
περιπτώσεις κακοήθειας εντοπίστηκαν, από τις οποίες
οι μισές ήταν λεμφώματα. Τα ποσοστά κακοήθειας
ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο για κακοήθειες
και για λεμφώματα στα παιδιά που ελάμβαναν
infliximab, ενώ σχετικά με το etarnecept τα ποσοστά
κακοηθειών ήταν τα αναμενόμενα, αλλά τα ποσοστά
λεμφωμάτων υψηλότερα. Βέβαια αξιοσημείωτο είναι
ότι 88% αυτών των ασθενών ελάμβανε και κάποιο
άλλο ανοσοκατασταλτικό φάρμακο, όπως μεθοτρεξάτη
ή αζαθιοπρίνη. Δεν έγινε αντίστοιχη ανάλυση για το
adalimumab. Αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις ηπα-
τοσπληνικών λεμφωμάτων σε παιδιά με νόσο Crohn
που ελάμβαναν infliximab μαζί με αζαθιοπρίνη.16

Αντίστοιχες περιπτώσεις σε παιδιά με ψωρίαση δεν
έχουν δημοσιευθεί.  

Σπάνιες αλλά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που
έχουν αναφερθεί σε παιδιά που ελάμβαναν αντι-TNF
παρά γοντες για άλλα νοσήματα  περιλαμβάνουν λοιμώ -
ξεις, αναζωπύρωση λανθάνουσας φυματίωσης και
απομυελινωτικές νόσοι, όπως σκλήρυνση κατά πλά-
κας.83

Νεώτερα φάρμακα έχουν επίσης χορηγηθεί σε παι-
διά με ψωρίαση όπως το ustekimumab αντίσωμα
έναντι IL-23/IL/12. 

Etarnecept 

Το etanercept έχει έγκριση για τη θεραπεία της σο-
βαρής ψωρίασης κατά πλάκας που δεν ανταποκρίνεται
ή έχει εμφανιστεί δυσανεξία σε άλλες συστηματικές θε-
ραπείες ή φωτοθεραπεία, σε παιδιά και εφήβους ηλι -
κίας 6 ετών και άνω.

Υπάρχει μια πλειάδα μεμονωμένων αναφορών και
μικρών σειρών παιδιών με ψωρίαση από 22 μηνών έως
17 ετών, που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του
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φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με ερυθρο -
δερμική και γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση.84-90

Κατά μέσον όρο απαιτούνται 2-3 μήνες για σημαντική
βελτίωση. Η πιο αξιόπιστη μελέτη που υποστηρίζει
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της etarne -
cept στην παιδική ψωρίαση είναι μία διπλή, τυφλή,
ελεγχόμενη μελέτη φάσης ΙΙΙ που συγκρίνει το φάρ-
μακο σε δόση 0.8mg/kgr με placebo σε 211 ασθενείς
ηλικίας 4 έως 16 ετών για διάστημα 48 εβδομάδων.91

Στο διάστημα αυτό δεν σημειώθηκαν ανε πι  θύ  μητες
ενέργειες, ενώ PASI 75 σημειώθηκε στο 57% των ασθ-
ενών στις 12 εβδομάδες και στο 68%  στις 24 εβδο-
μάδες.  Η παραπάνω μελέτη επεκτάθηκε για 264
εβδομάδες και τα πρώτα αποτελέσματα των αρχικών
96 εβδομάδων σε 140 ασθενείς έδειξαν ότι το φάρ-
μακο είναι αποτελεσματικό και καλά ανεκτό.92 Οι δόσεις
που έχουν χρησιμοποιηθεί στα παιδιά κυμαίνονται από
0.8mg/kg έως 50mg την εβδομάδα ή 0.4mg/kg δύο
φορές/εβδομάδα.84-86 Επιπλέον το φάρμακο έχει χο-
ρηγηθεί και σε διαλείπουσα βάση στα παιδιά.93

Adalimumab 

Το adalimumab έχει έγκριση για τη σοβαρή
ψωρίαση κατά πλάκας σε παιδιά και εφήβους από την
ηλικία των 4 ετών οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή αν-
ταπόκριση ή είναι ακατάλληλοι υποψήφιοι για τοπική
θεραπεία και φωτοθεραπεία. 

Infliximab 

Η infliximab έχει έγκριση για τη θεραπεία της νόσου
Crohn στα παιδιά >6 ετών. Παρότι υπάρχουν αναφο-
ρές για επιτυχή θεραπεία παιδιών με σοβαρή ψωρίαση
μη ανταποκρινόμενη σε άλλες θεραπείες,69,90,94-96 η
ασφάλεια του φαρμάκου στα παιδιά αμφισβητείται.  

Ustekimumab 

Tο ustekinumab έχει έγκριση για την μέτρια ως σο-
βαρή ψωρίασης κατά πλάκας σε έφηβους ασθενείς
από την ηλικία των 12 ετών και άνω, οι οποίοι δεν
ελέγχονται επαρκώς με, ή έχουν δυσανεξία σε άλλες
συστηματικές θεραπείες ή φωτοθεραπεία. 

Η Ustekimumab αποτελεί ελκυστική θεραπευτική
επιλογή λόγω του εύκολου δοσολογικού σχήματος και
της υψηλής της αποτελεσματικότητας. Πρόσφατα
δημοσιεύτηκε μία τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή
ελεγχό μενη μελέτη σε 110 εφήβους ηλικίας 12-17 ετών
όπου χορηγήθηκε η Ustekimumab στη δόση  (SD)
0.75 mg/kg [≤60 kg], 45 mg [>60-≤100 kg], και 90

mg [>100 kg]) ή στη μισή δόση (HSD) 0.375 mg/kg
[≤60 kg], 22.5 mg [>60-≤100 kg], και 45 mg [>100
kg]) στις εβδομάδες  0,  4 και κάθε 12 εβδομάδες. Στις
12 εβδομάδες παρατηρήθηκε PASI 75 ως ακολούθως:
HSD, 78.4%; SD, 80.6%; placebo, 10.8%, ενώ PASI
90: HSD, 54.1%; SD, 61.1%; placebo, 5.4%.97 Οι ανε-
πιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν ήπιες
λοιμώξεις, ενώ μόνο δύο ασθενείς παρουσίασαν σο-
βαρότερη λοίμωξη (πυελονεφρίτιδα και μέση ωτίτιδα). 

Μένει να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η
ασφάλεια του φαρμάκου σε μικρότερες ηλικίες.  
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H ψωρίαση έχει ένα πολύπλοκο γενετικό υπόβαθρο και η συσσωρευμένη
πληροφορία από τις γενετικές μελέτες έχει αναδείξει πολυμορφισμούς που σχετίζονται με την εμφάνιση της
νόσου, χωρίς όμως η κλινική συσχέτιση να είναι ξεκάθαρη. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να επιβεβαιώσει
γνωστούς μονονουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς (SNPS) για τη ψωρίαση σε Ελληνικό πληθυσμό του
νοσοκομείου με ψωριασικούς ασθενείς και υγιείς μάρτυρες. Εξετάστηκαν 38 πολυμορφισμοί με όριο
στατιστικής σημαντικότητας στις μελέτες αναφοράς το p<5x10-8 σε 504 ασθενείς με ψωρίαση και 505
μάρτυρες και έγινε ανάλυση στις υποομάδες πρώιμης και όψιμης έναρξης της νόσου (τύπος 1 και 2) και στις
συννοσηρότητες της. Δώδεκα SNPs στα γονίδια HLA-C, FBXL19, IFIH1, YDJC, IL13, HCP5, IL12B, TNF-α238,
IL12B και HLA-A βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά για τη ψωρίαση και τέσσερα και μετά από πολλαπλούς
ελέγχους. Η ισχυρότερη σχέση βρέθηκε για τον πολυμορφισμό rs10484554 του HLA-C (OR= 2,49, 95%CI
1,97-3,15). Το rs953861 του γονιδίου IL12B βρέθηκε επίσης σημαντικό για την εμφάνιση της ψωρίασης
(OR=1,60, 95%CI 1,24-2,05), ενώ τα rs7709212 στο IL12B και rs9260313 στο γονίδιο HLA-A έδειξαν
προστατευτική δράση (OR=0,67, 95%CI 0,56-0,81, και OR=0,73, 95%CI 0,61-0,87 αντιστοίχως).
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Aνασκόπηση

Replication of Risk Variants for Psoriasis in a Greek Population
Study: Correlation with Clinical Subphenotypes 

and Comorbidites of the Disease
Masouri S., Stefanaki I., Kypreou K.P., Kodela E., Bethimoutis G., Ntritsos G.,

Evangelou E., Nicolaidou E., Stratigos A., Antoniou Ch.

Psoriasis has a complex genetic backround and accumulating data from ge-
nomic studies have implicated several variants that have an effect on disease susceptibility, but their clini-
cal relevance is still unclear. The aim of this study was to validate previously replicated psoriasis-associated
single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in a Greek hospital-based case-control population. We tested 38
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση αποτελεί ένα χρόνιο νόσημα με
συχνότητα 2-3% στους Ευρωπαίους, 0,05-3% στους
Αφρικανούς και 0,1-0,5% στους Ασιάτες. Η ετερο-
γένεια στους φαινoτυπικούς χαρακτήρες της νόσου
έχει εκφραστεί ανάμεσα στους διάφορους πληθυσ-
μούς με τις διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις, την
διαφορετική εξέλιξη της νόσου και την διαφορά στην
ανταπόκριση στις ποικίλες θεραπείες.1,2

Από το 1985 οι Henseler T και Christophers E.
περιέγραψαν την διάκριση της νόσου σε τύπου 1 και 2
με βάση την ηλικία εμφάνισης αυτής πριν ή μετά την
ηλικία των 40 ετών.3 Η κλινική εικόνα διαφο ροποι -
είται επιπλέον με τις πολλαπλές συννοση-ρότητες της
νόσου όπως είναι η ψωριασική αρθρίτιδα και ονυχία
και η συσχέτιση με άλλα φλεγμονώδη νοσήματα όπως
είναι το μεταβολικό σύνδρομο, τα καρδιαγγειακά
συμβάματα και η νόσος του Crohn.4,5,6

Τα τελευταία χρόνια οι μελέτες τύπου GWAS
(Genome wide association studies) έχουν ρίξει περισ -
σότερο φως στον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου.
Συγκρίνοντας το γονιδίωμα χιλιάδων ασθενών και
υγιών μαρτύρων με σύγχρονες μεθόδους μοριακής
βιολογίας έχουν αναδείξει μέχρι σήμερα περισ σό -
τερους από 40 πολυμορφισμούς που αγγίζουν το όριο
της στατιστικής σημαντικότητας p - value 5x10-8.7-11 Οι
πολυμορφισμοί αυτοί αφορούν γενετικά μονοπάτια
της φυσικής και επίκτητης ανοσίας και του επιδερ μι -
δικού φραγμού. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από το πολύ
γνωστό και πολλαπλά επιβεβαιωμένο MHC γενετικό
τόπο που σχετίζεται με τη ψωρίαση εντοπίστηκαν
πολυμορφισμοί στις ιντερλευκίνες 12 και 23 και όχι
μόνο, καθώς και στον παράγοντα νέκρωσης των όγκων
(TNF).11,12 Παρ’ όλα αυτά, πιστεύεται πως μόνο το 15%
του συνολικού γενετικού ρίσκου είναι γνωστό, ποσο -

στό ιδιαίτερα μικρό αν σκεφτεί κανείς πως η ψωρίαση
έχει υψηλή γενετική προδιάθεση με κληρονομικότητα
που φτάνει το 80%.1,13 Επίσης, άγνωστη παραμένει
ακόμη η πιθανή σχέση επιμέρους αλληλίων και συγκε -
κριμένων πολυμορφισμών με φαινοτυπικές ιδιαιτε -
ρότητες και συννοσηρότητες της νόσου. Τέτοιοι συσ χε-
  τισμοί θα βοηθούσαν σημαντικά στην πρόβλεψη της
πορείας της νόσου όπως για παράδειγμα τη βαρύτητα
της νόσου, την ανάπτυξη αρθρίτιδας κ.λπ. και στη συ -
νέχεια στην εκ προοιμίου επιλογή του καταλ λη λότερου
σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
φαρμάκου για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Το μέχρι
σήμερα γνωστό είναι η διαφορετικότητα του γενετικού
υπόβαθρου ανάμεσα στους διαφορετικούς πληθυσμούς
όπως διαφαίνεται από τις μελέτες GWAS, μελέτες επιβε -
βαίωσης και τις μεταναλύσεις που δημοσιεύονται συ -
νεχώς.14

Στην μελέτη μας έγινε προσπάθεια να επιβε -
βαιωθούν τα ισχυρότερα σχετιζόμενα με τη ψωρίαση
snps και στον Ελληνικό πληθυσμό. Επιπρόσθετα
υπολογίστηκε η επίδραση αυτών στους δυο υπότυπους
της νόσου 1 και 2, και στις συννοσηρότητες της.

2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ –––––––––––––––––––––––––

Το δείγμα των ασθενών της μελέτης αποτελείτο από
1009 άτομα εκ των οποίων 504 αφορούσαν ψωρια -
σικούς ασθενείς και 505 υγιείς (μάρτυρες) άνω των
18 ετών και η ένταξή τους στη μελέτη διήρκησε από το
2011 μέχρι και το 2012. Οι ασθενείς προέρχονταν από
το Φωτοβιολογικό τμήμα του Νος. Α. Συγγρός, που
αποτελεί κέντρο αναφοράς για την ψωρίαση στην Αθή -
να και δεν έπασχαν από άλλα αυτοάνοσα νοσήματα ή
κακοήθειες. Όλοι οι ασθενείς είχαν διαγνωστεί και
κατα γραφεί από δερματολόγο να πάσχουν από ψω -
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ρίαση με σταθερή νόσο για τουλάχιστον 6 μήνες πριν
την ένταξή τους στην μελέτη. Οι μάρτυρες απο τε λού -
σαν άτομα με δερματοπάθειες μικρής σημασίας ή
καθόλου και χωρίς ιστορικό ψωρίασης, αυτοάνοσης
νόσου ή κακοήθειας. Τα δημογραφικά στοιχεία πε -
ριελάμβαναν την ηλικία έναρξης της νόσου, τον τύπο
της ψωρίασης, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό
και τις συννοσηρότητες όπως την ψωριασική αρθρίτιδα
(επιβεβαιωμένη από ρευματολόγο) και ονυχία, το
μεταβολικό σύνδρομο (με βάση το the National Cho-
lesterol Education Program NCEP-ATPIII guidelines)
και τα καρδιαγγειακά συμβάματα.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί απεικονίζονται τα
χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης:

Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της Συνθήκης του
Ελσίνκι και το επιστημονικό συμβούλιο του Νος. Α.
Συγγρός έλεγξε και ενέκρινε την μελέτη αυτή. Όλοι οι
συμμετέχοντες έδωσαν έγγραφη συγκατάθεση συμμετο-
χής στην μελέτη.

3. Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το DNA απομονώθηκε από το περιφερικό αίμα
χρησιμοποιώντας τα QIAamp DNA blood mini kit
(Qiagen). Συνολικά 50 ng από κάθε DNA δείγμα
χρησιμοποιήθηκαν για τη γονοτύπηση πολυμορφισ -
μών με την μεθοδολογία SequenomiPLEX assay (Se-
quenom, Hamburg, Germany). Έγιναν δεκτά snps με
βαθμό ανταπόκρισης >98% για περαιτέρω ανάλυση.
Επίσης τα snps δεν έπρεπε να αποκλείνουν από
Hardy-Weinberg equilibrium σε σχέση με τους υγιείς
κατά χ2 τεστ (p-value>0.05) (Πίνακας 2).

4. Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ –––––––––––––––––––

Υπολογίστηκε με την μέθοδο της λογαριθμιστικής
παλινδρόμησης (logistic regression) η συσχέτιση κάθε
πολυμορφισμού με την ψωρίαση και οι τιμές των odds
ratios (OR) and 95% confidence intervals (95% CIs)
για κάθε ένα από αυτούς. Επίσης, έγινε επιμέρους
ανάλυση στις υποομάδες ψωρίαση τύπου 1 και 2,
ψωριασική αρθρίτιδα και ονυχία, το μεταβολικό σύν -
δρομο και τα καρδιαγγειακά συμβάματα και πολ -
λαπλοί έλεγχοι με τη μέθοδο Bonferroni και όριο το
1x10-3. Επίσης μελετήθηκε, ο παράγοντας MAF (mi -
nor allele frequency) ανάμεσα στους ευρωπαίους
(Hapmap CEU) και το δικό μας πληθυσμό. Τέλος,
μελετήθηκε η συσχέτιση της επίδρασης ανάμεσα στον
δικό μας πληθυσμό και τον πληθυσμό της μελέτης που
βιβλιογραφικά είναι η πηγή των εκάστοτε πολυ-
μορφισμών. Οι πολυμορφισμοί που βρίσκονταν σε
ανισορροπία σύνδεσης (LD) (linkage disequilibrium)
τέθηκαν στο όριο r2>0.6.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––

Συνολικά 38 πολυμορφισμοί γονοτυπήθηκαν με
επιτυχία (Πίνακας 2). Από αυτούς 12 ανεξάρτητοι, με
MAF να κυμαίνεται από 2% μέχρι 42%, βρέθηκαν
σημαντικοί για τη ψωρίαση (Πίνακας 3).

Το OR όλων των πολυμορφισμών ήταν στην ίδια
κατεύθυνση με την αρχική μελέτη αναφοράς. Το
μέγεθος της επίδρασης δεν ήταν σημαντικά διαφορε-
τικό σε σχέση με το μέγεθος της επίδρασης στην
μελέτης αναφοράς. Επιπρόσθετα, 4 πολυμορφισμοί
που εντοπίζονται στα γονίδια HLA-C, IL12B and HLA-
A βρέθηκαν σημαντικοί και μετά από πολλαπλούς
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Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης.

504 ψωριασικοί ασθενείς 505 υγιείς (μάρτυρες)

Φύλο (άρρεν/θήλυ) 187 /317 296/209

Μέση ηλικία 50.52 ± 14.71 49.22 ±17.26

Τύπος ψωρίασης (Ps1/Ps2) 352 /152 n/a

Οικογενειακό ιστορικό (ναι/όχι) 208/296 n/a

Ψωριασική αρθρίτιδα (ναι/όχι) 147 / 357 n/a

Ψωριασική ονυχία (ναι/όχι) 270/234 n/a

Καρδιαγγειακά συμβάματα (ναι/όχι) 27/477 18/487

Μεταβολικό σύνδρομο(ναι/όχι) 138/366 92/413
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ελέγχους. Η ισχυρότερη σχέση σημειώθηκε για το
rs10484554 στο HLA-C με OR=2,49 (95%CI 1,97-
3,15, p value=2,35E-14). Ένα snp της IL12B, rs953861,
βρέθηκε να σχετίζεται με τη ψωρίαση με OR=1,60
(95%CI 1,24-2,05, p value=2,33E-04). Οι rs7709212
στην IL12B και rs9260313 στην HLA-A, βρέθηκαν
προστατευτικοί με το υπολειπόμενο αλλή-λιο να
παρουσιάζει OR=0,67 (95%CI 0,56-0,81, p
value=4,91E-05) και 0,73 (95%CI 0,61-0,87, p
value=6,50E-04) αντίστοιχα. Οι δυο πολυμορφισμοί
στην IL12B δεν ήταν σε LD μεταξύ τους και ως εκ τούτου
πρόκειται για ανεξάρτητες συσχετίσεις με τη ψωρίαση.

Ακολούθως μελετήθηκε η σχέση των 12 σημαντικών
πολυμορφισμών (Πίνακας 1) με τους υπό τυ πους 1 και 2
της ψωρίασης και τις προαναφε ρόμενες συννοσηρότητες.
Το rs10484554 στο HLA-C γονίδιο είχε μεγαλύτερη
επίδραση στην τύπου 1 ψωρίαση και μικρότερη στην
τύπου 2 (OR 3,24 έναντι 1,37 –Πίνακας 4).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η μελέτη αυτή διεξήχθη στο νοσοκομείο Α.
Συγγρός σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα ασθενών του
Ελλη νικού πληθυσμού. Δώδεκα πολυμορφισμοί βρέ -
θηκαν στατιστικά σημαντικοί και τέσσερις και μετά
από πολλαπλούς ελέγχους. Το rs10484554 εντοπί -

ζεται στο γονίδιο HLA-C και έχει επανειλημμένα μέσα
από μελέτες επιβεβαιωθεί η σχέση του με τη
ψωρίαση.15,20 To rs9260313 βρίσκεται στην περιοχή
του MHC, 29.917 kb σε απόσταση από το HLA-A, και
έχει προστατευτικό ρόλο σε σχέση με τη ψωρίαση
όπως αναφέρεται και στην αρχική δημοσίευση του
Knight et al.18 Τα HLA-C και HLA-A, στην περιοχή
του MHC I, παίζουν κριτικό ρόλο στην αντιγονο πα -
ρουσίαση στα CD8+ T-κύτταρα τα οποία κυριαρχούν
στην επιδερμίδα στις ψωριασικές πλάκες. Τα rs953
861 και rs7709212 της ιντερλευκίνης 12B κωδι κ -
οποιούν την υπομονάδα p40 των IL-12 και IL-23, που
αποτελεί μόριο στόχο από μονοκλωνικό αντίσωμα της
θεραπείας της ψωρίασης και ψωριασικής αρθρίτιδας.
Τα αποτελέσματα για τους πολυμορφισμούς rs953861
και rs7709212 ακολουθούν τα ευρήματα της δημο -
σίευσης του Cargill et al.16 Στον δικό μας πληθυσμό το
SNP rs10484554 βρέθηκε να σχετίζεται ισχυρά με την
τύπου 1 ψωρίαση και όχι με την τύπου 2 επιβεβαιώ -
νοντας και προηγούμενες δημοσιεύσεις.21 Εφόσον, ο
πολυμορφισμός rs10484554 παρουσίασε την ισχυ ρό -
τερη σχέση με τη ψωρίαση σε σχέση με όλα τα
εξετασθέντα αλλήλια είναι πιθανό πως για τα υπό -
λοιπα αλλήλια που πιθανόν έχουν μικρότερη επί -
δραση στην ηλικία εμφάνισης της νόσου να απαιτείται
μεγαλύτερο δείγμα προκειμένου αυτό να αποδειχθεί ή
και ακόμη μπορεί και να μην υφίσταται κάποια τέτοια

Σ. Μασούρη, Ε. Στεφανάκη, Α. Κυπραίου και συν.
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Οι πολυμορφισμοί (snps) που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί σχέση με τη ψωρίαση

SNP Γονίδιο Υπολ/Επικρ p value MAF OR(95%CI) Ref. source OR*

rs10484554 HLA-C T/C 2.35E-14 0.24 2.49 (1.97-3.15) 2,815

rs10782001 FBXL19 G/A 2.78E-02 0.32 1.24 (1.02 -1.51) 1,1610

rs12924903 FBXL19 A/G 8.54E-03 0.30 1.30 (1.07-1.59) 1,1610

rs17716942 IFIH1 C/T 2.20E-02 0.15 0.72 (0.55-0.95) 0,788

rs181359 YDJC T/C 1.05E-02 0.23 1.32 (1.07- 1.63) 1,199

rs20541 IL13 T/C 4.66E-03 0.16 0.70 (0.54-0.89) 0,787

rs2395029 HCP5 G/T 1.58E-03 0.03 2.46 (1.41-4.30) 4,115

rs3212227 IL12B C/A 3.10E-02 0.25 0.80 (0.65-0.98) 0,6416

rs361525 TNF-α238 A/G 2.88E-03 0.04 2.12 (1.29-3.48) 3,6412

rs7709212 IL12B C/T 4.91E-05 0.38 0.67 (0.56-0.81) n/a17

rs9260313 HLA-A C/T 6.50E-04 0.22 0.73 (0.61-0.87) 0,7118

rs953861 IL12B G/A 2.33E-04 0.16 1.60 (1.24-2.05) 1,5119

*Ref. source OR: OR στην δημοσίευση αναφοράς.
Τα SNPs τονισμένα παρέμειναν σημαντικά μετά από πολλαπλούς ελέγχους (1x10-3).
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σχέση. Στην μελέτη του Chen et al.21 που ζύγιζε το
γενετικό ρίσκο συνδυάζοντας δέκα πολυμορφισμούς
(συμπεριλαμβανομένου και του rs10484554) μεγαλύ -
τερο ρίσκο και μάλιστα για την ομάδα έναρξης της
νόσου πριν τα 40 παρουσίασε ο πολυμορφισμός
αυτός. Συσχέτιση με τις υπόλοιπες παραμέτρους όπως
η ψωριασική αρθρίτιδα και ονυχία δεν βρέθηκε στην
μελέτη μας πιθανώς αφενός διότι η επιλογή των snps
έγινε με βάση την ψωρίαση και αφετέρου λόγω του
μικρού μεγέθους των εξεταζόμενων υποομάδων.

Καταλήγοντας, η μελέτη μας κατόρθωσε να επιβε -
βαιώσει ένα αρκετά μεγάλο22 αριθμό πολυμορφισμών
στον Ελληνικό πληθυσμό. Επίσης,επιβεβαιώθηκε η
σχέση του HLAC με την πρώιμη έναρξη της νόσου
(τύπου 1) σε ηλικία πριν τα 40 έτη. Σε ένα τόσο πο -
λυσύνθετο γενετικά νόσημα όπως η ψωρίαση κάθε
προσπάθεια επιβεβαίωσης και ανάδειξης και νέων
πολυμορφισμών συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας πιο
ξεκάθαρης εικόνας για την παθογένεια αυτής. Τελικός
σκοπός μας παραμένει πάντοτε η καλύτερη κατανόηση
της νόσου και η ανεύρεση αποτελεσματ ι κότερων, ταχύ -
τερων και ασφαλέστερων θεραπειών για τους ασθενείς μας.
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ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση είναι μια αρκετά συχνή νόσος, με
αναφερόμενη παγκόσμια επίπτωση που κυμαίνεται
από 2% έως 4%.1 Η νόσος παλαιότερα χαρακτηρι-
ζόταν ως μια «χρόνια, φλεγμονώδης, υποτροπιά-
ζουσα, δυσίατος δερματοπάθεια» και σε παλαιότερες

δημοσιεύσεις περιγράφεται ως “psoriasis morbus
fortiorium”, δηλαδή νόσημα των υγιών ανθρώπων.2

Αυτή η λανθασμένη αντίληψη είναι ως ένα βαθμό
αποδεκτή έως και σήμερα, πιθανότατα εξαιτίας του
γεγονότος ότι η πλειοψηφία των ασθενών με ψω -
ρίαση παρουσιάζουν ήπια νόσο. Οι θεράποντες
ιατροί, λοιπόν, συχνά αμελούν ή θεωρούν περιττή τη

Ψωρίαση και συννοσηρότητες

Σουρά Ε.
Αντωνίου Χ.

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Καθηγήτρια Δερματολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Παλαιότερα, η ψωρίαση συχνά θεωρείτο ως μια «απλή δερματολογική νόσος».
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια μια σωρεία μελετών ανέφερε ένα σαφή συσχετισμό της νόσου με μια
σειρά συστηματικών νοσημάτων, όπως η ψωριασική αρθρίτις, τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, η
καρδιαγγειακή νόσος και η κατάθλιψη. Καθώς η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα, δεν είναι
απίθανο να μοιράζεται κάποια παθογενετικά μονοπάτια, όχι μόνο με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα που
απαντώνται με αυτή, αλλά και με ορισμένες συννοσηρότητες όπως η μη αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδης
διήθηση του ήπατος, η αντίσταση στην ινσουλίνη ή η αθηροσκλήρυνση. Ταυτόχρονα πιθανότατα να
υπάρχει και γενετικός συσχετισμός μεταξύ των νοσημάτων αυτών. Βάσει αυτών, είναι σημαντικότατο για
ένα δερματολόγο να γνωρίζει ότι οι ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ψωρίαση παρουσιάζουν μεγαλύτερο
κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών συννοσυροτήτων οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη καθημερινότητα
τους. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία καρδιαγγειακής νόσου, ψωριασικής
αρθρίτιδας, φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου και ψυχιατρικής νόσου.         
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Aνασκόπηση

In previous years, psoriasis was erroneously considered as a “simple skin disor-
der”. However, evidence from numerous studies show a clear association of the disease with a variety of
systemic disorders, such as arthritis, depression, inflammatory bowel disease and cardiovascular diseases.
As a chronic inflammatory disorder, psoriasis may share some pathogenetic mechanisms with other au-
toimmune disorders, or with comorbidities such as NAFDL, glucose intolerance or atherosclerosis. Similar-
ly, these conditions may also share genetic loci. It is important for the treating dermatologist to be aware
of the fact that patients with moderate or severe psoriasis present with a higher risk of developing seri-
ous comorbities that could influence their overall outcomes. Therefore, screening for cardiovascular dis-
ease, inflammatory bowel diseases, psoriatic arthritis and psychiatric disorders is of outmost importance.    

Summa ry

Psoriasis and Its Comorbidities
Soura E., Antoniou Ch.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Ψωρίαση, συννοσηρότητες, μεταβολικό σύνδρομο, ψωριασική αρθρίτιδα, καρδιαγγειακή
νόσος, αυτοανοσία

KEY WORDS • Psoriasis, comorbidities, metabolic syndrome, psoriatic arthritis, cardiovascular disease,  auto-
immunity
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διενέργεια ελέγχου για άλλα συνοδά νοσήματα.
Γεγονός είναι ότι σύμφωνα με τις διεθνείς βάσεις
δεδομένων, το 75% των ασθενών με ψωρίαση λαμ -
βάνουν αποκλειστικά τοπικές θεραπείες, ενώ μόλις
το 25% λαμβάνει αγωγή με φωτοθεραπεία ή συστη -
μα τική θεραπεία.3 Παρόλα αυτά, η ψωρίαση είναι
μια χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδης νόσος η οποία
έχει συσχετιστεί με μία σωρεία συστηματικών νοση -
μάτων και συννοσηροτήτων. Κυριότερα από αυτά
είναι η ψωριασική αρθρίτιδα, το μεταβολικό σύνδρο -
μο και η καρδιαγγειακή νόσος, τα φλεγμονώδη νο -
σή  ματα του εντέρου, η κατάθλιψη κ.α. Μια σύνο ψη
των νοσημάτων που έχουν σχετιστεί με την ψωρία ση
βρίσκεται στον Πίνακα 1.

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΨΑ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ο συσχετισμός ανάμεσα στη ψωρίαση και την
ψωριασική αρθρίτιδα έχει μελετηθεί εκτενώς. Αν και
οι μελέτες που έχουν διενεργηθεί αναφέρουν
αντιφατικά αποτελέσματα, και παρά το γεγονός ότι
πολλοί ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα που
συμμετέχουν σε μελέτες γενετικής πάσχουν και από
ταυτόχρονη ψωρίαση, θεωρείται ότι τα δύο νοσήματα
συνδέονται μεταξύ τους τόσο σε γενετικό επίπεδο
όσο και σε παθογενετικό επίπεδο. Πιο συγκεκρι-
μένα, μια σειρά γονιδίων που απαντώνται σε
ασθενείς με ψωρίαση απαντώνται και σε ασθενείς με
ΨΑ. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα HLA-B38 και HLA-

B39, τα οποία παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με
περιφερική ΨΑ και το HLA-B27, το οποίο παρα-
τηρείται κυρίως σε ασθενείς με σπονδυλίτιδα.
Συσχετισμός της ΨΑ φαίνεται να παρατηρείται και με
το γενετικό τόπο της IL-13. Επίσης, υπάρχουν και
γονίδια, όπως το MICA*002, τα οποία απαντώνται
πιο συχνά σε ασθενείς με ΨΑ από ότι σε ασθενείς με
ψωρίαση.4 Άλλοι γονιδιακοί πολυμορφισμοί που
διερευνώνται σχετικά με την ΨΑ είναι οι πολυμορ-
φισμοί του TNF (ευοδωτικός πολυμορφισμός
του -TNFa-238), IL12 (rs3212227, rs6887695), της
IL23R (rs7530511, rs11209026), της FBXL19
(rs10782001), της TRAF31P2 και ο πολυμορφισμός
CARD,5-7 ενώ μια πρόσφατη μελέτη του Bowes et al.
ανέδειξε και δύο νέους πολυμορφισμούς SNP
(rs1800925; P = 6.1 x 10 και rs20541, P = 8.0 x
10–4), οι οποίοι φαίνεται να προδιαθέτουν για την
εμ φά νιση της νόσου.5 Η ψωρίαση και η ΨΑ
πιθανότατα συνδέονται μέσω ενός πολυεπίπεδου
παθογενετικού μηχανισμού ο οποίος λειτουργεί ως
γέφυρα ανάμεσα στη λειτουργία των επιδερμιδικών
κυττάρων και της φυσικής και επίκτητης ανοσίας
αλλά και που αναδεικνύει την ισχυρή αλληλ ε -
πίδραση ανάμεσα σε οδούς σηματοδότησης όπως η
οδός της NFκB και της IFΝ. 

Η ΨΑ είναι μια ετερογενής, οροαρνητική χρόνια
φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Η ακριβής επίπτωση της
δεν έχει εξακριβωθεί, αλλά θεωρείται ότι προσ -
βάλλει το 6%-42% των ψωριασικών ασθενών. Νεό -
τερες μελέτες αναφέρουν ότι στις Δυτικές χώρες
παρατηρούνται περίπου 20 με 420 νέες περιπτώσεις
ανά 100,000 πληθυσμού ετησίως.8 Η δραματικά
διαφορετική αναφερόμενη επίπτωση της νόσου
οφείλεται στην ποικιλία του γενετικού υπόβαθρου
των ασθενών αλλά και στα διαφορετικά κριτήρια
διάγνωσης που χρησιμοποιούνται ανά χώρα (Moll
and Wright, Bennet, Vasey and Espinoza, Fournié
and CASPAR).9 Σε γενικές γραμμές, όπως και σε όλα
τα αυτοάνοσα νοσήματα, οι περιβαλλοντικές συνθή -
κες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της
νόσου. Πιο συγκεκριμένα, λοιμώξεις (π.χ. στρεπτο-
κοκ κικές), ιστορικό τραυματισμού αλλά και κάποια
έντονη στρεσσογόνος κατάσταση μπορούν δυνητικά
να λειτουργήσουν ως εκλυτικοί παράγοντες.10,11 

Η ψωριασική αρθρίτιδα εμφανίζεται με 5 διαφο -
ρετικές μορφές: την ασύμμετρη ολιγοαρθρί τιδα
(70%), την άπω φαλαγγοφαλαγγική (5%), τη συμ -
μετρική πολυαρθρίτιδα (15%), τη σπονδυλο αρθρί -
τιδα (5%) και την ακρωτηριαστική (5%) μορφή.12 Η
νόσος εκδηλώνεται συνήθως κατά την 3η έως και την
5η δεκαετία της ζωής13 και μπορεί να προηγηθεί, να
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ακολουθήσει ή να εμφανιστεί ταυτόχρονα με τη ψω -
ρίαση. Η ΨΑ ακολουθεί τη ψωρίαση στο 70% των
περιπτώσεων, ενώ προηγείται αυτής μόλις στο 15%
των περιπτώσεων.10 Ο κίνδυνος εμφάνισης ΨΑ
παραμένει σταθερός μετά τη διάγνωση της ψωρίασης
και εκτιμάται ότι κυμαίνεται στο 20,5% 30 έτη μετά
τη διάγνωση.14

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ψωριασικής αρθρί -
τιδας είναι το οίδημα, το άλγος και η δυσκαμψία των
αρθρώσεων, των τενόντων και των συνδέσμων. Συχνά
παρατηρείται οίδημα και ερυθρότητα των δακτύλων
(δακτυλίτις), τα οποία θυμίζουν την εικόνα «λουκά -
νι κου». Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις παρατη ρού -
νται στο 30% περίπου των ασθενών με ΨΑ. Η ενθε -
σίτιδα αποτελεί άλλο ένα συχνό εύρημα. Τέλος, ένα
ποσοστό των ασθενών μπορεί να παρουσιάσει και
συμπτωματολογία ιερολαγονίτιδας (σπονδυλαρθρί -
τιδα-προσβολή του άξονα).12 Η νόσος χαρακτη -
ρίζεται από υφέσεις και εξάρσεις και εάν αφεθεί
χωρίς θεραπεία, μπορεί δυνητικά να προκαλέσει
σοβαρή νοσηρότητα. Οι επιθετικές μορφές της
νόσου (π.χ. ακρωτηριαστική) είναι σπάνιες και απο -
τελούν λιγότερο από το 20% των συνολικών περιπτώ -
σεων.11

Δεδομένης της σχέσης της δερματικής νόσου με
την αρθρική νόσο, ο ρόλος του δερματολόγου στην
έγκαιρη διάγνωση της ΨΑ είναι σημαντικός. Η
εμφάνιση ψωριασικής ονυχίας θεωρείται σημαντικός
κλινικός δείκτης για τη πιθανή εμφάνιση ΨΑ στο
μέλλον. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το
80-90% των ασθενών με ΨΑ παρουσιάζει συμπτώ -
ματα ψωριασικής ονυχίας, κάτι που ισχύει μόλις για
το 40-50% των ασθενών με ψωρίαση.15 Τα βασικά
χαρακτηρι στικά της ψωριασικής ονυχίας συνοψίζο -
νται στον πίνακα 2.16 Ταυτόχρονα, διάφορες μελέτες
έχουν δείξει μια άμεση συσχέτιση της προσβολής
της ονυχιαίας πτυχής, και του όνυχος, με φλεγ -
μονώδεις αλλοιώσεις της φαλαγγοφαλαγγικής
άρθρωσης. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η
ύπαρξη μιας συνεχούς φλεγμονής (π.χ. λόγω
τραυματισμού) πιθανόν να οδηγεί σε απορρύθμιση
των ενδοθηλιακών κυττάρων των τριχοειδικών
αγγείων του αρθρικού υμένα και της ονυχιαίας
πτυχής, οδηγώντας σε αλλοιώσεις με πολύ χαρα -
κτηριστική μορφή.17,18 Νέες μελέτες αναφέρουν ότι
οι ασθενείς με δυστροφία ονύχων είχαν 2,24 φορές
μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν ψωριασική
αρθρίτιδα ειδικά εάν παρουσίαζαν και βλάβες στο
τριχωτό της κεφαλής.19 Σημαντικό είναι να ανα -
φερθεί ότι ορισμένες εντοπίσεις της ψωρίασης έχουν
συσχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα εμφά νισης ΨΑ.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η ψωρίαση του τρι χω -
τού κεφαλής, η ανάστροφη ψωρίαση (μηρογε νε τικών
πτυχών) και η προσβολή της οπισθοωτιαίας χώ -
ρας.20 Παρόλα αυτά, η σοβαρότητα ή και η εμφά νι -
ση, της ΨΑ δεν σχετίζεται με τη σοβαρότητα της κλι -
νικής εικόνας της ψωρίασης.21

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
όλοι οι ασθενείς με ψωρίαση θα πρέπει να ελέγ -
χονται για τη πιθανή συνύπαρξη ΨΑ ετησίως, ενώ το
διάστημα αυτό μπορεί να διαμορφωθεί και σε ανά
έξι μήνες εάν οι ασθενείς θεωρηθούν υψηλού κινδύ -
νου (π.χ. ψωριασική ονυχία). Οι δερματολόγοι θα
πρέπει να ερωτούν τους ασθενείς τους για συμπτώ -
ματα ΨΑ, όπως νυχτερινό άλγος στη πλάτη ή τη
μέση (αξονική προσβολή), οίδημα ή ερυθρότητα στα
δάκτυλα, πρωινή δυσκαμψία των αρθρώσεων που
βελτιώνεται με την κίνηση κ.α. Οι ερωτήσεις αυτές
εμπεριέχονται στα ειδικά τροποποιημένα κριτήρια
CASPAR, κατάλληλα για τη χρήση σε ένα εξωτερικό
δερματολογικό γραφείο (Πίνακας 3). Σε αντίθεση με
τα κλασσικά κριτήρια CASPAR, που χρησιμο ποιού -
νται από τους ρευματολόγους, τα απλουστευμένα
αυτά κριτήρια έχουν σα σκοπό την έγκαιρη ανα γνώ -
ριση ενός πιθανού ασθενή με ΨΑ και τη παραπομπή
του στο ρευματολόγο.20 Εκτός από τα τροποποιημένα
κριτήρια CASPAR, υπάρχουν και κάποια ειδικά ερω -
τηματολόγια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τους δερματολόγους με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση
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της ΨΑ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα Psoriatic
Arthritis Screening Evaluation (PASE), το Psoriasis
Epidemiology Screening Tool (PEST), το Toronto
 Psoriatic Arthritis Screen (ToPAS), το Psoriatic
Arthritis Screening Questionnaire (PASQ) και το
Early Arthritis for Psoriatic patients (EARP).20,22-25

Πρέπει να αναφερθεί ότι η ειδικότητα και η ευαισ -
θησία αυτών των εργαλείων είναι χαμηλή στη διά -
γνωση των πιο σπάνιων μορφών της νόσου.20 Στον
αντίποδα αυτού, οι ασθενείς με ΨΑ (ακόμη και αυτοί
χωρίς σοβαρές δερματικές εκδηλώσεις) που παρα -
κολουθούνται από ρευματολόγους θα πρέπει να
εξετάζονται ετησίως και από ένα δερματολόγο. Με
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η καθολική προσέγ -
γιση των ασθενών αλλά και αποφεύγονται πιθανά
διαγνωστικά λάθη. Για παράδειγμα, στη διαφορο -
διάγνωση ενός ασθενούς με φλυκταινώδες εξάνθημα
παλαμών πελμάτων και μυϊκό άλγος στη περιοχή του
θώρακα εντάσσεται και το σύνδρομο SAPHO.

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) χαρακτηρίζεται
από ένα σύνολο επιμέρους μεταβολικών διαταραχών.
Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η υπερλιπιδαιμία, η
αρτηριακή υπέρταση, η διαταραχή του μετα βο -
λισμού του σακχάρου και η παχυσαρκία (Πίνακας
4). Η σημαντικότητα της εμφάνισης όλων αυτών των
συννοσηροτήτων είναι ότι οδηγούν σε αυξημένη
πιθανότητα καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Μέχρι
στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάποιος γενετικός
συσχετισμός της ψωρίασης με το ΜΣ. Πιο συγκε -
κριμένα, σε μια πρόσφατη μελέτη δεν παρατηρήθηκε
κανένας σημαντικός γονιδιακός συσχετισμός ανά -
μεσα στο μεταβολικό σύνδρομο, την συμφορη τική
καρδιακή ανεπάρκεια και τη ψωρίαση, και επομένως
θεωρήθηκε ότι η συχνή συνύπαρξη του ΜΣ και της

ψωρίασης πιθανώς να οφείλεται σε περιβαλ -
λοντικούς παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, ο
τρόπος ζωής (π.χ. δίαιτα, κάπνισμα).26 Παρόλα
αυτά, σε παλαιότερες μελέτες έχουν αναφερθεί πάνω
από 20 κοινοί γενετικοί τόποι. Σε αυτούς συμπερι -
λαμβάνονται τα PSORS2, PSORS3 και PSORS4 (τα
οποία έχουν φανεί να προδιαθέτουν για την
εμφάνιση ΜΣ, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οικο -
γενούς υπερλιπιδαιμίας και καρδιαγγειακής νόσου),
μεμονωμένα γονίδια όπως το CDKAL1 (το οποίο
έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση σακχαρώδη δια -
βήτη τύπου 2), αλλά και γονίδια όπως το ApoE4 το
οποίο προκαλεί υπερλιπιδαιμία και ανευρίσκεται
συχνά σε ασθενείς με σταγονοειδή ψωρίαση.27 

Μέχρι στιγμής ο μοναδικός συνδετικός κρίκος
ανάμεσα στο μεταβολικό σύνδρομο και τη ψωρίαση
φαίνεται να είναι η φλεγμονή. Μια από τις επι κρα -
τέστερες θεωρίες είναι εκείνη του “Psoriatic March”,
η οποία επιχειρεί να συνδέσει τον παράγοντα
φλεγμονή της ψωρίασης με την εμφάνιση καρδιαγ -
γειακής νόσου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το
γεγονός ότι η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμο -
νώδης νόσος. Σε μια παλαιότερη μελέτη παρα -
τηρήθηκε ότι οι ασθενείς με υψηλά PASI scores
παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα αδιποκυτταρο -
κινών αλλά και άλλων δεικτών φλεγμονής.28 Σε
αυτούς τους δείκτες συμπεριλαμβάνονται η CRP, η
P-selectin και ο VEGF, ο οποίος, μάλιστα, παραμένει
αυξημένος ακόμη και αν η ψωρίαση βρίσκεται σε
πλήρη ύφεση.29 Σύμφωνα με τη θεωρία του “Psoriatic
March”, αυτή η συνεχής κατάσταση φλεγμονής
μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στην ινσουλίνη ή
και σε σακχαρώδη διαβήτη. Σε μία πρόσφατη μελέτη
αναφέρθηκε ότι οι ασθενείς με ψωρίαση παρου -
σιάζουν συχνότερα αντίσταση στην ινσουλίνη σε
σχέ ση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.30 Τα ευρήματα
αυτά επιβεβαιώνονται και από παλαιότερες μελέτες.
Πιο συγκεκριμένα, οι αδιποκυτταροκίνες λεπτίνη και
resistin, οι οποίες ανευρίσκονται αυξημένες σε
ψωριασικούς ασθενείς (και σχετίζονται με την
παχυσαρκία), δύνανται να λειτουργήσουν ως αντα -
γωνιστές της ινσουλίνης.31 Καθώς η ινσουλίνη είναι
μια αγγειοδραστική ουσία, η αντίσταση σε αυτή μπο -
ρεί να προκαλέσει αθηρωμάτωση και αγγειο συ -
στολή.32,33 Με αυτό τον τρόπο προκαλείται διατα -
ραχή της ισορροπίας ανάμεσα στο ΝΟ και τη προ -
στακυκλίνη (αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες) και τη
ενδοθελίνη – Ι και την αγγειοτενσίνη – ΙΙ (αγγειο -
συσταλτικοί παράγοντες) με αποτέλεσμα την αυξημέ -
νη προδιάθεση των ενδοθηλιακών κυττάρων προς
την εμφάνιση αθηρωμάτωσης.34 Ταυτόχρονα, οι
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Βασικά κριτήρια για το μεταβολικό σύνδρομο

– Περιφέρεια μέσης πάνω από 102cm (άνδρες) ή
88 cm (γυναίκες)

– Επίπεδα τριγλυκεριδίων αίματος πάνω από 150
mg/dl.

– Επίπεδα HDL κάτω:
από 40 mg/dl στους άνδρες
από 50 mg/dl στις γυναίκες

– Αρτηριακή πίεση αίματος >130 και 85 mmHg
– Γλυκόζη αίματος νηστείας >110mg/dl.
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κυττα ροκίνες που παράγονται από τα Th1 and Th17
λεμφοκύτταρα, όπως ο TNFα και η IL-6, έχουν την
ικανότητα να επηρεάζουν τη λειτουργία του άξονα
υποθαλάμου-υπόφυσης και εμμέσως να προκαλούν
κεντρικού τύπου παχυσαρκία, υπέρταση και αντί -
σταση στην ινσουλίνη.9

Σε μια πρόσφατη μετά-ανάλυση αναφέρθηκε ότι ο
κίνδυνος εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου,
περιφερικής αρτηριοπάθειας και στεφανιαίας νόσου
είναι αυξημένος για τους ασθενείς με σοβαρή ψω -
ρίαση ή ψωρίαση που εμφανίστηκε κατά την παιδική
ηλικία.35 Παρόλα αυτά, οι ασθενείς ηλικίας 30-49
ετών, οι οποίοι πάσχουν από ήπιες μορφές ψω -
ρίασης, δε φαίνεται να παρουσιάζουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό.36 Άλλα καρδιαγ -
γειακά νοσήματα που έχουν συσχετιστεί με τη συν -
ύπαρξη ψωρίασης είναι η στηθάγχη, η πνευμονική
υπέρταση37 και τα εγκεφαλικά επεισόδια (αν και στη
μετα-ανάλυση του Horreaeu et al. κάτι τέτοιο δεν
αποδεικνύεται).35

Στο παρελθόν έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες
με σκοπό την διερεύνηση της επίπτωσης της αρτη -
ριακής υπέρτασης (ΑΥ) στους ψωριασικούς ασθε -
νείς. Η πλειοψηφία από αυτές υποστήριξαν αυτό το
συσχετισμό. Στην μελέτη από τον Armesto et al. ανα -
φέρεται ότι οι ψωριασικοί ασθενείς παρου σιά ζουν
κατά 60% μεγαλύτερη πιθανότητα για εμφάνιση
αρτηριακής υπέρτασης σε σχέση με το γενικό πλη -
θυσμό. Στη συγκεκριμένη μελέτη συνεκτιμή θηκαν
και οι διάφοροι παράγοντες που μπορεί να συν -
υπάρχουν με τη ψωρίαση, όπως είναι το κάπνισμα, ο
δια βήτης κ.α.38 Ταυτόχρονα, σε μια μελέτη από τον
Takeshita et al. αναφέρεται ότι οι ασθενείς με
ψωρίαση όχι μόνο παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθα -
νό τητα εμφάνισης ΑΥ, αλλά και ότι παρουσιάζουν
ΑΥ ανθεκτικότερη στη θεραπεία.39

Όσον αφορά τα γενικότερα χαρακτηριστικά του
μεταβολικού συνδρόμου, θεωρείται ότι η πιο συχνή
εκδήλωση του στους ψωριασικούς ασθενείς είναι η
παχυσαρκία, ακολουθούμενη από την υπερτριγλυ -
και ρι δαιμία.37 Η υπερλιπιδαιμία είναι αρκετά συχνή
στους ψωριασικούς ασθενείς. Μια από τις νεότερες
μελέτες έδειξε ότι ακόμη και ασθενείς με ψωρίαση
διάρκειας λιγότερης από ένα έτος έχουν αυξημένα
επίπεδα LDL, VLDL, TG, χοληστερόλης και apolipo -
pro tein β.40 Στη μελέτη που διενεργήθηκε από τους
Love et al. αναφέρθηκε ότι οι ψωριασικοί ασθενείς
συγκέντρωναν τουλάχιστον ένα παράγοντα του
μεταβολικού συνδρόμου περισσότερο σε σχέση με
τον γενικό πληθυσμό.41 Τα αποτελέσματα αυτά

επιβεβαιώνονται και από μια πρόσφατη μετά-ανά -
λυση, η οποία υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εκδη -
λώσεις του ΜΣ γίνονται πιο έντονες με την αύξηση
της σοβαρότητας της ψωρίασης.42 Τέλος, η παχυ -
σαρκία φαίνεται να αποτελεί ξεχωριστό παράγοντα
κινδύνου για την εμφάνιση σοβαρότερης ψωρία -
σης.43 Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακο -
λούθηση του καρδιαγγειακού κινδύνου των ασθενών
με ψωρίαση συνοψίζονται στον πίνακα 5.44 

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ
ΗΠΑΤΟΣ (NAFLD) ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ –––––––––––––

Η μη αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδης διήθηση
του ήπατος είναι αρκετά συχνή σε άτομα με
αυξημένο σωματικό βάρος. Όσον αφορά τους
ασθενείς με ψωρίαση, έχει αναφερθεί ότι η επίπτωση
της NAFDL κυμαίνεται από 17% έως και 60%
ανάλογα με τη μελέτη. Οι Abendini et al. συγκρί -
νοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών με
ψωρίαση και υγιών ατόμων, παρατήρησαν ότι το
65,6% των ασθενών με ψωρίαση έπασχαν από
NAFDL σε αντίθεση με μόλις το 35% του πλη θυσμού
ελέγχου.45 Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ότι οι
ψωριασικοί ασθενείς είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα
να παρουσιάζουν ΑΥ (16,5%), υψηλά επίπεδα ηπα -
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Έλεγχος ασθενών με ψωρίαση που δεν λαμβάνουν
συστηματική αγωγή για τον αποκλεισμό ΚΑ νόσου
(AHA guidelines)44

Επιθυμητό 
Έλεγχος Χρόνος αποτέλεσμα

Αρτηριακή πίεση Ανά 2 έτη <120/80 mmHg
ΒΜΙ Ανά 2 έτη <25 Kg/m2

Περίμετρος μέσης Ανά 2 έτη <102cm (άνδρες) 
<88cm (γυναίκες)

Σφύξεις Ανά 2 έτη
Λιπίδια αίματος Ανά 5 έτη ή Ολική χοληστε-

ανά 2 έτη σε ρόλη <200 mg/dL
περίπτωση • HDL 50 mg/dL
θετικού • LDL <100 mg/dL
οικογενειακού 
ιστορικού 

Σάκχαρο νήστεως Ανά 5 έτη ή <100 mg/dL
ανά 2 έτη σε 
περίπτωση 
θετικού 
οικογενειακού 
ιστορικού
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τικών δεικτών (16,4%) και ΜΣ (46,6%).45 Τα
ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την άποψη ότι η
NAFDL αποτελεί την ηπατική εκδήλωση του ΜΣ. Σε
μία μετά-ανάλυση η οποία είχε σαν σκοπό τη
διερεύνηση της σχέσης NAFDL και της ψωρίασης,
αναφέρθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο
νοσημάτων (odds ratio, OR: 2.15) αλλά και ακόμη
ισχυρότερη συσχέτιση με την συνύπαρξη ΨΑ (odds
ratio, OR: 2.25). Σημα ντικό είναι να αναφερθεί ότι οι
ασθενείς που προσβάλλονταν συχνότερα ήταν
εκείνοι που πα ρουσίαζαν μέτρια ή σοβαρή
ψωρίαση.46 Ταυτό χρονα, διάφορες μελέτες
αναφέρουν ότι οι ασθενείς με ψωρίαση διατρέχουν
και μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ίνωσης του
ήπατος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Πιο
συγκεκριμένα, σε μια πρόσφατη μελέτη με 1.535
συμμετέχοντες αναφέρθηκε ότι το 8,1% των ασθενών
με ψωρίαση εμφάνιζε προχωρη μένη ίνωση του
ήπατος σε αντίθεση με μόλις το 3,6% της ομάδας
ελέγχου.47 Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική,
καθώς ένα μέρος από τους ασθε νείς αυτούς ενδέχεται
να παρουσιάσει κίρρωση ή καρκίνο ήπατος. Πρέπει,
πάντως, να αναφερθεί ότι εκτός από την παχυσαρκία
σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι και η λήψη
διαφόρων συστηματικών θεραπειών. 

Ο κύριος παθογενετικός παράγοντας στην έναρξη
του φαύλου κύκλου της NAFDL είναι η αντίσταση
στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη, υπό φυσιολογικές
συνθήκες, είναι υπεύθυνη για τον μεταβολισμό των
λιπιδίων στο ήπαρ. Αντίσταση, επομένως, στην
ινσουλίνη προκαλεί εναπόθεση λιπιδίων στο ήπαρ η

οποία οδηγεί, εν τέλει, σε στεάτωση. Ταυτόχρονα, ο
λιπώδης ιστός είναι υπεύθυνος για την παραγωγή
κυτταροκινών και αδιποκυτταροκινών (adiponectin,
leptin, resistin κ.α.) οι οποίες προκαλούν περαιτέρω
αντίσταση στην ινσουλίνη και οδηγούν στην εμφά -
νιση του φαύλου κύκλου: μεταβολικό σύνδρομο-
ψωρία ση - NADFL.48 Οι βασικοί ρόλοι των αδιποκυτ -
τα ροκινών στην εμφάνιση της ψωρίασης και της
NAFDL, συνοψίζονται στον πίνακα 6. 

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι ασθενείς με ψωρίαση φαίνεται να παρου-
σιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης φλεγμονωδών
νόσων του εντέρου (ΦΝΑ). Ορισμένοι συγγραφείς
αναφέρουν ότι αυτός ο κίνδυνος στους ασθενείς με
ψωρίαση μπορεί να έως και 2,9 φορές υψηλότερος
από εκείνο του γενικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα, οι
ασθενείς με νόσο Crohn έχουν 7 φορές μεγαλύτερη
πιθανότητα να παρουσιάσουν ψωρίαση.9,49 Σε μία
πρόσφατη μελέτη από τους Lolli et al. αναφέρθηκε
ότι από τους 251 ασθενείς με ΦΝΕ που συμμετείχαν
στην μελέτη το 25% παρουσίαζε ψωρίαση. Ο
συχνότερος τύπος ψωρίασης ήταν η κατά πλάκας,
ενώ σπανιότατη ήταν η ψωριασική ονυχία και η
ΨΑ.50 Η ισχυρή αυτή συσχέτιση πιθανόν να έχει τη
βάση της τόσο σε γενετικό όσο και σε παθογενετικό
επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, αν και τα γονίδια που
σχετίζονται με τη νόσο Crohn, την ελκώδη κολίτιδα
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Ο ρόλος των αδιποκυτταροκινών στην παθογένεια της ψωρίασης και της NAFDL47

Αδιποκυτταροκίνη Ψωρίαση NAFDL

Αντιφλέγμονώδης Αδιπονεκτίνη Αυξάνει την έκφραση αντι- Αυξάνει την ευαισθησία στην 
φλεγμονωδών κυτταροκινών ινσουλίνη

Προφλεγμονώδης IL-6, TNF-α ↑ • ↑ πολλαπλασιασμού επιθη- Αυξάνει την ανθεκτικότητα 
λιακών κυττάρων στην ινσουλίνη-ηπατική ίνωση

• ↑ την αγγειογέννεση
• ↑ την έκφραση μορίων σύνδεσης
• ↑ την έκκριση προφλεγμονωδών

κυτταροκινών

Λεπτίνη • ↑ πολλαπλασιασμού επιθηλιακών Αυξάνει την ανθεκτικότητα 
κυττάρων στην ινσουλίνη-ηπατική ίνωση

• ↑ την αγγειογέννεση
• Ενεργοποιεί τα Th1 λεμφοκύτταρα

Resistin • ↑ την έκκριση προφλεγμονωδών Αυξάνει την ανθεκτικότητα 
κυτταροκινών στην ινσουλίνη
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και τη ψωρίαση ανευρίσκονται σε γειτνιάζοντες
γενετικούς τόπους, έχει αναφερθεί ότι πιθανόν να
μοιράζονται και κάποιους από αυτούς.51 Βασικό
στοιχείο είναι ότι ο πιο σημαντικός γενετικός τόπος
για την εμφάνιση της ψωρίασης ανευρίσκεται στο
χρωμόσωμα 6 (p21), το οποίο γειτνιάζει με το IBD-3
(p23), βασικό χρωμόσωμα στην παθογένεια της
νόσου Crohn, αλλά και στα γονίδια του TNF-α.52

Επι πλέον, μια πρόσφατη μελέτη ανέδειξε συγκε -
κριμένους πολυμορφισμούς του υποδοχέα της IL-23
(IL-23R) οι οποίοι είναι κοινοί ανάμεσα στα δύο
νοσήματα.53

Όσον αφορά το παθογενετικό επίπεδο, και οι δύο
κατηγορίες νοσημάτων προκαλούνται από την
απορύθμιση του φλεγμονώδους μονοπατιού των
Th1, Th17 και T-reg λεμφοκυττάρων, αλλά και από
τους διαμεσολαβητές της φλεγμονής που τους
αντιστοιχούν, όπως ο TNF-α, η IL-1, η IL-12/23 και η
IL-6.54 Παρόλα αυτά, είναι άγνωστο μέχρι στιγμής,
ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που συνδέουν, αλλά
και που διαχωρίζουν τις νόσους. Μια ενδιαφέρουσα
θεωρία αναφέρει ότι η εντερική μικροβιακή χλωρίδα
και η μικροβιακή χλωρίδα του δέρματος μπορούν να
λειτουργούν συνδυαστικά ως εκλυτικοί παράγοντες
για την εμφάνιση ψωρίασης, καθώς η απώλεια της
ανοσολογικής ανοχής προκαλείται από τους ίδιους
μηχανισμούς (φυσική και επίκτητη ανοσία) τόσο στο
δέρμα, όσο και στο έντερο.55 Η αυξημένη διαπε -
ρατότητα των εντέρων που παρατηρείται στα ΦΝΕ
μπορεί επίσης να συνεργεί σε αυτή τη διαδικασία.55

Ανε ξαρ τήτως των παθογενετικών μηχανισμών, η
ισχυ ρή συσχέτιση ανάμεσα στην ψωρίαση, την ελκώ -
δη κολίτιδα και τη νόσο Crohn, κάνει επιτακτικό τον
έλεγχο των ασθενών με ΦΝΕ για δερματολογική νό -
σο αλλά και το αντίστροφο, με σκοπό την άμεση
παρα πομπή των ασθενών αυτών στην κατάλληλη
ειδικότητα. 

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση συχνά μπορεί να συνυπάρχει και με
κάποιο άλλο αυτοάνοσο νόσημα. Μέχρι στιγμής
έχουν διεξαχθεί πάνω από 25 μεγάλες μελέτες με
θέμα τη συσχέτιση της ψωρίαση με τα αυτοάνοσα
νοσήματα. Σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι οι
ασθενείς με ψωρίαση έχουν 50% περισσότερες
πιθανότητες να πάσχουν από ένα αυτοάνοσο νόσημα
και διπλάσιες πιθανότητες να πάσχουν και από ένα
δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα. Σε μία πρόσφατη μελέ -

τη παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση με την ρευμα -
τοειδή αρθρίτιδα (3.6, 95% CI 3.4-3.9; P <.0001),
αλλά και με τη γυροειδή αλωπεκία και τη συστη -
ματική σκληροδερμία.56 Στη διεθνή βιβλιογραφία
έχει αναφερθεί η συνύπαρξη της ψωρίασης με πάνω
από 17 αυτοάνοσα νοσήματα (Πίνακας 7), κάτι που
υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιων γενετικών, παθο -
γενετικών, ή περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι
είναι κοινοί στο φάσμα των αυτοανόσων νοσημάτων.
Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι η τάση για αυτοανοσία
είναι ακόμη ισχυρότερη στους ασθενείς με ΨΑ. Πιο
συγκεκριμένα, η εμφάνιση της ΨΑ έχει αναφερθεί σε
συνδυασμό με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο,
αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς και τη σκλή -
ρυνση κατά πλάκας.57 Προσφάτως, αναφέρθηκε
συσχετισμός της ψωρίασης και με τον σκληρό και
ατροφικό λειχήνα (ΣΑΛ) των γεννητικών οργάνων.
Δύο πρόσφατες μελέτες ανέφεραν ότι το 17% και
7,5% από τους ασθενείς με ΣΑΛ έπασχαν και από
ψωρίαση, σε αντίθεση με το 1,5% και 2,5% του
πληθυσμού ελέγχου, αντίστοιχα.58,59 Ενδιαφέ ροντα
συμπεράσματα προκύπτουν και από μια άλλη μελέτη
κατά την οποία διερευνήθηκε η τάση για αυτοανοσία
σε ασθενείς που έπασχαν από ψωρίαση και από
κάποια, ταυτόχρονη, σκληρυντική νόσο (π.χ.
σκληροδερμία, ΣΑΛ κ.ά.). Το 38,5% από τους
ασθενείς που μελετήθηκαν εμφάνιζε και κάποιο
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Αυτοάνοσα νοσήματα που έχουν αναφερθεί σε σχέ-
ση με την ψωρίαση57

• Ρευματοειδής Αρθρίτις
• Γυροειδής αλωπεκία
• Κοιλιοκάκη

• Συστηματική σκληροδερμία
• Νόσος Crohn
• Σύνδρομο Sjogren
• Λεύκη
• Ελκώδης κολίτις
• Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
• Χρόνια κνίδωση
• Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
• Νόσος Addison 
• Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα 
• Πνευμονική ίνωση
• Θυροειδίτιδα Hashimoto
• Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα
• Νόσος Graves
• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
• Αυτοάνοση θρομβοκυτταροπενική πορφύρα
• Σκλήρυνση κατά πλάκας
• Αιμολυτική αναιμία
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τρίτο αυτοάνοσο νόσημα, ενώ το 42,3% ανέφερε
οικο γενειακό ιστορικό αυτοανοσίας σε συγγενή πρώ -
του βαθμού. Επιπλέον, το 70,1% των ασθενών πα -
ρου σίαζε και θετικά ΑΝΑ.60

Η ισχυρή αυτή συσχέτιση, όπως προαναφέρθηκε,
πι θανόν να οφείλεται σε κάποιο γενετικό συσχε -
τισμό. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί διάφορα
γονίδια που συνδέονται τόσο με την με την ψωρίαση
όσο και με τα αυτοάνοσα νοσήματα. Σε αυτά συμπε -
ριλαμβάνονται το REL (ρευματοειδής αρθρίτις), το
ERAP1 (αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα), ο γενετικός
τόπος της IL12B (άσθμα, σκλήρυνση κατά πλάκας),
ο γενετικός τόπος της IL23R (αγκυλοποιητική
σπονδυλίτιδα), το TNIP1 (συστηματικός ερυθηματώ -
δης λύκος), το PTPN22 (σακχαρώδης διαβήτης
τύπου Ι, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος), το
SUMO4 (σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) και το
TNFAIP3 (σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, ρευμα -
τοειδής αρθρίτις και συστηματικός ερυθηματώδης
λύκος).7,61 Βάσει αυτών των ευρημάτων, ενδεχομένως
να μπορέσει να καταστεί εφικτή στο μέλλον η
διαλεύκαν ση του τρόπου με τον οποίο κληρονο -
μούνται τα αυτοάνοσα νοσήματα και ο συσχετισμός
τους με τη ψωρίαση. Κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να
βοηθήσει στην καλύτερη κλινική ταξινόμηση τους
και τον καθορισμό συγκεκριμένων ανοσοφαινότυπων
με απώτερο σκοπό την επιλογή της βέλτιστης θερα -
πευτικής προσέγγισης και την καλύτερη αξιολόγηση
της ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ––––––––––––––––––

Ένας μικρός αριθμός μελετών έχει διερευνήσει τη
σχέση της εμφάνισης ραγοειδίτιδας με την ψωρίαση.
Σε γενικές γραμμές, το 2%-20% των ασθενών με
ψωρίαση δύναται να εμφανίσει κάποια οφθαλμο λο -
γική συννοσηρότητα, όπως βλεφαρίτιδα, επιπεφυ -
κίτι δα, κερατίτιδα, ξηροφθαλμία, συμβλέφαρο, κα -
ταρ ράκτη, εκτρόπιο, ραγοειδίτιδα κ.α.62 

Μέχρι στιγμής η αιτιοπαθογένεια της εμφάνισης
οφθαλμικής νόσου σε ασθενείς με ψωρίαση δεν έχει
διαλευκανθεί. Μία θεωρία είναι ότι ενεργοποιημένα
ουδετερόφιλα, τα οποία κυκλοφορούν στο περιφε ρι -
κό αίμα, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή στους
οφθαλμούς. Το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη δια -
πε ρατότητα των αιμοφόρων αγγείων που έρχονται σε
επαφή με το υδατοειδές υγρό αλλά και το ότι ανευ -
ρίσ κο νται σε αυτό αυξημένα επίπεδα χημειο τακτικών
παραγόντων αλλά και λευκοτριαινίου Β4, ενισχύει
αυτή την υπόθεση.63,64

Η ραγοειδίτιδα απαντάται πιο συχνά σε ασθενείς
με ΨΑ ή φλυκταινώδη ψωρίαση.65 Μια πρόσφατη
μελέτη υποστηρίζει ότι το 2% των ασθενών με ψω -
ρίαση θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή ραγοειδί -
τιδα, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας της ψωρίασης.
Επίσης, οι συγγραφείς διεπίστωσαν και συσχετισμό
με την χρόνια κατά πλάκας ψωρίαση. Οι ασθενείς με
κατά πλάκας ψωρίαση εμφάνιζαν αμφοτερόπλευρη,
επιμένουσα και σοβαρότερη ραγοειδίτιδα σε σχέση
με τους άλλους ασθενείς.66 Σε γενικές γραμμές, η
ραγοείδιτιδα που απαντάται σε ασθενείς με ψωρίαση
προσβάλλει συνήθως το εμπρόσθιο τμήμα του
οφθαλμού, είναι αμφοτερόπλευρη και έχει μακρά
διάρκεια (11 εβδομάδες κατά μέσο όρο). Επίσης
είναι υποτροπιάζουσα στο 56% των περιπτώσεων,
κάτι που ισχύει μόνο για το 7%-21% των ασθενών με
ιδιοπαθούς τύπου ραγοειδίτιδα.62,65 Οι βασικοί
παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση ραγο -
ειδίτιδας σε ασθενείς με ψωρίαση, συνοψίζο νται
στον Πίνακα 8.

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ –––––––––––––––––––––

Διάφορες μελέτες έχουν διεξαχθεί με σκοπό την
διερεύνηση της σχέση της ψωρίασης με αυξημένη
πιθανότητα εμφάνισης κακοήθειας. Μέχρι αυτή τη
στιγμή, τα αποτελέσματα παραμένουν αντιφατικά, αν
και πιθανόν να υπάρχει μια πιθανή συσχέτιση της
ψωρίασης με το Τ δερματικό λέμφωμα και το λέμφω -
μα Hodgkin.9 Σε μια πρόσφατη μελέτη που βασί -
στηκε σε στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων Market -
scan® παρατηρήθηκε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης
κακοήθειας ήταν αυξημένος στους ασθενείς με
ψωρίαση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό (IR: 142
και 129, αντίστοιχα). Πιο συγκεκριμένα, ο αναφερό -
μενος κίνδυνος (ΙR) για εμφάνιση λεμφώματος και
για όγκους των επιδερμιδικών κυττάρων (NMSC)
ήταν 12,9 και 180, για τους ασθενείς με ψωρίαση και
10,9 και 145 για το γενικό πληθυσμό, αντίστοιχα.67

Παρομοίως, οι Gelfand et al. αναφέρουν ότι ο σχετι -

Ε. Σουρά, Χρ. Αντωνίου

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏÃ É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ

92

Βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνι-
ση ραγοειδίτιδας σε ασθενείς με ψωρίαση62,65

• Θετικότητα στο HLA-B27
• Φλυκταινώδης ψωρίαση
• Ψωριασική Αρθρίτις

• Ψωρίαση με εμφάνιση κατά την 5η δεκαετία της ζωής
(τύπου 2)

• Συχνότερη σε άνδρες 
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κός κίνδυνος (relative risk) εμφάνισης λεμφώματος
ήταν 1,34 και 1,59, Hodgkin λεμφώματος 1,42 και
3,18 και δερματικού Τ λεμφώματος ήταν 4,1 και
10,57 για ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ψωρίαση,
αντίστοιχα.68 Από την άλλη πλευρά, διάφορες με -
λέτες αναφέρουν ότι η επίπτωση κακοήθειας σε ασ -
θενείς με ψωρίαση είναι ή ίδια ή ελαφρώς αυξη μένη
συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό.9,69 

Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η πιθανή
συσχέτιση, είναι άγνωστος. Μια πιθανότητα είναι ότι
καθώς η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης
νόσος, η οποία διαμεσολαβείται κυρίως μέσα από τα
Τ λεμφοκύτταρα, χαρακτηρίζεται από συνεχή
διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος η οποία
ενδε χομένως να μπορούσε να οδηγήσει στην εκτρο -
πή ορισμένων κυτταρικών κλώνων. Από την άλλη,
μια πιθανότητα είναι ότι η αυξημένη επίπτωση οφεί -
λε ται στη χορήγηση συστηματικών θεραπειών. Σε
μια παλαιότερη μελέτη από τον Margolis et al.
παρατηρήθηκε ότι ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης
λεμφώματος ήταν αυξημένος στους ασθενείς που
λάμβαναν συστηματική θεραπεία σε σχέση με
εκείνους που λάμβαναν μόνο τοπικές θεραπείες
(1,78 και 1,13 αντίστοιχα). Παρόλα αυτά πρέπει να
σημειωθεί ότι αυτή η μικρή διαφορά μπορεί να
οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι οι ασθενείς που
λαμβάνουν συστηματικές θεραπείες πάσχουν από
σοβαρή ψωρίαση (και άρα πιο έντονη φλεγμονώδη
αντίδραση) αλλά και στο ότι στη μελέτη αυτή
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από βάσεις δεδομένων
οικονομικών αποζημιώσεων.70

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ –––––––––

Η ψωρίαση είναι ένα νόσημα το οποίο χαρακτη -
ρίζεται από σοβαρό αντίκτυπο στην συναισθηματική
και κοινωνική ζωή των ασθενών. Αρκετές μελέτες
έχουν αναφέρει ότι η επιβάρυνση την ασθενών είναι
τόσο σημαντική που μπορεί άνετα να συγκριθεί με
εκείνη του καρκίνου, της στεφανιαίας νόσου ή και
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.71 Αυτή η ιδιαιτερό -
τητα της ψωρίασης οφείλεται στο ότι το νόσημα αυτό
είναι πρόβλημα που φαίνεται, ορατό στους ίδιους
τους ασθενείς αλλά και στο κοινωνικό τους περιβάλ -
λον, με αποτέλεσμα συχνά να τους είναι δύσκολο να
δεχτούν ή να ξεχάσουν τη νόσο τους. Σε γενικές
γραμμές, η ψωρίαση συσχετίζεται άμεσα με χαμηλή
αυτο εκτίμηση, αγχώδεις διαταραχές και κατά θλιψη72

ενώ, σε μια πρόσφατη μελέτη, αναφέρθηκε και
συσχέτιση με αλεξιθυμία.73 Μια σειρά μελετών έχει

δείξει ότι έως και το 10% των ασθενών με ψωρίαση
έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό.74 Οι Molina-Leyva et al.
προσφάτως δημοσίευσαν μία μελέτη που είχε σαν
σκοπό την διερεύνηση της επίπτωσης της προσω -
πικότητας τύπου D ανάμεσα στους ασθενείς με ψω -
ρίαση. Η προσωπικότητα τύπου D έχει συνδεθεί με
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμ -
βα μάτων και χαρακτηρίζεται από εμφάνιση αρ νητι -
κών συναισθημάτων (εχθροπάθεια, εχθρικό τητα,
άγχος, θυμό, καταθλιπτική διάθεση) αλλά και αρνη -
τική εικόνα του εαυτού. Οι ασθενείς με ψωρίαση
βρέθηκε να εμφανίζουν προσωπικότητα τύπου D συ -
χνότερα από την ομάδα ελέγχου (38,7% και 23,7%,
αντίστοιχα), ενώ είχαν 3,2 φορές υψηλότερο κίνδυνο
εμφάνισης αγχωδών διαταραχών.75 Σημαντικό είναι
πάντως να αναφερθεί ότι συχνά η ψυχολογική κατά -
σταση των ασθενών (όπως αποτυπώνεται από ειδικά
εργαλεία σαν το DLQI) δεν συμβαδίζει με την αντι -
κειμενική κλινική τους εικόνα, αλλά, αντιθέτως,
είναι ανάλογη με την ανταπόκριση σε κάποια θερα -
πεία.76

Δεν έχει καταστεί σαφές μέχρι στιγμής για το
κατά πόσον η ψωρίαση και η κατάθλιψη μοιράζονται
κάποιον κοινό παθογενετικό μηχανισμό. Σε μια
πρόσφατη μετά-ανάλυση, αναφέρθηκε ότι οι ασθε -
νείς με κατάθλιψη παρουσιάζουν σημαντικά υψη -
λότερες συγκεντρώσεις των προφλεγμονωδών
κυταρροκινών TNF-α και IL-6, σε σχέση με το γενικό
πληθυσμό.77 Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η κα -
τάθλιψη πιθανώς να συνοδεύεται από δυσλειτουρ γία
του ανοσοποιητικού συστήματος και να προκαλεί
ενεργο ποίηση της φλεγμονώδους απάντησης. Ενδια -
φέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η σχιζο -
φρένεια έχει συνδεθεί με το PSORS1 στο χρωμό -
σωμα 6p21.3.78

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη
νόσο, η οποία χαρακτηρίζεται από μία πληθώρα
συστηματικών εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές
«συγγενεύουν» με την ψωρίαση σε γενετικό επίπεδο,
εκλύονται από κοινούς παράγοντες με αυτή και
διαμεσολαβούνται μέσω κοινών μονοπατιών φλεγ -
μονής. Γεγονός είναι ότι οι ασθενείς με ψω ρίαση
παρουσιάζουν αυξημένους χρόνους νοσηλείας αλλά
και θνησιμότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με
ψωρίαση παρουσιάζουν ήπια νόσο, ο κίνδυνος
εμφάνισης συννοσηροτήτων όπως η καρδιαγγειακή
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νόσος, το μεταβολικό σύνδρομο και η λιπώδης διή -
θηση του ήπατος, συχνά υποτιμάται. Σημαντικότατη
είναι η καθολική προσέγγιση των ασθενών, με
τακτικό έλεγχο, ο οποίος θα έχει σαν σκοπό την
έγκαιρη διάγνωση των συστηματικών αυτών
νοσημάτων. Ο δερματολόγος θα πρέπει να είναι σε
θέση να διαχωρίζει τους ασθενείς με ήπια, μέτρια η
σοβαρή νόσο βασιζόμενος στην επιφάνεια σώματος
που προσβάλλεται, την εντόπιση αλλά και τη μορφή
της νόσου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κρίνει εάν
πρόκειται για μία «ψυχρή» (σταθερή) ψωρίαση, ή για
μια «θερμή» (ταχέως εξελισσόμενη) ψωρίαση και
αναλόγως να επιλέγει τη μέθοδο αντιμετώπισης.
Τέλος, σημαντική είναι και η κατανόηση της ψυχι -
κής επιβάρυνσης των ασθενών από τη νόσο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο αυτοφλεγμονώδες
νόσημα που αφορά στο 0.6-4.8% του παγκόσμιου
πληθυσμού.1,2 Στην Αμερική μόνο παρουσιάζονται
250.000 νέα περιστατικά ψωρίασης ετησίως.3,4 Παρότι
δεν πρόκειται για νόσημα άμεσα απειλητικό για τη
ζωή, έχει πολύ μεγάλες αρνητικές κοινωνικοοικο-
νομικές επιπτώσεις. Τα άμεσα και έμμεσα κόστη τα

οποία σχετίζονται με το νόσημα είναι γιγαντιαία ενώ
πέραν των κλινικών εκδηλώσεων, το νόσημα συνδυά -
ζεται με κοινωνικό στιγματισμό καθώς και ψυχολο γική
επιβάρυνση όχι μόνο των ασθενών αλλά και των
στενών συγγενών τους.5

Η ψωρίαση θεραπευτικά αποτελεί πρόκληση. Οι
θεραπείες είναι χρόνιες και συχνά περίπλοκες και θα
πρέπει να συνυπολογίζονται παράγοντες όπως αντοχή
στη θεραπεία, η δυνατότητα συμμόρφωσης των ασθε -

Ψωρίαση και ποιότητα ζωής

Πολίτου Μ.
Φέκκας Ν.

Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, 1ο ΤΥΑΔ

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια αυτοφλεγμονώδης υποτροπιάζουσα νόσος. Η αρνη-
τική επίδραση της ψωρίασης στην ποιότητα ζωής των ασθενών είναι σημαντική καθώς συνδυάζεται με
σημαντικού βαθμού ψυχολογικό-συναισθηματικό στρες, μείωση της αυτοεκτίμησης, ψυχιατρικές διατα-ραχές,
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και στιγματισμό. Η αρνητική επίπτωση της ψωρίασης στην ποιό-τητα ζωής
των ασθενών συγκρίνεται με εκείνη άλλων σοβαρών παθήσεων. Η σχέση μεταξύ της αντικειμενικής
σοβαρότητας των συμπτωμάτων της νόσου και της ποιότητας ζωής των ασθενών δεν είναι πάντοτε ισχυρή.
Υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι δείκτες για την εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής
(HRQoL). Η επιλογή θεραπείας με βάση τη σοβαρότητα της νόσου σε συνδυασμό με τους δείκτες QoL καθώς
και η στενή συνεργασία ιατρού-ασθενούς μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για την βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών με ψωρίαση.
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Aνασκόπηση

Psoriasis is a chronic immunologic recurrent disease. The negative impact of pso-
ria-sis on patients’ quality of life is significant as the disease has been linked to major emotional-psychological
stress; reduce of self-esteem, psychiatric disorders, social economic impairment and stigmatization. Psori-
asis may cause as much impairment on the quality of life as other major medical diseases. Relation between
the objective severity of the disease and  QoL is not always strong. There are various measures available for
assessing health-related quality of life (HRQoL). Choosing treatments based on the severity of the disease
as well on the HRQoL indexes and establishing close physician-patient cooperation may be an effective strat-
egy in order to improve psoriatic patients’ quality of life.
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νών, τυχόν συννοσηρότητες, ειδικές ομάδες ασθενών
(π.χ. παιδική ηλικία, εγκυμοσύνη) καθώς ο τρόπος
ζωής αυτών.6,7 Η επιλογή της θεραπείας περιπλέκεται
ακόμη περισσότερο από την ανάγκη να συνεκτιμώνται
οι προσδοκίες των ασθενών, οι ατομικές τους προ -
τιμήσεις, οι ρυθμοί ζωής καθώς και ο αντίκτυπος τόσο
του νοσήματος όσο και της θεραπείας στη ποιότητα
της ζωής τους.8,9

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ––––––––––––

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες μελέτες
καταδεικνύουν τον αρνητικό αντίκτυπο της ψωρίασης
στην ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς και των
κοντινών συγγενών τους. Δημοσιευμένα δεδομένα
επιση μαίνουν ότι το 71% των ψωριασικών ασθενών δη -
λώ νουν ότι η ψωρίαση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
θέμα στην καθημερινή ζωή τους.10 Είναι πλέον
ξεκάθαρο ότι επηρεάζονται έντονα και αρνητικά όλοι
οι τομείς της ζωής των ασθενών συμπεριλαμβα-
νομένης της ψυχικής υγείας, της συναισθηματικής
σταθερότητας, της αυτοεκτίμησης, των διαπροσω -
πικών-εργασιακών σχέσεων, των κοινωνικών δρα -
στηριοτήτων, της οικονομικής ευμάρειας ακόμη και
της σωματικής λειτουργικότητας (ειδικά σε ασθενείς
με συνυπάρχουσα ψωριασική αρθρίτιδα) Χαρα -
κτηριστικά άλλωστε η ποιότητα ζωής των ασθενών
αυτών έχει συγκριθεί με εκείνη άλλων χρόνιων ή πολύ
επιβαρυντικών για την υγεία νοσημάτων όπως είναι η
καρδιακή ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, το
έμφραγμα του μυοκαρδίου και ο καρκίνος.

Οι ψωριασικοί ασθενείς συχνά διακατέχονται από
συναισθήματα ντροπής και αμηχανίας όταν βρίσκο -
νται ανάμεσα σε πλήθος. Πολύ συχνά είναι θύματα
πραγματικής ή φανταστικής κοινωνικής περιθωριο -
ποίησης και στιγματισμού.11 Πρόσφατη άλλωστε
έρευνα έδειξε ότι τι 35% των ασθενών αποφεύγουν τις
κοινωνικές δραστηριότητες και έχουν περιορισμένες
στενές διαπροσωπικές σχέσεις ενώ περισσότεροι από
το 50% εμφανίζονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση.12-15

Η ψωρίαση συνδέεται με πολλά ψυχικά προ -
βλήματα όπως η μειωμένη αυτοεκτίμηση, η σεξουα -
λική δυσλειτουργία, το άγχος, η κατάθλιψη και ο
αυτοκτονικός ιδεασμός.16 Χαρακτηριστικά σύμφωνα με
μελέτη το 30-50% των ασθενών εμφάνιζαν τέτοιου
είδους συμπτώματα και μάλιστα σε εντονότερο βαθμό
από εκείνους με ψυχιατρικά νοσήματα.

Τα υψηλά επίπεδα άγχους, κατάθλιψης καθώς και
η δυσκολία έκφρασης των συναισθημάτων όπως ο

θυμός δεν είναι πάντοτε ανάλογα με τη σοβαρότητα
της ψωρίασης. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η
ιτα λική μελέτη PSYCHAE, στην οποία συμπεριε -
λήφθησαν 1580 ασθενείς.17

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το άγχος σε ασθενείς με
ψωρίαση μειώνει την ποιότητα της ζωής. Αλλά και
αντίστροφα, η ψωρίαση επιδεινώνεται με το stress,
όπως παρουσιάζεται σε πολλές μελέτες. Σε μία από
αυτές σε 139 ασθενείς με ψωρίαση το 39% βίωσε μία
στρεσσογόνο κατάσταση ένα μήνα πριν την εμφάνιση
του πρώτου επεισοδίου της ψωρίασης.18

Μελέτες έχουν γίνει και για τη συσχέτιση της
σοβαρής ψωρίασης σε σχέση με την κατάθλιψη με
αμφιλεγόμενα συμπεράσματα. Φαίνεται να υπάρχει
συσχέτιση της σοβαρής ψωρίασης με αυξημένα επί -
πεδα κατάθλιψης στους ασθενείς αυτούς.19

Αυτοκτονικός ιδεασμός έχει επίσης αναφερθεί σε
ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση. Χαρακτηριστικά σε μία
μελέτη καταγράφεται ποσοστό 2,5% σε όσους έχουν
BSA <30% και 7,2% σε πιο σοβαρές περιπτώσεις ενώ σε
άλλη μελέτη το 5.5% των ασθενών δήλωσε ότι εξαιτίας
του νοσήματος, θα προτιμούσε να πεθάνει.20-22

Σε άλλες μελέτες καταγράφεται η συσχέτιση της
κατάχρησης αλκοόλης και του καπνίσματος σε ασ -
θενείς με ψωρίαση. Σε μία μελέτη καταγράφεται ένα
ποσο στό 18% αλκοολισμού στο δείγμα των ψωριασι -
κών ασθενών σε σύγκριση με μόλις 2% στο δείγμα των
μαρτύ ρων. Άλλωστε έχει καταγραφεί ότι σε αλκοο -
λικούς ασθενείς η θεραπεία συνήθως δεν έχει καλή
ανταπόκριση. Αντίθετα η διακοπή του αλκοόλ μπορεί
να οδηγεί σε ύφεση της ψωρίασης, ενώ η εκ νέου
χρήση αλκοόλης οδηγεί σε υποτροπή της νόσου.23-28

Η ψωρίαση έχει συσχετισθεί με αρνητική επίδραση
στην επαγγελματική ζωή των ασθενών και μείωση της
παραγωγικότητάς τους. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις,
όπως σε συνύπαρξη σοβαρής ψωριασικής αρθρίτιδας,
η κινησιακή δυσλειτουργία οδηγεί σε μειωμένη
εργασιακή απόδοση ή ακόμη και σε συχνή απώλεια
εργατοωρών. Αυτό με τη σειρά του προσθέτει ένα
επιπλέον οικονομικό βάρος στους ασθενείς (πέραν
του κόστους των θεραπειών) αυξάνοντας παράλληλα
και τα έμμεσα κόστη του νοσήματος. Σε περισσότερο
από 17% ασθενών ηλικίας μεταξύ 18 και 54, ανα -
φέρονται ψυχολογικές επιπτώσεις στο χώρο της εργα -
σίας τους, εξαιτίας της ψωρίασης. Το 6% αναφέρει
διακρίσεις στην εργασία του ενώ, το 23% αναφέρει
αρνητική επίπτωση στην επαγγελματική ανέλιξη.
Φαίνεται ότι η εντόπιση της ψωρίασης στις παλάμες
και τα πέλματα προκαλεί τις περισσότερες αρνητικές
επιδράσεις στην ποιότητα της ζωής στον επαγγελ -
ματικό χώρο. Επιπρόσθετα η ψωρίαση φαίνεται μία
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σοβαρή αιτία δυσκολίας στην εύρεση εργασίας ενώ
όσοι εργάζονται φαίνεται να έχουν χαμηλή ποιότητα
ζωής.29-34

Πέραν του ψυχολογικού, κοινωνικού και οικονο -
μικού αντίκτυπου, η ψωρίαση συσχετίζεται και με
διάφορες συννοσηρότητες. Συγκεκριμένα οι ψωρια -
σικοί ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγ -
γειακά συμβάματα καθώς και ψυχιατρικές διαταραχές.
Η ψωρίαση άλλωστε αποτελεί έναν ανεξάρτητο παρά -
γοντα κινδύνου για εμφάνιση εμφράγματος του
μυοκαρδίου, ιδιαίτερα σε νέα άτομα με βαριά νόσο
και μικρή ηλικία εμφάνισης αυτής. Ο ψωριασικός
ασθενής είναι συχνά καπνιστής, παχύσαρκος με
αυξημένη πιθανότητα να πάσχει από διαβήτη, υπέρ -
ταση και δυσλιπιδαιμία (μεταβολικό σύνδρομο). Αλλά
και οι ίδιες οι θεραπείες της νόσου έχουν συχνά
σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες
επιβαρύνουν την γενικότερη κατάσταση της υγείας των
ασθενών. Όλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά την ποιό -
τητα ζωής τους.35

Στην παιδική ηλικία η ποιότητα ζωής επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από την ψωρίαση. Η ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη του παιδιού είναι μειωμένη. Ακόμα προ καλεί
αποκλεισμό από τις ψυχαγωγικές δραστη ριότητες σε
τουλάχιστον 15%-30% των ασθενών. Επίσης στην
ποιότητα της ζωής φαίνεται να παίζει ρόλο ο έντονος
κνησμός και τα προβλήματα της θεραπείας.36-42

Η φύση της νόσου και η χρονιότητα της επηρεάζει
σημαντικά και το στενό οικογενειακό περιβάλλον των
ψωριασικών ασθενών. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι
κοντινοί συγγενείς βιώνουν σημαντική επιβάρυνση
στην κοινωνική τους ζωή, στις διαπροσωπικές σχέ -
σεις, στις οικογενειακές δραστηριότητες, στην οικονο -
μική τους κατάσταση, στην ψυχολογική υγεία, στον
ύπνο και σε θέματα που γενικά σχετίζονται με την
πρακτική φροντίδα των ασθενών. Οι Basra and Finlay
υποστηρίζουν ότι οι επαγγελματίες υγείας που
ασχολούνται με την ψωρίαση πρέπει να εντοπίζουν τις
οικογένειες των οποίων η ζωή επηρεάζεται από τη
νόσο.43

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΨΩΡΙΑΣΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η χρόνια υποτροπιάζουσα φύση της νόσου καθώς
και η αδυναμία ελέγχου των απρόσμενων υποτροπών
είναι σημεία που επιβαρύνουν και αγχώνουν πολύ
τους ασθενείς. Χαρακτηριστικά πολλοί εξ αυτών βρίσ -
κονται σε μια διαρκή ανησυχία σχετικά με το ότι τα

μελλοντικά τους σχέδια δυνητικά θα επηρεαστούν από
μια ενδεχόμενη έξαρση της νόσου.5

Πολλοί ψωριασικοί ασθενείς βιώνουν ψυχολογική
επιβάρυνση και κοινωνική περιθωριοποίηση διότι
αισθάνονται ντροπή στο να εκθέσουν το πάσχον
δέρμα τους κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως
κολύμβηση, χρήση δημοσίων ντουζ, σεξουαλικές
σχέσεις κα Πολλοί μάλιστα αισθάνονται την ανάγκη
να κρύψουν την ασθένειά τους κάτι που συμβάλλει
σημαντικά στη μείωση της αυτοεκτίμησής τους.43

Η ψωρίαση σχετίζεται με περιορισμούς στις καθη -
μερινές δραστηριότητες, την απασχόληση, την εργασία
και την σεξουαλική ζωή. Οι ασθενείς χάνουν εργα -
τοώρες, πληρώνουν για τις θεραπείες τους ενώ ταυτό -
χρονα αισθάνονται ντροπή και αμηχανία. Αυτό
ακριβώς θεωρούν τη χειρότερη παράμετρο του νοσή -
ματός τους. Πολλές φορές υφίστανται έντονη ψυχολο -
γική πίεση από άτομα του περιβάλλοντός τους που δεν
γνωρίζουν τη αυτοφλεγμονώδη φύση του νοσήματος
και συχνά αντιδρούν ακραία. Χαρακτηριστικά ασθε -
νείς αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να εξηγούν συνέ -
χεια ότι το νόσημά τους δεν μεταδίδεται.35

Αξιοσημείωτο είναι, ότι πολλοί ασθενείς αισθά -
νονται, ότι ο γενικός πληθυσμός και συχνά ακόμη και
οι θεράποντες ιατροί τους δεν κατανοούν πλήρως το
μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο που έχει η ψωρίαση στην
ποιότητα ζωής τους. Αυτό επιδεινώνει ακόμη περισ -
σότερο την ήδη βεβαρημένη ψυχολογική κατάσταση
των ασθενών και τους οδηγεί σε περεταίρω κοινωνική
απομόνωση και καταθλιπτική διαταραχή.35

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΨΩΡΙΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ –––––––––

Προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της
ψωρίασης χρησιμοποιούνται αντικειμενικοί δείκτες
όπως ο δείκτης PASI (Psoriasis area severity index), ο
οποίος μετράει την έκταση του σώματος που έχει
προσβληθεί από τη νόσο καθώς και τη βαρύτητα των
βλαβών. Τέτοιοι δείκτες όμως δεν μπορούν να
αποτυπώσουν την επίδραση της νόσου στη ζωή των
ασθενών. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί ερω -
τηματολόγια που στοχεύουν στο να μετρήσουν τη σχε -
τιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών.
(Health Related QoL, HRQoL). Ο συνδυασμός των
αντι κειμενικών δεικτών σοβαρότητας της νόσου με τη
HRQoL προσφέρει μια καλύτερη και πιο ολοκλη -
ρωμένη εικόνα της σοβαρότητας και της επίπτωσης της
νόσου καθώς και της αποτελεσματικότητας των θερα -
πειών.44

ΨΩΡΙΑΣΗ KAI ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
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Πολλά εργαλεία έχουν δημιουργηθεί προκειμένου
να εκτιμάται αντικειμενικά η σοβαρότητα της ψωρία -
σης καθώς και η HRQoL.Ως προς τον έλεγχο HRQoL
έχουν δημιουργηθεί δείκτες που γενικά ταξινομούνται
ως ειδικοί για την ψωρίαση, ειδικοί δερματολογικών
νοσημάτων, δείκτες γενικής κατάσταση της υγείας,
παιδιατρικοί δερματολογικοί δείκτες καθώς και
μεικτοί δείκτες (Πίνακας 1). Γενικά οι δείκτες οι
ειδικοί για την ψωρίαση είναι πιο ευαίσθητοι στο να
αποδίδουν την επίδρασή της νόσου στη ζωή των
ασθενών. Κανένας όμως από τους υπάρχοντες δείκτες
δεν πληροί τα κριτήρια του «ιδανικού εργαλείου
αξιολόγησης». Συνδυασμοί ερωτηματολογίων ίσως
δίνουν πιο έγκυρα αποτελέσματα. Οι Ευρωπαϊκές
ωστόσο κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν ως
θεραπευτικό στόχο κατά τον χειρισμό ψωριασικών
ασθενών τη μείωση του PASI και του DLQI.45-54

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ QOL ––––––

Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές θεραπευτικές επιλ -
ογές για την ψωρίαση. Η επιλογή της εκάστοτε θερα -
πείας πρέπει να βασίζεται στην σοβαρότητα της
ψωρίασης, σε τυχόν συννοσηρότητες, στην αποτελεσμα -
τι κότητα, στην προτίμηση των ασθενών καθώς και στον
τρόπο ζωής τους Η επιλογή της θεραπείας περι -

πλέκεται ακόμη περισσότερο καθώς θα πρέπει να
συνεκτιμηθεί και ο QoL καθώς η ίδια η θεραπεία
μπορεί να επιβαρύνει την ποιότητα ζωής των ασθενών
κατά τρόπο μεγαλύτερο από την ίδια την νόσο Λίγες
κλινικές μελέτες έχουν διεξαχθεί για την επίδραση των
θεραπειών στην ποιότητα της ζωής. Μάλιστα, οι
περισσότερες από αυτές τις μελέτες δεν στόχευαν στο
να καταγράψουν το QoL αλλά τα συμπεράσματα
εξήχθησαν έμμεσα, βάση της αποτελεσματικότητας της
θεραπείας στα συμπτώματα της νόσου.55

Από τις τοπικές θεραπείες η καλσιποτριόλη -
βηταμεθαζόνη αναφέρεται να βελτιώνει την ποιότητα
της ζωής σε ασθενείς με ψωρίαση τριχωτού κεφαλής.55

Σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας η φωτο -
θεραπεία με ΝΒ-UVB, τρεις φορές την εβδομάδα για
έξι μήνες σε 95 ασθενείς βελτίωσε σημαντικά το
DLQI. Η μελέτη PLUTO κατέδειξε ότι φωτοθεραπεία
είχε θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των
ασθενών είτε αυτή γινόταν σε ιατρικό περιβάλλον είτε
γινόταν στο σπίτι. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι για
κάποιους ασθενείς η τακτική μετάβαση σε ιατρικό
κέντρο προκειμένου να υποβληθούν σε φωτοθε ρα -
πείες, μπορεί να είναι δύσκολη, χρονοβόρος και
πολυέξοδη και αυτό ακριβώς να μεταφράζεται με
επιβάρυνση του QoL αυτών των ασθενών κάτι που
πρέπει να συνεκτιμάται προτού επιλεγεί αυτή η
θεραπεία.45,47,48,56

Η θεραπεία με κυκλοσπορίνη φαίνεται να είναι
απο τελεσματική στη βελτίωση του DLQI σε ψωρια -
σικούς ασθενείς. Μάλιστα μια Ιταλική μελέτη σε
ασθενείς που ήταν υπό θεραπεία με κυκλοσπορίνη
κατέδειξε βελτίωση κατά 30% στους δείκτες ψυχο -
λογικής δυσφορίας ενώ αντιθέτως η χορήγηση μεθο -
τρεξάτης καθώς και τοπικών στεροειδών σχετίστηκε με
σημαντική επιβάρυνση των δεικτών αυτών κατά 33%
και 185% αντίστοιχα.57,58

Σε μία πρόσφατη Ιαπωνική μεταανάλυση αναφο -
ρικά με την θεραπεία με infliximab, καταδείχθηκε η
ανάγκη επίτευξης στόχου PASI 90 για να επιτευχθεί
αντίστοιχα DLQI 0 ή 1. Δεδομένου του ικανοποιητι -
κού ποσοστού ασθενών στους οποίους το φάρμακο
επιτυχαίνει PASI 90 (>50%), καταδεικνύεται η σημα -
ντική του επίδραση στο QoL. Σε αυτό άλλωστε
στοχεύει και φαίνεται να το πετυχαίνει ο νεότερος
παράγοντας Secukinumab, ο οποίος προτείνεται σαν
πρώτης γραμμής θεραπεία για τη θεραπεία της
μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης.59

Μία ανάλυση από δύο τυχαιοποιημένες ελεγχό -
μενες μελέτες με εικονικό φάρμακο αξιολόγησε την
επίδραση μιας ενδεχόμενης επιδείνωσης των συμπτω -
μάτων της ψωρίασης στον HRQoL καθώς και το ρόλο
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Short Form 36
Sickness Impact Profile
General Health questionnaire
Psychological General Well-Being Index

Euro Qo L 5D

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Dermatology Life Quality Index
Dermatology Quality of Life Scales
Dermatology Specific Quality of Life
Skindex (Skindex-61 Skindex-29)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Children’s Dermatology Life Quality Index

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ

Psoriasis Disability Index
Psoriasis Life Stress Inventory
Psoriasis Index of Quality of Life
Salford Psoriasis Index
Psoriasis Quality of Life 12 Items (Koo-Menter Psoriasis
Index)
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του adalimumab σε αυτό. Η θεραπεία με adalimumab
φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ψω -
ρία σης χωρίς όμως να αναφέρονται οι επιπτώσεις του
φαρμάκου στο HRQoL60

Μια μεταανάλυση από τυχαιοποιημένες ελεγχό -
μενες μελέτες της etanercept σε ασθενείς με ρευμα -
τοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα και ψωρίαση,
η οποία στόχευε μεταξύ άλλων να αξιολογήσει την
επίδραση του φαρμάκου στο δείκτη HRQoL κατέδειξε
βελτίωση τόσο στους δείκτες PCS, MCS (Physical and
mental component summary scores) όσο και στον
δείκτη SF-36. Η δε Γερμανική μελέτη PRESTA, η
οποία αξιολόγησε την επίδραση του etanercept στα
συμπτώματα της νόσου τόσο στο δέρμα και στις
αρθρώσεις όσο και στον QoL, κατέδειξε ότι την εβδο -
μάδα 24 περίπου το 30% των ασθενών είχαν
σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς.61-63

Σε μια υποανάλυση των μελετών PHOENIX 1 και 2
σχετικά με το ustekinumab και την επίδραση του στο
HRQoL καθώς και στις σεξουαλικές διαταραχές τις
οφειλόμενες στην ψωρίαση, φάνηκε ότι το ustekinu -
mab βελτιώνει σημαντικά και τις δυο αυτές παρα -
μέτρους. Μια άλλη ανάλυση της μελέτης PHOENIX 2
κατέδειξε ότι το ustekinumab μειώνει τους περιο -
ρισμούς εργασίας, βελτιώνει την παραγωγικότητα και
μειώνει τις ήμερες απουσίας λόγο νόσου σε ασθενείς
με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση. Αλλά και σε ασθενείς
με ψωριασική ονυχία, η σημαντική μείωση του δείκτη
NAPSI φαίνεται να συνοδεύεται από σημαντική βε -
λτίωση των αντίστοιχων QoL δεικτών.64-66

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ –––––––––––––––

Οι δερματολόγοι που χειρίζονται ασθενείς με
ψωρίαση θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η δημιουργία
μιας ισχυρής σχέσης ασθενούς- ιατρού είναι το
θεμέλιο της αποτελεσματικής θεραπευτικής προσέγ -
γισης της νόσου. Μόνο η επίτευξη της ύφεσης των
ψωριασικών βλαβών μπορεί να μην είναι αρκετή.
Εξαιτίας της χρόνιας υποτροπιάζουσας φύσης της
νόσου, οι ασθενείς εμφανίζονται συχνά θυμωμένοι
τόσο με τη νόσο όσο κ με θεραπείες που έχουν λάβει
στο παρελθόν. Ο θεράπων ιατρός πρέπει να είναι
υπομονετικός και συγκαταβατικός ώστε να ενθαρρύνει
τον ασθενή και να τον εμπνέει στο να συμμορφωθεί
με τις θεραπευτικές του οδηγίες κάτι που ασφαλώς θα
αυξήσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα.67

Η συμβουλευτική των ψωριασικών ασθενών, η
οποία στοχεύει στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης και
του αυτοελέγχου, μειώνει τις αρνητικές σκέψεις ανα -

φορικά με τη νόσο και ενθαρρύνει τους ασθενείς να
εκφράζουν τα συναισθήματα τους και να αναζητούν
κοινωνική υποστήριξη μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ
την ψυχολογική και ιατρική κατάσταση των ασθε νών.68

Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναζητά ευκαιρίες
να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και κατανόησης με τον
ασθενή του. Θα πρέπει να κάθεται κοντά του και να
τον αγγίζει ώστε να του δείχνει εμπράκτως ότι η νόσος
του δεν είναι εμπόδιο στις κοινωνικές επαφές. Θα
πρέπει επίσης να τον ρωτά για την επίδραση της νόσου
στη ζωή του και να χρησιμοποιεί κάποιο από τα
εργαλεία εκτίμησης της HRQoL. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργείται στον ασθενή ένα αίσθημα συμπόνιας
και κατανόησης ενώ ταυτόχρονα βοηθά τον ιατρό στο
να επιλέξει την καταλληλότερη θεραπεία για τον
ασθενή του. Η καταλληλότερη θεραπεία εξάλλου είναι
εκείνη που δίδεται, αφού έχει συνεκτιμηθεί η αντι -
κειμενική σοβαρότητα του νοσήματος καθώς και πα -
ρά μετροι της ποιότητας ζωής και του τρόπου ζωής των
ασθενών.69,70

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση είναι μια σοβαρή χρόνια υπο τρο -
πιάζουσα νόσος, η οποία συνδυάζεται με σημαντικού
βαθμού ψυχολογική-συναισθηματική επιβάρυνση,
ψυχιατρικές διαταραχές, κοινωνικοοικο νομικές επι -
πτώσεις, στιγματισμό και σημαντική μείωση της ποιό -
τητας ζωής των ασθενών. Πολλές μελέτες έχουν
καταδείξει ότι η αρνητική επίπτωση της νόσου στο QoL
συγκρίνεται με αυτή άλλων σοβαρών παθήσεων όπως
του διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του
καρκίνου. Η συχνή παρουσία άλλων συννοσηροτήτων
όπως του μεταβολικού συνδρόμου και ψυχιατρικών
διαταραχών επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ποιό -
τητα ζωής των ασθενών. Η σχέση μεταξύ της αντι -
κειμενικής σοβαρότητας των συμπτωμάτων της νόσου
κ της QoL δεν είναι πάντοτε ισχυρή όπως προκύπτει
από πολλές μελέτες. Μάλιστα κάποιες έρευνες έχουν
καταλήξει ότι η υποκειμενική αίσθηση της νόσου είναι
πιο ισχυρός καθοριστικός δείκτης της ποιότητας ζωής
των ασθενών συγκριτικά με τις αντικειμενικές κλινικές
μετρήσεις. Οι δερματολόγοι επομένως που χειρίζονται
ψωριασικούς ασθενείς θα πρέπει να υπολογίζουν την
επίπτωση της νόσου στην ποιότητα ζωής καθώς και
την ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών προτού
εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της νόσου και προτού
επιλέξουν θεραπεία

Αποτελεί γεγονός ότι η βελτίωση της QoL στους
ψωριασικούς ασθενείς αποτελεί πρόκληση για τον
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θεράποντα δερματολόγο. Είναι σημαντικό οι δείκτες
QoL να λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή της θερα -
πείας. Ο έλεγχος μόνο των σημείων-συμπτωμάτων της
νόσου μπορεί να μην είναι αρκετός. Μακροχρόνια
ύφεση μπορεί μόνο να επιτευχθεί αν η επιλεγμένη
θεραπεία στοχεύει τόσο στις κλινικές όσο και στις
ψυχολογικές επιπτώσεις της νόσου. Συμβουλευτική
επιλεγμένων ασθενών κρίνεται απαραίτητη. Προτεί -
νεται οι ασθενείς, κυρίως αυτοί με σοβαρή νόσο, να
λαμβάνουν ολιστική θεραπεία, θεραπεία επιλεγμένη
έτσι ώστε να στοχεύει τόσο στη βελτίωση των κλινικών
συμπτωμάτων όσο και των ψυχολογικών παραμέτρων
και κατ’ επέκταση στην βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη
δερματοπάθεια με επίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο
που ποικίλει από 0,1-11,8% ανάλογα με την
εθνικότητα και το γεωγραφικό πλάτος. Στην Ευρώπη
και την Βόρειο Αμερική το ποσοστό είναι μεταξύ 1-
3%, ενώ είναι πολύ πιο μικρό στην Αφρική και την
Ιαπωνία. Το νόσημα έχει μηδενικό επιπολασμό σε

ορισμένους πληθυσμούς Ινδιάνων της Νοτίου
Αμερικής και στους Αυστραλούς αβορίγινες. Η
επίπτωση δεν διαφέρει μεταξύ των 2 φύλων (1:1).
Στην Ελλάδα η επίπτωση της νόσου υπολογίζεται
στο 2-2,5%, ενώ το 1/3 των ασθενών με ψωρίαση,
αναφέρει γνωστό θετικό οικογενειακό ιστορικό.1,2,3

Η ψωρίαση έχει συσχετιστεί με πολλά άλλα
νοσήματα και πλέον υπάρχει σημαντικό μέρος της
παγκόσμιας βιβλιογραφίας που αναφέρεται και

H σημασία του Εθνικού Αρχείου 
καταγραφής για την ψωρίαση

Παπουτσάκη Μ. Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Η ψωρίαση αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη δερματοπάθεια η οποία συχνά
μπορεί να σχετίζεται και με άλλες συνοσηρότητες, όπως η ψωριασική αρθρίτιδα, το μεταβολικό
σύνδρομο, η κατάθλιψη κ.α. Επιπλέον η επίπτωσή της στην ποιότητα ζωής των ασθενών είναι σημαντική
και ως χρόνιο νόσημα χρήζει χρόνιας αντιμετώπισης. Με την έλευση των νέων βιολογικών θεραπειών
στην ψωρίαση δημιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης αρχείων καταγραφής με στόχο την μελέτη τόσο των
νέων αυτών θεραπειών όσο και των παλαιότερων, ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
τους κατά την μακροχρόνια χορήγηση τους καθώς και η προσπάθεια μελέτης των επιδημιολογικών
χαρακτηριστικών τόσο της νόσου όσο και της θεραπευτικής ανταπόκρισης. Για το λόγο αυτό τα
τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο αρχεία ασθενών που
πάσχουν από ψωρίαση. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για την δημιουργία ενός
τέτοιου αρχείου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:1 105-108, 2016

Aνασκόπηση

Psoriasis is a chronic immune-mediated skin disease. Often it can be associated
with other co-morbidities like psoriatic arthritis, metabolic syndrome, depression etc. Moreover it has a
significant impact on the quality of life of the patients and as a chronic disease needs chronic treatment.
With the advent of the new biologic therapies the need of developing registries for this disease became
urgent. The aim of these registries is to study the efficacy and safety on the long term of both the new
biological therapies as well as the traditional ones in a large number of patients. For that reason a great
number of psoriatic registries have been developed in Europe and worldwide. In Greece during the last
years a great effort is being done under the supervision of the Hellenic Society of Dermatology and
Venereology in order to create a National Registry for psoriasis.
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Τhe Importance of the Greek National Registry for Psoriasis
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διερευνά το θέμα των συννοσηροτήτων. Η ψωρια -
σική αρθρίτιδα (μια οροαρνητική μορφή αρθρίτιδας
που συγκαταλέγεται στις σπονδυλαρθρίτιδες),
εμφανίζεται σε ποσοστά της τάξεως του 25-40%
μεταξύ των ψωριασικών ασθενών. 

Η ψωρίαση σχετίζεται και με διάφορες άλλες
συνοσηρότητες. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν
δείξει ότι οι ασθενείς με ψωρίαση πάσχουν συχνό -
τερα, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, και από άλλα
χρόνια αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα ή τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του
εντέρου όπως η νόσος Crohn (0,5-1%) και η
ελκώδης κολίτιδα (0,4%).4,5

Επιπλέον, μεταβολικά νοσήματα, όπως η παχυ -
σαρκία (22-37%), η υπέρταση (έως 44% μεταξύ των
ψωριασικών), η υπερλιπιδαιμία (έως 50% μεταξύ
των ψωριασικών) και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου
2 (έως 37%) που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραγ -
μα του μυοκαρδίου και αγγειακά εγκεφαλικά επεισό -
δια, είναι πιο συχνά σε ασθενείς με ψωρίαση.

Επιπλέον η επίδραση της ψωρίασης στην ποιότητα
ζωής των ασθενών είναι πολύ σημαντική. Τα
συμπτώματα της ψωρίασης, όπως ο κνησμός, το άλγος
και η εικόνα των πλακών, δημιουργούν συχνά άγχος
και αίσθημα ντροπής στους ασθενείς. Πολύ συχνά
είναι θύματα πραγματικής ή φανταστικής κοινωνικής
περιθωριοποίησης και στιγματισμού. Δεν είναι σπάνιο
ο ψωριασικός ασθενής να αντιμετω πίζει προβλήματα
στις κοινωνικές, διαπροσωπικές, σεξουαλικές και
εργασιακές του σχέσεις λόγω της νόσου του.6,7

Οι ασθενείς που πάσχουν από ψωρίαση, λόγω της
χρόνιας φύσης της νόσου, κατά κανόνα, χρήζουν δια
βίου θεραπείας, γεγονός που συνεπάγεται ανάγκη
συνεχούς παρακολούθησης για την αποφυγή αφενός
ανεπιθύμητων ενεργειών και αφετέρου για την
διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. 

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΣΚΟΠΟΙ
ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η δημιουργία και λειτουργία αρχείων κατα -
γραφής ασθενών αποτελεί μία από τις βάσεις της
σύγχρονης προόδου στην ιατρική επιστήμη, δεδο -
μένου ότι συμβάλλουν τόσο στην μελέτη της φυσικής
ιστορίας των νοσημάτων όσο και στην κριτική
αποτίμηση των θεραπευτικών μεθόδων. Για τον λόγο
αυτό είναι αναγκαία η συλλογή και ανάλυση δε -
δομένων από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ιατρι -
κών λειτουργών και μονάδων.

Ακόμη η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και

επάρκειας των υπηρεσιών παροχής υγείας πρέπει να
στη ρίζεται στην μακροχρόνια παρακολούθηση μεγά -
λων ομάδων ασθενών, η δε εκτίμηση της λειτουργίας
των επί μέρους μονάδων είναι δυνατή μόνο με την
ύπαρξη στοιχείων των μονάδων αυτών. Επί πλέον, η
καταγραφή των στοιχείων κατανομής των υπηρεσιών
υγείας, αποτελεί απαραίτητα προϋπόθεση για το
σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξής τους.

Τα παραπάνω οδήγησαν στην ανάπτυξη τις
τελευταίες δεκαετίες πολλών εθνικών και διεθνών
αρχείων καταγραφής ασθενών, νοσημάτων, θερα -
πειών και ειδικών θεραπευτικών μεθόδων, η λειτουρ -
γία των οποίων έχει συμβάλλει στην πρόοδο της ια -
τρικής επιστήμης.

Τα αρχεία καταγραφής ασθενών είναι μεγάλες
βάσεις κλινικών δεδομένων ασθενών που πάσχουν
από ένα συγκεκριμένο νόσημα και που υποβάλ -
λονται σε ειδικές θεραπευτικές μεθόδους για αυτό.

Τα αρχεία καταγραφής είναι ανεξάρτητα από την
φαρμακευτική βιομηχανία και περιλαμβάνουν την
συλλογή και την ανάλυση δεδομένων από τον
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ασθενών που πάσχουν
από ένα συγκεκριμένο νόσημα. Οι ασθενείς που
καταγράφονται σε αυτά τα αρχεία παρακολουθούνται
για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 5 ή 10 χρόνια ή επ’
αόριστον, ανεξάρτητα αν ακολουθούν ή όχι μία
συγκεκριμένη αγωγή, σε αντίθεση με τις κλινικές
μελέτες.

Στόχοι της καταγραφής και της μακροχρόνιας
παρακολούθησης όσο μεγαλύτερου αριθμού
ασθενών είναι: α) μελέτη των επιδημιολογικών χα -
ρακτηριστικών ενός νοσήματος, β) η αποτελε -
σματικότητα μιας θεραπευτικής προσέγγισης, γ) η
ασφά λεια καθώς και δ) η δυνατότητα συσχετισμού
ιδιαίτερων επιδημιολογικών χαρακτηριστικών με την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μίας δεδο -
μένης θεραπείας.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια τα εθνικά μητρώα
καταγραφής ασθενών, σε ορισμένες περιπτώσεις,
έχουν ως στόχο και την υποστήριξη μίας εμπερι -
στατωμένης απόφασης για την δίκαιη κατανομή των
πόρων και ως εκ τούτου τον έλεγχο της φαρμα κευ -
τικής δαπάνης. 

Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη τα παρακάτω
εθνικά αρχεία καταγραφής:
1. Το εθνικό αρχείο καταγραφής νεφροπαθών
2. Το εθνικό αρχείο καταγραφής νεοπλασιών (ΕΑΝ),

που συντονίζεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ
3. Το εθνικό αρχείο καταγραφής αιματολογικών νο -

ση μάτων (ΕΑΚΑΝ)
4. Το εθνικό αρχείο καταγραφής βιολογικών

106

ÅË  ËÇ  Í É  ÊÇ  ÅÐ É  È Å  Ù  ÑÇ  ÓÇ  Ä Å Ñ  ÌÁ  ÔÏ  ËÏ  Ã É  ÁÓ  ÁÖÑÏ  Ä É  Ó ÉÏ  ËÏ  Ã É  ÁÓ

Μ. Παπουτσάκη

12-final_3.qxd  18/3/2016  9:41 ππ  Page 106



θεραπειών της Ελληνικής Ρευματολογικής Εται -
ρείας. 

5. Το εθνικό μητρώο καταγραφής ασθενών που
πάσχουν από ηπατίτιδα C.

Η εισαγωγή των ασθενών στα παραπάνω μητρώα
μπορεί να είναι εθελοντική ή υποχρεωτική και να
συσχετίζεται και με την σχετική αποζημίωση της
θεραπείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Πιο συγκεκριμένα για παράδειγμα, στην Ελλάδα,
πρόσφατα, κρίθηκε υποχρεωτική η συμπλήρωση του
μητρώου ασθενών που πάσχουν από ηπατίτιδα C και
λαμβάνουν θεραπεία από τον ΕΟΠΥΥ ενώ στην τελι κή
ευθεία βρίσκεται και η υποχρεωτική καταγραφή ασ -
θενών με χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Μέσω αυτών
των αρχείων ο ασφαλιστικός οργανισμός έχει σαν
στόχο του την συλλογή τεκμηριωμένων πληρο φοριών
για την συχνότητα των παθήσεων αυτών, τα
χαρακτηριστικά των ασθενών, την αποδοτικότητα του
συστήματος διαχείρισης πρόσβασης στην θεραπεία
και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας από αυτήν.

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΨΩΡΙΑΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Στην ψωρίαση με την έλευση αρχικά των anti-
TNFα και των άλλων βιολογικών παραγόντων στην
θεραπεία δημιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης
αρχείων καταγραφής. 

Στόχος των αρχείων αυτών είναι η μελέτη τόσο

των νέων θεραπειών αυτών, όσο και των παλαιό -
τερων, ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασ -
φά λεια τους κατά την μακροχρόνια χορήγησή τους
καθώς και η προσπάθεια μελέτης των επιδη μιο -
λογικών χαρακτηριστικών τόσο της νόσου όσο και
της θεραπευτικής ανταπόκρισης. 

Σημειώνεται ότι τα αρχεία καταγραφής δια φέρουν
από τις κλινικές μελέτες δεδομένου ότι α) μας
εφοδιάζουν με πραγματικά κλινικά δεδομένα, β)
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα εγκε κριμένα
φάρμακα, γ) έχουν μακροχρόνια παρακο λούθηση, δ)
μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, ε) δεν απο κλείουν
ασθενείς με συνοσηρότητες και στ) μπορεί να
περιλαμβάνουν και ειδικές ομάδες πληθυσμών,
όπως παιδιά, ηλικιωμένους και εγκύ ους, που συ νή -
θως εξαιρούνται από τις κλινικές μελέτες.

Ειδικότερα στην δερματολογία τα τελευταία
χρόνια έχουν αναπτυχθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο αρχεία καταγραφής ασθε -
νών που πάσχουν από ψωρίαση ή/και ψωριασική
αρθρίτιδα και λαμβάνουν συστηματικές θεραπείες,
είτε παραδοσιακές (μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη,
ασιτρετίνη, εστέρες του φουμαρικού οξέος, PUVA),
είτε βιολογικές (adalimumab, etanercept, infliximab,
ustekinumab, secukinumab). Στην εικόνα 1, μπορεί
να δει κανείς τα κυριότερα ενεργά αρχεία κατα -
γραφής της ψωρίασης καθώς και την χώρα προέ -
λευσης τους.8,9,10,11,12,13

Στα παραπάνω αρχεία ασθενών με ψωρίαση
καταγράφονται εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία
των ασθενών, οι θεραπείες που ακολουθούνται, οι

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ
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συνοσηρότητες, η αποτελεσματικότητα των θερα -
πειών καθώς και οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Η κατα -
γραφή αυτή γίνεται σε βάθος χρόνου και ήδη από τα
αρχεία αυτά έχουν δημοσιευτεί άρθρα που αφορούν
την μακροχρόνια ασφάλεια τόσο των βιολογικών όσο
και των κλασικών θεραπειών,14,15 τα κριτήρια
παραμονής ενός ασθενή σε μία δεδομένη
θεραπεία16 (drug survival), και την επίδραση του
σωματικού βάρους και των συνοσηροτήτων στην
αποτελεσμα τι κότητα των διαφόρων θεραπειών.17,18

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ––––––––––––––––––––––––––

Με δεδομένη την αξία και την χρησιμότητα των
αρχείων καταγραφής και στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια γίνονται προσπάθειες δημιουργίας ενός
εθνικού αρχείου καταγραφής των ασθενών που
πάσχουν από ψωρίαση. Πιο συγκεκριμένα, έχει δη -
μιουργηθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερμα -
τολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας μία δια -
δικτυακή εφαρμογή διαχείρισης στοιχείων πασχό -
ντων από ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα με την
ονομασία HELLASPSO με στόχο την δημιουρ γία
ενός εθνικού αρχείου καταγραφής των ασθενών
αυτών. Η πρόσβαση σε αυτήν την εφαρμογή θα είναι
δυνατή για όσους δερματολόγους που παρακο -
λουθούν ασθενείς με ψωρίαση και το επιθυμούν. Η
καταχώρηση των στοιχείων θα είναι εμπιστευτική και
η πρόσβαση και η επεξεργασία τους θα γίνεται υπό
τον έλεγχο της Ελληνικής Δερματολογικής και
Αφρο  δισιολογικής Εταιρίας.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η κατα -
γραφή των Ελλήνων ασθενών που πάσχουν από ψω -
ρίαση, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά καθώς
και η ανταπόκριση τους στις διαφορετικές θεραπείες
όσο αφορά τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την
ασφάλεια αυτών κατά την μακροχρόνια χορήγηση.

Πέρα όμως από την επιστημονική αναγκαιότητα
της δημιουργίας του αρχείου αυτού και με δεδομένο
το υψηλό κόστος των νέων θεραπειών για την ψω -
ρίαση ίσως τα επόμενα έτη να καταστεί υπο χρεωτική
η καταχώρηση σε αρχείο των ασθενών με ψωρίαση,
όπως ήδη γίνεται για την ηπατίτιδα C, προκειμένου
τα φάρμακα αυτά να αποζημιώνονται από τους
ασφαλιστικούς φορείς.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το εθνικό
αρχείο καταγραφής των ασθενών με ψωρίαση θα
αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την κατα -
νόηση της νόσου, την παρακολούθηση της πο ρείας

της, την επαγρύπνηση ως αναφορά τις ανε πιθύμητες
ενέργειες των θεραπειών καθώς και την ορθότερη
διαχείριση και κατανομή των διαθέ σιμων πόρων,
προς όφελος του ασθενούς.
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Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»:
http://www.syggros-hosp.gr. Επιλέγοντας το εικονί-
διο του Περιοδικού, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για το περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολο-
γίας Αφροδισιολογίας».

Author guidelines are available online at the site
of “Andreas Syggros” Hospital: http://www.syg-
gros-hosp.gr. By clicking on the Journal’s Cover, de-
tailed information for the Journal “Hellenic Derma-
to-Venerological Review” are available.

Õðï âï ëÞ άρθρων

Η υποβολή των άρθρων γίνεται:
• Ηλεκτρονικά: Γεωργία Κόκλα, e-mail: grgkokla@

yahoo.gr
• Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Για το περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υπόψιν κας Γεωργίας Κόκλα
Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Αθήνα

Η εργασία υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο, καθώς
και σε δισκέτα ή CD. Οι εικόνες και οι πίνακες υποβάλ-
λονται σε δύο (2) αντίγραφα και μπορούν να είναι και
έγχρωμα. Στο πίσω μέρος των εικόνων να αναγράφεται ο
τίτλος της εργασίας. Τα χειρόγραφα των εργασιών που
δημοσιεύονται δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

1. Άρθρα σύνταξης

Σύντομα άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέ-
ματα, που γράφονται με την προτροπή της Συντακτι-
κής Επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύν-
ταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες
περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.

2. Ανασκοπήσεις

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,

στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες
απόψεις, περίπου 3000-5000 λέξεων. Γίνονται δε-
κτές ανασκοπήσεις γραμμένες από έναν ή το πολύ
δύο συγγραφείς.

3. Ερευνητικές εργασίες

Κλινικές δοκιμές ή κλινικές παρατηρήσεις και πει-
ραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρα-
κτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό
πρωτόκολλο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη
μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτε-
λέσματα. Να έχουν έκταση περίπου 3000 λέξεων.

4. Θεραπευτικές εργασίες

Πρόκειται για εργασίες πρωτότυπες ή ανασκοπή-
σεις με σκοπό να εξαχθούν θεραπευτικά αποτελέ-
σματα.

5. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες

Πρόκειται για εργασίες οι οποίες αφορούν σε μι-
κρό ή μεγάλο αριθμό ασθενών, όπου συνδυάζεται η
κλινική παρατήρηση και εμπειρία με την επιλεγμένη
εργαστηριακή διερεύνηση, προκειμένου να εξαχθούν
διαγνωστικά συμπεράσματα.

6. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Γίνονται δεκτά άρθρα, εφόσον αφορούν σε νέα ή
πολύ σπάνια νοσήματα ή εφαρμόστηκαν νέα διαγνω-
στικά κριτήρια και έχει ακολουθηθεί νέα θεραπευτι-
κή μεθόδευση με ελεγμένο το αποτέλεσμα.

7. Ιατρική επικαιρότητα και ειδικά άρθρα

Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων πά-
νω σε συγκεκριμένο θέμα (highlights). Συγγραφή μι-
κρού αριθμού 3-4 σελίδων πάνω σε εξειδικευμένο
θέμα. Βραχείες ενημερωτικές δημοσιεύσεις.

8. Γενικά θέματα

Θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες της

Oδηγίες για τους Συγγραφείς
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υγείας και δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες άρ-
θρων του περιοδικού. Ιατροκοινωνικά θέματα και οι-
κονομικές αναλύσεις που αφορούν στη Δημόσια
Υγεία.

9. Δερματοχειρουργική

Άρθρα τα οποία δίνουν έμφαση στη χειρουργική
σκοπιά της Δερματολογίας.

10. Γράμματα προς τη Σύνταξη

Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα,
πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις
για ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό
κλπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

11. Ιστοπαθολογία – Δερματολογία

Άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ιστολογική ει-
κόνα των δερματοπαθειών.

12. Αυτο-αξιολόγηση γνώσεων

Είναι γνωστή η μέθοδος της αυτo-αξιολόγησης
και γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα (βλ. Ameri-
can Academy of Dermatology).

13. Επιλεγμένη βιβλιογραφική ενημέρωση

Αφορά στην καταχώρηση περιλήψεων άρθρων,
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή πραγμα-
τική χρησιμότητα για την ιατρική πράξη και προέρ-
χονται από το διεθνή ιατρικό τύπο. Στόχος είναι η
ιατρική πληροφόρηση όσο το δυνατόν ευρύτερου
ιατρικού κοινού, που δεν έχει τη δυνατότητα προ-
σπέλασης στο διεθνή ιατρικό τύπο. Πρότυπο: Exer-
pta Medica.

14. Βιβλιοκριτική

15. Διατριβές

16. Διεθνής ενημέρωση

Ορισμένα από τα τεύχη του περιοδικού μπορούν
να είναι μονοθεματικά και εκδίδονται από έναν ή
δύο προσκεκλημένους, από τη Συντακτική Επιτροπή
του περιοδικού, εκδότες (guest-editors), οι οποίοι
είναι υπεύθυνοι για τα τεύχη αυτά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση
γράφονται στη δημοτική. Πρέπει να είναι δακτυλο-
γραφημένα από τη μία πλευρά των σελίδων, με δι-
πλό διάστημα σε λευκό χαρτί.

Περιλαμβάνουν τίτλο, περίληψη ελληνική και αγ-
γλική, λέξεις ευρετηρίου στα ελληνικά και στα αγγλι-
κά, δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, κείμενο, βι-
βλιογραφία, πίνακες και εικόνες.

Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων να
γράφεται ολόκληρο στην ονομαστική. Ακολουθεί η
κλινική, το ίδρυμα ή το εργαστήριο, από το οποίο
προέρχεται η εργασία, και η διεύθυνση, το τηλέφω-
νο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέ-
ος που είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία.

Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς αναθεωρούνται
συνεχώς και δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος κάθε
χρόνου.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

Είναι ευθύνη των συγγραφέων να δηλώνουν την
παρουσία ή απουσία σύγκρουσης συμφερόντων στην
σελίδα τίτλου του άρθρου.

Προηγούμενη ταυτόχρονη δημοσίευση

Τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό θεωρεί-
ται ότι μπορούν να δημοσιευτούν, με την προϋπόθεση
ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δη-
μοσιευτεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε
άλλο περιοδικό. Δημοσιεύονται όμως τελικά αποτελέ-
σματα εργασιών που δημοσιεύτηκαν ως πρόδρομες
ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρει στη συνοδευτική επιστολή αν η εργασία έχει
υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν
έχει –κατά οποιονδήποτε τρόπο – δημοσιευτεί μερικά
ή ολικά. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνυπο-
βάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων αυτών, για να
εκτιμάται ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης.

Ό,τι δημοσιεύεται σε περιοδικό του εξωτερικού,
μπορεί να αναδημοσιευτεί με γραπτή έγκριση του
διευθυντή σύνταξης.

Περίληψη

Η περίληψη και στις δύο γλώσσες (ελληνικά, αγ-
γλικά) να περιλαμβάνει τα μηνύματα της εργασίας το
πολύ σε 200 λέξεις.
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Λέξεις – κλειδιά

3-6 λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο να
αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σει-
ρά που εμφανίζονται. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο
αναγράφονται μόνο αυτές που εμφανίζονται στο κεί-
μενο, ως εξής:
α. Περιοδικά. Γράφονται τα επώνυμα και τα αρχικά

των ονομάτων όλων των συγγραφέων, εφόσον είναι
μέχρι τρεις (για πάνω από τρεις να αναγράφεται η
ένδειξη και συν ή et al). Ακολουθεί ο τίτλος του άρ-
θρου, το περιοδικό στην καθιερωμένη του συντομο-
γραφία, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα του άρθρου, π.χ. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
Όταν πρόκειται για συμπλήρωμα, αναφέρεται
αμέσως μετά το έπος, π.χ. 1989; 28 (Suppl 1):
629-630.

β. Βιβλία. Γράφεται το επώνυμο και το αρχικό του
ονόματος του συγγραφέα/ων, ο τίτλος του βιβλί-
ου, η έκδοση, ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης, το
έτος^ π.χ., Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et
al. Textbook of Dermatology. 4th ed. Oxford:
Blackwell Scientific Publications, 1986.

Όταν αναφέρεται ένα κεφάλαιο από ένα βιβλίο,
γράφεται ως εξής: Επώνυμο, αρχικά ονόματος συγ-
γραφέα, τίτλος κεφαλαίου. Στο /In: Συγγραφείς βι-
βλίου, τίτλος βιβλίου, τόπος έκδοσης, εκδότης, έτος,
σελίδες^ π.χ., Goltz R. Paget’s disease, mammary
and extra mammary. In: Chun AC, Edelson RL (eds)
Malignant tumors of the skin. London: Arnold,
1999: p 294-300.

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία.jpeg ή.tiff μορφή. Σε περίπτωση
που μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητα του ασθε-
νούς θα πρέπει να αποστέλλεται φόρμα συγκατάθε-
σης φωτογραφιών. Οι λεζάντες των φωτογραφιών να
παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Συνοδευτική επιστολή παραχώρησης copyright

Όλα τα χειρόγραφα να συνοδεύονται από επιστο-
λή που να υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την
αλληλογραφία συγγραφέα. Η συνοδευτική επιστολή
πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι τα χειρόγραφα
έχουν εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς, καθώς
και ότι ο συγγραφέας μεταβιβάζει το copyright της
εργασίας και των φωτογραφιών στη Σύνταξη του πε-
ριοδικού.
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The faculty of the Victoria Park Institute invite you to get involved in our programs specially for internation-
al plastic surgeons and dermatologists. We are accepting candidate applications for the 2016-2017 year. T-
wo fellowships will be available per academic year.
Unique aspects: The experience entails broad experience in facial aesthetics and body contouring, through
laser treatments (Fraxil®, Co2, VBeam®, IPL® etc…), energy devices (Thermage®, Coolsculpting®, Ulthera®

etc…), toxin injections (all), fillers (all), and peels. There are teaching conferences and clinical research is
mandatory. 
The fellow receives subsidized housing and flight transportation.

This fellowship is available only to board-certified or board-eligible plastic surgeons and dermatologists (and
residents in their last year of training - in good standing).
The experience will provide a highly focused 3-month period of training. The experience will provide com-
prehensive clinical management with intense involvement by national and international leaders in aesthetic
plastic surgery and dermatology. 

During the training, the fellow will participate in several projects requiring publication and/or presentation.
In addition to the operative and research aspects, the fellow will have the opportunity to learn the funda-
mentals of running a busy private practice complete with a surgery centre and medical spa. 

The Victoria Park Institute research Centre is actively involved in significant clinical and pivotal research,
leading to an expectation that the fellow will participate in scholarly activity, publishing and/or presenta-
tions. 

English language - spoken and written is mandatory.

Two letters of recommendation will be required in the latter segment of the application process.

Please submit a most recent CV and a letter of intent to:

Dr. Andreas Nikolis MD MSc FRCSC
Associate Professor of Plastic Surgery
Victoria Park
376 Victoria, Suite 400
Westmount, Quebec
H3Z1C3

Application request and initial documents can be emailed to: fellowship@vicpark.com

Fellowship Directors:
Dr. Andreas Nikolis – Westmount, QC, Canada
Prof. Christina Antoniou – Athens, Greece

Faculty:
Dr. Andreas Nikolis (Plastic Surgery)
Dr. Christina Antoniou (Dermatology)
Dr. Arthur Swift (Plastic Surgery)
Dr. Steven Bernstein (Dermatology)
Dr. Lucie Khouri (Occuloplastic Surgery)
Dr. Demetrios Rizis (Plastic Surgery) 

International Community
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