
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΨΩΡΙΑΣΗΣ 

 

 

Η Ψωρίαση αποτελεί μια συχνή, χρόνια δερματοπάθεια, με εξάρσεις και υφέσεις. 

Συχνά υπάρχει οικογενής προδιάθεση για την εμφάνισή της. Προσβάλλει εξίσου και 

τα δυο φύλα και η έναρξή της μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Κατά 

προσέγγιση το 2-3% του ελληνικού πληθυσμού πάσχει από κάποιας μορφής 

ψωρίαση. Θεωρείται νόσος αυτοάνοσης αιτιολογίας. Εκλυτικός παράγοντας μπορεί 

να είναι ο τραυματισμός κάθε είδους με χαρακτηριστική εμφάνιση ψωριασικής 

πλάκας στο σημείο τραυματισμού του δέρματος (φαινόμενο Kobner) ή και μια 

στρεπτοκοκκική λοίμωξη του αναπνευστικού στις νεαρές ηλικίες.  
 
Η πλέον συνηθισμένη μορφή εκδήλωσης της νόσου είναι η κατά πλάκας ψωρίαση, η 

οποία  χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις πλάκες με στέρεα προσκολλημένα 

αργυρόχροα λέπια. Οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως σε αγκώνες, γόνατα, κνήμες 

καθώς και στην οσφυική χώρα και το τριχωτό της κεφαλής. Οι βλάβες μπορεί να 

είναι ήπια κνησμώδεις. Χαρακτηριστικά προσβάλλονται και τα νύχια (ψωριασική 

ονυχία), οπότε μπορεί και να τεθεί ζήτημα διαφορικής διάγνωσης με 

ονυχομυκητίαση. Υπάρχουν και ειδικές μορφές ψωρίασης, όπως η σταγονοειδής 

ψωρίαση, η ψωρίαση παλαμών-πελμάτων, η φλυκταινώδης ψωρίαση και η 

ανάστροφη ψωρίαση. Επίσης, σε ένα ποσοστό ασθενών (5-25%) μπορεί να 

συνυπάρχει ψωριασική αρθρίτιδα. 

 

Η θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης εξαρτάται από την κλινική μορφή της, την 

βαρύτητα της (PASI), την έκταση του σώματος που προσβάλλει (BSA), την επίδραση 

στην ποιότητα ζωής του ασθενούς (DLQI), τις συννοσηρότητες που παρουσιάζει ο 

ασθενής και τα συνχορηγούμενα φάρμακα. 

 

Έτσι, ΗΠΙΑ θεωρείται η νόσος που παρουσιάζει : 

PASI ≤ 10 η PGA < 3 η BSA ≤10 , DLQI ≤ 10 η PASI >10 η PGA ≥ 3 η BSA>10, 

και  DLQI <10, ενώ ΜΕΤΡΙΑ και ΣΟΒΑΡΗ η νόσος που παρουσιάζει:  

PASI>10 η PGA ≥3 η BSA >10 και DLAQI>10 η  PASI ≤ 10 η PGA < 3 η BSA ≤10 

και DLAQI>10  . 

Η ήπια μορφή αποτελεί ένδειξη ΤΟΠΙΚΗΣ θεραπείας και φωτοθεραπείας, ενώ η 

μέτρια-σοβαρή, ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ θεραπείας. Η τοπική θεραπεία και η 

φωτοθεραπεία, μπορούν να συνδυαστούν και με την συστηματική. 

 

Ειδικότερες Οδηγίες: 

 

1. Οι κλασσικές θεραπείες της ψωρίασης, ΜΤΧ, Κυκλοσπορίνη, Ρετινοειδή και 

Φωτοθεραπεία μπορούν να χορηγηθούν είτε σαν μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό 

με τοπική θεραπεία ή και με βιολογικούς παράγοντες, εξατομικευμένα και με βάση 

τις ανάγκες των ασθενών και τα ισχύοντα στην διεθνή βιβλιογραφία. 

 

2. Οι εγκεκριμένοι βιολογικοί παράγοντες για την θεραπεία της ψωρίασης, είναι: 
οι anti- TNF παράγοντες (Infliximab, Etanercept, Adalimumab), ο παράγοντας 
anti IL12/23 (Ustekinumab) και ο παράγοντας anti IL-17a (Secukinumab).  
 
3. Το νέο από του στόματος χορηγούμενο φάρμακο, είναι o αναστολέας της 
PDE-4 το Apremilast. 



4.  Κριτήρια για την έναρξη θεραπείας της ψωρίασης με βιολογικούς παράγοντες 
ή με το νέο από του στόματος χορηγούμενο φάρμακο, είναι: ασθενείς που δεν 
ανταποκρίνονται επαρκώς ή έχουν αντένδειξη ή δυσανεξία στις λοιπές 
κλασσικές συστηματικώς χορηγούμενες θεραπείες.  
 
5. Ως αποτυχία ανταπόκρισης στις κλασσικές θεραπείες της ψωρίασης ( ΜΤΧ, 
Κυκλοσπορίνη, Ρετινοειδή, Φωτοθεραπεία), σύμφωνα με τα ισχύοντα στην 
διεθνή βιβλιογραφία ορίζεται: 
ΔPASI <50 η 50 ≤ ΔPASI <75 και  DLQI >5 
 
6.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε λόγω της βαρύτητας και της έκτασης της 
νόσου και της επίδρασης στην ποιότητα ζωής σε μεμονωμένο ασθενή, είτε της 
εντόπισης της νόσου σε περιοχές θεραπευτικά ανθεκτικές και επίμονες, η 
προσέγγιση θα μπορούσε να είναι με βιολογικούς παράγοντες ΠΡΩΤΗΣ 
γραμμής, όπως Adalimumab, Secukinumab και όποιον άλλον παράγοντα λάβει 
ανάλογη ένδειξη στο μέλλον.  
 
7. Η ανταπόκριση στις θεραπείες θα πρέπει να εκτιμάται μετά τις 12-16 
εβδομάδες από την  έναρξη, ανάλογα με τις οδηγίες χορήγησης του φαρμάκου 
οπότε και θα πρέπει να ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα με αντικειμενικούς 
δείκτες (πχ. PASI, BSA, DLQI). 
 
8. Επί αποτυχίας ενός βιολογικού παράγοντα, είναι αποδεκτή πρακτική η 
αλλαγή σε 2ο ή 3ο βιολογικό παράγοντα. 
 
9. Σε ασθενείς οι οποίοι θεραπεύονται για πρώτη φορά με βιολογικό παράγοντα, 
η επιλογή μεταξύ βιολογικού και βιο-ομοειδούς παράγοντα, δεν πρέπει να 
στηρίζεται σε οικονομικά κριτήρια αποκλειστικά, αλλά θα πρέπει να 
εξατομικεύεται για κάθε ασθενή. 
 
10. Η υποκατάσταση από τον φαρμακοποιό των βιολογικών παραγόντων, με 
άλλο βιολογικό παράγοντα ή βιο-ομοειδές, δεν επιτρέπεται. 
 
11. Η ανταλλαξιμότητα μεταξύ βιολογικού παράγοντα και βιο-ομοειδούς σε 
ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία με καλά αποτελέσματα και καλή 
ανεκτικότητα, εξατομικεύεται, χωρίς το κόστος να αποτελεί την μοναδική 
παράμετρο που λαμβάνεται υπόψη. 
 
12. Οι βιολογικοί παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με ταυτόχρονη 
τοπική θεραπεία, ενώ ακόμη εξατομικευμένα, μπορούν να συνδυασθούν 
ταυτόχρονα και με φωτοθεραπεία, ρετινοειδή η ΜΤΧ, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη τα ισχύοντα στην διεθνή βιβλιογραφία, όπου αυτή υπάρχει. 
 
13. Οι βιολογικοί παράγοντες Infliximab, Etanercept και Adalimumab δεν 
συνχορηγούνται με κυκλοσπορίνη μια και μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος 
ανοσοκαταστολής, ενώ με τους παράγοντες Ustekinumab και Secukinumab δεν 
υπάρχουν στοιχεία στην διεθνή βιβλιογραφία.  Μπορεί να υπάρξει μόνον μικρό 
διάστημα (2-8 εβδομάδες) συνχορήγησης το οποίο θα πρέπει να μειωθεί το 
ταχύτερο δυνατό. 



14. Επί αποτυχίας των βιολογικών παραγόντων (βλέπε 5), μπορεί να γίνει 
αύξηση της δόσης του φαρμάκου, αλλαγή του διαστήματος χορήγησης, 
συνδυασμός με κλασσική αγωγή ή διακοπή του φαρμάκου, πάντα 
εξατομικευμένα και με βάση τις ανάγκες του ασθενούς. 
 
15. Οι αναστολείς καλσινευρίνης, Pimecrolimus και Tacrolimus, δεν έχουν 
επίσημη ένδειξη την ψωρίαση αλλά έχουν δείξει καλή αποτελεσματικότητα σε 
σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών και στην κλινική πρακτική για ψωριασικές 
βλάβες που εντοπίζονται στο πρόσωπο, σε παρατριμματικές περιοχές  καθώς 
και στην ψωρίαση της παιδικής ηλικίας.  
 
16. O συνδυασμός CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE+BETAMETHASONE DIPROPIONATE 
καθώς επίσης και όλες οι υπόλοιπες τοπικές θεραπείες, μπορούν να συνχορηγηθούν με 
όλες τις συστηματικές θεραπείες. 

 
17. Οι εστέρες του φουμαρικού οξέος όπως και η ταζαροτένη, δεν κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα. 
 
 


