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επιστημονικές σελίδες

Επιδημιολογία και γενικά 
χαρακτηριστικά της νόσου

Προσβάλλει το 1-3% του γε-
νικού πληθυσμού. Μεταδίδεται 
γενετικά, με επικρατούσα κλη-
ρονομικότητα ποικίλης διεισδυ-
τικότητας.

Διαρκεί εφ’ όρου ζωής και χα-
ρακτηρίζεται από χρόνιες, υπο-
τροπιάζουσες εξάρσεις και υφέ-
σεις, οι οποίες εξουθενώνουν τον 
ασθενή σωματικά και ψυχικά.

Πολλά εκατομμύρια ανθρώ-
πων υπό κατάλληλες συνθήκες 
(π.χ. stress) είναι δυνατό να α-
ναπτύξουν ψωρίαση. Το περιβάλ-
λον τροποποιεί την πορεία και τη 
βαρύτητα της νόσου, ενώ η έκτα-
ση και η βαρύτητα της ψωριάσε-
ως ποικίλουν ευρύτατα. 

Η ψωρίαση συχνά αρχίζει στην 
παιδική ηλικία ως σταγονοειδής 
ψωρίαση, μετά από μια προσβο-
λή στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας 
ή ιογενούς λοιμώξεως του ανω-
τέρου αναπνευστικού. 

Η ψωρίαση διαβρώνει την αυ-
τοπεποίθηση του ασθενούς και 
τον ωθεί σε απομόνωση, ατολ-
μία, αποφυγή ακόμη και επωφε-
λών για την πάθησή του δραστη-
ριοτήτων (θαλασσινά μπάνια, η-
λιοθεραπεία), λόγω του φόβου να 
αποκαλύψει τις δερματικές βλά-
βες. Γι’ αυτό, ακόμη και αν ο ψω-
ριασικός ασθενής έχει λίγες ασυ-
μπτωματικές βλάβες, η πάθησή 
του είναι πολύ πιο σοβαρή από 
ό,τι φαίνεται.

Κλινικές εκδηλώσεις
Οι βλάβες της ψωρίασης είναι 

χαρακτηριστικές. Αρχίζουν ως 
ερυθρές, ερυθηματολεπιδώδεις 
βλατίδες, οι οποίες συνενούνται 
και σχηματίζουν στρογγυλές ή ω-
οειδείς πλάκες, σαφώς αφοριζό-
μενες από το πέριξ φυσιολογικό 
δέρμα. Τα λέπια είναι αργυρό-
χροα, προσκολλημένα και μετά 
την αφαίρεσή τους σχηματίζο-

νται στικτές αιμορραγικές βλά-
βες (σημείο Auspitz). 

Στις παρατριμματικές περιοχές, 
οι ψωριασικές βλάβες εμφανίζο-
νται ως λείες, ερυθρές, υγρώσ-
σουσες πλάκες, χωρίς λέπια.

Η ψωρίαση είναι δυνατό να 
εμφανισθεί σε θέσεις φυσικού 
τραυματισμού (ξεσμός, ηλιακό 
έγκαυμα, χειρουργική τομή) και 
το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
φαινόμενο Koebner ή ισομορ-
φικό.

Αν και η ψωρίαση είναι δυνα-
τό να προσβάλλει οποιοδήποτε 
τμήμα του δέρματος, έχει εκλε-
κτική εντόπιση στους αγκώνες, 
γόνατα, τριχωτό κεφαλής, γλου-
τιαία πτυχή, όνυχες των χειρών 
και ποδών.

Φάρμακα που προκαλούν 
έξαρση ψωρίασης

Λίθιο: Η θεραπεία με λίθιο προ-
καλεί έξαρση προϋπάρχουσας 
ψωρίασης, αλλά η προϋπάρχου-
σα ψωρίαση δεν αποτελεί αντέν-
δειξη για χορήγηση λιθίου. Η ψω-
ρίαση δεν επιδεινώνεται σε πολ-
λούς ασθενείς που λαμβάνουν 
λίθιο. Κατά τη θεραπεία ψωρι-
ασικών ασθενών με λίθιο, συνι-
στάται ελάττωση της δοσολογίας 
του λιθίου και πιο εντατική αντι-
ψωριασική αγωγή.

Β-blockers: Μπορεί να επιδει-
νώσουν προϋπάρχουσα ψωρί-
αση.

Ανθελονοσιακά: Απολεπιστική 
δερματίτις και έξαρση ψωριά-
σεως έχει αναφερθεί σπάνια σε 
ψωριασικούς ασθενείς που υπο-
βάλλονται σε θεραπεία με ανθε-
λονοσιακά. Πάντως, η λήψη αν-
θελονοσιακών για την πρόληψη 
ελονοσίας δεν αντενδείκνυται σε 
ψωριασικούς ασθενείς.

Συστηματικά στεροειδή: Τα συ-
στηματικά στεροειδή εξαφανί-
ζουν ταχέως τις ψωριασικές βλά-
βες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, 
μετά τη διακοπή των στεροει-
δών, η ψωρίαση επιδεινώνεται 
και μερικές φορές μεταπίπτει σε 
βαριά, γενικευμένη φλυκταινώ-
δη ψωρίαση.

Ιστολογία
Η ψωριασιακή επιδερμίδα πα-

ρουσιάζει μεγάλο αριθμό μιτώσε-
ων. Τα λέπια αποτελούν το τελι-
κό προϊόν της υπερπλασίας της 
επιδερμίδος. 

Το χόριο περιέχει μεγάλα και 
διευρυσμένα ελικοειδή τριχοει-
δή, κείμενα πολύ κοντά στην ε-
πιδερμίδα, τα οποία προσδίδουν 
τη χαρακτηριστική ερυθηματώδη 
απόχρωση στις βλάβες. 

Στικτές αιμορραγικές κηλίδες 
προκαλούνται μετά την αφαίρε-
ση των λεπιών και ρήξη των τρι-
χοειδών.

Κλινική μορφολογία 
ψωρίασης
• Χρόνια κατά πλάκας ψωρίαση
•  Σταγονοειδής εξανθηματική 

ψωρίαση
• Φλυκταινώδης ψωρίαση
• Ερυθροδερμική ψωρίαση
• Φωτο-ευαίσθητη ψωρίαση
•  Προκαλούμενη από ΗΙV ψω-

ρίαση
•  Σύνδρομο Reiter (Keratoderma 

blennorrhagicum)

Συνήθεις εντοπίσεις 
των ψωριασικών βλαβών
•  Ψωρίαση τριχωτού κεφαλής
•  Ψωρίαση παλαμών και πελ-

μάτων
•  Φλυκταινώδης ψωρίαση παλα-

μών και πελμάτων
•  Φλυκταινώδης ψωρίαση των 

δακτύλων
•  Ανάστροφη ψωρίαση (παρα-

τριμματικών περιοχών)
•  Ψωρίαση του πέους και σύν-

δρομο Reiter
•  Ψωρίαση των ονύχων
•  Ψωριασική αρθρίτις

Προκαλούμενη από HIV 
ψωρίαση

Η ψωρίαση μπορεί να είναι το 
πρώτο ή ένα από τα πρώτα ση-
μεία του συνδρόμου AIDS. Η βα-
ρύτητα της ψωρίασης στους ΗΙV 
ασθενείς ενδέχεται να είναι ήπια, 
μέτρια ή σοβαρή.

Μπορεί να εμφανισθεί ως άτυ-
πη και ασυνήθιστα σοβαρή προ-
σβολή των μηρογεννητικών πτυ-
χών, μασχαλών, τριχωτού κεφα-
λής, παλαμών, πελμάτων.

Σε ασθενείς με αιφνίδια έναρ-
ξη ψωριάσεως, με ερυθροδερμία 
και άφθονες φλυκταινώδεις βλά-
βες, οι οποίες ταχύτατα συρρέουν 
θα πρέπει να υποπτευθούμε ως 

Ψωρίαση
Psoriasis

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΝΟΥΤΣΗΣ
Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Πολλά εκατομμύρια αν
θρώπων υπό κατάλληλες 
συνθήκες (π.χ. stress) εί
ναι δυνατό να αναπτύξουν 
ψωρί αση. Το περιβάλλον 
τρο ποποιεί την πορεία και 
τη βαρύτητα της νόσου, 
ενώ η έκταση και η βαρύτη
τα της ψωριάσεως ποικί
λουν ευρύτατα

Εικόνα 1. Ψωριασικές βλάβες στην 
περιοχή του αντιβράχιου.
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πιθανή διάγνωση το AIDS. Η θε-
ραπεία ψωριάσεως σε ασθενείς 
με AIDS είναι δύσκολη. Θα πρέ-
πει να αποφεύγονται θεραπείες 
με ανοσοκατασταλτικά, τοπικά 
στεροειδή, PUVA, υπεριώδη ακτι-
νοβολία. Δεν είναι γνωστό εάν η 
χορήγηση μεθοτρεξάτης σε HIV 
ψωριασικούς ασθενείς επηρεάζει 
την πορεία της HIV νόσου.

Η ασιτρετίνη αποτελεί το φάρ-
μακο εκλογής σε HIV ψωριασικούς 
ασθενείς με βαρειά ψωρίαση. Η 
αντιρετροϊκή αγωγή (Zidovudin) 
επιφέρει βελτίωση της ψωριάσε-
ως σε HIV-ψωριασικούς ασθενείς 
μη ανταποκρινόμενους στη θερα-
πεία με ασιτρετίνη.

Ψωρίαση των ονύχων-κλινική 
εικόνα
•  Εντυπώματα (pitting)
•  Βλάβες της μορφής κηλίδος 

λαδιού
•  Ονυχόλυση
•  Υπονύχια κυτταρικά ράκη 

(Subungual debris)
•  Παραμόρφωση του όνυχος

Ψωριασική αρθρίτις
Είναι μια ξεχωριστή μορφή αρ-

θρίτιδος, στην οποία ο ρευματο-
ειδής παράγων είναι αρνητικός. 
Είναι δυνατό να προηγείται, να 
συνοδεύει ή πιο συχνά να έπε-
ται των δερματικών εκδηλώσε-
ων. Συνήθως αρχίζει στην ηλικία 
20-40 ετών.

Ο επιπολασμός ψωριασικής 
αρθρίτιδος στους ψωριασικούς 
ασθενείς είναι 10%, αλλά το 50% 
των ψωριασικών ασθενών υποφέ-
ρουν από αρθραλγίες. Ο επιπολα-
σμός της ψωριασικής αρθρίτιδος 
είναι υψηλότερος σε ψωριασικούς 
με βαριά ψωρίαση δέρματος.

Προσβολή των ονύχων εμφα-
νίζεται στο 80% των ασθενών 
με ψωριασική αρθρίτιδα και στο 
30% των ψωριασικών ασθενών 
με προσβολή του δέρματος. Ο 
επιπολασμός ψωριασικής ονυ-
χίας είναι υψηλότερος σε ασθε-
νείς με ψωριασική αρθρίτιδα των 
δακτύλων.

Κατά την εγκυμοσύνη, η ψωρι-
ασική αρθρίτις εμφανίζει σημαντι-
κή βελτίωση ή ακόμη και ύφεση 
στο 80% των περιπτώσεων.

Παρά τη δραστική θεραπεία 
και την ελάττωση της φλεγμο-
νής των αρθρώσεων, η ψωρια-

σική αρθρίτις μπορεί να επιφέ-
ρει προοδευτικά παραμόρφω-
ση της αρθρώσεως.

 Κλινικές μορφές ψωριασικής αρ-
θρίτιδος
•  Ασύμμετρη αρθρίτις
•  Συμμετρική αρθρίτις
•  Αρθρίτις άπω μεσοφαλαγγικών 

αρθρώσεων
•  Καταστροφική, ακρωτηριάζου-

σα αρθρίτις (mutilans)
•  Αγκυλωτική σπονδυλίτις

Θεραπεία ψωριασικής 
αρθρίτιδος

Είναι παρόμοια με τη θεραπεία 
χρονίων φλεγμονωδών αρθριτί-
δων. Τα φάρμακα που χορηγού-
νται είναι:
•  Μη στεροειδικά αντιφλεγμο-

νώδη
•  Ενδοαρθρικές ενέσεις κορτι-

κοειδών
•  Μεθοτρεξάτη
•  Σουλφασαλαζίνη και κυκλο-

σπορίνη
•  Anti-tumor necrosis factor 

(TNF)-α Biologics (Etanercept, 
Infliximab, Adalimumab)

Ψωρίαση και λοιμώξεις
Σε αντίθεση με την ατοπική δερ-

ματίτιδα, οι ψωριασικές βλάβες 
σπάνια επιμολύνονται από βα-
κτηρίδια (μολυσματικό κηρίο). 
Εξήγηση της αντιστάσεως σε δευ-
τεροπαθείς βακτηριακές λοιμώ-
ξεις αποτελεί η αυξημένη παρα-
γωγή αντιμικροβιακών ουσιών 
(defensins) συντιθεμένων στο 
δέρμα.

Η συσχέτιση μεταξύ ψωριάσε-
ως και μυκητιασικών λοιμώξεων 
είναι πιο πολύπλοκη. Σε ψωρία-
ση παρατριματικών περιοχών, 

συνυπάρχουσες λοιμώξεις από 
candida ενοχοποιούνται ως ε-
κλυτικοί παράγοντες ψωριάσεως. 
Είδη candida, αλλά όχι δερματό-
φυτων ανευρίσκονται πιο συχνά 
στα νύχια ψωριασικών ασθενών, 
σε σχέση με υγιείς μάρτυρες.

Αντιδραστική αρθρίτις με επιπε-
φυκίτιδα, ουρηθρίτιδα, διάρροια 
(Σύνδρομο Reiter)

Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται 
από την κλινική τριάδα: ουρηθρί-
τιδα, επιπεφυκίτιδα και αρθρίτιδα. 
Η νόσος προσβάλλει κυρίως νεα-
ρούς άνδρες με HLA-Β27 γονότυ-
πο, συνήθως μετά από προσβολή 
ουρηθρίτιδας ή διάρροιας.

Ως υπεύθυνοι μικροοργανισμοί 
έχουν ενοχοποιηθεί: χλαμύδια, 
Shigella, Salmonella, Yersinia, 
Campylobacter, Ureaplasma, 
Borelia, Cryptosporidia, go-
nococci, Bacillus Chalmette-
Gruerin (BCG). Τα Chlamydia 
και το Ureaplasma έχουν απο-
μονωθεί από το αρθριτικό υγρό 
προσβεβλημένων αρθρώσεων και 
μερικοί ασθενείς απαντούν στη 
θεραπεία με αντιβιοτικά.

Σύνδρομο Reiter έχει παρατη-
ρηθεί και σε HIV ασθενείς, χω-
ρίς να έχει άμεση συσχέτιση με 
τον ιό. Η συστηματική προσβο-
λή περιλαμβάνει το γαστρεντε-
ρικό, τους νεφρούς, το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, και το καρδι-
αγγειακό σύστημα.

Το Αμερικανικό Κολέγιο Ρευ-
ματολόγων καθόρισε κριτήρια 
περιορισμένων εκδηλώσεων συν-
δρόμου Reiter με περιφερική αρ-
θρίτιδα διάρκειας μεγαλύτερης 
του ενός μηνός, σε συνδυασμό με 
ουρηθρίτιδα, τραχηλίτιδα ή αμ-
φοτερόπλευρη επιπεφυκίτιδα.

Ο Hans Reiter υπήρξε Nazi ε-
γκληματίας του 2ου Παγκοσμίου 
πολέμου, εμπλεκόμενος σε ακού-
σιες στειρώσεις και σε μελέτες εμ-
βολίου του πειραματικού τύφου 
που προκάλεσε εκατοντάδες θα-
νάτων σε εγκλείστους στρατο-
πέδων συγκεντρώσεως. Πολλοί 
συγγραφείς έχουν προτείνει να 
μη χρησιμοποιείται πλέον το ό-
νομα του Reiter για τον καθορι-
σμό του συνδρόμου.

Κλινικές εκδηλώσεις
Πυρετός, αδυναμία, απώλεια 

βάρους, βακτηριακή και μη βα-

κτηριακή ουρηθρίτις με επώδυνη 
ούρηση και πυουρία, κυστίτις.

Προστατίτις, σπερματοδοχοκυ-
στίτις, ελκώσεις του αιδοίου, επι-
πεφυκίτις, επώδυνη κερατίτις, ιρί-
διτις, οπτική νευρίτις, περιφερική 
αρθρίτις, ιερολαγονίτις.

Εφελκιδώδεις και φλυκταινώ-
δεις βλάβες στα γεννητικά όργα-
να (balanitis, circinata), παλάμες, 
πέλματα. Οι βλάβες στον κορμό 
και τα πέλματα καλύπτονται από 
παχειές εφελκίδες ή υπερκερατώ-
σεις. Το εξάνθημα των πελμάτων 
χαρακτηρίζεται ως Keratoderma 
blenorrhagicum. Ο βλεννογόνος 
των παρειών, της υπερώας και της 
γλώσσας εμφανίζει ανώδυνες, α-
βαθείς διαβρώσεις. Τα νύχια πα-
χύνονται, γίνονται εύθραυστα με 
υπονύχια υπερκεράτωση.
•  Τα πιο συχνά εργαστηριακά 

ευρήματα: η περιφερική λευ-
κοκυττάρωση (10.000-20.000/
mm3) και η αυξημένη Τ.K.E. Δεν 
υπάρχει ειδικό διαγνωστικό test 
για το σύνδρομο Reiter.

•  Η διαφορική διάγνωση περι-
λαμβάνει: ρευματοειδή αρθρί-
τιδα, αγκυλωτική σπονδυλίτιδα, 
ουρική αρθρίτιδα, ψωριασική 
αρθρίτιδα, γονοκοκκική αρθρί-
τιδα, οξύ ρευματικό πυρετό, 
χρόνια βλεννογονοδερματική 
καντινίαση, ορονοσία.
Η παρουσία βλεννογονοδερ-

ματικών βλαβών επιβεβαιώνει 
τη διάγνωση.

Οι δερματικές βλάβες του συν-
δρόμου Reiter μοιάζουν με τις 
ψωριασικές, έχουν όμως παχύ-
τερες εφελκίδες και λέπια.

Η προσβολή των αρθρώσεων 
αντιμετωπίζεται με ανάπαυση και 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Η 
μεθοτρεξάτη χρησιμοποιείται σε 
ανθεκτικές σε συνήθη θεραπεία 
αρθρίτιδες.

Ανθεκτικές σε συνήθεις θερα-
πείες δερματικές βλάβες του συν-
δρόμου Reiter αντιμετωπίζονται 
όπως και αντίστοιχες ψωριασι-
κές βλάβες με acitretin ή κυκλο-
σπορίνη.

Θεραπεία ψωρίασης
Η μακροχρόνια θεραπευτική 

αντιμετώπιση της ψωρίασης α-
παιτεί εξατομίκευση της θεραπεί-
ας, αναλόγως της έκτασης της νό-
σου, της συναίσθησης του ασθε-

Το σύνδρομο Reiter χαρα
κτηρίζεται από την κλινική 
τριάδα: ουρηθρίτιδα, επι
πεφυκίτιδα και αρθρίτιδα. 
Η νόσος προσβάλλει κυρί
ως νεαρούς άνδρες με HLA
Β27 γονότυπο, συνήθως 
μετά από προσβολή ουρη
θρίτιδας ή διάρροιας
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νούς για τη βαρύτητα της νόσου, 
αλλά και το ενδεχόμενο ανεπιθύ-
μητων εκδηλώσεων από τις ειδι-
κές θεραπείες.

Η χρόνια φύση της νόσου καθι-
στά αναγκαία την υιοθέτηση μα-
κροχρόνιας θεραπευτικής προ-
σεγγίσεως και την αποφυγή βρα-
χυχρόνιων δραστικών θεραπειών, 
οι οποίες είναι δυνατό να προκα-
λέσουν έξαρση της νόσου.

Σε πρόσφατη έρευνα, το 40% 
των ψωριασικών ασθενών ήταν α-
πογοητευμένοι από την αναποτε-
λεσματικότητα των χρησιμοποιού-
μενων θεραπειών. Υπάρχει πράγ-
ματι η ανάγκη για νέες θεραπείες, 
οι οποίες θα προέλθουν από τις 
σύγχρονες και μελλοντικές προ-
όδους στην κατανόηση της πα-
θογένεσης της ψωρίασης.

Χρησιμοποιούνται πολλά τοπι-
κά και συστηματικά φάρμακα, αλ-
λά η συμμόρφωση του ασθενούς 
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα 
και αυτό γιατί οι ασθενείς συχνά 
αποθαρρύνονται με τη μετρίως 
αποτελεσματική και δαπανηρή 
τοπική θεραπεία.

Ενδοβλαβικές ενέσεις στεροει-
δών σε μερικές ψωριασικές πλά-
κες επιφέρουν ύφεση διαρκείας 
μερικών μηνών.

Προσδιορισμός του τέλους 
της θεραπείας

Η ψωριασική πλάκα έχει θε-
ραπευθεί αποτελεσματικά όταν 
η διήθησή της έχει εξαφανισθεί. 
Υπολειμματικό ερύθημα, υπο-
χρωμία ή υπέρχρωση παραμέ-
νουν συχνά μετά τη λεύκανση 
της ψωριασικής βλάβης.

Εάν μετά θεραπεία της ψωρι-
ασικής βλάβης, η υπολειμματι-
κή υποχρωμία ή υπέρχρωση δεν 
ψηλαφάται, η θεραπεία θα πρέ-
πει να διακοπεί.

Διάρκεια υφέσεως
Από τις τοπικές θεραπείες, η 

ανθραλίνη και ταζαροτένη επι-
φέρουν μακρότερες υφέσεις της 
ψωριάσεως σε σύγκριση με τα 
τοπικά σκευάσματα calcipotrene 
και κορτικοειδών.

Από τα συστηματικά φάρμα-
κα, μακρότερες υφέσεις επιφέ-
ρει η ασιτρετίνη, σε σχέση με 
την κυκλοσπορίνη ή τη μεθοτρε-
ξάτη. Ακόμη μεγαλύτερες υφέ-
σεις προκαλεί η φωτοχημειοθε-

ραπεία (PUVA). Μερικές θερα-
πείες είναι καλύτερες για ταχεία 
λεύκανση των βλαβών, ενώ άλ-
λες είναι καλύτερες ως θεραπεία 
συντηρήσεως.

Θεραπεία με τοπικά 
σκευάσματα

Η τοπική θεραπεία της ψω-
ριάσεως στηρίζεται σε τοπικά 
σκευάσματα (κρέμες, αλοιφές, 
gel, lotion, solution) στεροει-
δών, calcipotrene (Dovonex), 
tazarotene (Zorac), anthraline, 
πίσσα. Τα τoπικά σκευάσματα 
χρησιμοποιούνται μόνα ή σε συν-

δυασμό με υπεριώδεις ακτίνες. 
Τα τoπικά στεροειδή έχουν γρή-
γορο αποτέλεσμα, αλλά η εκρί-
ζωση των ψωριασικών βλαβών 
δύσκολα επιτυγχάνεται. 

Οι επιτυγχανόμενες υφέσεις 
είναι βραχυχρόνιες και οι κρέ-
μες με τη συνεχιζόμενη χρήση 
καθίστανται λιγότερο αποτελε-
σματικές.

Όταν οι ψωριασικές βλάβες κα-
ταλαμβάνουν περισσότερο από 
το 20% της επιφανείας του δέρ-
ματος θα χρειασθεί συστηματι-
κή θεραπεία.

Φωτοθεραπεία (ultraviolet light 
B- UVB)

Η φωτοθεραπεία με υπεριώ-
δη ακτινοβολία βραχέως μήκους 
κύματος (short-wave ultraviolet 
light-UVB) καθίσταται πιο απο-
τελεσματική εάν προηγηθεί επά-
λειψη των πάσχουσων περιοχών 
με πίσσα ή tazarotene.

Συνδυασμός UVB 
και συστηματικών φαρμάκων

Ο συνδυασμός μεθοτρεξάτης 
και UVB, καθώς και ασιτρετίνης 
και UVB επιτυγχάνει ταχύτερη 
και πιο αποτελεσματική θεραπεία 
απ’ ότι η μονοθεραπεία, επιτρέ-
ποντας μικρότερες δόσεις UVB, 
μεθοτρεξάτης, ασιτρετίνης και 
ελαττώνοντας τη μακροχρόνια 
συσσωρευτική τοξικότητα.

Στενού φάσματος UVB
Το πιο αποτελεσματικό μήκος 

κύματος υπεριώδους ακτινοβολί-
ας για τη θεραπεία ψωρίασης είναι 

στα 311nm. Θεραπεία με λαμπτή-
ρες υπεριώδους ακτινοβολίας 
στενού φάσματος (narrowband) 
είναι καλύτερη από εκείνη με υ-
περιώδη ακτινοβολία ευρέως φά-
σματος (broadband).

Φωτοχημειοθεραπεία (PUVA)
Χρησιμοποιεί από του στόμα-

τος φάρμακα, Psoralens (P), σε 
συνδυασμό με έκθεση σε υπε-
ριώδη ακτινοβολία μεγάλου μή-
κους κύματος UVA (long-Wave 
ultraviolet light-UVA).

Η PUVA είναι αποτελεσματι-
κή μέθοδος ελέγχου σοβαρών 
μορφών ψωρίασης που είναι 
ανθεκτικές σε άλλες θεραπείες. 
Ενδείκνυται σε ερυθροδερμική 
και φλυκταινώδη ψωρίαση. Λόγω 
της μακροχρόνιας τοξικότητας, 
η PUVA χρησιμοποιείται σε σο-
βαρές μορφές ψωρίασης, σε ά-
τομα ηλικίας μεγαλύτερης των 
50 ετών.

Η θεραπεία με PUVA βελτιώνει 
επίσης το ερύθημα, τη φλεγμο-
νή, καθώς και τον πόνο σε ψω-
ριασική αρθρίτιδα των περιφε-
ρικών αρθρώσεων.

Μετά την αρχική φάση PUVA 
θεραπείας, η οποία αποσκοπεί 
στη λεύκανση των βλαβών, α-
κολουθεί θεραπεία συντήρησης 
με 30 περίπου συνεδρίες PUVA 
κάθε χρόνο.

Συνδυασμός PUVA με άλλες θε-
ραπείες

Ο συνδυασμός PUVA με άλ-
λες θεραπείες όπως: UVB, 
Calcipotrene, tazarotene, acitretin, 
μεθοτρεξάτη ελαττώνει τον α-
παιτούμενο αριθμό PUVA συ-
νεδριών, αυξάνει την αποτελε-
σματικότητα, ελαττώνει το κό-
στος, αλλά και τις ανεπιθύμητες 
εκδηλώσεις.

PUVA-Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις
Οι ανεπιθύμητες εκδηλώσεις 

είναι δοσοεξαρτώμενες. Η PUVA 
θεραπεία προάγει τη γήρανση 
του δέρματος, τη δημιουργία 
ακτινικών υπερκερατώσεων και 
καρκινωμάτων του δέρματος. 
Υπάρχει κίνδυνος αναπτύξεως 
καρκινωμάτων του δέρματος με-
τά από έκθεση σε υπεριώδη ακτι-
νοβολία Α ή Β. Κατά τη θεραπεία 
με υπεριώδη ακτινοβολία UVB και 
PUVA θα πρέπει να προστατεύο-
νται τα γεννητικά όργανα.

Συστηματική θεραπεία
Πολλοί ψωριασιακοί ασθενείς 

δεν απαντούν στην τοπική θε-
ραπεία ή οι ψωριασικές βλάβες 
είναι τόσο εκτεταμένες, ώστε η 
τοπική θεραπεία είναι ανεφάρ-
μοστη.

Ασθενείς με μέτρια προς σοβα-
ρή ψωρίαση χαρακτηρίζονται ε-
κείνοι με προσβολή άνω του 20% 
της επιφάνειας του σώματος, κα-
θώς και εκείνοι που δεν απαντούν 
σε τοπική θεραπεία. Οι ασθενείς 
αυτοί αντιμετωπίζονται θεραπευ-
τικά με φωτοθεραπεία, φωτοχη-
μειοθεραπεία (PUVA), ρετινοει-
δή, μεθοτρεξάτη ή βιολογικούς 
παράγοντες.

Χρησιμοποιούνται διάφορα 
συστηματικά φάρμακα, μερι-
κά από τα οποία έχουν δυνη-
τικά σοβαρές ανεπιθύμητες εκ-
δηλώσεις.

Η μακροχρόνια θεραπευτι
κή αντιμετώπιση της ψωρί
ασης απαιτεί εξατομίκευση 
της θεραπείας, αναλόγως 
της έκτασης της νόσου, της 
συναίσθησης του ασθε
νούς για τη βαρύτητα της 
νόσου, αλλά και το ενδε
χόμενο ανεπιθύμητων εκ
δηλώσεων από τις ειδικές 
θεραπείες

Εικόνα 2. Ψωρίαση τριχωτού κεφαλής. 
Συχνά εκτείνεται πέραν του ορίου 
του τριχώματος, προς το ακάλυπτο 
δέρμα. Η θεραπεία είναι δύσκολη. Δεν 
παρατηρείται αλωπεκία.
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Μεθοτρεξάτη: είναι πολύ απο-
τελεσματική, σχετικά ασφαλής, 
καλώς ανεκτή, αλλά η ανάγκη 
για περιοδικές βιοψίες ήπατος 
αποθαρρύνουν μερικούς ασθε-
νείς και ιατρούς.

Φωτοχημειοθεραπεία (PUVA): 
είναι αποτελεσματική και σχετικά 
ασφαλής. Ρετινοειδή (acitretin): 
χρησιμοποιούνται για να ενισχύ-
σουν την αποτελεσματικότητα της 
PUVA στην ψωρίαση κατά πλά-
κας, αλλά και ως μονοθεραπεία 
στη φλυκταινώδη και την ερυθρο-
δερμική ψωρίαση. Τα ρετινοειδή 
έχουν αρκετές ενοχλητικές ανε-
πιθύμητες εκδηλώσεις.

Κυκλοσπορίνη: είναι ταχέως α-
ποτελεσματική, αλλά η μακροχρό-
νια χρήση της επιφέρει απώλεια 
της νεφρικής λειτουργίας.

Εκ περιτροπής θεραπεία 
(Rotational therapy)

Η εναλλαγή θεραπευτικών σχη-
μάτων (UVB με πίσσα, PUVA, με-
θοτρεξάτη, ρετινοειδή, κυκλοσπο-
ρίνη, βιολογικά φάρμακα) σε α-
σθενείς με μέτρια προς σοβαρή 
ψωρίαση μπορεί να ελαχιστοποι-
ήσει τη μακροχρόνια τοξικότητα 
και επιτρέπει θεραπεία συντήρη-
σης επί πολλά έτη.

Οι ασθενείς υποβάλλονται σε 
ένα θεραπευτικό σχήμα επί 1 
έως 2 έτη και ακολούθως χρη-
σιμοποιούν ένα άλλο φάρμακο. 
Εναλλάσσοντας τις θεραπείες αυ-
τές, ο ασθενής επανέρχεται στο 
πρώτο φάρμακο μετά από 4-5 
έτη. Έτσι, ελαχιστοποιείται η συσ-
σωρευτική τοξικότητα. Ο ιατρός 
και ο ασθενής θα λάβουν την 
τελική απόφαση σχετικά με την 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, 
βασιζόμενοι στη μοναδικότητα 
κάθε ασθενούς και της παθήσε-
ώς του.

Ρετινοειδή  
(Acitretin-Ασιτρετίνη)

Η ασιτρετίνη είναι ένα από του 
στόματος χορηγούμενο ρετινο-
ειδές και μια από τις ασφαλέστε-
ρες συστηματικές θεραπείες στην 
ψωρίαση. Η ασιτρετίνη, ως μονο-
θεραπεία είναι πιο αποτελεσματι-
κή στη θεραπεία φλυκταινώδους 
και ερυθροδερμικής ψωριάσεως. 
Ως μονοθεραπεία, όμως, είναι 
λιγότερο αποτελεσματική στην 
κατά πλάκας ψωρίαση, στην ο-

ποία γίνεται πιο δραστική όταν 
συνδυασθεί με PUVA ή UVB. Η 
αποτελεσματικότητα και οι ανε-
πιθύμητες εκδηλώσεις των ρετι-
νοειδών ποικίλλουν μεταξύ των 
ασθενών.

Αρχίζουμε τη θεραπεία με ασι-
τρετίνη σε μικρή δόση (10-25mg 
ημερησίως) και ακολούθως αυ-
ξάνουμε τη δοσολογία, μέχρις ό-
του επιτύχουμε το καλύτερο απο-

τέλεσμα, αλλά και την καλύτερη 
ανοχή των ανεπιθύμητων εκδη-
λώσεων. Η βελτίωση είναι βαθ-
μιαία και απαιτείται διάστημα 3 
μηνών μέχρις ότου φθάσουμε 
την άριστη δόση.

Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις
Η ασιτρετίνη είναι τερατογό-

νο φάρμακο. Παρουσία αιθανό-
λης, η ασιτρετίνη εστεροποιείται 
σε ετρετινάτη, η οποία παραμέ-
νει στους ιστούς επί έτη.

Η ασιτρετίνη δε συνταγογρα-
φείται σε γυναίκες γόνιμης ηλικί-
ας. Δεν πρέπει να υπάρξει εγκυ-
μοσύνη κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας, έως και 3 έτη μετά τη 
διακοπή της ασιτρετίνης.

Τα ρετινοειδή προκαλούν χειλί-
τιδα, επιπεφυκίτιδα, απώλεια τρι-
χών, ξηρό και κολλώδες δέρμα. 
Κεφαλαλγία είναι πιθανό σημείο 
ψευδοόγκου εγκεφάλου. 

Τα ρετινοειδή σε υψηλή δόση 
και μακροχρόνια θεραπεία μπο-
ρούν να προκαλέσουν ασυμπτω-
ματική αποτιτάνωση των συνδέ-
σμων  και υπερόστωση του σκε-
λετού.

Μεθοτρεξάτη
Η μεθοτρεξάτη είναι αποτελε-

σματικό φάρμακο 2ης γραμμής 
στη θεραπεία ψωριάσεως και ψω-
ριασικής αρθρίτιδας. Βελτιώνει 
τον πόνο και τη λειτουργικότητα 
των αρθρώσεων μέσα σε 2-6 ε-
βδομάδες από την έναρξη της θε-
ραπείας με 5mg κάθε 12 ώρες, σε 
3 συνεχείς δόσεις p.o., μια φορά 
την εβδομάδα. Μικρότερες δό-

σεις ενδέχεται να μην είναι απο-
τελεσματικές.

Ο κίνδυνος ηπατικής τοξικό-
τητας σε ψωριασικούς ασθενείς 
υποβαλλόμενους σε μακροχρό-
νια θεραπεία με μεθοτρεξάτη σε 
μικρή δόση είναι σημαντικός και 
ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται με 
τη συνολική αθροιστική δόση 
και τη λήψη οινοπνευματωδών. 
Βιοψίες ήπατος θα πρέπει να γί-
νονται περιοδικά για τον έλεγχο 
ηπατικής τοξικότητος. Η μεθοτρε-
ξάτη αποτελεί το “gold standard” 
στη θεραπεία βαριάς ψωρίασης 
και ιδιαίτερα της ερυθροδερμι-
κής και γενικευμένης φλυκταινώ-
δους μορφής. 

Είναι σχετικά ασφαλής και καλά 
ανεκτή, αλλά η ανάγκη για βιο-
ψίες ήπατος αποθαρρύνουν πολ-
λούς ασθενείς και ιατρούς να τη 
χρησιμοποιούν. 

Καταστέλλει τον πολλαπλασι-
ασμό των επιδερμιδικών κυττά-
ρων, έχει αντιφλεγμονώδη και α-
νοσορρυθμιστική δράση. Επίσης, 
έχει ανοσοκατασταλτική δράση 
και θα πρέπει να αποφεύγεται σε 
ασθενείς με ενεργό λοίμωξη.

Ο σκοπός της θεραπείας δεν 
είναι η λεύκανση των βλαβών 
στο 100%, αλλά να φθάσουμε 
σε βελτίωση 80%. Αυτό είναι α-
σφαλέστερο από το να χρησι-
μοποιούμε υψηλότερες, περισ-
σότερο τοξικές δόσεις για την ε-
πίτευξη λεύκανσης των βλαβών 
στο 100%.

Κυκλοσπορίνη
Η κυκλοσπορίνη, σε δοσολο-

γία 2.5-5.0mg/kg σώματος ημε-
ρησίως, χορηγούμενη σε αξιόπι-
στους, προσεκτικά επιλεγμένους 
ασθενείς, οι οποίοι δύνανται να 
ελέγχονται συχνά κλινικά και ερ-
γαστηριακά, παρέχει γρήγορα 
και καλά αποτελέσματα σε σο-
βαρή κατά πλάκας ψωρίαση. Η 
κυκλοσπορίνη ενδείκνυται στη 
θεραπεία σοβαρής, ανθιστάμε-
νης σε άλλες θεραπείες ψωρία-
ση κατά πλάκας σε ανοσοεπαρ-
κείς ενήλικες.

Λειτουργία των νεφρών  
και κρεατινίνη

Η κυκλοσπορίνη είναι δυνατό 
να προκαλέσει λειτουργικές και 
ανατομικές βλάβες των νεφρών. 
Οι βλάβες αυτές προκαλούνται 
από τη μεταβολή της νεφρικής 
αιματικής ροής και την κυτταρο-
τοξική δράση της κυκλοσπορίνης 
στα νεφρικά κύτταρα.

Οι ανατομικές διαταραχές περι-
λαμβάνουν διάμεση ίνωση, σω-
ληναριακή ατροφία, και αρτηρι-
ολιοπάθεια. Οι διαταραχές αυτές 
παρατηρούνται σχεδόν σε όλους 
τους ασθενείς που υποβάλλονται 
σε θεραπεία με κυκλοσπορίνη για 
τουλάχιστον ένα έτος. Κάποια α-
πώλεια της νεφρικής λειτουργί-
ας παρατηρείται σε πολλούς α-
σθενείς, αλλά συνήθως είναι ή-
πια και αναστρέψιμη.

Αύξηση των τιμών της κρεα-
τινίνης συνήθως παρατηρείται 
στις πρώτες 16 εβδομάδες της 
θεραπείας με κυκλοσπορίνη και 
ακολούθως σταθεροποιούνται. 
Αν τα επίπεδα κρεατινίνης του 
ορού αυξηθούν πέραν του 30% 
της αρχικής τιμής, γίνεται επανέ-
λεγχος της κρεατινίνης μετά από 
2 εβδομάδες.

Εάν η δεύτερη εξέταση της κρε-
ατινίνης επιβεβαιώσει την αύξη-
ση των επιπέδων του φαρμάκου, 
η δοσολογία θα πρέπει να ελατ-

Εικόνα 3. Ψωριασική αρθροπάθεια. Η αρθρίτιδα που συνοδεύει την ψωρίαση 
είναι παρόμοια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Ένα χαρακτηριστικό σημείο της 
ψωριασικής αρθρίτιδας είναι η προσβολή των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων των 
δακτύλων.
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τωθεί τουλάχιστον κατά 1mg/kg 
ημερησίως και η εξέταση επανα-
λαμβάνεται μετά από ένα μήνα. 
Εάν η κρεατινίνη ελαττωθεί σε ε-
πίπεδα μικρότερα του 30% υπε-
ράνω της αρχικής μετρήσεως, η 
θεραπεία με κυκλοσπορίνη μπο-
ρεί να συνεχισθεί.

Μετρήσεις ρουτίνας του ρυθ-
μού σπειραματικής διήθησης 
(glomerular filtration rate) και 
creatinine clearance δε χρειάζο-
νται.

Υπέρταση εμφανίζεται στο 10-
30% των υποβαλλόμενων σε θε-
ραπεία με κυκλοσπορίνη ψωρια-
κών ασθενών. Εάν παρατηρηθεί 
υπέρταση συνιστάται ελάττωση 
της δοσολογίας της κυκλοσπορί-
νης κατά 25% έως 50%.

Η ελάττωση της νεφρικής λει-
τουργίας και η υπέρταση αρχικά 
είναι αναστρέψιμες με ελάττωση 
της δόσεως ή διακοπή της κυκλο-
σπορίνης.

Η κυκλοσπορίνη είναι δυνα-
τό να αυξήσει τα επίπεδα ουρι-
κού οξέος, της χοληστερίνης και 
των τριγλυκεριδίων και να ελατ-
τώσει τα επίπεδα του μαγνησίου 
του ορού. Σπάνια, η κυκλοσπο-
ρίνη προκαλεί υπερτρίχωση και 
υπερπλασία των ούλων.

Κατά τη διάρκεια θεραπείας με 
κυκλοσπορίνη, εμβολιασμοί με ζώ-
ντες μικροοργανισμούς θα πρέπει 
να αποφεύγονται, επειδή είναι λι-
γότερο αποτελεσματικοί.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα 
φάρμακα

Σε ασθενείς λαμβάνοντες φάρ-
μακα, τα οποία επίσης μεταβολί-
ζονται από το κυττόχρωμα Ρ-450, 
η ταυτόχρονη λήψη κυκλοσπο-
ρίνης είναι δυνατό να αυξάνει ή 
να ελαττώνει τα επίπεδα της κυ-
κλοσπορίνης, αλλά και τα επίπε-
δα του αλλεπιδρώντος φαρμά-
κου στο αίμα.

Ο συνδυασμός PUVA ή UVB 
και κυκλοσπορίνης σπάνια χρη-
σιμοποιείται, επειδή αυξάνει την 
πιθανότητα αναπτύξεως καρκί-
νων του δέρματος.

Η χρησιμοποίηση κυκλοσπορί-
νης και ασιτρετίνης είναι καλώς α-
νεκτή. Η αντικατάσταση της κυ-
κλοσπορίνης με ασιτρετίνη είναι 
χρήσιμη όταν θέλουμε να δια-
κόψουμε τη θεραπεία με κυκλο-
σπορίνη.

Συσχέτιση ψωριάσεως με 
νοσήματα εσωτερικής πα-
θολογίας (Association with 
internal diseases)

Καρδιαγγειακά νοσήματα (έμ-
φραγμα μυοκαρδίου, πνευμονική 
εμβολή, εγκεφαλικά αγγειακά ε-
πεισόδια) είναι πιο συχνά σε ψω-
ριασικούς ασθενείς (Henseler T. J. 
Am Acad Dermatol 1995).

Ερευνητική εργασία έδειξε ση-
μαντική συσχέτιση σακχαρώδους 
διαβήτη και ψωρίασης (Van de 
Kerkhof CM. P and Schalkwijk J. 
Psoriasis. In Dermatology. Ed: by 
Bolognia L.J. et al. Moshy, Elsevier 
2008, 115-135).

Λιπώδης διήθηση, περιπυλαία 
φλεγμονή και εστιακή νέκρωση έ-
χουν παρατηρηθεί πιο συχνά σε 
βιοψίες ήπατος ψωριασικών ασθε-
νών πριν την έναρξη θεραπείας με 
μεθοτρεξάτη συγκριτικά με μάρ-
τυρες. Πιθανή εξήγηση αποτελεί 
ο αυξημένος επιπολασμός παχυ-
σαρκίας στους ψωριασικούς ασθε-
νείς και η συσχέτιση στεατοηπα-
τίτιδας με την παχυσαρκία.

Σε ψωριασικούς ασθενείς, η 
χρόνια χορήγηση μεθοτρεξάτης 
σχετίζεται με σημαντικό κίνδυνο 
ηπατικής βλάβης, ενώ αυτό δεν 
παρατηρείται σε ασθενείς με ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα μετά θερα-
πεία με μεθοτρεξάτη στην ίδια 
δοσολογία. 

Αν και η αιτία της διαφοράς αυ-
τής δεν είναι γνωστή, έχουν προ-
ταθεί διάφορες πιθανές εξηγή-
σεις, όπως γενετική προδιάθεση, 
αυξημένη κατανάλωση οινοπνευ-
ματωδών από τους ψωριασικούς 
και η συσχέτιση παχυσαρκίας με 
την ψωρίαση.

Η νόσος Crohn, η ελκώδης κολί-
τιδα και η ψωρίαση έχουν ως κοι-
νά χαρακτηριστικά τη συχνή εμ-
φάνιση ιερολαγονίτιδας και θετι-
κό HLA-B27.

Βιολογικές θεραπείες 
(Biologic Therapies)

Οι βιολογικές θεραπείες εισή-
χθησαν στη θεραπεία ψωριασι-
κής αρθρίτιδας και σοβαρής ψω-
ρίασης το 2000. Οι κύριοι στόχοι 
της στοχευμένης αυτής θεραπεί-
ας είναι τα Τ-λεμφοκύτταρα και 
ο TNF-α. Τα χρησιμοποιούμε-
να σήμερα βιολογικά φάρμα-
κα είναι: Efalizumab, Etanercept, 
Infliximab, Adalimumab. Το νέο 

βιολογικό φάρμακο Ustekinumab 
(ανθρώπινο μονοκλωνικό αντί-
σωμα εναντίον της P40 υπομο-
νάδος των ιντερλευκινών IL-12 
και IL-23) δεν έχει ακόμη εγκρι-
θεί από τον FDA.

Οι βιολογικές θεραπείες έχουν 
ένδειξη σε ασθενείς με μέτρια 
προς σοβαρή ψωρίαση ή/και ψω-
ριασική αρθρίτιδα.

Λόγω του υψηλού κόστους, 
οι οδηγίες από τις υπηρεσίες υ-
γείας περιορίζουν τη χρήση των 
φαρμάκων αυτών σε “high need 
patients”, στους οποίους οι υ-
πάρχουσες θεραπείες αντενδεί-
κνυνται ή είναι αναποτελεσματι-
κές. Παρόλα αυτά, κατά τη γνώ-
μη μερικών κλινικών ερευνητών, 
τα βιολογικά φάρμακα θα πρέπει 
να αποτελούν τη θεραπευτική επι-
λογή σε όλους τους ψωριασικούς 
ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται 
συστηματική θεραπεία. Πάντως, 
αυτό θα πρέπει να σταθμίζεται έ-
ναντι του κόστους στο σύστημα 
δημόσιας υγείας.

Ενδείξεις βιολογικής θεραπείας
•  Ασθενείς με μέτρια προς σο-

βαρή ψωρίαση, η οποία απαι-
τεί συστηματική θεραπεία, και 
στους οποίους άλλα συστημα-
τικά φάρμακα είναι αναποτελε-
σματικά ή αντενδείκνυνται.

•  Ασθενείς με ψωριασική αρθρίτι-
δα, ιδιαίτερα εκείνοι στους οποί-
ους έχει αποτύχει η θεραπεία με 
άλλα τροποποιητικά της νόσου 
αντιρευματικά φάρμακα.

Αντενδείξεις βιολογικής 
θεραπείας
•  Σταγονοειδής, φλυκταινώδης ή 

ερυθροδερμική ψωρίαση
•  Σοβαρές βακτηριακές, ιογενείς 

ή μυκητιασικές λοιμώξεις
•  Σημαντικός κίνδυνος σηψαι-

μίας
• Ενεργός φυματίωση
• Ανοσοκατασταλμένος ασθενής
•  Εγκυμοσύνη (τα anti-TNF φάρ-

μακα ανήκουν στην κατηγορία 
Β, ενώ το Efalizumab στην κα-
τηγορία C)

•  Κακόηθες νόσημα τα τελευταία 
5 χρόνια (εξαιρούνται τα επιθη-
λιώματα του δέρματος)

•  Υπερβολική χρόνια έκθεση σε 
υπεριώδη ακτινοβολία ή φωτο-
χημειοθεραπεία (PUVA)

•  Αντένδειξη για το Efalizumab: 

λευκοκυττάρωση, λεμφοκυττά-
ρωση, θρομβοπενία

•  Αντένδειξη για τα anti-TNF-α 
φάρμακα: θετικά αντιπυρηνι-
κά αντισώματα (ΑΝΑ), αυτο-
άνοσα νοσήματα, δυσκρασίες 
αίματος, συμφορητική καρδια-
κή ανεπάρκεια, απομυελινωτι-
κά νοσήματα
Σχετικά με το ποσοστό των α-

σθενών οι οποίοι επιτυγχάνουν 
PASI 75 βελτίωση, υπάρχει παρό-
μοια αποτελεσματικότητα των βι-
ολογικών θεραπειών με την αντί-
στοιχη αποτελεσματικότητα της 
φωτοχημειοθεραπείας και των 
κλασικών συστηματικών φαρμά-
κων, όπως η μεθοτρεξάτη και η 
κυκλοσπορίνη. Αν και δεν υπάρ-
χουν συγκριτικές μελέτες, δύναται 
να ειπωθεί ότι το βιολογικό φάρ-
μακο Infliximab έχει ανώτερη α-
ποτελεσματικότητα.

Μακροχρόνια θεραπεία με βι-
ολογικά φάρμακα δεν επιφέρει ε-
λάττωση της αποτελεσματικότητας, 
ενώ κατά την επανάληψη της θε-
ραπείας παρατηρείται όμοια απο-
τελεσματικότητα σε σύγκριση με 
την πρώτη θεραπεία.

Στην κλινική πράξη, τα βιολογικά 
φάρμακα Efalizumab, Etanercept, 
Infliximab και Adulimumab είναι 
ασφαλή και αποτελεσματικά.

Τα anti-TNF βιολογικά φάρμα-
κα ελαττώνουν την προοδευτική 
καταστροφική πορεία της ψωρι-
ασικής αρθρίτιδος (σε αντίθεση 
με τα παραδοσιακά φάρμακα τα 
βιολογικά φάρμακα δεν έχουν α-
θροιστική τοξικότητα).

Μελλοντικές θεραπείες
Προς το παρόν οι βιολογικές 

θεραπείες αποτελούν τις πολ-
λά υποσχόμενες νέες θεραπείες. 
Εστιάζοντας στην παθογένεση της 
ψωριάσεως, αναμένονται νέες στο-
χευμένες θεραπείες.

Το ανθρώπινο μονοκλωνικό α-
ντίσωμα (usterkinumab), ανταγω-
νιστής της P40 υπομονάδος των 
IL-12 και IL-23 αποτελεί μία νέα 
υποσχόμενη θεραπεία.

Μελλοντικά, ο ανταγωνιστής 
της IL-22 ενδέχεται να αποδει-
χθεί πολύτιμο φάρμακο. Η πρό-
κληση συνεχίζεται για την ανα-
κάλυψη φαρμάκων, τα οποία θα 
είναι ειδικά, ασφαλή και θα προ-
σφέρουν αποτελεσματική μακρο-
χρόνια θεραπεία.




