
Εισαγωγή
Η ψωρίαση είναι μία χρόνια φλεγμονώδης 

δερματοπάθεια με απρόβλεπτη πορεία, περιο-
δικές υφέσεις και εξάρσεις, που οφείλεται στον 
αυξημένο πολλαπλασιασμό των επιδερμιδικών 
κυττάρων. Η κλινική της εικόνα ποικίλλει από λί-
γες μόνο εντοπισμένες και σαφώς αφοριζόμενες 
ερυθηματώδεις πλάκες, καλυπτόμενες από αργυ-
ρόχροα λέπια, μέχρι γενικευμένη προσβολή του 
δέρματος, των ονύχων, των αρθρώσεων και των 
βλεννογόνων. Η πιο συχνή μορφή είναι η κοινή 
ψωρίαση κατά πλάκας και ακολουθούν η στα-
γονοειδής ή εξανθηματική (guttate psoriasis), η 
φλυκταινώδης, που διακρίνεται στην ακροφλυ-
κταίνωση παλαμών και πελμάτων και τη γενικευ-
μένη φλυκταινώδη ψωρίαση von Zumbush, η 
ερυθροδερμική και η αρθροπαθητική. 

Επιδημιολογία
Η ψωρίαση παρατηρείται σε παγκόσμιο επί-

πεδο και η συχνότητά της ποικίλλει ανάλογα με 
την ηλικία, τη φυλή και το γεωγραφικό πλάτος. 
Υπολογίζεται ότι 1 στους 50 ανθρώπους (4,5 
εκατ.) παγκοσμίως πάσχουν από τη νόσο. Από 
αυτούς, το 25% πάσχει από μετρίου έως σοβα-
ρού βαθμού νόσο, η οποία είναι καταστροφι-
κή για τη ζωή του. Η ψωρίαση εκδηλώνεται συ-
νήθως στην 3η-4η δεκαετία της ζωής του ασθε-
νούς, ενώ σπανίως είναι όψιμης έναρξης μετά τα 
55 έτη ή και πρώιμης έναρξης στην ηλικία των 8 
ετών περίπου, οπότε και συνδέεται με βαρύτερη 
πρόγνωση, προσβολή μεγαλύτερης έκτασης του 
σώματος και φτωχότερη ανταπόκριση στη θερα-
πεία. Η συχνότητα της νόσου είναι ίση ανάμεσα 
σε άνδρες και γυναίκες, όμως υπάρχει μια τάση 

πρωιμότερης έναρξης στις γυναίκες. Τέλος, έχει 
παρατηρηθεί χαμηλή επίπτωση της ψωρίασης 
στη μαύρη και την κίτρινη φυλή.

Αιτιοπαθογένεια της ψωρίασης
Η κύρια ανωμαλία στην ψωρίαση είναι η βρά-

χυνση του κυτταρικού κύκλου των επιδερμικών 
κυττάρων από 311 σε 36 ώρες με αποτέλεσμα 
η παραγωγή τους να γίνεται με 28πλάσιο ρυθ-
μό. Επιπλέον, μειώνεται ο χρόνος ανανέωσης του 
δέρματος, δηλαδή ο χρόνος μετάβασης των κε-
ρατινοκυττάρων από τη βασική στην κεράτινη 
στοιβάδα από 28 σε 3 ημέρες. Πρόσφατα, απο-
δείχθηκε ότι στην παθογένεια της νόσου ενέχο-
νται ανοσολογικά φαινόμενα, καθώς στις ψω-
ριασικές βλάβες υπάρχει διήθηση από ενεργο-
ποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα (βοηθητικά CD4+ 
και κατασταλτικά CD8+) που εκκρίνουν κυτοκί-
νες όπως IL-1, 6, 8, TNF-a και αυξητικους παρά-
γοντες όπως TGF-a, ενώ τα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα με εκλεκτική δράση έναντι των Τ-λεμ-
φοκυττάρων (κυκλοσπορίνη, τακρόλιμος-FK506) 
έχουν θεαματικά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας 
ύφεση της νόσου.

Η επίδραση της ψωρίασης στη ζωή των 
ασθενών

Η πλειονότητα των ασθενών πάσχει από μια 
περιορισμένη ψωρίαση κατά πλάκας, με αργή 
επέκταση, αλλά συχνές υποτροπές. Σπάνια απει-
λεί τη ζωή τους, εκτός αν εξελιχθεί σε φλυκταινώ           
δη ή ερυθροδερμική μορφή. Ωστόσο, επηρεά-
ζει σημαντικά την καθημερινότητα και την ποι-
ότητα ζωής τους σε βαθμό, μάλιστα, ανάλογο 
με άλλα νοσήματα όπως τον καρκίνο, την κα-

τάθλιψη, την αρτηριακή υπέρταση, προηγηθέν 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, την αρθρίτιδα και 
το σακχαρώδη διαβήτη. Ο έντονος κνησμός, ο 
πόνος, η κακή αισθητική των βλαβών και οι συ-
χνές υποτροπές, παρά τη θεραπεία, προκαλούν 
ανησυχία επιδείνωσης της νόσου, αίσθημα ντρο-
πής, φόβο απόρριψης στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις, κατάθλιψη, ακόμη και αυτοκτονικό ιδεα-
σμό. Όμως, το stress και η κακή ψυχολογία επι-
δεινώνουν τη νόσο, δημιουργώντας ένα φαύλο 
κύκλο, αν και οι επιστημονικές απόψεις διίστα-
νται επί του θέματος.

Δυσκολίες στην αντιμετώπιση των ασθε-
νών που πάσχουν από ψωρίαση

Η εκλογή της κατάλληλης θεραπείας για την 
ψωρίαση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως είναι η κλινική της μορφή, η εντόπιση και 
η έκτασή της, η γενική κατάσταση και η ηλικία 
του ασθενούς, συνοδές παθήσεις π.χ. HIV και η 
προηγηθείσα θεραπεία.

Η κλασική θεραπεία μπορεί να είναι:
α) τοπική για εντοπισμένες βλάβες και περι-

λαμβάνει τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών, 
ανθραλίνης (1,8 διυδρόξυ-9-ανθρόνη), σκευα-
σμάτων πίσσας, καλσιποτριόλης (παράγωγο της 
βιταμίνης D3), ρετινοειδών (ταζαροτένη), κερα-
τολύτικων (σαλικυλικό οξύ, γαλακτικό οξύ, ου-
ρία) και μαλακτικών.

β) συστηματική που περιλαμβάνει τη χρήση 
ρετινοειδών, μεθοτρεξάτης, κυκλοσπορίνης Α και 
σπάνια υδροξυουρίας, αζαθειοπρίνης, εστέρων 
φουμαρικού οξέος.

γ) φωτοθεραπεία με πηγές υπεριώδους ακτινο-
βολίας. Υπάρχουν δύο είδη θεραπείας με  υπερι-
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Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της ψωρίασης
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Εικόνα 1. Κλινικές εκδηλώσεις της ψωρίασης.
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ώδη ακτινοβολία: η φωτοχημειοθεραπεία (PUVA) 
με την εφαρμογή UVA ακτινοβολίας δύο ώρες 
μετά τη χορήγηση ισχυρών φωτοευαισθητοποι-
ών ουσιών, των ψωραλενίων (PUVA = psoralens 
+ UVA), και η φωτοθεραπεία με υπεριώδεις ακτί-
νες Β (UVΒ μήκος κύματος 290-320), που είναι 
βιολογικά πιο δραστικές από τη UVA ακτινοβο-
λία, αλλά έχουν περιορισμένη διεισδυτικότητα. Η 
φωτοθεραπεία με ακτίνες Β (UVΒ) «στενού φά-
σματος» είναι παραλλαγή της UVΒ φωτοθεραπεί-
ας και χρησιμοποιεί υπεριώδη ακτινοβολία Β σε 
περιορισμένο μήκος κύματος (311nm). 

Η κλασική θεραπευτική προσέγγιση, φωτοθε-
ραπεία, συστηματική και τοπική θεραπεία, παρά 
τα πλεονεκτήματά της που είναι η καλή αποτελε-
σματικότητά της με ταχεία ύφεση των συμπτω-
μάτων της νόσου και η ήδη υπάρχουσα εμπει-
ρία, εντούτοις έχει σημαντικούς περιορισμούς. 
Η τοξικότητα των χορηγούμενων φαρμάκων και 
ο κίνδυνος αλληλεπίδρασης μεταξύ τους ή με 
άλλα φάρμακα που τυχόν λαμβάνει ο ασθενής, 
αυξάνουν την πιθανότητα σοβαρών παρενεργει-
ών και απαιτούν τη συνεχή παρακολούθησή του 
και συχνούς εργαστηριακούς ελέγχους (έλεγχος 
ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, τριγλυκεριδί-

ων και γλυκόζης). Επιπλέον, η κλασική θεραπευ-
τική προσέγγιση, εκτός του ότι, συχνά, επηρεά-
ζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής των θεραπευ-
ομένων, δεν ενδείκνυται για ορισμένες ομάδες 
ασθενών με συνοδές παθήσεις όπως κατάθλιψη, 
αρτηριακή υπέρταση και αλκοολισμό. 

Τοξικότητα κλασικής θεραπείας
Όπως έχει ήδη αναφερθεί τόσο η συστημα-

τική θεραπεία και η φωτοθεραπεία όσο και η 
τοπική θεραπεία επιπλέκονται με σημαντικές 
παρενέργειες, οι οποίες ανά κατηγορία φαρμά-
κου είναι:

α) Ρετινοειδή: Η σοβαρότερη παρενέργειά 
τους είναι η τερατογένεση, γι’αυτό αντενδείκνυ-
νται κατά την κύηση. Επίσης, αποφεύγονται στην 
παιδική ηλικία, καθώς προκαλούν σκελετικές ανω-
μαλίες λόγω της υπερόστωσης, της πρόωρης σύ-
γκλεισης των επιφύσεων και της καθυστέρησης 
της ανάπτυξης των οστών. Άλλες ανεπιθύμητες 
ενέργειες είναι η ξηρότητα των βλεννογόνων (ξη-
ροστομία, ξηροφθαλμία), η αύξηση των τραν-
σαμινασών, οι μυαλγίες, οι αρθραλγίες, η αλω-
πεκία και η υπερλιπιδαιμία.

β) Μεθοτρεξάτη: Η σοβαρότερη παρενέργειά 
της είναι η ηπατοτοξικότητα, η οποία είναι δο-
σοεξαρτώμενη, κυρίως σε άτομα με προδιαθε-
σικούς παράγοντες όπως αλκοολισμός, ηπατική 
ή νεφρική ανεπάρκεια, παχυσαρκία και κύηση. 
Επιπλέον, σχετίζεται με μυελοτοξικότητα που χα-
ρακτηρίζεται από μείωση των λευκών αιμοσφαι-
ρίων και των αιμοπεταλίων τις πρώτες 7-10 ημέ-
ρες από την έναρξη της θεραπείας.

γ) Κυκλοσπορίνη Α: Οι σημαντικότερες παρε-
νέργειές της είναι σωληναριακή νεφροτοξικότη-
τα, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, ανοσοκαταστο-

λή, λέμφωμα, υπερτροφία των ούλων και υπερ-
τρίχωση. Προσοχή απαιτείται στη συγχορήγηση 
φαρμάκων που μεταβολίζονται μέσω του ηπατι-
κού ενζυμικού συστήματος P450 π.χ. ερυθρομυ-
κίνης, τριαζολών, αντισυλληπτικών, ριφαμπικί-
νης και φαινοβαρβιτάλης, καθώς επηρεάζονται 
τα επίπεδα της κυκλοσπορίνης

δ) Φωτοθεραπεία: Υπάρχει ο κίνδυνος φωτοτο-
ξικότητας, κυρίως σε ασθενείς που πάσχουν και 
από φωτοεπιδεινούμενες νόσους όπως πορφύρα, 
ΣΕΛ ή τους συγχορηγούνται φωτοευαισθητοποιά 
φάρμακα π.χ. σουλφοναμίδες. Μακροπρόθεσμα 
μπορούν να προκαλέσουν φωτογήρανση, ακτι-
νικές υπερκερατώσεις και καρκίνο του δέρμα-
τος, εκτός μελανώματος (ακανθοκυτταρικά και 
βασικοκυτταρικά καρκινώματα).

ε) Τοπική θεραπεία: Είναι δύσκολα ανεκτή 
από τους ασθενείς γιατί είναι χρονοβόρος δια-
δικασία, έχει έντονη οσμή (πίσσα) και προκαλεί 
τοπικό ερεθισμό του δέρματος (ανθραλίνη, καλ-
σιποτριόλη, ταζαροτένη). 

Η νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση 
της ψωρίασης 

Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στη μοριακή 
βιολογία οδήγησαν στην κατανόηση της αιτιο-
παθογένειας της ψωρίασης και του κεντρικού 
ρόλου που κατέχει στη νόσο η διαταραχή της 
κυτταρικής ανοσίας με την υπέρμετρη ενεργο-
ποίηση ενός πληθυσμού Τ-λεμφοκυτάρων από 
ορισμένα αντιγόνα (ιούς, βακτήρια, φάρμακα) 
ή αυτοαντιγόνα και τη μετανάστευσή τους στο 
χόριο μέσα από τα χάσματα των ενδοθηλιακών 
κυττάρων των τριχοειδών του δέρματος. Η σύν-
δεση των Τ-λεμφοκυτάρων με το ενδοθήλιο γίνε-
ται με τη βοήθεια των συγκολλητικών τους μο-

Εικόνα 4. Βελτίωση ανταπόκρισης (PASI) 12 και 24 
εβδομάδες (Menter A et al, Arch Dermatol 2005).

Εικόνα 5. Εφαλιζουμάμπη: συνεχής χορήγηση για 
3 χρόνια (PASI 75) (Leonardi CL et al, JAAD 2005).

Εικόνα 6. Εφαλιζουμάμπη-μηχανισμός δράσης 
(Krueger GM et al, JAAD 2002, Singri P, Arch Dermatol 
2002).

Εικόνα 7. Eφαλιζου-
μάμπη.
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ρίων LFA-1 με τους υποδοχείς του ενδοθηλίου 
ICAM-1. Οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία συνέβα-
λαν στο σχεδιασμό και την παραγωγή θεραπει-
ών που στοχεύουν σε συγκεκριμένα μόρια όπως 
τα Τ-λεμφοκύταρα. Σήμερα, οι εγκεκριμένοι βι-
ολογικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση της 
ψωρίασης είναι:

Αναστολείς ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυτά-
ρων (anti-T cell): 

• Efalizumab (Raptiva) Ευρώπη/ΗΠΑ
• Alefacept (Amevive) ΗΠΑ
Ανταγωνιστές κυτοκινών(anti-TNF-a)
• Etenercept (Enbrel) Ευρώπη/ΗΠΑ 
• Infliximab (Remicade) Ευρώπη/ΗΠΑ
•  Adalimumab (Humira) Ευρώπη/ΗΠΑ,  

μόνο για ψωριασική αρθρίτιδα

Ο ρόλος της εφαλιζουμάμπης 
στην αντιμετώπιση της ψωρίασης -
Μηχανισμός δράσης

Η εφαλιζουμάμπη αποτελεί ανασυνδυασμένη 
μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη (IgG1 κ) που πε-
ριλαμβάνει ανθρώπειες ακολουθίες στις σταθε-
ρές περιοχές (97% ανθρώπινη) και μύειες ακο-
λουθίες στις συμπληρωματικές περιοχές των ελα-
φρών και των βαρειών αλύσεων. Το αντίσωμα 
αυτό δεσμεύει την περιοχή CD11a που αποτε-
λεί τμήμα του LFA-1. Αυτό έχει τελικά ως απο-
τέλεσμα την αναστολή της σύνδεσης του LFA-
1 των Τ-λεμφοκυτάρων με τους υποδοχείς του 
ενδοθηλίου ICAM-1, επομένως και την αναστο-
λή της μετανάστευσής τους στο χόριο. Είναι ση-
μαντικό το γεγονός ότι αναστέλλεται επιλεκτικά 
η δράση των Τ-λεμφοκυτάρων που εμπλέκονται 
στην αιτιοπαθογένειας της ψωρίασης. 

Η ανοσοσφαιρίνη δρα και στα τρία στάδια 
σχηματισμού της πλάκας:

• Στάδιο 1: Αναστέλλει την ενεργοποίηση των 
Τ-λεμφοκυτάρων στους λεμφαδένες

• Στάδιο 2: Αναστέλλει τη μετακίνησή τους 
στο χόριο 

• Στάδιο 3: Αναστέλλει την επανεργοποίησή 
τους στην επιδερμίδα και το χόριο

Χορηγείται μία ένεση (1mg/kg βάρους) υπο-
δορίως ανά εβδομάδα.

Ασφάλεια και ανεκτικότητα της 
εφαλιζουμάμπης 

Η συχνότερα αναφερόμενη  παρενέργεια 
(30%) αφορά στη γριππώδη συνδρομή, η οποία 
υποχωρεί μετά τη 2-3η ένεση. 

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αθροιστική το-
ξικότητα, ηπατοτοξικότητα ή νεφροτοξικότητα 
και για αύξηση της συχνότητας των κακοηθει-
ών. Υπάρχει χαμηλή συχνότητα σοβαρών λοι-
μώξεων, παρόμοια όμως με τη συχνότητα εμ-
φάνισης σε placebo.

Στον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρείται στο 
40-50% ασυμπτωματική αύξηση 2,5-3,5 φορές 
άνω του φυσιολογικού ορίου των λευκοκυττά-
ρων και των λεμφοκυττάρων. Υπάρχει αύξηση 
των ηπατικών ενζύμων και της αλκαλικής φω-
σφατάσης στο 5-10% των ασθενών. Τέλος, πα-

ρατηρείται εμφάνιση αντισωμάτων έναντι της 
εφαλιζουμάμπης στο 6,3%, χωρίς όμως να έχει 
κάποια κλινική σημασία.

Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης 

(Leonardi CL et al, JAAD 2003) προέκυψε ότι 
η εφαλιζουμάμπη είναι αποτελεσματική, ακόμα 
και σε ασθενείς στους οποίους οι υπάρχουσες 
θεραπείες έχουν αποτύχει ή αντενδείκνυνται λό-
γω των παρενεργειών τους (PASI 75: 27% των 
ασθενών αποκρίνονται στις 12 εβδομάδες και 
44% στις 24 εβδομάδες). 

Επίσης, με τη συνεχή χορήγηση της εφαλι-
ζουμάμπης για 3 έτη βελτιώθηκε και διατηρή-
θηκε η απόκριση των ασθενών στη θεραπεία 
(PASI 75: 73%) και επιπλέον, σε αυτά τα 3 έτη, 
το προφίλ της ασφάλειας και της ανεκτικότητας 
ήταν ευνοϊκό. 

Η ψωρίαση, λοιπόν, είναι μια χρόνια ασθέ-
νεια, η οποία επιδρά στην καθημερινότητα του 
πάσχοντος, δημιουργεί ψυχολογική αναστάτωση 
και επηρεάζει αρνητικά τις κοινωνικές και προ-
σωπικές του σχέσεις. Η πλειονότητα των ασθε-

νών είναι δυσαρεστημένοι με τις υπάρχουσες θε-
ραπείες λόγω των υποτροπών και των παρενερ-
γειών τους. Οι βιολογικές θεραπείες αποτελούν 
τη νέα πρόταση στην αντιμετώπιση της ψωρία-
σης, λόγω της απουσίας σημαντικών παρενερ-
γειών και της ύφεσης της νόσου. 
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Εικόνα 8. PUVA, UVB, στενού 
φάσματος.

Εικόνα 9. Κλινικό όφελος από τη χορήγηση εφαλιζουμάμπης. A. Αρχική 
κατάσταση B. Τελική κατάσταση (ευγενική παραχώρηση C. Leonardi, MD, 
St. Louis,, USA).

Α Β

Α Β Γ

Εικόνα 10. Aσθενής υπό θεραπεία με εφαλιζουμάμπη 1 mg/kg/εβδ sc για 3 χρόνια. Α. Πριν από τη θεραπεία, 
Β. Μετά από 3 μήνες, Γ. Μετά από 6 μήνες, Δ. Μετά από 1 χρόνο, Ε. Μετά από 2 χρόνια, ΣΤ. Μετά από 3 χρόνια 
(Gottlieb AB et al, JAAD 2005).
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