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Περiληψη

Η ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα εί ναι μια χρό νια, προ ο δευ τικά ε ξε λισ
σό με νη φλεγ μο νώ δης αρ θρί τι δα που εμ φα νί ζε ται σε α σθε νείς 
με ψωρί α ση και ο δη γεί σε αρ θρι κή κα τα στρο φή, λει τουρ γι κή 
α να πη ρί α και πι θα νόν πρό ω ρη θνη τό τη τα. Για τη θε ραπευ τι κή 
α ντι με τώ πι σή της χρη σι μο ποιού νται τα πα ρα δο σια κά α ντιρ ρευ
μα τικά φάρ μα κα που τρο πο ποιούν την πο ρεί α της νό σου, ό πως 
η με θο τρε ξά τη, η κυκλο σπο ρί νη, η σουλ φα σα λα ζί νη και η λε φλου
νο μί δη και δρουν τό σο στην αρ θρίτι δα ό σο και στις δερ μα τι κές 
εκ δη λώσεις της ψω ρί α σης. Ω στό σο, πρό σφα τα, ει σή χθη σαν στη 
θε ρα πεί α και βιο λο γικοί πα ρά γο ντες που α σκούν ε ξει δι κευ μέ νη 
δρά ση, στο χευ μέ νη στο α νο σια κό σύ στη μα. Στους α σθε νείς με 
ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα χο ρη γού νται σή με ρα οι α να στο λείς του πα
ρά γο ντα νέκρω σης των ό γκωνα ε τα νερ σέ πτη, ιν φλι ξι μά μπη και 
α ντα λι μου μά μπη με ε πωφε λή ε πί δρα ση και ση μα ντι κή βελ τί ω ση 
της κλι νι κής και ι στο λο γι κής ει κό νας της νό σου.

Ελ λη νι κή Ρευ ματoλoγί α 2006,17(1):2534

Ό ροι ευ ρε τη ρί ου: ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα, με θο τρε ξά τη, κυ κλο σπο ρί νη, 
λε φλουνο μί δη, βιο λο γι κοί πα ρά γο ντες, α να στο λείς του πα ρά γο ντα νέ
κρω σης των όγκωνα, ε τα νερ σέ πτη, ιν φλι ξι μά μπη, α ντα λι μου μά μπη.

εΙΣΑΓΩΓη

Η ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα, μια χρό νια εξε λισ σό με νη φλεγ μο νώ
δης αρ θρί τι δα, πα ρα τη ρεί ται σε πο σο στό 731% των α σθε νών με 
ψω ρί α ση1, ε νώ με μο νω μέ νη ψω ρί α ση πα ρατη ρεί ται στο 13% του 
γε νι κού πλη θυ σμού2. Αν και η κλι νι κή σχέ ση με τα ξύ ψω ρί α σης 
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και ψω ρια σικής αρ θρί τι δας έ χει πε ρι γρα φεί α πό 
και ρό, η α νο σο λο γι κή σχέ ση με τα ξύ των δύ ο νο
ση μά των τώ ρα αρ χί ζει να γί νε ται σα φής, μέ σα 
α πό τη χρή ση των νέ ων θερα πευ τι κών πα ρα γό
ντων που στο χεύ ουν στην α δρα νο ποί η ση των 
μο ρί ων που συμ με τέ χουν στην ά νο ση α πό κρι ση. 
Η ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα (ΨΑ), αν και πα ρου σιά
ζει δια φο ρο ποι ή σεις στις κλι νι κές μορ φές με τις 
ο ποί ες εκ δη λώ νε ται, τα ξινο μεί ται κα τά κύ ριο λό
γο στις σπον δυλοαρ θρο πά θειες. Η ση μα ντι κού 
βαθ μού κα τα στρο φή τό σο των αρ θρώ σε ων ό σο 
και του α ξο νικού σκε λε τού ο δη γεί τους α σθε νείς 
σε δια τα ρα χή της λει τουρ γι κής τους ικα νό τη τας, 
αυ ξη μέ νη νο ση ρό τη τα, α να πη ρί α και πι θα νόν 
πρό ω ρη θνη τό τη τα3,4. Για το λό γο αυ τό, εί ναι α να
γκαί α η ε φαρ μο γή θε ρα πευ τι κών μέ σων ό πως τα 
φάρμα κα με γε νι κή α νο σο τρο πο ποι η τι κή δρά ση, 
με θο τρε ξά τη, κυ κλο σπο ρί νη, σουλφα σα λα ζί νη 
και λε φλου νο μί δη, που επι βρα δύ νουν την ε ξέ λι ξη 
της νό σου5. Σή με ρα ω στό σο, με την πρό ο δο της 
φαρ μα κευ τι κής βιοτε χνο λο γί ας, χρη σι μο ποιού νται 
για την α ντι με τώ πι ση της ΨΑ α νο σο τρο πο ποι η τι
κά φάρ μα κα ό πως οι βιο λο γι κοί πα ρά γο ντες, που 
τρο πο ποιούν ε κλε κτι κά την ά νο ση α πό κρι ση που 
δια τα ράσ σε ται στη νό σο6,7.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟλΟΓΙΑΤηΣψΩρΙΑΣΙΚηΣ
ΑρΘρΙΤΙΔΑΣ

Η ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα φαί νε ται ό τι προ κα λεί
ται α πό μια πα θο γό νο διερ γασί α αλ λη λε πί δρα
σης με τα ξύ μιας γε νι κευ μέ νης ε νερ γο ποι η μέ νης 
αυ το άνο σης α πό κρι σης και του ορ γά νουστόχου 
που εί ναι ο αρ θρι κός υμέ νας και δευ τε ρευό ντως 
το δέρμα, ενώ φαί νε ται να συμ με τέ χουν ε πί σης 
πα θο γε νε τι κά τό σο διά φο ροι γε νε τι κοί πα ρά γο
ντες ό σο και το πε ρι βάλ λον. Υ πέρ της συμ με το
χής γε νε τι κών πα ρα γό ντων συνη γο ρεί ο υ ψη λός 
βαθ μός συμ φω νί ας προς νό ση ση α πό ΨΑ των 
μο νο ω ο γε νών δι δύ μων (ταυ τό ση μο γε νε τι κό 
υ λι κό) που α νέρ χε ται στο 70% των πε ρι πτώ σε
ων, σε σχέ ση με το χα μη λό τε ρο πο σο στό του 
20% που πα ρα τη ρεί ται σε διω ο γε νείς δι δύ μους8. 
Γε νε τι κές με λέ τες α να φέ ρο νται στη συμ με το χή 
των αντι γό νων του μεί ζο νος συ στή μα τος ι στο

συμ βα τό τη τας (HLA) τά ξε ως Ι και ει δι κό τε ρα 
του HLACw*06029.

Ο αρ θρι κός υ μέ νας στην ΨΑ χα ρα κτη ρί ζε ται 
ι στο λο γι κά α πό αυ ξη μέ νη κυτ ταρι κή δι ή θη ση, 
η ο ποί α μπο ρεί να εί ναι διά χυ τη ή το πι κή πε
ριαγ γεια κή συ γκέντρω ση α πό λεμ φο κύτ τα ρα, 
πλα σμα το κύτ τα ρα και ι στιο κύτ τα ρα. Μπο ρεί 
να παρα τη ρη θεί ί νω ση ποι κί λου βαθ μού κα θώς 
και αυ ξη μέ νη αγ γεί ω ση1013. Οι πε ριο χές των 
εν θέ σε ων απο τε λούν, ό πως και σε άλ λες σπον
δυ λαρ θρο πά θειες, έ να χα ρα κτη ρι στι κό ση μεί ο 
προ σβο λής α πό τη φλεγ μο νή, ι διαί τε ρα ό μως 
στη ΨΑ, η εν θε σο πά θεια α να γνω ρί ζε ται ό λο 
και πε ρισ σό τε ρο ως μια κύ ρια φλεγ μο νώ δης 
βλά βη1416.

Στο αρ θρι κό δι ή θη μα των α σθε νών, η πλειο
νό τη τα των κυτ τά ρων εμ φα νί ζει αυ ξη μέ νη έκ
φρα ση του HLA τά ξε ως II (HLADR), ε νώ στον 
αρ θρι κό υ μέ να εκ φρά ζο νται έ ντο να τα μό ρια 
προ σκόλ λη σης ICAM1 και VCAM110. Ο τύ πος 
των φλεγ μο νω δών κυτ τα ρο κι νών που α νι χνεύ
ονται υ πο δει κνύ ει ό τι πρό κει ται για διερ γα σί α 
κυ ρί ως τύ που Th1 με αυ ξη μέ νη ι ντερ λευ κί νη2 
και ι ντερ φε ρό νηγ και α που σί α ι ντερ λευ κί νης4 
και ι ντερ λευ κί νης5, ε νώ έ χει πα ρα τη ρη θεί και 
αύ ξη ση του πα ρά γο ντα νέ κρω σης των ό γκωνα 
(TNFα), της ι ντερ λευ κί νης1β και της ι ντερ λευ
κί νης10 στον αρ θρι κό υ μέ να13.

Ε πι πρό σθε τα, ο Ritchlin17 έ δει ξε ό τι οι α σθε νείς 
με ΨΑ και ει δι κά αυ τοί με ο στικές δια βρώ σεις 
έ χουν αυ ξη μέ νο α ριθ μό κυ κλο φο ρού ντων πρό
δρο μων κυτ τά ρων των ο στε ο κλα στών, υ ψη λό
τε ρα ε πί πε δα TNFα και εκ φρά ζουν έ ντο να τον 
RANKL δη λα δή τον ε νερ γο ποι η τή του υ πο δο χέ α 
του συν δέ τη του πυ ρη νι κού πα ρά γο ντα κΒ, ε νώ 
η έκ φρα ση της ο στε ο προ τε γε ρί νης, φυ σι κού 
α ντα γω νι στή του RANKL, εί ναι πε ριο ρι σμέ νη 
στο εν δο θή λιο. Έ τσι, φαί νε ται ότι τα πρό δρο μα 
κύτ τα ρα των ο στε ο κλα στών διε γεί ρο νται α πό το 
RANKL και τον TNFα, γί νο νται ώ ρι μοι ο στε ο κλά
στες και δια βρώ νουν το ο στό.

Ο TNFα εί ναι αυ ξη μέ νος τόσο στον αρ θρι κό 
ι στό ό σο και στο πά σχον δέρ μα α σθε νών με 
ΨΑ11,13,1820. Πα ρά γε ται α πό πληθώ ρα κυτ τά ρων 
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ό πως μα κρο φά γα, μο νο κύττα ρα, κε ρα τι νο κύτ τα
ρα, κύτ τα ρα Langerhans, δερμα τι κά δεν δρι τι κά 
κύτ τα ρα, ι στιο κύτ τα ρα και ε νερ γο ποι η μέ να Τ
λεμ φο κύττα ρα2123, και ε πά γει την έκ φρα ση των 
μο ρί ων προ σκόλ λη σης στην ε πι φά νεια των εν
δο θη λια κών κυτ τά ρων, των κε ρα τι νο κυτ τά ρων, 
των δεν δρι τι κών κυτ τά ρων προ ά γο ντας με τον 
τρό πο αυ τό τη με τα νά στευ ση των λευ κο κυτ τά
ρων24. Με τη σύν δεσή του στους ε πι φα νεια κούς 
υ πο δο χείς των Τ λεμ φο κυτ τά ρων, ο TNFα με
τα δί δει εν δο κυτ τά ρια μη νύ μα τα, μέ σω της διέ
γερ σης του με τα γρα φι κού πα ρά γο ντα NFκΒ, 
για την έκ φρα ση γο νι δί ων ση μα ντι κών για την 
αυ το α νο σί α και τη φλεγ μο νή, με απο τέ λε σμα 
την ε νερ γο ποί η ση των Τλεμ φο κυτ τά ρων, την 
πα ρα γω γή φλεγ μο νω δών κυτ τα ρο κι νών ό πως η 
ι ντερ λευ κί νη1, η ι ντερ λευ κί νη6 και η ι ντερ λευ κί
νη8 και τε λι κά τη δη μιουρ γί α του φλεγ μο νώ δη 
κα ταρ ρά κτη. Ο TNFα δια με σο λα βεί ε πο μέ νως 
στις φλεγ μο νώ δεις διερ γα σίες που δια δραμα
τί ζο νται στην άρ θρωση και ο δη γούν στην κα
τα στρο φή της. Τέ τοιες διερ γα σί ες εί ναι η κα τα
στροφή του χόν δρου, μέ σω κυ ρί ως της δρά σης 
των με ταλ λο πρω τε ϊ να σών, η α πορ ρό φηση του 
ο στού, μέ σω της ε νερ γο ποί η σης των ο στε ο κλα
στών, και η α να στο λή του οστι κού σχη μα τι σμού 
και της σύν θε σης των πρω τε ο γλυ κα νών17,2528. 
Ο TNFα διε γεί ρει ε πί σης την αγ γειο γέ νε ση τό
σο στη φλεγ μαί νου σα άρ θρω ση ό σο και στο 
δέρ μα23. Οι πα θο φυ σιο λο γι κές διερ γα σί ες που 
πα ρα τη ρού νται φαί νε ται να εί ναι πα ράλ λη λες 
στις αρ θρώ σεις και στο δέρμα.

ΘερΑΠεΙΑΤηΣψΩρΙΑΣΙΚηΣΑρΘρΙΤΙΔΑΣ

Η ΨΑ α ντι με τω πί ζε ται θε ρα πευ τι κά με τα ί δια 
φαρ μα κευ τι κά μέ σα που εν δείκνυ νται και έ χουν 
δο κι μα σθεί στη ρευ μα το ει δή αρ θρί τι δα (ΡΑ), ε
νώ υ πάρ χουν λί γες μό νο ε λεγ χό με νες με λέ τες για 
την α πο τε λε σμα τι κό τη τά τους στην ΨΑ5. Με λέ τες 
με νε ό τε ρους φαρ μακευ τι κούς πα ρά γο ντες που 
τρο πο ποιούν την ε ξέ λι ξη της νό σου, ω στό σο, έ
χουν δεί ξει ση μα ντι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και 
αυ ξη μέ νη α σφά λεια στην ψω ριασι κή αρ θρί τι δα6,7 
και έ χουν α ποδεί ξει ό τι η α κτι νο λο γι κή πρό ο δος 

της νό σου μπο ρεί να ε πι βρα δύ νε ται σημα ντι κά 
με τη χρή ση τους.

ΠΑρΑΔΟΣΙΑΚeΣΘερΑΠεΥΤΙΚeΣμeΘΟΔΟΙ

Η βα ρύ τη τα της νό σου εί ναι ο κύ ριος πα ρά
γοντας που κα θο ρίζει την ε πι λο γή της θε ρα πευ τι
κής α γω γής. Η ή πια ΨΑ, με ε λά χι στες φλεγ μο νώ
δεις αλ λοιώ σεις, ε λά χι στη λειτουρ γι κή προ σβο λή 
και μι κρό α ριθ μό προ σβε βλη μέ νων αρ θρώ σε ων, 
συ χνά α ντι με τω πί ζε ται στα αρ χι κά στά δια μό νο 
με φυ σι κο θε ρα πεί α και μη στε ρο ει δή α ντι φλεγ μο
νώ δη φάρ μα κα. Οι ε κλε κτι κοί COX2 α να στο λείς 
μπο ρεί να συμ βάλ λουν στην α να κού φι ση του 
άλ γους και στη βελ τί ω ση της λει τουρ γι κό τη τας σε 
με ρι κούς α σθε νείς, ενώ ταυ τό χρο να το πε πτι κό 
σύ στη μα προ στα τεύ ε ται α πό τις α νε πι θύ μη τες 
ε νέργειες των κλα σι κών μη στε ρο ει δών α ντι φλεγ
μο νω δών φαρ μά κων. Η σε λε κο ξίμπη και η ε το ρι
κο ξί μπη έ χουν α πο δει χθεί α πο τε λε σμα τι κές στην 
ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα29.

Βα ρύ τε ρη νό σος α παι τεί χρή ση κορ τι κο στε
ρο ει δών ή τρο πο ποι η τι κών της νό σου φαρ μά
κων που ε λέγ χουν ε παρ κώς τα συ μπτώ μα τα και 
α να στέλ λουν την εξέ λι ξή της30. Μα κρο χρό νιες 
α νοσο τρο πο ποι η τι κές θε ρα πεί ες για τη ΡΑ που 
χρη σι μο ποιού νται ε πί σης στη ΨΑ εί ναι η με θο
τρε ξά τη, η κυ κλο σπο ρί νη, η σουλ φα σα λα ζί νη, 
η λε φλου νο μί δη, ο χρυ σός, η α ζα θειο πρί νη και 
τα αν θε λο νο σια κά φάρ μα κα. Οι κλι νι κές με λέ τες 
αυ τών των θε ρα πευ τι κών ε πι λο γών εί ναι γε νι κά 
λί γες σε α ριθ μό. Σε μια παλαιό τε ρη με τα α νά λυ ση 
τυ χαιο ποι η μέ νων με λε τών, με ο μά δα ει κο νι κού 
φαρ μάκου, οι Jones και συν.5 βρή καν ό τι η με
θο τρε ξά τη σε υ ψη λές δό σεις και η σουλφα σα λα
ζί νη συ σχε τί σθη καν με ση μα ντι κή βελ τί ω ση των 
συ μπτω μά των της ΨΑ. 

1.μεθοτρεξάτη

Σε μία α πό τις δύ ο δι πλές, τυ φλές, ε λεγ χό με νες 
με λέ τες με ει κο νι κό φάρ μακο έ χει α πο δει χθεί ό τι 
η με θο τρε ξά τη εί ναι α πο τε λε σμα τι κή στην ΨΑ31,32. 
Α νοι χτή με λέ τη με χο ρή γη ση με θο τρε ξάτης σε 
38 ΨΑ α σθε νείς έ δει ξε α κτι νο λο γι κή πρό ο δο της 
νό σου στους 24 μή νες στο 63% των 23 α σθε νών 
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που ο λο κλή ρω σαν τη με λέ τη33. Μια ε λεγ χό με νη 
με λέ τη χο ρή γη σης με θο τρε ξά της σε 44 ασθε νείς 
μό νο με ψω ρί α ση έ δει ξε ό τι το 60% εί χε α πά ντη
ση PASI 75 με τά α πό 16 ε βδο μά δες θε ρα πεί ας34. 
Με βά ση τα υ πάρ χο ντα κλι νι κά δε δο μέ να, που 
προ έρ χο νται κυ ρί ως α πό α να δρο μι κές με λέ τες 
και α να φο ρές πε ρι πτώ σε ων, η με θο τρε ξά τη ε λατ
τώ νει τη βα ρύ τη τα της ψω ρί α σης κα τά πο σοστό 
>50% στο 75% πε ρί που των α σθε νών35. Δύ ο πρό
σφα τες με λέ τες υ πο δει κνύ ουν ό τι το φάρ μα κο 
έ χει βελ τί ω ση 5060% στο δεί κτη PASI στους 46 
πρώ τους μή νες της θε ρα πεί ας35. Η μα κρό χρο νη, 
ό μως, χρή ση της δεν εί ναι συ νή θης στην ψω ρί α
ση ε ξαι τί ας του κιν δύ νου α θροι στι κής η πατι κής 
το ξι κό τη τας. Φαί νε ται ό τι ο κίν δυ νος αυ τός εί ναι 
με γα λύ τε ρος στους α σθε νείς με ψω ρί α ση α πό 
ό τι στους α σθε νείς με ΡΑ36, και ί σως αυ τό να 
ο φεί λε ται σε πα ρά γο ντες ό πως το μεγα λύ τε ρο 
βά ρος σώ μα τος και η με γα λύ τε ρη κα τα νά λω ση 
αι θα νό λης λό γω κα τάθλι ψης στους α σθε νείς με 
ψω ρί α ση.

2.Κυκλοσπορίνη

Η κυ κλο σπο ρί νη έ χει δει χθεί να εί ναι α πο τε λε
σμα τι κή στην ΨΑ. Δύ ο προ ο πτι κές συ γκρι τι κές 
μελέ τες δεί χνουν ι σο δύ να μη α πο τε λε σμα τι κό τη τα 
με τη με θο τρε ξά τη3739. Η α πο τε λε σμα τι κό τητά της 
στην ψω ρί α ση έ χει α πο δει χθεί σε κλι νι κές με λέ τες, 
ό πως φαί νε ται και α πό μια πρό σφα τη, τυ χαιο ποι
η μέ νη ε λεγ χό με νη με λέ τη ό που σε δό ση 3 mg/kg 
η με ρη σί ως εί χε ως α πο τέ λε σμα PASI 75 στο 71% 
των α σθε νών με τά α πό 16 ε βδο μά δες34,35. Δύ ο 
με λέ τες πα ράλ λη λης (head to head) σύ γκρι σης 
με τα ξύ της με θο τρε ξά της και της κυ κλο σπο ρί νης 
στην ψω ρί α ση έ δει ξαν ι σο δύ να μη α πο τε λε σμα
τι κό τητα, αν και εί ναι γε νι κά πα ρα δε κτό ό τι η κυ
κλο σπο ρί νη κα τα λή γει σε πλη ρέ στε ρη και τα χεί α 
βελ τί ω ση34,39. Η χρή ση της κυ κλο σπο ρί νης στην 
ψω ρί α ση πε ριο ρί ζε ται σε βρα χεί ες πε ριό δους 
θε ρα πεί ας, ε ξαι τί ας της ση μα ντι κής πι θα νό τη τας 
για πρό κλη ση νε φρο το ξι κό τη τας.

3.Σουλφασαλαζίνη

Η σουλ φα σα λα ζί νη έ χει δει χθεί να έ χει μέ τρια 

α πο τε λε σμα τι κό τη τα στην ΨΑ με πε ρι φε ρι κή 
προ σβο λή αρ θρώ σεων αλ λά ό χι στην α ξο νι κή 
προ σβο λή της νό σου40. Μια α νοι χτή με λέ τη 36 
α σθε νών έ δει ξε έλ λει ψη α πο τε λεσμα τι κό τη τας στη 
δια κο πή της α κτι νο λο γι κής προ ό δου της νό σου31,41. 
Α να φο ρι κά με την ψω ρί α ση, σε δι πλή τυ φλή με
λέ τη 50 α σθε νών για 8 ε βδο μά δες, φά νη κε ό τι 
το 41% των α σθε νών εί χε ση μα ντι κή βελ τί ω ση, 
το 41% μέ τρια βελ τί ω ση και το 18% ε λά χι στη 
με τα βο λή του ε ξαν θή μα τος42. Ωστό σο, το 26% 
των α σθε νών δεν α νέ χθη κε το φάρ μα κο λό γω 
ε ξαν θή μα τος ή ναυ τί ας. Η σουλ φα σα λα ζί νη δεν 
χρη σι μο ποιεί ται ευ ρέ ως α πό τους δερ μα το λό γους 
εξαι τί ας της μη προ βλέ ψι μης α πο τε λε σμα τι κό τη
τας και της έλ λει ψης α νο χής. 

4.λεφλουνομίδη

Η λε φλου νο μί δη, έ νας ε κλε κτι κός α να στο λέ ας 
της σύν θε σης των πυ ρι μι δι νών, έ χει δει χθεί να 
έ χει σχε τι κά κα λά α πο τε λέ σμα τα στην ΨΑ σε μια 
ε λεγ χό με νη με λέ τη 188 α σθε νών43. Το 36% των 
α σθε νών έ δει ξε κρι τήριο κλι νι κής α πά ντη σης 
20% του Α με ρικα νι κού Κολ λε γί ου Ρευ μα το λο γί
ας (ACR20), σε 24 ε βδο μά δες, συ γκρι τι κά με το 
20% των α σθε νών με ει κο νι κό φάρ μα κο. Σε μί α 
δι πλή τυ φλή με λέ τη 190 α σθε νών με ε νερ γό ΨΑ 
και ψω ρί α ση κα τά πλά κας, με προ σβο λή του λά
χι στον 3% της ε πι φάνειας του δέρ μα τος, χο ρη
γή θη κε λε φλου νο μί δη ή ει κο νι κό φάρ μα κο για 
24 ε βδο μά δες. Η λε φλου νο μί δη χο ρη γή θη κε σε 
δό ση ε φό δου 100 mg ε πί 3 η μέ ρες και κα τό πιν 
20 mg α νά η μέ ρα α πό του στό μα τος και εί χε 
με γα λύ τε ρη βελ τί ω ση στις ψω ρια σι κές βλά βες 
του δέρ μα τος και με γα λύ τε ρη βελ τί ω ση στην 
αρ θρί τι δα σε σχέ ση με το εικο νι κό φάρ μα κο. Η 
βελ τί ω ση α ξιο λο γή θη κε με βά ση το δεί κτη PASI, 
την α πά ντη ση των ψω ρια σι κών βλαβών στό χων 
και το συν δυα σμέ νο δεί κτη α πά ντη σης δέρ μα
τος και αρ θρώ σε ων, κα θώς και σύμ φω να με τα 
κρι τή ρια βελτί ω σης της ψω ρια σι κής αρ θρί τι δας 
του Α με ρι κα νι κού Κο λε γί ου Ρευ μα το λογί ας ACR 
(Psoriatic Arthritis Response Criteria). Η βελ τί ω ση 
των βλα βών του δέρ μα τος πα ρα τη ρή θη κε και σε 
πρω ι μό τε ρη ε ξέ τα ση στις 4 ε βδο μάδες χο ρή γη σης 
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του φαρ μά κου και συ νε χί στη κε κα θό λη τη διάρ
κεια των 24 ε βδομά δων της με λέ της44. Φαί νε ται 
ό τι η λε φλου νο μί δη α πό του στό μα τος εί ναι μια 
α πο τε λε σμα τι κή και εύ χρηστη θε ρα πεί α για την 
ΨΑ και την ψω ρί α ση κα τά πλά κας.

ΒΙΟλΟΓΙΚΟΙΠΑρΑΓΟΝΤεΣ

Οι βιο λο γι κοί πα ρά γο ντες που χρη σι μο ποιού
νται σή με ρα στη ρευ μα το λο γί α εμ φα νί ζουν ε
ξει δι κευ μέ νη δρά ση, στο χευ μέ νη στο α νο σια κό 
σύ στη μα, α να στέλ λο ντας με τον τρό πο αυ τό τη 
φλεγ μο νώ δη α νο σια κή διερ γα σί α αρ κε τών νο
ση μά των, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης και της ψω
ρια σι κής αρ θρί τι δας. Ει δι κό τε ρα, οι α να στο λείς 
του πα ρά γο ντα νέ κρω σης των ό γκωνα (TNFα) 
α πο τε λούν ει δική θε ρα πεί α και για την ΨΑ, κα θώς 
έ χει δει χθεί ο ση μα ντι κός ρό λος που δια δραμα τί
ζει ο TNFα στην πα θο φυ σιο λο γί α της νόσου19,20. 
Οι α να στο λείς του TNFα, ε τα νερ σέ πτη, ιν φλι ξι μά
μπη και α νταλι μου μά μπη έ χουν δεί ξει πολ λά και 
ση μα ντι κά κλι νι κά δε δο μέ να στη θε ρα πεί α της 
ΨΑ, α σκώ ντας τρο πο ποι η τι κή δρά ση στη νό σο 
με πρό λη ψη της αρ θρι κής κα τα στρο φής και δια
τή ρη ση της λειτουρ γι κό τη τας των α σθε νών, ό πως 
προ η γου μέ νως εί χαν δεί ξει και στη ΡΑ6,7,4561. 

1.ετανερσέπτη

Η ε τα νερ σέ πτη, έ νας αν θρώ πειος δια λυ τός 
υ πο δο χέ ας του TNFα δε σμεύ ει τον κυ κλο φο
ρού ντα TNF και προ λαμ βά νει τη δέ σμευ σή του 
στον υ πο δο χέ α της κυτ τα ρι κής μεμ βρά νης και 
την ε πα γω γή φλεγ μο νής. Η ε τα νερ σέ πτη εί ναι ο 
πρώτος βιο λο γι κός πα ρά γο ντας που έ χει ε γκρι θεί 
α πό την Α με ρι κα νι κή Υ πη ρεσί α Food and Drug 
Administration (FDA) για τη θε ρα πεί α της ψω
ρια σι κής αρ θρίτι δας, με βά ση δύ ο ε λεγ χό με νες 
τυ χαιο ποι η μέ νες με λέ τες6,47.

Σε τυ χαιο ποι η μέ νη, ε λεγ χό με νη με λέ τη 12 ε βδο
μά δων, 60 α σθε νείς η λι κί ας 2470 έ τη, με μέ ση 
διάρ κεια ΨΑ 99,5 έ τη, έ λα βαν 25mg υ πο δο ρί ως 
ε τα νερ σέ πτη δύ ο φο ρές ε βδομα διαί ως ή ει κο νι κό 
φάρ μα κο6. Οι α σθε νείς με προ η γού με νη ω φέ λεια 
α πό τη με θο τρε ξά τη δεν τη διέ κο ψαν κατά τη 
διάρ κεια της με λέ της, ε νώ ε πι τρά πη κε και η χρή ση 

μη στε ρο ει δών α ντιφλεγ μο νω δών φαρ μά κων και 
πρεδ νι ζο λό νης. Άλ λοι συ στη μα τι κοί ή το πι κοί πα
ρά γο ντες για την α ντι με τώ πι ση της αρ θρί τι δας ή 
της ψω ρί α σης δια κό πη καν. Ε κτι μή θη κε η συ νο λι κή 
α ντα πό κρι ση της ΨΑ και ο πό νος και η α να πη ρί α 
με βά ση το ε ρω τη μα το λό γιο ε κτί μη σης υ γεί ας 
(Health Assessment Questionnaire, HAQ). Ό ταν 
η ψω ρί αση κά λυ πτε 3% ή πε ρισ σό τε ρο της ε πι φα
νεί ας του δέρ μα τος του α σθε νούς, ε κτιμή θη κε με 
βά ση το δεί κτη PASI που ε κτι μά τη βα ρύ τη τα των 
πλα κών, το ε ρύ θη μα και τη φλεγ μο νή α νά λο γα 
με την ε πι φά νεια της βλά βης και την πε ριο χή του 
σώ μα τος. Στις 4 ε βδο μά δες η α ντα πό κρι ση στην 
ε τα νερ σέ πτη ή ταν ση μα ντι κά πο λύ με γα λύ τε ρη 
α πό αυ τή στο ει κο νι κό φάρ μα κο και η βελ τί ω ση 
αυ τή δια τη ρή θη κε κα τά τη διάρ κεια των 12 ε βδο
μά δων. Η θερα πευ τι κή α ντα πό κρι ση, σύμ φω να 
με το Α με ρι κα νι κό Κο λέ γιο Ρευ μα το λο γί ας, ή ταν 
ε πί σης ση μα ντι κά με γα λύ τερη και ό λοι οι δεί κτες 
α πο τε λε σμα τι κό τη τας έ δει ξαν βελ τί ω ση στην ο μά
δα της ε τα νερ σέ πτης. Η α να πη ρί α, ε κτι μώμε νη με 
το ε ρω τη μα το λό γιο HAQ, ε λατ τώ θη κε στο 83% 
των α σθε νών με ε τα νερ σέ πτη, αλλά μό νο στο 3% 
των α σθε νών με ει κο νι κό φάρ μα κο. Πα ρα τη ρή
θη κε ε πί σης βελ τί ωση στην πρω ι νή δυ σκαμ ψί α, 
την τα χύ τη τα κα θί ζη σης των ε ρυ θρών αι μο σφαι
ρίων και τη Cα ντι δρώ σα πρω τε ΐ νη, κα θώς και 
στις ψω ρια σι κές βλά βες. Με τα ξύ των α σθε νών 
με ση μα ντι κή ψω ρί α ση, η διά μεση βελ τί ω ση του 
δεί κτη PASI ή ταν 46% στην ο μάδα της ε τα νερ σέ
πτης και 9% στην ο μά δα του ει κο νι κού φαρ μά κου. 
Οι πλέ ον συ χνές α νε πι θύ μη τες ε νέρ γειες στην 
ο μά δα με ε τα νερ σέ πτη ή ταν οι το πι κές α ντι δρά
σεις στο ση μεί ο της έ νε σης και οι λοι μώ ξεις του 
α να πνευ στι κού, οι οποί ες ό μως δεν α παί τη σαν 
εν δο φλέ βια α γω γή με α ντι βιο τι κά ή εν δο νο σο κο
μεια κή νο ση λεί α. Οι α σθε νείς που ο λο κλή ρω σαν 
τη με λέ τη έ λα βαν ε τα νερ σέ πτη σε α νοι κτή με λέ τη, 
ως ε πέ κτα ση της αρ χι κής κλει στής ε λεγ χό με νης 
με λέ της50,51. Οι α σθε νείς που εί χαν λά βει αρ χι κά 
ει κο νι κό φάρ μα κο α πά ντη σαν τα χέ ως στη θε ρα
πεί α με ε τα νερ σέ πτη. Α πό τους 28 α σθε νείς που 
λάμ βα ναν με θο τρε ξά τη, 12 ε λάτ τω σαν τη δό ση 
και 7 τη διέ κο ψαν τε λεί ως, ε νώ α πό τους 18 α
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σθε νείς που λάμ βα ναν αρ χι κά πρεδ νι ζο λόνη, οι 
8 τη διέ κο ψαν. 

Μια α κό μη δι πλήτυ φλή ε λεγ χό με νη με ει κο
νι κό φάρ μα κο με λέ τη, στην ο ποί α συμ με τεί χαν 
205 α σθε νείς με ΨΑ, ε πι βε βαί ω σε τα ευ ρή μα τα 
της προ η γού με νης47. Οι α σθε νείς που λάμ βα ναν 
ε τε νερ σέ πτη (25 mg υ πο δο ρί ως/δις ε βδο μα διαί
ως) εί χαν ση μα ντι κή βελ τί ω ση σύμ φω να με το 
ACR20 και με τα κρι τή ρια βελ τί ω σης της ψω ρια
σι κής αρ θρίτι δας του ACR στις 12 ε βδο μά δες, σε 
σχέ ση με τους α σθε νείς που λάμ βα ναν ει κο νι κό 
φάρ μα κο. Ο δεί κτης PASI ε κτι μή θη κε σε υ πο ο μά
δα των α σθε νών που εί χε ψω ρί αση κα τά πλά κας 
3% ή πε ρισ σό τε ρο της ε πι φά νειας του δέρ μα τος 
και βρέ θη κε βελτιω μέ νος στην ο μά δα της ε τα νερ
σέ πτης αλ λά ό χι και στην ο μά δα του ει κο νικού 
φαρ μά κου. Η ποιό τη τα της ζω ής ε κτι μή θη κε σε 
με λέ τη φά σης Ι Ι Ι. Με τά α πό 6 μή νες, η ποιό τη τα 
της ζω ής βελ τιώ θη κε πο λύ πε ρισ σό τε ρο στους 
α σθε νείς με ε τα νερ σέ πτη σε σχέ ση με τους α σθε
νείς με το ει κο νι κό φάρμα κο52. 

Οι α σθε νείς που ο λο κλή ρω σαν αυ τή την κλει
στή με λέ τη μπο ρού σαν να συμ μετέ χουν στην 
α νοι χτή ε πέ κτα ση της με λέ της που ε ξέ τα σε τη 
μα κρο χρό νια ε πίδρα ση της θε ρα πεί ας στην αρ
θρι κή νό σο και την α σφά λεια της ε τα νερ σέ πτης. 
Πα ρα τη ρή θη κε ση μα ντι κά μι κρό τε ρη πρό ο δος 
της αρ θρι κής βλά βης με α κτινο λο γι κή ε κτί μη ση 
στους α σθε νείς που έ λα βαν ε τα νερ σέ πτη, καθό λη 
τη διάρκεια της με λέ της, και οι δεί κτες διά βρω σης 
και ε λάτ τω σης του εύ ρους του αρ θρι κού δια στή μα
τος ή ταν πο λύ μικρό τε ροι. Ε πο μέ νως, εί ναι φα νε ρό 
ό τι η θε ρα πεί α με ε τα νερ σέ πτη ό χι μό νο συ ντε λεί 
σε ση μα ντι κή κλι νι κή βελ τί ωση, αλ λά φαί νε ται να 
α να στέλ λει τις δο μι κές βλά βες των αρ θρώ σε ων 
στην ΨΑ53. Πα ράλ λη λα δε, έ χει πα ρα τη ρηθεί και 
στα θε ρή α πο τε λε σμα τι κό τη τα στην ε ξά λει ψη των 
πλα κών της ψω ρί ασης σε κλι νι κές με λέ τες ψω ρια
σι κής αρ θρί τι δας και ψω ρί α σης6,4749. 

2.Ινφλιξιμάμπη

Η ιν φλι ξι μά μπη εί ναι έ να χι μαι ρι κό, αν θρώ
πουμυός, μο νο κλω νι κό α ντί σω μα έ να ντι του 
TNFα και έ χει με λε τη θεί εκτε νώς θε ρα πευ τικά 

στη νό σο του Crohn, τη ρευ μα το ει δή αρ θρί τιδα, 
τις φλεγ μο νώ δεις σπον δυ λαρ θρο πά θειες και την 
ψω ρί α ση. Σε α νοι κτή με λέ τη 21 α σθε νών με σπον
δυ λαρ θρο πά θειες, εκ των ο ποί ων 9 εί χαν ΨΑ, 
πα ρα τη ρή θη κε ό τι η χο ρή γη ση ιν φλι ξι μά μπης σε 
τρεις εν δο φλέ βιες δό σεις των 5 mg/kg ΒΣ ε λάτ τω
σε ση μα ντι κά τα συ μπτώ μα τα τό σο της α ξο νικής 
ό σο και πε ρι φε ρι κής αρ θρο πά θειας54 και ό τι η 
συ νέ χι ση της α γω γής στην ί δια δό ση κά θε 14 
εβδο μά δες δια τή ρη σε στα θε ρή την κα τά στα ση των 
α σθε νών για πε ρισ σό τε ρο από έ να έ τος, αν και τα 
συ μπτώ μα τα έ τει ναν να υ πο τρο πιά ζουν πριν την 
ε πα νά λη ψη της κά θε θε ρα πευ τι κής δό σης55. 

Σε δι πλήτυ φλή με λέ τη 40 α σθε νών με ε νερ γό 
σπον δυ λαρ θρο πά θεια, οι α σθε νείς τυ χαιο ποι ή
θη καν σε εν δο φλέ βια χο ρή γη ση εί τε 5 mg/kg 
ιν φλι ξι μά μπης είτε ει κο νι κού φαρ μά κου και η 
ο μά δα που λάμ βα νε ιν φλι ξι μά μπη πα ρου σί α σε 
στα τι στι κά ση μα ντι κή βελ τί ω ση. Στη με λέ τη αυτή 
πα ρα τη ρή θη κε πε ρί πτω ση α σθε νούς που εμ φά
νι σε γε νι κευ μέ νη φυ μα τί ω ση, ε νώ, κα τά τα άλ λα, 
το φάρ μα κο ή ταν κα λά α νε κτό56. 

Σε α νοι κτή με λέ τη, 54 ε βδο μά δων, 10 α σθε
νών με ΨΑ που λάμ βα ναν ιν φλι ξιμά μπη, ό λοι οι 
α σθε νείς εί χαν α ντα πό κρι ση ACR20 τη 2η ε βδο
μά δα, ε νώ τη 10η, 8 α πό αυ τούς εί χαν ε πι τύ χει 
θερα πευ τι κή α ντα πό κρι ση ACR70. Ο δεί κτης PASI 
βελ τιώθη κε και δεν πα ρα τη ρή θη καν ση μα ντι κές 
α νε πι θύ μη τες ε νέρ γειες57. 

Σε δι πλήτυ φλή τυ χαιο ποι η μέ νη με λέ τη 102 
α σθε νών με ε νερ γό ΨΑ σε 5 ή πε ρισ σότε ρες 
προ σβε βλη μέ νες αρ θρώ σεις πα ρα τη ρή θη κε α
ντα πό κρι ση ACR20 σε 51 α πό 71 α σθε νείς που 
λάμ βα ναν ιν φλι ξι μά μπη σε δόση 5 mg/kg και σε 
5 α πό τους 51 α σθε νείς που λάμ βα ναν ει κο νι κό 
φάρ μα κο. Εί κο σι α πό τους ασθε νείς που έ λα βαν 
ιν φλι ξι μά μπη ε κτι μή θη καν και ως προς τη βελ τί ω
ση των βλα βών του δέρ μα τος. Η μέ ση ε λάτ τω ση 
του δεί κτη PASI στην ο μά δα που  λάμ βα νε ιν φλι
ξι μά μπη ή ταν 80,9% ε νώ το 70% των α σθε νών 
εί χαν βελ τί ω ση του λά χι στον 75%58.

3.Ανταλιμουμάμπη

Η α ντα λι μου μά μπη εί ναι έ να πλή ρως αν θρώ
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πειο μο νο κλω νι κό α ντί σω μα έ ναντι του TNFα, 
που έ χει δει χθεί να έ χει α πο τε λε σμα τι κό τη τα ό ταν 
χρη σι μο ποιεί ται μό νο του ή σε συν δυα σμό με με
θο τρε ξά τη σε α σθε νείς με μέ τρια και σο βα ρή ΡΑ. 
Σε μια με γά λη ε λεγ χό με νη με λέ τη 128 α σθε νών 
με ΨΑ, η α ντα λιμου μά μπη ή ταν α πο τε λε σμα τι κή 
στη βελ τί ω ση των συ μπτω μά των, στην πρό λη ψη 
των α κτι νο λο γι κών βλα βών και στη βελ τί ω ση της 
λει τουρ γι κό τη τας και της ποιό τη τας ζω ής των α
σθε νών59.

Σε άλ λη με λέ τη 69 ΨΑ α σθε νών ό που το 41% 
λάμ βα νε με θο τρεξά τη χο ρη γή θη κε ε πι πρό σθε τα 
α ντα λι μου μά μπη σε δό ση 40 mg κά θε δεύ τε ρη 
ε βδο μά δα. Στους α σθε νείς αυ τούς ο δείκτης PASI 75 
και ο PASI 50 ε πι τεύ χθη κε στις 12 ε βδο μά δες στο 
49% και 72% των α σθε νών, α ντί στοι χα. Ε πέ κτα ση 
της θε ρα πευ τι κής α γω γής στις 24 ε βδο μά δες εί χε 
ως απο τέ λε σμα το 59% και το 75% των α σθε νών 
να ε πι τύ χουν PASI 75 και PASI 50, α ντί στοι χα. 

Σε δι πλήτυ φλή με λέ τη 12 ε βδο μά δων ε λεγ
χό με νη με ει κο νι κό φάρ μα κο, η χο ρή γη ση α ντα
λι μου μά μπης σε δό ση 40 mg ε βδο μά δα πα ρά 
ε βδο μά δα έ δει ξε ό τι το 53% και το 76% των ΨΑ 
α σθε νών ση μεί ω σε δεί κτες PASI 75 και PASI 50, 
α ντί στοι χα. Με τη χο ρή γη ση υ ψη λό τε ρης δό σης, 
δη λα δή 40 mg ε βδο μα διαί ως, τα πο σο στά των α
σθε νών που πέ τυ χαν PASI 75 και PASI 50 α νήλ θαν 
σε 80% και 88%, α ντί στοι χα60. Τα α ποτε λέ σμα τα 
αυ τά δια τη ρή θη καν με συ νε χή θε ρα πεί α μέ χρι 
και τις 60 ε βδο μά δες. 

Η ε τα νερ σέ πτη, η ιν φλι ξι μά μπη και η α ντα λι
μου μά μπη θέ τουν το πρό τυ πο για τη σύγ χρο νη 
θε ρα πεί α της ΨΑ, κα θώς οι πρό σφα τες με λέ τες 
α πέ δει ξαν την απο τε λε σμα τι κό τη τα αυ τών των 
α ντα γω νι στών του πα ρά γο ντα νέ κρω σης των 
όγκων στην κλι νι κή α ντι με τώ πι ση και έ δει ξαν 
βελ τί ω ση της ι στο λο γι κής ει κό νας της νό σου61. Η 
λο γι κή της ε στί α σης στον TNFα προ έρ χε ται α πό 
με λέ τες που δεί χνουν ό τι η συ γκέ ντρω ση της φλεγ
μο νώ δους αυ τής κυτ τα ρο κί νης εί ναι αυ ξη μέ νη 
στο δέρ μα και στις αρ θρώ σεις των α σθε νών με 
ΨΑ. Οι βιο λο γι κοί αυ τοί πα ρά γοντες εί ναι γε νι κά 
κα λώς α νε κτοί, ε νώ οι πλέ ον κοι νές α νε πι θύ μη τες 
ε νέρ γειες, ό πως η α ντί δρα ση στο ση μεί ο της 

έ νε σης ή η α ντί δρα ση κα τά την έγ χυ ση, εί ναι 
γε νι κά ή πιες και αυ το πε ριο ρι ζό με νες. Α τυ χώς, 
οι ί διοι πα ρά γο ντες που τρο πο ποιούν την ά νο ση 
α πό κρι ση, πα ρά το ό τι έ χουν στο χευ μέ νη δρά ση 
μπο ρεί να σχε τί ζο νται και με λι γό τε ρο συ χνές αλ λά 
σο βα ρές α νε πι θύ μη τες ενέρ γειες. Η χρή ση των 
α να στο λέ ων του TNFα προ δια θέ τει ο ρι σμέ νους 
α σθε νείς σε βα κτη ρια κές λοι μώ ξεις, φυ μα τί ω ση 
ή άλλες ά τυ πες λοι μώ ξεις και σπά νια σε α πο μυε
λι νω τι κές νό σους ή φαρ μα κο γενή ε ρυ θη μα τώ δη 
λύ κο56,6264. Η στενή πα ρα κο λού θη ση των α σθε νών 
εί ναι α πα ραί τη τη για την έ γκαι ρη θε ρα πεί α των 
λοι μώ ξε ων και την ε λα χι στο ποί η ση της πι θα νό τη
τας εκ δή λω σης άλ λων παρε νερ γειών.

ΣΥμΠερΑΣμΑ

Στην πα θο γέ νεια της ψω ρια σι κής αρ θρί τι δας 
συμ με τέ χουν διά φο ροι μη χα νισμοί δια τα ρα χής 
του α νο σο ποι η τι κού συ στή μα τος. Πα ρα δο σια κά, 
στη θε ρα πεί α της χρη σι μο ποιού νται φάρ μα κα με 
γε νι κευ μέ νη α νο σο κα τα σταλ τι κή δράση ό πως η 
με θο τρε ξά τη, η σουλ φα σα λα ζί νη και η λε φλου
νο μί δη που βελ τιώ νουν την κλι νι κή ει κό να της 
νό σου και έ χουν ση μα ντι κή ε πί δρα ση στις βλά βες 
του δέρ μα τος. Σή με ρα, ω στό σο, έ χουν ει σα χθεί 
στη θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση της ψω ρια σι κής 
αρ θρί τι δας βιο λο γι κοί πα ρά γο ντες που ε ξα σκούν 
ε ξει δικευ μέ νη και στο χευ μέ νη δρά ση στούς α νο
σια κούς μη χα νι σμούς. Οι α να στο λείς της κυτ τα ρο
κί νης TNFα ιν φλι ξι μά μπη, ε τανερ σέ πτη και α ντα
λι μου μά μπη βελ τιώ νουν ση μα ντι κά την κλι νι κή 
και ι στολο γι κή ει κό να της νό σου, κα θώς και την 
ποιό τη τα της ζω ής και τη λει τουρ γική ι κα νό τη τα 
των α σθε νών με ψω ρια σι κή αρ θρί τι δα.
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Psoriatic arthritis is a progressive, chronic, inflam
ma tory arthritis observed in patients with psoriasis, 
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classified as one of the spondyloarthritides. The 
disease is correlated with joint destruction, 
fun ctional disability and the possibility of an 
early mortality. Traditionally, disease modifying 
therapeutic agents like methotrexate, cyclospo
rine A, sulfasalazine and leflunomide were used 
to treat psoriatic arthritis. Recently, tumour 
necrosis factorα (TNFα) blockers like etanercept, 
infliximab and adalimumab have been introdu
ced to psoriatic arthritis with beneficial effects, 
and their administration improves the clinical 
and histological findings, as well as the quality 
of life and functional status of patients with 
psoriatic arthritis.

Hellenic Rheumatology 2006;17(1):2534

Key words: psoriatic arthritis, methotrexate, cyclo
sporine, leflunomide, tumour necrosis factorα inhi
bitors, biological agents, etanercept, infliximab, 
adalimu mab.
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