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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα έλκη κνημών αποτελούν σοβαρή επιπλοκή της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας. Πρόκειται συνήθως, για επώδυνα και ανθεκτικά στη 
θεραπεία έλκη. Η αιτιολογία τους είναι ασαφής και η αγγειίτιδα 
αποτελεί έναν από τους ενοχοποιητικούς  παράγοντες. Στη 
θεραπεία των ελκών της ανθεκτικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας 
προτείνεται, εκτός των άλλων, και η χορήγηση ινφλιξιμάμπης. 
Γυναίκα, 71 ετών με ιστορικό οροθετικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας 
από 23ετίας, εμφάνισε δύο εν τω βάθει έλκη, αμφοτερόπλευρα 
στις κνήμες που δεν υποχωρούσαν με τοπική θεραπεία. Επίσης, 
εμφάνισε ταυτόχρονα μικρά έμφρακτα στις ράγες των δακτύλων 
των ποδιών της. Στην ασθενή χορηγήθηκε ινφλιξιμάμπη και δύο 
μήνες μετά την έναρξη της αγωγής παρατηρήθηκε τέλεια επούλωση 
του ενός από τα δύο έλκη. Στους επτά μήνες συνεχούς χορήγησης 
του φαρμάκου παρατηρήθηκε επαρκής επούλωση και του άλλου 
έλκους, το οποίο και επουλώθηκε πλήρως 13 μήνες μετά την έναρξη 
της αγωγής με ινφλιξιμάμπη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα έλκη αποτελούν σοβαρή επιπλοκή της ρευματοειδούς αρθρίτιδας 
(ΡΑ). Περίπου το 10% των ασθενών με ΡΑ θα αναπτύξουν εν τω βάθει, 
επώδυνα, ανθεκτικά στη θεραπεία δερματικά έλκη1. Η αιτιολογία τους 
είναι ασαφής και πολλοί είναι οι παράγοντες που ενοχοποιούνται 
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για την εκδήλωσή τους 2. Οι συχνότερες αιτίες είναι 
η φλεβική ανεπάρκεια, η περιφερική αρτηριακή 
νόσος, το τραύμα, η παρατεταμένη κατάκλιση, 
το σύνδρομο �����, η αγγειίτιδα και σπάνια το�����, η αγγειίτιδα και σπάνια το, η αγγειίτιδα και σπάνια το 
γαγγραινώδες πυόδερμα3.

H� ρευματοειδής αγγειίτιδα είναι μία σοβαρή ρευματοειδής αγγειίτιδα είναι μία σοβαρή 
επιπλοκή της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και, 
όπως κάθε πρωτοπαθής νεκρωτική αγγειίτιδα, 
μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε όργανο του 
ανθρώπινου οργανισμού 4,5. Χαρακτηριστικά, στο 
δέρμα εμφανίζεται με βαθιά, επώδυνα, ανθεκτικά  
στη θεραπεία έλκη, πετέχειες, γάγγραινα, καθώς, 
επίσης και με συστηματικές εκδηλώσεις6. Η 
πρόγνωση των ασθενών με ρευματοειδή αγγειίτιδα 
και προσβολή πολλών οργάνων είναι κακή και οι 
περισσότεροι ασθενείς καταλήγουν από λοιμώξεις, 
καρδιακή ανεπάρκεια ή προσβολή του κεντρικού 
νευρικού συστήματος 6-9.

Περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς με 
οροθετική ΡΑ και αμφοτερόπλευρα έλκη κνημών 
αγγειϊτιδικής αιτιολογίας, στην οποία χορηγήθηκε 
ινφλιξιμάμπη με αποτέλεσμα την πλήρη επούλωση 
των ελκών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Πρόκειται για γυναίκα 71 ετών, με ιστορικό 
οροθετικής ΡΑ από 23ετίας που προσήλθε λόγω 

δυσίατων, ευμεγεθών και αμφοτερόπλευρων ελκών 
στην πρόσθια επιφάνεια των κνημών (εικόνα 1). 
Τα έλκη εμφανίστηκαν, σχεδόν ταυτόχρονα, 18 
μήνες πριν την προσέλευσή της στην κλινική μας 
και δεν παρουσίαζαν καμία βελτίωση, παρά την 
εντατική τοπική φροντίδα που εφάρμοζε η ίδια η 
ασθενής. Από την αντικειμενική εξέταση, εκτός από 
τις τυπικές αρθρικές παραμορφώσεις της ΡΑ, δε 
διαπιστώθηκαν σημεία συστηματικής αγγειίτιδας 
με προσβολή εσωτερικών οργάνων, εκτός από 
μικρά έμφρακτα στις ράγες των δακτύλων των 
ποδών (B�wa��rs ��sions). Η ασθενής δεν είχε 
τακτική ρευματολογική παρακολούθηση και 
δε λάμβανε ανοσοτροποποιητική για τη νόσο 
της αγωγή κατά τα τελευταία έτη, ενώ λάμβανε 
πρεδνιζολόνη σε δόση 10��� ημερησίως και��� ημερησίως και ημερησίως και 
παρακεταμόλη από διετίας. Στο παρελθόν είχε 
λάβει ενέσιμο χρυσό, μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη 
για κάποια χρονικά διαστήματα, χωρίς όμως 
πλήρη συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή 
και είχε υποβληθεί σε ενδοαρθρικές εγχύσεις 
κορτικοστεροειδών. Από το ατομικό της ιστορικό 
δεν αναφέρονται άλλα χρόνια νοσήματα, όπως 
σακχαρώδης διαβήτης ή αρτηριακή υπέρταση, 
ούτε μακροχρόνια λήψη άλλων φαρμάκων, εκτός 
αυτών για τη ΡΑ. Η ασθενής είχε φυσιολογικό 
σωματικό βάρος, αδυνατούσε να βαδίσει και 

παρέμενε κατακεκλιμμένη επί μακρόν, 
εξαιτίας της βαριάς προσβολής των 
ισχίων της από τη ΡΑ.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο, στον 
οποίο υποβλήθηκε κατά τη νοσηλεία, 
διαπιστώθηκαν αναιμία χρόνιας 
νόσου, υψηλός τίτλος ρευματoειδούς 
παράγοντα, υψηλές τιμές ΤΚΕ και 
CRP� ορού καθώς και χαμηλοί θετικοί ορού καθώς και χαμηλοί θετικοί 
τίτλοι ΑΝΑ και �-��C� αντισωμάτων.�-��C� αντισωμάτων.-��C� αντισωμάτων.��C� αντισωμάτων. αντισωμάτων. 
Ελήφθησαν καλλιέργειες από το 
οροαιματηρό έκκριμα των ελκών, οι 
οποίες ήταν στείρες για κοινά αερόβια, 
καθώς και για οξεάντοχα βακτήρια και 
μύκητες. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος 
της καρδίας και των μεγάλων αγγείων, 
καθώς και της κοιλιακής αορτής και 

Εικόνα 1.
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των αγγείων (αρτηριών και φλεβών) των κάτω 
άκρων δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα.

Με πιθανή τη διάγνωση των δερματικών 
ελκών από αγγειίτιδα που συνοδεύει τη βασική 
της νόσο (ΡΑ), η ασθενής τέθηκε σε θεραπεία 
με ινφλιξιμάμπη σε δόση 4������� βάρους������� βάρους���� βάρους��� βάρους βάρους 
σώματος και σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα 
χορήγησης του φαρμάκου που ακολουθούνται 
στη θεραπεία της ΡΑ. Δύο μήνες μετά την έναρξη 
της αγωγής, παρατηρήθηκε αρχικά πλήρης 
επούλωση του μικρότερου έλκους στην αριστερή 
κνήμη της ασθενούς, ενώ το δεύτερο έλκος στη 
δεξιά κνήμη επουλώθηκε πλήρως στους 13 
μήνες συνεχούς χορήγησης της ινφλιξιμάμπης 
(εικόνα 2). Η πρεδνιζολόνη μειώθηκε σταδιακά 
με την έναρξη του αναστολέα του παράγοντα 
T��-α και διατηρήθηκε στη δόση των ���� την-α και διατηρήθηκε στη δόση των ���� την��� την την 
ημέρα μέχρι σήμερα. Η ασθενής δεν παρουσίασε 
καμία αντίδραση ή επιπλοκή στη θεραπευτική 
αγωγή ή υποτροπή των δερματικών ελκών σε 
όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης της και 
εξακολουθεί να λαμβάνει ινφλιξιμάμπη και μικρές 
δόσεις πρεδνιζολόνης, έως σήμερα.

ΣυζΗΤΗΣΗ

Ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων α (T��-T��--
α) είναι διαμεσολαβητής στη διαδικασία της 

φλεγμονής. Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε ότι ο 
T��-α παίζει σημαντικό ρόλο στη παθογένεια-α παίζει σημαντικό ρόλο στη παθογένεια 
της ΡΑ και η χορήγηση των T��-α αναστολέωνT��-α αναστολέων-α αναστολέων 
(ινφλιξιμάμπη, εταναρσέπτη και ανταλιμουμάμπη) 
στους ασθενείς με ΡΑ άνοιξε νέους θεραπευτικούς 
ορίζοντες στην προσπάθεια για πλήρη έλεγχο 
της χρόνιας φλεγμονής και των συνεπειών της 
νόσου. Οι T��-α αναστολείς μειώνουν τοπικάT��-α αναστολείς μειώνουν τοπικά-α αναστολείς μειώνουν τοπικά 
τη φλεγμονή του αρθρικού υμένα στη ΡΑ και 
αναστέλλουν την καταστροφή του χόνδρου και 
του υποκείμενου οστού. Η επίδρασή τους στις 
εξωαρθρικές εκδηλώσεις της ΡΑ, όπως είναι και η 
αγγειίτιδα, φαίνεται να είναι ευεργετική10,11.

Η ρευματοειδής αγγειίτιδα εμφανίζεται 
σε ασθενείς με βαριά οροθετική νόσο και 
εκδηλώνεται κλινικά ως σαφώς αφοριζόμενα, 
εν τω βάθει δερματικά έλκη, περιφερική 
νευρίτιδα ή πολυνευροπάθεια, έμφρακτα στη 
κοίτη των ονύχων και στις ράγες των δακτύλων 
(B�wa��rs ��sions), γάγγραινα, σκληρίτιδα, 
διάμεση πνευμονίτιδα, ισχαιμική εντερίτιδα ή 
και σπανιότερα νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα. 
Εργαστηριακά, συχνά, ανευρίσκονται χαμηλό 
συμπλήρωμα αίματος, κρυοσφαιριναιμία, υψηλές 
τιμές ρευματοειδούς παράγοντα και θετικά 
αντιπυρηνικά αντισώματα5. Στη θεραπεία της 
αγγειίτιδας της ΡΑ έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 

υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών και 
κυκλοφωσφαμίδη.

Τα δερματικά έλκη που, συχνά 
εμφανίζουν οι ασθενείς με ΡΑ δεν 
έχουν μελετηθεί επαρκώς, αναφορικά 
με την ιστολογική τους εικόνα9. Η 
ερμηνεία των ιστοπαθολογικών 
ευρημάτων μιας βιοψίας έλκους 
μπορεί να είναι δύσκολη, δεδομένου 
ότι μεταβολές στο τοίχωμα των αγγείων 
μπορούν να συμβούν και εξαιτίας μιας 
συνυπάρχουσας λοίμωξης, φλεβικής 
ανεπάρκειας ή χρήσης προστατευτικών 
επιδέσμων. Στις περισσότερες βιοψίες 
ελκών ασθενών με ΡΑ που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία δε βρέθηκαν αρκετά 
στοιχεία για να στηρίξουν τη διάγνωση 

Εικόνα 2.
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της συστηματικής αγγειίτιδας9.
Στην περίπτωση της ασθενούς μας, τα 

έλκη αποδόθηκαν σε πιθανή αγγειίτιδα που 
συσχετίζεται με τη ΡΑ. Η διάγνωση βασίστηκε 
στους μορφολογικούς χαρακτήρες των ελκών 
(εν τω βάθει έλκη, καλώς αφοριζόμενα, χωρίς 
σημεία λοίμωξης), στις αρνητικές καλλιέργειες 
που λήφθηκαν από τους πυθμένες και των δύο 
ελκών, στον αρνητικό για φλεβική ανεπάρκεια ή 
αρτηριακή απόφραξη υπερηχογραφικό έλεγχο 
των αγγείων των κάτω άκρων και στην ύπαρξη 
των μικρών εμφράκτων στις κοίτες των ονύχων και 
στις ράγες των δακτύλων. Τα έμφρακτα αυτά και 
η περιφερική νευρίτιδα αποτελούν τις πιο συχνές 
κλινικές εκδηλώσεις της ρευματοειδούς αγγειίτιδας7. 
Βοηθητικό ρόλο στη διάγνωση έπαιξαν, επίσης ο 
υψηλός τίτλος του ρευματοειδούς παράγοντα και 
τα θετικά ΑΝΑ και �-��C� που, όπως αναφέρθηκε,�-��C� που, όπως αναφέρθηκε,-��C� που, όπως αναφέρθηκε,��C� που, όπως αναφέρθηκε, που, όπως αναφέρθηκε, 
ανευρίσκονται συχνά στη ρευματοειδή αγγειίτιδα. 
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθενούς με τον 
T��-α αναστολέα, ινφλιξιμάμπη, προκάλεσε την-α αναστολέα, ινφλιξιμάμπη, προκάλεσε την 
προοδευτική επούλωση των ελκών, την κλινική 
βελτίωση της βασικής της νόσου καθώς, επίσης 
και την πτώση των δεικτών της φλεγμονής (ΤΚΕ 
και CRP�), στοιχείων που αποτέλεσαν θεραπευτικάCRP�), στοιχείων που αποτέλεσαν θεραπευτικά), στοιχείων που αποτέλεσαν θεραπευτικά 
κριτήρια για τη διάγνωση της αγγειίτιδας που 
συσχετίζεται με τη ΡΑ, ως αιτιολογικού παράγοντα 
της εμφάνισης των δερματικών ελκών. 

Η επίδραση της ινφλιξιμάμπης στις εξωαρθρικές 
εκδηλώσεις της ΡΑ δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. 
Από τα βιβλιογραφικά δεδομένα φαίνεται ότι 
βοηθά στην αντιμετώπιση της μονονευρίτιδας12, 
της πνευμονικής ίνωσης13 και των εξελκώσεων 
του κερατοειδούς14. Ειδικότερα για τα έλκη των 
κάτω άκρων, η χορήγηση ινφλιξιμάμπης σε δύο 
περιπτώσεις ασθενών οδήγησε στην επούλωση 
των ελκών σε εννέα μήνες στη μία περίπτωση 
και σχεδόν άμεσα στην άλλη10. Εκτός από την 
ινφλιξιμάμπη για τη θεραπεία των ελκών στη ΡΑ, 
έχει χρησιμοποιηθεί με πολύ καλά αποτελέσματα 
και η ανταλιμουμάμπη, όπως φαίνεται από την 
περίπτωση γυναίκας ασθενούς με ΡΑ και ανθεκτικό 
στη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά μονήρες 
έλκος κνήμης, το οποίο επουλώθηκε πλήρως με 

τη χορήγηση ανταλιμουμάμπης σε διάστημα έξι 
μηνών11. 

ABSTRACT

Successful treatment of rheumatoid vasculitis-
associated leg ulcers with infliximab.

I.�. Bournazos ,G. �a��akis , �.Gravvani, D. 
Ioaki�idis , S.P�a�azo���ou 
Rheumatology Department, ��.�enn�mata��, �eneral��.�enn�mata��, �eneral�.�enn�mata��, �eneral�, �eneral, �eneral 
Ho�p�tal, Athen� 

Th� d�v��o���n� of chronic skin u�c�ra�ions 
is a s�v�r� co���ica�ion of rh�u�a�oid ar�hri�is 
(R�). �bou� 10% of �h� R� �a�i�n�s ar� �x��c��d 
�o d�v��o� d���, �ainfu�, difficu�� �o �r�a� u�c�r-
a�ions of �h� �ow�r ����. Th� ��io�o��� of �h�s� ���� 
u�c�rs in R� is s�i�� unc��ar, ��iv�n �ha� �h� ro�� of 
vascu�i�is is con�rov�rsia�. W� r��or� a 71 ��ars-o�d 
f��a�� �a�i�n� wi�h a 23-��ar-his�or� of s�rious�� 
d�for�in�� s�ro�osi�iv� R�, who �r�s�n��d wi�h 
vascu�i�is-�ik� ���� u�c�rs and succ�ssfu��� �r�a��d 
wi�h inf�ixi�ab, r�su��in�� in co������ h�a�in��, 
af��r 13 �on�hs of con�inuous �h�ra��.

H�����nic Rh�u�a�o�o��� 2006;17(2): 166-170

Key words: leg ulcers, rheumatoid arthritis, vasculitis, 
infliximab.
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