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Ψωρίαση
ΔΕΝΔη ΑΡΤΕΜη

ΣΤ'ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αιτιοπαθογένεια

Παραμένει άγνωστη στην πλήρη μορφή της

Γενετικός παράγοντας

•  1/3 ασθενών (+) οικογενειακό ιστορικό
•   συσχέτιση νόσου με ορισμένα HLA 

αντιγόνα

Εκλυτικοί παράγοντες

•  τραύμα (φαινόμενο Koebner)
•  λοιμώξεις
•  φάρμακα
•  ενδοκρινικοί παράγοντες
•  μεταβολικοί παράγοντες
•  εποχιακοί παράγοντες
•  ψυχολογικοί παράγοντες

2 Παθογένεια

•   ρυθμός πολλαπλασιασμού - διαφο-
ροποίησης - ωρίμανσης επιδερμιδικών 
κυττάρων

•  Φλεγμονώδης διεργασία στο χόριο και 
στην επιδερμίδα με καθοριστική την 
εμπλοκή των Τ-λεμφοκυττάρων

3 Κλινική εικόνα

Κοινή
• κατά πλάκας
• σταγονοειδής

Περιοχική
• τριχωτό κεφαλής
• πρόσωπο
• παλάμες-πέλματα
• πτυχές
•  βλεννογόνοι
• όνυχες

Φλυκταινώδης

Ερυθροδερμική

Αρθροπαθητική
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Κατά πλάκας

•  Σαφώς αφοριζόμενη και επηρμένη 
πλάκα

  •  Παχιά, χαλαρώς προσκολλημένα, αρ-
γυρόχροα λέπια

•  Έντονο ερυθρό χρώμα

5 Κατά πλάκας

•  Σαφώς αφοριζόμενη & επηρμένη πλά-
κα

  Παχιά, χαλαρώς προσκολλημένα, αργυ-
ρόχροα λέπια

•  Έντονο ερυθρό χρώμα

6 Ψωρίαση κατά πλάκας6 Κατά πλάκας

•  Σαφώς αφοριζόμενη & επηρμένη πλά-
κα

  Παχιά, χαλαρώς προσκολλημένα, αργυ-
ρόχροα λέπια

•  Έντονο ερυθρό χρώμα

6 Κατανομή βλαβών7

Ορισμός

Ψωρίαση - (κνησμός) (παθολογική κατά-
σταση)
•  Χρόνια αυτοάνοση, φλεγμονώδης δερ-

ματοπάθεια που οφείλεται στον αυξημέ-
νο πολλαπλασιασμό των επιδερμιδικών 
κυττάρων και χαρακτηρίζεται από σαφώς 
αφοριζόμενες ερυθηματώδεις πλάκες 
καλυπτόμενες από αργυρόχροα λέπια

•  Η νόσος προσβάλλει κατεξοχήν το δέρμα 
και ενίοτε τους όνυχες, τους βλεννογόνους 
και τις αρθρώσεις

•  1,5% - 2% του δυτικού πληθυσμού
•  Κάθε ηλικία
•   1,1:0,9
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ13

ο

Σταγονοειδής ψωρίαση

•  Μικρές σταγονο-
ειδείς βλατίδες ή 
πλάκες

•  Διάσπαρτη κατανο-
μή στον κορμό και 
τα εγγύς τμήματα 
των άκρων

•  Ακολουθεί 
συχνά λοίμωξη 
αναπνευστικού 
από β-αιμολυτικό 
στρεπτόκοκκο

8 Τριχωτό κεφαλής9 Πρόσωπο

•  Σπάνια εντόπιση
• Δυσμενές προγνωστικό σημείο

10 Παλάμες - Πέλματα

•  Συμμετρικές πλάκες με βαθύ ερυθρό 
χρώμα και παχιά λευκά ή κίτρινα λέπια

• Επώδυνες ρωγμές
• Ταυτόχρονη προσβολή των ονύχων
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Πτυχές

•  Απουσιάζουν τα χαρακτηριστικά λέπια 
λόγω της φυσιολογικής εφύγρανσης της 
περιοχής

•  Συνήθως παχύσαρκοι μεσήλικες ή ηλι-
κιωμένοι

12
Βλεννογόνοι13

Όνυχες

• Βοθρία
• Υπονύχια προσβολή με εικόνα «δίκην 
σταγόνας ελαίου»
• Ονυχοδυστροφία
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Φλυκταινώδης

• Παλαμών – πελμάτων
Μπορεί να μεταπέσει σε…

•  Γενικευμένη 
(von Zumbush)

15 Ερυθροδερμική

Καθολική φλεγμονή και ερυθρότητα του 
δέρματος 
• εν αιθρία 
• ως μορφή επιδείνωσης
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Ψωριασική αρθρίτιδα

•  Προσβάλλει το 15-25% των ασθενών 
με ψωρίαση

•  Οροαρνητική (Ra test - )
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Διαγνωστική προσέγγιση

• Χαρακτηριστική κλινική εικόνα

• Κλινικά σημεία
 σημείο Auspitz
 σημείο του στεατοκηρίου
 φαινόμενο Koebner

18 Ιστολογία

• υπερκεράτωση
• παρακεράτωση
• ακάνθωση
•  φλεγμονώδης διήθηση του χο-

ρίου

19 Θεραπευτική αντιμετώπιση

• Τοπική θεραπεία
• Φωτοθεραπεία
• Συστηματική θεραπεία
• Βιολογικοί παράγοντες
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Τοπική θεραπεία -Φωτοθεραπεία

Τοπική θεραπεία
•  κερατολυτικά, μαλακτικά, ανθραλίνη, πίσσα
• τοπικά κορτικοστεροειδή 
• τοπικά ρετινοειδή (ταζαροτένη)
• τοπικά ανάλογα Vita D
•  τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης

Φωτοθεραπεία
•  UVB
•  Laser
•  Φωτοχημειοθεραπεία (PUVA)
•  Φωτοδυναμική θεραπεία
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Ενδείξεις συστηματικής 
θεραπείας
Απόλυτες
• Γενικευμένη - κατά πλάκας
• Ερυθροδερμική
• Γενικευμένη φλυκταινώδης
• PASI > 12
Σχετικές
• Εντοπισμένη κατά πλάκας
• Ηλικιωμένοι ασθενείς
• Αποτυχία τοπικής θεραπείας
•  Επηρεασμένη ποιότητα ζωής ασθε-

νών
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6 Συστηματική θεραπεία
• Μεθοτρεξάτη
• Ρετινοειδή (ασετρετίνη)
• Κυκλοσπορίνη
• Εστέρες φουμαρικού οξέος
• Υδροξυουρία

Βιολογικοί παράγοντες
•  Ανασυνδυασμένες κυτταροκίνες IL-10, IL-4
• Αντι-TNFα
• Infliximab
• Etanercept
• Adalimumab
•  Κατά ενεργοποίησης-κυκλοφορίας/ επανενερ-

γοποίησης Τ κυττάρων 
• Alefacept
• Efalizumab
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