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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA

To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες 
απόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερματoλoγίας. 
• Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές 
εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη 
έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. • Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά 
θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ειδήσεις από τη 
δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση σύγχρoνης 
τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλι-
σμό τoυ δερματoλoγικoύ ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις 
σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέματα. • Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς 
Iατρικoύ Tύπoυ. • Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Δερματoλoγία 
και Πληρoφoρική. • Δερματoλoγία και Iστoρία. • Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. • Eρωτήσεις 
αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. • Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. • Nέα 
ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. • Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. • Πρoαναγγελίες επιστημoνικών 
εκδηλώσεων. • Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες 
μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών για δημοσίευση στο INFO DERMA
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρο-
νική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή 
ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy)
β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα 
INFO DERMA».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες • 
Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες 
και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Τηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352
ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr
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Τι νεότερο στην ψωρίαση
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική

Α. Ερευνητικά Ι

Toll-like receptor-2 expression is upregulated in antigen-
presenting cells from patients with psoriatic arthritis: a 
pathogenic role for innate immunity?
Candia L, Marquez J, Hernandez C, Zea AH, Espinoza LR
J Rheumatol 2007 Feb; 34(2):374-9

Εισαγωγή
Οι Toll-Like Receptors (TLR) αποτελούν κυτταρικούς 
υποδοχείς η διέγερση των οποίων από εξωγενή και 
ενδογενή μόρια διεγείρει την εγγενή ανοσία. Ο TLR-2 
διεγείρεται από προϊόντα gram+ βακτηρίων ενώ ο TLR-4 
από gram- βακτήρια. Ο ρόλος του στρεπτόκοκκου και 
σταφυλόκοκκου στην παθογένεια της ψωρίασης παραμένει 
στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια.

Στόχος
Η μελέτη της έκφρασης των TLR-2 και TLR-4 σε 
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα ασθενών με ψωριασική 
αρθρίτιδα.

Μέθοδοι
Δενδριτικά κύτταρα απομονώθηκαν από μονοκύτταρα 
πλάσματος 10 ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα, 
ρευματοειδή αρθρίτιδα και υγιείς εθελοντές. Διεγέρθηκαν 
με GM-CSF και IL-4 μετά από καλλιέργεια 6 ημερών. 
Προκειμένου να ληφθούν ώριμα δενδριτικά κύτταρα 
έγινε διέγερση με πολυσακχαρίτες και 2 επιπλέον ημέρες 
καλλιέργειας. Η έκφραση των TLR-2, TLR-4, HLA-DR και 
CD86 μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής, μετρώντας 
τις παραγόμενες κυτοκίνες TNF-a, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-5, 
IL-10, IL-12, IL-13 και GM-CSF. Η έκφραση του TLR-2 
επιβεβαιώθηκε με Western blot.

Αποτελέσματα
Η έκφραση του TLR-2 βρέθηκε αυξημένη στα ανώριμα 
δενδριτικά κύτταρα των ασθενών με ψωριασική 
αρθρίτιδα όχι όμως στα ώριμα και στα μονοκύτταρα. Δεν 
παρατηρήθηκε αύξηση του TLR-4. Παρατηρήθηκε αύξηση 
των κυτοκινών της Th1 απάντησης κυρίως TNF-a, IFN-γ και 
IL-2. Η Western blot επιβεβαίωσε την αυξημένη έκφραση 
TLR-2. 

Συμπέρασμα
Η αυξημένη έκφραση του TLR-2 παρέχει ενδείξεις για τη 
συμμετοχή της εγγενούς ανοσίας στην παθογένεια της 
ψωρίασης. 

Β. Επιδημιολογικά Ι

Obesity in psoriasis: the metabolic, clinical and 
therapeutic implications. Report of an interdisciplinary 
conference and review
Sterry W, Strober BΕ, Menter A, on behalf of the 
International Psoriasis Council
Br J Dermatol 2007 Oct; 157(4):649-55

Ανακοινώσεις συνδιάσκεψης στα πλαίσια του EADV 
2006 μεταξύ ειδικών στην ψωρίαση και ιατρών άλλων 
ειδικοτήτων

• Παρατηρήσεις ήδη από το 1995 συσχετίζουν την ψωρίαση 
με την παχυσαρκία (Henseler and Christophers 1995).

• Πρόσφατες μελέτες αξιολόγησης βιολογικών παραγόντων 
αποκάλυψαν ότι μέχρι και 46% του συμμετέχοντος 
πληθυσμού ψωριασικών ήταν παχύσαρκοι (αντίστοιχο 
ποσοστό 31% στο γενικό πληθυσμό).

• Ο κίνδυνος εμφάνισης ψωρίασης αυξάνεται σε ανθρώπους 
με αυξημένο δείκτη ΒΜΙ (βάρος/ύψος2 σε μέτρα).

• Μελέτες δείχνουν ότι η παχυσαρκία έχει μεγαλύτερη 
επίπτωση σε ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση συγκριτικά με 
ασθενείς με ήπια ψωρίαση.

• Σημαντικός αριθμός μελετών συσχετίζει ένα ή περισσότερα 
χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου 
(παχυσαρκία, διαταραχές στο μεταβολισμό της γλυκόζης, 
υπερτριγλυκεριδαιμία, μείωση των επιπέδων HDL, 
υπέρταση) με ψωρίαση. Παρόμοια συσχέτιση έχει 
παρατηρηθεί και με αυξημένη περιφέρεια μέσης. Όλες 
αυτές οι παράμετροι έχουν συσχετισθεί επίσης με αυξημένο 
κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Α. Ερευνητικά ΙΙ

5113 expression of toll-like receptor 2,4 in psoriatic skin
Kim KJ, Kim KH, Kim HJ, Jung SJ
College of Medicine, Hallym University, Anyang, Korea

Στόχος
Η μελέτη της έκφρασης των TLR-2 και TLR-4 σε υγιές 
δέρμα, βλάβες σταγονοειδούς ψωρίασης και βλάβες κατά 
πλάκας ψωρίασης.

Μέθοδοι
Ανοσοϊστοχημεία με αντισώματα έναντι των TLR-2 και 
TLR-4 σε 10 τεμάχια δέρματος με τις αντίστοιχες βλάβες.

Αποτελέσματα
Η έκφραση του TLR-2 βρέθηκε αυξημένη σε όλη 
την επιδερμίδα, αλλά κυρίως την κεράτινη στιβάδα, 
περισσότερο στις βλάβες της κατά πλάκας και λιγότερο 
στις βλάβες σταγονοειδούς ψωρίασης σε σύγκριση με το 
φυσιολογικό δέρμα. Η έκφραση του TLR-4 ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτη στο φυσιολογικό δέρμα και αυξημένη κυρίως 
στην κεράτινη στιβάδα αλλά και στην υπόλοιπη επιδερμίδα 
και στην κατά πλάκας και στη σταγονοειδή ψωρίαση. 

Συμπέρασμα
Η αυξημένη έκφραση των TLR-2 και 4 παρέχει  ενδείξεις 
ότι η βακτηριακή φλεγμονή έχει ρόλο στην έναρξη ή την 
εξέλιξη της παθογένειας των βλαβών της ψωρίασης.

Β. Επιδημιολογικά ΙΙ

Obesity in psoriasis: the metabolic, clinical and 
therapeutic implications. Report of an interdisciplinary 
conference and review.
Sterry W, Strober BΕ, Menter A, on behalf of the 
International Psoriasis Council
Br J Dermatol 2007 Oct; 157(4):649-55

• Το ενδοκοιλιακό λίπος δεν αποτελεί μια ανενεργή μάζα 
αλλά ενδοκρινές όργανο που παράγει φλεγμονώδεις 
κυτοκίνες (IL-6, TNF-a, αναστολέα του ενεργοποιητή του 
πλασμινογόνου PAI-1). Οι κυτοκίνες αυτές αυξάνουν 
την αντίσταση των ιστών στην ινσουλίνη καθώς και την 
προσκολλητικότητα στο αγγειακό ενδοθήλιο προάγοντας 
την αθηροσκλήρυνση. Οι ίδιες κυτοκίνες συμμετέχουν 
στην παθογένεια της ψωρίασης.

• Το λιποκύτταρο (μεταβολικό σύνδρομο) και το μακροφάγο 
(ψωρίαση) έχουν κοινή μεσοθηλιακή προέλευση.

• Το λιποκύτταρο διαθέτει TLR που μεσολαβούν στην 
ανοσολογική απάντηση αυξάνοντας την παραγωγή IL-6, 
TNF-a.

• Αν και δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες, η συχνότητα 
λιπώδους διήθησης ή και ηπατικών δυσλειτουργιών 
φαίνεται από αναφορές να συνυπάρχουν σε μεγαλύτερη 
συχνότητα με ψωρίαση. Η ηπατοτοξικότητα από 
μεθοτρεξάτη είναι συχνότερη σε ψωριασικούς ασθενείς 
συγκριτικά με ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

• Ανάλυση της βάσης δεδομένων για 8.000.000 Βρετανούς 
ασθενείς έδειξε ότι η ψωρίαση αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου για καρδιαγγειακή θνησιμότητα ανεξάρτητα της 
ύπαρξης των υπολοίπων γνωστών παραγόντων κινδύνου.

Μελλοντικοί στόχοι της έρευνας

• Τι προηγείται, η ψωρίαση ή η παχυσαρκία;
• Η επιδημιολογική συσχέτιση δεν τεκμηριώνει και 

αιτιοπαθογένεια. Ποια είναι τα αποτελέσματα των 
παραγόμενων από το λιπώδη ιστό πρωτεϊνών 
(adiponectin, leptine) κατευθείαν πάνω στο ψωριασικό 
δέρμα;

• Ποια τα αποτελέσματα των θεραπευτικών παραγόντων της 
ψωρίασης σε παραμέτρους των συσχετιζόμενων νόσων;

• Είναι οι πιο παχύσαρκοι ασθενείς με ψωρίαση πιο δύσκολο 
να θεραπευτούν;

• Υπάρχουν παράγοντες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
σε συγκεκριμένους σωματότυπους; Μπορούμε να 
πετύχουμε βέλτιστη δοσολογία των θεραπευτικών 
παραγόντων λαμβάνοντας υπόψη το ΒΜΙ;

• Η απώλεια βάρους, η ρύθμιση των διαταραχών της 
γλυκόζης και της υπέρτασης μειώνουν τη σοβαρότητα της 
ψωρίασης;

• Οι μελέτες που αφορούν στη γενετική της ψωρίασης θα 
μπορούσαν να ανιχνεύσουν μεταλλάξεις σε γονίδια που 
σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο;
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Β. Επιδημιολογικά ΙΙΙ

Psoriasis patients show signs of insulin resistance
Boehncke S, Thaci D, Beschmann H, Ludwig RJ, 
Ackermann H, Badenhoop K, Boehncke WH
Br J Dermatol 2007 Oct 4; [Epub ahead of print]

Στόχος
Η διερεύνηση της παθογενετικής συσχέτισης μεταξύ 
ψωρίασης και αντίστασης στην ινσουλίνη.

Μέθοδοι
Σε 39 ασθενείς με ψωρίαση μετρήθηκαν ο δείκτης μάζας 
σώματος (ΒΜΙ), το λιπιδικό προφίλ, μια σειρά από 
φλεγμονώδεις κυτοκίνες, το πάχος των καρωτίδων και η 
δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη.

Αποτελέσματα
Τεκμηριώθηκαν οι ήδη γνωστές συσχετίσεις μεταξύ 
αυξημένου δείκτη μάζας σώματος και αυξημένου πάχους 
καρωτίδων και παθολογικής δοκιμασίας γλυκόζης. 
Όσον αφορά στην ψωρίαση αποδείχτηκε συσχέτιση της 
σοβαρότητας του PASI με αυξημένη έκκριση ινσουλίνης 
και αυξημένα επίπεδα ρεσιστίνης -μιας κυτοκίνης που είναι 
αυξημένη όταν υπάρχει παθολογική αντίσταση των ιστών 
στην ινσουλίνη.

Συμπεράσματα
Τα δεδομένα στηρίζουν τη θεωρία της εμφάνισης 
αντίστασης στην ινσουλίνη συνεπεία χρόνιας φλεγμονής 
και της πιθανής συννοσηρότητας μεταβολικών νόσων με 
την ψωρίαση. 

Γ. Θεραπευτικά  ΙΙΙ

Oral R115866 in the treatment of moderate to 
severe plaque-type psoriasis 
Verfaille CJ, Thissen CA, Bovenschen HJ, Mertens 
J, Steijlen PM, van de Kerkhof PC
J Eur Acad Dermatol Venereol 2007 Sep; 
21(8):1038-46

Στόχοι
Αξιολόγηση της ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας της συστηματικά 
χορηγούμενης ραμπαζόλης σε ασθενείς με μέτρια 
προς σοβαρή κατά πλάκας ψωρίαση.
Μέθοδοι
Ανοιχτή μελέτη στους ασθενείς, χορηγήθηκε 
ραμπαζόλη 1 mg/day για 8 εβδομάδες και 
ακολούθησαν 2 εβδομάδες follow-up. 

Αποτελέσματα
Δεκατέσσερις από τους αρχικούς 19 ασθενείς 
ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Δύο εγκατέλειψαν 
λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας και 3 
λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. 26% των 
ασθενών παρουσίασαν τουλάχιστον 50% 
μείωση του PASI με περαιτέρω βελτίωση στο 
τέλος του follow-up όταν το 47% των ασθενών 
παρουσίασε τουλάχιστον 50% μείωση του PASI. 
Η φαρμακοκινητική παρακολούθηση δεν έδειξε 
αθροιστική αύξηση των επιπέδων της ραμπαζόλης 
ή ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα. Οι συνηθέστερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ξηροδερμία, 
κνησμός, χειλίτις και αύξηση τριγλυκεριδίων. Δεν 
παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Γ. Θεραπευτικά  ΙV

Efficacy of simvastatin (Zocor) in plaque 
psoriasis: A pilot study
Shirinsky IV, Shirinsky VS
J Am Acad Dermatol 2007 Sep; 57(3):529-
31

Εισαγωγή
Πρόσφατες μελέτες αποδίδουν στις 
στατίνες ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες 
ενώ ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν 
παρατηρηθεί στη χορήγησή τους ως 
θεραπεία στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Στόχος
Η αξιολόγηση της ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας της σιμβαστατίνης στη 
θεραπεία της κατά πλάκας ψωρίασης.

Μέθοδοι
Επτά ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας 
>10% BSA, >12 PASI έλαβαν 40μγρ 
σιμβαστατίνης ημερησίως για 8 εβδομάδες.
Αποτελέσματα
H μέση μείωση του PASI στο τέλος της 
θεραπείας ήταν 47,34%. Δύο ασθενείς 
πέτυχαν PASI 75 και 2 PASI 50. Ένας 
ασθενής εγκατέλειψε τη μελέτη λόγω 
έντονων κεφαλαλγιών.
Συμπεράσματα
H σιμβαστατίνη θα μπορούσε να έχει 
κλινική εφαρμογή στη θεραπεία της 
ψωρίασης κατά πλάκας. Ο πιθανός 
μηχανισμός δράσης είναι πιθανόν να 
σχετίζεται με μείωση της Th1 απάντησης και 
αναστολή του λευκοκυτταρικού αντιγόνου 
1 (LFA-1).

Γ. Θεραπευτικά Ι
Efficacy of erythromycin for psoriasis vulgaris
Polat M, Lenk N, Yalcin B, Gur G, Tamer E, Artuz F, Alli N
Clin Exp Dermatol 2007 May; 32(3):295-7
Εισαγωγή
Η ψωρίαση χαρακτηρίζεται από την υπερδραστηριότητα των 
ουδετεροφίλων και την υπερπαραγωγή ιντερλευκίνης IL-6 και IL-8 
από τα κερατινοκύτταρα. Είναι γνωστό ότι οι μακρολίδες έχουν 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, όπως αναστολή της IL-6, της IL-8 και του 
TNF-a, πιθανώς μέσω καταστολής του πυρηνικού παράγοντα κΒ και 
μείωση της δραστικότητας των ουδετεροφίλων. Πιθανώς, λοιπόν, οι 
μακρολίδες να έχουν ρυθμιστική δράση στη θεραπεία της ψωρίασης.
Στόχος
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ερυθρομυκίνης σε 
ασθενείς με ψωρίαση.

Μέθοδοι
Συνολικά 60 ασθενείς με ψωρίαση συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 
αυτή. Επρόκειτο για ανοικτή μελέτη. Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε 
2 ομάδες, η μία έλαβε ερυθρομυκίνη 500mg τρεις/ημερησίως 
και τοπικά στεροειδή και η άλλη, η οποία αποτελούσε την ομάδα 
ελέγχου, έλαβε μόνον κορτικοειδή τοπικά. Μετά 4 εβδομάδες, 
συγκρίθηκαν οι μεταβολές του PASI στην αρχή της μελέτης και στο 
τέλος και στις 2 ομάδες.
Αποτελέσματα
Οι 2 ομάδες δεν παρουσίαζαν διαφορές στο PASI στην αρχή της 
μελέτης, στις 4 εβδομάδες όμως παρουσίασαν διαφορά στατιστικά 
σημαντική.
Συμπεράσματα
Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η ερυθρομυκίνη μπορεί να 
αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία της ψωρίασης.

Γ. Θεραπευτικά  ΙΙ

Oral retinoic acid metabolism blocking agent Rambazole for plaque 
psoriasis: an immunohistochemical study
Bovenschen HJ,Otero ME, Langewouters AM, van Vlijmen-Willems 
IM, van Rens DW, Seyger MM, van de Kerkhof PC
Br J Dermatol 2007 Feb; 156(2):263-70

Η ραμπαζόλη είναι ένας νέας γενιάς αναστολέας του μεταβολισμού 
του Ρετινοϊκού Οξέος (ΡΟ). Έτσι αυξάνει τα ενδοκυττάρια επίπεδα του 
all-trans ρετινοϊκού οξέος, μέσω αναστολής του καταβολισμού του. 
Γνωστές ιδιότητες του ΡΟ είναι η ομαλοποίηση της ανάπτυξης και 
διαφοροποίησης των κερατινοκυττάρων. 
Ως εκ τούτου, μπορεί η ραμπαζόλη να αποτελεί αποτελεσματική 
θεραπεία για την ψωρίαση. Έξι ασθενείς με κατά πλάκας ψωρίαση 
έλαβαν Ραμπαζόλη 1 mg, μία φορά ημερησίως επί 8 εβδομάδες. Τις 

εβδομάδες 0, 2 και 8, μετρήθηκε το PASI και ελήφθησαν βιοψίες από 
μία βλάβη στόχο. Ανοσοϊστοχημικά μελετήθηκαν ο επιδερμιδικός 
πολλαπλασιασμός, δείκτες κερατινοποίησης, υποπληθυσμοί Τ- 
κυττάρων και οι υποδοχείς ΝΚ (CD94, CD161). Τη 2η εβδομάδα 
δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο PASI ή στα ανοσοϊστοχημικά 
ευρήματα. 
Αντίθετα την 8η εβδομάδα, ο δείκτης PASI μειώθηκε κατά 34% 
(P < 0,05) και παρατηρήθηκε βελτίωση του επιδερμιδικού 
πολλαπλασιασμού (-63%, P < 0,01) και του δείκτη κερατινοποίησης 
Κ10 (+29%, P < 0,01). Αντίθετα, ήταν μη σημαντική η μείωση των 
υποπληθυσμών των Τ-λεμφοκυττάρων και των ΝΚ-υποδοχέων.

Συμπέρασμα
Η κλινική αποτελεσματικότητα της ραμπαζόλης είναι αποτέλεσμα 
αποκατάστασης του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των 
κερατινοκυττάρων.
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Treatments in development for psoriasis and/or psoriatic arthritis, Updated March 2007

Name Company Delivery Mechanism Mechanism of Action Phase Indication

ABT-874 Abbott Immunology injectable IL-12/IL-23 inhibitor II psoriasis
AS210 (Psoraxine) Astralis, LTD. injectable anti-inflammatory agent II psoriasis
Becocalcidiol (Asord) QuatRx 
  Pharmaceuticals Co. topical vitamin D analog II psoriasis
Bimosiamose Revotar Bio
  Pharmaceuticals AG topical cell migration inhibitor II psoriasis
BIRT 2584 XX Boehringer Ingelheim 
  Pharmaceuticals oral anti-inflammatory agent II psoriasis
BMS-582949 Bristol-Myers Squibb oral anti-inflammatory agent II psoriasis
CC-10004 Celgene oral TNF-alpha inhibitor II psoriasis

CEP-701 Cephalon oral anti-inflammatory agent II psoriasis
Certolizumab 
pegol (Cimzia) UCB injectable TNF-alpha inhibitor II psoriasis
CH-1504 Chelsea Therapeutics
   International, Ltd. oral anti-inflammatory agent II psoriasis
CNTO 1275 Centocor, Inc. injectable IL-12/IL-23 inhibitor II psoriatic  

     arthritis
CTA018 Cytochroma Inc. topical vitamin D analog II psoriasis
CTAR398 Cytochroma Inc. topical vitamin D analog II psoriasis
MM-093 Merrimack Pharmaceuticals oral anti-inflammatory agent II psoriasis
Rambazole Barrier Therapeutics oral retinoid II psoriasis
RWJ-445380 Alza Corp. oral anti-inflammatory agent II psoriasis
TGAAC94 Targeted Genetics Corp. injectable TNF-alpha inhibitor II psoriatic  

     arthritis

Adalimumab (Humira) Abbott Immunology injectable TNF-alpha inhibitor III psoriasis
BG-12 Biogen Idec oral fumaric acid ester III psoriasis
CNTO 1275 Centocor, Inc. injectable IL-12/IL-23 inhibitor III psoriasis
CNTO 148 (golimumab) Centocor, Inc. injectable TNF-alpha inhibitor III psoriatic  

     arthritis
Fumaderm Biogen Idec oral fumaric acid ester III psoriasis
ISA247 Isotechnika oral anti-inflammatory agent III psoriasis

12Γ. Θεραπευτικά  V

Safety and efficacy of subcutaneous certolizumab pegol, a new 
anti-TNFa monoclonal antibody, in patients with moderate to 
severe chronic plaque psoriasis: Preliminary results from a double-
blind, placebo-controlled trial
Jean-Paul Ortonne1, Chantal Tasset2, Kristian Reich3, Wolfram 
Sterry4

1University of Nice-Sophia Antipolis, France, 2Braine-L’Alleud, 
Belgium, 3Georg-August University, Gottingen, Germany, 
4Universitätsmedizin Berlin, Germany
J Am Acad Dermatol 2007; 56(Supl AB):P21

Εισαγωγή
Το Certulizumab pegol αποτελεί ανθρωποποιημένο anti-TNF 
μονοκλωνικό αντίσωμα με καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια 
στη θεραπεία της νόσου του Crohn και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Στόχος
Η αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του 
Certulizumab pegol σε δύο δοσολογίες στη θεραπεία της κατά 
πλάκας ψωρίασης.
Μέθοδοι
176 ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας έλαβαν 200 
ή 400mg Certulizumab pegol ή placebo κάθε 2 εβδομάδες για 12 
εβδομάδες.
Αποτελέσματα
Οι ασθενείς με PASI-75 στο τέλος της θεραπείας ήταν 74,6% για 
την ομάδα των 200mg, 82,8% για την ομάδα των 400mg και 6,8% 
για την ομάδα του placebo. Η συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών 
ήταν ίδια και στις 3 ομάδες (67% στα 200mg, 61% στα 400mg, 67% 
στο placebo). Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν 3,3%, 7% 
και 1,7% αντίστοιχα. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν 
κεφαλαλγίες, ρινοφαρυγγίτιδες και κνησμός. Οι αντιδράσεις στο 
σημείο της έγχυσης αφορούσαν σε <3% του πληθυσμού. 
Συμπεράσματα
 To certulizumab φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική 
αποτελεσματικότητα συγκριτικά με το placebo και καλή ανοχή στη 
θεραπεία της κατά πλάκας ψωρίασης.
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