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• Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών 
εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία.  
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δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.
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β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα 
INFO DERMA».
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α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια 
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διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣη ΤηΣ κΟΙΝηΣ 
ΠΕΜφΙΓΑΣ

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αυτοαντισώματα της 
Κοινής Πέμφιγας (ΚΠ) προκαλούν βλάβες αλ-
ληλεπιδρώντας άμεσα και διασπώντας τα δε-
σμοσώματα. Η παθητική μεταφορά τμημάτων 
των IgG αντισωμάτων από ορό ασθενών επά-
γει ακανθόλυση και σχηματισμό πομφολύγων 
σε νεογέννητα ποντίκια1. Η παθητική μεταφορά 
του ειδικού για πομφόλυγες αντιγόνου ανοσο-
προσροφημένου ορού από ασθενείς με ΚΠ δεν 
προκαλεί ακανθόλυση σε νεογέννητα ποντίκια2. 
Η αδρανοποίηση της δεσμογλεΐνης 3 (DG3) με 
γενετικά μέσα (μοντέλο ποντικών με μεταλλαγή 
αδρανοποίησης - knockout mice) δημιουργεί 
βλάβες στα ποντίκια, παρόμοιες με αυτές που 
παρατηρούνται σε ασθενείς με αυτοαντισώμα-
τα κατά της DG34, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
η αδρανοποίηση μόνης της DG3 προκαλεί ΚΠ 
με το να οδηγεί σε απώλεια της συνοχής με-
ταξύ των κυττάρων. Συμπερασματικά, τα αντι-
DG3 αντισώματα συνδέονται με την DG3 και ο-
δηγούν σε εσφαλμένη συγκέντρωση ή διάσπα-
ση των δεσμοσωμάτων και ακανθόλυση. Ο ρό-
λος της φλεγμονής είναι ελάχιστος ή κανένας. 
Ο σκοπός της θεραπείας στην αντιμετώπιση της 
ΚΠ είναι να προληφθεί η εμφάνιση νέων βλα-
βών και να επιτευχθεί η επούλωση των υφι-
σταμένων βλαβών. Η επιτυχής θεραπεία πρέ-
πει να καταστείλει την παραγωγή των παθογό-
νων αυτοαντισωμάτων. Μια θετική κλινική α-
νταπόκριση συσχετίζεται με ελάττωση ή απου-
σία κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων στον 
ορό και μετά με απουσία δεσμευμένων αυτο-
αντισωμάτων στην επιδερμίδα. Έχει υπάρξει ε-
ντυπωσιακή ελάττωση της θνησιμότητας των α-
σθενών με ΚΠ που οφείλεται στην αυξανόμενη 

διαθεσιμότητα ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων 
και κορτικοστεροειδών, καθώς επίσης και στην 
πρωιμότερη διάγνωση και θεραπεία.

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται σε κάποιο 
βαθμό από τη βαρύτητα της νόσου κατά την εμ-
φάνισή της. Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρό-
λο στην επιλογή της θεραπείας είναι σχετιζόμε-
νοι με τον ασθενή (ηλικία, γενική υγεία και σχε-
τιζόμενα νοσήματα όπως ο διαβήτης, η υπέρτα-
ση ή η φυματίωση) και σχετιζόμενοι με τα φάρ-
μακα (έναρξη δράσης, αποτελεσματικότητα, α-
νεπιθύμητες ενέργειες και κόστος). Εκτός και αν 
υπάρχει απόλυτη αντένδειξη, η αρχική θερα-
πεία της ΚΠ είναι τα κορτικοειδή συστηματικά. 
Τα τοπικά κορτικοειδή και τα κορτικοειδή ενδο-
βλαβικά έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης στην α-
ντιμετώπιση της ήπιας ΚΠ. Εντούτοις, σπανίως 
είναι αποτελεσματικά5’6.

Η πρεδνιζόνη είναι ο πιο συχνά χρησιμοποι-
ούμενος παράγοντας στη συστηματική θερα-
πεία της ΚΠ. Η δόση έναρξης είναι 1/mg/kg/η-
μέρα, διαιρεμένη σε 2-3 δόσεις. Στους περισ-
σότερους ασθενείς επιτυγχάνεται ύφεση μέσα 
σε 4-12 εβδομάδες. Η δόση διατηρείται για 6 
μέχρι 10 εβδομάδες και μετά ελαττώνεται κατά 
10-20 mg κάθε 2-4 εβδομάδες. Όταν η δόση 

Σύγχρονη αντιμετώπιση 
της κοινής πέμφιγας και του 

πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς 
Φαρμακολογία και Θεραπευτική

Π.Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1, Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ2

1Επικ. καθηγητής Α’ κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ΕκΠΑ
2Ειδικευόμενος Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσ.  «Α. Συγγρός»

Οι αυτοάνοσες πομφολυγώδεις νόσοι συσχετίζονται με μεγάλη 
νοσηρότητα και σχετική θνησιμότητα. Προκύπτουν από αυτοάνοση 
απάντηση σε ένα ή περισσότερα συστατικά της βασικής μεμβράνης ή 
των δεσμοσωμάτων. Η αντιμετώπιση συνίσταται στην αντιμετώπιση 
της ανοσολογικής βάσης της νόσου, στην αντιμετώπιση της 
φλεγμονώδους διαδικασίας που εμπλέκεται στο σχηματισμό των 
βλαβών και στην παροχή υποστηρικτικής φροντίδας τόσο τοπικά 
όσο και συστηματικά. Οι θεραπευτικοί παράγοντες έχουν επιλεγεί 
με βάση τις γνωστές φαρμακολογικές τους ιδιότητες και τις ενδείξεις 
αποτελεσματικότητας που προέρχονται από παρατήρηση και μελέτες.
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είναι 40 mg ημερησίως, το σχήμα αλλάζει σε μέρα 
παρά μέρα. Η μετάβαση ολοκληρώνεται διατηρώ-
ντας τη δόση της πρώτης ημέρας στα 40 mg και ε-
λαττώνοντας τη δόση της δεύτερης ημέρας κατά 5-
10 mg κάθε 2-4 εβδομάδες. Όταν ο ασθενής λαμ-
βάνει 40 mg μέρα παρά μέρα, η δόση ελαττώνε-
ται κατά 5 mg κάθε 2-4 εβδομάδες. Αν δεν υπάρ-
ξει υποτροπή, ο ασθενής παραμένει σε ένα σχήμα 
συντήρησης με 5 mg την ημέρα ή μέρα παρά μέ-
ρα για αρκετά χρόνια. Η χορήγηση μεθυλπρεδνιζο-
λόνης, 1 g/ημέρα ενδοφλεβίως μέσα σε 1-3 ώρες 
για μερικές (συνήθως 3) συνεχόμενες ημέρες ανα-
φέρεται ως θεραπεία με ώσεις στεροειδών (pulse 
steroid therapy). Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης 
είναι να επιτευχθεί γρήγορα η ανοσοκατασταλτική 
επίδραση των γλυκοκορτικοειδών, ενώ αποφεύγο-
νται οι μακροχρόνιες παρενέργειες. Οι παρενέργει-
ες είναι σπάνιες και μπορεί να περιλαμβάνουν η-
λεκτρολυτικές διαταραχές, υπέρταση, παγκρεατίτι-
δα, σπασμούς και καρδιακές αρρυθμίες7. Μια α-
ναδρομική ανασκόπηση των εκβάσεων σε μια ο-
μάδα ασθενών με βαρειά ΚΠ, που δεν είχαν αντα-
πόκριση με τη συμβατική θεραπεία, έδειξε ωφέ-
λεια μεγάλης διάρκειας μετά από θεραπεία με ώ-
σεις στεροειδών.

Αν η πρεδνιζόνη αποτύχει στο να επάγει ύφεση ή 
αν εμφανιστούν σοβαρές παρενέργειες, μπορεί να 
ξεκινήσει συμπληρωματική αγωγή με ανοσοκατα-
σταλτικά φάρμακα. Η θεραπεία μπορεί επίσης να 
ξεκινήσει με συμπληρωματική θεραπεία ταυτόχρο-
να με κορτικοειδή για να ελαττωθεί η απαιτούμε-
νη δόση των κορτικοειδών. Η δόση των κορτικοει-
δών μπορεί να ελαττωθεί σταδιακά γρήγορα και η 
θεραπεία συντήρησης με τον παράγοντα που επι-
τρέπει εξοικονόμηση στεροειδών (steroeid sparing) 
χορηγείται για 18-24 μήνες. Τα πιο συχνά χρησιμο-
ποιούμενα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που επι-
τρέπουν εξοικονόμηση στεροειδών είναι η κυκλο-
φωσφαμίδη, η αζαθειοπρίνη και η μυκοφαινολάτη. 
Η κυκλοφωσφαμίδη χρησιμοποιείται σε δόση 2-3 
mg/kg/ημέρα, η αζαθειοπρίνη σε δόση 3-4 mg/kg/
ημέρα και η μυκοφαινολάτη σε δόση 2-3 g ημε-
ρησίως. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο βαθμός 
ωφέλειας που προκύπτει από τη χρήση ανοσοκα-
τασταλτικών φαρμάκων όπως η αζαθειοπρίνη, δι-
ότι συνήθως χορηγούνται ταυτόχρονα συστηματι-
κά κορτικοστεροειδή. Οι Bystryn και Steinman α-
νακοίνωσαν 7 μελέτες που συμπεριελάμβαναν 105 
ασθενείς, οι οποίες εξέταζαν την επίδραση της αζα-
θειοπρίνης. Ύφεση παρατηρήθηκε στο 28% των α-
σθενών. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η αζαθει-
οπρίνη ήταν αποτελεσματική στο να επιτρέψει να 
ελαττωθεί η δόση των κορτικοστεροειδών σε κά-
ποιους ασθενείς, οι οποίοι προηγουμένως δεν εί-
χαν ικανοποιητικά αποτελέσματα με θεραπεία μόνο 
με κορτικοστεροειδή. Η αζαθειοπρίνη είναι λιγότε-
ρο αποτελεσματική από τη κυκλοφωσφαμίδη, αλ-
λά φαίνεται ότι χρησιμοποιείται ευρύτερα. Είναι λι-
γότερο τοξική και γι’αυτό απαιτείται λιγότερη παρα-
κολούθηση απ’ότι με την κυκλοφωσφαμίδη. Λόγω 
της συγκριτικά λιγότερης τοξικότητας, του μικρότε-
ρου κινδύνου στειρότητας και του μικρότερου κιν-
δύνου κακοήθειας στην υπόλοιπη ζωή, ενδείκνυ-
ται στα νεότερα άτομα.

Η κυκλοφωσφαμίδη έχει χρησιμοποιηθεί ως πα-
ράγοντας μονοθεραπείας πρώτης γραμμής ή σε συν-
δυασμό με πρεδνιζόνη όταν η θεραπεία με μόνη 
την πρεδνιζόνη ή με πρεδνιζόνη και αζαθειοπρίνη 
έχει αποτύχει. Η χρήση της σαν μονοθεραπεία έχει 
αποδειχτεί αναποτελεσματική, αλλά η προσθήκη 
κυκλοφωσφαμίδης στην πρεδνιζόνη συχνά έχει ως 
αποτέλεσμα έλεγχο της νόσου και επιτρέπει την ε-
λάττωση της δόσης της πρεδνιζόνης. Οι Bystryn και 
Steinman ανακοίνωσαν 5 μελέτες με ένα σύνολο 
51 ασθενών στις οποίες αξιολογήθηκε η επίδραση 
της από στόματος κυκλοφωσφαμίδης. Επιτεύχθηκε 
πλήρης ύφεση στο 32% των ασθενών, αλλά το εύ-
ρος των μεμονωμένων μελετών ήταν πολύ μεγάλο 
(0-80%), αντανακλώντας τον μικρό αριθμό των α-
σθενών σε κάθε μελέτη. Η χρήση ώσεων ενδοφλέ-
βιας κυκλοφωσφαμίδης μπορεί να ελαττώσει τις α-
νεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την από 
στόματος χορήγηση του φαρμάκου, ενώ διατηρεί-
ται η αποτελεσματικότητά του7. Σε μια πρόσφατη 
μη ελεγχόμενη μελέτη από τους Fleischli και συν. 
ανακοινώθηκαν 7 ασθενείς με βαριά ή ανθεκτική 
ΚΠ, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε θεραπεία με ώσεις 
κυκλοφωσφαμίδης (αρχίζοντας με μηνιαία δόση 
0,5-1,0 g/m2 επιφανείας σώματος και αυξάνοντας 
ανά 100-250 mg σε κάθε δόση, με την προϋπό-
θεση ότι ο συνολικός αριθμός λευκών είναι απο-
δεκτός) μαζί με από στόματος πρεδνιζόνη και 50 
mg κυκλοφωσφαμίδη ημερησίως8. Τέσσερις από 
τους ασθενείς είχαν άριστη ανταπόκριση, η οποία 
επέτρεψε την ελάττωση της δόσης της πρεδνιζόνης. 
Πιο πρόσφατα οι Hayag και συν. ανακοίνωσαν την 
επιτυχή χρήση ανοσοκατασταλτικής υψηλής δόσης 
κυκλοφωσφαμίδης (50 mg/kg ενδοφλέβιας κυκλο-
φωσφαμίδης για 4 ημέρες) σε ένα ασθενή με βα-
ριά και ανθεκτική ΚΠ9. Ο ασθενής εμφάνισε πλή-
ρη κλινική και ορολογική ανταπόκριση 4 μήνες με-
τά την θεραπεία. Το σχήμα απαιτεί συνεργασία με 
έναν αιματολόγο - ογκολόγο10.

Μια εναλλακτική πρόταση στην κυκλοφωσφα-
μίδη ως παράγοντα εξοικονόμησης στεροειδών εί-
ναι η χλωραμβουκίλη, ειδικά σε ασθενείς που εμ-
φανίζουν αιμορραγική κυστίτιδα. Η δόση είναι 4 
mg ημερησίως, η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 10 
mg. Σε μια αναδρομική, μη ελεγχόμενη μελέτη 9 
ασθενών (7 με ΚΠ και δυο με ??ΦΠ) οι οποίοι υ-
πεβλήθησαν σε θεραπεία με χλωραμβουκίλη και 
πρεδνιζόνη, 6 ασθενείς (4 με ΚΠ) εμφάνισαν κλι-
νική βελτίωση και ύφεση της νόσου11. Η χλωραμ-
βουκίλη είναι λιγότερο αποτελεσματική, αλλά, ε-
πίσης, λιγότερο τοξική από την κυκλοφωσφαμίδη. 
Το πλεονέκτημα της έναντι της τελευταίας είναι ότι 
δεν προκαλεί τοξικότητα στην κύστη. Η χλωραμ-

βουκίλη πρέπει να φυλάσσεται για τις ανθεκτικές 
περιπτώσεις λόγω του σημαντικού κινδύνου κακο-
ηθειών που ενέχει.

Η μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) χρησιμοποιείται, επίσης, 
ως παράγοντας εξοικονόμησης στεροειδών στην 
ΚΠ. Εντούτοις, είναι σε γενικές γραμμές λιγότερο 
αποτελεσματική από άλλες θεραπείες. Οι Smith 
και Bystryn ανακοίνωσαν 9 ασθενείς με ΚΠ οι ο-
ποίοι δεν μπορούσαν να μειώσουν προοδευτικά 
τα στεροειδή λόγω επακόλουθης έξαρσης της νό-
σου τους12. Αυτοί οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε θε-
ραπεία με 2,5 mg MTX κάθε 12 ώρες για 3 δόσεις 
κάθε εβδομάδα. Η δόση της ΜΤΧ αυξανόταν κατά 
2,5-5,0 mg ανά 2 εβδομάδες όταν ήταν απαραίτη-
το. Σε 6 από τους ασθενείς τα συστηματικά γλυκο-
κορτικοειδή διακόπηκαν μέσα σε 6 μήνες από την 
έναρξη της ΜΤΧ. Εν τούτοις, μετά την διακοπή της 
ΜΤΧ η νόσος τους υποτροπίασε (μέσος χρόνος 23 
ημέρες). Κανένας ασθενής δεν είχε πλήρη ύφεση σε 
αυτή την μελέτη. Παρατηρήθηκε ότι η ΜΤΧ μπορεί 
να είναι χρήσιμο συμπλήρωμα στη θεραπεία ασθε-
νών με ΚΠ που δεν μπορούν με ασφάλεια να δια-
κόψουν προοδευτικά τα στεροειδή. Εντούτοις, φαί-
νεται ότι η ΜΤΧ μπορεί να μην είναι επαρκής όταν 
δεν υπάρχουν άλλοι συμπληρωματικοί παράγο-
ντες για να επιτευχθεί πλήρης ύφεση7.

Η μοφετιλική μυκοφαινολάτη είναι ένας γενι-
κά ασφαλής παράγοντας εξοικονόμησης στεροει-
δών. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ΚΠ 
το 199713. Αργότερα ανακοινώθηκε η χρήση του 
σε μια μελέτη 12 ασθενών με ΚΠ, στους οποίους 
είχε αποτύχει η θεραπεία με συνδυασμό πρεδνι-
ζόνης και αζαθειοπρίνης14. Σε αυτούς τους ασθε-
νείς χορηγήθηκε πρεδνιζόνη και μοφετιλική μυκο-
φαινολάτη (2 g/ημέρα). Έντεκα από τους 12 ασθε-
νείς είχαν βελτίωση χωρίς υποτροπή κατά την πα-
ρακολούθηση των 9-12 μηνών, παρόλο που μεί-
ωσαν τη δόση των στεροειδών. Πρόσφατα, 2 ανα-
φορές περιστατικών επιβεβαίωσαν την αποτελε-
σματική χρήση της μοφετιλικής μυκοφαινολάτης 
ως μονοθεραπείας για την ΚΠ15’16. Πιο πρόσφατα, 
ανακοινώθηκε μια ανοικτή μελέτη χορήγησης της 
ουσίας για τη θεραπεία της ανθεκτικής ΚΠ. Δέκα 
ασθενείς με βαριά ανθεκτική ΚΠ έλαβαν 2 g του 
παράγοντα ημερησίως μαζί με κορτικοστεροειδή 
συστηματικά. Εννέα από τους 10 ασθενείς εμφάνι-
σαν πλήρη εξαφάνιση των βλαβών μέσα σε 6-16 
εβδομάδες θεραπείας. Μετά από 6 μήνες, η δόση 
της πρεδνιζόνης ήταν σημαντικά χαμηλότερη. Όταν 
διακόπηκε η μυκοφαινολάτη, 5 από τους 9 ασθε-
νείς εμφάνισαν υποτροπή. Σε μια άλλη ανακοίνω-
ση, ο παράγοντας φάνηκε ότι ήταν ασφαλές και α-
ποτελεσματικό συμπλήρωμα στη θεραπεία 31 πε-
ριπτώσεων ΚΠ17.

Η ανταπόκριση της ΚΠ στην κυκλοσπορίνη είναι 
αμφιλεγόμενη18,19. Οι Thivolet και συν. ανακοίνω-
σαν 2 ασθενείς με υποτροπιάζουσα νόσο που δεν 
ανταποκρινόταν στην πρεδνιζόνη, 1 mg/kg, και οι ο-
ποίοι είχαν ανταποκριθεί στην κυκλοσπορίνη (6 mg/
ημέρα) 10-15 ημέρες μετά την προσθήκη του φαρ-
μάκου στο θεραπευτικό τους σχήμα18. Αργότερα, 
αναφέρθηκε καλή ανταπόκριση σε δυο αδελφούς 
με βαριά ΚΠ που υπεβλήθησαν σε θεραπεία με 
κυκλοσπορίνη σαν μονοθεραπεία. Οι Lapidoth και 
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συν. ανακοίνωσαν ότι η κυκλοσπορίνη (σε αρχι-
κή δόση 5 mg/kg/ημέpα που προσαρμόστηκε ώ-
στε να επιτευχθούν επίπεδα αίματος 100-150 μg/L) 
χορηγήθηκε σε 16 ασθενείς με ΚΠ που ελάμβα-
ναν επίσης πρεδνιζόνη (60-80mg/ημέρα) και ελάτ-
τωσε τον χρόνο μέχρι τον σχηματισμό νέων φλυ-
κταινών, τη διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας 
και τη μέση συνολική δόση της πρεδνιζόνης που 
χρησιμοποιήθηκε21. Η oμάδα ελέγχου αποτελείτο 
από 15 ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε θερα-
πεία με πρεδνιζόνη σε αρχική δόση 120 mg/ημέ-
ρα. Το 1997 οι Mobini και συν. ανακοίνωσαν 6 α-
σθενείς με βαριά ΚΠ που δεν ανταποκρίνονταν σε 
πολλαπλούς παράγοντες (γλυκοκορτικοειδή, αζα-
θειοπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη, δαψόνη, χρυσό και 
ΜΤΧ) οι οποίοι υπεβλήθησαν σε θεραπεία με κυ-
κλοσπορίνη σε αρχική δόση 1-3 mg/kg/ημέρα που 
προσαρμόστηκε ώστε να επιτευχθούν επίπεδα αί-
ματος 100-125 μg/L22. Μέσα σε 8-10 εβδομάδες 
θεραπείας δεν εμφανίστηκαν νέες βλάβες και οι υ-
πάρχουσες βλάβες βελτιώθηκαν. Οι περισσότερες 
βλάβες επουλώθηκαν μέσα σε 16-20 εβδομάδες. 
Δεν αναφέρθηκαν υποτροπές κατά την διάρκεια 
των 3,5-5 ετών παρακολούθησης κατά τα οποία 
δεν χορηγείτο καμιά συστηματική θεραπεία. Πιο 
πρόσφατα,οι Ioannidis και συν. δημοσίευσαν τα 
αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης μελέτης στην 
οποία συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα μόνων 
των κορτικοειδών έναντι του συνδυασμού γλυκο-
κορτικοειδών και κυκλοσπορίνης σε 33 νοσηλευό-
μενους ασθενείς με ΚΠ19. Δεν υπήρξε όφελος από 
την προσθήκη της κυκλοσπορίνης στα στεροειδή 
στη θεραπεία της ΚΠ. Συμπερασματικά, η κυκλο-
σπορίνη δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική σαν 
μονοθεραπεία αλλά μπορεί να είναι ευεργετική ό-
ταν χρησιμοποιείται σαν προσθήκη στην αγωγή με 
γλυκοκορτικοειδή κατά την μακροπρόθεσμη θερα-
πεία συντήρησης της ΚΠ.

Ο χρυσός είναι διαθέσιμος σε παρεντερική και 
από του στόματος μορφή. Μέχρι το 1985 ο χρυ-
σός χορηγείτο μόνο παρεντερικά. Είναι διαθέσιμοι 
δυο παράγοντες για ενδομυϊκή χρήση, ο θειογλυ-
κοζικός και ο θειομαλικός χρυσός. Και οι δυο α-
πορροφούνται πλήρως, έχουν χρόνο ημιζωής πε-
ρίπου 6 ημέρες και εκκρίνονται κατά 70% στα ού-
ρα. Η από του στόματος μορφή του χρυσού, η α-
ουρανοφίνη, απορροφάται κατά 25%, έχει χρόνο 
ημιζωής 21 ημέρες και εκκρίνεται μέσω της ηπα-
τοχοληφόρου οδού. Σε σύγκριση με τις παρεντερι-
κές μορφές, η αουρανοφίνη είναι ευκολότερη στη 
χρήση και λιγότερο τοξική. Το δοσολογικό σχήμα 
είναι 10 mg με ενδομυϊκή ένεση αρχικά, 25 mg με 
ενδομυϊκή ένεση μια εβδομάδα αργότερα και μετά 
ενδομυϊκές ενέσεις των 50 mg ανά δύο εβδομάδες. 
Όταν επιτευχθεί κλινική ανταπόκριση, το διάστημα 
ανάμεσα στις δόσεις επιμηκύνεται ή ελαττώνεται η 
εβδομαδιαία δόση. Η παιδική δόση είναι αρχικά 1 
mg/kg/εβδομάδα. Το διάστημα ανάμεσα στις δό-
σεις είναι 2-4 εβδομάδες. Η αουρανοφίνη αρχίζει 
σε δόση 3 mg δύο φορές την ημέρα (μέχρι 9 mg/
ημέρα). Όταν επιτευχθεί κλινικά έλεγχος, η δόση 
μειώνεται σε 3 mg/ημέρα ως δόση συντήρησης. Η 
έναρξη της δράσης είναι βραδεία. 

Η επίδραση του από του στόματος χρυσού παρα-

τηρείται συνήθως 6 μήνες μετά την θεραπεία. Στη 
θεραπεία της ΚΠ ο χρυσός αρχικά συνδυάζεται με 
κορτικοστεροειδή. Αυτό το σχήμα, ακολουθούμε-
νο από θεραπεία συντήρησης με χρυσό, έχει βρε-
θεί ότι επιτυγχάνει μακροχρόνια ύφεση στο 50% 
των ασθενών. Ο από του στόματος χρυσός δεν εί-
ναι περισσότερο αποτελεσματικός από τον παρε-
ντερικό χρυσό, σύμφωνα με μια αναφορά για 3 α-
σθενείς23. Το 1984 Poulin και συν. ανακοίνωσαν μια 
σειρά 13 ασθενών με ΚΠ οι οποίοι έλαβαν θερα-
πεία συνδυασμού με πρεδνιζόνη (ποικίλλες δόσεις) 
και χρυσό (50 mg/εβδομάδα)24. Επτά από τους α-
σθενείς είχαν πλήρη ύφεση που δεν χρειάστηκε πε-
ραιτέρω θεραπεία. Η μέση διάρκεια της ύφεσης για 
5 από τους ασθενείς ήταν 32 μήνες. Δυο ασθενείς 
είχαν υποτροπή 5 και 13 μήνες μετά την διακοπή 
της θεραπείας με χρυσό. Μια μελέτη που ανακοι-
νώθηκε το 1998 από τους Pandya και Dyke ανα-
σκόπησε την αποτελεσματικότητα του χρυσού στη 
θεραπεία 26 ασθενών με πέμφιγα (21 από τους ο-
ποίους είχαν ΚΠ)25. Ογδόντα πέντε τοις εκατό των 
ασθενών είχαν ανταπόκριση. Εντούτοις, μόνο 4 
(15%) είχαν πλήρη ύφεση κατά το τέλος της μελέ-
της. Επτά ασθενείς ήταν σε θέση να διακόψουν την 
πρεδνιζόνη και παρέμειναν σε ύφεση ενώ λάμβα-
ναν μόνο χρυσό, ενώ 5 ασθενείς είχαν ανταπόκριση 
στο χρυσό αλλά είχαν κάποια αυξημένη δραστη-
ριότητα της νόσου κατά το τέλος της μελέτης, ακό-
μη και όσο λάμβαναν πρεδνιζόνη και χρυσό. Ένας 
από τους 4 ασθενείς με πλήρη ύφεση είχε υποτρο-
πή της νόσου. Επιπλοκές της θεραπείας εμφανίστη-
καν στο 42% των ασθενών. Όλες οι επιπλοκές υ-
ποχώρησαν μετά την διακοπή του χρυσού25. Η α-
ποτελεσματικότητα του χρυσού είναι εν γένει κατώ-
τερη από αυτήν των ανοσοκατασταλτικών φαρμά-
κων. Εντούτοις, η χρήση του χρυσού μπορεί να εί-
ναι προτιμότερη σε ασθενείς κατά τα αναπαραγω-
γικά τους χρόνια, καθώς στερείται την καρκινογό-
νο επίδραση και την επίδραση στη γονιμότητα των 
άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

Η δαψόνη έχει χρησιμοποιηθεί σαν προσθήκη σε 
μερικούς ασθενείς με ΚΠ. Εντούτοις, υπάρχει μεγα-
λύτερη βιβλιογραφική υποστήριξη για την αποτε-
λεσματικότητα της στην ΦΠ. Σε μια ανακοίνωση 6 
ασθενών με πέμφιγα (και ΚΠ και ΦΠ) που έλαβαν 
αγωγή με ημερήσιες δόσεις 100-300 mg δαψόνης 
σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη, 3 ασθενείς (με μη 
προσδιορισμένο τύπο πέμφιγας, που περιελάμβα-
νε όμως ΚΠ και ΦΠ) εμφάνισαν βελτίωση μέσα σε 
2-3 εβδομάδες από την έναρξη της δαψόνης26. Μια 
άλλη ανακοίνωση περιέγραψε λίγους ασθενείς που 
είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με υψηλή δόση γλυ-
κοκορτικοειδών σε συνδυασμό με ΜΤΧ και στους 
οποίους επετεύχθη πλήρης ύφεση μετά την προ-
σθήκη 100 mg δαψόνης. Χρειάζονται περαιτέρω 
μελέτες για να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότη-
τα της δαψόνης στη θεραπεία της PV.

Οι τετρακυκλίνες και η νιασιναμίδη έχει αναφερ-
θεί ότι είναι αποτελεσματικές σε επιλεγμένες σει-
ρές περιστατικών. 

Η πρώτη αναφορά της χρήσης υψηλής δόσης εν-
δοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης G (IVIg) στη θεραπεία 
της KΠ δεν αποκάλυψε κλινική μεταβολή σε 2 α-
σθενείς και έδειξε εξέλιξη της νόσου σε έναν τρί-

το ασθενή μετά από ένα κύκλο IVIg29. Πρόσφατα, 
οι Engineer και συν. ανασκόπησαν 8 ανακοινώσεις 
που ανέλυαν τη χρήση IVIg στην ΚΠ και παρατήρη-
σαν αποτελεσματικότητα σε 17 από τους 18 ασθε-
νείς που περιγράφησαν30. Η υψηλής δόσης IVIg έ-
χει ταχεία έναρξη δράσης και φαίνεται πιο αποτε-
λεσματική όταν χρησιμοποιείται σαν συμπλήρωμα 
στη συμβατική θεραπεία, ιδιαίτερα σαν παράγοντας 
εξοικονόμησης στεροειδών31. Πρόσφατα, ο Ahmed 
ανακοίνωσε 21 ασθενείς με βαριά ΚΠ οι οποίοι δεν 
ανταποκρίνονταν στην πρεδνιζόνη και πολλούς α-
νοσοκατασταλτικούς παράγοντες32. Οι ασθενείς υ-
πεβλήθησαν σε θεραπεία με IVIg (2 g/kg ανά κύ-
κλο). Όλοι οι ασθενείς απαλλάχθηκαν από τις βλά-
βες μετά από μέση διάρκεια θεραπείας 4,46 μηνών 
και είχαν μακροχρόνιες υφέσεις (η μέση διάρκεια 
της θεραπείας συντήρησης ήταν 22,7 μήνες και η 
μέση διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης μετά 
την διακοπή ήταν 20 μήνες). Το συμπέρασμα ήταν 
ότι η IVIg ήταν αποτελεσματική σαν μονοθεραπεία. 
Πιο πρόσφατα,οι Bystryn και συν. ανακοίνωσαν 6 
ασθενείς με ενεργό ΚΠ που δεν ανταποκρίνονταν 
στη συμβατική θεραπεία, οι οποίοι έλαβαν IVIg (400 
mg/kg/ημέρα για 5 ημέρες) και ταυτόχρονα κυκλο-
φωσφαμίδη (100 - 150 mg/ημέρα)33. Νέες βλάβες 
έπαψαν να εμφανίζονται μέσα σε 1 εβδομάδα από 
την έναρξη της θεραπείας με IVIg, και μέσα σε 2 ε-
βδομάδες η έκταση των υφισταμένων βλαβών είχε 
ελαττωθεί κατά 80% ή και περισσότερο σε όλους 
εκτός από έναν ασθενή. Υπήρξε μια ταχεία ελάτ-
τωση των αυτοαντισωμάτων μέσα σε 1 εβδομάδα 
μετά την έναρξη της θεραπείας με IVIg. Οι συγγρα-
φείς συμπεραίνουν ότι η IVIg μπορεί να ελέγξει α-
ποτελεσματικά και γρήγορα την ΚΠ που δεν αντα-
ποκρίνεται στη συμβατική θεραπεία.

Η πλασμαφαίρεση έχει χρησιμοποιηθεί στη θε-
ραπεία της βαριάς πέμφιγας, ιδιαίτερα όταν η νόσος 
είναι ανθεκτική στην πρεδνιζόνη και στους ανοσο-
κατασταλτικούς παράγοντες. Η αποτελεσματικότη-
τα της πλασμαφαίρεσης είναι εντούτοις αμφιλεγό-
μενη. Μια ελεγχόμενη μελέτη, το 1988, έδειξε ότι 
είναι αναποτελεσματική. Όταν χρησιμοποιήθηκε σε 
συνδυασμό με πρεδνιζόνη, δεν διαπιστώθηκε ότι 
υπερέχει έναντι της θεραπείας μόνο με πρεδνιζό-
νη. Σε αυτή την μελέτη δεν συγχορηγήθηκαν ανο-
σοκατασταλτικοί παράγοντες. Άλλες μελέτες έχουν 
δείξει ότι είναι αποτελεσματική στην ελάττωση των 
επιπέδων των αυτοαντισωμάτων στον ορό και στον 
έλεγχο της δραστηριότητας της νόσου. Σε μια με-
λέτη, 11 ασθενείς με ΚΠ υπεβλήθησαν σε θερα-
πεία με πρεδνιζόνη και είτε με κυκλοφωσφαμίδη 
είτε με αζαθειοπρίνη με ή χωρίς πλασμαφαίρεση 3 
φορές την εβδομάδα35. Το μέσο επίπεδο αυτοαντι-
σωμάτων ελαττώθηκε κατά 83% στην ομάδα της 
πλασμαφαίρεσης και μόνο κατά 18% στην ομάδα 
ελέγχου (με πρεδνιζόνη και ανοσοκατασταλτικούς 
παράγοντες αλλά χωρίς πλασμαφαίρεση). Η δρα-
στηριότητα της νόσου ελέγχθηκε ταχύτερα στην ο-
μάδα που υπεβλήθη σε πλασμαφαίρεση. Τα απο-
τελέσματα αυτής της μελέτης δεν ήταν γενικευμέ-
να. Η πλασμαφαίρεση απέτυχε στο να ελαττώσει 
τα επίπεδα αντισωμάτων περισσότερο από 50% 
σε 3 από 11 ασθενείς σε μια περίοδο 3 εβδομά-
δων. Μια πιο πρόσφατη ανακοίνωση περιέγραψε 
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7 ασθενείς με βαριά ΚΠ μη ελεγχόμενη με υψηλές 
δόσεις γλυκοκορτικοειδών, οι οποίοι υπεβλήθησαν 
σε πλασμαφαίρεση που ακολουθήθηκε από ανο-
σοκατασταλτική θεραπεία για μια μέση διάρκεια 2 
μηνών. Μετά την τελευταία συνεδρία πλασμαφαί-
ρεσης οι ασθενείς έλαβαν υψηλές δόσεις γλυκο-
κορτικοειδών, τα οποία εν συνεχεία ελαττώθηκαν 
σταδιακά. Τέσσερις ασθενείς είχαν πλήρη ύφεση και 
2 είχαν μερική ύφεση. Οι ώσεις ενδοφλέβιας κυ-
κλοφωσφαμίδης ήταν ο πιο αποτελεσματικός ανο-
σοκατασταλτικός παράγοντας7,36. Συμπερασματικά, 
η πλασμαφαίρεση που ακολουθείται αμέσως με-
τά από ανοσοκαταστολή μπορεί να είναι πολύτιμη 
θεραπεία για την ΚΠ που δεν ανταποκρίνεται στη 
συμβατική θεραπεία όπως επίσης και σε ασθενείς 
που εμφανίζονται με βαριά προσβολή.

Η ECP (εξωσωματική φωτοφόρεση) έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε ασθενείς με KΠ όπου απέτυχε η φαρμα-
κευτική θεραπεία. Μέχρι τώρα, καμιά μελέτη δεν 
έχει αναφέρει την ECP σαν θεραπεία πρώτης γραμ-
μής ή μονοθεραπεία. Το 1990 οι Rook και συν. α-
νακοίνωσαν 4 ασθενείς με ΚΠ που έλαβαν θερα-
πεία με γλυκοκορτικοειδή και ανοσοκατασταλτικά 
μαζί με ECP. Και οι 4 ασθενείς εμφάνισαν ανταπό-
κριση στη θεραπεία37. Το 1992 οι Liang και συν. α-
νακοίνωσαν ένα ασθενή με ΚΠ ο οποίος ήταν αν-
θεκτικός σε πολλές θεραπείες και ο οποίος άρχισε 
ECP ενώ λάμβανε ΜΤΧ (20 mg/εβδομάδα), αζαθει-
οπρίνη (100 mg/ημέρα) και πρεδνιζόνη (240 mg/η-
μέρα)38. Μετά από 7 κύκλους ECP, επετεύχθη η μη 
εμφάνιση νέων φλυκταινών. Μια πιο πρόσφατη α-
νακοίνωση από τους Wollina και συν. περιέγραψε 3 
ασθενείς με ΚΠ στους οποίους είχε αποτύχει η θε-
ραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες και οι 
οποίοι εμφάνισαν πλήρη ύφεση όταν τους χορηγή-
θηκε ECP σαν συμπληρωματική θεραπεία39. Στην 
αντιμετώπιση της ΚΠ, η ECP προς το παρόν χρησι-
μοποιείται σε ασθενείς στους οποίους οι συμβατι-
κές μέθοδοι θεραπείας έχουν αποτύχει.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣη ΤΟΥ 
ΠΟΜφΟΛΥΓΩΔΟΥΣ ΠΕΜφΙΓΟΕΙΔΟΥΣ

Tο Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές (ΠΠ) είναι μια 
νόσος που προκύπτει από μια παθολογική ανοσο-
λογική απόκριση (αυτοαντισώματα) και έχει έντονα 
φλεγμονώδη στοιχεία (κυτταρικές διηθήσεις).

Αντίθετα με τη θεραπεία της ΚΠ, η αποτελεσματι-
κή θεραπεία του ΠΠ θα μπορούσε να συμπληρώ-
νεται με αντιφλεγμονώδεις παράγοντες. Πριν γίνει 
μια θεραπευτική επιλογή πρέπει να ληφθούν υπό-
ψιν μεταβλητές που σχετίζονται με τη νόσο (έκταση 
προσβολής και συμπτώματα) και τον ασθενή (ηλι-
κία, άλλα νοσήματα όπως ο διαβήτης, η υπέρταση 
και η φυματίωση). Ο σκοπός της θεραπείας είναι η 
επούλωση των υφισταμένων βλαβών και η πρό-
ληψη εμφάνισης νέων βλαβών. Η εμφάνιση περι-
στασιακά μιας νέας βλάβης δεν καθιστά απαραίτη-
τη την αύξηση της δόσης της θεραπείας.

Τα ισχυρά τοπικά στεροειδή πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψιν και να προτιμώνται στην αντιμετώπι-
ση της εντοπισμένης ή περιορισμένης νόσου, κα-
θώς αυτή η μορφή του ΠΠ ανταποκρίνεται καλά 
σε αυτή τη θεραπεία. Σε μια πρόσφατη μελέτη, η 
θεραπεία με υπερισχυρά τοπικά γλυκοκορτικοει-

δή φάνηκε ότι είναι αποτελεσματική και για το μέ-
τριο και για το βαρύ ΠΠ και υπερείχε της θεραπεί-
ας με από του στόματος κορτικοειδή για εκτεταμέ-
νη νόσο41. Στη μελέτη (σε ένα σύνολο 341 ασθε-
νών), το κύριο τελικό σημείο ήταν η συνολική ε-
πιβίωση. Στους ασθενείς με εκτεταμένο ΠΠ, τα το-
πικά γλυκοκορτικοειδή επέφεραν 43% ελάττωση 
της θνησιμότητας σε 1 έτος σε σύγκριση με ασθε-
νείς που λάμβαναν πρεδνιζόνη 1 mg/kg/ημέρα. Οι 
περισσότεροι ασθενείς με γενικευμένο ΠΠ χρειάζο-
νται συστηματική θεραπεία. Οι πιο συχνά χρησιμο-
ποιούμενοι συστηματικά παράγοντες είναι τα γλυ-
κοκορτικοειδή42,43. Η πρεδνιζόνη είναι το πιο συχνό 
γλυκοκορτικοειδές και είναι επαρκής ως η μόνη θε-
ραπεία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η δό-
ση είναι 0,5-3mg/kg/ημέρα. Αντίθετα με τη θερα-
πεία της ΚΠ, σπανίως απαιτούνται υψηλότερες δό-
σεις πρεδνιζόνης. Κλινική ανταπόκριση επιτυγχά-
νεται συνήθως μέσα σε 1-4 εβδομάδες και εκδη-
λώνεται με επούλωση των υπαρχουσών βλαβών 
και αναστολή του σχηματισμού νέων φλυκταινών. 
Η δόση της πρεδνιζόνης στη συνέχεια ελαττώνεται 
προοδευτικά με μεγάλες μειώσεις (10 mg) αρχικά 
και με μικρότερες εν συνεχεία (2,5-5 mg). Όταν η 
ημερήσια δόση είναι 30-40 mg, επιχειρείται χορή-
γηση μέρα παρά μέρα για να ελαττωθεί η πιθανό-
τητα των μακροχρόνιων παρενεργειών των γλυκο-
κορτικοειδών. Αυτή η αλλαγή συνοδεύεται, συνή-
θως, από ελάττωση της δόσης της δεύτερης ημέρας 
κατά 5-10 mg κάθε 1-2 εβδομάδες. Όταν η δόση 
της δεύτερης ημέρας γίνει μηδενική, μπορεί να ε-
λαττωθεί σταδιακά η δόση της πρώτης ημέρας. Αν 
εμφανιστεί έξαρση της νόσου κατά τη διάρκεια της 
φάσης της προοδευτικής ελάττωσης της δόσης, η 
δόση μπορεί να αυξηθεί κατά 10-20 mg για 2-3 
εβδομάδες και μετά να ελαττωθεί πάλι πιο αργά. 
Σε πολλούς ασθενείς η πρεδνιζόνη μπορεί να δια-
κοπεί πλήρως μετά από 6 μήνες θεραπείας. Η θε-
ραπεία με ώσεις στεροειδών με χορήγηση μεθυλ-
πρεδνιζολόνης ενδοφλεβίως, 0,5-1 g ημερησίως 
για 3 συνεχόμενες ημέρες, έχει υποστηριχτεί για τον 
αρχικό έλεγχο της βαριάς νόσου. Αυτή η θεραπεία 
σπανίως ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του ΠΠ 
σε αντίθεση με την ΚΠ.

Η ανοσοκατασταλτική φαρμακευτική αγωγή εν-
δείκνυται για ασθενείς που χρειάζονται υψηλή δό-
ση συντήρησης των γλυκοκορτικοειδών, για ασθε-
νείς με παρενέργειες των γλυκοκορτικοειδών και για 
αυτούς που η νόσος τους δεν ανταποκρίνεται πλή-
ρως στα γλυκοκορτικοειδή. Στους πιο συχνά χρη-
σιμοποιούμενους παράγοντες συμπεριλαμβάνονται 

η αζαθειοπρίνη44,45, η μυκοφαινολάτη46,47, η κυκλο-
φωσφαμίδη και η μεθοτρεξάτη. Η μυκοφαινολάτη 
είναι αποτελεσματική και σαν μονοθεραπεία και σε 
συνδυασμό με γλυκοκορτικοειδή16,40,47,48. Η αζαθει-
οπρίνη συνήθως χρησιμοποιείται σε δόση 2-3 mg/
kg/ημέρα49. Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί ανά-
λογα με την κλινική ανταπόκριση, τις παρενέργειες 
και τα επίπεδα της μεθυλτρανσφεράσης της θειο-
πουρίνης. Η κυκλοφωσφαμίδη χρησιμοποιείται σε 
δόση 1-2 mg/kg/ημέρα. Η μεθοτρεξάτη έχει βρε-
θεί ότι ήταν αποτελεσματική σε μικρές δόσεις (μέ-
χρι 12,5 mg ανά εβδομάδα) σαν μονοθεραπεία σε 
12 ασθενείς με ΠΠ51. Η χλωραμβουκίλη, 2 mg η-
μερησίως, είχε σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της 
απαιτούμενης ποσότητας γλυκοκορτικοειδών για 
τον έλεγχο 23 περιπτώσεων ΠΠ52. H κυκλοσπορί-
νη Α χρησιμοποιείται σε δόση 6 mg/kg/ημέρα (σε 
δυο ίσες δόσεις)18. Η δόση αυτών των φαρμάκων 
ελαττώνεται μετά την ύφεση και τα φάρμακα τελι-
κά διακόπτονται.

Η πλασμαφαίρεση έχει αναφερθεί ότι είναι α-
ποτελεσματική στην αντιμετώπιση του ΠΠ53,54. 
Χρησιμοποιείται σε βαριές περιπτώσεις σε συνδυ-
ασμό με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Το 1984 οι 
Roujeau και συν. ανακοίνωσαν τις περιπτώσεις 41 
ασθενών με ΠΠ στους οποίους η πλασμαφαίρεση 
είχε σαν αποτέλεσμα εξοικονόμηση στεροειδών.54 
Το 1993 οι Guillaume και συν. δεν κατάφεραν να 
επιβεβαιώσουν το πλεονέκτημα της πλασμαφαί-
ρεσης επιπρόσθετα στα κορτικοειδή σε σύγκριση 
με μόνα τα κορτικοειδή55. Μια αντιδραστική αύ-
ξηση του τίτλου των αυτοαντισωμάτων συμβαίνει 
συχνά μετά την πλασμαφαίρεση. Συνεπώς, η δια-
δικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυα-
σμό με ανοσοκατασταλτική -κυτταροτοξική θερα-
πεία (πχ. κυκλοφωσφαμίδη). Η διαδικασία παρό-
λα αυτά είναι ακριβή, χρονοβόρος και προσωρινά 
μόνο ευεργετική.

Η υψηλής δόσης ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη IgG 
(IVIg) είναι πολύ αποτελεσματική σε επιλεγμένες πε-
ριπτώσεις56. Χορηγείται σε δόση 2 g/kg σε ένα κύ-
κλο 3-5 ισόποσα διαιρεμένων ημερήσιων δόσεων. 
Οι ασθενείς συνήθως λαμβάνουν 2-4 κύκλους (έ-
ναν κάθε 3-4 εβδομάδες) αρχικά και 1-2 κύκλους 
αν η νόσος τους υποτροπιάσει. Αυτή η θεραπεία 
είναι εξαιρετικά ακριβή και θα πρέπει να φυλάσσε-
ται για ανθεκτικές περιπτώσεις. Δεδομένα από μια 
πρόσφατη ανασκόπηση 4 ανοικτών μη ελεγχόμε-
νων μελετών έδειξαν ότι η IVIg ήταν κλινικά ευερ-
γετική σε 12 από 17 ασθενείς (70%)56. Μια ελάχι-
στη δόση 2 g/kg ανά κύκλο με μηνιαία μεσοδια-
στήματα για 3 μήνες ή και περισσότερο είναι η πιο 
συχνή προσέγγιση.

Η δαψόνη ή σουλφαπυριδίνη έχει χρησιμοποιη-
θεί με ήπια ή μέτρια ανταπόκριση σε ένα σύνολο 
101 περιπτώσεων57,58. Η θεραπεία με δαψόνη αρ-
χίζει συνήθως με 50 mg ημερησίως και αυξάνεται 
κατά 50 mg κάθε εβδομάδα μέχρι να επιτευχθεί 
ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Οι τετρακυκλίνες ή η ερυθρομυκίνη με ή χωρίς 
νιασιναμίδη3,99 έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματι-
κά. Οι αρχικές αναφορές περιστατικών έδειχναν μέ-
τρια ευεργετική επίδραση της τετρακυκλίνης με ή 
χωρίς νιασιναμίδη. Σε μια μελέτη, η αποτελεσμα-

Συμπερασματικά, η κυκλοσπορίνη 
δε φαίνεται να είναι αποτελεσματική 

σαν μονοθεραπεία αλλά μπορεί 
να είναι ευεργετική όταν 

χρησιμοποιείται σαν προσθήκη 
στην αγωγή με γλυκοκορτικοειδή 
κατά τη μακροπρόθεσμη θεραπεία 

συντήρησης της ΚΠ.
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τικότητα του συνδυασμού τετρακυκλίνης με νιασι-
ναμίδη συγκρίθηκε με την αποτελεσματικότητα της 
πρεδνιζόνης για την αντιμετώπιση του γενικευμένου 
ΠΠ60. Ο συνδυασμός των 2 φαρμάκων ήταν εξίσου 
αποτελεσματικός με την πρεδνιζόνη. Η τετρακυκλί-
νη χορηγείται σε δόση 500 mg 4 φορές ημερησί-
ως και η νιασιναμίδη σε δόση 500 mg 3 φορές η-
μερησίως. Η μινοκυκλίνη, 100 mg ή η δοξυκυκλί-
νη, 100 mg, δυο φορές την ημέρα, θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν αντί της τετρακυκλίνης. Η χρή-
ση τετρακυκλίνης και νιασιναμίδης μπορεί να ενδεί-
κνυται σε δύο καταστάσεις. Σε ήπιες περιπτώσεις, ο 
συνδυασμός μόνος μπορεί να οδηγήσει σε κλινική 
ύφεση χωρίς τη χρήση κορτικοστεροειδών. Σε πιο 
εκτεταμένες περιπτώσεις, η προσθήκη αυτού του 
συνδυασμού στην πρεδνιζόνη μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσμα εξοικονόμηση στεροειδών.

Μια πρόσφατη ανακοίνωση περιείχε μια ανασκό-
πηση της βιβλιογραφίας και συζήτηση των στοιχεί-
ων για την αντιμετώπιση του ΠΠ από 6 τυχαιοποι-
ημένες ελεγχόμενες μελέτες που συμπεριελάμβα-
ναν 293 ασθενείς61. Οι συγγραφείς δεν μπορούσαν 
να εξάγουν κάποια ισχυρή σύσταση από τις διαθέ-
σιμες ενδείξεις. Έχει ανακοινωθεί μια προσπάθεια 
δημιουργίας κατευθυντήριων οδηγιών για την αντι-
μετώπιση του ΠΠ46,61,62. Στις προτεινόμενες κατευ-
θυντήριες οδηγίες τα κορτικοστεροειδή συστηματι-
κά είναι η καλύτερα τεκμηριωμένη θεραπεία61. Θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα ισχυρά τοπικά 
στεροειδή για τον εντοπισμένο, και με βάση τις πιο 
πρόσφατες ενδείξεις, για το γενικευμένο ΠΠ. Για την 
ήπια ως μέτρια νόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψιν 
οι τετρακυκλίνες και η νιασιναμίδη. Συνεστήθη να 
μην χρησιμοποιούνται σαν ρουτίνα οι ανοσοκατα-
σταλτικοί παράγοντες, αλλά να λαμβάνονται υπό-
ψιν αν η δόση των γλυκοκορτικοειδών δε μπορεί 
να ελαττωθεί σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Ο καλύτε-
ρα τεκμηριωμένος παράγοντας είναι η αζαθειοπρί-
νη, ακολουθούμενη από τη μεθοτρεξάτη.
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η πλασμαφαίρεση που ακολουθείται 
αμέσως μετά από ανοσοκαταστολή 
μπορεί να είναι πολύτιμη θεραπεία 
για την ΚΠ που δεν ανταποκρίνεται 

στη συμβατική θεραπεία όπως επίσης 
και σε ασθενείς που εμφανίζονται 

με βαριά προσβολή.
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