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Κυκλοσπορίνη

Κυκλοσπορίνη είναι ένα κοντό πεπτίδιο 
που προέρχεται από μύκητες του εδάφους 
Tolipocladium ίnflatum Gams. δεσμεύεται με 
μια ενδοκυτταρική ανοσοφιλίνη-κυκλοφιλίνη 
σχηματίζοντας ένα σύμπλεγμα το οποίο α-
ναστέλλει τη δραστηριότητα του ενζύμου 
calcineurin phosphatase. H καλσινευρίνη ενερ-
γοποιεί τον παράγοντα μεταγραφής - ατομικό 
παραγόντα ενεργοποίησης των Τ κυττάρων 
(ΝΦΑΤ), o oποίος ρυθμίζει τη μεταγραφή ενός 
αριθμού κυτοκινών, ιδιαίτερα της ιντερλευκί-
νης-2(IL-2). Η IL-2 φέρεται ως μεγαλύτερος 
δραστικός παράγοντας στα Τ κύτταρα . Ως 
συνέπεια, η αναστολή παραγωγής της μπλοκά-
ρει την ενεργοποίηση των Τ-helper κυττάρων, 
των Τ-regulatory κυττάρων, των natural killer 
κυττάρων και μονοκυττάρων. Η κυκλοσπορίνη 
επίσης αναστέλλει την απελευθέρωση της 
ισταμίνης  από τα μαστοκύτταρα και ρυθμί-
ζει διάφορα κυτταρικά μόρια προσκόλλησης 
προσθέτοντας μια χαρακτηριστική αντιφλεγμο-
νώδη δράση. επιπρόσθετα έχει ανασταλτική 
επίδραση στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα 
όπως αυτά του Langerhans  και τα δενδριτικά 
κύτταρα τα οποία είναι οι κύριοι παράγοντες 
ενεργοποίησης των Τ κυττάρων. 
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O μηχανισμός δράσης 
κυκλοσπορίνης  
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Τρόπος χορήγησης

•  Δοσολογία: 2,5mg/kg/ημ., για 2 
εβδομάδες.

•  Επί μη ανταπόκρισης, αύξηση της 
δόσης κατά 0,5mg/kg κάθε 2 ε-
βδομάδες, μέχρι ανώτερης δόσης 
5mg/kg/ημ.

•  χορήγηση της αποτελεσματικής 
δόσης για 3 μήνες.

•  Σταδιακή μείωση μέχρι διακο-
πής.

•  Σε πιθανή υποτροπή, επαναχορή-
γηση της προηγούμενης αποτελε-
σματικής δόσης.

•  Πρακτικά, οι περισσότεροι ασθε-
νείς ρυθμίζονται με μία δόση των 
200mg ημερησίως (100 το πρωί 
- 100 το βράδυ). 

Έλεγχοι
•  Κρεατινίνη ορού (τον πρώτο μή -

να δύο φορές και μετά μία φορά 
το μήνα)

 •  Πίεση (τον πρώτο μήνα δύο φορές 
και μετά μία φορά το μήνα)
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Kριτήρια Συμμετοχής

Ως κατάλληλοι για τη μελέτη θεω-
ρήθηκαν:
•  Ασθενείς πάνω από 18 χρονών
•  Πάσχοντες από μέτρια έως σοβαρή 

χρόνια κατά πλάκας ψωρίαση στους 
οποίους ορίστηκε ως κατώτατο PASI 
score αυτό του 8.

•  Ασθενείς με φτωχή απάντηση σε 
τοπικές θεραπείες, όπως: κορτικο-
στεροειδή, καλτσιποτριόλη, διθρα-
νόλη και UVB θεραπεία.

•  Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 
έπρεπε να λαμβάνουν αντισυλ-
λήπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια 
της μελέτης.

•  Ζητήθηκε στους ασθενείς να δι-
ακόψουν όλες τις θεραπείες για 
τουλάχιστον 3 εβδομάδες.

Κριτήρια αποκλεισμού

• Ιστορικό κακοήθειας
• Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία
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Σχέδιο μελέτης
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Πρόκειται για μια ανοικτή τυχαιοποιημένη μελέτη η οποία δι-
ήρκεσε 12 μήνες παρακολουθώντας δυο ομάδες ασθενών σε 
δυο φάσεις θεραπείας.

Η πρώτη φάση διήρκεσε 3 μήνες και κατά τη διάρκεια αυτή 
όλοι οι ασθενείς λάμβαναν κυκλοσπορίνης σε δόσεις 2,5-2,7 
mg/kg/ημέρα.

Σε περίπτωση που η μείωση του PASI score από τη βασική τιμή 
έως το τέλος των 3 πρώτων εβδομάδων της θεραπείας ήταν 
λιγότερο από 30%, η δόση της κυκλοποίησης αυξανόταν σε 
βαθμό 0,5-1mg/kg/ημέρα κάθε δυο εβδομάδες έως ανώτατη 
τιμή 5mg/kg/ημέρα.

Μόνο οι ασθενείς οι οποίοι έως το τέλος της πρώτης φάσης 
εμφάνισαν μεγαλύτερη από 50% μείωση της αρχικής τιμής του 
PASI score μπορούσαν να περάσουν στη δεύτερη φάση, η οποία 
διήρκεσε για επιπλέον 9 μήνες.

3 weeks

3 months

Washoyt Period
51 patients

Patients assignment
to two groups on 1:1

Treatment Phase 1
All 51 patients

Administration of
2,5-5mg/kg CyA

daily

Group A
21 patients
following 

intermittent
CyA use

Group B
24 Patients
following 

continuous
CyA use

Treatment Phase 2

Three patients unable to achieve 
50% reduction of baseline PASI

3 patients 
non-compliant
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Παρακολούθηση ασθενών

•  Αρχικά προγραμματίστηκαν έλεγχοι κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου θεραπείας και μετά 1 
φορά το μήνα μέχρι  υποτροπής. Ο έλεγχος αφορούσε σε 2 κυρίως εξετάσεις: κρεατινίνη αίματος και μέτρηση 
αρτηριακής πίεσης.

•  H αρτηριακή πίεση έπρεπε να μετρηθεί στις 2, 4, 6 εβδομάδες και η κρεατινίνη αίματος αρχικά καθε 2 εβδομάδες 
για τους πρώτους δυο μήνες και μετά 1 φορά το μήνα, τα λιπίδια και Mg αίματος –κάθε 6 μήνες.

•  PASI score και DLQI. To πρώτο εκφράζει τη βαρύτητα και την έκταση της ψωρίασης και το δεύτερο την ποιότητα 
ζωής των ασθενών με ψωρίαση. Και οι δυο αυτοί δείκτες μετρήθηκαν στην αρχή και στο τέλος κάθε φάσης 
(στις 12 εβδομάδες, στον 1 χρόνο,  πριν και κατά τη διάρκεια κάθε επαναληπτικού κύκλου).

•  Ως υποχώρηση των συμπτωμάτων προσδιορίστηκε PASI 50%,75% και 90% σε σύγκριση με τις  τιμές του προ 
της θεραπείας.

•  Υποτροπή της πάθησης ορίστηκε η περίπτωση που ο γιατρός και ο ασθενής χρειάζονταν μεγαλύτερες δόσεις 
κυκλοσπορίνης για κάθαρση της ψωρίασης.

Δοσολογία 
και Αποτελέσματα

•  Η επικρατούσα δόση στους ασθενείς 
της ομάδας Α ήταν 3 (2,5-3,8)mg/kg/
ημέρα ενώ η επικρατούσα αποτελε-
σματική δόση της κυκλοσπορίνης στους 
ασθενείς ομάδας Β ήταν 1,8 (0,7-3)mg/
kg/ημέρα.

•  Στο τέλος του πρώτου χρόνου, 7 από 
21 (33%) ασθενείς της ομάδας Α έλα-
βαν μόνο 12 εβδομάδες θεραπεία με 
CyA,9 (43%) -2 κύκλους θεραπείας 
(ένας κύκλος-3 μήνες) και 5 ασθενείς 
(24%) χρειάστηκαν 3 κύκλους.
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Kλινικά  χαρακτηριστικά

Characteristic Group A (n=21) Group b (n=25)

Age, years
Mean
Range

40
18-73

51
18-75

Sex
Males
Females

15 (62,5)
9 (37,5)

12 (50)
12 (50)

Duration of psoriasis
symptomsyears
Mean
Range

15
15-40

12
1-41

Mean PASI score
Mean total DLQI score
Medication

10,2
9,5
3

10,12
9
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Συμπεράσματα Ι

•   Πάνω από τους μισούς ασθενείς εμφάνισαν 50% μείωση της αρχικής τιμής του PASI.
•  78% των ασθενών εμφάνισαν PASI-75 με τους ασθενείς της συνεχούς αγωγής να παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

βελτίωση (92% έναντι 62%).
•  Ικανοποιητική κλινική βελτίωση και διατήρηση του αποτελέσματος με δόση 3mg/kg/ημέρα.
•  Η δόση της κυκλοσπορίνης 1,8 (0,7-3)mg/kg/ημέρα στην ομάδα Β έδειξε μεγαλύτερη βελτίωση του PASI 

σε σύγκριση με την ομάδα α.
•  Η διακοπτόμενη θεραπεία βραχείας διάρκειας ήταν λιγότερο αποτελεσματική από τη συνεχή θεραπεία κυ-

κλοσπορίνης μακράς διάρκειας.

Συμπεράσματα ΙΙ

•  Αξιοσημείωτη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών και στους δυο τρό-
πους χορήγησης κυκλοσπορίνης.

•  Καλή ανεκτικότητα της κυκλοσπορίνης 
από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια του 
πρώτου χρόνου.

•  Δε χρειάστηκε διακοπή της θεραπείας 
λόγω διαφόρων αντιδράσεων. Περίπου 
10% των ασθενών παρουσίασε αύξηση 
Cr αίματος, ένα ποσοστό σχεδόν ίδιο 
με αυτό που παρατηρείται στη μελέτη 
PISCES.

•  Οι επιπλοκές από τη χορήγηση υκλοσπορί-

νης είναι λιγότερο συχνές κατά τη διάρκεια 
της φάσης συντήρησης σε σχέση με αυτές 
στη φάση εφόδου της θεραπείας.

•  Συμπερασματικά χορήγηση των χαμη  λών 
δόσεων κυκλοσπορίνης μακράς διάρκει-
ας φαίνεται να είναι προτιμότερη από το 
διακοπτόμενο βραχείας θεραπείας για 
ένα συγκεκριμένο αριθμό ασθενών για 
μια περίοδο 1 έτους, από τη στιγμή που 
αυτός ο τρόπος προσφέρει μεγαλύτερο 
ποσοστό βελτίωσης PASI.
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Βελτίωση του PASI score 

από θεραπεία με κυκλοσπορίνη

Treatment period Overall Group Α Group B

12 Weeks PASI 50
PASI 75
PASI 90

45/48 (94%)
31/48 (65%)
14/48 (29%)

12 months PASI 50
PASI 75
PASI 90

43/45 (96%)
35/45 (78%)
18/45 (40%)

20/21 (95%)
13/21 (62%)
4/21 (19%)

23/24 (96%)
22/24 (92%)
14/24 (58%)
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