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Λεμφωματοειδής Βλατίδωση

ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ειδικευόμενος Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»

Ορισμός-επιδημιολογία
Η λεμφωματοειδής βλατίδωση είναι ένα ασυ-

μπτωματικό, χρόνιο, αυτοϊώμενο, πολύμορφο ε-
ξάνθημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από υποτρο-
πιάζουσες εκθύσεις πολυάριθμων βλαβών, οι ο-
ποίες αποδράμουν αυτόματα, με ιστολογικούς 
χαρακτήρες οι οποίοι είναι ενδεικτικοί κυτταρι-
κής ατυπίας. Είναι ένα χαμηλής κακοήθειας αυ-
τοπεριοριζόμενο Τ-λέμφωμα με μικρό, αλλά υ-
παρκτό κίνδυνο εξέλιξης σε κακοήθεια.

Η συχνότητα είναι 1,2-1,9 ασθενείς ανά εκα-
τομμύριο πληθυσμού. Η λεμφωματοειδής βλατί-
δωση μπορεί να έχει έναρξη σε οποιαδήποτε η-
λικία, αλλά συνήθως η μέση ηλικία έναρξης είναι 
τα 40 έτη, ενώ η συχνότητα με την οποία προ-
σβάλλονται τα δύο φύλα είναι ίση.

Αιτιολογία
Η βλάβη περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον 

Μacaulay το 1968. Η αιτιολογία της νόσου είναι 
άγνωστη. Θεωρείται ότι πρόκειται για ένα λέμφω-
μα χαμηλής κακοήθειας, που βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο των μηχανισμών του ξενιστή, ή για γνή-
σιο ψευδολέμφωμα που αφορά τα Τ-βοηθητικά 
λεμφοκύτταρα, χωρίς συστηματική συμμετοχή. 
Η περιστασιακή εξέλιξη προς νόσο Hodgkin ή 
δερματικό Τ-λέμφωμα πιθανολογούν ότι πρόκει-
ται για ένα χαμηλής κακοήθειας λέμφωμα, το ο-
ποίο προκαλείται από χρόνιο αντιγονικό ερεθι-
σμό, ενώ η χαμηλή συχνότητα εξέλιξης υποδη-
λώνει ότι πρόκειται για ψευδολέμφωμα. 

Η λεμφωματοειδής βλατίδωση ανήκει στο φά-
σμα των πρωτοπαθών δερματικών Κi-1+ λεμφο-
ϋπερπλαστικών διαταραχών, που περιλαμβάνει 
την υφέσιμη άτυπη ιστιοκυττάρωση, το λέμφωμα 
Hodgkin, την ψευδο-Hodgkin νόσο του δέρματος 
και το μεγαλοκυτταρικό Κi-1+ λέμφωμα.

Κλινική εικόνα
Η νόσος είναι συνήθως ασυμπτωματική. 

Μερικές φορές οι βλάβες είναι κνησμώδεις, ευ-
αίσθητες ή επώδυνες. Δεν αναφέρεται συνήθως 
ιστορικό ανορεξίας, απώλειας βάρους, πυρετού 
ή εφίδρωσης. Αν αναφέρονται τα παραπάνω συ-
μπτώματα, θα ήταν απαραίτητη η διερεύνηση 
για συστηματικό λέμφωμα. Οι βλάβες στο δέρ-
μα είναι βλατίδες και οζίδια, με διάμετρο 2-5 
mm, τα οποία αρχικά είναι λίγα και αιμορραγι-
κά, στη συνέχεια γίνονται υπερκερατωσικά, ενώ 
μπορεί να εμφανιστεί νέκρωση, έλκωση και εφελ-
κιδοποίηση. Η εξέλιξη των βλαβών γίνεται εντός 
2-8 εβδομάδων. 

Οι βλάβες μπορεί να είναι λίγες έως αρκετές 
εκατοντάδες, διατεταγμένες τυχαία ή κατά ομά-
δες, εμφανίζονται κατά σωρούς από υποτροπιά-

ζουσες, αυτοϊώμενες εκθύσεις, κυρίως στον κορ-
μό και τα άκρα και σπανιότερα στο βλεννογόνο 
του στόματος και των γεννητικών οργάνων. 

Οι βλάβες, οι οποίες εξελίσσονται σε νέκρω-
ση ή έλκωση, καταλείπουν ατροφικές, υπο- ή 
υπερ-χρωματικές ουλές, ενώ οι υπόλοιπες μπο-
ρούν να υποχωρήσουν αυτόματα οποιαδήποτε 
στιγμή της εξέλιξής τους.

Διάγνωση
Η διάγνωση των βλαβών βασίζεται στην τυπι-

κή ιστολογική εικόνα και στην απουσία συστη-
ματικής συμμετοχής, όπως προκύπτει από το ι-
στορικό και την κλινική εξέταση. 

Η λήψη βιοψίας μπορεί να είναι απαραίτητη 
για να αποκλειστεί βλαστική εξαλλαγή, ιδίως με 
ανάπτυξη όγκου.

Διαφορική διάγνωση
Η διαφορική διάγνωση μπορεί να γίνει από:
 Οξεία λειχηνοειδή πιτυρίαση, η οποία έχει παρό-• 
μοια κλινική εικόνα χωρίς ιστολογική ατυπία.
 Λέμφωμα του δέρματος, τύπου Hodgkin ή • 
non-Hodgkin, το οποίο είναι κλινικά εξελικτι-

κό και ιστολογικά κακόηθες.
 Μεγαλοκυτταρικό αναπλαστικό T-λέμφωμα.• 
Βλατιδώδη σπογγοειδή μυκητίαση.• 
Βλατιδώδες φαρμακευτικό εξάνθημα.• 
Ιογενές εξάνθημα.• 
Ψώρα.• 
Υφέσιμη άτυπη ιστιοκυττάρωση.• 

Εργαστηριακές εξετάσεις
Ιστοπαθολογικά, η εικόνα την οποία παρου-

σιάζει η νόσος είναι επιπολής ή εν τω βάθει πε-
ριαγγειακή ή διάμεση, μικτή κυτταρική διήθη-
ση, σφηνοειδούς σχήματος. Στην επιδερμίδα 
υπάρχει εστιακή σπογγίωση, ήπια εξωκύτωση, 
νεκρωτικά κερατινοκύτταρα, νέκρωση ή έλκω-
ση και πολύ συχνά ανευρίσκονται εξαγγειωμέ-
να ερυθροκύτταρα.

Στο 10% υπάρχει λεμφοκυτταρική αγγειΐτιδα 
των μικρών αγγείων.

Κυτταρολογικά, το 50% της διήθησης μπορεί 
να αποτελούν άτυπα κύτταρα. Ιστολογικά ανευ-
ρίσκονται δύο τύποι κυττάρων: o τύπος Α, στον 
οποίο υπάρχουν μεγάλα άτυπα λεμφοκύτταρα 
που μοιάζουν με ιστιοκύτταρα, με εγκεφαλοει-

Εικόνες 1-8. Λεμφω
ματοειδής βλα τίδω
σηκλι νική εικόνα βλα
βών.
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δείς πυρήνες, άφθονο κυτταρόπλασμα, μερικές 
φορές διπλό πυρήνα και κύτταρα τύπου Reed-
Sternberg, τα οποία μοιάζουν με τα κύτταρα της 
νόσου Hodgkin, και ο τύπος Β, όπου υπάρχουν 
μικρότερα άτυπα λεμφοκύτταρα με εγκεφαλοει-
δείς πυρήνες, επιδερμοτροπισμό και περιστασι-
ακές μιτώσεις, τα οποία μοιάζουν με τα κύττα-
ρα της σπογγοειδούς μυκητίασης.

Πρόγνωση
Η πορεία του εξανθήματος μπορεί να είναι 

χρόνια, με χαμηλή πιθανότητα κακοήθους ε-
ξαλλαγής. Το εξάνθημα μπορεί, μερικές φορές, 

να υποχωρήσει εντός 3 εβδομάδων ή μπορεί 
να συνεχίζεται επί δεκαετίες. Στο 10-20% των 
ασθενών, η λεμφωματοειδής βλατίδωση μπο-
ρεί να προηγείται, να συμπίπτει ή να ακολουθεί 
κάποιον άλλο τύπο λεμφώματος, όπως σπογγο-
ειδή μυκητίαση, νόσο Hodgkin ή CD30+ μεγα-
λοκυτταρικό λέμφωμα.

Θεραπεία
Η θεραπεία αποτελείται από τοπικούς ή συ-

στηματικούς παράγοντες, αλλά κανένας δεν έχει 
αποδειχθεί σταθερά αποτελεσματικός.

Στους τοπικούς παράγοντες, περιλαμβάνονται 

τα κορτικοστεροειδή και η καρμουστίνη (BCNU). 
Ακτινοθεραπεία με δέσμη ηλεκτρονίων έχει επί-
σης χρησιμοποιηθεί.

Ακόμη, η PUVA μπορεί να ελέγξει τη νόσο, αλ-
λά δεν επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση. 
Οι τετρακυκλίνες, οι σουλφόνες, τα συστηματικά 
κορτικοστεροειδή, όπως επίσης και η ακυκλοβί-
ρη έχουν αναφερθεί ότι είναι αποτελεσματικά. 
Τέλος, έχουν χρησιμοποιηθεί συστηματικοί πα-
ραγόντες, όπως η μεθοτρεξάτη, η χλωραμβουκί-
λη, η κυκλοφωσφαμίδη, η κυκλοσπορίνη, τα ρε-
τινοειδή και η ιντερφερόνη α-2b, αλλά κανένας 
από αυτούς δεν πέτυχε μόνιμη ύφεση.

Ορισμός και επιδημιολογία
Η ατοπική δερματίτιδα είναι χρόνια κνησμώδης δερματοπάθεια με υπο-

τροπιάζουσα πορεία και αποτελεί μέρος του ατοπικού συνδρόμου. Είναι 
μια από τις συνηθέστερες δερματοπάθειες με επικράτηση μέχρι 20% και 
η επίπτωσή της αυξάνει. Η μεγαλύτερη επίπτωση παρατηρείται στα παι-
διά. Άλλες κλινικές εκδηλώσεις ατοπίας είναι η αλλεργική ρινίτιδα (πυρε-
τός των χόρτων), το άσθμα, γαστρεντερικές αλλεργίες και η αλλεργική ε-
πιπεφυκίτιδα. Σχετικές διαταραχές περιλαμβάνουν την αναφυλαξία, την 
κνίδωση και το δυσιδρωσικό έκζεμα. Η νόσος έχει περίπλοκο γενετικό υ-
πόβαθρο με εμπλοκή πολλαπλών γονιδίων. Όταν και οι 2 γονείς έχουν α-
τοπική δερματίτιδα, η επικράτηση στα παιδιά είναι 81%. Όταν ο ένας γο-
νέας έχει ατοπική δερματίτιδα, η επικράτηση στα παιδιά είναι 56%.

Αιτιολογία
Η αιτιολογία της νόσου είναι ανοσολογικής αρχής. Αναγνωρίζονται από 

τον οργανισμό ως αλλεργιογόνες, ουσίες που είναι κοινές στο περιβάλλον 
και πυροδοτούν την παραγωγή φλεγμονωδών μορίων, υπεύθυνων για την 
εκδήλωση της νόσου. Μια μείζων ανοσολογική ανωμαλία είναι η λοξο-
δρόμηση των κυττάρων Τh0 προς το Th2 μετά από πρόκληση με αλλερ-
γιογόνο. Τα κύτταρα αυτά, μέσω του ειδικού προφίλ έκκρισης κυτοκίνης, 
κάνουν τα κύτταρα Β να παράγουν ειδική για το αλλεργιογόνο IgE.

Παραδείγματα από συχνά αλλεργιογόνα αποτελούν η ξηρότητα του 
δέρματος, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες (ζέστη και κρύο), τα μάλλινα 
και τα συνθετικά υφάσματα, η εφίδρωση, το σαπούνι, τα απορρυπαντι-
κά, καθώς και η σκόνη. Καταλήγοντας, συμπεραίνουμε ότι τα ακριβή αί-
τια της πάθησης δεν είναι πλήρως κατανοητά. Μπορούμε όμως να θεω-
ρήσουμε ότι η χρόνια ατοπική δερματίτιδα είναι ένας συνδυασμός αλλη-
λεπιδράσεων μεταξύ:

 Διαταραγμένης λειτουργίας του φραγμού του δέρματος,• 
Ανοσολογικών παραγόντων,• 
Περιβαλλοντικών παραγόντων και• 
Γενετικής προδιάθεσης.• 

Κλινικά χαρακτηριστικά
Η ατοπική δερματίτιδα είναι κνησμώδης, φλεγμονώδης δερματοπάθεια, 

που αρχίζει συνήθως κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Περιλαμβάνει 3 φά-
σεις: Τη βρεφική, την παιδική και την ενήλικη φάση. 

Η βρεφική φάση, που αρχίζει συνήθως κατά τον 3ο μήνα, χαρακτηρί-

ζεται από ξηρές περιοχές με λέπια στις παρειές και το πηγούνι, που αφή-
νουν απρόσβλητη την περιστοματική και παραρρινική περιοχή. Βαριές 
περιπτώσεις εμφανίζουν γενικευμένη εμφάνιση βλατίδων, ερυθρότητα, 
κυστίδια, εσχάρες.

Η παιδική φάση χαρακτηρίζεται από φλεγμονή σε περιοχές πτυχών, με 
αποχρωματισμό και τα πρώτα στοιχεία λειχηνοποίησης.

Η ενήλικη φάση, τέλος, χαρακτηρίζεται από φλεγμονή πτυχών, δερμα-
τίτιδα, φλεγμονή γύρω από τα μάτια και λειχηνοποίηση της πρωκτογεν-
νητικής περιοχής. Την όλη κατάσταση μπορεί να επιβαρύνουν και κάποιοι 
παράγοντες όπως: το ξηρό και κνησμώδες δέρμα, εκτεταμένη δερματί-
τιδα, συνυπάρχουσα αλλεργική ρινίτιδα, οικογενειακό ιστορικό ατοπικής 
δερματίτιδας, άσθμα, μικρή ηλικία έναρξης και θήλυ φύλο.

Διάγνωση
Τα άτομα με ατοπική δερματίτιδα πάσχουν συχνά από τροφικές αλλερ-

γίες, κνίδωση, είναι πιο ευαίσθητα σε λοιμώξεις από σταφυλόκοκκο, ιούς, 
ενώ θετικά μπορεί να είναι τα RAST test για ακάρεα, οικιακή σκόνη, γύρη, 
τρίχωμα κατοικιδίων και μούχλα. Επίσης, μπορεί να αναζητηθεί η ύπαρ-
ξη ειδικών ως προς το αλλεργιογόνο αντισωμάτων IgE.

Τελικά όμως, η διάγνωση πραγματοποιείται κυρίως από κλινικά κριτή-
ρια, όπως κνησμός, η λειχηνοποίηση των πτυχών, χρόνια υποτροπιάζου-
σα πορεία, αλλά και προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό ατοπίας.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, κάποια δευτερεύοντα κριτήρια, όπως 
τροφική δυσανεξία σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, τάση ανάπτυξης 
δερματικών μολύνσεων κλπ μπορεί να αποτελούν επιπλέον διαγνωστικά 
κριτήρια για την επιβεβαίωση της ατοπικής δερματίτιδας.

Διαφορική διάγνωση
Επειδή οι βλάβες στην ατοπική δερματίτιδα μπορούν να λάβουν δια-

φορετικές μορφές, πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την περίπτω-
ση της κνησμώδους σμηγματορροϊκής δερματίτιδας, ψωρίασης, αλλά και 
νευροδερματίτιδας. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε διάφορα συστηματι-
κά νοσήματα, όπως θυρεοειδοπάθειες, κακοήθειες αλλά και ηπατοπάθει-
ες, που συχνά προκαλούν φαινόμενα κνησμού.

Θεραπεία
Για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας μπορούν να εφαρμοστούν 

γενικές, αλλά και πιο ειδικές θεραπευτικές οδηγίες. Στη συγκεκριμένη ανα-

Ατοπική Δερματίτιδα
ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

Ειδικευόμενη Δερματολόγος νοσοκομείου Ευαγγελισμός
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φορά, η θεραπευτική αντιμετώπιση εστιάζεται στη χρήση της κυκλοσπο-
ρίνης, μιας θεραπείας που βρίσκει κυρίως εφαρμογή σε βαριές καταστά-
σεις ατοπικής δερματίτιδας.

Κάνοντας μια μικρή αναφορά στις άλλες θεραπείες, μπορούμε να ε-
φαρμόσουμε:

 εξάλειψη των ερεθιστικών παραγόντων, όπως τρόφιμα, ερεθιστικά, • 
στρες,
 δίαιτες, κυρίως με σύσταση για την αποφυγή γάλακτος και ασπραδιών • 
του αυγού,
 τοπικές θεραπείες με τοπικά αντιισταμινικά, τοπικά στεροειδή, υγρά πε-• 
ριτυλίγματα,
 συστηματικές θεραπείες πχ αντιισταμινικά, αντιβιοτικά, αλλά και το φάρ-• 
μακο αναφοράς μας ,την κυκλοσπορίνη,
 εναλλακτικές και πειραματικές θεραπείες, όπως λιπαρά οξέα, κινέζικα • 
βότανα, απευαισθητοποίηση με αλλεργιογόνο.
Κατόπιν αυτής της μικρής αναφοράς γενικά στη θεραπεία της ατοπι-

κής δερματίτιδας μπορούμε να εστιάσουμε στη χρήση της κυκλοσπορί-
νης. Η κυκλοσπορίνη είναι ένα ισχυρό ανοσοκατασταλτικό που εμποδί-
ζει την κυτταρική ανοσία, κυρίως με τη δράση της στα T-helper κύτταρα. 
Έχει χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση της βαριάς ατοπικής δερματίτιδας 
σε παιδιά και νέους και έχει αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματική. Η βασι-
κή απεκκριτική της πορεία πραγματοποιείται από τις ηπατικές οδούς και 
μόνο 6% από τα νεφρά. Επειδή η κυκλοσπορίνη μπορεί να παρουσιάσει 
αρκετές αντενδείξεις, προτείνεται η χρήση της σε βαριές περιπτώσεις α-
τοπικής δερματίτιδας και κανένα πρωτόκολλο δεν αναφέρει τη χρήση της 
σε ασθενείς νεότερους από 2 ετών.

Επίσης, η χρήση της πρέπει να αποφεύγεται ολοσχερώς σε ασθενείς με 
ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση, κακοήθεια στο παρόν ή στο 
παρελθόν, επιληψία και καταστάσεις ανοσοκαταστολής.

Ακόμη, απαγορεύεται η χρήση της κατά την εγκυμοσύνη, στους εξαρ-
τημένους από αλκοόλ και ναρκωτικά, αλλά και σε αυτούς που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να ελέγχονται ιατρικά σε τακτικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κυκλοσπορίνη, πρέπει να υπάρχει 
παράλληλα η υποστήριξη με τοπικές θεραπείες, αλλά όχι με φωτοθερα-

πεία, γιατί μπορεί το γεγονός αυτό να αποτελέσει προδιάθεση κακοήθει-
ας του δέρματος. Η συνιστώμενη δοσολογία έναρξης της θεραπείας είναι 
2,5mg/kg/μέρα και μπορεί να χορηγείται σε 2 δόσεις. Η δόση μπορεί να 
αυξάνεται κατά 1mg/kg/μέρα κάθε 2 εβδομάδες σε ένα μέγιστο 5mg/kg/
μέρα. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριάς ατοπικής δερματίτιδας, μπο-
ρούμε να κάνουμε έναρξη κατευθείαν με 5mg/kg/μέρα.

Γενικά, αν μετά από 8 εβδομάδες δεν υπάρχει ανταπόκριση, η κυκλο-
σπορίνη πρέπει να διακόπτεται.

Οι συνήθεις δόσεις με τις οποίες παρατηρείται ύφεση της νόσου είναι 3-
4mg/kg/μέρα και η διάρκεια θεραπείας πρέπει να κυμαίνεται γύρω στους 
6 μήνες. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται αιμα-
τολογικά σε σχέση με τη νεφρική τους λειτουργία.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν αντενδείξεις και με τη νεφρική και η-
πατική λειτουργία κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η κυκλοσπορίνη πρέ-
πει αρχικά να μειωθεί κατά 25% και αν αυτές παραμείνουν και μετά την 
εβδομάδα επιπλέον 25%. Πιο ήπιες αντενδείξεις μπορεί να εμφανιστούν 
και αυτές περιλαμβάνουν υπερλιπιδαιμία, υπερουριχαιμία, έλλειψη μα-
γνησίου, ναυτία και υπερπλασία των ουλών.

Καταλήγοντας, η κυκλοσπορίνη είναι ένα φάρμακο γρήγορης ύφεσης 
των συμπτωμάτων της ατοπικής δερματίτιδας, αλλά η ανακούφιση αυτή 
είναι πιθανό είτε να είναι παροδική είτε η εμφάνιση των αντενδείξεών της 
να περιορίζει κατά πολύ την καθ’ υπερβολή χρήση της.

Συμπερασματικά, η ατοπική δερματίτιδα είναι ακόμα ένα νόσημα του 
οποίου η αντιμετώπιση είναι πολυπαραγοντική και εξατομικευμένη.

Βιβλιογραφία
1. Θεραπευτική των δερματικών νοσημάτων ευρωπαϊκός οδηγός, AD Katsambas, TM Lotti.
2. Use of cyclosporine for atopic dermatitis, Dr Joyce Lee, clinical A/Prof Giam Yoke Chin, national 

skin center.
3. Cyclosporin in the treatment of severe atopic dermatitis: a retrospective study, SS Lee, A WH 

Tan, YC Giam.
4. Atopic dermatitis: a review of diagnostic treatment, Christine E, Correale MD, Colleen Walker DO, 

Lydia Murphy, Pennsylvania State University College of Medicine, Hershey, Pennsylvania.
5. Ατοπική δερματίτιδα, Τάλια Τσιβιτανίδου Κακούρου παιδοδερματολόγος κέντρο παιδιατρικής 

μέριμνας.
6. Ατοπική δερματίτις, Βασιλική Μουσάτου δερματολόγος Κεντρική Ευρωκλινική Αθηνών.

Εισαγωγή
Το Alefacept, ανασυνδυασμένη 

ανθρώπινη LFA-3 IgG1 μικτή πρω-
τεΐνη, ήταν ο πρώτος βιολογικός 
παράγοντας που εγκρίθηκε στην 
Αμερική για τη χρόνια κατά πλά-
κας ψωρίαση (Ιανουάριος 2003). 
Στην Ευρώπη, εγκρίθηκε το 2004 
στην Ελβετία. Δεν κυκλοφορεί επί 
του παρόντος στην Ελλάδα. Η ε-
νεργοποίηση των Τ-κυττάρων μνή-
μης αναστέλλεται, όταν το Alefacept 
συνδέεται στα CD2, προκαλώντας 
ύφεση σε μικρό ποσοστό ασθε-
νών μετά θεραπεία 12 εβδομάδων 
(Πίνακας 1).

Μηχανισμός δράσης
Ο διπλός μηχανισμός δράσης του 

Alefacept περιλαμβάνει:
•  αναστολή ενεργοποίησης 

και πολλαπλασιασμού των Τ-
λεμφοκυττάρων με τη σύνδεσή 
τους στους υποδοχείς CD2 των 

Τ-κυττάρων, εμποδίζοντας με αυ-
τόν τον τρόπο την αλληλεπίδρα-
ση των LFA-3 και CD2.

•  απόπτωση των Τ-κυττάρων, κα-
ταλήγοντας σε εκλεκτική μείωση 
των Τ-κυττάρων μνήμης και τρο-
ποποίηση, με αυτόν τον τρόπο, 
της φλεγμονώδους διαδικασίας 
της ψωρίασης.

Δοσολογία
Το Alefacept πρέπει να δίνεται σε 

δόση 15mg ενδομυϊκά εβδομαδι-
αίως για 12 εβδομάδες. Πολλαπλές 
επαναλήψεις θεραπειών 12 εβδο-
μάδων επιτρέπονται, με μεσοδι-

αστήματα τουλάχιστον 12 εβδο-
μάδων.

Αποτελεσματικότητα
Από τις 6 μελέτες που πληρούσαν 

τα κριτήρια ένταξης στις επίσημες ο-
δηγίες, οι 5 μελέτησαν το Alefacept 
ως μονοθεραπεία. Δύο από τις με-
λέτες είχαν βαθμό τεκμηρίωσης Α2, 
δύο Β και μία C. Το συνολικό επί-
πεδο τεκμηρίωσης ήταν 1. Μία ε-
πιπλέον έρευνα, με βαθμό τεκμη-
ρίωσης Β, συμπεριλήφθηκε για τη 
μελέτη της συνδυαστικής θεραπεί-
ας με UVB.

Δύο μελέτες με εβδομαδιαία εν-

δοφλέβια δόση 7,5mg (ή 0,075mg/
kg) Alefacept έδειξαν ανταπόκριση 
του PASI 75 ή 50 σε 12 εβδομάδες 
στο 33-60% ή στο 14-38% των α-
σθενών με μέτρια έως σοβαρή κατά 
πλάκας ψωρίαση (και οι δύο μελέ-
τες είχαν βαθμό τεκμηρίωσης Α2). 
Μία μελέτη επανέναρξης θεραπείας 
σε άτομα που είχαν υποβληθεί σε 
Alefacept κατά το παρελθόν σε δια-
φορετική δοσολογία, έδειξε PASI 75 
στο 39% των ασθενών σε 14 ημέ-
ρες με την ίδια δόση (βαθμός τεκ-
μηρίωσης C). Παρόμοιο θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα με τεκμηριωμένο 
PASI 75 στο 21-31% των ασθενών 

Alefacept

Ενας νέος βιολογικός παράγων

Π. ΒΕΡΡΑ
Ειδικευόμενη δερματολόγος νοσοκομείου «Α.Συγγρός»
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επιστημονικές σελίδες

παρατηρήθηκε από τους Ortonne 
et al (βαθμός τεκμηρίωσης B) και 
Ellis et al (βαθμός τεκμηρίωσης A2), 
μετά θεραπεία με 15mg εβδομαδι-
αίως. Στην πρώτη μελέτη, το φάρ-
μακο χορηγήθηκε ενδομυϊκά. Το 
αποτέλεσμα ήταν φτωχότερο με 
δόση 0,025mg/kg ΣΒ ενδοφλέβια 
στη δεύτερη μελέτη. Δύο μελέτες ε-
κτίμησαν το θεραπευτικό αποτέλε-
σμα 12 εβδομάδες μετά την τελευ-
ταία θεραπεία με Alefacept. Οι Ellis 
et al (βαθμός τεκμηρίωσης A2) α-
πέδειξαν ότι το θεραπευτικό απο-
τέλεσμα διατηρήθηκε 12 εβδομά-

δες μετά ενδοφλέβια θεραπεία με 
0,075mg/kg Alefacept, με 31% των 
ασθενών να έχουν PASI 75 εκείνη 
τη στιγμή. 

Στην ίδια μελέτη, 19% των ασθε-
νών που έλαβαν 0,15mg/kg ΣΒ εν-
δοφλέβια είχαν PASI 75. Οι Ortonne 
et al (βαθμός τεκμηρίωσης B) βρή-
καν ότι το 33% των ασθενών είχαν 
PASI 75, 12 εβδομάδες μετά θερα-
πεία με ενδοφλέβια 15mg εβδομα-
διαίως Alefacept.

Εκτός από τη βελτίωση του PASI, 
οι Ellis et al έδειξαν ότι το 16% των 
ατόμων που συμπλήρωσαν τη θε-

ραπεία 12 εβδομάδων ήταν ελεύθε-
ροι ή σχεδόν ελεύθεροι από βλάβες 
ψωρίασης. Στη μελέτη των Ortonne 
et al, το 24% πέτυχαν αυτό το PGA 
σε 24 εβδομάδες. Οι Krueger et al 
έδειξαν προοδευτική βελτίωση του 
PASI σε ασθενείς που έλαβαν δύο 
σειρές θεραπειών με Alefacept. Με 
περίοδο παρακολούθησης 12 εβδο-
μάδων μετά από κάθε θεραπεία, 
περίπου ένα τρίτο των ασθενών ή-
ταν καθαροί ή σχεδόν καθαροί, ό-
σον αφορά το PGA, και περισσό-
τεροι από τα δύο τρίτα είχαν PASI 
50. Επιπλέον, όσοι ασθενείς πέτυ-

χαν κάθαρση του PGA διατήρησαν 
το PASI 50 για περισσότερο από 8 
μήνες, κατά μέσο όρο.

Σε μία συνδυασμένη μελέτη με 
15mg Alefacept την εβδομάδα και 
UVB τρεις φορές την εβδομάδα για 
6 εβδομάδες, οι Ortonne et al κα-
τέληξαν σε βελτίωση του PASI κατά 
50 σε 12 εβδομάδες στο 22-90% 
των ασθενών (σε δύο διαφορετικές 
μελέτες). Κατά την περίοδο παρα-
κολούθησης, την 24η εβδομάδα, 
100% και 80% των ασθενών διατή-
ρησαν τη βελτίωση του PASI κατά 
50 (βαθμός τεκμηρίωσης Β).

Πίνακας 2. Alefacept. Σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Πολύ συχνές Καμία

Συχνές Ήπια κεφαλαλγία, άλγος και φλεγμονή στο σημείο της 
ένεσης, μείωση του αριθμού των CD4+ T-κυττάρων (σπάνια 
απαιτείται διακοπή θεραπείας)

Περιστασιακές Λοίμωξη, π.χ. ίωση, γριππώδης συνδρομή, κακοήθειες

Σπάνιες Καμία

Πολύ σπάνιες Ασυμπτωματική αύξηση τρανσαμινασών, λιπώδης διήθηση 
ήπατος, ηπατίτιδα

Πίνακας 1. Alefacept. Συγκεντρωτικός Πίνακας

Έγκριση για ψωρίαση 2004 (Ελβετία)

Συνιστώμενος έλεγχος Γενική αίματος, ηπατικά ένζυμα, ΤΚΕ/CRP, κρεατινίνη 
ορού, ίζημα ούρων, τεστ κύησης, παρακολούθηση 
CD4+T-κυττάρων, HBV/HCV, HIV (πριν τη θερα-
πεία)

Συνιστώμενη αρχική δόση Ενδομυϊκές ενέσεις των 12mg εβδομαδιαίως για 
12 εβδομάδες

Συνιστώμενη δόση 
συντήρησης

Ενδομυϊκές ενέσεις των 12mg εβδομαδιαίως για 12 
εβδομάδες, με διακοπή τουλάχιστον 12 εβδομάδων 
μετά τη θεραπεία 12 εβδομάδων

Κλινικά σημαντική βελτίωση 
αναμένεται μετά

2-6 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση θεραπείας 
12 εβδομάδων

Ρυθμός ανταπόκρισης PASI 75 στο 21% στις 14 εβδομάδες

Απόλυτες αντενδείξεις Συστηματική κακοήθεια, HIV λοίμωξη, μειωμένος 
αριθμός Τ-κυττάρων, χρόνια ενεργός ηπατίτιδα Β, 
υπερευαισθησία σε συστατικό του Alefacept

Σημαντικές παρενέργειες Λεμφοπενία (CD4+T-κύτταρα), κακοήθειες, 
σοβαρές λοιμώξεις, αλλεργικές αντιδράσεις, ηπατική 
βλάβη

Σημαντικές αλληλε πιδράσεις 
φαρμάκων

Καμία

Ειδικές θεωρήσεις Αργή αρχική ανταπόκριση: οι ακόλουθες συνεδρίες 
βελτιώνουν την ανταπόκριση. Μακροπρόθεσμες 
υποτροπές σε υποκατηγορία ασθενών

Πίνακας 4. Alefacept. Δυνατότητες θεραπευτικών συνδυασμών

Συστάσεις Σχόλια

Μεθοτρεξάτη + Σε διαδοχική χορήγηση ή χαμηλή 
δόση, μέχρι το τέλος της θεραπείας 12 
εβδομάδων

Κυκλοσπορίνη + Σε διαδοχική χορήγηση ή χαμηλή 
δόση, μέχρι το τέλος της θεραπείας 12 
εβδομάδων

Ρετινοειδή + 10-25mg την ημέρα

Εστέρες φου μα-
ρινικού οξέος

_ Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία

Βιολογικοί 
παράγοντες

_ Κόστος και ανοσοκαταστολή

Φωτοθεραπεία + Στενού ή ευρέως φάσματος UVB

Πίνακας 3. Alefacept. Εργαστηριακός έλεγχος

Παράμετροι Περίοδος σε εβδομάδες

Προ 
θεραπείας

4 8 12 Κάθε 3 μήνες μετά τη 
θεραπεία

Γενική αίματος X X X X X

Ηπατικά 
ένζυμα

Χ Χ Χ

Κρεατινίνη 
ορού

Χ Χ Χ

Ίζημα ούρων Χ Χ Χ

Τεστ κύησης Χ Χ Χ

ESR/CRP Χ Χ Χ

HBV/HCV X

HIV X

CD4+ T-
κύτταρα

Χ Κάθε 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια 
θεραπείας

Περαιτέρω ειδικές εξετάσεις μπορεί να χρειαστούν, ανάλογα με τα κλινικά 
σημεία, τους κινδύνους και την έκθεση
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Ανεπιθύμητες αντιδράσεις/ 
Ασφάλεια

Στην πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις εί-
ναι ήπιες και δεν απαιτούν διακοπή 
της θεραπείας. Ασφαλές μέτρο απο-
τελεί η παρακολούθηση των CD4+ 
T-κυττάρων. 

Η εβδομαδιαία χορήγηση του 
φαρμάκου θα πρέπει να διακόπτε-
ται, όταν τα τελευταία πέσουν κά-
τω από 250/μl, και να ξεκινά πάλι 
όταν υπερβαίνουν το παραπάνω 
όριο (Πίνακας 2).

Σημαντικές αντενδείξεις / 
περιορισμοί στη χρήση
Απόλυτες αντενδείξεις

• HIV
• Κύηση
• Συστηματική κακοήθεια
•  Υπερευαισθησία στο Alefacept 

ή στα συστατικά του
• Χρόνια Ενεργός Ηπατίτιδα Β

Σχετικές αντενδείξεις
• Ενεργός λοίμωξη
• Ηπατίτιδα C
• CD4+ λιγότερα από 250/μl
• Ζώντα εμβόλια

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ό-

ταν συγχορηγείται ανοσοκατασταλ-
τική θεραπεία (παρακολούθηση 
των CD4+). 

Εμβολιασμοί με ζώντες μικροορ-
γανισμούς δεν θα πρέπει να πραγ-
ματοποιούνται κατά τη διάρκεια θε-
ραπείας με κανένα βιολογικό πα-
ράγοντα. 

Ανάλογα με το χρόνο ημίσειας 
ζωής τους, τα βιολογικά φάρμα-
κα θα πρέπει να διακόπτονται 4-8 
εβδομάδες πριν τον εμβολιασμό 
και να ξεκινούν πάλι 2-3 εβδομά-
δες αργότερα.

Οδηγίες Χρήσης
Απαραίτητα Μέτρα

Λόγω της έλλειψης μακροπρό-
θεσμων δεδομένων, η ομάδα δη-
μιουργίας των επίσημων οδηγιών 
πιστεύει ότι η λήψη προφυλάξεων 
και η παρακολούθηση του ασθε-
νούς είναι απαραίτητες.

Πριν τη θεραπεία:
•  Αντικειμενική εκτίμηση της ασθέ-

νειας (όπως PASI/BSA/PGA/αρ-
θρίτιδα).

•  HRQoL (όπως DLQI/Skindex-29 
ή -17).

•  Το ιστορικό και η κλινική εξέταση 
θα πρέπει να επιμένουν σε προ-
ηγηθείσες θεραπείες, κακοήθειες 
και λοιμώξεις.

•  Συνιστώμενα μέτρα περιλαμβά-
νουν:
-  Έλεγχο για καρκίνο δέρματος,
-  Έλεγχο για λεμφαδενοπάθεια,
-  Εργαστηριακό έλεγχο (βλέπε 

Πίνακα 38),
-   Τεστ κύησης,

•  Αντισύλληψη.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας:
•  Αντικειμενική εκτίμηση της ασθέ-

νειας (όπως PASI/BSA/PGA/αρ-
θρίτιδα).

•  HRQoL (όπως DLQI/Skindex-29 
ή -17).

•  Το ιστορικό και η κλινική εξέταση 
θα πρέπει να επιμένουν σε κακο-
ήθειες και παράγοντες κινδύνου 
για σοβαρές λοιμώξεις.

•  Συνιστώμενα μέτρα περιλαμβά-
νουν:
-  Έλεγχο για καρκίνο δέρματος,
-  Έλεγχο για λεμφαδενοπάθεια,
-  Εργαστηριακό έλεγχο (βλέπε 

Πίνακα 3),
-  Ανάλυση ούρων,

•  Αντισύλληψη.
Μετά τη θεραπεία:

•  Μετά τη διακοπή του Alefacept, 
οι ασθενείς θα πρέπει να παρα-
κολουθούνται με ιατρικό ιστορι-
κό και κλινική εξέταση.

•  Οι υπεύθυνοι ιατροί συμβουλεύ-
ονται να καταγράφουν τους α-
σθενείς.

•  Μέτρηση των CD4+T-κυττάρων 
μόνο εφόσον είναι λιγότερα από 
250/μl, κατά το τέλος της θερα-
πείας 12 εβδομάδων.

•  Αξιόπιστη αντισύλληψη έως 
και 2 μήνες μετά τη θερα-
πε ία,  εάν ε ίναι  δυνατόν.  
Η αντισύλληψη μετά τη θεραπεία 
θεωρείται λογική, αφού η εγκυμο-
σύνη αποτελεί αντένδειξη για τη 
θεραπεία, αν και δεν υπάρχουν 
δεδομένα που να στηρίζουν την 
άποψη αυτή.

Υπερδοσολογία/ 
αντιμετώπιση υπερδοσολογίας

Η εβδομαδιαία χορήγηση του 
φαρμάκου θα πρέπει να διακόπτε-
ται εάν τα CD4+ πέσουν κάτω από 
250/μl. Εάν τα επίπεδα των τελευ-
ταίων επιμένουν να είναι χαμηλά, 
ο ασθενής θα πρέπει να ελέγχεται 
για λοιμώξεις.

Ειδικοί προβληματισμοί
•  Αργή αρχική ανταπόκριση σε ό-

λους τους ασθενείς.
•  Η UVB επιταχύνει την αρχική α-

νταπόκριση.
•  Τα CD4+ θα πρέπει να παρακο-

λουθούνται ανά 2 εβδομάδες.

Θέματα ασφάλειας
Υπάρχει μικρός κίνδυνος αυξη-

μένης πιθανότητας λοίμωξης σε με-
λέτες με Alefacept. Η πιο σημαντι-
κή παρενέργεια είναι η μείωση του 
συνολικού αριθμού λεμφοκυττάρων 
(CD4+ Τ-κύτταρα), με 12 από τους 
156 (7,7%) ασθενείς, σε μία κλινική 
μελέτη φάσης III, να έχουν αριθμό 
CD4+ μικρότερο του 300/μl. Στους 
11 από τους ανωτέρω ασθενείς, ο 
αριθμός επανήλθε στα φυσιολογι-
κά. Η μείωση αυτή των Τ-κυττάρων 
έχει παρατηρηθεί στην κλινική πρά-
ξη, η πλειοψηφία, όμως, των ασθε-
νών (>90%) ολοκληρώνουν τη θε-
ραπεία των 12 εβδομάδων, χωρίς 
διακοπή. Δεν υπάρχει μεταβολή του 
επιβραδυνόμενου τύπου υπερευαι-
σθησίας με το Alefacept, το οποίο 
ανήκει στην κατηγορία Β, κατά τη 
διάρκεια κύησης.

Ηπατίτιδα/HIV
Αν και όχι απαραίτητες, εξετάσεις 

για HIV και ηπατίτιδες Β και C είναι 
επιθυμητές, ειδικά σε άτομα υψη-
λού κινδύνου. Λόγω του αυξημέ-
νου κινδύνου υποτροπής, χρόνιοι 
φορείς ηπατίτιδας Β δε θα πρέπει 
να υποβάλλονται σε θεραπεία με 
Alefacept. Ασθενείς με ηπατίτιδα C 
θα πρέπει να εκτιμούνται προσεκτι-
κά και να παρακολουθούνται κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας.

Συνδυαστική Θεραπεία
Το Alefacept μπορεί να συνδυα-

στεί με παραδοσιακούς θεραπευτι-
κούς παράγοντες (μεθοτρεξάτη, κυ-
κλοσπορίνη, ρετινοειδή), καθώς και 
φωτοθεραπεία. Η συνδυαστική θε-
ραπεία, συμπεριλαμβανομένης της 
NB-UVB, είναι ασφαλής, ενώ προ-
σφέρει μεγαλύτερη και πιο άμεση 
αποτελεσματικότητα.

Το Alefacept μπορεί να χορηγηθεί 
και κατά τη μετάβαση των ασθενών 
από τις συμβατικές θεραπείες, χρη-
σιμοποιώντας τεχνική «επικάλυψης», 
και κατά τη διακοπή συστηματικών 
παραγόντων μεταξύ 4ης και 12ης 
εβδομάδας (Πίνακας 4).

Περίληψη
Συνολικά, έξι μελέτες πληρούσαν 

τα κριτήρια ένταξης στις επίσημες 
οδηγίες, με συνολικό επίπεδο τεκ-
μηρίωσης 1.

Έχουν πραγματοποιηθεί 3 κεντρι-
κές μελέτες φάσης III, στις οποίες 
1060 ασθενείς υποβλήθηκαν σε θε-
ραπεία 12 εβδομάδων με Alefacept 
έναντι placebo. Αρχικά, ως τελικό 
σημείο θεωρήθηκε το PASI τη 14η 
εβδομάδα (2 εβδομάδες μετά την 
τελευταία θεραπεία). Στην πρώ-
τη μελέτη (ενδοφλέβια χορήγηση 
Alefacept), το PASI ήταν 75 στο 33% 
των ασθενών, ενώ στη δεύτερη (εν-
δομυϊκή χορήγηση Alefacept), το 
PASI ήταν 75 στο 21% των ασθε-
νών. Ενδιαφέρουσα στην τελευταία 
μελέτη ήταν η συνεχιζόμενη βελτί-
ωση του PASI έως την 20ή εβδομά-
δα (8 εβδομάδες μετά την τελευ-
ταία δόση του φαρμάκου). Στην υ-
ποομάδα ασθενών που εμφάνισαν 
βελτίωση από τον πρώτο κύκλο θε-
ραπειών, περαιτέρω βελτίωση του 
PASI παρατηρήθηκε μετά διακοπή 
12 εβδομάδων. Το προφίλ ασφα-
λείας του Alefacept ήταν άριστο, 
στη φάση II και III κλινικών μελε-
τών, καθώς και στην κλινική πράξη. 
Η πιο σημαντική παρενέργεια ήταν 
η μείωση του συνολικού αριθμού 
λεμφοκυττάρων (CD4+ Τ-κύτταρα), 
σε 7,7% των ασθενών σε μία κλινι-
κή μελέτη φάσης III. Η μείωση αυ-
τή των Τ-κυττάρων έχει παρατηρη-
θεί και στην κλινική πράξη, η πλειο-
ψηφία όμως των ασθενών (>90%) 
ολοκληρώνουν τη θεραπεία των 12 
εβδομάδων χωρίς διακοπή.

Εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί 
το μικρό ποσοστό υποτροπής, 17% 
των ασθενών σε διάστημα μεγαλύ-
τερο των 6 εβδομάδων. Επομένως, 
το Alefacept θεωρείται φάρμακο με 
μικρό αριθμό υποτροπών, παρόλο 
που δεν μπορούμε να προσδιορί-
σουμε το χρόνο που επιτυγχάνει ύ-
φεση της ασθένειας. Συνεχιζόμενες 
και μελλοντικές μελέτες θα δώσουν 
περισσότερα στοιχεία.

Θεραπευτικές Συστάσεις
Το Αlefacept δε θεωρείται φάρ-

μακο πρώτης εκλογής ανάμεσα στα 
βιολογικά, αν και είναι αποτελεσμα-
τικό σε υποκατηγορία ασθενών. Τα 
κριτήρια επιλογής για τους ασθε-
νείς αυτούς δεν έχουν ακόμα τεκ-
μηριωθεί.




