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Εισαγωγή
Ο κνησμός είναι μια συχνή εκδήλωση της 

παρατεταμένης χολόστασης αν και εμφα
νίζεται και σε ασθενείς με μη χολοστατικές 
ηπατοπάθειες . 

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) έχει 
παραδοσιακά αποτελέσει το μοντέλο μελέτης 
του κνησμού . Ο κνησμός μαζί με την κόπωση 
είναι τα συνήθη αρχικά συμπτώματα και αφο
ρούν μέχρι και το 70% των ασθενών με ΠΧΚ 10 
χρόνια μετά τη διάγνωση . Μετά την εμφάνισή 
του σπάνια υποχωρεί αυτόματα . Η αντίληψή 
του ποικίλλει μεταξύ των ασθενών: επίμονος 
ή διαλείπων, γενικευμένος ή εντοπισμένος σε 
μεμονωμένα μέρη του σώματος, συνήθως 
στις παλάμες και πέλματα . Είναι πιο επίμονος 
και ενοχλητικός τη νύχτα, με στενά ρούχα και 
σε θερμό, υγρό περιβάλλον . Παροδικά μπορεί 
να επιδεινωθεί προ της εμμήνου ρύσεως ή 
σε καταστάσεις συναισθηματικής έξαρσης . Ο 
κνησμός της ΠΧΚ δε συνοδεύεται από κάποια 
συγκεκριμένη πρωτοπαθή δερματική βλάβη: 
χρόνιος όμως και επίμονος κνησμός μπορεί 
να προκαλέσει δερματικές επιπλοκές όπως 
εκδορές, θυλακίτιδα, οζώδης κνήφη και λει
χηνοποίηση . Όταν ο κνησμός είναι ήπιος μπο
ρεί να αντιμετωπισθεί με απλά μέτρα, όταν 
όμως είναι επίμονος και συνεχής μπορεί να 
επηρεάσει τις καθημερινές δραστηριότητες, 
να προκαλέσει έλλειψη ύπνου και δυνητικά 
να οδηγήσει σε ψυχολογικές διαταραχές με 
σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής . Η 
αντιμετώπιση του κνησμού της χολόστασης 
είναι ένα δύσκολο κλινικό πρόβλημα που 
φαντάζει συχνά δυσεπίλυτο προκαλώντας 
άγχος τόσο στον ασθενή όσο και στο για
τρό του . Αυτή η ανησυχία πηγάζει από την 
υποκειμενική φύση του κνησμού, από την 
έλλειψη μίας κοινά αποδεκτής αντικειμενι
κής εκτίμησής του και από την ακαθόριστη 
παθογένεσή του . Μέχρι σήμερα η θεραπεία 
του κνησμού είναι εμπειρική και όχι πάντα 
αποτελεσματική .  

Παθογένεση
Πολλά φυσικά και χημικά ερεθίσματα μπο

ρούν να προκαλέσουν κνησμό δρώντας είτε 
άμεσα στις νευρικές απολήξεις ή έμμεσα 
μέσω απελευθέρωσης ισταμίνης . «Σημεία 
κνησμού» ανευρίσκονται σε όλη την επιφάνεια 
του σώματος όπου πολυάριθμες ελεύθε
ρες αμύελες νευρικές απολήξεις αμέσως 
κάτωθεν της επιδερμίδας σχηματίζουν ένα 
πλούσιο δίκτυο . Τυπικά ο κνησμός ξεκινά 
3060 δευτερόλεπτα μετά τη διέγερση με 
ισταμίνη, φθάνει το μέγιστο 23 δευτερόλε
πτα αργότερα και διαρκεί περίπου 2 λεπτά . Η 
οδός του κνησμού περιλαμβάνει τα οπίσθια 
κέρατα του νωτιαίου μυελού, το αντίθετο 
προσθιοπλάγιο νωτιαιοθαλαμικό δεμάτιο και 
το θάλαμο . Πέραν των περιφερικών ερεθι
σμάτων υπάρχουν και κεντρικοί μεσολαβητές 
του κνησμού: η ενδοραχιαία ή ενδοκοιλιακή 
έγχυση μορφίνης στον εγκέφαλο προκαλεί 
κνησμό . 

Η παθογένεση του κνησμού της χολόστασης 
παραμένει ασαφής . Ιστορικά είναι αποδεκτό 
ότι προκαλείται από «κνησμώδεις» ουσίες που 

συσσωρεύονται λόγω ατελούς απέκκρισής 
τους με τη χολή . Αυτές οι ουσίες δρουν 
στις νευρικές απολήξεις του δέρματος και 
προκαλούν την αίσθηση του κνησμού . Τα 
χολικά οξέα έχουν εκτενώς ερευνηθεί και 
θεωρηθεί ως τέτοιες ουσίες . Λόγω όμως 
κάποιων αδιευκρίνιστων σημείων στον τρό
πο δράσης τους, την τελευταία δεκαετία 
έχει εδραιωθεί η θεωρία των ενδογενών 
οπιοειδών ως κεντρικών μεσολαβητών του 
κνησμού . Βασιζόμενο σε μοντέλα αρουραίων 
έχει επίσης προταθεί το σύστημα σεροτονίνης 
ως κεντρικός διεγέρτης . Η πολλαπλότητα των 
υποθέσεων στην παθογένεση του κνησμού 
αποδεικνύει ότι περισσότεροι από ένα παρά
γοντες ενέχονται . Οι θεραπευτικές επιλογές 
βασίζονται στην υπόθεση ότι τα χολικά οξέα 
ή ενδογενή οπιοειδή είναι οι βασικοί μεσολα
βητές του κνησμού της χολόστασης . 

Θεραπεία
Θεραπεία της ηπατοπάθειας - 
ουρσοδεοξυχολικό οξύ (ΟΔΧΟ)

Η θεραπεία της υποκείμενης νόσου βελτι
ώνει τον κνησμό . Επί του παρόντος η μόνη 
αποδεκτή θεραπεία για την ΠΧΚ είναι το ΟΔΧΟ . 
Από την πληθώρα όμως της βιβλιογραφίας 
αναφορικά με τη χρήση του μόνο 5 μελέτες 
αναφέρουν την αποτελεσματικότητά του 
στον κνησμό . Μεταανάλυση αυτών δεικνύ
ει απουσία βελτίωσης των συμπτωμάτων 
συμπεριλαμβανομένου και του κνησμού 
στην ΠΧΚ από τη χρήση ΟΔΧΟ . Η κορτιζόνη, 
η κυκλοσπορίνη και η μεθοτρεξάτη έχουν 
επίσης μελετηθεί στα πλαίσια της ΠΧΚ αλλά 
η αποτελεσματικότητά τους στον κνησμό είτε 
δεν ήταν στατιστικά σημαντική είτε περιορί
στηκε από την αυξημένη τους τοξικότητα (π .χ . 
διάμεση πνευμονίτιδα από μεθοτρεξάτη) . 

Ρητίνες ανταλλαγής ανιόντων - 
χολεστυραμίνη

Η πιο ευρέως γνωστή θεραπεία του κνη
σμού είναι η χολεστυραμίνη . Η χολεστυρα
μίνη είναι ένας υδρόφιλος, αδιάλυτος, μη 
απορροφήσιμος παράγοντας που συνδέει 
τα χολικά οξέα (ΧΟ) και, συνεπώς, εμποδίζει 
την απορρόφησή τους στον τελικό ειλεό 
κατά την εντεροηπατική κυκλοφορία . Δεν 
υπάρχει τυχαιοποιημένη μελέτη για την 
αποτελεσματικότητα της χολεστυραμίνης . 
Αντίθετα, η κλινική εμπειρία είναι πλούσια 
και το φάρμακο φαίνεται να εξαφανίζει ή να 
βελτιώνει τον κνησμό στην πλειοψηφία των 
ασθενών μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες 
από την έναρξη της θεραπείας . Σε σημαντικό 
αριθμό ασθενών η βελτίωση είναι παροδική . 
Σύμφωνα με τις αρχικές μελέτες το 8085% 
των ασθενών απαντούν πλήρως ή μερικώς 
στη χολεστυραμίνη (3,310 γρ ./μέρα, 1,7 
γρ ./μέρα παιδιά <10ετών) μέσα σε 4 έως 11 
μέρες . Η ανακούφιση από τον κνησμό μπορεί 
να διατηρηθεί μέχρι και 32 μήνες με συνεχή 
θεραπεία με χολεστυραμίνη . Χορηγείται από 
το στόμα, ιδανικά σε σταδιακά αυξανόμενες 
δόσεις από 24 γρ ./μέρα μέχρι 16 γρ ./μέρα 
(μέχρι και 32 γρ ./μέρα έχουν χορηγηθεί εμπει
ρικά) . Θα πρέπει να διαλύεται σε νερό ή χυμό 

φρούτων . Η ώρα χορήγησής της σχετικά με 
τα γεύματα είναι και ο σημαντικότερος παρά
γοντας για την αποτελεσματικότητά της . Η 
μεγαλύτερη ποσότητα ΧΟ που είναι διαθέσιμα 
για δέσμευση από τη ρητίνη παρατηρείται στη 
χοληδόχο κύστη πριν το πρωινό, μικρότερη 
προ του γεύματος και ακόμη μικρότερη προ 
του δείπνου . Συνεπώς, σε ασθενείς που δεν 
έχουν υποβληθεί σε χολοκυστεκτομή, η χο
λεστυραμίνη πρέπει να λαμβάνεται 30 λεπτά 
πριν και 30 λεπτά μετά το πρωινό . Η τρίτη 
δόση πρέπει να λαμβάνεται μετά το γεύμα . 
Αυτός ο τρόπος χορήγησης εξασφαλίζει τη 
μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με τις 
λιγότερες παρενέργειες από τη χολεστυ
ραμίνη . Οι παρενέργειες είναι συχνές αλλά 
ήπιες . Το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί 
η δυσανεξία των ασθενών στη γεύση της 
ρητίνης . Επίσης, μπορούν να παρατηρηθούν 
δυσκοιλιότητα, κοιλιακά άλγη, ανορεξία και 
δυσαπορρόφηση του λίπους . Σπανιότατα και 
αιμορραγική διάθεση λόγω υποπροθρομβι
ναιμίας . Η χολεστυραμίνη αλληλεπιδρά με 
τη βιοδιαθεσιμότητα άλλων φαρμάκων (π .χ . 
θυροξίνη, διγοξίνη, ΟΔΧΟ) και για αυτό πρέπει 
να λαμβάνεται 4 τουλάχιστον ώρες πριν ή 
μετά τη λήψη άλλων φαρμάκων .

Ριφαμπικίνη
Είναι ένα ημισυνθετικό αντιβιοτικό που πα

ράγεται από το Streptomyces mediterranei . 
Δρα ως ταχύς και ισχυρός επαγωγός του 
ενζυμικού μικροσωμικού οξειδωτικού συ
στήματος που επάγει το μεταβολισμό των 
ενδογενών ουσιών που δυνητικά προκαλούν 
κνησμό . Η ριφαμπικίνη επίσης ανταγωνίζεται 
τα χολικά άλατα για την απορρόφησή τους 
από το ηπατοκύτταρο . Σε μελέτες με μικρό 
αριθμό ασθενών, η ριφαμπικίνη παρουσίασε 
μία υποκειμενική βελτίωση του κνησμού . Η 
προτεινόμενη δοσολογία είναι 150mg/μέρα 
και κατόπιν αύξηση μέχρι 600mg/μέρα ανα
λόγως της κλινικής ανταποκρίσεως . Τακτική 
παρακολούθηση της ηπατικής βιοχημείας 
ιδιαίτερα τους πρώτους δύο μήνες θεραπείας 
είναι απαραίτητη . Η πιθανότητα εμφάνισης 
αντίστασης στο αντιβιοτικό και κυρίως η ηπα
τοτοξικότητά της την απομακρύνουν από 
φάρμακο πρώτης εκλογής για την αντιμε
τώπιση του κνησμού . 

Ανταγωνιστές οπιοειδών
Έχουν εκτενώς μελετηθεί στη θεραπεία 

του κνησμού της χολόστασης την τελευταία 
δεκαετία . Αναστέλλουν τη σύνδεση των 
ενδογενών οπιοειδών με τους υποδοχείς 
τους . Ανακουφίζουν ικανοποιητικά τον κνησμό 
ποτέ όμως δεν τον εξαλείφουν . Αυτό μπορεί 
να οφείλεται είτε σε ανεπαρκή δόση είτε σε 
μη καθορισμό της σωστής δοσολογίας στα 
φάρμακα αυτής της κατηγορίας είτε τέλος 
στο ότι τα οπιοειδή μπορεί να μην είναι οι 
μόνοι μεσολαβητές του κνησμού στο ΚΝΣ . 
Ναλμεφένη, ναλοξόνη και ναλτρεξόνη (όλα 
έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντικνησμώδη) 
έχουν συσχετισθεί με στερητικά φαινόμενα 
μέσα σε μία ώρα από τη χορήγησή τους, 
αυτά όμως είναι παροδικά και ελαττώνονται 

στις επόμενες 23 μέρες . Τα συμπτώματα 
στέρησης μπορεί να είναι ανορεξία, ναυτία, 
κωλικοειδή κοιλιακά άλγη, ωχρότητα και 
ψυχρότητα δέρματος . 

Η ναλοξόνη που χορηγείται παρεντερικά, 
συστήνεται ως επείγουσα θεραπεία για την 
ταχεία ανακούφιση από εκσεσημασμένο κνη
σμό σε ασθενείς με ΠΧΚ ενώ η από του στόμα
τος λήψη ναλτρεξόνης ή ναλμεφένης μπορεί 
να αποτελέσει θεραπεία συντήρησης .

Ονδανσετρόνη
Μικρός αριθμός μελετών και με μικρό αριθμό 

ασθενών προτείνουν τη χρήση της ονδαν
σετρόνης ως θεραπεία του κνησμού από 
χολόσταση με ενθαρρυντικά αποτελέσματα . 
Η χρήση της βασίζεται στην αναστολή της 
δράσης της σεροτονίνης μέσω εκλεκτικού 
ανταγωνισμού των υποδοχέων της και πιθανή 
εμπλοκή του σεροτονινεργικού συστήμα
τος νευροδιέγερσης στην παθογένεση του 
κνησμού .

Μη ειδικές θεραπείες
Τα αντιισταμινικά χωρίς ηρεμιστική δράση 

δε φαίνεται να είναι αποτελεσματικά, ενώ 
αυτά που έχουν και ήπια ηρεμιστική δράση 
(χλωρφαινιραμίνη) όπως και οι βενζοδιαζε
πίνες υποβοηθώντας τον νυκτερινό ύπνο 
παρέχουν ηρεμία και ανακούφιση από κνη
σμό κατά τις πρωινές ώρες .

Πειραματικές θεραπείες
Η προποφόλη έχει χρησιμοποιηθεί για 

ανακούφιση από τον κνησμό της ραχιαίας 
χορήγησης μορφίνης . Επίσης η έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία έχει αναφερθεί ότι 
μεταβάλλει την ευαισθησία του δέρμα
τος στις κνησμώδεις ουσίες και δύναται 
να περιορίσει το κνησμό . Αντιοξειδωτικά 
φάρμακα και μακρολιδικά αντιβιοτικά έχουν 
επίσης χρησιμοποιηθεί με περιορισμένο 
όφελος . Τέλος πιο επεμβατικές μέθοδοι 
έχουν χρησιμοποιηθεί: πλασμαφαίρεση, 
σύστημα διάλυσης αλβουμίνης (MARS), με
ταμόσχευση ήπατος .

Συμπέρασμα
Ο κνησμός της χολόστασης παραμένει μία 

ιατρική πρόκληση . Η παθογένεια παραμένει 
αβέβαιη και γι’ αυτό η θεραπεία είναι περισ
σότερο εμπειρική . Συστήνεται ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής η χολεστυραμίνη, που είναι 
ασφαλές και χαμηλού κόστους φάρμακο . 
Η ιδανική χρήση αφορά τη δόση, την κα
θημερινή λήψη και την ώρα χορήγησης . Η 
αποτελεσματικότητα μπορεί να λάβει χώρα 
και μετά από εβδομάδες από την έναρξη της 
λήψης της . Σε ασθενείς που δεν ανταποκρί
νονται συστήνεται διαδοχικά η προσθήκη 
αντιισταμινικού με ήπια ηρεμιστική δράση, 
κατόπιν ριφαμπικίνης, ναλτρεξόνης και σε 
ανθεκτικότατες περιπτώσεις με έντονη δια
ταραχή της ποιότητας ζωής μέχρι και τάσεις 
αυτοκτονίας συστήνεται πλασμαφαίρεση ή 
τέλος μεταμόσχευση ήπατος .

Ο κνησμός της χολόστασης
ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑ
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