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Εισαγωγή
Η ψωρίαση αποτελεί για εμάς τους δερματολόγους 

μια συχνή χρόνια φλεγμονώδη νόσο του δέρματος, 
η οποία έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζω-
ής των ασθενών. Ορμώμενοι από την υψηλή ψυχο-
λογική επιβάρυνση που επιφέρει και τις αρνητικές ε-
πιπτώσεις, που προκαλεί στις καθημερινές δραστη-
ριότητες, συνηθίζουμε να λέμε ότι η ψωρίαση είναι 
περισσότερο μια νόσος «αναχαιτιστική» για τη ζωή 
(life altering disease) και λιγότερο μία νόσος απει-
λητική γι’ αυτήν (life threatening disease).

Η διαχείριση των ασθενών με ψωρίαση εντοπίζεται 
κυρίως στην επιλογή μίας ή περισσότερων θεραπει-
ών, που θα προσφέρουν υψηλή αποτελεσματικότη-
τα (σημαντική μείωση των σημείων και των συμπτω-
μάτων της νόσου ή πλήρη κάθαρση), μακροχρόνιο 
έλεγχο της νόσου (διατήρηση του αποτελέσματος 
και αποφυγή υποτροπών ή/και εξάρσεων), σε συν-
δυασμό με ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και ευχέ-
ρειας χορήγησης. Η προσπάθειά μας, τις περισσότε-
ρες φορές, εντοπίζεται στον έλεγχο της υποκείμενης 
φλεγμονής, έτσι όπως αυτή εκφράζεται σε αυτό που 
βλέπουμε εμείς και ο ασθενής: το δέρμα.

Ψωρίαση: Μόνο ένα δερματικό νόσημα;
Τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετή συζήτηση για 

την ύπαρξη συνοδών παθήσεων, που σχετίζονται με 
την ψωρίαση. Αυτές οι παθήσεις (συννοσηρότητες) 
αποτελούν δευτερογενείς ανεξάρτητες νόσους, που 
εμπλέκονται στα ίδια ή σε πρόσθετα όργανα.

Είναι γνωστό, ότι το 10-30% των ασθενών με ψω-
ρίαση, ανεξάρτητα από το μέγεθος της προσβεβλη-
μένης επιφάνειας, αναπτύσσουν αρθρίτιδα (ψωρια-
σική αρθρίτιδα) σε διάστημα 1-10 έτη μετά την εμ-
φάνιση της δερματικής βλάβης. Παράλληλα μεγά-
λο ποσοστό αυτών (έως και 80%) θα εμφανίσουν 
και προσβολή των ονύχων.

Συνήθως η προσβολή των αρθρώσεων έπεται 
της δερματικής προσβολής, ενώ σε άλλες περιπτώ-
σεις (10-15%) προηγείται ή εκδηλώνεται ταυτόχρο-
να με αυτή (Σχ.1).

Επίσης έχει καταγραφεί με βάση επιδημιολογικά 
στοιχεία, ότι οι ασθενείς με ψωρίαση έχουν 7 φο-
ρές μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν νόσο 
Crohn σε σχέση με το γενικό πληθυσμό1.

Η ψωρίαση φαίνεται να έχει άμεση συσχέτιση με 
το μεταβολικό σύνδρομο2 (Σχ.2). Σε μία πρόσφατη 
μεγάλη αναδρομική επιδημιολογική μελέτη φάνη-
κε ότι οι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, που 
αποτελούν βασικά συστατικά του μεταβολικού συν-

δρόμου, είναι στενά συνδεδεμένοι με τη σοβαρή ψω-
ρίαση. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι ση-
μαντικά και προσθέτουν γνώση στην όλο και αυξα-
νόμενη τεκμηρίωση ότι ο διαβήτης, η υπέρταση, η 
υπερλιπιδαιμία, το κάπνισμα και το αυξημένο σω-
ματικό βάρος συνδέονται με τη σοβαρή ψωρίαση3. 
Επίσης έχει φανεί ότι η ψωρίαση μπορεί να αποτελεί 
έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για έμφραγμα 
του μυοκαρδίου και ο σχετικός κίνδυνος είναι μεγα-
λύτερος για τους νέους ασθενείς με σοβαρή νόσο4. 
Μια πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η ψωρί-
αση, κατά πάσα πιθανότητα, αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ασβεστοποί-
ησης των στεφανιαίων αρτηριών5.

Ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος στην ψω-
ρίαση πιθανά να οφείλεται στη συνύπαρξη σχετι-
κών παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, παχυσαρ-
κία, υπέρταση, κατάχρηση αλκοόλ), στη χρήση δυ-
σλιπιδαιμικών θεραπειών (κορτικοστεροειδή, ακι-
τρετίνη, κυκλοσπορίνη), σε σχετιζόμενο μη-ευνοϊκό 
λιπιδαιμικό προφίλ (υψηλά τριγλυκερίδια, χαμηλή 
HDL), σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία ή στην ανεξέ-
λεγκτη φλεγμονή6.

Οι συννοσηρότητες φαίνεται ότι σχετίζονται πιθα-
νότατα με την ελλοχεύουσα παθογένεια της νόσου. 
Τα παραπάνω αποτελέσματα μας υποδεικνύουν τη 
συστηματική φύση των φλεγμονωδών διαδικασιών, 
που υπολανθάνουν της παθογένειας της ψωρίασης, 
η οποία θα πρέπει για αυτό το λόγο να θεωρείται μια 
εν δυνάμει σοβαρή συστηματική νόσος και όχι απλά, 
μια νόσος με εκδηλώσεις μόνο στο δέρμα.

Ποιά είναι η σημασία της ύπαρξης ενός 
συνοδού νοσήματος σε έναν ασθενή με 
ψωρίαση;

Οι συννοσηρότητες ασκούν σημαντική επίδραση 
στην ποιότητα ζωής των ασθενών7. Καθώς ο αριθ-
μός των συνοδών νοσημάτων αυξάνει, καθίσταται 
απαραίτητη η συχνότερη χρήση υγειονομικής περί-
θαλψης, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των αντί-
στοιχων δαπανών.

Επιπρόσθετα, οι συννοσηρότητες αυξάνονται με 
την ηλικία8. Σχεδόν 1 στους 2 ασθενείς με ψωρίαση 
ηλικίας πάνω από 65 έτη έχει τουλάχιστον τρία συ-
νοδά νοσήματα και 2 στους 3 έχουν δύο ή περισ-
σότερες συννοσηρότητες. 

Σε παλαιότερες μελέτες σε Σκανδιναβούς ασθενείς 
με ψωρίαση, είχε καταδειχθεί ένας αυξανόμενος κίν-
δυνος θνησιμότητας, σε σχέση με το γενικό πληθυ-
σμό. Μια άλλη πρόσφατη μελέτη στη Σουηδία έ-

δειξε ότι οι ασθενείς με ήπια ψωρίαση, που δεν κρί-
θηκε απαραίτητη η εισαγωγή τους σε κλινική και α-
ντιμετωπίστηκαν ως εξωτερικοί ασθενείς δεν είχαν 
αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, ενώ οι πάσχοντες 
που χρειάστηκαν νοσηλεία είχαν αυξανόμενο κίνδυ-
νο καρδιαγγειακής θνησιμότητας9.

Οι πρόσφατες ανεξάρτητες μελέτες από τους Gelfand 
και Gulliver υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με ψωρία-
ση μπορεί να έχουν μειωμένο προσδόκιμο ζωής. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι η ηλικία της θνησιμότητας μπο-
ρεί να συνδεθεί με την ηλικία έναρξης της ψωρίασης. 
Η μείωση στο προσδόκιμο μπορεί να είναι τουλάχι-
στον 20 έτη στους ασθενείς που η ψωρίαση αρχίζει 
πριν την ηλικία των 25 ετών10. Επιπλέον, ο κίνδυνος 
θνησιμότητας στους ασθενείς με βαριάς μορφής ψω-
ρίαση αυξήθηκε, ειδικά στους ασθενείς με σοβαρή 
νόσο, που ήταν ηλικίας κάτω από 55 έτη.

Η θνησιμότητα που συνδέεται με την ψωρίαση 
σχετίζεται συχνά με τα καρδιαγγειακά γεγονότα και 

Η σημαντικότητα ύπαρξης συνοδού νοσήματος 
στους ψωριασικούς ασθενείς 

(συννοσηρότητα στην ψωρίαση) 
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Σχήμα 1. Περίπου το 70% των ασθενών αναπτύσσουν 
αρθρίτιδα μετά την εκδήλωση της ψωρίασης

Σχήμα 2. Ποσοστά εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου σε 
ασθενείς με ψωρίαση σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
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τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέες γυναίκες 
με σοβαρή ψωρίαση έχουν 5,6 φορές μεγαλύτερες 
πιθανότητες να υποστούν ένα καρδιαγγειακό συμ-
βάν9. Τα στοιχεία επίσης υποδεικνύουν ότι τα καρ-
διαγγειακά συμβάματα είναι η πιο κοινή αιτία θνη-
σιμότητας στους ασθενείς με ψωρίαση10.

Σήμερα πλέον γνωρίζουμε, ότι οι ασθενείς με ψω-
ρίαση έχουν αυξημένα ποσοστά άλλων παραγόντων 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων του διαβήτη, της 
υπέρτασης, της υπερλιπιδαιμίας, του μεταβολικού 
συνδρόμου και του καπνίσματος. Επομένως, ως δερ-
ματολόγοι πρέπει όχι μόνο να ενημερώσουμε τους 
ασθενείς μας για αυτούς τους κινδύνους, αλλά και 
να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για την πιθανότητα 
ύπαρξης συνοδών νόσων κατά την αξιολόγηση των 
ασθενών μας με ψωρίαση. 

Η γνώση αυτών των παραγόντων κινδύνου είναι 
σημαντική, τόσο όσον αφορά στην εκτίμηση της γε-
νικής κατάστασης υγείας των ασθενών μας, όσο και 
στον τρόπο διαχείρισής τους.

Παραδείγματος χάριν, στους ασθενείς με ψωρία-
ση που είναι διαβητικοί, η χρήση της μεθοτρεξάτης 
μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα, δεδομένου ότι 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιπλοκών στο ή-
παρ. Οι διαβητικοί ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυ-
νο για λιπώδη διήθηση και η χρήση της μεθοτρε-
ξάτης σε αυτούς τους ασθενείς θα αυξήσει τον κίν-
δυνο περαιτέρω βλάβης του ήπατος11. Επιπλέον, οι 
ασθενείς με ψωρίαση είναι πιθανότερο να είναι πα-
χύσαρκοι και επομένως, η χρήση της μεθοτρεξάτης 
σε αυτούς ενδεχομένως να δημιουργήσει παρόμοια 
προβλήματα όπως σε εκείνους με διαβήτη.

Αυτοί οι παράγοντες είναι πιθανό να λειτουργή-
σουν συνεργικά με τη χρήση της μεθοτρεξάτης, εάν 
ο ασθενής είναι διαβητικός και παχύσαρκος ταυτό-
χρονα αυξάνοντας τον κίνδυνο ίνωσης και κίρρω-
σης του ήπατος.

Μία άλλη συννοσηρότητα που σχετίζεται με τη θε-
ραπεία είναι η υπέρταση, η οποία είναι μια γνωστή 
ανεπιθύμητη ενέργεια της κυκλοσπορίνης. Το μετα-
βολικό σύνδρομο εμφανίζεται σε αυξημένο ποσο-
στό στους ασθενείς με ψωρίαση και δημιουργεί ένα 
σημαντικό θεραπευτικό πρόβλημα δεδομένου ότι η 
κυκλοσπορίνη μπορεί να αυξήσει τα λιπίδια και να 
προκαλέσει ή να επιδεινώσει την υπέρταση.

Ένας άλλος περιορισμός που σχετίζεται με τις θε-
ραπευτικές μας επιλογές αφορά στην υπερλιπιδαι-
μία και στα ρετινοειδή. Η μεν πρώτη είναι συχνότε-
ρη στους ψωριασικούς ασθενείς, τα δε ρετινοειδή 
μπορούν να αυξήσουν τα λιπίδια, καθιστώντας τη 
θεραπεία δυσχερέστερη.

 Μπορούμε να προβλέψουμε 
τον κίνδυνο ανάπτυξης συνοδών 
νοσημάτων και να τον αποτρέψουμε;

Η ψωρίαση έχει αρκετά κοινά ανοσολογικά χα-
ρακτηριστικά με άλλες σύνθετες ασθένειες, όπως η 
καρδιαγγειακή νόσος, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η 
κατάθλιψη και η φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Η συνύ-
παρξη πολλαπλών νόσων ή διαταραχών σε συν-
δυασμό με μια δεδομένη ασθένεια (δηλ. η συννο-
σηρότητα) έχει παρατηρηθεί σε άλλες φλεγμονώ-
δεις παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ρευμα-
τοειδούς αρθρίτιδας. Οι ασθένειες, που εμφανίζο-

νται ταυτόχρονα, συνδέονται συχνά με κοινούς πα-
θογενετικούς μηχανισμούς.

Εκτός από τις ανοσολογικές ομοιότητες της ψω-
ρίασης και των σχετικών συνοδών νοσημάτων, υ-
πάρχουν πιθανά γονίδια και προ-φλεγμονώδεις κυτ-
ταροκίνες, που είναι κοινές σε αυτές τις ασθένειες, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων παραδειγ-
μάτων: HLA-Cw6 στην ψωρίαση και την ψωριασι-
κή αρθρίτιδα, TNF-a στην ψωρίαση, την ψωριασι-
κή αρθρίτιδα και τη νόσο Crohn, IL-12/IL-23 στην 
ψωρίαση και τη νόσο Crohn10.

Οι γενετικές συνδέσεις μεταξύ της ψωρίασης και 
των συνοδών νοσημάτων προκύπτουν, και από την 
παρατήρηση της αποτελεσματικότητας που επιδει-
κνύουν οι παράγοντες εκείνοι, που στοχεύουν σε 
προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Οι παράγοντες αυ-
τοί περιλαμβάνουν φάρμακα, που στοχεύουν στο 
TNFa (anti-TNFa παράγοντες), όπως το etanercept, 
το infliximab και το adalimumab. Ανάλογα με τη 
δόση και τη συχνότητα χορήγησης, αυτά τα φάρ-
μακα έχει αποδειχθεί πως προσφέρουν σημαντικά 
θεραπευτικά οφέλη, βελτιώνοντας τα σημεία και 
συμπτώματα της ψωρίασης με αντίστοιχα σημαντι-
κό θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής των α-
σθενών12,13.

Επιπλέον της ψωρίασης, οι anti-TNFa παράγο-
ντες παρουσιάζουν σημαντική αποτελεσματικότη-
τα στην ψωριασική αρθρίτιδα14, ενώ κάποιοι από 
αυτούς (infliximab, adalimumab) έχουν υψηλή ε-
πίδραση και στη νόσο του Crohn15-17.

Παρόλα αυτά, είναι ακόμη νωρίς για να μπορέ-
σουμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα ότι είμαστε 
σε θέση να διακρίνουμε, π.χ. μέσω ενός κοινού 
χαρακτηριστικού γονιδίου, εκείνους τους ασθενείς 
με ψωρίαση, που θα εκδηλώσουν κάποιο συνο-
δό νόσημα. 

Η αδυναμία πρόβλεψης του ασθενούς με ψωρί-
αση, που θα εμφανίσει μία συννοσηρότητα δε συ-
νεπάγεται απαραίτητα ότι αδυνατούμε να κάνου-
με κάτι για να την αποτρέψουμε. Σαφώς οποιαδή-
ποτε παρέμβασή μας, που είναι διαθέσιμη αυτή τη 
στιγμή, δεν μπορεί να αποκλείσει πλήρως τον κίν-
δυνο ανάπτυξης της συννοσηρότητας, μπορεί όμως 
να τον μειώσει. 

Η πρώτη και ευκολότερη συμβολή μας θα ήταν 
να συμβουλέψουμε τους ασθενείς μας να υιοθετή-
σουν έναν υγιή τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομέ-
νων της διατροφής, της άσκησης, και της αποφυ-
γής του αλκοόλ και του τσιγάρου. Αυτό θα ήταν ε-
ξαιρετικά σημαντικό ιδιαίτερα για τις νεαρές γυναί-
κες με σοβαρή νόσο, οι οποίες διατρέχουν και τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο.

Δεύτερον, με τη βοήθεια των συναδέλφων μας άλ-
λων ειδικοτήτων, μπορούμε να ελέγξουμε τους ασθε-
νείς για πιθανές συννοσηρότητες. Λαμβάνοντας υπό-
ψη το γεγονός ότι οι ασθενείς με ψωρίαση έχουν αυ-
ξημένα ποσοστά άλλων παραγόντων κινδύνου (δια-
βήτη, υπέρτασης, υπερλιπιδαιμίας και καπνίσματος), 
σαν δερματολόγοι χρειαζόμαστε όχι μόνο να ενημε-
ρώσουμε τους ασθενείς μας αλλά να είμαστε οι ίδιοι 
υποψιασμένοι για την πιθανότητα ύπαρξης κάποιου 
συνοδού νοσήματος κατά την αξιολόγηση.

Τέλος, η γνώση ότι η ψωρίαση μπορεί να συνδε-
θεί με άλλα νοσήματα που έχουν σημαντικό αντί-

κτυπο, όχι μόνο στη νοσηρότητα και τη θνησιμότη-
τα, αλλά και στην ανάγκη τακτικότερης υγειονομι-
κής περίθαλψης, πρέπει να μας οδηγήσει στην έγκαι-
ρη διάγνωση και την επιθετική διαχείριση όχι μόνο 
των σχετικών συνοδών νοσημάτων, αλλά και της ί-
διας της ψωρίασης.

Η έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπευτική πα-
ρέμβαση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
κάποιων από τις συννοσηρότητες, που προαναφέρ-
θηκαν. Πολλές θεραπείες για την ψωρίαση έχουν 
καταδείξει μια μείωση στη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, 
γνωστού παράγοντα κινδύνου για την καρδιακή νό-
σο και σημαντικού δείκτη φλεγμονής. Επιπρόσθετα, 
η υπάρχουσα εμπειρία από άλλα αυτοάνοσα νοσή-
ματα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, έχει δείξει ότι 
η θεραπεία με infliximab, συνδέεται με χαμηλότε-
ρη πιθανότητα ανάπτυξης πρώτου καρδιαγγειακού 
συμβάματος18,19.

Οι δερματολόγοι, θα πρέπει να παρεμβαίνουμε έ-
γκαιρα με αποτελεσματικές θεραπείες που στοχεύ-
ουν στη μείωση του φλεγμονώδους φορτίου και όχι 
μόνο βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, αλλά δυνητικά 
είναι σε θέση να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγεια-
κών συμβάντων, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στη 
μακροζωία των ψωριασικών ασθενών μας.
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