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Για πρώτη φορά, τα παιδιά και οι έφη
βοι στην Ευρώπη, που υποφέρουν 
από ψωρίαση, μπορούν να επωφελη

θούν από την αποτελεσματικότητα και τον 
κα λύτερο έλεγχο της ασθένειας που προ 
σφέ  ρουν τα βιολογικά φάρμακα. Στις 8 Ια
νουαρίου του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε
νέκρινε για πρώτη φορά τη χρήση βιολογικού 
φαρμάκου για τη θεραπεία της χρόνιας σοβα
ρής ψωρίασης κατά πλάκας, βαριάς μορφής σε 
παιδιά και εφήβους. 

Πρόκειται για την ουσία ετανερσέπτη (enbrel), 
η οποία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ψωρί-
ασης σε ενήλικες στην Ευρώπη από το 2004, και η 
οποία είναι η πρώτη, και προς το παρόν η μοναδι-
κή, φαρμακευτική ουσία αυτής της κατηγορίας που 
είναι εγκεκριμένη για παιδιατρική χρήση κατά της 
ψωρίασης. 

Σύμφωνα με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η χρήση της επιτρέπεται σε ασθενείς από 8 έως 17 
ετών, των οποίων η νόσος είναι ανεπαρκώς ελεγχό-
μενη από άλλες συστηματικές θεραπείες ή φωτοθε-

ραπείες ή έχουν μη ανεκτικότητα σε αυτές τις θερα-
πείες. Η έγκριση βασίζεται στη μελέτη 211, που εί-
ναι η πρώτη κλινική μελέτη βιολογικής θεραπείας 
που έγινε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Τα αποτελέ-
σματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι στις 12 εβδο-
μάδες το 57% των ασθενών παρουσίασαν βελτίω-
ση (PASI&%), σε σύγκριση με το 11% των ασθενών 
που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Η μελέτη δημοσι-
εύθηκε στο ιατρικό περιοδικό New England Journal 
of Medicine (NEJM)1. Περισσότεροι από 5,1 εκατ. 
άνθρωποι στην Ευρώπη υποφέρουν από ψωρίαση. 
Πρόκειται για μία χρόνια φλεγμονώδη πάθηση που 
χαρακτηρίζεται από κόκκινες φολίδες. 

Ωστόσο, η ψωρίαση δεν είναι μία απλή δερμα-
τοπάθεια και μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Το ένα τρίτο των 
ασθενών με ψωρίαση παρουσιάζουν τα πρώτα ση-
μάδια της ασθένειας κατά την παιδική ηλικία και συ-
χνά αισθάνονται ντροπή για την εμφάνιση του δέρ-
ματός τους και άγχος από την απόρριψη των συνο-
μήλικών τους.

«Η έγκριση της ετανερσέπτης για τη παιδική ψω-

ρίαση βαριάς μορφής προσφέρει μία νέα σημαντι-
κή εναλλακτική θεραπεία για τον έλεγχο της ψωρί-
ασης, σε μία ηλικία όπου λίγες θεραπείες είναι δια-
θέσιμες», δήλωσε ο καθηγητής Jorg Prinz του τμή-
ματος δερματολογίας του πανεπιστημίου Ludwig-
Maximillians στο Μόναχο. «Πρόκειται για ένα καινο-
τόμο προϊόν που δρα μειώνοντας τη χρόνια φλεγμο-
νή που οδηγεί στην ψωρίαση κατά πλάκας. Επιτρέπει 
στους γιατρούς να στοχεύουν στη ρίζα της φλεγμο-
νής και μπορεί, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, να προ-
σφέρει σε αυτούς τους νεαρούς ασθενείς ένα καθα-
ρό δέρμα και μία καλύτερη ποιότητα ζωής, ακόμα 
και όταν άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει.»

Η ετανερσέπτη είναι η πρώτη βιολογική θεραπεία 
που εγκρίθηκε για την ψωρίαση βαριάς μορφής σε 
ενήλικες στην Ευρώπη το 2004, ενώ έχει επίσης λά-
βει έγκριση για χρήση κατά της πολυαρθριτικής νε-
ανικής αρθρίτιδας σε παιδιά και εφήβους 4 ως 17 
ετών (από το 1999 σε Ευρώπη και Η.Π.Α.).
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