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Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ)
•  Ανταγωνιστής φυλλικού οξέος.
•   Πρώτη αποτελεσματική συστηματική θεραπεία 

για την ψωρίαση.
•  Σήμερα αποτελεί θεραπεία πρώτης εκλογής σε εκτε-

ταμένη ή με εξωδερματικές εκδηλώσεις νόσο.

Μηχανισμός δράσης
α.  Δεσμεύει τον αναστολέα του φυλλικού οξέος  

εμποδίζει τη σύνθεση DNA  μείωση κυτταρι-
κής διαίρεσης.

β.  Τροποποιεί την Τ-κυτταρική αντίδραση   υπερ-
πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων.

γ.  Επηρεάζει το φλεγμονώδες στοιχείο της ψωρίασης  
 μείωση T CD8+ λεμφοκυττάρων και καταστολή 
της χημειοταξίας των πολυμορφοπύρηνων.

Η πιθανότητα ανάπτυξης ηπατικών ανωμαλιών (ηπα-
τική ίνωση, κίρρωση) με μακράς διάρκειας θεραπεία 
θέτει προσοχή στη χρήση της.

Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες για ηπατική 
τοξικότητα
• Ηλικία
• Φύλο
• Φάρμακα
• Αλκοολισμός
• Παχυσαρκία
• ΣΔ
• Σοβαρότητα νόσου
Αντιφατικές συστάσεις όσον αφορά στην αναγκαιό-
τητα και συχνότητα των ηπατικών βιοψιών.

Σκοπός έρευνας 
α.  Εκτίμηση ηπατοτοξικότητας σε ασθενείς με ψωρί-

αση μέσω διαδερμικής ηπατικής βιοψίας.
β.  Σύγκριση μορφολογικών αλλαγών στο ήπαρ σε 

συνολικές δόσεις 1, 2, 3 και 4 g ΜΤΧ.

Μεθοδολογία
Οι ασθενείς που επιλέχθηκαν έπασχαν από ψωρία-
ση (βιοψία) με ή χωρίς αρθρίτιδα.

Κριτήρια επιλογής
α. και τα 2 φύλα
β. ηλικία από 18-70 έτη
γ. κοινή ψωρίαση (>20% ΕΣ)
δ. ερυθροδερμία
ε. φλυκταινώδης ή
στ. αρθροπαθητική μορφή

Μεθοδολογία
1. Κριτήρια αποκλεισμού
• ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ
• καταστολή μυελού των οστών

• ηπατική ίνωση ή κίρρωση ήπατος
• ενεργό πεπτικό έλκος
• ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια
• ενεργός λοίμωξη
• ενεργός ή πρόσφατη ηπατίτιδα
• HIV, HAV, HBV, HCV Αb (+)
• εγκυμοσύνη ή θηλασμός
• διαταραχή ηπατικής βιοχημείας

2. Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν πριν τη χρήση 
ΜΤΧ με:
• ιατρικό ιστορικό
• κλινική εξέταση
•  αιματολογικό, βιοχημικό έλεγχο και κάθαρση 

κρεατινίνης
• ορολογικό έλεγχο 
• πήξη αίματος
• γενική ούρων
• α/α θώρακος
• βιοψία ήπατος 

3. Follow-up εργαστηριακών εξετάσεων
•  Αιματολογικός έλεγχος εβδομαδιαίως τους 2 πρώ-

τους μήνες της θεραπείας
•  Βιοχημικός έλεγχος και γενική ούρων κάθε 3-4 

μήνες
•  Κάθαρση κρεατινίνης και α/α θώρακος ετησίως

Αγωγή
•  Οι ασθενείς έλαβαν per-os ΜΤΧ 3 φ/εβδ με αρχι-

κή δόση 7.5mg/εβδ και με προοδευτική αύξηση 
ανά 2.5 mg μέχρι τα 15mg/εβδ.

•  Διατήρηση της max δόσης μέχρι σταθεροποίησης 
της νόσου και προοδευτική μείωση.

Βιοψίες ήπατος
Λήψη διαδερμικών βιοψιών ήπατος
•  πριν την έναρξη της θεραπείας
•  μετά από συνολικές δόσεις 1-4 g MTX

Ταξινόμηση παθολογοανατομικών 
ανωμαλιών ήπατος σύμφωνα με τους Roenigk 
et al.
Βαθμός Ι

•  φυσιολογικό 
•  ήπια προς μέτρια στεάτωση
•  ήπια πυλαία φλεγμονή και ποικιλομορφία πυ-

ρήνων
Βαθμός ΙΙ

•  μέτρια προς σοβαρή φλεγμονή και πυλαία ίνω-
ση

•  μέτρια προς σοβαρή νέκρωση
•  πυρηνική μεταβλητότητα και στεάτωση

Βαθμός ΙΙΙΑ
•  πυλαία ίνωση με σχηματισμό ινωδών διαφραγ-

ματίων
Βαθμός ΙΙΙΒ

•  αξιοσημείωτη διαφραγματική ίνωση
Βαθμός IV

•  κίρρωση

Στοιχεία ασθενών
Σύνολο: 13 ασθενείς
•  7 γυναίκες (54%), 6 άνδρες (46%) 
•  Μέσος όρος ηλικίας 46 έτη (29-69)
•  7 με ψωριασική αρθρίτιδα, 3 με ερυθροδερμία, 

2 με ακροφλυκταίνωση και 1 με κοινή ψωρίαση 
(>20% ΕΣ)

Αποτελέσματα
Το παρασκεύασμα ήπατος πριν τη θεραπεία με ΜΤΧ 
ανέδειξε:
•  ηπατοκυτταρική διόγκωση και πυρηνική ποικιλο-

μορφία σε 13 βιοψίες
•  στεάτωση σε 6
•  περικολποειδική ίνωση σε 10
•  εστιακή ηπατοκυτταρική νέκρωση σε 10
•  συμφόρηση και διάταση των κολποειδών σε 8
•  υπερπλασία των κυττάρων που επικαλύπτουν τα 

κολποειδή σε 9 βιοψίες

Ευρήματα μετά από συνολικές δόσεις 
ΜΤΧ κατά Roenigk

No. of patients

 1 g MTX 2 g MTX 3 g MTX 4 g MTX

Roenigk I 6 4   

Roenigk I/II 2 2 2  

Roenigk II 2 2 3 2

Roenigk III   1  

Roenigk IV    2

Σχόλια
•  Είναι άγνωστο γιατί κάποιος αναπτύσσει ηπατοτο-

ξικότητα σχετιζόμενη με ΜΤΧ
•  Οι ασθενείς της έρευνας παρουσίαζαν ηπατικές 

βλάβες πριν τη χρήση ΜΤΧ
•  Μπορεί αυτό να σχετίζεται με την ψωρίαση;
•  Είναι γνωστό ότι ο αυξητικός παράγοντας μετατρο-

πής (ΤGF) έχει παρόμοια δομή με:
- τον επιδερμιδικό αυξητικό παράγοντα (EGF) και
- με τον αρθρικό αυξητικό παράγοντα (SGF)

•  Παίζει ρόλο στην:
- αγγειογένεση
-  διέγερση του πολλαπλασιασμού των κερατινο-

κυττάρων, αρθρικών κυττάρων και ινοβλαστών 
που αυξάνονται στην ψωρίαση.

Μεθοτρεξάτη και ηπατική λειτουργία στην ψωρίαση
SC CaRneiRo, FF CaSSia, F Lamy, VLa ChagaS, m RamoS-e-SiLVa

JeaDV 2008; 22:25-29.
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ΒιΒΛιογρΑΦιΚή ΕνήΜΕρωΣή



•  Αλλαγές στην αναλογία GMPc/AMPc  ρύθμιση 
κυτταρικής αύξησης και διαφοροποίησης.

•  Πρωτεάσες  ρύθμιση κυτταρικού πολλαπλασια-
σμού, παραγωγή διαμεσολαβητών φλεγμονής.

•  Κυτοκίνες  δρουν στους αρθρικούς ινοβλάστες, 
μονοκύτταρα και άλλα κύτταρα του μυοσκελετι-
κού συστήματος (όπως συμβαίνει στις ψωριασι-
κές πλάκες).

•  Παρόμοιες αλλαγές πιθανώς συμβαίνουν στους 
ινοβλάστες διαφόρων οργάνων, όπως στο ήπαρ, 
που συντελούν στις πρώιμες ηπατικές ανωμαλίες 
στην ψωρίαση.

•  Παράλληλα ιστολογικές εξετάσεις προτείνουν ότι 
η υπερπλασία και ο πολλαπλασιασμός των αστε-
ροειδών κυττάρων (μυοβλάστη ήπατος) ευθύνο-
νται για την τοξική αλλοίωση προκαλούμενη από 
ΜΤΧ.

Η ηπατοτοξικότητα ψωριασικών ασθενών μπορεί 
επίσης να οφείλεται:
•  Σε άλλες συστηματικές θεραπείες πριν τη χορή-

γηση ΜΤΧ
•  Κατάχρηση αλκοόλ
•  Ιογενείς λοιμώξεις
•  Υψηλή επίπτωση παχυσαρκίας

Συμπεράσματα
Συνολικές δόσεις 1-2 g ΜΤΧ προκαλούν:
•  αναγεννητική ηπατοκυτταρική απάντηση
•  ενίσχυση περικολποειδικής ίνωσης (εύρημα πριν 

την έναρξη)
•  μη αξιοσημείωτη ηπατοτοξικότητα
Συνολικές δόσεις 3-4 g MTX προκαλούν:
•  ίνωση
•  ενίσχυση πυλαίας φλεγμονής

•  διαφραγματική ίνωση

Συστάσεις
α. Σε ασθενείς
•  χωρίς παράγοντες κινδύνου για ηπατική νόσο (κα-

τάχρηση αλκοόλ, ιογενή ηπατίτιδα, διαβήτη, πα-
χυσαρκία)

•  με φυσιολογική κλινική εξέταση
•  κ.φ. ηπατική βιοχημεία
 Διενέργεια βιοψίας σε συνολική δόση 1-1.5 g 
ΜΤΧ και επανάληψή της ανά γραμμάριο

β.  Σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου βιοψία 
διενεργείται:

•  πριν την έναρξη της θεραπείας με ΜΤΧ ή
•  εντός των 2 πρώτων μηνών και
•  επανάληψη ανά γραμμάριο συνολικής δόσης iD


