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Ψωρίαση

Χρόνια φλεγμονώδης 
δερματοπάθεια με 
ανοσολογικό υπόστρωμα 
που προσβάλλει 
περίπου το 2% 
του γενικού 
πληθυσμού

Συστηματική θεραπεία ψωρίασης

• Μεθοτρεξάτη

• Κυκλοσπορίνη Α

• Ασιτρετίνη

• Βιολογικοί παράγοντες

- Συχνά συνδυάζονται ή εναλλάσσονται μεταξύ τους

- Εχουν ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες (πλην ασιτρετίνης)

Οργανική τοξικότητα συστηματικής θεραπείας  
στην ψωρίαση

• Αυξημένος κίνδυνος λόγω μακροχρόνιας χρήσης

• Σημαντικό μέρος της αποτελεί η αιματολογική τοξικότητα

- καταστολή μυελού οστών

- αιματολογικές κακοήθειες

• Τοξικής ή ανοσολογικής αιτιολογίας

Θεραπεία ψωρίασης

• Δύσκολη, αποτελεί διαχρονική πρόκληση για το Δερματολόγο.
•  Η ήπια μορφή της νόσου συνήθως ανταποκρίνεται στις διάφορες τοπικές 

θεραπείες.
•  Η μέτρια ή και η σοβαρή μορφή απαιτούν τη συστηματική χορήγηση ενός 

ή περισσότερων φαρμάκων για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
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Αιματολογική τοξικότητα
Γ. κΟνΤΟχρΙΣΤΟπΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Διευθυντής, β' Δερματολογική κλινική, νοσ. «Α. Συγγρός»

Κατηγορίες φαρμάκων ανάλογα  
με τον κίνδυνο αιματολογικής τοξικότητας

• Σχετικά υψηλού κινδύνου: ΜΤΧ
• Σχετικά χαμηλού κινδύνου: λοιπά φάρμακα

Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ)

Μη συχνές: Καταστολή μυελού οστών, αναιμία, θρομβοπενία
Πολύ σπάνιες: Απλαστική αναιμία
Απροσδιόριστης συχνότητας: Λευκοπενία, πανκυτταροπενία, ακοκκιοκυττα-
ραιμία, ηωσινοφιλία
Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα: Λεμφώματα Hodgkin και μη-Hodgkin / αυ-
τόματη υποχώρηση μετά τη διακοπή της. Δεν φτάνουν στα όρια στατιστικής 
σημαντικότητας

Παρακολούθηση ασθενών σε ΜΤΧ

• Γενική αίματος με ποσοτική μέτρηση αιμοπεταλίων προ θεραπείας.
•  Επανάληψη 1-2 εβδομάδες από την έναρξη, κάθε 2-4 εβδομάδες για τους 

πρώτους μήνες και στη συνέχεια κάθε 1-3 μήνες.
• Σε αύξηση της δόσης, μέτρηση πριν την επόμενη χορήγηση.

Μυελοτοξικότητα από ΜΤΧ

• Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια
•  Εμφανίζεται σε οποιαδήποτε φάση της θεραπείας ακόμα και μετά μια δό-

ση
•  Προδιαθεσικοί παράγοντες η νεφρική ανεπάρκεια, η μεγάλη ηλικία, η αλ-

ληλεπίδραση με άλλα φάρμακα, η μη χορήγηση φυλλικού οξέος, άλλα 
ιατρικά σφάλματα

Ασιτρετίνη (Νeotigason)

• Δεν αναφέρονται αιματολογικές διαταραχές στο φύλλο οδηγιών χρήσης
• Ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα
• Ήπια ουδετεροπενία, θρομβοπενία
• Δεν αυξάνει τον κίνδυνο για λεμφώματα

Ασιτρετίνη

•  Χημειοπροστατευτική και χημειοθερα-
πευτική δράση σε διάφορες δερματο-
λογικές ή μη κακοήθειες

Khera P et al. J Drugs Dermatol 2005.

•  Ο συνδυασμός με βιολογικούς παρά-
γοντες πιθανόν μειώνει τον κίνδυνο 
λεμφωμάτων

Smith ECA et al. Int J Dermatol 2008

Παρακολούθηση  
ασθενών  

σε ασιτρετίνη

Γενική αίματος και ποσοτική  

μέτρηση αιμοπεταλίων

- προ θεραπείας

-  κάθε μήνα για τους πρώ-

τους 3-6 μήνες

-  στη συνέχεια κάθε 3 μή-

νες
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Παρακολούθηση ασθενών σε anti-TNF θεραπεία

• Γενική αίματος με ποσοτική μέτρηση αιμοπεταλίων κάθε μήνα
• Ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό αιματολογικής διαταραχής
•  Επί υπόπτων συμπτωμάτων (μώλωπες, αιμορραγία, ωχρότητα, πυρετός) 

να ζητείται άμεση ιατρική βοήθεια
•  Διακοπή του φαρμάκου σε επιβεβαιωμένα σημαντικές αιματολογικές 

ανωμαλίες

Anti-TNF παράγοντες και αιματολογικές κακοήθειες

• Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα / λευχαιμίες
• Λεμφώματα (Hodgkin, non-Hodgkin)

Meyboorn RH et al. Drug Safety 2008.
Askling J et al. Ann Rheum Dis 2009.

Ψωρίαση και λεμφώματα

•  Αυξημένος (τριπλάσιος) κίνδυνος κυρίως για Hodgkin και CTCL που σχε-
τίζεται με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της νόσου

•  Πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες η φλεγμονή, η δυσλειτουργία του ανοσο-
λογικού συστήματος, οι ανοσοκατασταλτικές θεραπείες και οι λανθάνουσες 
λοιμώξεις με τον ιό Epstein-Barr

Margolis D et al. Arch Dermatol 2001.
Gelfand JM et al. J Invest Dermatol 2006.

Anti-TNF παράγο-
ντες και λεμφώματα  

σε ασθενείς  
με ψωρίαση

• Μικρή αύξηση κινδύνου
•  Μη στατιστική σημαντική 

διαφορά σε σχέση με την 
ήδη αυξημένη συχνότητα 
εμφάνισης λεμφωμάτων 
στην ψωρίαση

Patel R et al. J Am Αcad 
Dermatol 2009.

Anti-TNF θεραπείες και  
αιματολογικές κακοήθειες / 

Χειρισμός ασθενών

•  Λεπτομερές ογκολογικό ιστορικό, κλινικός, 
ακτινολογικός και αιματολογικός έλεγχος 
(πιθανόν και οστεομυελική βιοψία) προ της 
θεραπείας

•  Τακτικός κλινικός, αιματολογικός και ακτινολογι-
κός έλεγχος κατά τη διάρκεια της θεραπείας

•  Επαγρύπνηση για ύποπτα συμπτώματα (πυ-
ρετός, νυκτερινοί ιδρώτες, κόπωση, αδενο-
πάθεια)

Συμπεράσματα

•  Η καταστολή του μυελού των οστών είναι η συχνότερη εκδήλωση αιματολογικής 
τοξικότητας.

•  Παρά τη μικρή αύξηση της συχνότητας λεμφωμάτων δεν τεκμηριώνεται η αιτιο-
λογική τους συσχέτιση με τις διάφορες θεραπείες της ψωρίασης

•  Συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση για εντόπιση και καταγραφή κάθε περίπτωσης 
αιματολογικής τοξικότητας.

•  Η σωστή επιλογή των ασθενών σε συνδυασμό με τακτικό κλινικό και εργαστηριακό 
έλεγχο θα ελαχιστοποιήσουν ή θα αποτρέψουν την εμφάνιση των δυσάρεστων 
αυτών ανεπιθύμητων ενεργειών.

•  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταθμίζονται τα οφέλη από τη χορήγηση ενός φαρ-
μάκου με τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μακροχρόνια χορήγησή τους
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Μυελοτοξικότητα από ΜΤΧ / Χειρισμός ασθενών

•  Προληπτική χορήγηση φυλλικού οξέος 1-5mg/24h ή φυλλινικού οξέος 5mg σε 3 
δόσεις ανά 12h μία φορά την εβδομάδα 12h μετά την τελευταία δόση της ΜΤΧ

•  Καθυστέρηση χορήγησης ή προσωρινή διακοπή ΜΤΧ σε σημαντική μείωση 
αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων

•  Άμεση χορήγηση φυλλινικού οξέος 20mg ΡΟ ή IV σε περίπτωση τοξικότητας
Cabb RE et al. JAAD 2009.

Παρακολούθηση ασθενών σε κυκλοσπορίνη Α

• Γενική αίματος με ποσοτική μέτρηση αιμοπεταλίων προ θεραπείας
• Επανάληψη κάθε 15/ήμερο για τον 1ο μήνα και στη συνέχεια κάθε μήνα
Lebwohl M et al. JAAD 2001.
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Ινφλιξιμάμπη (Remicade)

•  Mη συχνές: Λεμφοκυττάρωση, λεμφοπενία, ουδετεροπενία, θρομβοπενία, 
λεμφαδενοπάθεια

• Σπάνιες: Πανκυτταροπενία
•  Πολύ σπάνιες: Αιμολυτική αναιμία, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, 

θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, ακοκκιοκυτταραιμία
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Eτανερσέπτη (Enbrel)

• Mη συχνές: Θρομβοπενία
• Σπάνιες: Αναιμία, λευκοπενία, ουδετεροπενία, πανκυτταροπενία
• Πολύ σπάνιες: Απλαστική αναιμία
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Ανταλιμουμάμπη (Humira)

•  Mη συχνές: Αναιμία, λευκοπενία, θρομβοπενία, ουδετεροπενία, ακοκκιο-
κυτταραιμία, λευκοκυττάρωση, λεμφοπενία, λεμφαδενοπάθεια

• Σπάνιες: Πανκυτταροπενία, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
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Κυκλοσπορίνη Α (Sandimmun Neoral, Immunofar)

• Μη συχνές: Αναιμία, λευκοπενία, θρομβοπενία
•  Σπάνιες: Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο
•  Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα: Δεν τεκμηριώνεται αυξημένος κίνδυνος για 

λεμφώματα σε ασθενείς με ψωρίαση. H περιγραφή μεμονωμένων περιστα-
τικών συνιστά αυξημένη επαγρύπνηση.

Paul et al. J Invest Dermatol 2003.
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Γενικές οδηγίες για τη διακοπή της ΜΤΧ  
(αριθμός κυττάρων / mm3)

κυτταρικός 
υποπληθυσμός

μείωση δόσης Σκέψη για διακοπή Οριστική 
διακοπή

Λευκά αιμοσφαίρια 3000-3500 2500-3000 <2500

Ουδετερόφιλα 1500-2000 1000-1500 <1000

Αιμοπετάλια 100000-150000 50000-100000 <50000
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