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Γενικά
Είναι λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα –μικρών αγγείων του δέρματος-του 

γαστρεντερικού σωλήνα και των νεφρικών σπειραμάτων. Οφείλεται σε εναπό-
θεση ανοσοσυμπλεγμάτων ανοσοσφαιρίνης-α στα μετατριχοειδικά φλεβίδια 
και εμφανίζεται κυρίως στα παιδιά (ηλικία <10 ετών). Συνήθως προηγείται λοί-
μωξη του αναπνευστικού. Αποτελεί το 15% των δερματικών αγγειΐτιδων. Πι-
θανά αίτια είναι: βακτήρια, ιώσεις, φάρμακα, κακοήθειες.

Συμπτώματα
• ψηλαφητή πορφύρα
• αρθραλγία
• κοιλιακό άλγος
• σπειραματονεφρίτιδα

Δερματολογικά ευρήματα:
• συμμετρικές ροδόχροες – ερυθρές κηλίδες
• πορφυρικές βλατίδες
• το μέγεθος των βλαβών ≤2cm
•  εμφανίζονται στους γλουτούς και στο κατώτερο τμήμα των κάτω άκρων και 

σπανιότερα στις εκτατικές επιφάνειες των άνω άκρων
• οίδημα άκρων χειρών και ποδών

μελέτη
Αναδρομική μελέτη (103 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν ως HSP τα τελευ-

ταία 20 χρόνια).
Κριτήρια επιλογής:

•  τυπική μη θρομβοκυττοπενική ψηλαφητή πορφύρα με ιστολογικά χαρακτη-
ριστικά λευκοκυτταροκλαστικής αγγειΐτιδος
Εξαιρέθηκαν:

•  οζώδης πολυαρτηρίτιδα –υπεργαμμασφαιριναιμία – κνιδωτική αγγειΐτιδα
•  ιδιοπαθής θρομβοκυττοπενική πορφύρα και αγγειΐτιδες σχετιζόμενες με νό-

σους του κολλαγόνου
Επίσης έγινε σύγκριση αυτής της μελέτης με προηγούμενες ανάλογες μελέτες.
Καταγράφηκαν 103 ασθενείς (Μ.Ο. 41.3 έτη)

•  24 ασθενείς έπασχαν από κακοήθεια
•  23 από τους ασθενείς με κακοήθεια >41 ετών
•  53 ασθενείς >41 ετών
•  23 από 53 ασθενείς >41 ετών (43,4%) έπασχαν από κακοήθεια

Σύγκριση των οργάνων με κακοήθεια σε δύο μελέτες

ΟρΓΑνΑ πρΟΣΦΑΤη 
μεΛεΤη

πρΟηΓΟΥμενη
μεΛεΤη

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΕΡΜΑ (Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ, PAGET, SCC, MM) 3 0

ΑΙΜΑ 3 14

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ 3 1

ΓΝΑΘΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΥΓΓΑΣ 3 0

ΣΤΟΜΑΧΟΣ 3 1

ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ 3 4

ΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΩΟΘΗΚΕΣ 3 0

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ 2 11

ΗΠΑΡ 2 1

ΝΕΦΡΟΙ 1 2

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 1 5

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ 0 1

ΜΑΣΤΟΣ 0 1

Σύγκριση των ασθενών στις 2 μελέτες

πρΟΣΦΑΤη μεΛεΤη πρΟηΓΟΥμενη μεΛεΤη

ΗΛΙΚΙΑ 65,2 62,2

ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15/9 39/06

HSP  KAKOHΘΕΙΑ 
(4 ΜΗΝΕΣ)

4 30 (75%)

ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ  HSP 20 (83,3%) 10

ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 4 1

53 ασθενείς >41 έτη

 ME KAκΟηθεΙΑ (23) χΩρΙΣ κΑKΟηθεΙΑ (30) P

Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ 67,2±9,8 57,8±14,3 0,012

ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15/8 16/14  

ΛΟΙΜΩΞΗ 30,4% 53,3%  

ΝΕΦΡΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 44,4% 50%  

ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΡΙΑ 0% 12,5%  

ΑΡΘΡΑΛΓΙΑ 5,6% 37,5% 0,016

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

22,2% 21,7%  

iG-A 423,6±140 438,5±194,2

CRP 3,4±4,4 2,2±3,5

ΤΚΕ 90,7±32,9 36,2±29,1  
P <0.01

Στοιχεία 9 ασθενών με HSP με ισχυρή συσχέτιση με κακοήθεια
• Σε 3 ασθενείς η διάγνωση του καρκίνου έγινε μετά από κρίση HSP.
Α)  Ένας εξ αυτών διαγνώστηκε με πρώιμο στάδιο καρκίνου σιγμοειδούς. Μετά 

την εκτομή του πολύποδα με κολονοσκόπηση, η HSP υποχώρησε και δεν 
εμφανίστηκε νέο επεισόδιο.

Β)  Σε 2 ασθενείς διαγνώστηκαν ταυτόχρονα η HSP και η κακοήθεια, αλλά είχαν 
ήδη μεταστάσεις.

•  οι υπόλοιποι 6 ασθενείς εμφάνισαν HSP κατά τη διάρκεια της θεραπείας του 
καρκίνου. Μετά τη διάγνωση της HSP η υποκείμενη κακοήθεια επιδεινώθηκε. 
2 ασθενείς εμφάνισαν νέες μεταστάσεις μέσα σε 3 μήνες.

• 6 από τους 9 ασθενείς πέθαναν σε 4-32 μήνες.

παρανεοπλασματικά σύνδρομα
Είναι εκείνα τα σύνδρομα που σχετίζονται με κακοήθεια αλλά παρουσιάζο-

νται σε κάποια χρονική απόσταση από τον καρκίνο ή τη μετάσταση

Συμπέρασμα
Η παρουσία HSP μετά τη διάγνωση μιας κακοήθειας μπορεί να υποδεικνύει 

αύξηση του μεγέθους του όγκου ή μετάσταση. Επιβάλλεται επανεκτίμηση.

Kακοήθεια και πορφύρα Henoch-Schonlein (HSP)
H. MITSuI, N. SHIBAgAKI, T. KAWAMuRA, H. MATSuE, S. SHIMADA, 

Department of Dermatology, university of Yamanashi, Japan, JEADV, 2009

Υπεύθυνοι: π. κΩΣΤΑκηΣ, π. πΑνΑΓΑκηΣ, ε. πΟΛΥχρΟνΑκη
επιμέλεια: μπΟΥκΙΟΥ εΥΣΤΑθΙΑ
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πιθανοί μηχανισμοί υπεύθυνοι για παρανεοπλασματική 
αγγεΐτιδα συμπεριλαμβανομένης και της HSP
• Μειωμένη ανοσιακή κάθαρση.
•  Μη φυσιολογική παραγωγή αντισωμάτων και καρκινικών νεοαντιγόνων που 

οδηγούν στην παραγωγή ανοσοσυμπλεγμάτων που εναποτίθενται στα τοι-
χώματα των αγγείων.

•  Ομοιότητες μεταξύ των καρκινικών αντιγόνων και των ενδοθηλιακών κυττα-
ρικών αντιγόνων.

•  Απορρυθμισμένα λεμφοκύτταρα που αλλάζουν την παραγωγή από IG-M σε IG-A.
• Κυτοκίνες που παράγονται από τον καρκίνο.
•  O TGF-β που βρίσκεται γύρω από πολλούς όγκους προωθεί την παραγω-

γή IG-A.

•  Eπίσης κάθε κακοήθεια δημιουργεί ένα υπερωσμωτικό περιβάλλον που μπο-
ρεί να προκαλέσει καταστροφή του ενδοθηλίου και αύξηση του χρόνου επα-
φής και της εναπόθεσης ανοσοσυμπλεγμάτων.

• Η θεραπεία του καρκίνου ενεργοποιεί την HSP.

ΣΥμπερΑΣμΑ
•  Κάθε ασθενής με HSP, ιδιαίτερα όσοι είναι μεγαλύτεροι των 41 ετών, πρέπει 

να διερευνώνται για κακοήθειες.
•  Ασθενείς με HSP και χωρίς εμφανή αίτια πρέπει επίσης να διερευνώνται για 

κακοήθεια.
•  Επίσης ασθενείς με ατομικό αναμνηστικό καρκίνου και HSP πρέπει να επανα-

ξιολογούνται για μεταστάσεις.

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του ustekinumab, ενός ανθρώπινου 
μονοκλωνικού αντισώματος έναντι των ιντερλευκινών 12/23 σε ασθενείς με ψωρίαση

Aποτελέσματα 76 εβδομάδων από μια τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή placebo ελεγχόμενη μελέτη (PHOENIX 1)

LEONARDI CL, KIMBALL AB, PAPP KA, YEILDINg N, guZZO C, WANg Y, LI S, DOOLEY LT, gORDON KB
Lancet 2008 May 17; 371(9625):1665-74 Erratum in: Lancet 2008 May 31; 371(9627):1838
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εΙΣΑΓΩΓη
Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του 

δέρματος, η οποία έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στη 
σωματική και πνευματική λειτουργικότητα των ασθενών 
όσο και στην ποιότητα ζωής τους. Οι ιντερλευκίνες 12 
και 23 διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην παθο-
φυσιολογία της ψωρίασης. Οι κυτοκίνες αυτές συμμετέ-
χουν στην ανοσολογική απάντηση μέσω ενεργοποίησης 
των κυττάρων φυσικών φονιάδων καθώς και μέσω της 
διαφοροποίησης των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων. Η ιντερ-
λευκίνη 12 επάγει τη διαφοροποίηση των Τh1 κυττά-
ρων με αποτέλεσμα την παραγωγή κυτοκινών όπως η 
ιντερφερόνη γ και ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων 
α, ενώ η ιντερλευκίνη 23 επάγει τη διαφοροποίηση των 
Τh17 κυττάρων και ως εκ τούτου την παραγωγή κυτο-
κινών, όπως η ιντερλευκίνη 20 και η ιντερλευκίνη 22. 
Παρότι δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός ο μηχανι-
σμός με τον οποίο οι ιντερλευκίνες 12 και 23 συμβάλ-
λουν στην παθοφυσιολογία της ψωρίασης, η κοινή τους 
υπομονάδα p40 φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην ανοσολογική απάντηση.

Το ustekinumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό 
αντίσωμα το οποίο συνδεόμενο με την κοινή p40 υπο-
μονάδα των ιντερλευκινών 12 και 23 τις εμποδίζει να 
συνδεθούν με τον υποδοχέα τους, μπλοκάροντας έτσι 
τον καταρράκτη της φλεγμονής.

ΣΚΟΠΟΣ
Αυτή η διπλή τυφλή placebo ελεγχόμενη πολυκε-

ντρική μελέτη φάσης 3 έχει σαν στόχο να μελετήσει 
την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του ustekinum-
ab για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρία-
σης κατά πλάκας.
ΥΛΙκΟ κΑΙ μεθΟΔΟΣ

Η μελέτη διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2005 έως 

το Σεπτέμβρη του 2007 σε 48 κέντρα των ΗΠΑ, Κανα-
δά και Βελγίου. Στη μελέτη συμμετείχαν 766 ασθενείς 
οι οποίοι έπρεπε να είναι άνω των 18 ετών, να έχουν 
διαγνωσμένη ψωρίαση κατά πλάκας για τουλάχιστον 6 
μήνες με PASI ≥ 12 και ΒSA ≥ 10, καθώς και να είναι 
υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. Από τη μελέτη 
αποκλείονταν οι ασθενείς με άλλου τύπου ψωρίαση, με 
σοβαρή πρόσφατη συστηματική ή τοπική λοίμωξη, με 
κακοήθεια, καθώς και προηγούμενη λήψη άλλου ανά-
λογου παράγοντα. Από τη μελέτη αποκλείονταν επίσης 
ασθενείς που είχαν λάβει άλλο βιολογικό παράγοντα 
το τελευταίο τρίμηνο ή κάποια συμβατική θεραπεία-
φωτοθεραπεία τον τελευταίο μήνα ή τοπική θεραπεία 
το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Τέλος ασθενείς με θετική 
δοκιμασία Mantoux και αρνητική α/α θώρακος υποβάλ-
λονταν σε προφυλακτική αντιφυματική αγωγή.

Από τους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη τα 2/3 
ήταν άνδρες, κατά μέσο όρο είχαν ένα 20ατές ιστορικό 
ψωρίασης, ενώ περίπου το 1/4 της σωματικής τους επι-
φάνειας ήταν προσβεβλημένο από τη νόσο. Πάνω από 
το 90% των ασθενών είχαν χρησιμοποιήσει τοπική θερα-
πεία, ενώ τουλάχιστον το 50% αυτών είχαν χρησιμοποι-
ήσει συμβατική συστηματική ή βιολογική θεραπεία. 

Η μελέτη ήταν χωρισμένη σε 3 φάσεις: μια placebo 
ελεγχόμενη φάση (εβδομάδες 0-12), μια φάση ενεργούς 
θεραπείας (εβδομάδες 12-40) και τέλος μια τυχαιοποι-
ημένη φάση απόσυρσης (εβδομάδες 40-76). Αρχικά οι 
ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ίσες ομάδες, η πρώτη 
(n=255) έλαβε ustekinumab 45mg τις εβδομάδες 0 και 
4 και εν συνεχεία κάθε 12 εβδομάδες, ενώ η δεύτερη 
ομάδα (n=256) έλαβε 90mg ustekinumab τις εβδομά-
δες 0 και 4 και εν συνεχεία κάθε 12 εβδομάδες. Τέλος, 
η τρίτη ομάδα έλαβε εικονικό φάρμακο τις εβδομάδες 0 
και 4, ενώ τη 12η εβδομάδα στους μισούς από αυτούς 
τυχαιοποιημένα δόθηκε ustekinumab 45mg μέχρι και 

την εβδομάδα 40, με σχήμα μία υποδόρια ένεση στις 
εβδομάδες 12, 16 και εν συνεχεία κάθε 12 εβδομάδες 
και στους άλλους μισούς δόθηκε ustekinumab 90mg 
μέχρι και την εβδομάδα 40 με το ίδιο σχήμα.

Την εβδομάδα 28 σε όλες τις ομάδες οι ασθενείς με 
PASI < 50 διέκοπταν τη μελέτη, οι ασθενείς με PASI 50 
έως <75 ξεκινούσαν δοσολογικό σχήμα κάθε 8 εβδο-
μάδες, ενώ οι ασθενείς με PASI ≥ 75 συνέχισαν το δο-
σολογικό σχήμα ανά 12 εβδομάδες.

Την εβδομάδα 40 οι ασθενείς που από την αρχή λάμ-
βαναν ustekinumab και που είχαν επιτύχει PASI ≥ 75 τις 
εβδομάδες 28 και 40 επανατυχαιοποιούνταν είτε να συ-
νεχίσουν τη θεραπεία είτε να λάβουν εικονικό φάρμακο. 
Στους τελευταίους επαναχορηγούνταν το δραστικό φάρ-
μακο όταν έχαναν τουλάχιστον το 50% του PASI.

Παράμετροι όπως το PASI, το BSA καθώς και ο δερ-
ματολογικός δείκτης ποιότητας ζωής εκτιμούνταν μέχρι 
και την εβδομάδα 76. Επίσης καταγράφονταν οι ανεπι-
θύμητες ενέργειες και πραγματοποιούνταν αιματολογι-
κές-βιοχημικές εξετάσεις, όπως και έλεγχος για ανάπτυ-
ξη αντισωμάτων εναντίον του ustekinumab.

ΑπΟΤεΛεΣμΑΤΑ
Όλοι οι τυχαιοποιημένοι ασθενείς συμπεριλήφθηκαν 

στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας. 171 ασθενείς 
(67.1%) που λάμβαναν ustekinumab 45mg, 170 ασθε-
νείς (66.4%) που λάμβαναν ustekinumab 90mg και 8 
ασθενείς (3.1%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο πέτυχαν 
PASI 75 την εβδομάδα 12. Η έναρξη της αποτελεσμα-
τικότητας ήταν ταχεία, με τους περισσότερους ασθενείς 
που λάμβαναν ustekinumab έναντι αυτών που λάμβα-
ναν placebo να πετυχαίνουν PASI 50 την εβδομάδα 2 
και PASI 75 την εβδομάδα 4, σε στατιστικά σημαντικό 
βαθμό. Επιπλέον, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, πε-
ρισσότεροι ασθενείς που λάμβαναν δραστικό φάρμα-



κο σε σχέση με όσους λάμβαναν εικονικό πέτυχαν στο 
BSA βαθμολογία 0 ή 1.

Η μέγιστη αποτελεσματικότητα επιτεύχθηκε γύρω στην 
εβδομάδα 24 με το 76.1% των ασθενών που λάμβα-
ναν ustekinumab 45mg και το 85.0% όσων λάμβαναν 
ustekinumab 90mg να πετυχαίνουν PASI 75, ενώ πά-
νω από το 90% των ασθενών και των δύο ομάδων να 
πετυχαίνουν PASI 50. Περίπου οι μισοί ασθενείς πέτυ-
χαν PASI 90 την εβδομάδα 28.

Την εβδομάδα 40 μακροχρόνια ανταπόκριση είχε επι-
τευχθεί από 150 ασθενείς στην ομάδα των 45mg του 
φαρμάκου και από 172 στην ομάδα των 90mg του φαρ-
μάκου. Τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια με την εβδο-
μάδα 28. Από αυτούς, οι 162 τυχαία παρέμειναν σε 
θεραπεία με το δραστικό φάρμακο ενώ οι 160 συνέχι-
σαν λαμβάνοντας εικονικό φάρμακο. Οι ασθενείς που 
διατήρησαν PASI 75 για τουλάχιστον ένα χρόνο ήταν 
περισσότεροι (p<0.0001) από την ομάδα του δραστι-
κού φαρμάκου. Αυτοί οι ασθενείς γενικά διατήρησαν 
το PASI 50, PASI 75, PASI 90 καθώς και την ανταπόκρι-
σή τους στο BSA μέχρι και τουλάχιστον την εβδομάδα 
76. Αντίθετα, οι ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρ-
μακο έχασαν το επιτευχθέν μέχρι τότε PASI 75 σε κατά 
μέσο όρο 15 εβδομάδες. Σε αυτούς τους ασθενείς δεν 
παρατηρήθηκε φαινόμενο rebound. Μόλις έχαναν το 
50% του επιτευχθέντος μέχρι την εβδομάδα 40 PASI, 
τους επαναχορηγούνταν το δραστικό φάρμακο. Από 
τους 195 στους οποίους επαναχορηγήθηκε το usteki-
numab, οι 167 (85.6%) επαναπέτυχαν PASI 75 σε 12 
εβδομάδες.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από το PASI 
σκορ και οι υπόλοιποι δείκτες (BSA, δερματολογικός 
δείκτης ποιότητας ζωής) μέχρι την εβδομάδα 12 είχαν 

βελτιωθεί σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p<0.0001) 
στην ομάδα του δραστικού φαρμάκου (τόσο στην ομά-
δα των 45 όσο και στην ομάδα των 90mg) σε σχέση 
με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Κατά τη διάρκεια της placebo ελεγχόμενης φάσης, 
ανεπιθύμητες ενέργειες εκδηλώθηκαν στο 54.5% των 
ασθενών που λάμβαναν δραστικό φάρμακο έναντι 
48.2% όσων λάμβαναν εικονικό. Σε γενικές γραμμές 
όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες και δεν απαι-
τούσαν αναπροσαρμογή της θεραπείας με πιο συχνές 
τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, ρινοφα-
ρυγγίτιδες, κεφαλαλγία, αρθραλγία. Το είδος των ανε-
πιθύμητων ενεργειών ήταν ανάλογο τόσο ανάμεσα στις 
ομάδες των ασθενών όσο και ανάμεσα στις τρείς φάσεις 
της μελέτης. Δεν παρατηρήθηκε κάποια δοσοεξαρτώ-
μενη ανεπιθύμητη ενέργεια. Οι ασθενείς που έλαβαν 
συνεχές θεραπευτικό σχήμα δεν εμφάνισαν μεγαλύτε-
ρο ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών από αυτούς που 
έλαβαν διακοπτόμενο.

Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθη-
καν κατά την placebo ελεγχόμενη φάση ήταν: 2 στους 
255 ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (πνευ-
μονία και ψυχωτική διαταραχή), 2 στους 255 που λάμ-
βαναν ustekinumab 45mg (εγκεφαλικό και υπέρταση) 
και 4 στους 255 που λάμβαναν 90mg ustekinumab (2 
σοβαρές λοιμώξεις, 1 στεφανιαία νόσο και 1 συνεχώς 
επιδεινούμενη ψωρίαση). Οι πιο συνηθισμένες σοβα-
ρές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά 
τις δύο άλλες φάσεις της μελέτης ήταν λοιμώξεις (3), 
κακοήθειες (2) και καρδιαγγειακά συμβάματα (3).

Τέλος, το ποσοστό των μεταβολών στις αιματολογι-
κές-βιοχημικές παραμέτρους ήταν χαμηλό και ανάλο-
γο σε όλες τις ομάδες. Αντισώματα εναντίον του φαρ-

μάκου αναπτύχθηκαν στο 5.1% των ασθενών, ο τίτλος 
των οποίων ήταν χαμηλός (1/320) και δε συσχετίστη-
κε με συμβάματα κατά την έγχυση. Το ποσοστό άλ-
λωστε τέτοιων συμβαμάτων ήταν χαμηλό, ενώ αυτά 
ήταν ήπια. Δεν παρατηρήθηκε αναφυλακτική αντίδρα-
ση ή ορονοσία.

ΣΥμπερΑΣμΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν 

ότι το ustekinumab χορηγούμενο στα 45mg ή 90mg 
κάθε 12 εβδομάδες είναι αποτελεσματικό για τη θε-
ραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλά-
κας. Η έναρξη της αποτελεσματικότητας φάνηκε από τη 
δεύτερη εβδομάδα, ενώ η ανταπόκριση παρέμεινε για 
τουλάχιστον 1,5 χρόνο στους ασθενείς που λάμβαναν 
το φάρμακο κάθε 12 εβδομάδες. Στους ασθενείς που 
αποσύρθηκαν από το υπό μελέτη φάρμακο, η ψωρία-
ση σταδιακά επανεμφανίστηκε, γεγονός που καταδει-
κνύει ότι η προσωρινή αναχαίτιση των ιντερλευκινών 
12 και 23 δεν αντέστρεψε τον υποκείμενο αιτιολογικό 
μηχανισμό της ψωρίασης. Αυτές οι παρατηρήσεις υπα-
γορεύουν ότι προκειμένου να επιτευχθεί σταθερή αντα-
πόκριση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών 
ίσως χρειασθεί συνεχής, μακροχρόνια θεραπεία. Τα εί-
δη και τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών, των 
σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών και των ανεπιθύμη-
των ενεργειών που οδήγησαν στη διακοπή της χορή-
γησης του φαρμάκου ήταν γενικά συγκρίσιμα ανάμεσα 
στις ομάδες των ασθενών καθώς και ανάμεσα στις τρεις 
φάσεις της μελέτης. Γενικά, τα αποτελέσματα δεν απο-
κάλυψαν κανένα λόγο ανησυχίας σχετικά με την ασφά-
λεια της αναχαίτισης των ιντερλευκινών 12 και 23 για 
περίοδο μέχρι 1,5 έτους. ID



Γενικές πληροφορίες: Υπάρχει ανάγκη για νέες θεραπείες για την ψωρίαση στο τρι-
χωτό της κεφαλής, καθώς πολλές τοπικές θεραπείες είναι μη αποδεκτές από αισθητικής 
άποψης και δύσκολο να εφαρμοστούν, γεγονός που οδηγεί σε κακή συμμόρφωση.

Στόχοι: Να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια μιας νέας, άπαξ ημε-
ρησίως χορηγούμενης μορφής δύο ουσιών για το τριχωτό της κεφαλής (Xamiol®, LEO 
Pharma A/S, Ballerup, Δανία), η οποία περιέχει καλσιποτριόλη 50μg g-1 και βηταμε-
θαζόνη 0,5mg g-1 (ως διπροπιονική) με τα δραστικά συστατικά ως μεμονωμένες ου-
σίες στο ίδιο έκδοχο.

μέθοδοι: Αυτή η πολυκεντρική, διπλή τυφλή μελέτη παράλληλων ομάδων διάρ-
κειας 8 εβδομάδων τυχαιοποίησε ενήλικους ασθενείς με ψωρίαση στο τριχωτό της κε-
φαλής που περιλάμβανε >10% του τριχωτού της κεφαλής στη μορφή των δύο ουσι-
ών για το τριχωτό της κεφαλής (n=568), στη διπροπιονική βηταμεθαζόνη 0,5mg g-1 
(n=563) ή στην καλσιποτριόλη 50μg g-1 (n=286). Το κύριο μέτρο αποτελεσματικότη-
τας ήταν το ποσοστό των ασθενών με «απουσία νόσου» ή «πολύ ήπια νόσο» σύμ-
φωνα με τις αξιολογήσεις των ερευνητών την εβδομάδα 8.

Αποτελέσματα: Το ποσοστό των ασθενών με «ήπια νόσο» ή «πολύ ήπια νόσο» 
την εβδομάδα 8 ήταν σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα της μορφής των δύο ουσιών 
(68,4%) σε σχέση με τις ομάδες διπροπιονικής βηταμεθαζόνης (61,0%, P = 0,0079) ή 
καλσιποτριόλης (43,4%, P <0,0001). Το ποσοστό των ασθενών που αξιολογούν την 
ψωρίαση από την οποία πάσχουν στο τριχωτό της κεφαλής ως «έχει υποχωρήσει» ή 
«σχεδόν έχει υποχωρήσει» ήταν σημαντικά υψηλότερο για τη μορφή των δύο ουσι-
ών για το τριχωτό της κεφαλής (69,6%) σε σχέση με τη διπροπιονική βηταμεθαζόνη 
(59,9%, P=0,0006) ή την καλσιποτριόλη (44,7%, P <0,0001). Η επίπτωση των ανε-
πιθύμητων ενεργειών σε σημεία βλάβης / γύρω από σημεία βλάβης ήταν χαμηλότε-
ρη στην ομάδα της μορφής των δύο ουσιών και της διπροπιονικής βηταμεθαζόνης σε 
σχέση με την ομάδα της καλσιποτριόλης.

Στην τρέχουσα μελέτη, η επίπτωση κνησμού σε σημείο βλάβης ή γύρω από σημείο 
βλάβης, δερματικού ερεθισμού και αισθήματος καύσου ήταν χαμηλότερη στην ομάδα 
που χρησιμοποίησε τη μορφή των δύο ουσιών για το τριχωτό της κεφαλής σε σχέση 
με την ομάδα της καλσιποτριόλης μεμονωμένα. Σε μια μελέτη ασφάλειας 52 εβδομά-
δων, ο συνδυασμός δύο ουσιών σε μορφή αλοιφής που περιείχε καλσιποτριόλη και 
διπροπιονική βηταμεθαζόνη ήταν καλά ανεκτός όταν χρησιμοποιήθηκε μεμονωμένα, 
όπως απαιτείται ή εναλλάξ ανά 4 εβδομάδες με τη μορφή που περιείχε μόνο καλσι-

ποτριόλη. Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν την υψηλή ανοχή και ασφάλεια των προ-
ϊόντων συνδυασμού των δύο ουσιών.

Σε μία μελέτη συμμόρφωσης με τοπικές θεραπείες, για τις οποίες απαιτούνται δύο 
ή περισσότερες εφαρμογές την ημέρα, το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν 44% σε σχέ-
ση με 82% για τις θεραπείες με άπαξ ημερησίως εφαρμογή. Η μορφή καλσιποτριόλης 
και ενός στεροειδούς σε ένα συνδυασμένο προϊόν παρουσιάζει συνεπώς μία σημαντι-
κή πρόοδο της θεραπείας. Ο συνδυασμός των δύο ενώσεων σε μία μορφή με βελτι-
στοποιημένες ιδιότητες προς χρήση στο τριχωτό της κεφαλής θα μπορούσε να συντε-
λέσει στη βελτιωμένη συμμόρφωση και να οδηγήσει σε καλύτερη ανταπόκριση στη 
θεραπεία.

Συμπεράσματα: Η μορφή των δύο ουσιών για το τριχωτό της κεφαλής ήταν καλά 
ανεκτή και αποτελεσματικότερη στη θεραπεία της ψωρίασης στο τριχωτό της κεφαλής 
σε σχέση με καθένα από τα μεμονωμένα συστατικά της στο ίδιο έκδοχο.

θεραπεία της ψωρίασης του τριχωτού της κεφαλής
Mια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη

συγκρίνει μία νέα μορφή με καλσιποτριόλη και διπροπιονική βηταμεθαζόνη 
με καθένα από τα δραστικά της συστατικά στο ίδιο έκδοχο
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Σχήμα 1. Ασθενείς που αξιολογήθηκαν ως «καθαροί» ή «σχεδόν καθαροί» σύμφωνα με 
τη Γενική Αξιολόγηση από τον Ασθενή της ανταπόκρισης στη θεραπεία την εβδομάδα 8 
(προώθηση τελευταίας παρατήρησης, ομάδα πλήρους ανάλυσης).
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