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ΓΕΝΙΚΑ

Η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα είναι χρόνιες • 
φλεγμονώδεις νόσοι του έντερου με άγνωστη παθογένεια. 
Η πρόσφατη υπόθεση αποδίδει τη δυσλειτουργία του 
ανοσοποιητικού του γαστρεντερικού σωλήνα σε γενετική 
προδιάθεση των ατόμων.
Η συστηματική φλεγμονή και ο TNF- α έχουν σημαντικό • 
ρολό στην ψωρίαση και στη νόσο του Crohn.
Anti- TNF παράγοντες όπως η infliximab και η Adalimoumab • 
έχουν θετικό αποτέλεσμα και στις δύο νόσους, γεγονός που 
πιθανόν υποδηλώνει ότι υπάρχει κοινή φλεγμονώδης οδός 
που στοχεύει ταυτόχρονα το δέρμα και το έντερο.
Γενετικές περιοχές που σχετίζονται και με τις δυο νόσους • 
εμφανίζονται στο 6p 21.
Σημαντικό ρόλο παίζει και ο iRF-5 (interferon regulator • 
factor).

ΜΕΛΕΤΗ

Τα δεδομένα ελήφθησαν από τη βάση • 
δεδομένων CLALIT HEALTH SERVICES.
Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε ασθενείς • 
με ψωρίαση.
Στην ομάδα έλεγχου συμπεριλήφθησαν • 
ασθενείς που επιλέχθησαν τυχαία από 
τη βάση δεδομένων (χωρίς ψωρίαση) 
ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. 
Οι ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του • 
έντερου συγκριθήκαν με ασθενείς με ή 
χωρίς ψωρίαση.
Συμμετείχαν 12502 ασθενείς με ψωρίαση • 
>20 ετών και 24285 ασθενείς αντίστοιχοι 
σε ηλικία και φύλο.
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19 ασθενείς έλαβαν anti-TNF.• 
15 έλαβαν infliximab (Μέση δόση • 
2587mg) με μέση διάρκεια θεραπείας 
τα 2 έτη.
8 έλαβαν adalimumab (Μέση δόση • 
740mg) με μέση διάρκεια θεραπείας 
τα 2 έτη.
3 έλαβαν etanercept (Μέση δόση • 
1800mg) με μέση διάρκεια θεραπείας 
το 1 έτος).
5 ασθενείς έλαβαν δύο παράγοντες.• 
1 ασθενής έλαβε και τους τρεις • 
παράγοντες.
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ΔΗμΟΓΡΑφΙκΑ κΑΙ υΠΟΛΟΙΠΑ 
ΒΑΣΙκΑ χΑΡΑκΤΗΡΙΣΤΙκΑ ΤΩν ΑΤΟμΩν  

ΠΟυ ΣυμμΕΤΕΙχΑν ΣΤΗ μΕΛΕΤΗ

αντί-ΤΝf ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Είναι γνωστό ότι οι αντί-ΤΝF παράγοντες 
xoρηγούνται για τη θεραπεία της μέτριας και 
σοβαρής ψωρίασης. Παραδόξως, πολλά κέ-
ντρα ανέφεραν εμφάνιση ψωριασιόμορφων 
βλαβών σε περισσότερους από 120 ασθενείς 
με νόσο Crohn υπό anti-TNF. Αυτές οι βλάβες 
περιελάμβαναν ψωρίαση, ψωριασιόμορφη 
δερματίτιδα, φλυκταινώδη ψωρίαση παλαμών 
/ πελμάτων, ακροφλυκταίνωση και ψωριασική 
ονυχία. Η αντίδραση αυτή δεν είχε σχέση με 
την ηλικία και τη διάρκεια της θεραπείας. Οι 
ασθενείς δεν είχαν ατομικό ή οικογενειακό 
ιστορικό ψωρίασης ούτε άλλα γνωστά αίτια 
ψωρίασης από την έναρξη της θεραπείας.

Οι TH1 και ΤΗ17 παίζουν σημαντικό • 
ρόλο στην ψωρίαση.
Οι κυτοκίνες 1-17, η ιντερφερόνη-γ, • 
ΙL17a, IL17f, ΙL-22, TNF-a 
υπερεκφράζονται στην ψωρίαση.
Τα Τh-17 κύτταρα στο ψωριασικό • 
δέρμα παράγουν IL-23.
Η IL-23 είναι σημαντική και για την • 
εντερική φλεγμονή.
Τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για • 
τη νόσο του Crohn, την ψωρίαση 
και την ελκώδη κολίτιδα βρίσκονται 
στη θέση 6p21.
Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τη • 
θέση IBD3 (Crohn-ελκώδης) και 
PSORS1 θέση (ψωρίαση).

αΣθΕνΕΙΣ 
(ΨΩΡΙαΣH)

ΟΜαΔα 
ΕλΕΓχΟυ

p 

HλΙΚΙα 55,8±16,7 54,3±17,5 <0,001

αΡΡΕνΕΣ 6.516 (52,1%) 12.197 (50,2%)

ΚΟΙνΩνΙΚΟΟΙΚΟνΟΜΙΚη ΚαΤαΣΤαΣη

χαΜηλη 4.036 (32,6%) 9.169 (38,2%) <0,001

ΜΕΣη 5.308 (42,9%) 9.892 (41,2%)

υΨηλη 3.024 (24,5%) 4.953 (20,6%)

ΠΡΟΣφαΤΟΙ ΚαΠνΙΣΤΕΣ 3.558 (28,5%) 4.669 (19,2%) <0,001

ΕλΚΩΔηΣ ΚΟλΙΤΙΣ 60 (0,5%) 67 (0,3%) 0,002

ΝΟΣΟΣ CROHN 64 (0,5%) 49 (0,2%) <0,001

ανΤΙ-ΤνF ΠαΡαΓΟνΤΕΣ 13 (0,1%) 6 (0,025%) 0,002
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Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική • 
συσχέτιση μεταξύ ψωρίασης και 
ελκώδους κολίτιδας σε ασθενείς 
ηλικίας 20-39 ετών.
Τα ποσοστά ελκώδους κολίτιδας • 
ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με 
ψωρίαση και μη καπνιστές.
Άρρενες με ψωρίαση εμφάνιζαν • 
συχνότερα ελκώδη κολίτιδα.
Η συσχέτιση μεταξύ ψωρίασης • 

και νόσου Crohn ήταν στατιστικά 
σημαντική σε ασθενείς 20-59 ετών 
και στα δυο φύλα και στους καπνιστές 
και στους μη- καπνιστές.
Σε πολυκεντρική μελέτη η νόσος • 
του Crohn έχει στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση με την ψωρίαση, την 
ηλικία, το φύλο και την κοινωνι-
κοοικονομική κατάσταση των 
ασθενών.
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Οι βλάβες εμφανίστηκαν μετά από • 
12 εβδομάδες από την έναρξη 
της θεραπείας και ο Μ.Ο ήταν 9,5 
μήνες.
Οι παράγοντες που εμπλέκονται είναι • 
η etanercept, η infliximab και η adali-
mumab.
Πιθανολογείται ότι η θεραπεία με • 
anti-TNF μπορεί να ενεργοποιεί 
τα Τ-κύτταρα στο δέρμα των 

γενετικά προδιαθετημένων ατόμων 
ενεργοποιώντας τον υποδοχέα της 
χυμοκίνης CXCR3.
Στις μελέτες προηγούμενων δεκαετιών • 
δεν υπήρχαν πολλές μελέτες που 
να συσχετίζουν την ψωρίαση με την 
ελκώδη κολίτιδα.
Αντίθετα, υπήρχε εντονότερη • 
συσχέτιση της ψωρίασης με τη νόσο 
του Crohn.
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