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Παρατριμματική  
ή Ανάστροφος Ψωρίαση 

 Προσβάλλει δερματικές πτυχές (μασχαλιαίες, υπομαζικές, μηρογεννητικές, • 
μεσογλουτιαία, περιπρωκτική χώρα)
 Ψωριασικές πλάκες χωρίς λέπια, έντονα ερυθρές, σαφώς περιγεγραμμένες • 
με ρωγμές
 Κλινική εικόνα φλεγμονής συνέπεια τριβής, εφίδρωσης και διαβροχής• 
 Συχνότερα σε μεσήλικες ή ηλικιωμένους και παχύσαρκους• 
 Δ.Δ από παράτριμμα, καντιντίαση, δερματοφυτία, σμηγματοροϊκή δερ-• 
ματίτιδα 

 Λίγες, αναθεωρημένες, μη επαρκώς • 
στοιχειοθετημένες μελέτες για τη θε-
ραπεία της ανάστροφης ψωρίασης
 Ένδεια κλινικών μελετών που να • 

αφορούν το συγκεκριμένο  τύπο 
ψωρίασης
 Μικρός αριθμός ασθενών στις με-• 
λέτες

Kreuter et al, Evidence IB

 Διπλή τυφλή placebo- ελεγχόμενη 1:1:1:1 • 
αναλογία, 80 ασθενείς 1 φορά ημερησίως 
για 4 εβδομάδες

 Betamethasone valerate 86%/calcipotriol • 
62%/pimecrolimus 40%/placebo 21% 
βελτίωση στην τροποποιημένη περιοχή 
Ψωρίασης και στην κλίμακα Severity Index 
(PASI)

 Παρενέργειες:• 
-  betamethasone: καμία
-  calcipotriole: 2/20 παροδικός ερεθι-

σμός από αυξημένη θερμοκρασία
-  pimecrolimus: 5/20 παροδική αίσθηση 

φαγούρας και καυσαλγίας 

Lebwohl et al, Evidence IB

 Διπλή τυφλή placebo- ελεγχόμενη 2:1 αναλογία, 167 • 
ασθενείς για 8 εβδομάδες 
 Tacrolimus 65% έναντι placebo 32% πέτυχε μια φυσική • 
καθολική εκτίμηση πλήρους ή σχεδόν πλήρους ύφεσης 
 Παρενέργειες: καμία διαφορά ανάμεσα στις ομάδες• 

Αλγόριθμος Θεραπείας 

Πρώτη γραμμή 

Καλσιποτριόλη
Κορτικοστεροειδή βραχείας δράσης 

Τοπικοί ανοσοτροποποιητές 
(pimecrolimus, tacrolimus)

Συνδυαστική θεραπεία  
χρησιμοποιώντας χαμηλής  

έως μέσης ισχύος τοπικά στεροειδή  
και αντιμικροβιακή θεραπεία 



Δεύτερη γραμμή

Μαλακτικά
Τοπικά σκευάσματα πίσσας

Gribetz et al, Evidence IB

•  Διπλή τυφλή placebo- ελεγχόμενη 1:1 αναλογία, 57 
ασθενείς για 8 εβδομάδες 

•  Pimecrolimus 71% έναντι placebo 21% πέτυχε μια φυσική 
καθολική εκτίμηση πλήρους ή σχεδόν πλήρους ύφεσης 

•  Παρενέργειες: καμία διαφορά ανάμεσα στις ομάδες

Σκοπός Μελέτης

 Επίτευξη κοινής ομοφωνίας του Εθνικού Συμβουλίου Ψωρίασης για τη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση της Ανάστροφης Ψωρίασης

Μεθοδολογία

 Evidence ΙΑ. Περιλαμβάνουν στοιχεία από meta-analysis τυχαιοποιημένων ελεγχό-• 
μενων μεθόδων
 Evidence IB. Περιλαμβάνουν στοιχεία από μία τουλάχιστον τυχαιοποιημένη ελεγχό-• 
μενη μέθοδο
 Evidence IIA. Περιλαμβάνουν στοιχεία από μία τουλάχιστον μη τυχαιοποιημένη • 
ελεγχόμενη μέθοδο
 Evidence IIB. Περιλαμβάνουν στοιχεία από μία τουλάχιστον ημιπειραματικού τύπου • 
μέθοδο 
 Evidence III. Περιλαμβάνουν στοιχεία από μη πειραματικές μεθόδους(συγκριτικές • 
,συσχετίσεως, case-control studies)
 Evidence IV. Περιλαμβάνουν στοιχεία από αναφορές ειδικών επιτροπών ή απόψεις-• 
κλινική εμπειρία καταξιωμένων συγγραφέων 
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Θεραπεία της Παρατριμματικής Ψωρίασης 

ΕΠιμΕλΕια: ΒαΣιλΕιΟΥ ΝιΚΗΦΟΡΟΣ1, ΠΟλΥΔΩΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕα2 

1Ειδικευόμενος ιατρός Β΄ Δερματολογικής κλινικής, Νοσοκομείο «ανδρέας Συγγρός»
2Επιμελήτρια α΄, Β΄ Δερματολογική κλινική, Νοσοκομείο «ανδρέας Συγγρός»
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Περιορισμοί Μελέτης
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Θεραπευτική Αντιμετώπιση  
1ης Γραμμής

 Τοπικά κορτικοστεροειδή χαμηλής έως μέσης • 
ισχύος για μικρής διάρκειας θεραπεία (2-4 
εβδομάδες)
 Καλσιποτριόλη ή τοπικοί ανοσοτροποποιητές • 
(pimecrolimus or tacrolimus) για μεγάλης 
διάρκειας θεραπεία (>4 εβδομάδες)
 Συνδυασμός τοπικών κορτικοστεροειδών ή • 
καλσιποτριόλης + αντιμικροβιακή θεραπεία 
(αζόλες ή αντιβιοτικό παράγοντα)

Θεραπευτική 
Αντιμετώπιση  
2ης Γραμμής

• Μαλακτικά
•  Τοπικά σκευάσματα 

πίσσας
•  Αντιμικροβιακή 

θεραπεία

Θεραπευτική Αντιμετώπιση 
1ης Γραμμής - Τοπικά 

Κορτικοστεροειδή

 Περισσότερο αποτελεσματικά έχουν ό-• 
μως παρενέργειες (ατροφία, ραβδώσεις, 
τηλαγγειεκτασία,κλπ)
 Σταδιακή μείωση ή και διακοπή τους σε • 
περίπτωση βελτίωσης
 Μετά τις 2-4 εβδομάδες, αντικατάσταση • 
με άλλους παράγοντες 1ης γραμμής και 
χορήγησή τους 2 φορές/εβδομάδα για 
διατήρηση

Θεραπευτική Αντιμετώπιση  
3ης Γραμμής - Περιορισμοί

Προσεκτικά και σε επιλεγμένους μόνο ασθενείς• 
 Σοβαρές έως και ανυπόφορες τοπικές ανεπιθύμητες ενέρ-• 
γειες (ερεθισμός κλπ =>συγχορήγηση κορτικοστεροειδών 
ή διακοπή)
 Σε περιπτώσεις αποτυχίας ή μη ανταπόκρισης της τοπικής • 
θεραπείας
 Δεν υπάρχουν επαρκώς στοιχειοθετημένες μελέτες • 
 για τη χορήγησή τους στην ανάστροφη ψωρίαση 

Συμπεράσματα

Θεραπεία 1ης Γραμμής:
Κορτικοστεροειδή(2-4 εβδομάδες), Καλσιποτριόλη ή Τοπικοί Ανοσοτροποποιητές(>4 εβδομάδες), 
Συνδυασμοί + Αντιμικροβιακή θεραπεία(?) 

Θεραπεία 2ης Γραμμής:
Μαλακτικά, Τοπικά Σκευάσματα Πίσσας, Αντιμικροβιακή θεραπεία(?) 

Θεραπεία 3ης Γραμμής:
Διθρανόλη, Excimer Laser, Τοπικά Ρετινοειδή, Σαλικυλικό Οξύ, Συστηματικοί και Βιολογικοί 

•  Οι θεραπείες 2ης και 3ης γραμμής χρησιμοποιούνται χωρίς επαρκώς στοιχειοθετημένες μελέτες
•  Ο ρόλος των μικροργανισμών στην ανάστροφη ψωρίαση παραμένει αδιευκρίνιστος
•  Παρά την επίτευξη κοινού Consensus θεραπευτικής αντιμετώπισης απαιτείται επιπρόσθετη  

κατανόηση αυτού του τύπου ψωρίασης καθώς και των ωφελειών της εναλλακτικής θεραπείας

Θεραπευτική Αντιμετώπιση 
3ης Γραμμής

Διθρανόλη • 
Εφαρμογές laser (excimer) • 
Τοπικά ρετινοειδή • 
 Τοπικά σκευάσματα σαλικυλικού ο-• 
ξέος
Συμβατικοί συστηματικοί παράγοντες• 
Βιολογικοί συστηματικοί παράγοντες • 

Θεραπευτική Αντιμετώπιση 1ης 
Γραμμής Καλσιποτριολη-Τοπικοι 

Ανοσοτροποποιητές

 Λιγότερο αποτελεσματικά από τα κορτικοστεροειδή• 
 Πλεονεκτούν σε αποτελεσματικότητα σε χρόνιες κα-• 
ταστάσεις
 Δεν παρουσιάζουν τις παρενέργειες των κορτικοστε-• 
ροειδών
 Ήπιες και παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες από το • 
δέρμα (ερεθισμός, αίσθημα καύσου)
 Εύκολος συνδυασμός τους με κορτικοστεροειδή• 
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Θεραπευτική Αντιμετώπιση 2ης Γραμμής - 
Περιορισμοί

•  Μαλακτικά (ηπιότερες καταστάσεις, περιορισμένη αποτελεσματικότητα) 
απαιτούν συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή

•  Τοπικά σκευάσματα πίσσας χρησιμοποιούνται (ολοένα και λιγότερο 
λόγω τοπικού ερεθισμού) αραιωμένα και σε συνδυασμό με τοπικά 
κορτικοστεροειδή για μικρές περιόδους

•  Αντιμικροβιακή θεραπεία σε περιπτώσεις συνλοιμώξεων ή επιλοι-
μώξεων (αντιμυκητιασικά-αντιβιοτικά) με αντικρουόμενες απόψεις και 
αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα
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