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Ιστορικό

 Είναι γνωστό ότι ασθενείς με ψωρίαση • 
εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα καρ-
διαγγειακών συμβαμάτων. Σχετίζεται με 
παράγοντες κινδύνου, όπως κάπνισμα, 
υπέρταση, παχυσαρκία, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία 
και εν γένει με μεταβολικό σύνδρομο.
 Ειδικότερα για τα λιπίδια: • ↑TG, ↑Chol, 
↑LDL, ↓HDL
 Ο Ομαλός Λειχήνας (Lichen Planus, LP), • 
μια χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια, 
όπως η ψωρίαση, σχετίζεται με τη δυσλι-
πιδαιμία;

Στατιστικά στοιχεία

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμο-
ποιήθηκε το x2 test για τη σύγκριση ποιο-
τικών χαρακτηριστικών και το t-test για τα 
ποσοτικά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο 
ομάδων. Mantel-Haenszel stratified analysis 
για τη διαστρωμάτωση των επιμέρους πα-
ραγόντων των δύο ομάδων. Η σχέση μετα-
ξύ LP και δυσλιπιδαιμίας προσδιορίστηκε 
με μοντέλα λογιστικής εξάρτησης(logistic 
regression models in a multivariate analysis). 
Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας P-value 
< 0.05.

Υλικά και Μέθοδοι

 Αναδρομική μελέτη (case-control study) βασισμένη σε • 
στοιχεία βάσης δεδομένων ασφαλιστικού οργανισμού 
με 3.8 εκ. ασφαλισμένους.
 Συμπεριλήφθησαν όλοι οι ασθενείς με LP ηλικίας • 
20-80 ετών.
 Οι μάρτυρες (control group) επιλέχθηκαν τυχαία με αριθ-• 
μητική αναλογία 2:1 ως προς τους ασθενείς. Εξομοίωση 
συχνοτήτων (Frequency matching) για ηλικία και φύλο 
μεταξύ των δύο ομάδων.
 Δυσλιπιδαιμία: διάγνωση από γενικό/ειδικό ιατρό, λήψη • 
αγωγής (statins or fibrates) ή total chol>250 mg/dL. 

1 32

Αποτελέσματα ΙΙI

Η ανάλυση με πολυπαραγοντικό μοντέλο λογιστικής 
εξάρτησης (multivariate logistic regression model) 
ανέδειξε ακόμη ισχυρότερη σχέση μεταξύ δυσλιπιδαι-
μίας και LP:
Multivariate OR 1.34, 95% CI: 1.14-1.57 ; P<0.001
Δηλ. ένας ασθενής με LP έχει 1.34 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα να πάσχει και από δυσλιπιδαιμία σε σχέση 
με άλλο άτομο με παρόμοια επιμέρους χαρακτηριστικά 
(ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονομική τάξη, παχυσαρκία, 
κάπνισμα, ΣΔ, κλπ) 
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Αποτελέσματα I Αποτελέσματα ΙI

Συνολικά, δυσλιπιδαιμία παρατηρήθηκε στο 42.5% των 
ασθενών με LP συγκριτικά με 37.8% στους μάρτυρες 
(P=0.003; odds ratio 1.21, CI: 1.06-1.38). Η συσχέτιση 
ήταν πιο έντονη στις γυναίκες, στην ηλικιακή ομάδα 55-
64, μέσης κοινωνικοοικονομικής τάξης, χωρίς υπέρταση, 
ΣΔ, κάπνισμα, ή υποθυρεοειδισμό.
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πίνακας 1: Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά της μελέτης πληθυσμού (n=4333)
 Aσθενείς με LP Μάρτυρες

Χαρακτηριστικό (n=1477) (n=2856) P-value

Ηλικία (σε χρόνια)

- Μέσος ± SD 52.8±15.3 53.1±14.5 0.52

- Κεντρικός  55,0 (21-79) 55,0 (21-79)

Άρρεν, n (%) 600 (40.6) 1156 (40.5) 0.93

Κοινωνικοοικονομική κατάσταση, n (%)

- Χαμηλή 565 (38,9) 1040 (36,8)

- Μέση 641 (44,1) 1143 (40,5) <0,001

- Υψηλή 246 (16,9) 640 (22,7)

Ενεργός καπνιστής, n (%) 289 (19,6) 548 (19,2) 0,76

Παχυσαρκία, n (%) 265 (17,9) 523 (18,3) 0,76

Διαβήτης, n (%) 192 (13,0) 352 (12,3) 0,52

Υποθυρεοειδισμός, n (%) 148 (10,0) 164 (5,7) <0,001

Υπέρταση, n (%) 369 (25,0) 746 (26,1) 0,42

Δυσλιπιδαιμία, n (%) 627 (42,5) 1080 (37,8) 0,003

Οι ασθενείς με LP είναι πιθανότερο σε σχέση με τους μάρτυρες:
α. να ανήκουν στη μέση κοινωνικοοικονομική τάξη, β. να πάσχουν από υποθυρεοειδισμό 
και γ. από δυσλιπιδαιμία 
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Συμπεράσματα

 Η παρούσα μελέτη ανέδειξε μια πιθανή σχέση μεταξύ • 
Ομαλού Λειχήνα και Δυσλιπιδαιμίας.
 Χρειάζονται επιπλέον προοπτικές μελέτες σε ευρύτε-• 
ρους πληθυσμούς για να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω 
ευρήματα.
 Σ’ αυτή την περίπτωση, οι ασθενείς με Ομαλό Λειχήνα • 
θα χρειάζονται παρακολούθηση για την αξιολόγηση 
του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Συζήτηση

Η αιτία του LP είναι άγνωστη. Θεωρείται ότι εμπλέκονται 
αυτοάνοσοι μηχανισμοί και ειδικότερα μια καθυστε-
ρημένη αντίδραση υπερευαισθησίας κατά την οποία 
απελευθερώνονται κυτοκίνες (IL -2, -4, -6, -10, TNF-a, 
IFN-a, -γ, TGF-b) από τα ενεργοποιημένα βοηθητικά 
Τ-κύτταρα. Αυτό οδηγεί στην καταστροφή των κερατι-
νοκυττάρων της βασικής στιβάδας και στην παραγωγή 
ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Συνυπάρχει και με άλλα 
αυτοάνοσα νοσήματα, όπως πρωτοπαθής χολική κίρ-
ρωση και ΣΔ.

Η χρόνια φλεγμονή ίσως είναι ο κοινός τόπος μεταξύ LP 
και δυσλιπιδαιμίας και πιθανώς και άλλων συνιστωσών 
του μεταβολικού συνδρόμου. 
Είναι γνωστό ότι στο μεταβολικό σύνδρομο έχουμε ↑ 
δραστηριότητα των βοηθητικών Τ-κυττάρων, με την IL-
6 και τον TNF-a να παίζουν βασικό ρόλο. Επιπλέον, η 
χρήση ανταγωνιστών TNF-a έχει συνδεθεί με ευεργετική 
αύξηση στην HDL
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Αποτελέσματα IV
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πίνακας 2: ανάλυση διαστρωμάτωσης της συσχέτισης μεταξύ ομαλού λειχήνα (LP) και δυ-
σλιπιδαιμίας σε διαφορετικές υποομάδες (n=4333)

  Επικράτηση Επικράτηση 
  δυσλιπιδαιμίας  δυσλιπιδαιμίας
  σε ασθενείς  στους μάρτυρες
  με LP 
Υποομάδες n (n=1477)   (n=2856) OR (95% CI)
Όλοι, n (%) 4333 627 (42.5) 1080 (37.8) 1.21 (1.06-1.38)

Ηλικία, n (%)

- 20-54 χρόνια 2081 130 (18,3) 227 (16,6) 1,13 (0,89-1,44)

- 55-64 χρόνια 1190 235 (59,3) 374 (47,1) 1,64 (1,28-2,10)

- 65-80 χρόνια 1062 262 (70,6) 479 (69,3) 1,06 (0,80-1,41)

Φύλο, n (%)

- Θήλυ 2577 407 (46,4) 677 (39,8) 1,31 (1,11-1,55)

- Άρρεν 1756 220 (36,7) 403 (35,0) 1,08 (0,88-1,32)

Κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση, n (%)

- Χαμηλή 1605 206 (36,5) 360 (34,6) 1,08 (0,87-1,35)

- Μέση 1784 307 (47,9) 448 (39,2) 1,43 (1,17-1,73)

- Υψηλή 886 112 (45,5) 264 (41,3) 1,19 (0,88-1,61)

Κάπνισμα, n (%)

- Μη καπνιστές 3496 495 (41,7) 833 (36,1) 1,27 (1,09-1,46)

- Καπνιστές 837 132 (45,7) 247 (45,1) 1,03 (0,77-1,37)

Παχυσαρκία, n (%)

- Όχι 3545 459 (37,9) 760 (32,6) 1,26 (1,09-1,46)

- Ναι 788 168 (63,4) 320 (61,2) 1,10 (0,80-1,50)

Διαβήτης, n (%)

- Όχι 3789 471 (36,7) 783 (31,3) 1,27 (1,10-1,47)

- Ναι 544 156 (81,3) 297 (84,4) 0,80 (0,50-1,28)

Υποθυρεοειδισμός, n (%)

- Όχι 4021 534 (40,2) 981 (36,4) 1,17 (1,02-1,35)

- Ναι 312 93 (62,8) 99 (60,4) 1,10 (0,70-1,26)

Υπέρταση, n (%)

- Όχι 3218 349 (31,5) 542 (25,7) 1,33 (1,13-1,57)

- Ναι 1115 279 (75,3) 538 (72,1) 1,18 (0,88-1,58)

CI, confidence interval; OR, odds ratio
ID


