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Ερώτημα

Έχει θέση η μεθοτρεξάτη (MTX) στην ανθεκτική στη θεραπεία, στεροειδο-
εξαρτώμενη Χρόνια Κνίδωση;

Ασθενείς και Μέθοδοι

 Αναδρομική μελέτη φακέλων 16 ασθενών (2000-2007), 11F/5M, διά-• 
μεσης ηλικίας 49 έτη, με μέση διάρκεια νόσου 48.5 μήνες, σε 2 κέντρα 
της Μ. Βρετανίας.

 10 ασθενείς με Χρόνια Κνίδωση (ordinary) - 3 εκ των οποίων με συνοδό • 
delayed-pressure urticaria 

4 • ασθενείς με Κνιδωτική Αγγειΐτιδα 

2 ασθενείς•  με Ιδιοπαθές Αγγειοοίδημα χωρίς πομφούς.

Αποτελέσματα

 12/16 ασθενείς ανταποκρίθηκαν σε θεραπεία με MTX (10-15 mg/εβδ.), • 
εκ των οποίων 7 μείωσαν τα στεροειδή και 2 τα διέκοψαν εντελώς.

 Συνολική αθροιστική δόση ΜΤΧ: 15-600mg (3 εβδ-6 μήνες). Συνολική • 
αθρ. μέση τιμή 174.4 mg. Folic acid 5mg/εβδ. MTX καλά ανεκτή.

 8 ασθενείς από εκείνους που ανταποκρίθηκαν είχαν ελεγχθεί για λειτουρ-• 
γικά αυτοαντισώματα έναντι FcεRIα (high affinity IgE receptor on mast 
cell/basophil) και IgE. Οι 4 εξ’ αυτών ήταν θετικοί. Από τους 3 που δεν 
ανταποκρίθηκαν και ελέγχθηκαν, ήταν και οι 3 θετικοί. 

Συμπέρασμα

 H MTX ίσως είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής στη θεραπεία, • 
στεροειδο-εξαρτώμενης χρόνιας κνίδωσης. Ανήκει στα εναλλακτικά φάρ-
μακα 3ης γραμμής.

 Προοπτικές•  μελέτης με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών είναι αναγκαίες για 
την καθιέρωσή της.

Κλινική κατάταξη της Κνίδωσης (Urticaria) και του 
Αγγειοοιδήματος (Angioedema)

Συνήθης/ιδιοπαθής κνίδωση - Ordinary / Spontaneous urticaria • 

Κνίδωση από φυσικά αίτια - Physical urticaria • 

Κνιδωτική αγγεΐτιδα - Urticarial vasculitis (skin biopsy)• 

Κνίδωση εξ’ επαφής - Contact urticaria • 

Αγγειοοίδημα χωρίς πομφούς - Angioedema without wheals• 

Χαρακτηριστικά κνιδωτικά σύνδρομα - Distinctive urticarial syndromes • 

Χρόνια: >2 επεισόδια/εβδ. για >6/52, off Rx• 

Όλοι οι ασθενείς είχαν αποτύχει σε κάποια  
από τις παρακάτω θεραπευτικές επιλογές:

First-line therapy: antihistamines (H1, H2)
Second line therapy: doxepin, monteleukast, colchicine, hydroxychloroquine, 
sulfasalazine, dapsone 
Third-line therapy: IV immunoglobulins, AZA, CsA 

Μερικός έλεγχος συμπτωμάτων με Prednisolone 
10-60 mg/d.

Συζήτηση

 H•  MTX εκτός από ανοσοκατασταλτικές έχει και αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες. 
Εμπλέκεται στην αναστολή και άλλων ενζύμων του μεταβολικού κύκλου 
των πουρινών (πέραν της dihydrofolate reductase) που οδηγεί στην  
συγκέντρωση αντιφλεγμονωδών παραγόντων (πχ. αδενοσίνη).

 Συνεπώς• , ίσως είναι αποτελεσματική τόσο στην ιδιοπαθή χρόνια κνίδωση, 
όσο και στην αυτοάνοση. Πάντως, η παρουσία ή μη λειτουργικών αυτοαντι-
σωμάτων δεν φαίνεται να αποτελεί προγνωστικό δείκτη ανταπόκρισης.

 Το μεγάλο εύρος της αναγκαίας για απόκριση δόσης ίσως οφείλεται σε • 
επιμέρους γενετικούς πολυμορφισμούς των ασθενών που αφορούν στο 
μεταβολισμό φυλικού, πυριμιδινών και πουρινών.
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Μεθοτρεξάτη:
Ένα χρήσιμο βοήθημα για τη μείωση της χρήσης 

στεροειδών στη χρόνια ανθεκτική κνίδωση
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