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Background 

Ερυθρά Ιόνθιος Πιτυρίαση
•  Είναι μια σπάνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια.
•  Συχνά εκδηλώνεται κλινικά ως ερυθροδερμία.
•  Οι συνήθεις θεραπευτικές αγωγές συχνά δεν αποδίδουν ή περιορίζεται η 

χρήση τους λόγω τοξικότητας.
•  Η χρήση ανταγωνιστών TNF έχει αναφερθεί σε μεμονωμένα περιστατικά, 

τα οποία όμως στερούνται μακροχρόνιου follow up.

Εισαγωγή

Η ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση είναι μια χρόνια βλατιδώδης δερματοπάθεια 
άγνωστης αιτιολογίας η οποία χαρακτηρίζεται από
•  Ερυθρό - πορτοκαλόχροες λεπιδώδεις πλάκες με νησίδες υγιούς δέρματος.
• Υπερκεράτωση παλαμών και πελμάτων.
• Θυλακική υπερκεράτωση.

Griffith's Classification 

• Type I - Classical and adult pityriasis rubra pilaris (PRP).
- Πιο συχνή μορφή και ευθύνεται για το 50% των περιπτώσεων PRP
- θεωρείται αυτοπεριοριζόμενη νόσος
- με οξέα έναρξη και αυτόματη ίαση εντός 3 ετών
- σπανίως χρονίζει (20 έτη)

• Type II - Atypical adult PRP 
- 5%
-  Χαρακτηρίζεται από ιχθυόμορφες βλάβες, περιοχές εκζεματοποίησης 

και αλωπεκία 
- Χρόνια πορεία

• Type III - Classic juvenile PRP
• Type VI - Circumscribed juvenile PRP
• Type V - Atypical juvenile PRP
• Type VI - HIV associated PRP

Θεραπεία

Συστηματικά 
• Ρετινοειδή

- Acitretin (Neotigason) 0,5mg/kg
- Isotretinoin (Accutane) 0,5-2mg/kg/d PO divided bid

Σκοπός

Η συγκεκριμένη εργασία μελετά τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια των TNF-a ανταγωνιστών (infliximab και etanercept), είτε ως 
μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με άλλα συστηματικά φάρμακα στην 
ανθεκτική μορφή PRP σε ενήλικες.

Θεραπεία

Τοπικά
• ΚΣ
• Καλσιποτριόλη
• Ρετινοειδή
• Σαλικυλικό οξύ
• Μαλακτικά-ενυδατικά
• Φωτοθεραπεία (nb UVB, PUVA)

Θεραπεία

Συστηματικά 
• Ανοσοκατασταλτικά

- Azathioprine 1mg/kg/d 
- MTX 2,5-7,5mg PO q12h for 3 doses/week or 10-25mg/wk PO/IM 
-  Cyclosporine (Neoral) 2,5mg/kg/d PO divided bid for 4 weeks, then 

increase by 0,5mg/kg/d q2wk until improvement. Not to exceed 
5mg/kg/d

• Βιολογικοί Παράγοντες 
- Etanercept
- Infliximab
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Ερυθρό - πορτοκαλό-
χροες λεπιδώδεις πλά-
κες με νησίδες υγιούς 
δέρματος.

Υπερκεράτωση παλαμών 
και πελμάτων.

Θυλακική υπερκεράτωση.
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Θεραπεία

ΕTANERCEPT (Enbrel) 50mg/w s.c• 
 nfliximab (Remicade) 5mg/kg i.v (week 0, 2, 6, and then • 
every 8 weeks)
Η μέση διάρκεια θεραπείας ήταν 20 εβδομάδες• 

Clinical Response = clearing >75%  
of affected body surface

Week 12 7/7 Κλινική ανταπόκριση
Week 16 1/7 Υποτροπή περιορισμένης έκτασης (case 3)
Week 20 1/7 Υποτροπή περιορισμένης έκτασης (case 4)
Week 24 6/7 Πλήρης κάθαρση
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Table 1. Description of PRP cases treated with TNF-alpha antagonists Infliximab (IN) and Etanercept (ET) and relevant clinical data: previous therapy (GCs, systemic glucocorticoids; MTX, methotrexate; CsA, 
cyclosporine A; Ret, retinoids; PUVA, psoralen UVA chemotherapy); clinical response defined as clearing of >75% of affected body surface area

Case PRP type Age/Sex Disease duration 
(weeks)

Previous therapy Concomitant therapy TNF-antagonist Time to clinical 
response (weeks)

Therapy duration 
(weeks)

Relapse during 
treatment (week)

Relapse during 
follow-up (week)

1 I 30/W 8 GCs None IN 2 17 No No

2 I 63/M 4 GCs, MTX None IN 2 6 No No

3 I 50/M 4 GCs Acitrein 0,2mg/kg/day IN 4 24 Yes (20) No

4 I 59/M 8 GCs, CsA, Ret Acitrein 0,2mg/kg/day ET 4 16 Yes (16) NA

5 I 56/M 12 Ret Acitrein 0,2mg/kg/day ET 8 12 No No

6 I 59/M 24 CsA, Ret Acitrein 0,2mg/kg/day ET 7 12 No No

7 II 40/M 10 years CsA, Ret, PUVA Acitrein 0,2mg/kg/day ET 12 48 No Yes (8)

Επανεξέταση 12 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας
 
• Type I PRP 

- 5 Χωρίς Υποτροπή
- 1 (case 4) Υποτροπή

• Type II PRP 
- 1 πλήρη Ύφεση - υπό Etanercept 
-  Μακροχρόνια συνεχιζόμενη θεραπεία με etanercept επέφερε πλήρη κλινική 

ύφεση. Έγινε μια προσπάθεια διακοπής μετά από 12μηνη συνεχιζόμενη 
θεραπεία. Ο ασθενής παρέμεινε ελεύθερος νόσου για διάστημα 2 μηνών.

Στους τύπους νόσου I και II σημειώθηκε αποτελεσματικός έλεγχος της νόσου. 

Case 3 & 4 

Άνηκαν στην κατηγορία Type I κατά Griffith’s, με τη διαφορά όμως ότι 
είχαν πιο ανθεκτική νόσο λόγω συμμετοχής παλαμών-πελμάτων.
• Case 3 

-  Εμφάνισε εντοπισμένη υποτροπή στην εβδ. 20 υπό infliximabab 
μονοθεραπεία.

- Προστέθηκε χαμηλή δόση acitretin (<2,5mg/kg/day).
- Πλήρης κάθαρση εβδ. 24.

• Case 4
-  Εμφάνισε εντοπισμένη υποτροπή υπό συνδυασμένη θεραπεία 

etanercept με acitretin.
- Αλλαγή βιολογικού παράγοντα σε αντι-TNF adalimumab.
- Ανθεκτικός στη θεραπεία.
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Η μελέτη αυτή δείχνει την αποτελεσματικότητα  
δυο αντι-TNF παραγόντων (etanercept, infliximab)  

για τη θεραπεία της ερυθρά ιόνθιος πιτυρίασης  
ενήλικης έναρξης

•  Σημαντική ύφεση δερματικών βλαβών με καθαρση >75% BSA.

•  Infliximab-monotherapy είχε πιο γρήγορη ανταπόκριση σε σύγκριση με συν-
δυασμένη etanercept-acitretin.

•  Η Κερατοδερμία ως κλινικό εύρημα συνδέεται με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
στη θεραπεία.

•  12 months follow up - μηδενική υποτροπή σε 5 ασθενείς.

•  Είναι αναγκαία η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών υπό αντι-TNF 
λόγω 

- πιθανής υποτροπής σε 20% των ασθενών τύπου I
- Χρόνιας πορείας νόσου
- Κίνδυνος μετάπτωσης σε ανθεκτική μορφή

•  Τα anti-TNF-a είναι αποτελεσματικά στον έλεγχο των κλινικών συμπτωμάτων 
και στους δύο τύπους PRP, ωστόσο η θεραπεία με etanercept δεν αλλάζει τη 
χρόνια πορεία της νόσου τύπου ΙΙ.
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(a) Case 5: Type-I PRP, 
ερύθημα και απολέπιση 
με συμμετοχή του προ-
σώπου, πριν και 

(b) μετά από 8 εβδομάδες 
με συνδυασμένη θερα-
πεία με etanercept και 
χαμηλή δόση acitretin. 

(c) Case 2: Type-I PRP, 
αξιοσημείωτο ερύθημα 
με νησίδες φυσιολογικού 
δέρματος στον κορμό, 
πριν και 

(d) μετά από 7 εβδομά-
δες με μονοθεραπεία με 
infliximab.
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Συμπέρασμα
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• Η αιτία της PRP μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστη.
-  Τα κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά της νόσου υποδηλώνουν ότι 

πιθανώς σχετίζεται με διαταραχή στο μεταβολισμό ή σε ανεπάρκεια 
της βιταμίνης Α.

-  Έχουν καταγραφεί και περιστατικά με χαμηλές τιμές της πρωτεΐνης 
δέσμευσης ρετινόλης ορού.

-  Αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να εξηγήσουν και την απο-
τελεσματικότητα ρετινοειδών ως πρώτη γραμμή θεραπείας μέχρι 
σήμερα.

•  Η αποτελεσματικότητα των anti-TNF στην PRP φέρνει στο φως νέες 
πληροφορίες για την παθογένεια αυτής της σπάνιας νόσου.

-  Λοιμώξεις και τραύματα θεωρούνται πιθανοί παράγοντες ενεργοποίησης 
της νόσου, υποδηλώνοντας το ρόλο μιας ανοσολογικής διαταραχής με 
τη μεσολάβηση υπεραντιγόνων. Πιθανώς μέσω Th-1 συσχετιζόμενη 
CK, όπως TNF-a.

-  Όπως και στην ψωρίαση και σε άλλες φλεγμονώδεις διαταραχές, ο 
παράγοντας TNF-άλφα αντιπροσωπεύει την κύρια κυτοκίνη (CK) στον 
παθοφυσιολογικό μηχανισμό της PRP. Αυτό το γεγονός συνηγορεί υπέρ 
της χρήσης ανταγωνιστών TNF-α.

•  Προτείνεται η περαιτέρω μελέτη και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
των ανταγωνιστών TNF-άλφα infliximab και etanercept στη θεραπεία 
της ενήλικης μορφής PRPο.
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