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Η καλσιποτριένη και η νικοτιναμίδη στη θεραπεία  
της ψωρίασης κατά πλάκας

 Η καλσιποτριένη έχει χρησιμοποιηθεί για την τοπική θεραπεία της ψωρίασης κατά • 
πλάκας αλλά η δραστικότητα της ως μονοθεραπεία είναι περιορισμένη.
 Η καλσιποτριένη είναι παράγωγο της βιταμίνης D και αναστέλλει την καλ-• 
μοδουλίνη, έναν πρωτεϊνικό κυτταρικό υποδοχέα του ασβεστίου.
 Οι αυξημένες συγκεντρώσεις μεταβολιτών του αραχιδονικού οξέως στο • 
δέρμα σε ψωριασικές πλάκες, οι ορμονικοί και ανοσιακοί μηχανισμοί 
που εμπλέκονται σε κυτταρικό επίπεδο, η παραγωγή νιτρικού οξειδίου, 
οι προσταγλανδίνες, τα λευκοτριένια (ltb4, 12 hete) που αυξάνουν την 
κυκλοφορία των ουδετερόφιλων, εισήγαγαν τη νικοτιναμίδη στη θερα-
πευτική αντιμετώπιση της ψωρίασης.

Περιγραφή μελέτης

  Στη μελέτη χορηγήθηκε γέλη καλσιποτριένης 0,005% και νικοτιναμίδης • 
σε διάφορες συγκεντρώσεις (0,05%, 0,1%, 0,7% και 1,4%).
Μελετήθηκε η χορήγηση σε 168 ασθενείς.• 
Οι ασθενείς ανήκαν σε 7 τυχαιοποιημένες ομάδες:• 
 1) placebo, 2) καλσιποτριένη 0,005%, 3) νικοτιναμίδη 1,4%, 4) καλσιπο-
τριένη με νικοτιναμίδη 0,05%, 5) καλσιποτριένη με νικοτιναμίδη 0,1%,  
6) καλσιποτριένη με νικοτιναμίδη 0,7%, 7) καλσιποτριένη με νικοτιναμίδη 
1,4%.
 Άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 18, με μέτρια ψωρίαση κατά πλάκας • 
συμμετρικής κατανομής ή στην ίδια πλευρά του σώματος, οι οποίες όμως 
να απέχουν τουλάχιστον 5 cm μεταξύ τους.
 Το μέγεθος της κάθε πλάκας ήταν μεγαλύτερο από 2x2 cm και μικρότερο • 
από 15x15 cm.

Εξαιρέθηκαν

Όσοι συμμετείχαν σε προ τριμήνου σε κλινικές μελέτες.• 
 Όσοι λάμβαναν αγωγή με τοπικά στεροειδή ή ανάλογα βιταμίνης D μέχρι • 
και 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της μελέτης.
 Όσοι λάμβαναν συστηματική αγωγή κατά της ψωρίασης (ΜΤΧ, κυκλοσπο-• 
ρίνη, ρετινοειδή, βιολογικούς παράγοντες) μέχρι και ένα μήνα πριν.
 Όσοι λάμβαναν συστηματική αγωγή με νιασίνη και πολυβιταμίνες έως • 
και 2 εβδομάδες πριν.
 Όσοι λάμβαναν συστηματική αγωγή με β αναστολείς έως και ένα μήνα • 
πριν.
Όσοι λάμβαναν συστηματική αγωγή με καρβαμαζεπίνη και πριμιδόνη.• 

Η καλσιποτριένη και η νικοτιναμίδη στη θεραπεία  
της ψωρίασης κατά πλάκας

 Η νικοτιναμίδη είναι ένας αναστολέας της πολυαδενοσίνο-διφωσφατάσο • 
ριβόζης πολυμεράσης 1 [πολύ (ADP-ριβόζη) - Πολυμεράση (PARP)], που 
οδηγεί σε αναστολή της έκφρασης του πυρηνικού παράγοντα κ-Β.

 Ο πυρηνικός παράγοντας κ-Β (NFkB) δραστηριοποιείται σε περιοχές του • 
δέρματος που έχουν ψωριασικές βλάβες όσο και σε υγιές δέρμα.

 Ο πυρηνικός παράγοντας κ-Β (NFkB) βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα σε ανενεργή • 
μορφή συνδεδεμένος με την πρωτεΐνη αναστολέα ΙκΒ, και έχει ρυθμιστικό ρόλο 
στην έκφραση πολλαπλών γονιδίων του ανοσοποιητικού. Παίζει σημαντικό 
ρόλο στην άμυνα του ξενιστή και σε χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις. 

 Πολλά εξωτερικά ερεθίσματα π.χ. ιοί, οξειδωτικές ρίζες και μόρια φλεγμονής, • 
ενεργοποιούν τον παράγοντα αυτό με αποτέλεσμα την έναρξη της χιονοστι-
βάδας της φλεγμονώδους διεργασίας.

 Μέσω του ανωτέρου μηχανισμού η νικοτιναμίδη αναστέλλει τον κυτταρικό • 
πολλαπλασιασμό και την κυτταρική διαφοροποίηση σε χρονικό διάστημα 2 
ημερών από την τοπική χρήση της. Αυτό οδήγησε στη συνδυαστική χορήγηση 
καλσιποτριένης και νικοτιναμίδης. 

Περιγραφή μελέτης

 Ασθενείς με βλάβες μεγαλύτερες από το 15% της επιφάνειας του σώματός • 
τους αποκλείστηκαν από τη μελέτη, όπως και οι ασθενείς με ψωρίαση τρι-
χωτού κεφαλής, ψωριασική ονυχία, ακροφλυκταίνωση και φλυκταινώδη 
ψωρίαση.
  Οι γυναίκες που μετείχαν στη μελέτη έπρεπε να έχουν αρνητικό τεστ κύησης • 
κατά την έναρξη, 6 μήνες μετά και κατά τη λήξη.
 Πριν την έναρξη όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο:• 
- Γενική αίματος
- Βιοχημικό έλεγχο (νεφρική και ηπατική λειτουργία)

Στόχος της μελέτης

 Κύριος στόχος της μελέτης ήταν το ποσοστό των ασθενών που κατάφεραν • 
να καθαρίσουν σχεδόν πλήρως από τις ψωριασικές πλάκες στο τέλος της 
μελέτης.
 Με τον όρο «πλήρης κάθαρση»: καθορίστηκε η απουσία επάρματος, απο-• 
λέπισης και ερυθήματος.
 Με τον όρο «σχεδόν πλήρης κάθαρση»: καθορίστηκε η απουσία επάρματος, • 
επιφανειακή ξηροδερμία με ασήμαντη έως μέτρια ερυθρότητα.
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Πλήρης έως σχεδόν πλήρης κάθαρση

Διαφορετικές συγκεντρώσεις καλσιποτριένης-νικοτιναμίδης Ποσοστιαία Αναλογία% 
Placebo 18,8
Καλσιποτριένη 0,005% ως μονοθεραπεία 31,5
Νικοτιναμίδη 1,4% ως μονοθεραπεία 25,0
Καλσιποτριένη-νικοτιναμίδη 1,4% (DPS-101) 50,0

Αποτελέσματα

  Από τους 168 ασθενείς που πήραν μέρος οι 164 (97,6%) ολοκλή-• 
ρωσαν την έρευνα. Από αυτούς το 16,7% έλειψε μία φορά κατά 
τη χρονική διάρκεια της παρακολούθησης των περιστατικών.
 Οι 4 ασθενείς (2,4%) διέκοψαν τη μελέτη λόγω μη συμμόρ-• 
φωσης.
 Tο 50% των ασθενών της ομάδας (7) καλσιποτριένη με νικοτινα-• 
μίδη 1,4%, κατόρθωσαν σχεδόν πλήρη ίαση στη 12η  εβδομάδα, 
συγκριτικά με 18,8% των ασθενών που χρησιμοποίησαν  placebo 
[P=.002], 25% των ασθενών με θεραπεία μόνο με νικοτιναμίδη 
1,4% [P=.02], και 31,5% των ασθενών με θεραπεία μόνο με 
καλσιποτριένη [P=.096]. Υπήρξε πρόταση για αύξηση της συ-
γκέντρωσης της νικοτιναμίδης, αλλά δεν αποδείχθηκε κάποια 
σημαντική δραστικότητα σε δοσολογία μεγαλύτερη 1,4%.
 Περιορισμοί: ο σχετικά μικρός αριθμός των ασθενών,  το υψηλό • 
ποσοστό της θεραπείας με placebo, η μακροπρόθεσμη θεραπεία 
των 12 εβδομάδων της τοπικής εφαρμογής

Ανεπιθύμητες Ενέργειες

 Το 65% των αναφερόμενων ανεπιθύμητων παρενεργειών ήταν ήπιες (φλόγωση, ερύ-• 
θημα, κνησμός).
 Μία σοβαρή παρενέργεια αναφέρθηκε, ένα επεισόδιο υπερτασικής κρίσης σε τοπική • 
χορήγηση DPS-101 0,7% (συσχετίστηκε με ήδη υπάρχον ιστορικό υπέρτασης του ασθε-
νούς), το οποίο αντιμετωπίστηκε, και ο ασθενής ολοκλήρωσε την έρευνα κανονικά.

Σύνοψη της μελέτης

 Η νικοτιναμίδη μπορεί να αυξήσει τη δραστικότητα της καλσιποτριένης εάν χρησιμοποι-• 
ηθεί συνδυαστικά στην τοπική θεραπεία της ψωρίασης κατά πλάκας
 Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη, το 50% των ασθενών θεραπεύτηκε • 
σχεδόν πλήρως με DPS-101 1,4%.
 Οι κατάλληλες συγκεντρώσεις στη συνδυαστική θεραπεία είναι 0,005% καλσιποτριένη • 
με 1,4% νικοτιναμίδη. Πρόκειται για μία υποσχόμενη συνδυαστική θεραπεία που θα 
μετριάσει την τοπική χρήση της καλσιποτριένης-κορτικοστεροειδούς γέλης.
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