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Ðåñßëçøç
Το σύνδρομο χειρός-ποδός είναι μια συχνή δερματολογική τοξική αντίδραση
σε ορισμένες αντικαρκινικές θεραπείες. Παρουσιάζουμε την περίπτωση 55χρονης γυναίκας με μεταστατικό καρκίνο μαστού και σύνδρομο χειρός-ποδός. Περιγράφουμε τις κλινικές εκδηλώσεις και τα κριτήρια
για την αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου και παράλληλα συζητούνται οι διαθέσιμες θεραπείες για
την καλύτερη αντιμετώπιση της. Η έγκαιρη διάγνωση είναι βασική ώστε να προληφθούν οι σοβαρές συνέπειες αυτής της κατάστασης.

Hand-Foot Syndrome
Diamantopoulou K., Gerodimou M., Tsaknakis D., Kontochristopoulos G

Summary

Hand-Foot syndrome (HFS) is a common dermatologic toxic reaction to certain anticancer therapies. We report a case of a 55-year-old woman suffering from metastatic breast cancer and HFS and describe the clinical features and the criteria for evaluating the severity of the disease.
Furthermore discussion is made to the therapeutic aspects of the syndrome. Early recognition of HFS is
essential to avoid the serious sequelae of this condition.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Σύνδρομο χειρός-ποδός, καπεσιταβίνη, λαπατινίμπη, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
KEY WORDS • Hand-Foot syndrome, capecitabine, lapatinibe, World Health Organization (WHO)

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY –––––––––––––––––––

Το σύνδρομο χειρός-ποδός (Hand-Foot Syndrome/HFS), είναι ένα εντοπισμένο δερματικό εξάνθημα που συνδέεται με την χρήση χημειοθεραπευτικών
παραγόντων, όπως οι ανθρακυκλίνες1,2 και οι αναστολείς πολλαπλών κινασών (multikinase inhibitors
/MKI).3,4,5 To σύνδρομο είναι επίσης γνωστό και ως
παλαμο-πελματιαία ερυθροδυσαισθησία ή δερματική αντίδραση χειρός-ποδός ή ερύθημα των άκρων
από χημειοθεραπεία.6

Γυναίκα ασθενής ηλικίας 55 ετών νοσούσε από
μεταστατικό καρκίνο του μαστού και ελάμβανε θεραπεία με καπεσιταβίνη (1250 mg/m2 επιφάνειας σώματος δύο φορές ημερησίως για 14 ημέρες ακολουθούμενη από 7ήμερη περίοδο διακοπής) σε συνδυασμό με λαπατινίμπη (1000 mg/ημέρα) από τον Ιούνιο του 2012. Τρεις περίπου μήνες από την έναρξη
της θεραπείας, προοδευτικά παρουσίασε δυσαισθησία και μυρμηκίαση σε παλάμες και πέλματα. Ακο-
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K. Διαμαντοπούλου, Μ. Γεροδήμου, Δ. Τσακνάκης, Γ. Κοντοχριστόπουλος
λούθως εμφανίστηκε έντονη απολέπιση συνοδευόμενη από πόνο. Τα συμπτώματα αυτά την οδήγησαν
στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου «Ανδρέας
Συγγρός» τον Σεπτέμβριο του 2012.
Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε συμμετρικό οίδημα και ερύθημα σε παλάμες και πέλματα.
Τα πέλματα επίσης παρουσίαζαν έλκη, ρωγμές, απολέπιση και κατά τόπους, στις θέσεις επιθηλιοποίησης, λεπτό ρόδινο δέρμα. Συνυπήρχε ονυχοδυστροφία και ένα πυογόνο κοκκίωμα στο μεγάλο δάκτυλο
του δεξιού κάτω άκρου (Εικόνες 1-3). Όλα αυτά είχαν
ως αποτέλεσμα την αδυναμία της ασθενούς να εργαστεί και να εκτελέσει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η κλινική εικόνα ήταν σοβαρότερη κατά
την περίοδο λήψης της καπεσιταβίνης, ενώ παρουσίαζε βελτίωση στο μεσοδιάστημα της διακοπής της.
Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα τέθηκε η κλινική διάγνωση HFS 3ου βαθμού σύμφωνα με την κατάταξη
του WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).
Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε εστιακά εξελκωμένο δέρμα, έντονη υπερπλασία αγγείων και ήπια
φλεγμονώδη διήθηση του χορίου. Η καλλιέργεια
πύου από τις εξελκώσεις για κοινά αερόβια και αναερόβια παθογόνα έδωσε αρνητικά αποτελέσματα.
Προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός εφίδρωσης των
παλαμών διενεργήθηκε τεστ αμύλου-ιωδίου που
αποδείχθηκε φυσιολογικό. Για την επούλωση των
βλαβών του δέρματος και την ανακούφιση των συμπτωμάτων, προτάθηκε καθαρισμός με σπρέι οκτενιδίνης και κομπρέσες με κρύο φυσιολογικό ορό. Κρέμα αντιβίωσης-κορτικοστεροειδούς εφαρμόστηκε
δύο φορές την ημέρα, υαλουρονικό οξύ σε μορφή
γέλης τοποθετήθηκε μέσα στις ρωγμές και έγινε
έναρξη αγωγής με αντιισταμινικά. Επίσης στην ασθε-

Åéêüíá 2 - Ερύθημα, έλκη, ονυχόλυση και πυογόνο κοκκίωμα στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού κάτω άκρου.

νή συνεστήθη ανάπαυση και αποφυγή των παραγόντων τραυματισμού των άκρων (π.χ μαχαίρια, σκληρά
παπούτσια κλπ).
Η κλινική εικόνα της ασθενούς παρουσίασε βελτίωση μετά από δύο εβδομάδες θεραπείας, οπότε και
έγινε διακοπή στην εφαρμογή της κρέμας αντιβίωσηςκορτικοστεροειδούς που αντικαταστάθηκε με κρέμα
ουρίας 20%. Η ασθενής παραπέμφθηκε στον θεράποντα ογκολόγο για τροποποίηση της δόσης των φαρμάκων, αφού παρόλη την βελτίωση της κλινικής εικόνας και την υποχώρηση της βαρύτητας του συνδρόμου
από 3ο σε από 2ο βαθμό, εξακολουθούσε να υφίσταται
δυσκολία στις καθημερινές της ενασχολήσεις.

ΣΥΖHΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το HFS είναι συχνή παρενέργεια των χημειοθεραπειών.2 Επηρεάζει το 28%-74% των ασθενών που

Åéêüíá 1 - Ερύθημα, οίδημα, λεπτό ρόδινο δέρμα, έλκη
στις πλάγιες επιφάνειες και στα δάκτυλα των ποδιών.

Åéêüíá 3 - Οίδημα και ερύθημα παλαμών.
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Ðßíáêáò 1

ΣΎΝΔΡΟΜΟ ΧΕΙΡΟΣ - ΠΟΔΟΣ
Υπεύθυνα χημειοθεραπευτικά και συχνότητα εμφάνισης HFS
Φάρμακο

Συχνότητα
εμφάνισης HFS

Συχνότητα εμφάνισης
σοβαρού HFS (βαθμού 3)

Sorafenib
Sorafenib + Bevacizumab
Sunitinib
Cediranib
Docetaxel
Doxorubicin
Pegylated liposomal doxorubicin
Capecitabine
5-flouorouracil
Cytarabine
Docetaxel + Capecitabine
Doxorubicin + 5 fluorouracil

34-48%
79%
19-36%
6-20%
6-37%
22-26%
40-50%
50-60%
6-35%
14-33%
56-63%
89%

9-17%
57%
6-23%
–
0-4%
–
20%
10-17%
0.5-7%
–
24-26%
24%

Tροποποίηση από J Onc Pharm Pract 2006; 12:134-141.

λαμβάνουν καπεσιταβίνη7 και το 1% αυτών που λαμβάνουν λαπατινίμπη.8 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χημειοθεραπευτικά που συνηθέστερα συνδέονται με την εμφάνιση του HFS. Και τα δύο φάρμακα
που ελάμβανε η ασθενής, έχουν συνδεθεί με το
HFS. Λόγω της βελτίωσης των συμπτωμάτων κατά το
7ήμερο διάλειμμα στην λήψη της καπεσιταβίνης πιθανολογούμε ότι αυτό είναι το υπεύθυνο φάρμακο.
Είναι γνωστό ότι το HFS μπορεί να έχει δραματικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών και
μπορεί εξαιτίας του να είναι αναγκαία η τροποποίηση της δόσης ή και η διακοπή της θεραπείας του
καρκίνου. Το σύνδρομο δεν θεωρείται επείγουσα κατάσταση, αν και έχουν αναφερθεί επιπλοκές που
οδήγησαν σε νέκρωση ιστών και ακρωτηριασμό. 9
Υπάρχει μάλιστα δημοσίευση περιστατικού που
οδηγήθηκε σε θάνατο από σηψαιμία.10 Στο συγκεκριμένο περιστατικό που αφορούσε γυναίκα 61 ετών με
μεταστατικό καρκίνο του μαστού υπό θεραπεία με
καπσιταβίνη, παρουσιάστηκε επιμόλυνση από ψευδομονάδα aeruginosa. Η ασθενής εμφάνισε σηπτικό
σοκ με οξεία νεφρική βλάβη, ηπατική δυσλειτουργία
και διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. Η ψευδομονάδα
που απομονώθηκε από τις βλάβες των παλαμών και
των πελμάτων, θεωρήθηκε ως η πιο πιθανή αιτία της
σήψης, αν και οι καλλιέργειες αίματος ήταν αρνητικές.
Η αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου δεν είναι καλά
διευκρινισμένη και έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Η κύρια υπόθεση προβάλει τον επίμονο μικρο-
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τραυματισμό των τριχοειδών αγγείων (από μηχανική
καταπόνηση οφειλόμενη στις καθημερινές δραστηριότητες) σε παλάμες και πέλματα με επακόλουθη
εξαγγείωση του φαρμάκου και βλάβη του περιβάλλοντος ιστού. Άλλος πιθανός αιτιοπαθολογικός μηχανισμός του συνδρόμου που προκαλείται από την
καπεσιταβίνη είναι η υψηλότερη συγκέντρωση των
ενεργών μεταβολιτών του φαρμάκου (5-φθοριουρακίλη) σε αυτές τις περιοχές, και η αποβολή της από
τους ιδρωτοποιούς αδένες των παλαμών και πελμάτων.11
Η αρχική εκδήλωση του HFS είναι η παλαμοπελματιαία δυσαισθησία και η μυρμηκίαση. Ακολουθούν επώδυνο συμμετρικό ερύθημα, οίδημα, φυσαλίδες, φλύκταινες διαβρώσεις και εξελκώσεις. 9 Η
απολέπιση είναι συχνά το πιο σημαντικό σημείο του
συνδρόμου. Η εντόπιση είναι συνήθως σε παλάμες
και πέλματα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να
προσβληθούν η ραχιαία επιφάνεια των χειρών και
των ποδών, οι παρατριμματικές περιοχές, καθώς και
οι περιοχές που υποβάλλονται σε πίεση με εφαρμοστά ρούχα.12 Οι βλάβες είναι συνήθως συμμετρικές,
αλλά έχει αναφερθεί περίπτωση ετερόπλευρου HFS
σε ασθενή με ημιπληγία.12,13 Να σημειωθεί ότι το
HFS που συνδέεται με αναστολείς πολλαπλών κινασών/ΜΚΙ, όπως η σοραφενίμπη εντοπίζεται μόνο σε
παλάμες και πέλματα.
Σε γενικές γραμμές τα συμπτώματα εμφανίζονται
εντός 2-4 εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας
με τον παράγοντα ενεργοποίησης, αλλά σε ορισμέ-
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νες περιπτώσεις (καπεσιταβίνη - κυταπαβίνη) εμφανίζονται, όπως στην ασθενή μας, μετά από μήνες.14,15
Η ιστοπαθολογική εξέταση δεν είναι ειδική με
νεκρωτικά κερατινοκύτταρα και αγγειακές αλλοιώσεις κατά μήκος της βασικής στοιβάδας.13 Τα ιστολογικά ευρήματα εξαρτώνται από τον βαθμό της κλινικής σοβαρότητας.
Ανάλογα με το είδος των βλαβών του δέρματος
και τα συμπτώματα, διακρίνονται τρεις (Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου/NCI) ή τέσσερις (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας/WHO) βαθμοί σοβαρότητας του συνδρόμου (Πίνακας 2).11 Στην περίπτωση της δικής
μας ασθενούς, η κλινική εικόνα ήταν συμβατή με 3ου
βαθμού HFS (WHO classification), ενώ η ιστολογική
εξέταση δεν παρουσίαζε νέκρωση των κερατινοκυττάρων (Πίνακας 2).
Με την διακοπή του χημειοθεραπευτικού παράγοντα παρατηρείται βελτίωση των συμπτωμάτων και
επούλωση του δέρματος.14 Επί εμφάνισης HFS βαθμού 2 ή 3, η χορήγηση του υπεύθυνου φαρμάκου
πρέπει να διακοπεί μέχρι υποχώρησης ή μείωσης
του βαθμού σοβαρότητας σε 1. Μόνιμη βλάβη (επίμονη δυσαισθησία ή ερυθρότητα και απολέπιση),

μετά την διακοπή της θεραπείας είναι σπάνιο φαινόμενο.15
Η παρηγορητική θεραπεία περιλαμβάνει δροσερά επιθέματα, αναλγητικά, μαλακτικά, τοπικά στεροειδή και αντιβιοτικά καθώς και αλοιφές ουρίας. Άλλες θεραπείες που έχουν χρησιμοποιηθεί και αναφέρονται στην βιβλιογραφία περιλαμβάνουν τοπική
υποθερμία, συστηματικά στεροειδή, τοπικό διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO), σελεκοξίμπη, πυριδοξίνη
και από του στόματος βιταμίνη Ε.16
Το HFS δεν πρέπει να θεωρείται απλώς μια απειλή για την ποιότητα ζωής του ασθενούς ή ένα εμπόδιο στην θεραπεία του καρκίνου. Λοιμώδεις επιπλοκές αυτής της κατάστασης, αν και σχετικά σπάνια,
μπορεί να προκαλέσουν σημαντική νοσηρότητα στον
ασθενή που μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να οδηγήσει σε θάνατο. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι νέες στοχευμένες αντικαρκινικές θεραπείες έχουν το
πλεονέκτημα της χαμηλότερης συχνότητας εμφάνισης συστηματικών παρενεργειών και αυξάνουν το
χρόνο επιβίωσης. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι
συνδεδεμένες με ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες
που αφορούν στα νύχια, στα μαλλιά και στο δέρμα,
όπως το HFS. Το σύνδρομο σπάνια αναγνωρίζεται

Βαθμοί βαρύτητας HFS
Βαθμός

WHO (Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας)

WHO
ιστολογική συσχέτιση

NCI (Εθνικό Ινστιτούτο
Καρκίνου) Version 4.02

I

Ερύθημα, δυσαισθησία,
ικανότητα για φυσιολογική
δραστηριότητα

Διαστολή τριχοειδών
αγγείων

Ελάχιστη αλλαγή δέρματος
(ερύθημα, οίδημα ή υπερκεράτωση).
Απουσία πόνου

II

Ερύθημα, οίδημα, πόνος
παλαμών και πελμάτων κάτω
από μηχανική πίεση

Νέκρωση μεμονωμένων
κερατινοκυττάρων στα
ανώτερα επιδερμικά
στρώματα

Βλάβη δέρματος (Φυσαλίδες,
αιμορραγία, οίδημα ή υπερκεράτωση με συνοδό άλγος
και περιορισμένες καθημερινές δραστηριότητες

III

Πόνος, ερύθημα, οίδημα,
ρωγμές, περιορισμός καθημερινών δραστηριοτήτων

Νέκρωση κερατινοκυττάρων
στην βασική στιβάδα

Σοβαρές βλάβες δέρματος
(φυσαλίδες αιμορραγία
οίδημα, υπερκεράτωση) με
πόνο και περιορισμένη αυτονομία

IV

Έντονος πόνος, ερύθημα,
οίδημα, πιθανόν φυσαλίδες
και έλκη, αδυναμία εκτέλεσης
καθημερινών δραστηριοτήτων

Νέκρωση της επιδερμίδας
σε όλο το πάχος της

–
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από δερματολόγους. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο γιατί οι ήπιες μορφές του διαχειρίζονται από
τους θεράποντες ογκολόγους και κατά δεύτερο λόγο
γιατί υποδιαγιγνώσκεται. Είναι απαραίτητη η γνώση
αυτής της νοσολογικής οντότητας και είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ δερματολόγων και ογκολόγων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμπτωμάτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών.
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Ðåñßëçøç
Η ψωρίαση είναι μία χρόνια, φλεγμονώδης νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από
ταχύ και ανώμαλο πολλαπλασιασμό των επιδερμιδικών κυττάρων. Κατά την τελευταία δεκαετία οι συνεχείς προσπάθειες διαλεύκανσης των παθογενετικών μηχανισμών και των γενετικών συσχετισμών της
έχει αλλάξει θεμελιωδώς των τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη νόσο. Η ψωρίαση κατατάσσεται
πλέον, εν μέρει, στα αυτοάνοσα νοσήματα και θεωρείται ότι μπορεί να συνυπάρχει με πολλές άλλες συστηματικές νόσους ενώ, ταυτόχρονα, έχει σημαντικές επιπτώσεις, τόσο κοινωνικοοικονομικές όσο και
στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Στην παθογένεια της νόσου παίζει σημαντικό ρόλο τόσο η φυσική όσο
και η επίκτητη ανοσία ενώ η συμμετοχή των Th17 λεμφοκύτταρων θεωρείται καθοριστικής σημασίας.
Όσον αφορά τη θεραπεία της ψωρίασης, έχουν αναγνωριστεί πλέον πλήθος επιλεκτικών στόχων που
παρέχουν πιθανές θεραπευτικές επιλογές.

Psoriasis: Insights into Genetics and Pathogenesis
Summary

Soura E., Vergou Τh., Antoniou Ch.

Psoriasis is a chronic, inflammatory disease that is characterized by rapid and
abnormal proliferation of keratinocytes. Over the last decade, the continued efforts to elucidate its pathogenesis and genetic correlations have fundamentally changed the way we perceive the disease. Psoriasis
is, nowadays, considered an autoimmune disorder that can coexist with a number of systemic diseases leading to important socio-economic implications and decreased quality of life for patients. Both natural
and acquired immunity play a major role in the pathogenesis of the condition while the participation of
Th17 lymphocytes is considered crucial. Regarding the treatment of psoriasis, various, new, selective targets have been recognized that may provide potential therapeutic options.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, Τ-λεμφοκύτταρο, Th-17, Th-1, Th-22, TNF-α
KEY WORDS • Psoriasis, psoriatic arthritis, T-lymphocyte, Th-17, Th-1, Th-22, TNF-α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ψωρίαση είναι μια συχνή υποτροπιάζουσα
φλεγμονώδης ερυθηματολεπιδώδης δερματοπάθεια.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:1 13-26, 2014

Υπό φυσιολογικές συνθήκες η διαδικασία διαφοροποίησης των επιδερμιδικών κυττάρων συνεπάγεται
την «ωρίμανση» τους μέσα από τα διάφορα στρώματα
της επιδερμίδας έως ότου να φτάσουν στη τελική
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τους μορφή στην κερατίνη στιβάδα.1 Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διάφοροι δείκτες πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης εκφράζονται σε
μια καλά ενορχηστρωμένη ακολουθία. Στην ψωρίαση η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά ταχεία διαρκώντας μόλις 36 ώρες αντί των φυσιολογικών 311
ωρών έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της χαρακτηριστικής κλινικής εικόνας της νόσου2 (Εικόνα
1). Έτσι λοιπόν, το ψωριασικό δέρμα χαρακτηρίζεται
από αξιοσημείωτη υπερπλασία της επιδερμίδας
(ακάνθωση), απώλεια της κοκκώδους στιβάδας, αυξημένη αγγείωση στο χόριο, και πάχυνση της κερατίνης στιβάδας (υπερκεράτωση). Επιπλέον, η ατελής
διαφοροποίηση των επιδερμιδικών κυττάρων, η
οποία εκφράζεται με την παρουσία εμπύρηνων επιδερμιδικών κυττάρων στην κερατίνη στιβάδα (παρακεράτωση), και η λευκοκυτταρική διήθηση της επιδερμίδας θεωρούνται το σήμα κατατεθέν της νόσου.3

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ –––––––––––––––––––––
Η ψωρίαση είναι ένα συχνό νόσημα το οποίο
επηρεάζει, κατά μέσο όρο, το 2%-4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η συχνότητα εμφάνισης της εκτιμάται σε 60 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους
κάθε έτος ενώ ανευρίσκεται το ίδιο συχνά σε άνδρες
και γυναίκες.4 Η νόσος παρατηρείται πολύ σπάνια
σε παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών. Η επίπτωση της
στην παιδική ηλικία κυμαίνεται από 0% (Ταϊβάν)
έως 2,1% (Ιταλία).5 Εν γένει παρατηρούνται δύο τύποι ψωρίασης όσον αφορά την ηλικία εμφάνισης της

νόσου. Ο πρώτος τύπος χαρακτηρίζεται από πρώιμη
έναρξη (16-22 έτη), θετικό οικογενειακό ιστορικό
και βαρύτερη κλινική εικόνα, ενώ ο δεύτερος τύπος
χαρακτηρίζεται από όψιμη έναρξη (57-60 έτη), αρνητικό οικογενειακό ιστορικό και ηπιότερη κλινική
εικόνα.6
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η επίπτωση
της ψωρίασης ποικίλλει ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων: της γεωγραφικής θέσης και της εθνικής ομάδας. Η επίπτωση φαίνεται να χαρακτηρίζεται από
μια σημαντική γεωγραφική διακύμανση με τη χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης να παρατηρείται σε χώρες του ισημερινού και αύξηση της συχνότητας όσο
μετακινείται κανείς προς τους πόλους.4 Το φαινόμενο αυτό ίσως να σχετίζεται με το χρόνο ή και την έκθεση σε συγκεκριμένης έντασης και μήκους κύματος
υπεριώδους ακτινοβολία.7 Ταυτόχρονα, όμως, δεν
επηρεάζονται και όλες οι εθνικές ομάδες με παρόμοιο τρόπο. Ένα παράδειγμα συσχέτισης της επίπτωσης της ψωρίασης με τη φυλετική ομάδα είναι το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η συχνότητα της
νόσου στους μαύρους κυμαίνεται από 0,5 έως 0,7%
ενώ στους Καυκάσιους από 1,4 έως 4,6 %8. Επιπλέον, ορισμένοι πληθυσμοί, όπως εκείνοι της Σαμόα
(Πολυνησία) είναι πλήρως απαλλαγμένοι από τη ψωρίαση (0%), ενώ άλλες εθνικές ομάδες, όπως είναι
οι Καζακστάνοι της Αρκτικής, φαίνεται να πλήττονται συχνότερα από το νόσημα (12,0%).9 Στην Ελλάδα η επίπτωση του νοσήματος είναι 2%-2,5% ενώ
μόλις το 1/3 των ασθενών αναφέρει θετικό οικογενειακό ιστορικό.10 Συμπερασματικά, λοιπόν, η μελέτη
της επιδημιολογίας της ψωρίασης φαίνεται να αναδεικνύει τόσο τη σημασία της κληρονομικότητας όσο
και των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση
της νόσου.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ –––––––––––––––––––––––––––––

Åéêüíá 1 - Τυπικές ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες, καλυπτόμενες από αργυρόχροα λέπια, σε αγκώνα ασθενούς με
ψωρίαση.

Ο ρόλος των γενετικών παραγόντων όσον αφορά
την εμφάνιση της ψωρίασης αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ο κληρονομικός χαρακτήρας της νόσου
περιγράφηκε αρχικά πριν από 200 χρόνια και επιβεβαιώθηκε από πιο σύγχρονες μελέτες που ανέφεραν
υψηλότερη κληρονομικότητα σε μονοζυγωτικούς διδύμους (65%-75%) σε σχέση με διζυγωτικούς διδύμους.11 Την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες με σκοπό τον εντοπισμό γονιδίων που σχετίζονται με την εμφάνιση της ψωρίασης
(μελέτες ανάλυσης σύνδεσης και μελέτες συσχέτισης
ολόκληρου του γονιδιώματος-GWAS). Απώτερος στό-
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χος όλων αυτών των μελετών είναι η κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο η νόσος συνδέεται με άλλα νοσήματα (όπως η ψωριασική αρθρίτιδα, διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα ή και το μεταβολικό σύνδρομο),
ο σχεδιασμός στοχευμένων θεραπειών αλλά και η
ανακάλυψη δεικτών (biomarkers) με προγνωστική
αξία (βαρύτητας νόσου ή τοξικότητας σε επιλεγμένη
θεραπεία) ή και δεικτών ανταπόκρισης στη θεραπεία.
Μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί πάνω από 20
υποψήφιοι γονιδιακοί τόποι και περισσότερα από
1300 γονίδια σχετικά με τη ψωρίαση. Οι μεταλλάξεις
στα γονίδια αυτά προκαλούν διαφοροποιήσεις τόσο
σε μοριακό όσο και σε κυτταρικό επίπεδο και επηρεάζουν τόσο την φυσική λειτουργία και δομή του επιδερμιδικού κυττάρου και όσο την ανοσιακή ανταπόκριση.12 Η γονιδιακή περιοχή που φαίνεται να συνδέεται ισχυρότερα με την εμφάνιση της νόσου είναι
ηPSORS1. Η περιοχή αυτή έχει μέγεθος 300 kbκαι
ανευρίσκεται στον τόπο του MHCI (Major histocompatibility complex I) του χρωμοσώματος 6p21.3, ο
οποίος φέρεται να κωδικοποιεί γονίδια HLA που
συνδέονται με την εμφάνιση αυτοανοσίας. Το
PSORS1 ανευρίσκεται στο 30-50% των ασθενών με
ψωρίαση κατά πλάκας αλλά η διεισδυτικότητα του είναι μόλις 15%. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει την
ισχυρή συμμετοχή περιβαλλοντικών παραγόντων και
άλλων γενετικών μεταλλάξεων στη παθογένεια της
ψωρίασης. Το PSORS1 έχει συνδεθεί κυρίως με το
HLA-C (human leukocyte antigen-C) και ειδικότερα
με το HLA-Cw6. Ένα ιδιαίτερο αλληλόμορφο που
ανευρίσκεται στην περιοχή του HLA-C, το HLACw*0602 έχει αποδεδειγμένα συσχετιστεί με συγκεκριμένους ψωριασικούς φαινότυπους. 13 Ασθενείς
που φέρουν το συγκεκριμένο αλληλόμορφο εμφανίζουν τη νόσο σε μικρότερη ηλικία (ομόζυγη έκφραση στην ψωρίαση τύπου Ι), παρουσιάζουν πιο εκτεταμένη νόσο και συχνότερα τη σταγονοειδή μορφή
της, έχουν πιο συχνές εξάρσεις μετά από λοιμώξεις
(π.χ. στρεπτοκοκκικές) ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πιο έντονο φαινόμενο Koebner. Επίσης,
οι ασθενείς αυτοί πάσχουν σπανιότερα από ψωριασική ονυχία, ψωρίαση παλαμών πελμάτων, ψωριασική
αρθρίτιδα και ψωρίαση τριχωτού κεφαλής.14,15 Εύλογη είναι η ερώτηση για το ποιός ακριβώς είναι ο λειτουργικός ρόλος του HLA-C στην παθογένεια της νόσου. Αν και τα στοιχεία που υπάρχουν είναι περιορισμένα, διάφορες in vitro μελέτες υποστηρίζουν
πως τα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα των ψωριασικών με το
συγκεκριμένο αλληλόμορφο αναγνωρίζουν ευκολότερα την στρεπτοκοκκική πρωτεΐνη Μ ως αντιγόνο
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και, κατ’ επέκταση την κερατίνη k17 ως αυτοαντιγόνο. Η επίδραση αυτή είναι 10 φορές πιο ισχυρή σε
λεμφοκύτταρα που φέρουν υποδοχείς CLA (cutaneous lymphocyte associated receptors) αποδεικνύοντας την στοχευμένη εκδήλωση στο δέρμα.16 Επίσης,
το HLA-C λειτουργεί και ως συνδέτης για τους υποδοχείς KIR (kille rimmunoglobulin-like receptors)
στα κύτταρα natural killer (NK) κάτι το οποίο πιθανώς να σχετίζεται με την εμφάνιση της νόσου.13
Εκτός από το PSORS1 έχουν απομονωθεί και άλλες πιθανές προδιαθεσικές για τη ψωρίαση γονιδιακές περιοχές, οι οποίες ανευρίσκονται εκτός της περιοχής του MHC. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια
μελετών ανάλυσης σύνδεσης, έχουν αναγνωριστεί οι
περιοχές PSORS2 έως και PSORS9 στις οποίες έχουν
εντοπιστεί διάφοροι μικροδορυφόροι δείκτες και
συγκεκριμένες αλληλουχίες οι οποίες πιθανόν να
σχετίζονται με τον φαινότυπο της ψωρίασης.13 Ειδική
μνεία αξίζει στην γενετική περιοχή PSORS4. Σε αυτήν εμπεριέχονται αρκετά γονίδια τα οποία εμπλέκονται στην διαδικασία της κερατινοποίησης και που
εντοπίζονται στο χρωμόσωμα 1q21 καλύπτοντας μια
περιοχή μεγαλύτερη σε μέγεθος από 2 Mb. Το
PSORS4 πιθανώς να επηρεάζει την τελική διαφοροποίηση των επιδερμιδικών κυττάρων ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχουν και ενδείξεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα PSORS1 και PSORS4.17 Παρόλα αυτά, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι πολλά από τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών δεν είναι εύκολο να αναπαραχθούν κάτι που τονίζει από τη μία, την πολυπαραγοντική φύση της παθογένειας της ψωρίασης και
από την άλλη την επιστημονική τεχνική αδυναμία να
εντοπιστούν επακριβώς οι προδιαθεσικοί γενετικοί
τόποι. Τα γενετικά διαστήματα PSORS και τα πιθανά
σχετικά γονίδια περιγράφονται στον πίνακα 1.
Άλλο ένα γονίδιο το οποίο έχει συνδεθεί με συγκεκριμένο ψωριασικό φαινότυπο είναι το γονίδιο
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Γονίδια που έχουν σχετιστεί με την ψωρίαση
Γενετικό διάστημα

Γενετικός τόπος

PSORS1
PSORS2
PSORS3
PSORS4
PSORS5
PSORS6
PSORS7
PSORS8
PSORS9

6p 21.3 (2q)
17q (6q)
4q (8q)
1q (16q)
3q (20p)
19p
1p
16q
?

2_Layout 1 3/7/2014 3:12 μμ Page 16

16

E. Σουρά, Θ. Βέργου, Χρ. Αντωνίου
IL36RN. Το συγκεκριμένο γονίδιο κωδικοποιεί τον
υποδοχέα του ανταγωνιστή της IL- 36 (IL- 36Ra). Η
βασική λειτουργία αυτού του διαλυτού μορίου είναι
να εξουδετερώνει τη φλεγμονώδη δράση των κυτταροκινών της οικογένειας της IL-3618. Σε πρόσφατες
μελέτες έχει παρατηρηθεί συσχετισμός της μετάλλαξης αυτής με μία ιδιαίτερη μορφή της ψωρίασης, την
γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχτεί ότι σε ασθενείς με γενικευμένη
φλυκταινώδη ψωρίαση που φέρουν τη μετάλλαξη αυτή παρατηρείται κατάργηση της δράσης του υποδοχέα IL-36Ra με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή
προφλεγμονώδων κυτταροκινών (IL-1, IL -6, και IL 8). Σε αυτά τα πλαίσια, τα αυξημένα επίπεδα της IL-1
είναι πιθανό να προκαλούν γενικευμένη φλεγμονή
και περιφερική ουδετεροφιλία, δύο από τα βασικότερα κλινικά χαρακτηριστικά της γενικευμένης φλυκταινώδους ψωρίασης.19 Ταυτόχρονα δεν έχει παρατηρηθεί στατιστικά σημαντική σύνδεση του γονιδίου
αυτού με την εμφάνιση της ψωρίασης κατά πλάκας.18
Η σημασία της ταυτοποίησης των μεταλλάξεων
IL36RN είναι μεγάλη καθώς έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στη θεραπευτική χρήση ανταγωνιστών IL-1
(π.χ. anakinra), με ενθαρρυντικά, μάλιστα, αποτελέσματα που προέκυψαν από μικρές μελέτες σε σειρές
περιστατικών.20
Με τη βοήθεια μελετών GWAS έχουν ανευρεθεί
μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν τον TNFα,
την IL-12B και τον υποδοχέα της IL-23 (IL-23R). H
ανακάλυψη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
και τα τρία αυτά μόρια παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην
παθογένεια της ψωρίασης και αποτελούν θεραπευτικούς στόχους.13,17,21 Αν και η ανακάλυψη γονιδιακών
πολυμορφισμών μπορεί να μη βοηθήσει στην περαιτέρω κατανόηση του πλήρη παθογενετικού μηχανισμού της ψωρίασης, ίσως να μπορέσει να οδηγήσει
σε ανακάλυψη δεικτών ανταπόκρισης στη θεραπεία.
Για παράδειγμα, έχουν αναγνωριστεί πολλοί πολυμορφισμοί SNP στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον
TNFα. Ειδικότερα, πολυμορφισμοί στην περιοχή του
υποκινητή γονιδίου του TNF φαίνεται να είναι ικανοί
να επηρεάσουν την αποτελεσματικότη τα αλλά και
την τοξικότητα μιας θεραπείας με anti-TNF παράγοντες. Το αλληλόμορφο–308G>A (rs1800629) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα του κυκλοφορούντα TNFα21. Μια μετανάλυση που συμπεριελάμβανε 692 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα αναφέρει ότι η παραλλαγή TNF-308A ανευρέθη στο 22%
των ασθενών που ανταποκρίθηκαν, σε σύγκριση με το
37% των ασθενών που δεν ανταποκρίθηκαν στη θε-

ραπεία (OR = 0,4, 95% CI 0,4-0,7, Ρ = 0.000245)
ανεξάρτητα από το είδος του anti-TNF που χρησιμοποιήθηκε.22
Καθώς τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζονται όλο
και περισσότεροι γονιδιακοί τόποι που σχετίζονται
με την ψωρίαση, ένα ερώτημα που προκύπτει είναι
το γιατί δεν χρησιμοποιείται κάποιος από αυτούς για
την πρόγνωση της σοβαρότητας και της κλινικής πορείας της νόσου. Η απάντηση είναι ότι, όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα των μελετών είναι, ως
επί το πλείστον, μη αναπαραγώγιμα με λόγους σχετικών πιθανοτήτων (ORs) που κυμαίνονται από 1,1–
1,6.21 Τα αναγνωρισμένα γονίδια και πολυμορφισμοί
αποτελούν ένα μικρό μόνο τμήμα του συνόλου των
προδιαθεσικών γονιδίων για την ψωρίαση και από
μόνα τους δεν έχουν καμία προγνωστική αξία. Μια
πολλά υποσχόμενη ιδέα είναι ο καθορισμός ενός γενετικού δείκτη αξιολόγησης κινδύνου (genetic risks
core) ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από
επιλεγμένα προδιαθεσικά γονίδια. Οι Chenetal,23
επιχείρησαν ακριβώς αυτό αναπτύσσοντας ένα σταθμισμένο GRS, το οποίο συμπεριλάμβανε 10 γνωστούς γενετικούς τόπους στη ψωρίαση. Στη μελέτη
αυτή παρατηρήθηκε ότι τα «επικίνδυνα αλληλόμορφα» ανευρίσκονταν πιο συχνά σε ασθενείς με ψωρίαση από oτι στην ομάδα ελέγχου, ενώ ο σταθμισμένος
GRS φάνηκε να είναι πιο ειδικός δείκτης για τη νόσο
σε σύγκριση με οποιοδήποτε μεμονωμένο SNP. Η
κλινική χρησιμότητα αυτής της προσέγγισης, ωστόσο, απαιτεί περαιτέρω επικύρωση με τη διενέργεια
μεγαλύτερων μελετών.
Κατ’ επέκταση, η γενετική μπορεί να παίξει ρόλο
και στη ανακάλυψη δεικτών ανταπόκρισης αλλά και
πιθανής τοξικότητας της επιλεγμένης θεραπείας.
Όπως και στην περίπτωση των βιολογικών παραγόντων, χρήσιμες είναι και μελέτες που αφορούν πιο
κλασικές θεραπείες. Μεταλλάξεις που αφορούν υποδοχείς ή ένζυμα που συμμετέχουν στο μεταβολισμό
των φαρμάκων μπορούν με ευκολία να επηρεάσουν
τη φαρμακοκινητική τους. Παράδειγμα αποτελεί η μεθοτρεξάτη. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο αναδρομικές μελέτες που αφορούν συνολικά 577 ασθενείς. Σε μία από αυτές αναφέρεται συσχετισμός του
αλληλόμορφου A του DHFR (dihydrofolate receptor)
με την ανταπόκριση στη θεραπεία με μεθοτρεξάτη.
(OR = 2.99, p = 0,02). Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε
ότι οι ασθενείς που ήταν ομόζυγοι για το ελάσσων αλληλόμορφο του MTHFR 677C>T παρουσίασαν αυξημένη ηπατοτοξικότητα με τη χρήση του φαρμάκου.24,25 Τα αποτελέσματα αυτά απαιτούν επιβεβαίωση με τη βοήθεια μεγαλύτερων μελετών, ενώ είναι
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΗΣ

πολύ πιθανό ότι πολλαπλές γενετικές παραλλαγές
ενεργούν από κοινού για να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα και την τοξικότητα ενός οποιοδήποτε
φαρμάκου. Η μελλοντική ανακάλυψη μιας «φαρμακογενετικής υπογραφής» που θα περιλαμβάνει το πρόσθετο αποτέλεσμα πολλαπλών γενετικών πολυμορφισμών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην
επιλογή των θεραπειών των ασθενών του μέλλοντος.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΨΩΡΙΑΣΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ψωριασική αρθρίτιδα
Ο γενετικός συσχετισμός της ψωρίασης με την ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) είναι ισχυρός. Στοιχεία από
πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν ένα νέο πολυεπίπεδο
παθογενετικό μοντέλο το οποίο υπογραμμίζει την ισχυρή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε συγκεκριμένες οδούς
σηματοδότησης (NFκB, INF κ.α.), της λειτουργίας των
επιδερμιδικών κυττάρων και της φυσικής και επίκτητης
ανοσίας. Αυτές οι μεταλλάξεις αλληλεπιδρούν και παίζουν μείζονα ρόλο στην παθοφυσιολογία τόσο της ψωρίασης όσο και της ψωριασικής αρθρίτιδας.
Οι περισσότεροι ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα
που συμμετέχουν σε μελέτες γενετικής πάσχουν και
από ταυτόχρονη ψωρίαση. Λογικό είναι επομένως συχνά να ανευρίσκονται κοινά γονίδια. Παρόλα αυτά,
όμως, ορισμένα από αυτά φαίνεται να έχουν ισχυρότερη σύνδεση με την ΨΑ από ότι με την ψωρίαση. Για
παράδειγμα τα HLA-B38 και HLA-B39 παρατηρούνται
συχνά σε ασθενείς με περιφερική ΨΑ, το HLA-B27 σε
ασθενείς με σπονδυλίτιδα και το MICA*002 ανευρίσκεται πιο συχνά στους ασθενείς με ΨΑ από ότι στους
ασθενείς με ψωρίαση.26 Συσχετισμός της ΨΑ φαίνεται
να παρατηρείται και με το γενετικό τόπο της IL-13. Οι
Bowes et al επισημαίνουν δύο πολυμορφισμούς SNP
(rs1800925; P = 6,1 x 10 και rs 20541, P = 8,0 x 10–
4), οι οποίοι φαίνεται να προδιαθέτουν ισχυρά για την
εμφάνιση της νόσου.27 Παρόλα αυτά, άλλες μελέτες
πάνω στο θέμα δίνουν αντιφατικά αποτελέσματα. Αυτό
μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι η ΨΑ αρκετές φορές
είναι δύσκολο να διαγνωσθεί.21 Τέλος, άλλοι γονιδιακοί πολυμορφισμοί των οποίων η σχέση με τη ΨΑ διερευνάται είναι οι πολυμορφισμοί του TNF (ευοδωτικός πολυμορφισμός του TNFa-238), IL12 (rs3212227,
rs6887695), της IL23R (rs7530511, rs11209026), της
FBXL19 (rs10782001), της TRAF31P2 και ο πολυμορφισμός CARD.21,28-30
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Ψωρίαση και αυτοάνοσα νοσήματα
Ο συσχετισμός της ψωρίασης με άλλα νοσήματα
τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των αυτοανόσων
νοσημάτων είναι κάτι που αποτελεί κύριο θέμα πολλών μελετών. Έως σήμερα έχουν διεξαχθεί πάνω από
25 μεγάλες μελέτες οι οποίες έχουν επισημάνει τη
συσχέτιση της ψωρίασης με περισσότερα από 17 αυτοάνοσα νοσήματα. Οι ασθενείς με ψωρίαση έχουν
50% περισσότερες πιθανότητες να πάσχουν από ένα
αυτοάνοσο νόσημα και διπλάσιες πιθανότητες να πάσχουν και από ένα δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα. Σε
μία πρόσφατη μελέτη από τους Wuetal, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ψωρίασης με 14
αυτοάνοσα νοσήματα. Ο ισχυρότερος συσχετισμός
ήταν με την ρευματοειδή αρθρίτιδα (3,6, 95% CI
3,4-3,9; [P <.0001]). Ταυτόχρονα, αρκετά συχνά, η
νόσος συνυπήρχε και με νόσο του Crohn, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, γυροειδή αλωπεκία και συστηματική σκληροδερμία. Επίσης, η τάση για αυτοανοσία φαίνεται να είναι ακόμη ισχυρότερη σε εκείνους
τους ασθενείς που πάσχουν και από ψωριασική αρθρίτιδα.31 Σε παλαιότερες μελέτες έχει παρατηρηθεί
συσχετισμός και με τον συστηματικό ερυθηματώδη
λύκο, τις αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς και
τη σκλήρυνση κατά πλάκας.32 Τέλος, προσφάτως
αναφέρθηκε συσχετισμός της ψωρίασης και με τον
σκληρό και ατροφικό λειχήνα (ΣΑΛ) των γεννητικών
οργάνων. Σε δύο πρόσφατες μελέτες παρατηρήθηκε
ότι το 17% και 7,5% των ασθενών με ΣΑΛ έπασχαν
και από ψωρίαση σε σύγκριση με το 1,5% και 2,5%
του γενικού πληθυσμού αντίστοιχα.33,34 Μάλιστα, σε
μια πρόσφατη μελέτη από τους Wallsetal, μελετήθηκε η τάση για αυτοανοσία σε ασθενείς που έπασχαν
από ψωρίαση και από κάποια, ταυτόχρονη, σκληρυντική νόσο (π.χ. σκληροδερμία, ΣΑΛ κ.α.). Από αυτούς τους ασθενείς το 38,5% παρουσίαζε και κάποιο
τρίτο αυτοάνοσο νόσημα, ενώ το 42,3% ανέφερε οικογενειακό ιστορικό αυτοανοσίας σε συγγενή πρώτου βαθμού. Το 70,1% των ασθενών παρουσίαζε θετικά ΑΝΑ.35
Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κληρονομούνται τα αυτοάνοσα νοσήματα και ο γενετικός συσχετισμός τους με τη ψωρίαση μπορεί να βοηθήσει
στην καλύτερη κλινική ταξινόμηση τους και τον καθορισμό συγκεκριμένων ανοσοφαινότυπων με απώτερο σκοπό την επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής
προσέγγισης και την καλύτερη αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Στα γονίδια που έχουν συσχετιστεί τόσο με την ψωρίαση όσο και με τα αυτοάνοσα νοσήματα συμπεριλαμβάνονται το REL (ρευμα-
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τοειδής αρθρίτις), το ERAP1 (αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και νόσος του Crohn), ο γενετικός τόπος της
IL12B (άσθμα, νόσος του Crohn και σκλήρυνση κατά
πλάκας), ο γενετικός τόπος της IL23R (αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και νόσος του Crohn), το TNIP1
(συστηματικός ερυθηματώδης λύκος), το PTPN22
(νόσος του Crohn, σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι
και συστηματικός ερυθηματώδης λύκος), το SUMO4
(σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) και το TNFAIP3
(νόσος του Crohn, σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι,
ρευματοειδής αρθρίτις και συστηματικός ερυθηματώδης λύκος).17,21 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως SNP πολυμορφισμοί του ίδιου γονιδίου πιθανώς να είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση διαφορετικών αυτοανόσων νοσημάτων. Για παράδειγμα ο
πολυμορφισμός rs10499194 του γονιδίου TNFAIP3
σχετίζεται με την εμφάνιση ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ενώ ο πολυμορφισμός rs610604 του ίδιου γονιδίου σχετίζεται με την εμφάνιση ψωριασικής αρθρίτιδας.36

Ψωρίαση και μεταβολικό σύνδρομο

Ðßíáêáò 2

Η ψωρίαση αποτελεί ένα νόσημα το οποίο έχει
συσχετιστεί με αρκετές συνοσυρότητες. Το μεταβολικό σύνδρομο (Πίνακας 2), ο υψηλός κίνδυνος για
την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων και η μη
αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδης διήθηση του ήπατος αποτελούν μερικές από αυτές. Σε μία πρόσφατη
μελέτη παρατηρήθηκε ότι η επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου (ΜΣ) είναι σημαντικά υψηλότερη σε
ασθενείς με ψωρίαση συγκριτικά με εκείνη του γενικού πληθυσμού, και ειδικά μετά την ηλικία των 40
ετών.37 Ταυτόχρονα, η ίδια παρατήρηση φαίνεται να
ισχύει και για τους ασθενείς με ήπια νόσο, ανεξάρτητα από το σωματικό τους βάρος.38,39 Παρόλο που η

Χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου στην
ψωρίαση
Παχυσαρκία

Περιφέρεια μέσης
≥102 cm(άνδρες)
≥88 cm (γυναίκες)

Τριγλυκερίδια

≥150 mg/dl

HDL

<40 mg/dL (άνδρες)
<50 mg/dL (γυναίκες)

Αρτηριακή υπέρταση

>130/85mmHg

Σακχαρώδης διαβήτης

Σάκχαρο νήστεως
>110 mg/dL

συσχέτιση της ψωρίασης και του μεταβολικού συνδρόμου δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, η παθοφυσιολογία των δύο αυτών οντοτήτων παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, καθώς η υποκείμενη χρόνια φλεγμονή που είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση και τη διατήρηση τους επάγεται από τις ίδιες κυτταροκίνες.
Παρόλα αυτά, η συσχέτιση του ΜΣ με τη ψωρίαση σε επίπεδο γενετικής είναι ακόμη αμφιλεγόμενη.
Σε μία πρόσφατη μελέτη από τους Guptaetal, παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας στατιστικά σημαντικός συσχετισμός των γονιδίων που σχετίζονται
με το μεταβολικό σύνδρομο, την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και τη ψωρίαση. Αντιθέτως, το
ΜΣ και η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μοιράζονται 10 γενετικούς τόπους οι οποίοι φαίνεται να
κληρονομούνται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.
Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή τη μελέτη η συχνή συνύπαρξη του ΜΣ και της ψωρίασης πιθανώς να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι, για
παράδειγμα, ο τρόπος ζωής (δίαιτα, κάπνισμα).40 Σε
παλαιότερες μελέτες, πάντως, έχει παρατηρηθεί συσχέτιση με περισσότερους από 20 γενετικούς τόπους. Η χρησιμότητα των περισσότερων από αυτά τα
γονίδια είναι άγνωστη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται
τα PSORS2, PSORS3 και PSORS4 τα οποία έχουν
φανεί να προδιαθέτουν για την εμφάνιση ΜΣ, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οικογενούς υπερλιπιδαιμίας και καρδιαγγειακής νόσου, μεμονωμένα γονίδια
όπως το CDKAL1 το οποίο έχει συσχετιστεί με την
εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αλλά και γονίδια όπως το ApoE4 το οποίο προκαλεί υπερλιπιδαιμία και ανευρίσκεται συχνά σε ασθενείς με σταγονοειδή ψωρίαση.41

ΠΑΘΟΓEΝΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το ανθρώπινο δέρμα αποτελεί ένα εξαιρετικά αυτάρκες και πολυδιάστατο ανοσολογικό όργανο. Η
ψωρίαση, ως φλεγμονώδες νόσημα, είναι ικανή να
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του δέρματος
για ανοσολογική απάντηση και, ως εκ τούτου, η παθογένεια της είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Ταυτόχρονα, πολλά είναι και εκείνα τα ερωτήματα που παραμένουν να απαντηθούν. Για παράδειγμα, αδιευκρίνιστο παραμένει ακόμα το γεγονός που λειτουργεί ως
έναυσμα για τη νόσο. Σύμφωνα με μία θεωρία η
ύπαρξη τροποποιημένων επιδερμιδικών κυττάρων
στην επιδερμίδα αρκεί για την εμφάνιση της νόσου
σε γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα.42 Σύμφωνα με
μια δεύτερη θεωρία, η ψωρίαση πιθανώς να προκα-
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λείται από μια λανθασμένη ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ένα, αδιευκρίνιστο ακόμα,
αντιγόνο. Η δεύτερη θεωρία ενισχύεται από μελέτες
που έδειξαν ότι υγιές δέρμα από ασθενή με ψωρίαση, μεταμοσχευμένο σε ειδικά ποντίκια, εμφάνισε
ψωριασικές βλάβες ύστερα από ενεργοποίηση των Τ
λεμφοκυττάρων που προϋπήρχαν στο μόσχευμα.43
Ταυτόχρονα, σε μια άλλη μελέτη παρατηρήθηκε ότι
η χορήγηση anti-CD3 mAb σε ψωριασικά ποντίκια
με σκοπό την αναστολή της αλληλεπίδρασης της
α1β1 ιντεγκρίνης με α1β1+ Τ λεμφοκύτταρα κατέστειλε πλήρως την εμφάνιση ψωριασικών βλαβών.44
Και οι δύο μελέτες υπογραμμίζουν την σημασία των
Τ λεμφοκυττάρων στη παθογένεια της ψωρίασης και
υποδηλώνουν, επομένως, την ύπαρξη κάποιου ψωριασικού αντιγόνου. Ταυτόχρονα, σε μία πρόσφατη
μελέτη, παρατηρήθηκε «αντιγονικού τύπου απάντηση» των Τ λεμφοκυττάρων σε υγιές δέρμα ψωριασικών ασθενών, ενώ διαπιστώθηκε ιστικού τύπου κλωνικότητα τόσο σε επιμένουσες όσο και σε υποτροπιάζουσες ψωριασικές βλάβες. Επίσης, παρατηρήθηκε
αυστηρά καθορισμένος κυτταρικός κλώνος κατά αντιγόνου μόνιμα παρόντος στο ψωριασικό δέρμα, χωρίς φαινόμενο «διάχυσης επιτόπου».45
Ως πιθανότερο αντιγόνο ή υπεραντιγόνο στη ψωρίαση έχει περιγραφεί ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ή διάφορα προϊόντα του, όπως η πρωτεΐνη Μ. Ο
β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος μπορεί να παρουσιάσει αντιγονικότητα καθώς μιμείται δομικά στοιχεία
της επιδερμίδας, όπως είναι οι κερατίνες 6 και 17, η
εζρίνη, η περοξιρεντοξίνη και οι πρωτεΐνες θερμικού shock 27 & 60.45
Ειδικότερα, η κερατίνη 17 (k17) φαίνεται να είναι
η επικρατέστερη επιλογή ως ψωριασικό αντιγόνο καθώς είναι η μοναδική κερατίνη που εκφράζεται έκτοπα στις ψωριασικές πλάκες. Επίσης, ηIFN-γ, ηIL-17A
και η IL-22, οι οποίες παράγονται από τα Th17 και τα
Th22 λεμφοκύτταρα, αυξάνουν με δοσοεξαρτώμενο
τρόπο με την έκφραση της στην επιδερμίδα.46 Ταυτόχρονα, ασθενείς που φέρουν HLADRB1*04 και/ή
HLA DRB1*07 γονότυπο παρουσιάζουν ισχυρή ανοσιακή ανταπόκριση, η οποία διαμεσολαβείται από τα
Τ λεμφοκύτταρα, προς δύο συγκεκριμένα πεπτίδια
της πρωτεΐνης της k17. Αυτά τα στοιχεία οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι πιθανώς να υπάρχει ένας φαύλος
κύκλος κατά τον οποίο η έκτοπη k17 προκαλεί την
ενεργοποίηση «αυτοαντιδραστικών» Τ λεμφοκυττάρων με αποτέλεσμα την παραγωγή κυτταροκινών οι
οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στην περαιτέρω έκφραση της k17.47 Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική καθώς in vivo μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση
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σκευασμάτων που περιέχουν συγκεκριμένους συνδέτες η ολιγονουκλεοτίδια (ODNs και RNAi) που απευθύνονται στην k17 είναι ικανά να αναστείλουν τον
πολλαπλασιασμό των Τ λεμφοκυττάρων και την έκφραση της k17 σε ψωριασικές βλάβες, με αποτέλεσμα
την κλινική και ιστολογική κάθαρση τους. Ηk17, λοιπόν, πιθανώςνααποτελείένανελκυστικόθεραπευτικόστόχογιατιςτοπικέςθεραπείες του μέλλοντος.47,48
Για την εμφάνιση του φαινότυπου της ψωρίασης
απαιτείται η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου γενετικού
υπόβαθρου, επιδεκτικού στην αλληλεπίδραση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραγόντων. Στους περιβαλλοντικούς αυτούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται οι λοιμώξεις (β-αιμολυτικός στρεπτόκκοκκος,
κ.ά.), η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων (β- αδρενεργικοί αναστολείς, λίθιο, IFN-α, IL-2, ιμικουιμόδη
κ.ά.), το αλκοόλ, η νικοτίνη, η συνύπαρξη ενδοκρινολογικών διαταραχών (υποασβαιστιαιμία, εγκυμοσύνη κ.α.), ο συναισθηματικός ή ο σωματικός τραυματισμός και συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες. Αυτός ο πρωταρχικός συνδυασμός ιδανικών
συνθηκών οδηγεί σε κάποιου είδους «τραυματισμό»
των επιδερμιδικών κυττάρων (και πιθανώς την «αποκάλυψη» του ψωριασικού αντιγόνου) με αποτέλεσμα
την ενεργοποίηση των μηχανισμών αυτοανοσίας.
Στην παθογένεια της ψωρίασης παίζει καταλυτικό
ρόλο τόσο η φυσική όσο και η επίκτητη ανοσία. Η
φυσική ανοσία είναι υπεύθυνη για τον σχηματισμό
των ψωριασικών βλαβών ενώ η επίκτητη ανοσία συντελεί στην ωρίμανση και τη διατήρηση τους (Πίνακας 3). Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί με απόλυτη
ισορροπία και ενισχύεται από την καταλυτική επίδραση του επιδερμιδικού κυττάρου.
Το ανοσοποιητικό σύστημα αντιλαμβάνεται τον
τραυματισμό των επιδερμιδικών κυττάρων με τη βοήθεια των αντιμικροβιακών πεπτιδίων και των Toll-like
υποδοχέων. Σημαντικότατο αντιμικροβιακό πεπτίδιο
στη διεργασία αυτή αποτελεί η καθελισιδίνη (LL37)
η οποία εκφράζεται στα επιδερμιδικά κύτταρα και τα
ουδετερόφιλα της επιδερμίδας μετά από τραυματισμό. Η βασική της ικανότητα είναι να δημιουργεί
συμπλέγματα με DNA από τραυματισμένα κύτταρα
και να τα οδηγεί στα πλησιέστερα πλασματοειδή
δενδριτικά κύτταρα (pDC) ενεργοποιώντας τα μέσω
του Toll-like υποδοχέα 9 (TL9).49 Επίσης είναι ικανή
να ενεργοποιεί απευθείας και τα μυελοειδή δενδριτικά κύτταρα (mDC) με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση
των Th1 και Th17 λεμφοκυττάρων και τη παραγωγή
TNFα, IL-6 και IL-23 (TLR7 και TLR8) οι οποίοι, με
τη σειρά τους, οδηγούν στην περαιτέρω έκφραση της
καθελισιδίνης (φαύλος κύκλος).49,50
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Περίληψη των βασικών στοιχείων της επίκτητης και της φυσικής ανοσίας
Φυσική Ανοσία

Επίκτητη Ανοσία

Κυτταρικοί πληθυσμοί:
• Ουδετερόφιλα
• pDcs
• Tip-Dc

Κυτταρικοί πληθυσμοί:
• Τα λεμφοκύτταρα (Th1, Th17, Th22, Treg, Tc κ.ά.)
• mDcs

Αντιμικροβιακά πεπτίδια:
• Ντιφενσίνες
• Καθελισιδίνη

Κυτταροκίνες:
• INF-γ
• IL-2
• TNF-α
• IL-17
• IL-22 κ.α.

Toll-like υποδοχείς (π.χ. TLR-9)

Αγγειογενετικοί παράγοντες (π.χ. VEGF)

Κυτταροκίνες:
• IL-12
• IL-23
• IL-8
• IL-20 κ.α.
Επιδερμιδικά κύτταρα

Άλλο ένα σημαντικό αντιμικροβιακό πεπτίδιο είναι και η ντιφενσίνη (hBD2). Η ντιφενσίνη εκφράζεται στα επιδερμιδικά κύτταρα και έχει προστατευτικό
ρόλο απέναντι σε παθογόνα, βοηθά στη διατήρηση
της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος, έχει ισχυρή χημειοτακτική δράση (δενδριτικά κύτταρα, Τ
λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα) αλλά και προφλεγμονώδη δράση (υπεύθυνη για την παραγωγή κυταροκινών όπως η IL-6).51 Η δράση των ντιφενσινών στη
ψωρίαση είναι σημαντικότερη μετά την ενεργοποίηση της επίκτητης ανοσίας. Αν και ανευρίσκονται
αυξημένες στο ψωριασικό δέρμα, η έκφραση τους
ενισχύεται εκθετικά από κυτταροκίνες που παράγονται από τα διάφορα φλεγμονώδη κύτταρα με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της χημειοτακτικής
και προφλεγμονώδους δυνατότητας τους (φαύλος κύκλος).50
Οι Toll-like υποδοχείς (TLR) λειτουργούν ως υποδοχείς αναγνώρισης προτύπων (PRRs). Ουσιαστικά,
η καθελισιδίνη παρουσιάζει τα θραύσματα από τα
τραυματισμένα κύτταρα (αυτοαντιγόνο) σε αυτούς
τους υποδοχείς με σκοπό την ενεργοποίηση των
«οδών φλεγμονής». Οι TLRs εκφράζονται στα επιδερμιδικά κύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα και είναι ικανοί να αναγνωρίζουν μικροβιακά συστατικά
και να προστατεύουν, με αυτό τον τρόπο, από την αυτοανοσία. Στην ψωρίαση σημαντικό ρόλο παίζουν οι

TLR 1-5 και 7-9. Συγκεκριμένα, κεντρικό ρόλο έχει ο
TLR-9 ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, εκφράζεται
στα πλασματοειδή δενδριτικά κύτταρα και, προφανώς δυσλειτουργώντας, είναι υπεύθυνος για την
ενεργοποίηση τους.52,53
Τα πλασματοειδή δενδριτικά κύτταρα (pDCs) είναι κύτταρα που εμπλέκονται στην φυσική ανοσία
και ανευρίσκονται στους λεμφαδένες, το δέρμα και
το αίμα. Στους ανθρώπους εκφράζουν υψηλά επίπεδα CD123, BDCA-2 (CD303) και BDCA-4 (CD304)
και χαμηλά επίπεδα CD11c ή CD14, ένα χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα «συμβατικά» δενδριτικά κύτταρα. Καθώς αποτελούν τμήμα του μηχανισμού της φυσικής ανοσίας εκφράζουν τους ενδοκυττάριους Toll-like υποδοχείς 7 και 9 οι οποίοι είναι ικανοί να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα πρότυπα
ssRNA και CpGDNA. Με την ενεργοποίηση τους
(π.χ. σύμπλεγμα καθελισιδίνης) είναι ικανά να παράγουν μεγάλες ποσότητες ιντερφερόνης τύπου Ι,
(κυρίως IFN-α και IFN-β), με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μυελοειδών δενδριτικών κυττάρων.
Αυτό το γεγονός, η παραγωγή δηλαδή της INF-α, είναι εξαιρετικής σημασίας στη ψωρίαση καθώς αποτελεί την γέφυρα ανάμεσα στην φυσική και την επίκτητη ανοσία.54
Ο ρόλος των pDCs στη ψωρίαση είναι μια σχετικά
πρόσφατη ανακάλυψη. Μελέτες έχουν δείξει ότι η
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συσσώρευση pDCs ικανών να εκκρίνουν INF-α είναι
το πρώτο ανιχνεύσιμο συμβάν σε ασυμπτωματικό
δέρμα ασθενών που μελλοντικά εμφάνισαν ψωρίαση.
Επίσης, ο αριθμός τους σε πρόσφατες ψωριασικές
βλάβες είναι υψηλότερος από εκείνου του φυσιολογικού δέρματος, ενώ σπανίως ανευρίσκονται στις
χρόνιες βλάβες.55 Ενδεικτικό είναι επίσης και το γεγονός ότι σε μελέτες παρατηρήθηκε ότι η αναστολή
της παραγωγής INF-α από τα pDC σε πειραματικά
μοντέλα με ποντίκια απέτρεψε την εμφάνιση ψωριασικών βλαβών.56
Τα μυελοειδή δενδριτικά κύτταρα (mDCs) αποτελούν μία υποκατηγορία δενδριτικών κυττάρων. Η παραγωγή των κυττάρων αυτών στους ασθενείς με ψωρίαση είναι ένα σημαντικό γεγονός καθώς αποτελεί
το έναυσμα για την ενεργοποίηση της επίκτητης ανοσίας. Τα mDCs που απαντώνται στο ψωριασικό δέρμα ανήκουν σε δυο κατηγορίες: σε αυτά με φαινότυπο CD11c+ - CD1c +, που είναι όμοια με εκείνα του
φυσιολογικού δέρματος, και σε εκείνα με φαινότυπο
CD11c+ - CD1c-, τα οποία είναι άωρα κύτταρα, ικανά
να παράγουν πλήθος κυτταροκινών.57,58 Μια πρόσφατη μελέτη από τους Santinietal υπογραμμίζει την
σημασία των mDCs στην ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων στη παθογένεια της
ψωρίασης. Τα mDCs, μετά από την αλληλεπίδραση
με την INF-α μετακινούνται προς τους επιχώριους
λεμφαδένες και, εκεί, επάγουν την διαφοροποίηση
των Τ λεμφοκυττάρων σε Th1 ή και Th17 μέσω της
παραγωγής IL-12 και IL-23.59 Ταυτόχρονα, όμως, και
τα παραγόμενα Τhλεμφοκύτταρα είναι ικανά να οδηγήσουν σε περαιτέρω διαφοροποίηση των δενδριτικών κυττάρων προς mDCs. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παραγωγή κυτταροκινών όπως ο GM-CSF, η
TNF-α και ηIFN-γ, αλλά και απευθείας κυτταρική
επαφή. Τα Th1 κύτταρα είναι ικανά να οδηγήσουν
στη παραγωγή DCs που εκκρίνουν IL-12 ενώ τα Th17
οδηγούν στη παραγωγήDCsπου εκκρίνουν IL-1β, IL6 καιIL-23 αλλά όχι IL-12. Αυτές οι κυτταροκίνες
οδηγούν στην περαιτέρω διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων προς Th1 και Th17 (φαύλος κύκλος).60
Άλλη μια υποκατηγορία δενδριτικών κυττάρων είναι τα Tip- δενδριτικά κύτταρα (CD11c+). Τα συγκεκριμένα κύτταρα ανευρίσκονται σε χρόνιες βλάβες
στη ψωρίαση και είναι ικανά να παράγουν TNFα,
iNOS, IL-23 και IL-20. Οι κυτταροκίνες αυτές είναι
σημαντικότατες καθώς επάγουν τη φλεγμονή (TNFα,
IL-23 και IL-20), τόσο επιδρώντας απευθείας στα
επιδερμιδικά κύτταρα όσο και επάγοντας τη παραγωγή Τh17 λεμφοκυττάρων, αλλά είναι και ικανές να
προκαλέσουν αγγειοδιαστολή (iNOS) υποβοηθώντας
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τη διήθηση του δέρματος από φλεγμονώδη κύτταρα.57
Ο ρόλος των Τ λεμφοκυττάρων στη ψωρίαση είναι
αδιαμφισβήτητος. Οι βασικότερες υποκατηγορίες που
εμπλέκονται στην παθογένεια της ψωρίασης είναι τα
Th1, τα οποία παράγουν κυρίως INF-γ και τα Th17
και Th22, τα οποία παράγουν κυρίως IL-17 και IL-22.
Τα Th1 και Th17 λεμφοκύτταρα συνυπάρχουν συχνά
σε αρκετά φλεγμονώδη νοσήματα αλλά αποτελούν,
μαζί με τα Th22 λεμφοκύτταρα, ξεχωριστές οντότητες.61 Πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην σημασία των Th17 και Th22 λεμφοκυττάρων, καθώς και τη
σημασία της IL-23, η οποία είναι υπεύθυνη για την
παραγωγή της IL-17 και της IL-22 από τα Tλεμφοκύτταρα. Αυτές οι κυτταροκίνες και φλεγμονώδεις διαμεσολαβητές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στο
«διάλογο» ανάμεσα στην φυσική και επίκτητη ανοσία
και την απορρύθμιση της φυσιολογικής λειτουργίας
του επιδερμιδικού κυττάρου.62 Η IL-22, ως προϊόν
των Th17 και Th22 λεμφοκυττάρων, προκαλεί αύξηση του ρυθμού πολλαπλασιασμού των επιδερμιδικών
κυττάρων (ακάνθωση) ενώ, όπως προαναφέρθηκε, η
IL-17 και ηIL-22 αυξάνουν τη παραγωγή του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37.61
Ο πρώτος άξονας της επίκτητης ανοσίας στην ψωρίαση είναι ο άξονας IL-23/Th17/IL17, ο οποίος θεωρείται σημαντικός θεραπευτικός στόχος στον σχεδιασμό των νέων, στοχευμένων βιολογικών θεραπειών. Πιο αναλυτικά, η IL-23 είναι μια κυτταροκίνη
που αποτελείται από δύο τμήματα, την υπομονάδα
p19 (κωδικοποιείται από την IL23A) και την υπομονάδα p40 (την οποία μοιράζεται με την κυτταροκίνη
IL-12 και που κωδικοποιείται από την IL12B). Η IL23 παράγεται από τα δενδριτικά κύτταρα και τα μακροφάγα και η κύρια δράση της είναι να επάγει τον
πολλαπλασιασμό, την επιβίωση και την δράση των
κυττάρων Th17. Η σημασία της κυτταροκίνης αυτής
στην παθογένεια της ψωρίασης έχει αποδειχθεί από
διάφορες πρόσφατες μελέτες. Τόσο η IL-23 όσο και,
το «έτερον της ήμισυ»», η IL-12 ανευρίσκονται αυξημένες στο ψωριασικό δέρμα. Παρόλα αυτά, οι δύο αυτές κυτταροκίνες, αν και μοιράζονται την υπομονάδα
p40, είναι υπεύθυνες για την παραγωγή τελείως διαφορετικών κατηγοριών Τ λεμφοκυττάρων.63 Η παρουσία δενδριτικών κυττάρων με IL-23+ φαινότυπο, καθώς και η αυξημένη έκφραση του mRNA που κωδικοποιεί και τις δύο υπομονάδες της IL-23 (IL-23p19
και IL-23 p40) σε ψωριασικές βλάβες είναι ενδεικτικές για τη σημασία της στην παθογένεια της νόσου.64
Επιπλέον, σε μια πρόσφατη μελέτη παρατηρήθηκε
ότι σε ποντίκια που έφεραν φαινότυπο p40-/- υπήρχε
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πλήρης απώλεια της δράσης της IL-12 και της IL-23,
κάτι που είχε προστατευτικό αποτέλεσμα από την εμφάνιση αυτοανοσίας, αλλά με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων. Παρομοίως σε ποντίκια που έφεραν φαινότυπο p19-/-παρατηρήθηκε απώλεια της δράσης μόνο
της IL-23, κάτι που είχε προστατευτικό αποτέλεσμα
από την εμφάνιση αυτοανοσίας χωρίς, όμως, και τον
αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων. Στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε ότι σε ποντίκια με αυξημένα επίπεδα
της p40 υπήρχε αυξημένος κίνδυνος για την εμφάνιση δερματολογικού αυτοανόσου νοσήματος, ενώ σε
ποντίκια με αυξημένα επίπεδα της p19 υπήρχε αυξημένος κίνδυνος για την εμφάνιση συστηματικού αυτοανόσου νοσήματος.65 Γενετικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι πολυμορφισμοί της IL-23p19, IL12/23p40 και IL-23R (υποδοχέας) σχετίζονται με
αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ψωρίασης.64
Τα Th17 λεμφοκύτταρα είναι CD4+ T λεμφοκύτταρα, τα οποία ανήκουν σε ξεχωριστή κατηγορία από τα
Th1 και τα Th2 λεμφοκύτταρα. Όπως προαναφέρθηκε,
παράγουν κυρίως IL-17 και, σε μικρότερο βαθμό, και
άλλες κυτταροκίνες όπως είναι η IL-22. Αποτελούν
τμήμα της επίκτητης ανοσίας, και είναι σχεδιασμένα
να απαντούν σε συγκεκριμένα ερεθίσματα όπως είναι,
για παράδειγμα, ορισμένες κατηγορίες λοιμώξεων.64
Σε περίπτωση μειωμένης παραγωγής των Th17 (σύνδρομο υπερέκκρισης IgE), παρατηρούνται υποτροπιάζουσες λοιμώξεις από C. Albicans και σταφυλόκοκκο. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει πως σε ασθενείς με ψωρίαση ανευρίσκονται αυξημένα επίπεδα
Th17 καθώς και των κυτταροκινών που παράγονται
από αυτά (IL-17A, IL-17F, TNF-α, IL-21 και IL-22).63
ΗIL-17A που παράγεται από τα Th17 λεμφοκύτταρα είναι ικανή να δραστηριοποιήσει τα επιδερμιδικά
κύτταρα με αποτέλεσμα την έκκριση ποικίλων κυτταροκινών και χημειοκινών. Τα επιδερμιδικά κύτταρα
είναι ικανά να παράγουν χημειοκίνες τύπου CXC
(όπως η CXCL1, η CXCL5 και CXCL8/IL-8) με αποτέλεσμα την άθροιση φλεγμονωδών κυττάρων, όπως
είναι τα ουδετερόφιλα, στην επιδερμίδα, αλλά και
την CCL20 η οποία είναι υπεύθυνη για την περαιτέρω ενεργοποίηση των mDCs και Th17 λεμφοκυττάρων (φαύλος κύκλος).66 Επίσης, ηIL-17 προκαλεί
την παραγωγή IL-6 και TNF-α από τους ινοβλάστες,
τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα μακροφάγα με αποτέλεσμα την περαιτέρω διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων προς Th17 (φαύλος κύκλος).63 Τέλος, η
IL-17A είναι υπεύθυνη για τη παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών και διαφόρων παραγόντων αγγειογένεσης με αποτέλεσμα την αναδιαμόρφωση της δομής
της επιδερμίδας και τη διαιώνιση της φλεγμονής.67

Αντίστοιχα, η IL-22 προκαλεί την αύξηση του
ρυθμού πολλαπλασιασμού των επιδερμιδικών κυττάρων καθώς και την παραγωγή αντιμικροβιακών πεπτιδίων τα οποία οδηγούν στη παραγωγή κυτταροκινών και διαμεσολαβητών φλεγμονής (φαύλος κύκλος).63 Η συγκεκριμένη κυτταροκίνη παράγεται τόσο από τα Th17 λεμφοκύτταρα όσο και από μία νεοανακαλυφθείσα ομάδα λεμφοκυττάρων, τα Th22 λεμφοκύτταρα. Η σημασία της στην παθογένεια της ψωρίασης είναι μεγάλη, καθώς σε διάφορες μελέτες
έχει φανεί ότι είναι ικανή να αυξήσει τον ρυθμό πολλαπλασιασμού των επιδερμιδικών κυττάρων τόσο σε
in vivo όσο και σε in vitro πειραματικά μοντέλα ενώ,
τα επίπεδα της σχετίζονται άμεσα με την σοβαρότητα
της νόσου.67 Το χαρακτηριστικό αυτό την κάνει ελκυστικό δείκτη σοβαρότητας της νόσου αλλά και πιθανό διαφοροδιαγνωστικό εργαλείο. Όμως, περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες ώστε να εξακριβωθεί η
ευαισθησία και η ειδικότητα της ως προγνωστικός
δείκτης. Επίσης, έχει βρεθεί ότι η IL-22 αυξάνει την
έκφραση των ντιφενσινών και συγκεκριμένων μεταλλοπρωτεϊνασών στην επιδερμίδα με αποτέλεσμα την
διαιώνιση της φλεγμονής68.
Ο δεύτερος άξονας της επίκτητης ανοσίας στην
ψωρίαση είναι η οδός των Th1 λεμφοκυττάρων. Ο ρόλος των κυττάρων αυτών στη παθογένεια της ψωρίασης είναι αδιαμφισβήτητος, καθώς σε διάφορες μελέτες τα επίπεδα τους, και των παραγόμενων από αυτά κυτταροκινών, έχουν βρεθεί να είναι αυξημένα,
τόσο σε ψωριασικές πλάκες όσο και στον ορό του αίματος.69 Τα Τh1 λεμφοκύτταρα των ψωριασικών βλαβών φέρουν CD4+ φαινότυπο και ανευρίσκονται
στην επιδερμίδα. Η διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων προς Th1 λεμφοκύτταρα γίνεται μέσω της παράγωγής IL-12 από τα mDCs. Τα Th1 λεμφοκύτταρα
παράγουν κυρίως INF-γ και IL-2, με αποτέλεσμα την
αύξηση της έκφρασης ICAM-1 από τα επιδερμιδικά
κύτταρα, επηρεάζοντας την μετακίνηση των λεμφοκυττάρων προς την επιδερμίδα. Επίσης, επάγουν την
αντιγονοπαρουσιαστική ικανότητα των δενδριτικών
κυττάρων με αποτέλεσμα την περαιτέρω παραγωγή
TNF-α και την εμφάνιση φλεγμονής.70 Πιο συγκεκριμένα, η INF-γ παίζει σημαντικότατο ρόλο στα αρχικά
στάδια της νόσου καθώς, όπως προαναφέρθηκε,
μπορεί να επηρεάσει το ρυθμό μετακίνησης των
φλεγμονωδών κυττάρων προς την επιδερμίδα, αλλά,
ταυτόχρονα, μπορεί και να αναστείλει την απόπτωση
των επιδερμιδικών κυττάρων και να αυξήσει το ρυθμό πολλαπλασιασμού τους με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπερπλασίας. 69 Τα επίπεδα του TNF-α, της
IFN-γ και της IL-12, σχετίζονται άμεσα με τη σοβα-
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ρότητα της νόσου, και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που
η θεραπευτική ανταπόκριση στις κλασικές θεραπείες
να εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα τους να μετατρέψουν την ανοσολογική ανταπόκριση από τύπου
Th1 σε τύπου Th2.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα Τ λεμφοκύτταρα παίζουν κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της
ψωρίασης. Εκτός από τα Τh1, Th17 και τα Th22,
υπάρχουν και άλλες υπο-ομάδες Τ λεμφοκυττάρων
που συντελούν στη διατήρηση της φλεγμονής. Η
πλαστικότητα των Τ λεμφοκυττάρων στη παθογένεια
της νόσου είναι όχι μόνο χαρακτηριστική αλλά και
καθοριστική. Στο παρελθόν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθενών που εμφάνισαν de novo ψωρίαση
μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών καθώς
και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ψωρίαση συχνά
συνυπάρχει με άλλες διαμεσολαβούμενες από τα Τ
λεμφοκύτταρα νόσους (π.χ. νόσος του Crohn). 71
Έτσι, λοιπόν, στη ψωρίαση απαντώνται και Treg λεμφοκύτταρα, κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα αλλά και
CD8+ Τ λεμφοκύτταρα (χόριο) ενώ δεν είναι απίθανη η μεταβολή του προφίλ των εκκρινόμενων κυτταροκινών (από το «κλασικό» σε «εναλλακτικό») με βάση τα χαρακτηριστικά της φλεγμονώδους απάντησης.56,71
Ο TNF-α είναι μια κυτταροκίνη η οποία είναι ικανή να επηρεάσει τον πολλαπλασιασμό, την ενεργοποίηση και τη διαφοροποίηση διαφόρων τύπων κυττάρων. Δρα αυξάνοντας το ρυθμό σύνθεσης ορισμένων τύπων κυτταροκινών και παίζει βασικότατο ρόλο
στον πολλαπλασιασμό των T λεμφοκυττάρων με αποτέλεσμα να θεωρείται κεντρικός διαμεσολαβητής
στην παθογένεια της ψωρίασης. Τα επίπεδα του εί-
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ναι ανάλογα με εκείνα της CRP (C-reactive protein),
καθώς είναι υπεύθυνος για την έκκρισή της, με αποτέλεσμα η πρωτεΐνη αυτή να θεωρείται καλός δείκτης ανταπόκρισης στη θεραπεία (και ειδικά όταν
χορηγείται αντί-TNF παράγοντας). Επίσης, αυξάνει
τα επίπεδα της IL-6, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο
στην ενεργοποίηση των Τα λεμφοκυττάρων και στην
αύξηση του ρυθμού του πολλαπλασιασμού των επιδερμιδικών κυττάρων αλλά και της IL-8, η οποία έχει
ισχυρή χημειοτακτική δράση προς τα ουδετερόφιλα.69 Ο τρόπος με τον οποίο οι διάφορες κυτταροκίνες δρουν στη παθογένεια της ψωρίασης συνοψίζεται στον πίνακα 4.
Άλλο ένα σημαντικό σημείο στην παθογένεια της
ψωρίασης είναι η ικανότητα για αγγειογένεση. Το
ερύθημα που τυπικά απαντάται στις ψωριασικές πλάκες προκαλείται από την εμφάνιση πολλών διευρυμένων και ελικοειδών τριχοειδικών αγγείων τα οποία
εκτείνονται από το χόριο προς την επιδερμίδα.69 Ο
σχηματισμός αυτού του ανώμαλου μικροαγγειακού
πλέγματος είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς διαδικασίας αγγειογένεσης. Στη ψωρίαση, η διεργασία αυτή
ενεργοποιείται από την έκφραση παραγόντων αγγειογένεσης όπως είναι ο TNF-α, ο TGF-α, η IL-8, η φωσφορυλάση της θυμιδίνης, ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF) και η αγγειοποιητίνη. Ο VEGF αποτελεί κεντρικό παράγοντα στην
διαδικασία αγγειογένεσης και παράγεται κυρίως από
τα επιδερμιδικά κύτταρα.72 Ως αυξητικός παράγοντας είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της δραστηριότητας των επιδερμιδικών κυττάρων, την εμφάνιση νέων αγγείων και έχει χημειοτακτική δράση προς τα
ουδετερόφιλα κύτταρα. Μελέτες έχουν δείξει ότι

Σύνοψη της δράσης των κυτταροκινών στην παθογένεια της ψωρίασης
Κλινική εικόνα

Ιστοπαθολογικά ευρήματα

Κυτταροκίνες

Σημείο Στεατοκηρίου
Υπερκερατωσικές πλάκες

Υπερκεράτωση
Παρακεράτωση

IL-1, IL-6, IL-20, IL-22
πολ/μου επιδερμιδικών κυττάρων

Πλάκες ψωρίασης

Ακάνθωση
Επίταση των επιδερμιδικών καταδύσεων

ΤΝF-α: μέσω της ΝF-κΒ IL-1
ΤΝF-α: κερατίνη CK6

Ερύθημα
Σημείο αιματηράς δρόσου

Αγγειοδιαστολή, υπερπλασία μεταIL-1: αγγειογένεση
τριχοειδικών φλεβιδίων, λεμφοκυτταρική IL-2: λεμφοκυτταρική διήθηση
διήθηση
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ανευρίσκεται αυξημένος τόσο στις ψωριασικές βλάβες, όσο και στον ορό του αίματος ειδικά κατά τις
ενεργές φάσεις της νόσου. Επίσης, τα επίπεδα του
σχετίζονται άμεσα με τα αποτελέσματα των δεικτών
μέτρησης σοβαρότητας της ψωρίασης PASI και
BSA.73 Η παραγωγή του VEGF φαίνεται να συνδέεται
άμεσα με τα επίπεδα του TNF-α, κάτι που υποδηλώνει μια σχέση ανάμεσα στην εμφάνιση φλεγμονής
και την ικανότητα για αγγειογένεση. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η τροποποίηση των επιπέδων
του VEGF μπορεί να βελτιώσει την κλινική εικόνα
των ψωριασικών βλαβών, κάνοντας τον ελκυστικό θεραπευτικό στόχο για τις θεραπείες του μέλλοντος.69
Η ψωρίαση είναι μια συχνή νόσος η οποία έχει
συσχετιστεί με υψηλή νοσηρότητα και σημαντικές
κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Είναι προφανές
ότι η παθογένεια της είναι εξαιρετικά περίπλοκη.
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες που έχουν σα σκοπό τη διαλεύκανση του ακριβή τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά η γενετική
προδιάθεση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες
καθώς και την διευκρίνιση της διαδικασίας μέσω της
οποίας εκλύεται η φλεγμονή που είναι τόσο χαρακτηριστική για τη νόσο. Η κατανόηση της παθογένειας της ψωρίασης μπορεί να βοηθήσει στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών στόχων και την ανάπτυξη νέων θεραπειών. Αυτές οι θεραπείες του μέλλοντος θα
λειτουργούν με στοχευμένο τρόπο και θα συνοδεύονται από λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν
είναι λοιπόν τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή διενεργείται
ένας μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών με σκοπό
την δημιουργία φαρμάκων που στοχεύουν συγκεκριμένες κυτταροκίνες (IL-17, ΙL-22, IL-23), τα Th17
κύτταρα αλλά και άλλους υποδοχείς και κυτταροκίνες που έχουν σχετιστεί με την παθογένεια της νόσου.
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Ψωρίαση: Mία νόσος με πολλαπλές συνέπειες στην ποιότητα
ζωής των ασθενών και το σύστημα υγείας
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Ðåñßëçøç
Το παρόν άρθρο ανασκόπησης αναφέρεται στα δεδομένα που υπάρχουν στη
διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με την επιδημιολογία της ψωρίασης, τα συνοδά νοσήματα που σχετίζονται
με αυτή, την επίδραση της νόσου στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς
και με τα άμεσα και έμμεσα κόστη που προκύπτουν από την θεραπεία αλλά και τη χρονιότητα της ψωρίασης. Γίνεται επίσης αναφορά στην επίδραση που έχει η ψωρίαση στην παραγωγικότητα και την εργασία των ασθενών και στο γεγονός πως η ορθή και απρόσκοπτη χρήση των διαθέσιμων θεραπευτικών
επιλογών είναι ο οδηγός για ένα υγιές σύστημα υγείας και για μια σωστή θεραπευτική προσέγγιση των
ψωριασικών ασθενών.

Psoriasis: A Disease with Multiple Implications to the Quality of Life
of Patients and the Health System
Summary

Vergou Τh., Papoutsaki M., Antoniou Ch.

This review article refers to published data and studies about the epidemiology
of psoriasis, the different comorbidities that are related to the disease, the impact that psoriasis has on
the quality of life of patients and their families, as well as to several data about the direct and indirect
costs related to both psoriasis and its treatments.
There are also many reports about the impact that psoriasis has on the productivity of patients and on
the fact that the correct use of new theurapeutic agents, comtributes to a better control of the disease
and improves the longitudinal expenses for the health system.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Ψωρίαση, ποιότητα ζωής, DLQI, συννοσηρότητες
KEY WORDS • Psoriasis, quallity of life, DLQI, comorbidities

ΟΡΙΣΜOΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ ––––––––––––––––
Η ψωρίαση αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη δερματοπάθεια με επίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο που
ποικίλει από 0,1–11,8% ανάλογα με την εθνικότητα
και το γεωγραφικό πλάτος. Στην Ευρώπη και την ΒόEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:1 27-31, 2014

ρειο Αμερική το ποσοστό είναι μεταξύ 1–3%, ενώ είναι πολύ πιο μικρό στην Αφρική και την Ιαπωνία. Το
νόσημα έχει μηδενικό επιπολασμό σε ορισμένους
πληθυσμούς Ινδιάνων της Νοτίου Αμερικής και
στους Αυστραλούς αβορίγινες. Η επίπτωση δεν διαφέρει μεταξύ των 2 φύλων (1:1). Στην Ελλάδα η επί-
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πτωση της νόσου υπολογίζεται στο 2-2,5%, ενώ το
1/3 των ασθενών με ψωρίαση, αναφέρει γνωστό θετικό οικογενειακό ιστορικό.1,2,3

ΨΩΡIΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΣΗΡOΤΗΤΕΣ ––––––––––––
Η ψωρίαση έχει συσχετιστεί με πολλά άλλα νοσήματα και πλέον υπάρχει σημαντικό μέρος της παγκόσμιας βιβλιογραφίας που αναφέρεται και διερευνά
το θέμα των συννοσηροτήτων. Η ψωριασική αρθρίτιδα (μια οροαρνητική μορφή αρθρίτιδας που συγκαταλέγεται στις σπονδυλαρθρίτιδες), εμφανίζεται σε
ποσοστά της τάξεως του 25-40% μεταξύ των ψωριασικών ασθενών.
H μεταβίβαση της ψωρίασης και της ψωριασικής
αρθρίτιδας μεταξύ των γενεών είναι πολυπαραγοντική και δεν ακολουθεί κλασσικό μοντέλο Μεντελικής
κληρονομικότητας.
Στην ψωρίαση παρατηρείται αυξημένη έκφραση
των εξής HLA αντιγόνων: Β13, Β17, Β37, Β57, Cw6,
DR7 και στην ψωριασική αρθρίτιδα των Β7, Β13,
Β17, Β27, Β38, Β39, Β57, Cw6, CR4, DR4, DR5,
DR7, DR8. Τα 5 κοινά αντιγόνα του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (Β13, Β17, Β57, Cw6, DR7)
είναι χαρακτηριστικό στοιχείο ότι τα 2 νοσήματα
μοιράζονται κοινά παθογενετικά μονοπάτια. Ιδιαίτερα το Cw6 έχει συσχετιστεί με την ψωρίαση και διακρίνονται 2 κλινικοί τύποι ασθενών: οι Cw6 (+)
ασθενείς έχουν ιστορικό έναρξης ψωρίασης σε νεαρή ηλικία, θετικό οικογενειακό ιστορικό, συνήθως
πάσχουν από βαριά και εκτεταμένη νόσο και στα σημεία τραυματισμού εμφανίζουν ψωρίαση (φαινόμενο
Koebner). Οι Cw6 (-) ασθενείς έχουν ηπιότερη νόσο, με έναρξη σε μεγαλύτερη ηλικία, αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για ψωρίαση, συχνά εμφανίζουν
ψωριασική ονυχία και έχουν προδιάθεση για ψωριασική αρθρίτιδα.4,5,6,7
Η ψωρίαση σχετίζεται και με διάφορες άλλες συνοσηρότητες. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει
ότι οι ασθενείς με ψωρίαση πάσχουν συχνότερα, σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό, και από άλλα χρόνια
αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου όπως η νόσος Crohn (0,5-1%) και η ελκώδης κολίτιδα (0,4%).8,9
Επιπλέον, μεταβολικά νοσήματα, όπως η παχυσαρκία (22-37%), η υπέρταση (έως 44% μεταξύ των
ψωριασικών), η υπερλιπιδαιμία (έως 50% μεταξύ
των ψωριασικών) και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου
2 (έως 37%) που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραγ-

μα του μυοκαρδίου και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, είναι πιο συχνά σε ασθενείς με ψωρίαση. Πιο
συγκεκριμένα, οι ψωριασικοί ασθενείς έχουν αυξημένη κίνδυνο για στεφανιαία νόσο (28%, P <0.001)
και για έμφραγμα μυοκαρδίου (11%, P = 0.020).
Η ψωρίαση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου,
ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα με βαρειά νόσο. Επιπλέον,
ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά συμβάματα σχετίζεται
και με την χρονιότητα της ψωρίασης. Ο ψωριασικός
ασθενής συχνά είναι καπνιστής, παχύσαρκος, με αυξημένη πιθανότητα να πάσχει επίσης από διαβήτη,
υπέρταση και υπερλιπιδαιμία (μεταβολικό σύνδρομο).
Δεδομένα από τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι η συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας είναι 34% σε ασθενείς
με ψωρίαση, έναντι 18% στο γενικό πληθυσμό. Έχει
άλλωστε βρεθεί πως οι ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση
ζουν 3 με 4 έτη λιγότερο από το γενικό πληθυσμό
λόγω ακριβώς των προαναφερθέντων συνοδών νοσημάτων, αλλά και προβλημάτων υγείας που προκύπτουν από αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ των πασχόντων (με τα ποσοστά αλκοολισμού να φτάνουν
έως και 18% έναντι 2% στο γενικό πληθυσμό) και
από αυξημένη κατανάλωση καπνού.10,11,12

ΨΩΡIΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙOΤΗΤΑ ΖΩHΣ –––––––––––––
Η επίδραση της ψωρίασης στην ποιότητα ζωής
των ασθενών έχει εκτενώς μελετηθεί. Η ποιότητα
ζωής των ψωριασικών ασθενών έχει συγκριθεί με
εκείνη άλλων χρόνιων ή πολύ επιβαρυντικών για την
υγεία νοσημάτων, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, ο
σακχαρώδης διαβήτης, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και η υπέρταση.
Τα συμπτώματα της ψωρίασης, όπως ο κνησμός,
το άλγος και η εικόνα των πλακών, δημιουργούν συχνά άγχος και αίσθημα ντροπής στους ασθενείς. Πολύ συχνά είναι θύματα πραγματικής ή φανταστικής
κοινωνικής περιθωριοποίησης και στιγματισμού.
Δεν είναι σπάνιο ο ψωριασικός ασθενής να αντιμετωπίζει προβλήματα στις κοινωνικές, διαπροσωπικές,
σεξουαλικές και εργασιακές του σχέσεις λόγω της
νόσου του.13,14
Συμφώνα με τα αποτελέσματα Πανελλαδικής
Έρευνας που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Δερματολογικής Εταιρίας και του Συλλόγου Ψωριασικών Aσθενών “Καλυψώ”, για το 14% των ασθενών,
η ψωρίαση επηρεάζει αρνητικά τη σεξουαλική τους
ζωή με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 85% για τους
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ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση (κατηγοριοποίηση βάσει DLQI).
Επιπλέον η ψωρίαση έχει συσχετιστεί με υψηλά
ποσοστά κατάθλιψης (17–30%), αγχώδους συνδρομής (22%) και αυτοκτονικού ιδεασμού (5%). Επίσης
η νόσος έχει συνδεθεί και με οικονομικές δυσκολίες
στην καθημερινότητα του ασθενούς, τόσο λόγω του
κόστους των θεραπειών όσο και λόγω του γεγονότος
ότι ορισμένοι ασθενείς δεν είναι σε θέση να εργαστούν εξαιτίας της ψωρίασης.
Ωστόσο, η ίδια η φύση της νόσου είναι αυτή που
επηρεάζει σημαντικά και το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Οι Basra και Finlay υποστηρίζουν πως οι
επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την ψωρίαση, πρέπει και είναι σε θέση να εντοπίζουν τις
οικογένειες των οποίων η ζωή επηρεάζεται από τη
νόσο. Όπως ακριβώς η κορυφή του παγόβουνου υποδεικνύει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα κάτω από την
επιφάνεια της θάλασσας, έτσι και το αντίκτυπο της
ψωρίασης στη ζωή του ασθενούς είναι αλληλένδετο
με το αντίκτυπο στη ζωή της οικογένειας.15
Σε μελέτη που διεξήχθη στο Ιατρείο Ψωρίασης
του Νοσοκομείου Α. Συγγρός, μόνο το 11,2% των
ασθενών ανέφερε ότι η ψωρίαση δεν επηρεάζει καθόλου την ποιότητα ζωής τους, σε αντίθεση με το
88,3% που ανέφερε από μέτρια έως εξαιρετικά σημαντική επίδραση. Το 90% των στενών συγγενών
που συμμετείχε στη μελέτη μας, δήλωσε πως η ψωρίαση του συγγενικού τους προσώπου επηρεάζει και
τη δική τους ποιότητα ζωής.16

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚOΣΤΟΣ
ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΨΩΡIΑΣΗΣ –––––––––––––
Οι ασθενείς που πάσχουν από ψωρίαση, λόγω της
χρόνιας φύσης της νόσου, κατά κανόνα, χρήζουν δια
βίου φροντίδας, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό κόστος τόσο για το εθνικό σύστημα υγείας όσο και για
τους ίδιους τους ασθενείς.
Επιπλέον λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κλινικής
εικόνας του νοσήματος αυτού και τις διαβαθμίσεις
της βαρύτητάς του, ο υπολογισμός του κόστους της
ψωρίασης, τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για
το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι εύκολος και
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.
Στον υπολογισμό του κόστους της θεραπείας περιλαμβάνεται το άμεσο, το έμμεσο και το απροσδιόριστο κόστος και έχει υπολογιστεί ότι όσο αυξάνεται
η βαρύτητα της ψωριασικής νόσου τόσο αυξάνεται
και το συνολικό κόστος της θεραπείας.
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Αναλυτικότερα, το άμεσο κόστος περιλαμβάνει:
α)το κόστος που προέρχεται από τη νοσηλεία των
ασθενών (βραχεία ή μακροχρόνια), β) το κόστος των
ιατρικών επισκέψεων, γ) το κόστος των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, δ) το κόστος της
φωτοθεραπείας και ε) το κόστος των φαρμάκων.
Συγκεκριμένα, σε μελέτη του National Institute
of Clinical Excellence (NICE) της Αγγλίας προκύπτει
πως οι ασθενείς με σοβαρή νόσο που λαμβάνουν τις
συνήθεις κλασσικές θεραπείες έχουν μια μέση διάρκεια νοσηλείας 21 ημέρες σε ετήσια βάση.17 Μελέτη
στις ΗΠΑ, έδειξε επίσης πως οι ασθενείς με μέτριασοβαρή ψωρίαση έχουν επιπλέον $7085 ιατρικές
δαπάνες σε ετήσια βάση σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.18
Η ψωρίαση όμως επιβαρύνει σημαντικά και την
ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη των ασθενών, ιδιαίτερα όσων πάσχουν από μέτρια έως σοβαρή νόσο. Η
επιβάρυνση αυτή μάλιστα δεν προέρχεται μόνο από
τη συμμετοχή τους στα συνταγογραφούμενα φάρμακα αλλά και από ένα πλήθος μη συνταγογραφούμενων σκευασμάτων που χρησιμοποιούν, όπως έλαια
μπάνιου, μαλακτικά μαλλιών, και πολλά τοπικά προϊόντα γενικής χρήσης (π.χ. πίσσα, θειάφι και σαλικυλικό οξύ).
Στο έμμεσο κόστος περιλαμβάνονται: α) η μείωση
της παραγωγικότητας (αυξημένος αριθμός αναρρωτικών αδειών, μειωμένο ωράριο κλπ), β) το κόστος μετακίνησης (από και προς τους χώρους διάγνωσης
και θεραπείας) γ) ο χρόνος που πρέπει να αφιερώνει
ο ασθενής στη προσωπική του φροντίδα.
Aρκετές είναι οι μελέτες που έχουν δείξει ότι οι
εκδηλώσεις και οι επιπλοκές της ψωρίασης μπορεί
να επηρεάσουν τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών, σε όλες τις απαιτήσεις και εκδηλώσεις της καθημερινότητας και της εργασίας τους (π.χ χειρονακτική εργασία, κοινωνικός καθημερινός στιγματισμός σε επαγγέλματα όπου απαιτείται χρήση των
άκρων ή εμφάνιση της ψωρίασης σε ορατές περιοχές
του σώματος που επηρεάζουν την εμφάνιση του
ασθενούς). Συγκεκριμένα, σε ασθενείς με σοβαρή
ψωρίαση, περίπου το 80% αυτών αναφέρουν πως η
νόσος επηρεάζει αρνητικά της καθημερινές δραστηριότητές τους. Από οικονομική άποψη, αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε εργασιακά προβλήματα. Έτσι, πέρα
από τις άμεσες ιατρικές δαπάνες, το κόστος της ψωρίασης για την κοινωνία οφείλεται κατά 20-25%
στην απώλεια παραγωγικότητας και την απουσία των
ασθενών από την εργασία τους. Σε μελέτη στις ΗΠΑ,
υπολογίστηκε ότι οι ψωριασικοί ασθενείς χάνουν κατά μέσο όρο 47 ημέρες εργασίας το χρόνο εξαιτίας
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Θ. Βέργου, Μ. Παπουτσάκη, Χρ. Αντωνίου
της ασθένειάς τους, με κόστος για τον εργοδότη
$7.400 σε ετήσια βάση.19,20,21
Τέλος, στο απροσδιόριστο κόστος περιλαμβάνεται η επίπτωση της νόσου στην ποιότητα ζωής του
ασθενούς.
Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα Πανελλαδικής
Ερευνάς που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρίας και του Συλλόγου Ψωριασικών Aσθενών “Καλυψώ” μεταξύ Οκτωβρίου
2011 και Ιανουαρίου 2012 σε 2.464 ασθενείς με ψωρίαση, έδειξαν πως για το 24% των ασθενών που εργάζονται η ψωρίαση επηρεάζει αρνητικά την εκπλήρωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Το
ποσοστό αυτό μάλιστα εκτοξεύεται σε πάνω από 85%
για τους ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση (κατηγοριοποίηση βάσει του κοινού Δερματολογικού Δείκτη
Ποιότητας Ζωής DLQI).

ΝEΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚEΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚH
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ –––––––––––––
Οι έως πριν λίγα χρόνια διαθέσιμες θεραπείες
για τη μέτρια-σοβαρή ψωρίαση (κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, ασιτρετίνη, PUVA), χαρακτηρίζονταν από
ορισμένους περιορισμούς στη χρήση τους, κυρίως
τοξικότητας και ανεπιθύμητων ενεργειών, ιδιαίτερα
κατά τη μακροχρόνια χορήγησή τους.
Η θεραπευτική φαρέτρα της ψωρίασης έχει εμπλουτιστεί την τελευταία δεκαετία με την έλευση νέων στοχευμένων θεραπειών, των βιολογικών παραγόντων (τριών antiTNF-α παραγόντων: adalimumab,
etanercept, infliximab και ενός antiIL12/23 παράγοντα, του ustekinumab), οι οποίοι παρουσιάζουν
μακροχρόνια αποτελεσματικότητα, υψηλό προφίλ
ασφάλειας και περιορισμένη τοξικότητα κατά τη χορήγησή τους. Οι συγκεκριμένες θεραπείες χορηγούνται είτε υποδορίως, είτε ενδοφλεβίως με εύχρηστα για τον ασθενή θεραπευτικά σχήματα.
Το πλεονέκτημα των βιολογικών θεραπειών είναι
η πολύ καλή αποτελεσματικότητα τόσο στη ψωρίαση
όσο και στις συνοσσηρότητες που σχετίζονται με αυτή. Πιο συγκεκριμένα οι τέσσερις βιολογικοί παράγοντες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν επίσημη
ένδειξη για χρήση και σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα, τη πιο συχνή, μέχρι σήμερα, συνοδό πάθηση της ψωρίασης. Υπάρχουν δεδομένα στη βιβλιογραφία, κυρίως για τους antiTNF-α παράγοντες, που
συνηγορούν υπέρ της προστατευτικής δράσης αυτών
των παραγόντων, σε όλα τα στάδια της φλεγμονώδους διεργασίας που σχετίζεται με την ψωρίαση

(μείωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων, εμφράγματος
του μυοκαρδίου, αρθρική καταστροφή).22
Η συνεχής κατανόηση και σε βάθος μελέτη των
παθογενετικών μονοπατιών της ψωρίασης οδηγεί σε
διαρκή παραγωγή νέων βιολογικών θεραπειών (π.χ
αναστολείς της IL17, αναστολείς JAK, αναστολείς
της φωσφοδιεστεράσης 4, κλπ).
Ένας αντίλογος που συχνά ανακύπτει, ιδιαίτερα
σε περιόδους οικονομικής κρίσης, είναι το υψηλό
κόστος αυτών των θεραπειών για το σύστημα υγείας.
Όπως όμως προκύπτει, η ορθή και μακροχρόνια, αλλά κυρίως η έγκαιρη χρήση τους, βοηθά στη ρύθμιση σε πρώιμο στάδιο της ψωρίασης και των συνοσσηροτήτων, άρα περιορίζει σημαντικά τόσο το άμεσο
όσο και το έμμεσο κόστος της νόσου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η ευεργετική δράση των νέων θεραπειών στο απροσδιόριστο κόστος της νόσου,
βελτιώνοντας σημαντικά τη ποιότητα ζωής των ασθενών και του περιβάλλοντός τους.
Η έγκαιρη παρέμβαση με βιολογικούς παράγοντες, συνέβαλε όχι μόνο στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψωρίαση αλλά και στη
μείωση των απουσιών από την εργασία (absenteeism), και κυρίως στη βελτίωση της αποδοτικότητας
των ασθενών κατά την παραμονή τους στον χώρο της
εργασίας (presenteeism). Μάλιστα, τα οφέλη από τη
χρήση των καινοτόμων αυτών θεραπειών μεγιστοποιούνται όταν χρησιμοποιηθούν έγκαιρα, με στενή παρακολούθηση από το δερματολόγο και συμμόρφωση
του ασθενούς στη θεραπεία.
Συνεπώς, οι όποιοι μελλοντικοί σχεδιασμοί που
σχετίζονται με την υγεία, παρά την οικονομική κρίση, δεν θα πρέπει να έχουν βραχυχρόνιο χαρακτήρα. Αντίθετα, θα πρέπει διαμορφώνονται με βάση τις
συνολικές μακροχρόνιες επιπτώσεις της ασθένειας
στο σύνολο της κοινωνίας, και να επενδύσουν στη
σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.
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Aνασκόπηση
Εμβολιασμός για τη λοίμωξη από τον ιό
των ανθρώπινων θηλωμάτων
Γεροδήμου Μ.
Τσαβίδη Κ.
Αντωνίου Χρ.
Νικολαΐδου Η.

Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσ/μείο “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Η λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι πολύ συχνή. Το 7090% ανδρών και γυναικών ηλικίας 15-49 ετών έχουν εκτεθεί σε αυτόν κάποια στιγμή της ζωής τους. Ο
αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης της λοίμωξης είναι ο εμβολιασμός.

Vaccination for Human Papilloma Virus Infection
Gerodimou M., Tsavidi K., Antoniou Ch., Nicolaidou H.

Summary
The infection with the human papilloma virus is very common. It is estimated
that 70-90% of men and women 15-49 years old have been exposed to the virus once in their life time.
The most effective way of prevention is vaccination.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Ιός ανθρώπινων θηλωμάτων, γεννητικά κονδυλώματα, προκαρκινικές βλάβες, καρκίνος
τραχήλου της μήτρας, εμβόλια

KEY WORDS • Human papilloma virus, cervical intraepithelial neoplasia, vulvar intraepithelial neoplasia, vaginal
intraepithelial neoplasia

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την πρώτη αναφορά στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma virus, HPV) την συναντάμε στον Ιπποκράτη, ο οποίος αναφέρει την παρουσία θηλωμάτων στον άνθρωπο κατά την αρχαιότητα.
Οι λοιμώξεις των βλεννογόνων από τον HPV είναι το
συχνότερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Όταν
αυτές είναι κλινικά συμπτωματικές, οι βλάβες είναι
μόλις ορατές βλατίδες ή οζίδια ή συρρέουσες μάζες
που απαντούν στην πρωκτογεννητική περιοχή ή στο
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:1 33-36, 2014

βλεννογόνο του στόματος, ή στο δέρμα και προκαλούνται από μόλυνση με ένα τύπο του HPV. Μόλις 12% των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον HPV
εμφανίζουν επισκοπικά ανιχνεύσιμες κλινικές βλάβες. Ο HPV που είναι παρόν στον γεννητικό σωλήνα
μπορεί να μεταδοθεί στο νεογνό κατά την διάρκεια
του τοκετού και μπορεί σπάνια να προκαλέσει εξωτερικά κονδυλώματα και θηλωμάτωση του αναπνευστικού. Ο HPV μπορεί να προκαλέσει δυσπλασία του
δέρματος ή των βλεννογόνων της πρωκτογεννητικής
χώρας, ήπια έως σοβαρή, η οποία μπορεί να εξελιχ-

4_Layout 1 3/7/2014 3:13 μμ Page 34

34

M. Γεροδήμου, Κ. Τσαβίδη, Χ. Αντωνίου, Η. Νικολαΐδου
θεί σε in situ ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Στο in situ ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα μπορεί αργότερα να
αναπτυχθεί διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα,
συνηθέστερα στον τράχηλο της μήτρας και στον
πρωκτικό σωλήνα.1

HPV ΙΟΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Είναι ένας DNA papova-ιός, ο οποίος έχει την
ικανότητα να προσβάλλει τα επιθηλιακά κύτταρα, να
εισέρχεται στο γενετικό τους υλικό και να αλλάζει
την δομή τους μέσω του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού τους.
Ο ιός HPV προκαλεί καλοήθη νοσήματα, όπως τα
γεννητικά κονδυλώματα και τα θηλώματα του αναπνευστικού συστήματος, προκαρκινικές βλάβες,
όπως CIN, VIN, VAIN, αλλά και πολλές μορφές καρκίνου, κυρίως των γεννητικών οργάνων- διηθητικός
καρκίνος τραχήλου της μήτρας, αιδοίου, κόλπου,
πέους, πρωκτού - αλλά και καρκίνο του στοματοφάρυγγα, της στοματικής κοιλότητας και του λάρυγγα.
Έχουν ταυτοποιηθεί >100 υπότυποι του ιού HPV,
εκ των οποίων 30-40 προσβάλλουν το γεννητικό σύστημα και 15-20 εξ αυτών είναι υψηλού κινδύνου.
Υπάρχουν οι χαμηλού και οι υψηλού κινδύνου τύποι
(ως προς την καρκινογένεση).Οι κυριότεροι υψηλού
κινδύνου τύποι είναι οι 16, 18, 35, 31, 33, 58, 52,
45, 39, 68, 34, 26, 51, 30, 53, 56, 66. Τα περισσότερα σχετιζόμενα με τον HPV νοσήματα προκαλούνται από τους τύπους 6, 11, 16 και 18. Οι πιο συχνοί
χαμηλού κινδύνου τύποι HPV 6 και 11 συνδέονται
με την ανάπτυξη του 90% των γεννητικών κονδυλωμάτων σε άνδρες και γυναίκες, 10% των χαμηλού
βαθμού δυσπλασιών του τραχήλου της μήτρας (CIN
1) και σχεδόν με όλες τις περιπτώσεις RRP (recurrent respiratory papillomatosis-υποτροπιάζουσα
αναπνευστική θηλωμάτωση). Οι περισσότερο συχνοί
υψηλού κινδύνου τύποι HPV 16 και 18 ευθύνονται
για το 25% των χαμηλού βαθμού αλλοιώσεων του
τραχήλου της μήτρας, το 50% των υψηλού βαθμού
αλλοιώσεών του (CIN 2, 3) και το 70% των καρκίνων
του τραχήλου της μήτρας.
Η μεταφορά του ιού μπορεί να γίνει είτε με σεξουαλική μετάδοση, είτε με αυτοενοφθαλμισμό (σε
γειτονικές περιοχές), είτε πιο σπάνια με μη σεξουαλική μετάδοση από μητέρα στο παιδί. Μητέρες με HPV
μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στο νεογνό με πιθανό
αποτέλεσμα την ανάπτυξη θηλωμάτωσης του λάρυγγα
ή και εξωτερικών κονδυλωμάτων στα βρέφη.
Μικροεκδορές του επιθηλίου επιτρέπουν στα βί-

ρια την πρόσβαση στην στιβάδα των βασικών κυττάρων. Στις καλοήθεις βλάβες ο HPV υπάρχει στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου του ξενιστή και αναπαράγεται εξωχρωμοσωμιακά, ενώ στις κακοήθεις βλάβες
ενσωματώνεται με το DNA του ξενιστή προκαλώντας
μεταλλάξεις των κυττάρων αλλά και αδρανοποίηση
των προστατευτικών μηχανισμών του οργανισμού
(p53 και pRb).
Ο χρόνος επώασης του ιού υπολογίζεται από 15
ημέρες έως 8 μήνες. Μετά από αυτό το διάστημα
περνάμε στη φάση ενεργού φλεγμονής, η οποία
διαρκεί 3-6 μήνες, ακολούθως αν το επιτρέψει η
ανοσιακή απάντηση του οργανισμού μεταπίπτει στη
φάση εξισορρόπησης για άλλους 3-6 μήνες και τέλος στην απώτερη φάση. Μετά το πέρας, λοιπόν, περίπου 2 χρόνων μετά την πρώτη μέρα επαφής με τον
ιό, στο 80-90% των περιπτώσεων έχουμε αυτόματη
υποστροφή. Όσο περισσότερο εμμένει μία φλεγμονή
από στέλεχος υψηλού κινδύνου, τόσο αυξάνει και η
πιθανότητα καρκινογένεσης.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΜΒΟΛΙΑ ––––––––
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας από
τον ιό είναι ο εμβολιασμός. Σήμερα κυκλοφορούν
δύο εμβόλια τα οποία προστατεύουν από κάποιους
τύπους του ιού οι οποίοι ευθύνονται για την ανάπτυξη κακοήθων και καλοήθων νοσημάτων.2
Τα εμβόλια έναντι του HPV έχουν εγκριθεί και
κυκλοφορούν σε 122 χώρες, και είναι το τετραδύναμο εμβόλιο έναντι των τύπων 6, 11, 16, 18 (GARDASIL) και το διδύναμο εμβόλιο έναντι των τύπων 16, 18
(CERVARIX).
Τα HPV εμβόλια δεν εμπεριέχουν τον ίδιο τον ιό
ή τμήμα του, αλλά μία ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη
της κάψας του ιού. Η πρωτεΐνη αυτή μιμείται την φυσική λοίμωξη και παράγει αντισώματα στον οργανισμό χωρίς να τον μολύνει.
Η κλινική αποτελεσματικότητα τους μελετήθηκε
στα πλαίσια ενός κλινικού προγράμματος που ξεκίνησε την δεκαετία του ΄90, όπου μετά τον εμβολιασμό μελετήθηκαν για 5 χρόνια σε μελέτες φάσης II,
και για 4 χρόνια σε μελέτες φάσης III.3,4,5,6
Οι μελέτες αυτές έδειξαν υψηλή και σταθερή
αποτελεσματικότητα η οποία ανέρχεται στο 90-100%
και για τα δύο εμβόλια σε γυναίκες που δεν έχουν
εκτεθεί στον ιό.7
Συγκεκριμένα για το τετραδύναμο εμβόλιο:
– 98,2% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των
υψηλού βαθμού τραχηλικών προκαρκινικών αλ-
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λοιώσεων (CIN2/3) που προκαλούνται από τους
τύπους 16 και 18.5,8
– 100% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των
υψηλού βαθμού προκαρκινικών αλλοιώσεων του
αιδοίου (VIN 2/3) που προκαλούνται από τους
τύπους 16 και 18.
– 100% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των
υψηλού βαθμού προκαρκινικών αλλοιώσεων του
κόλπου (VAIN 2/3) που προκαλούνται από τους
τύπους 16 και 18
– 99% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των γεννητικών κονδυλωμάτων που προκαλούνται από
τους τύπους 6 και 11.
Εξελισσόμενες μελέτες δείχνουν διεύρυνση της
παρεχόμενης προστασίας του εμβολιασμού και σε
ορισμένους άλλους ογκογόνους τύπους του HPV λόγω μοριακής συγγένειας τους προς τους τύπους 16
και 18.9 Έτσι το τετραδύναμο παρουσιάζει διασταυρούμενη προστασία έναντι του τύπου 31 και το διδύναμο εμβόλιο διασταυρούμενη προστασία έναντι των
τύπων 31, 33 και 45.10
Το καθαρό όφελος της διασταυρούμενης προστασίας των εμβολίων έναντι του HPV υπολογίζεται σε
ένα επιπρόσθετο 4-5% των περιστατικών καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας, καθώς στα περισσότερα
περιστατικά με τους άλλους τύπους συνυπάρχει ο 16
ή ο 18 που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην
πρόκληση ογκογόνου βλάβης (φαινόμενο συνλοιμώξεων).3,10
Θετικά αποτελέσματα έχουμε και σε άντρες 15-26
ετών όπου καταγράφηκε αποτελεσματικότητα 90,4%
στην πρόληψη των γεννητικών κονδυλωμάτων και
των προκαρκινικών αλλοιώσεων του πέους και του
περινέου, και αποτελεσματικότητα 91% στην πρόληψη προκαρκινικών αλλοιώσεων του πρωκτού που
οφείλονται στους τύπους 6, 11, 16 και 18.11,12 Η μελέτη διενεργήθηκε σε ομοφυλόφιλους άντρες.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών του
Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων των ΗΠΑ συστήνει των
μαζικό εμβολιασμό όλων των αγοριών και των αντρών 11-26 ετών.13 Παρόμοιες συστάσεις υπάρχουν
και στην Αυστραλία και στον Καναδά.
Σε χώρες που έχουν ήδη εφαρμόσει εκτεταμένα
προγράμματα εμβολιασμού νεαρών κοριτσιών, έχει
ήδη παρατηρηθεί σημαντική μείωση στην επίπτωση
των κονδυλωμάτων 5 περίπου έτη μετά την έναρξη
του εμβολιασμού.3,14
Ποιος πρέπει να εμβολιαστεί και πότε; Μία γυναίκα που έχει ήδη σεξουαλικές επαφές μπορεί να
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κάνει το εμβόλιο; Τα εμβόλια δεν έχουν θεραπευτική δράση και επομένως δεν χορηγούνται για την θεραπεία των προκαρκινικών αλλοιώσεων ή του καρκίνου του τραχήλου ή των κονδυλωμάτων. Ιδανικά ο
εμβολιασμός θα πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη
των σεξουαλικών επαφών, επειδή μέχρι τότε ο οργανισμός δεν έχει εκτεθεί ακόμη στον ιό. Επιπλέον η
απάντηση του οργανισμού στον εμβολιασμό (η δημιουργία δηλαδή των αντισωμάτων) είναι πολύ μεγαλύτερη στις μικρές ηλικίες. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εμβολιασμός έναντι του HPV εντάχθηκε στην
χώρα μας από τις αρχές του 2008 στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών με σύσταση να εμβολιάζονται
κορίτσια και νέες γυναίκες ηλικίας 12-26 ετών. Το
κόστος του εμβολιασμού καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αποτελέσματα, βέβαια, ανάλογων μελετών δείχνουν ότι και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας
(έως 45 ετών) ή με παλαιότερη HPV λοίμωξη ή με
ιστορικό κωνοειδούς εκτομής του τραχήλου μπορούν να ωφεληθούν και αυτές από τον HPV εμβολιασμό. Μία γυναίκα που έχει σεξουαλικές επαφές είναι πιθανόν να έχει μολυνθεί από κάποιον τύπο
HPV και ως εκ τούτου η προστασία που παρέχει σε
αυτήν την περίπτωση ο εμβολιασμός σε σύγκριση με
ένα κορίτσι 12 ετών είναι πιθανόν να είναι ελαττωμένη. Έτσι π.χ. εάν έχει ήδη προσβληθεί από έναν από
τους τύπους του ιού που καλύπτει το εμβόλιο, ο εμβολιασμός θα την προφυλάξει από τους άλλους τύπους και όχι από τον τύπο του οποίου είναι ήδη φορέας. Δηλαδή δεν αποκλείεται στο μέλλον να εμφανιστεί κάποια αλλοίωση που θα οφείλεται στο στέλεχος αυτού του ιού με τον οποίο είχε έρθει σε επαφή
παλαιότερα πριν να εμβολιαστεί.9
Πως γίνεται ο εμβολιασμός και ποια είναι η διάρκεια προστασίας; Ο εμβολιασμός με τα εμβόλια που
κυκλοφορούν σήμερα γίνεται σε 3 δόσεις. Για το διδύναμο: 1η δόση τώρα, 2η δόση 1 μήνα μετά την 1η,
3η δόση 6 μήνες μετά την 1η. Για το τετραδύναμο:
1η δόση τώρα, 2η δόση 2 μήνες μετά την 1η, 3η δόση 6 μήνες μετά την 1η. Και οι 3 δόσεις πρέπει να
γίνονται μέσα σε περίοδο ενός έτους. Αν δεν τηρηθεί
το ακριβές χρονοδιάγραμμα, ο γιατρός μπορεί να
συνεχίσει τον εμβολιασμό χωρίς να χάνονται οι προηγούμενες δόσεις. Πλήρης προστασία παρέχεται 1
μήνα μετά τη χορήγηση και της 3ης δόσης. Το εμβόλιο χορηγείται συνήθως με ενδομυϊκή ένεση στον
δελτοειδή μυ του βραχίονα. Προς το παρόν τα δεδομένα παρέχουν στοιχεία για διάρκεια προστασίας 68 έτη. Δεν γνωρίζουμε εάν θα είναι αναγκαία μία
αναμνηστική δόση στο μέλλον.
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Υπάρχουν παρενέργειες ή ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τον HPV-εμβολιασμό; Τα HPV-εμβόλια αποδείχθηκαν μέχρι σήμερα πολύ ασφαλή και δεν εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα παρενεργειών ή ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε σχέση με άλλα εμβόλια. Έχουν
περιγραφεί ήπια ενοχλήματα όπως :ήπιος πόνος, κνησμός, ερυθρότητα ή οίδημα στο σημείο του εμβολιασμού, δεκατική πυρετική κίνηση και σπάνια πυρετός
πάνω από 38οC. Σε ότι αφορά στις περιπτώσεις ζάλης,
απώλεια συνείδησης και τάσεων λιποθυμίας μετά την
χορήγηση του εμβολίου, πρέπει να σημειωθεί πως
αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά όταν εμβολιάζονται νεαρά άτομα.15 Συστήνεται πάντως κατά την
διάρκεια του εμβολιασμού να βρίσκονται τα άτομα σε
καθιστή θέση, καθώς και να παραμένουν επί 15λέπτου στο χώρο του ιατρείου μετά τον εμβολιασμό.16,17
Μέχρι σήμερα, και μετά την χορήγηση
~140.000.000 δόσεων του εμβολίου παγκοσμίως,
σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των επισήμων φορέων υγείας των
Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρατηρήθηκαν- εκτός σπανίων αλλεργικών
αντιδράσεων- σοβαρές παρενέργειες που να σχετίζονται με τον HPV-εμβολιασμό (π.χ. νευρολογικές παθήσεις, παραλύσεις, σύνδρομο Guillain-Barre΄, θάνατοι).2,15,17 Επειδή τα δεδομένα σχετικά με την δράση
του εμβολίου στην κύηση είναι περιορισμένα, η χορήγηση του σε έγκυες γυναίκες πρέπει να αποφεύγεται. Ο HPV-εμβολιασμός επί υπάρχουσας εγκυμοσύνης δεν αποτελεί ένδειξη για διακοπή της κύησης.
Εάν διαπιστωθεί κύηση μετά την 1η ή 2η δόση, το
σχήμα θα ολοκληρωθεί μετά το τέλος της κύησης. Οι
θηλάζουσες μητέρες μπορούν να εμβολιαστούν. Άτομα με έντονη αλλεργική προδιάθεση ή εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων στα συστατικά που εμπεριέχονται στο εμβόλιο είναι προτιμότερο να μην εμβολιάζονται.15 Επίσης, ο εμβολιασμός πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που εμφανίζουν υψηλό πυρετό.9
Μετά τον εμβολιασμό χρειάζεται προληπτικός
έλεγχος με TEST ΠΑΠ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα;
Όπως προαναφέρθηκε, τα εμβόλια προστατεύουν σε
πολύ υψηλό ποσοστό από τον καρκίνο του τραχήλου, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό των καρκίνων
του τραχήλου που οφείλεται σε ογκογόνους τύπους
που δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα εμβόλια. Για
τον λόγο αυτό ο τακτικός προληπτικός έλεγχος είτε
με το TEST Παπανικολάου είτε με το HPV DNA
TEST, το οποίο τουλάχιστον για τις γυναίκες άνω
των 30 ετών, αποδεικνύεται πιο ευαίσθητο και αποτελεσματικό από ότι το πρώτο, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει να γίνεται (δευτερογενής πρόληψη).
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Aνασκόπηση
Συστηματικές θεραπείες
για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
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Ðåñßëçøç
Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (ΔΙ) είναι μια συχνή, χρόνια, υποτροπιάζουσα
φλεγμονώδης νόσος των τριχικών θυλάκων, που παρουσιάζεται με επώδυνες, φλεγμονώδεις βλάβες
των μεγάλων πτυχών του σώματος. Προσβάλλονται κυρίως οι μασχαλιαίες και οι πτυχές της μηρογεννητικής και πρωκτογεννητικής χώρας. Η ΔΙ αποτελεί πρόκληση όσον αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπισή
της. Ενώ έχουν προταθεί πολλές θεραπευτικές επιλογές, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί καθολικώς αποδεκτή αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η νόσος συχνά μπορεί να είναι ανθεκτική σε πολλαπλές
φαρμακευτικές και χειρουργικές θεραπείες και πάντα υπάρχει η πιθανότητα υποτροπής. Στο συγκεκριμένο άρθρο, παρουσιάζουμε μια ανασκόπηση των συστηματικών φαρμακευτικών θεραπειών για τη ΔΙ,
όπως τα αντιβιοτικά, τα ρετινοειδή, η ορμονική θεραπεία, η δαψόνη, η κολχικίνη, ο ψευδάργυρος και οι
βιολογικοί παράγοντες.

Systemic Treatments for Hidradenitis Suppurativa
Zisimou-Politopoulou C., Dessinioti C., Antoniou Ch.

Summary
Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic, relapsing inflammatory disease of
the hair follicles which occurs with painful, inflammatory lesions of major creases of the body. The axillary
and the inguinocrural and anogenital area are most commonly affected. HS is challenging regarding its
treatment. While many therapeutic options have been proposed, none has been generally accepted as an
effective treatment. HS is often refractory to multiple pharmaceutical and surgical treatments and it is associated with the risk of relapse. In this article, we present a literature review of systemic drug therapies
for HS, including antibiotics, retinoids, hormone therapy, dapsone, colchicine, zinc and biological agents.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, συστηματική θεραπεία, αντιβιοτικά, ρετινοειδή, βιολογικοί παράγοντες

KEY WORDS • Hidradenitis suppurativa, systemic treatment, antibiotics, retinoids, biological agents
ΣΥΝΩΝΜΑ ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗΣ ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑΣ • Acne inversa (ανάστροφη ακμή), Verneuil’s disease (νόσος Verneuil)

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (ΔΙ) είναι μια χρόEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:1 37-50, 2014

νια, υποτροπιάζουσα αποστηματική και ινωτική
φλεγμονώδης νόσος του δέρματος που μπορεί να καταλήγει σε ουλές. Εντοπίζεται κυρίως στις πτυχές
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του σώματος (περίνεο, βουβωνική περιοχή και μασχάλες), περιοχές πλούσιες σε αποκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες και η βαρύτητά της ποικίλλει.1 Η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο χειρουργό Alfred Velpeau το 1839, όταν παρατήρησε
την παρουσία αποστημάτων σε ασυνήθεις θέσεις,
όπως η μασχαλιαία, η γεννητική και η περιπρωκτική
περιοχή, όμως πρώτος ο Verneuil συνέδεσε αιτιολογικά την εμφάνισή τους με τους αποκρινείς αδένες.2
Το 1955, οι Shelley και Cahn κατόρθωσαν να αναπαράγουν πειραματικά τη νόσο.3
Η ΔΙ αφορά και τα δύο φύλα, συχνότερα όμως τις
γυναίκες (γυναίκες: άνδρες 3:1). Η εμφάνισή της
προ της εφηβείας είναι σπάνια, ενώ η υψηλότερη
επίπτωσή της είναι τη 2η ή 3η δεκαετία της ζωής.
Με επιπολασμό 1% του γενικού πληθυσμού είναι
μια σχετικά συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις χώρες της
κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης.4

ΠΑΘΟΓEΝΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ðßíáêáò 1

Η εμφάνιση της ΔΙ σχετίζεται με την ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού, υποτροπιάζοντα επεισόδια
θυλακίτιδας, εφίδρωση, ζέστη, stress, τοπικό τραυματισμό από ξύρισμα της περιοχής ή χρήση στενών
ρούχων. Το κάπνισμα έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός εκλυτικός παράγοντας της νόσου. H παχυσαρκία
και η παρουσία παλαιάς ή ενεργού ακμής επίσης
συνδέονται με τη νόσο.
Η παθογενετική αλυσίδα που οδηγεί στις ιστικές αλλοιώσεις της νόσου, αρχίζει με τη μορφή θυλακικής υπερκεράτωσης και απόφραξης. Ακολου-

θεί ρήξη του τριχοθυλακίου με συνέπεια την απελευθέρωση παθολογικού υλικού (κερατινοκύτταρα,
σμήγμα) στο χόριο, καταλήγοντας σε μια έντονα
φλεγμονώδη αντίδραση με τον σχηματισμό φλεγμονής στο υποδόριο, επακόλουθη σύντηξη των χρόνιων φλεγμονωδών εστιών και σχηματισμό συριγγίων που καλύπτονται από επιθήλιο καθώς και
εκτεταμένη ίνωση.6
Η παρουσία μικροοργανισμών φαίνεται πως αποτελεί δευτερογενές γεγονός. Σύμφωνα με τις πρόσφατες απόψεις, η ΔΙ είναι μια φλεγμονή των τριχικών
θυλάκων και η συμμετοχή του αποκρινούς ιδρωτοποιού αδένα είναι δευτεροπαθής διαταραχή στην
πορεία της φλεγμονώδους διεργασίας.7

ΚΛΙΝΙΚH ΔΙAΓΝΩΣΗ-ΒΑΣΙΚEΣ
EΝΝΟΙΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ΔΙ εκδηλώνεται κλινικά, αρχικά με το σχηματισμό ερυθρών, επώδυνων και ευαίσθητων στην πίεση
βλατίδων και οζιδίων, που στη συνέχεια μπορεί να
μετατρέπονται σε αποστήματα, που παροχετεύονται
προς το δέρμα με πυώδες ή οροπυώδες έκκριμα.
Κατά την εξέλιξη της νόσου οι υποτροπές συχνά
έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συριγγίων και
ουλών. Στον πίνακα 1 περιγράφονται οι χαρακτηριστικές βλάβες της ΔΙ και δίνονται οι ορισμοί τους.
Το σύστημα σταδιοποίησης κατά Hurley είναι το
πιο δημοφιλές στην καθημερινή κλινική πρακτική
και κατατάσσει τους ασθενείς σε τρία κλινικά στάδια
βάσει της βαρύτητας της νόσου (Πίνακας 2).
Στο στάδιο I παρατηρούνται μονήρη ή πολλαπλά

Κλινικές βλάβες διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας - Ορισμοί
Μη φλεγμονώδες οζίδιο

Ελάχιστα ευαίσθητο ή ανώδυνο, μη ερυθηματώδες οζίδιο

Φλεγμονώδες οζίδιο

Ευαίσθητο, ερυθηματώδες, σαφώς αφοριζόμενο οζίδιο, χωρίς να κλυδάζει

Απόστημα

Περιγεγραμμένη συλλογή πυώδους εξιδρώματος που συχνά συνοδεύεται από
οίδημα και άλλες ενδείξεις φλεγμονής, όπως κλυδασμός, ευαισθησία και άλγος

Συρίγγιο

Μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ επιφάνειας δέρματος και χορίου ή υποδορίου ιστού
- Το παροχετεύον συρίγγιο, είναι συρίγγιο που παροχετεύει ορώδες ή πυώδες
έκκριμα αυτόματα ή με ήπια ψηλάφηση
- Το τυφλό συρίγγιο, αποτελεί υπότυπο μη παροχετεύοντος συριγγίου και μη
φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ 2 περιοχών κάτω από την επιφάνεια του δέρματος

Υπερτροφική ουλή

Υπερπλασία ουλής
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ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗ ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑ

Σταδιοποίηση βαρύτητας ΔΙ κατά Hurley
ΣΤΑΔΙΟ Ι

Μονήρη ή πολλαπλά αποστήματα
ή οζίδια, χωρίς συρίγγια και ουλές.
Εντοπισμένη νόσος.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

Μονήρη ή πολλαπλά υποτροπιάζοντα αποστήματα, με συρίγγια
και ουλές, με υγιές δέρμα μεταξύ
τους

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ

Διάχυτη προσβολή, πολλαπλά
επικοινωνούντα συρίγγια και αποστήματα σε ολόκληρη την περιοχή

αποστήματα, χωρίς δημιουργία συριγγίων ή ουλών
(Εικόνες 1, 2). Στο στάδιο II διακρίνονται υποτροπιάζοντα αποστήματα με σχηματισμό συριγγίων με
υγιές δέρμα μεταξύ τους (Εικόνα 3), ενώ στο στάδιο
III παρατηρούνται μεγάλα αποστήματα που αφορούν
όλη την προσβαλλόμενη περιοχή, με πολλαπλά επικοινωνούντα συρίγγια.8
Η σταδιοποίηση κατά Sartorius είναι πιο σύνθετη
και χρησιμοποιείται κυρίως για έρευνα και κλινικές
μελέτες. Περιγράφει αναλυτικά την ανατομική περιοχή που εμπλέκεται, το είδος και τον αριθμό των βλαβών και τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των βλαβών
μιας περιοχής.
Θεμελιώδη διαγνωστικά κριτήρια της ΔΙ αποτελούν οι τυπικές κλινικές βλάβες όπως τα επώδυνα

Åéêüíá 1 - Φλεγμονώδη και μη-φλεγμονώδη οζίδια γλουτών.
Ιδρωταδενίτιδα σταδίου Hurley I.

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

Åéêüíá 2 - Απόστημα μασχάλης. Ιδρωταδενίτιδα σταδίου
Hurley Ι.

οζίδια, τα αποστήματα, τα συρίγγια, οι ουλές και οι
διπλοί ανοικτοί φαγέσωρες, η ίνωση, η κλασική εντόπιση σε πρωκτογεννητική και μασχαλιαία περιοχή και η χρονιότητα με υποτροπές (Εικόνα 4).5,6,7

Åé êü íá 3 - Υπερτροφικές ουλές, συρίγγιο μασχάλης.
Ιδρωταδενίτιδα σταδίου Hurley II.
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Στη διαφορική διάγνωση της νόσου συμπεριλαμβάνονται οι δοθιήνες, η βαρθολινίτιδα, η θυλακίτιδα, η ακτινομυκητίαση, η νόσος εξ ονύχων γαλής και
η περιπρωκτική νόσος του Crohn.
Οι επιπλοκές της νόσου περιλαμβάνουν την τοπική ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, χρόνιο λεμφοίδημα των γεννητικών οργάνων, περιπρωκτικά και περιουρηθρικά συρίγγια, αμυλοείδωση,
υποπρωτεïναιμία και νεφρωσικό σύνδρομο.9

ΘΕΡΑΠΕIΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η θεραπεία της νόσου μπορεί να είναι δύσκολη,
ποικίλει ανάλογα με το στάδιο και σχετίζεται με πιθανότητα υποτροπής.10 Σημαντική θεωρείται η έγκαιρη διάγνωση της νόσου ώστε να συστηθεί η κατάλληλη θεραπεία.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει γενικά
μέτρα, όπως η διακοπή του καπνίσματος, ο έλεγχος
υπάρχουσας υπεριδρωσίας και η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, τις τοπικές και συστηματικές θεραπείες και τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Οι χειρουργικές προσεγγίσεις συνοπτικά περιλαμβάνουν:
1) Διάνοιξη των μαλακών οζιδίων και απελευθέρωση του πυώδους περιεχομένου.
2) Τοπική χειρουργική εκτομή ή εκτεταμένη αποκάλυψη συριγγίων με αφαίρεση υποκειμένων φλεγμονωδών μαζών (local or extensive unroofing).
3) Σε σοβαρές χρόνιες καταστάσεις με σχηματισμό
κοιλοτήτων που επικοινωνούν μεταξύ τους και
δημιουργία ίνωσης εφαρμόζεται ευρεία χειρουργική εκτομή, επούλωση κατά δεύτερο σκοπό ή
ενδεχομένως χρήση πλέγματος, μοσχεύματος,
μυϊκού ή δερματικού κρημνού.11,12,13
Συμπληρωματικές θεραπείες είναι η κρυοθεραπεία με υγρό άζωτο και η τοπική έγχυση τριαμσινόλης.14 Επίσης υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές ως
πιθανές θεραπευτικές επιλογές για τη ΔΙ όπως η φωτοδυναμική θεραπεία, 1 5 τα lasers (Nd: YAG ή
CO2)16 και τέλος η τοπική εφαρμογή βοτουλινικής
τοξίνης.17
Σ’ αυτήν την ανασκόπηση περιγράφονται οι συστηματικές θεραπείες της νόσου, όπως είναι τα αντιβιοτικά, η δαψόνη, η ορμονική θεραπεία, τα ρετινοειδή, ο ψευδάργυρος και οι βιολογικοί παράγοντες
(Πίνακας 3).

Αντιβιοτικά

Åéêüíá 4 - Φλεγμονώδες οζίδιο μασχάλης. Διακρίνονται
ατροφικές ουλές και διπλοί ψευδοφαγέσωρες.

Μια μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών μπορεί
να απομονωθεί από την επιφάνεια των βλαβών,
ωστόσο η δειγματοληψία από βαθύτερα στρώματα
απέδειξε αρνητική καλλιέργεια στο 51% των δειγμάτων.26,27 Τα πιο συνήθη μικρόβια είναι ο Staphylococcus epidermidis και ο Staphylococcus aureus.
Έτσι τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται κυρίως για τις
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους.
Ο συνδυασμός κλινδαμυκίνης και ριφαμπικίνης
είναι μία από τις πιο χρήσιμες θεραπείες για τις
φλεγμονώδεις βλάβες της ΔΙ. Δύο πρόσφατες μελέτες αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της κλινδαμυκίνης σε συνδυασμό με ριφαμπικίνη.20,21 Η ριφαμπικίνη δρα στη μικροβιακή βιομεμβράνη. Η
συνδυαστική θεραπεία κλινδαμυκίνης και ριφαμπικίνης επί 10 εβδομάδες απέβη αποτελεσματική σε
ασθενείς σταδίου Hurley I/II. Σε μερικούς ασθενείς
παρατηρήθηκε πλήρης ύφεση επί 1 έτος.21-23
Ο Vander Zee πραγματοποίησε μια αναδρομική
μελέτη σε 34 ασθενείς που έλαβαν κλινδαμυκίνη
300 mg x 2 και ριφαμπικίνη 600 mgx 1 επί 10
εβδομάδες.20 Διαπιστώθηκε πλήρης ύφεση στο 47%,
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Συστηματικές θεραπείες ΔΙ στη βιβλιογραφία: Δοσολογικά σχήματα και ανεπιθύμητες ενέργειες
Θεραπεία

Αντιβιοτικά
Συνδυασμός:
Κλινδαμυκίνη/
Ριφαμπικίνη
Ορμονική θεραπεία
Αιθυνοιστραδιόλη
σε αντισυλληπτικό δισκίο
Οξική κυπροτερόνη

Συχνότερα xρησιμοποιούμενα
δοσολογικά σχήματα

Αναφερόμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες

600 mg/ημέρα
600 mg/ημέρα

Κολπική μυκητίαση, διάρροια, ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα, τερατογένεση,
ναυτία, ζάλη, γλωσσοδυνία, καύσος

20-35 μg (ημέρες 5-25)/

Φλεβοθρόμβωση

50-100 mg (ημέρες 5-14)

Κεφαλαλγία, τάση μαστών, μαστοδυνία,
κατάθλιψη

Φιναστερίδη

5 mg/ημέρα

Ρετινοειδή
Ισοτρετινοΐνη
Ασιτρετίνη

1 mg/kg/ημέρα
0,5 mg/kg/ημέρα

Χειλίτιδα, κεφαλαλγία, αρθραλγία,
τερατογένεση, ψυχιατρικές διαταραχές

Ψευδάργυρος
Γλυκονικός Zn

90 mg/ημέρα

Ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος

40 mg/2 εβδομάδες (SC)
50 mg/1 φορά την εβδομάδα (SC)
5 mg/kg/εβδομάδα 0, 2, 6 μετά
κάθε 8 εβδομάδες (IV)
45 mg εβδομάδα 0, 4, μετά κάθε
12 εβδομάδες (90 mg αν ο ασθενής
ζυγίζει πάνω από 100 Kg) (SC)

Αντιδράσεις στα σημεία ένεσης, λοιμώξεις
Αντιδράσεις στα σημεία ένεσης, λοιμώξεις
Αντιδράσεις έγχυσης, λοιμώξεις

Βιολογικές θεραπείες
Adalimumab
Etanercept
Infliximab
Ustekinumab

Αντιδράσεις στα σημεία ένεσης, λοιμώξεις

SC: subcutaneous-υποδόρια, IV: intravenous-ενδοφλέβια

ωστόσο 62% εμφάνισαν υποτροπή σε 5 μήνες. Ο Gener & συν. πραγματοποίησαν μια αναδρομική μελέτη 116 ασθενών που έλαβαν κλινδαμυκίνη 300 mgx
2 και ριφαμπικίνη 600 mg x 1 επί 10 εβδομάδες.21
Διαπιστώθηκε σημαντική μείωση του Sartoriusscore
και πλήρης ύφεση στο 11%. Και στις δύο μελέτες
38,2% και 6,9% των ασθενών αντίστοιχα διέκοψαν
τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών όπως η
πρόκληση διάρροιας λόγω ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας από C. difficile.
Επίσης, η δοξυκυκλίνη (100 mg x 2), η μινοκυκλίνη (50-100 mg x 2), η αμοξυκυλλίνη/κλαβουλανικό (0,5 - 1 gr x 3), οι μακρολίδες, οι κεφαλοσπορίνες, η σιπροφλοξασίνη είναι αντιβιοτικά που
έχουν χρησιμοποιηθεί.27 Ο μηχανισμός δράσης των
τετρακυκλινών πιθανώς να οφείλεται στις αντιφλεγμονώδεις και ανοσοτροποποιητικές τους ιδιότητες.
Ο Join - Lamberet O & συν. πραγματοποίησαν
μια αναδρομική μελέτη σε 28 ασθενείς που έλαβαν
μοξιφλοξασίνη (400 mg x 1) σε συνδυασμό με με-
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τρονιδαζόλη (500 mg x 3) καιριφαμπικίνη με ΔΙ
σταδίου Hurley I/II/III μη ανταποκρινόμενη σε άλλες θεραπείες.24 Πλήρης ύφεση παρατηρήθηκε στο
85% με ΔΙ σταδίου Ι/ΙΙ μετά από 2-4 μήνες και στο
15% με ΔΙ σταδίου ΙΙΙ μετά από 6-12 μήνες.
Υποτροπές παρατηρήθηκαν στο 50% μετά από 212 μήνες ενώ κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες υπήρξαν οι γαστρεντερικές διαταραχές στο 64%.
Οι Jemec & Wendelboe διεξήγαγαν μια διπλή τυφλή μελέτη σε 40 ασθενείς η οποία συνέκρινε την
αποτελεσματικότητα της τοπικής χρήσης κλινδαμυκίνης 1% με τη συστηματική χορήγηση τετρακυκλίνης (500 mg x 2). Είναι ενδιαφέρον ότι η συστηματική τετρακυκλίνη δεν υπερείχε της τοπικής χρήσης
κλινδαμυκίνης.19

Ρετινοειδή
Η δράση των ρετινοειδών στην ΔΙ στηρίζεται σε
αντιϋπερπλαστική, ανοσορρυθμιστική και αντιφλεγ-
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μονώδη δράση και σε μελέτες βασισμένες στα αποτελέσματα επί της ακμής, δυστυχώς όμως χωρίς τα καλά αποτελέσματα που παρατηρούνται στη θεραπεία
για την ακμή.
Ο μηχανισμός δράσης της ασιτρετίνης δεν είναι
γνωστός και ίσως συνδέεται με τους γνωστούς ρετινοΐκούς υποδοχείς (RAR, RXR) της οικογένειας των
στεροειδικών ορμονικών υποδοχέων. Η θεραπευτική
της δράση εξασκείται κυρίως μέσω αναστολής της
χημειοταξίας και μετανάστευσης των ουδετερόφιλων
πολυμορφοπύρηνων.
Το 2011 οι Boerκαι Nazary πραγματοποίησαν
μια αναδρομική μελέτη σε 12 ασθενείς με ΔΙ σταδίου Hurley II/III στους οποίους χορηγήθηκε ασιτρετίνη 0,6 mg/kg/d επί 9-12 μήνες. Στο 75% παρατηρήθηκε μακροχρόνια ύφεση χωρίς υποτροπή των
βλαβών (από 6 μήνες – 4 χρόνια).30
Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση των συστηματικών
θεραπειών για τη ΔΙ ο Blok & συν. συγκέντρωσαν 6
μελέτες σε 22 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε
ασιτρετίνη σε δοσολογία 0,25-0,88 mg/kg επί 3-39
μήνες (Πίνακας 5). Από τα αποτελέσματά τους παρατηρήθηκε στο 73% σημαντική ανταπόκριση, στο
23% μέτρια ανταπόκριση και στο 5% καμία ανταπόκριση. Υποτροπή παρατηρήθηκε στο 35% 6 μήνες
μετά τη διακοπή της θεραπείας και στο 47% >1 έτος
μετά τη διακοπή της θεραπείας.60
Η ετρετινάτη και η ασιτρετίνη έχουν αποδειχθεί
περισσότερο αποτελεσματικές συγκριτικά της ισοτρετινοΐνης στη θεραπεία της ΔΙ, ωστόσο αντενδείκνυνται στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας λόγω της
τερατογένεσης και της ανάγκης αντισύλληψης κατά
τη διάρκεια, καθώς και για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά τη θεραπεία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων (European Medicines Agency, EMA)
ή για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας σύμφωνα με τον US Food and Drug Administration (FDA).28
Οι Boer και vanGemert πραγματοποίησαν μια
αναδρομική ανασκόπηση για 68 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ισοτρετινοΐνη 0,6 mg/kg επί 4-6
μήνες χωρίς καλή ανταπόκριση.28
Το 2009 οι Soria & συν. ανέφεραν τα αποτελέσματα από μία αναδρομική μελέτη με 358 ασθενείς
που είχαν λάβει ισοτρετινοΐνη ως μονοθεραπεία. Τα
αποτελέσματα υπήρξαν απογοητευτικά. 29 Σε μια
πρόσφατη ανασκόπηση των συστηματικών θεραπειών
για τη ΔΙ ο Blok & συν. συγκέντρωσαν 7 μελέτες σε
147 ασθενείς που έλαβαν ισοτρετινοΐνη σε δοσολογία 0,5-1,2 mg/kg επί 4-12 μήνες (Πίνακας 5). Από
τα αποτελέσματά τους παρατηρήθηκε στο 18% ση-

μαντική ανταπόκριση, στο 17% μέτρια ανταπόκριση
και στο 64% καμία ανταπόκριση. Το 12% των ασθενών που ανταποκρίθηκαν παρουσίασαν υποτροπή 2
μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας.60
Η τρίμηνη έως εξάμηνη χορήγηση ρετινοειδών
(0,5-1 mg ισοτρετινοΐνης/kg βάρους σώματος την
ημέρα, χορηγούμενη από του στόματος) ίσως αποτελεί χρήσιμη επικουρική θεραπεία πριν και μετά το
χειρουργικό καθαρισμό, με στόχο τη βελτίωση των
συνθηκών του χειρουργικού πεδίου.31

Δαψόνη
Η δαψόνη χρησιμοποιείται όπως και σε άλλες
φλεγμονώδεις δερματοπάθειες λόγω της αντιβακτηριακής και αντιφλεγμονώδους, ανοσοτροποιητικής
δράσης.
Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση των συστηματικών
θεραπειών για τη ΔΙ ο Blok & συν. συγκέντρωσαν 3 μελέτες σε 34 ασθενείς που έλαβαν δαψόνη σε δοσολογία 25-100 mg x 1 (Πίνακας 5). Από τα αποτελέσματά
τους παρατηρήθηκε στο 35% σημαντική ανταπόκριση,
στο 21% μέτρια ανταπόκριση και στο 44% καμία ανταπόκριση. Μετά τη διακοπή της θεραπείας παρατηρήθηκε ταχεία υποτροπή σε όλους τους ασθενείς.60

Ψευδάργυρος
Το 2007, οι Brocard & συν. Πραγματοποίησαν
μια μελέτη σε 22 ασθενείς με ΔΙ σταδίου I/II, στους
οποίους χορηγήθηκε 90 mg/ημέρα γλυκονικός ψευδάργυρος. Οι 14 ασθενείς παρουσίασαν μερική και
οι 8 πλήρη ύφεση. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
του φαρμάκου περιλαμβάνουν γαστρεντερικές διαταραχές.32

Ορμονική θεραπεία
Η χρήση των ορμονών ως θεραπεία της ΔΙ σε γυναίκες βασίστηκε στην παρατήρηση έξαρσης της νόσου πριν την έμμηνο ρύση, την συχνή εμφάνισή μετά την εμμηναρχή, τη βελτίωση κατά τη διάρκεια της
κύησης και την επικράτηση στις γυναίκες.
Έχουν χρησιμοποιηθεί σκευάσματα με αντιανδρογόνο δράση όπως η οξική κυπροτερόνη, η φιναστερίδη, η δουταστερίδη, η σπιρονολακτόνη και αντισυλληπτικά χάπια όπως ο συνδυασμός αιθινυλοιστραδιόλης/δροσπιρενόνης για τις γυναίκες ασθενείς με ΔΙ.
Έχει αναφερθεί πως η αγωγή με αιθινυλ-οιστραδιόλη και οξική κυπροτερόνη, αλλά σε υψηλές δόσεις των 100 mg/ημέρα, υπήρξε αποτελεσματική ως
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θεραπεία της ΔΙ, αλλά σε δόση οξικής κυπροτερόνης
των 50 mg/ημέρα αναφέρεται υποτροπή.32,33
Σε μια τυχαιοποιημένη διπλή, τυφλή μελέτη
πραγματοποιήθηκε σύγκριση– οιστραδιόλης/οξικής
κυπροτερόνης 50 mgμε αιθυνιλ – οιστραδιόλη/νοργεστρέλη 500 μg. Και με τα δύο θεραπευτικά σχήματα παρατηρήθηκε βελτίωση της νόσου, ενώ δεν
υπήρξε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Επτά από
τις 24 γυναίκες ασθενείς παρέμειναν χωρίς βλάβες
για 18 μήνες.33
Μια αναδρομική μελέτη σε 64 γυναίκες ασθενείς
με ΔΙ διαπιστώνει θεραπευτικό όφελος των αντι–ανδρογόνων έναντι των αντιβιοτικών (βελτίωση 55% vs
26%) (P<0,04).34
H θεραπεία με φιναστερίδη έχει μελετηθεί σε μικρό αριθμό ασθενών. Το 2005, οι Joseph και συν.
μετά από καθημερινή χορήγηση φιναστερίδης 5 mg
σε 7 ασθενείς (5 γυναίκες και 2 άνδρες) με ΔΙ διαπιστώθηκε ότι μετά από 8 μήνες - 2 έτη θεραπείας, 6
ασθενείς βελτιώθηκαν σημαντικά με πλήρη ύφεση
σε 3 από αυτούς.35 Ωστόσο 2 άνδρες ασθενείς παρουσίασαν γυναικομαστία. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες της φιναστερίδης περιλαμβάνονται επίσης η
μείωση της libido ή η στυτική δυσλειτουργία.

Βιολογικοί παράγοντες
Με βάση μελέτες που εμπλέκουν διαταραχές του
ανοσιακού μηχανισμού στην παθογένεια της ΔΙ,

Åéêüíá 5 - Κεντρικός ρόλος του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-alpha) στη
φλεγμονή.
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έχουν χρησιμοποιηθεί οι βιολογικοί παράγοντες
έναντι του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (tumor
necrosis factor alpha, TNF-α) στη θεραπεία της ΔΙ,
ως θεραπεία εκτός έγκρισης (off label).37,38
Ο TNF-α αποτελεί μια σημαντική προφλεγμονώδη κυτταροκίνη που παράγεται από πολλά ανοσοδραστικά κύτταρα όπως μακροφάγα, μονοκύτταρα,
λεμφοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα και ουδετερόφιλα, αλλά και ιστικά κύτταρα όπως κερατινοκύτταρα.
Προάγει τη φλεγμονή μέσω απελευθέρωσης προφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως η ιντερλευκίνη 1,
6, 8 (IL-1, IL-6 και IL-8) αλλά και μέσω της αυξημένης έκφρασης μορίων προσκόλλησης των ενδοθηλιακών κυττάρων, που οδηγεί σε εξαγγείωση των λευκοκυττάρων (Εικόνα 5).36
Η αναστολή του TNF-α μπορεί να επηρεάσει την
εξέλιξη μιας ευρείας ποικιλίας φλεγμονωδών παθήσεων (Εικόνα 5). Οι anti-TNF-α παράγοντες (etanercept, infliximab και adalimumab) (Πίνακας 4) έχουν
χρησιμοποιηθεί εκτός έγκρισης (offlabel) για την θεραπεία φλεγμονωδών δερματοπαθειών όπως η ΔΙ.
Η αρχική χορήγηση βιολογικών παραγόντων στη
θεραπεία της ΔΙ προέρχεται από παλιότερες αναφορές ασθενών με ΔΙ, οι οποίοι έπασχαν ταυτόχρονα
από νόσο του Crohn. Εκτός από την επιδημιολογική
συσχέτιση, έχει δειχθεί και νοσολογική αναλογία
ανάμεσα στην ΔΙ και τη νόσο του Crohn με το σχηματισμό κοκκιωματωδών φλεγμονωδών εστιών και
συριγγίων στο δέρμα και στον εντερικό σωλήνα αντί-
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Anti-TNF-α βιολογικοί παράγοντες

Δομή

Σύνδεση
συμπληρώματος

Λύση
κυττάρων

Χορήγηση

Δόση

Εγκεκριμένες
ενδείξεις

Adalimumab

Ανασυνδυασμένο
Ανθρώπινο
TNF-α μονοκλωνικό αντίσωμα

Ναι

Ναι

Υποδόρια

40 mg/2
εβδομάδες

Ψωρίαση, Ψωριασική αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα
Ιδιοπαθής νεανική πολυαρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, Ελκώδης κολίτιδα,
Νόσος Crohn

Etanercept

Πρωτεΐνη σύντηξης Όχι
(TNF υποδοχέας,
FcIgG1)

Όχι

Υποδόρια

25mg x 2/
εβδομάδα

Ψωρίαση, Ψωριασική αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα
Ιδιοπαθής νεανική πολυαρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

Infliximab

Χιμαιρικό,
TNF-α
μονοκλωνικό
αντίσωμα

Ναι

Ενδοφλέβια

3-5 mg/
kg/4-8
εβδομάδες

Ψωρίαση, Ψωριασική
αρθρίτιδα, Ρευματοειδής
αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική
σπονδυλίτιδα, Ελκώδης κολίτιδα, Νόσος Crohn

Ναι

SC: subcutaneous-υποδόρια, IV: intravenous-ενδοφλέβια

στοιχα.39,40 Δεδομένης λοιπόν της ευνοϊκής επίδρασης των anti-TNF-απαραγόντων σε ασθενείς με νόσο
Crohn, θεωρήθηκε ότι η θεραπεία με anti-TNF-α παράγοντες θα μπορούσε να ωφελήσει τους ασθενείς
που έπασχαν από ΔΙ.41
Ο TNF-α ανευρίσκεται στη βασική στιβάδα της
επιδερμίδας, στους ιδρωτοποιούς αδένες και στα τριχοθυλάκια. Αυξημένες συγκεντρώσεις του TNF-α
έχουν βρεθεί στον ορό και στις φλεγμονώδεις βλάβες ασθενών με ΔΙ.44,45
Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η παρουσία του πολυμορφισμών του γονιδίου του TNF-α, σχετίζεται με
αυξημένη συχνότητα εμφάνισης, βαρύτητας και υποτροπών της νόσου, καθώς και με την ανταπόκριση
στην anti-TNF-α θεραπεία.44

Infliximab
Το infliximab είναι ένα χιμαιρικό ανθρώπινο
IgG1 αντίσωμα έναντι του TNF-a, αποτελούμενο από
το Fc τμήμα της ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης IgG, το
οποίο συνδέεται με διαλυτό και μεμβρανικό TNF-a,
εμποδίζοντας την σύνδεσή του με τον υποδοχέα του.
Βασικής σημασίας είναι η ιδιότητά του να ενεργοποιεί το συμπλήρωμα και να προκαλεί λύση των κυττάρων που εκφράζουν TNF στην επιφάνειά τους.

Το infliximab έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της
νόσου του Crohn, της ελκώδους κολίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της ψωριασικής αρθρίτιδας,
της ψωρίασης και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας. Για την ψωρίαση η συνιστώμενη δόση είναι 5
mg/kg τις εβδομάδες 0, 2 και 6 και εν συνεχεία κάθε 8 εβδομάδες ως θεραπεία συντήρησης (Πίνακας
4).
Το infliximab έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία
εκτός έγκρισης (offlabel) για τη ΔΙ με ποικιλία αποτελεσμάτων.45-48
Σε μια μελέτη του 2008 σε 10 ασθενείς χορηγήθηκαν 3 εγχύσεις infliximab 5 mg/kg. Όλοι οι ασθενείς βελτιώθηκαν σε 2-6 εβδομάδες, ενώ 7 ασθενείς
παρουσίασαν υποτροπή σε 8,5 μήνες.47
Το 2010 ο Grant& συν. πραγματοποίησαν την
πρώτη προοπτική διπλή-τυφλή μελέτη διάρκειας 8
εβδομάδων σε 38 ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ΔΙ
όπου χορηγήθηκαν 3 εγχύσεις infliximab των 5
mg/kg τις εβδομάδες 0, 2 και 6. Στο 60% παρατηρήθηκε μείωση του δείκτη βαρύτητας της νόσου με
σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής και του πόνου.45
Η θεραπεία με infliximab σε 10 ασθενείς για 49
εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα μετά από 37 εβδομάδες θεραπείας να παρατηρηθεί υποτροπή στο 50%.
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Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.46
Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση των συστηματικών
θεραπειών για τη ΔΙ ο Blok & συν. συγκέντρωσαν 42
μελέτες σε 147 ασθενείς που έλαβαν infliximab σε
δόση 5 mg/kg τις εβδομάδες 0, 2 και 6 και εν συνεχεία κάθε 6-8 εβδομάδες ως θεραπεία συντήρησης
(Πίνακας 5). Από τα αποτελέσματά τους παρατηρήθηκε στο 50% σημαντική ανταπόκριση, στο 39% μέτρια ανταπόκριση και στο 11% καμία ανταπόκριση.
Η πλειοψηφία των ασθενών παρουσίασε υποτροπή
σε 1 έτος.60

Adalimumab
To adalimumab είναι ένα ανθρώπινο ανασυνδυασμένο IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του ανθρώπινου TNF-a. Συνδέεται με τον διαλυτό και τον μεμβρανικό TNF-a, προκαλώντας απόπτωση των κυττάρων που εκφράζουν στην επιφάνειά τους TNF. Ενεργοποιεί το συμπλήρωμα και προκαλεί λύση των κυττάρων που εκφράζουν στην επιφάνειά τους TNF-a.
Το adalimumab έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της ιδιοπαθούς νεανικής
πολυαρθρίτιδας, της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας,
της ψωρίασης, και της ψωριασικής αρθρίτιδας, της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του Crohn. Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 80 mg υποδορίως και η
συνιστώμενη δόση συντήρησης είναι 40 mg υποδορίως την εβδομάδα 1 (7 ημέρες μετά την αρχική δόση) και εν συνεχεία 40 mg κάθε δύο εβδομάδες.
Το adalimumab έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία εκτός έγκρισης (offlabel) για τη ΔΙ, με ποικιλία
αποτελεσμάτων.
Σε μια μελέτη 6 ασθενών που έλαβαν adalimumab 40 mgκάθε 2 εβδομάδες, παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των προσβληθέντων περιοχών, των
οζιδίων και των συριγγίων σε 1 μήνα, βελτίωση του
δείκτη ποιότητας ζωής και διατήρηση του αποτελέσματος για 21,5 μήνες.52
Ο Arenbergerova & συν. ανακοίνωσαν τη χρήση
adalimumab σε 8 ασθενείς. Μετά από ένα έτος θεραπείας με το καθιερωμένο δοσολογικό σχήμα, παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των φλεγμονωδών
οζιδίων, αποστημάτων, συριγγίων, λευκοκυττάρων
και μείωση της τιμής της c-αντιδρώσας πρωτεΐνης
(CRP) σε όλους τους ασθενείς εντός 4-6 εβδομάδων,
ενώ 3 ασθενείς διατήρησαν το αποτέλεσμα για 1
έτος.53
Σε μια διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη, χορηγήθηκε adalimumab σε αρχική δόση 80 mg ακο-

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

λουθούμενη από 40 mg κάθε δεύτερη εβδομάδα για
12 εβδομάδες. Από τους 21 ασθενείς, οι 15 έλαβαν
adalimumab και οι 6 εικονικό φάρμακο. Μετά από 6
εβδομάδες παρατηρήθηκε σημαντική κλινική βελτίωση με μείωση του Sartorius score και μείωση του
άλγους.49
Μελέτη Φάσης ΙΙ 52 εβδομάδων διεξήχθη σε 154
ασθενείς ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα
και η ασφάλεια του adalimumab σε μέτρια έως σοβαρή ΔΙ. Την εβδομάδα 16 παρατηρήθηκε στο εβδομαδιαίο σχήμα 13,7% κλινική ανταπόκριση έναντι
3,9% του εικονικού φαρμάκου (P= 0,025). Παρατηρήθηκε μείωση του πόνου και βελτίωση των αντικειμενικών ευρημάτων της νόσου (αποστήματα, οζίδια,
συρίγγια).50
Σε ανοικτή προοπτική μελέτη χορηγήθηκε σε 15
ασθενείς adalimumab σε αρχική δόση 80 mg ακολουθούμενη από 40 mg κάθε εβδομάδα για 24
εβδομάδες. Την 24η εβδομάδα διαπιστώθηκε σημαντική κλινική βελτίωση (Sartoriusscore), του πόνου και του δείκτη ποιότητας ζωής. Υποτροπή έλαβε
χώρα 11 εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας.51
Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση των συστηματικών
θεραπειών για τη ΔΙ ο Blok & συν. συγκέντρωσαν 15
μελέτες σε 68 ασθενείς που έλαβαν adalimumab σε
δόση 40-80 mg κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη
εβδομάδα (Πίνακας 5). Από τα αποτελέσματά τους
παρατηρήθηκε στο 44% σημαντική ανταπόκριση,
δηλαδή μείωση του Sartorius Score >50% και βελτίωση της ποιότητας ζωής >50%, στο 35% μέτρια
ανταπόκριση, δηλαδή μείωση του Sartorius Score
<50% και στο 21% χωρίς ανταπόκριση. Υποτροπή
παρατηρήθηκε στο 66% των ασθενών σε 3-10 μήνες
μετά τη διακοπή της θεραπείας.60
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη πολυκεντρικές μελέτες φάσης ΙΙΙ για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του adalimumab
στη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ΔΙ.

Etanercept
Το etanercept είναι μια πρωτεΐνη σύντηξης, που
αποτελείται από το p75 εξωκυττάριο τμήμα του ανθρώπινου TNF υποδοχέα σε σύντηξη με το Fc τμήμα
της ανθρώπινης IgG1. Δεσμεύει τον διαλυτό TNF και
τον καθιστά βιολογικά ανενεργό. Δεν προκαλεί ενεργοποίηση του συμπληρώματος ή λύση των Τ-κυττάρων invitro και επομένως δεν καταστρέφει τα ανοσολογικά κύτταρα αλλά απενεργοποιεί το τελικό τους
προϊόν, τον TNF. Επίσης έχει χαμηλή αντιγονικότητα.
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Συστηματικές θεραπείες ΔΙ: Δημοσιευμένα στοιχεία αποτελεσματικότητας βάσει συστηματικής ανασκόπησης64
Βιολογικοί
παράγοντες

Μελέτες/Αριθμός
ασθενών

Adalimumab

Διάρκεια
θεραπείας
15/68
<6 μήνες σε 6 μελέτες

Ανταπόκριση % (n)
>1 έτος σε 3 μελέτες
44% (30) σημαντική ανταπόκριση
35% (24) μέτρια ανταπόκριση
21% (14) καμία ανταπόκριση

Υποτροπή στο 66% ασθενών
μετά 3-10 μήνες
Etanercept

9/54

>1 έτος σε 4 μελέτες

39% (21) σημαντική ανταπόκριση
17% (9) μέτρια ανταπόκριση
44% (24) καμία ανταπόκριση

42/147

> 1 έτος σε 9 μελέτες
6 μήνες σε 2 μελέτες
3 μήνες σε 2 μελέτες

50% (74) σημαντική ανταπόκριση
39% (57) μέτρια ανταπόκριση
11% (16) καμία ανταπόκριση

2/4

3 ασθενείς για τουλάχιστον 6 μήνες

50% (2) σημαντική ανταπόκριση
25% (1) μέτρια ανταπόκριση
25% (1) καμία ανταπόκριση

6/22

3-39 μήνες

73% (16) σημαντική ανταπόκριση
23% (5) μέτρια ανταπόκριση
5% (1) καμία ανταπόκριση

7/147

4-12μήνες

18% (32) σημαντική ανταπόκριση
17% (30) μέτρια ανταπόκριση
64% (112) καμία ανταπόκριση

3/34

0,5-48 μήνες

35% (12) σημαντική ανταπόκριση
21% (7) μέτρια ανταπόκριση
44% (15) καμία ανταπόκριση

1/8

4 μήνες

25% (2) μέτρια ανταπόκριση
75% (6) καμία ανταπόκριση

Υποτροπή στο 60%
μετά 2 μήνες
Infliximab

Υποτροπή στην πλειοψηφία
μετά 1 έτος
Ustekinumab

Υποτροπή στον 1ο ασθενή μετά
από 6 μήνες και στον 2ο
ασθενή 2 εβδομάδες πριν την
χορήγηση της δόσης
Ρετινοειδή
Ασιτρετίνη

Υποτροπή μετά 6 μήνες 35%,
> 1 έτος 47%
Ισοτρετινοΐνη

Υποτροπή στο 12% μετά 2 μήνες
Λοιπές θεραπείες
Δαψόνη

Ταχεία υποτροπή μετά
τη διακοπή
Κολχικίνη

Το etanercept έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της ιδιοπαθούς νεανικής
πολυαρθρίτιδας, της ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας. Η

συνιστώμενη αρχική δοσολογία είναι 25 mg ή 50
mg μία φορά την εβδομάδα υποδορίως, ωστόσο
υπάρχουν μελέτες χορήγησης 2 φορές την εβδομάδα.
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Το etanercept έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία
εκτός έγκρισης (offlabel) για τη ΔΙ, με ποικιλία αποτελεσμάτων.54-58
Σε ανοιχτή προοπτική μελέτη φάσης ΙΙ 10 ασθενών, οι οποίοι έλαβαν etanercept 50 mg υποδόρια 1
φορά την εβδομάδα για 12 εβδομάδες, παρουσιάστηκε ευνοϊκή ανταπόκριση σε 5 ασθενείς, όπως μείωση του άλγους και του πυώδους εξιδρώματος. Έξι
ασθενείς παρουσίασαν >50% μείωση του Sartorius
score. Στο 1/3 των ασθενών παρατηρήθηκε ύφεση
της νόσου κατά την μακροχρόνια παρακολούθηση
(για 24-144 εβδομάδες), ενώ 7 ασθενείς χρειάστηκε
να λάβουν δεύτερο κύκλο θεραπείας.57
Μελέτη 4 ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε
etanercept 25 mg υποδόρια 2 φορές την εβδομάδα,
έδειξε ότι παρουσίασαν σημαντική βελτίωση του δείκτη ποιότητας ζωής.58
Οι Adamsκαι συν. σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη 20 ασθενών, όπου χορηγήθηκε etanercept 50
mg υποδόρια 2 φορές την εβδομάδα, δεν παρατήρησαν στατιστικά σημαντικά κλινική βελτίωση
(P>0,05).54
Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση των συστηματικών
θεραπειών για τη ΔΙ ο Blok & συν. συγκέντρωσαν 9
μελέτες σε 54 ασθενείς που έλαβαν etanercept σε
δόση 25-50 mg 1 ή 2 φορές την εβδομάδα (Πίνακας
5). Από τα αποτελέσματά τους παρατηρήθηκε στο
39% σημαντική ανταπόκριση, στο 17% μέτρια ανταπόκριση και στο 44% καμία ανταπόκριση. Υποτροπή
παρατηρήθηκε στο 60% των ασθενών 2 μήνες μετά
τη διακοπή της θεραπείας.60

Ustekinumab
Το ustekinumab είναι πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1K αντίσωμα έναντι των IL-12 και IL-23.
Συνδέεται σε μια κοινή πρωτεϊνική υποομάδα για
τις ιντερλευκίνες IL-12 και IL-23, την p40, αναστέλλοντας τη δραστικότητά τους και εμποδίζοντας αυτές
τις κυτταροκίνες να συνδεθούν με τους υποδοχείς
τους στην επιφάνεια των ανοσοκυττάρων και να ενεργοποιήσουν τα Τ-κύτταρα.
Το ustekinumab έχει εγκριθεί για τη θεραπεία
της ψωρίασης και της ψωριασικής αρθρίτιδας. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι μια αρχική δόση των 45
mg υποδορίως σε ασθενείς με σωματικό βάρος μικρότερο από 100 kg και σε ασθενείς με σωματικό
βάρος μεγαλύτερο από 100 kg η δόση είναι 90 mg,
την εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από μία δόση των
45 mg την εβδομάδα 4 και εν συνεχεία κάθε 12
εβδομάδες.
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Το ustekinumab έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία εκτός έγκρισης (offlabel) για τη ΔΙ σε μικρό
αριθμό ασθενών.
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η IL-12 και IL-23
που παράγονται από τα δενδριτικά κύτταρα είναι
κυτταροκίνες που εμπλέκονται στη διαδικασία της
ΔΙ.59 Διαπιστώθηκε ότι η IL-12 και IL-23 παρουσιάζουν αυξημένη έκφραση από τα μακροφάγα στις
φλεγμαίνουσες βλάβες της ΔΙ.
Υπάρχουν μόνο 2 μελέτες σε 4 ασθενείς που έλαβαν ustekinumab σε δοσολογία 45 mg τις εβδομάδες 0, 4 και 12, ακολουθούμενη κάθε 3 μήνες στον
1 ασθενή και κάθε 2 μήνες στους 3 ασθενείς (Πίνακας 5). Παρατηρήθηκε στο 50% σημαντική ανταπόκριση, στο 25% μέτρια ανταπόκριση και στο 25%
καμία ανταπόκριση. Υποτροπή παρατηρήθηκε στον
1ο ασθενή μετά από 6 μήνες και στον 2ο ασθενή 2
εβδομάδες πριν τη χορήγηση της προγραμματισμένης δόσης.60

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ΔΙ είναι μια υποτροπιάζουσα, δυσίατη φλεγμονώδης νόσος, η οποία προσβάλλει τις πλούσιες σε
αποκρινείς αδένες, μεγάλες πτυχές. Το πρωτογενές
παθογενετικό συμβάν είναι η απόφραξη του πόρου
του τριχικού θυλάκου από κεράτινα βύσματα και
επακολουθεί η φλεγμονή που οδηγεί στην εμφάνιση
της κλινικής εικόνας.
Στον Πίνακα 5 συνοψίζονται οι συστηματικές θεραπείες της ΔΙ. Στις ήπιες μορφές εφαρμόζονται κυρίως φαρμακολογικές θεραπείες π.χ. αντιμικροβιακά, ενώ στις βαρύτερες ή μη ανταποκρινόμενες μορφές εφαρμόζονται κυρίως βιολογικές θεραπείες ή
χειρουργικές παρεμβάσεις.
Οι συνδυασμοί αντιβιοτικών, όπως κλινδαμυκίνη
- ριφαμπικίνη, φαίνεται να είναι αποτελεσματικοί σε
μέτρια ΔΙ.
Οι βιολογικοί παράγοντες (infliximab, adalimumab, etanercept, ustekinumab) διερευνώνται για την
αποτελεσματικότητά τους στη σοβαρή υποτροπιάζουσα ΔΙ.60-66 Σύμφωνα με συστηματική ανασκόπηση των υπαρχουσών μελετών των συστηματικών ανοσοκατασταλτικών θεραπειών και των ρετινοειδών για
τη ΔΙ, (65 μελέτες, από τις οποίες οι 4 τυχαιοποιημένες, σε 459 ασθενείς) μια καλή ανταπόκριση παρατηρήθηκε στο 82% με infliximab, στο 76% με
adalimumab και στο 68% με etanercept.64 Οι συγγραφείς κατέληξαν πως το adalimumab και το infliximab φαίνεται πως αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά
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ανοσοκατασταλτικά φάρμακα στη θεραπεία της ΔΙ,
ενώ η ασιτρετίνη αποτελεί αξιόλογη θεραπευτική
επιλογή σε άνδρες ή μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.60
Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν μια πολλά
υποσχόμενη θεραπεία ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις
ασθενών με ανθεκτική σε κλασικές θεραπείες νόσο,
ωστόσο αποτελούν προς το παρόν μια θεραπεία
εκτός έγκρισης (offlabel) με οικονομικό κόστος και
περιορισμό στη συνταγογράφηση για τη ΔΙ. Είναι
απαραίτητη η ύπαρξη τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων
κλινικών μελετών που να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των βιολογικών παραγόντων για τη ΔΙ, ώστε να υπάρξει η έγκρισή τους και η
ασφαλιστική κάλυψη του κόστους θεραπείας.
Η ΔΙ αποτελεί αντικείμενο μελέτης από πλευράς
παθογένειας και πρόκληση όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπισή της. Καθώς όλο και περισσότερα
γίνονται γνωστά για την παθογένεια της διαπυητικής
ιδρωταδενίτιδας και για το ρόλο των κυτταροκινών
TNF-α, IL-1, IL-12, IL-23, αναμένεται η θεραπευτική
μας φαρέτρα να διευρυνθεί περισσότερο, επιτρέποντας τον καλύτερο έλεγχο της νόσου με καλό προφίλ
ασφάλειας, προς όφελος των ασθενών με ΔΙ.
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Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Τριγώνη Α.
Δελλή Φ-Σ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Δερματολογική Κλινική ΝΑΔΝΘ. Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––
Ασθενής ηλικίας 21 ετών εμφάνησε προ διμήνου
θυλακικές βλατίδες στο άνω τμήμα του κορμού και

Åéêüíα 1
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στις ρίζες των άνω άκρων, ελαφρά κνησμώδεις (Εικόνες 1, 2).
Η ιστολογική εικόνα βιοψίας από βλάβη κορμού
έδειξε χαρακτηριστική εικόνα (Εικόνες 3, 4).

Åéêüíα 2
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Θυλακίτιδα από πιτυρόσπορο
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πρόκειται για μια χρόνια νόσο χαρακτηριζόμενη
από εξαιρετικά, συνήθως, κνησμώδεις βλατίδες και
φλύκταινες με περιθυλακικό ερύθημα που οφείλεται
σε ζυμομύκητες του γένους Pityrosporum (P. orbiculare και P. ovale) γνωστός ως Malassezia furfur.1
Ο M. furfur είναι λιπόφιλος, σαπροφυτικός, αναπαραγόμενος δια εκβλαστήσεως, μονοπολικός διμορφικός Gram+, με διπλό τοίχωμα, ωοειδής προς
σφαιρικός ζυμομύκητας. Αποτελεί μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρώπινου δέρματος.
Οι ζυμομύκητες Malassezia χρειάζονται ελεύθερα λιπαρά οξέα για να επιβιώσουν. Υδρολύουν τριγλυκερίδια μετατρέποντάς τα σε ελεύθερα λιπαρά
οξέα και δημιουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο λιπαρά
οξέα μεσαίων και μακρών αλύσων. Το αποτέλεσμα
αυτής της διεργασίας είναι η φλεγμονή.2
Ο μύκητας αυτός εντοπίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας υγιούς δέρματος με μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις του να ανιχνεύονται σε στήθος και
ράχη κορμού.3
Αυξημένη επίπτωση της νόσου εμφανίζεται σε
θερμά και υγρά κλίματα, ενώ προσβάλλονται συνήθως νεαροί ενήλικες.4
Η πιο συχνή εντόπιση των βλαβών είναι στο ανώτερο τμήμα του κορμού, ενώ περιστασιακά προσβάλλονται ο αυχένας, οι βραχίονες και σπανιότατα το
πρόσωπο.
Η συχνότητα εμφάνισης είναι ίση και στα δύο φύλα και οι βλάβες συνήθως συγχέονται με αυτές της
κοινής ακμής, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν κύστες
και φαγέσωρες, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν βλάβες
σμηγματορροϊκής δερματίτιδας.5
Τα αίτια καθώς και οι εκλυτικοί παράγοντες της
Θυλακίτιδας από πιτυρόσπορο, οι οποίοι ουσιαστικά
θα υποβοηθήσουν στη δημιουργία συνθηκών τέτοιων
ώστε να αναπτυχθούν οι ζυμομύκητες είναι: σακχαρώδης διαβήτης, Σ. Cushing, Ν. Hodkigin, HIV, εγκυμοσύνη, λήψη κορτικοστεροειδών και ανοσοκατασταλτικών από του στόματος, θερμά και υγρά κλίματα, συστηματική Καντιτίαση, κληρονομική προδιάθεση.6,7
Η διάγνωση της νόσου επιτυγχάνεται με λήψη
υλικού από τις βλάβες, το οποίο παρασκευάζεται με
τη χρήση καυστικού καλίου 10% ή με χρώση του
κυανού του μεθυλενίου.
Η καλλιέργεια πραγματοποιείται σπάνια και μόνο
με τη χρήση λιπών.

Η εξέταση υπό τη λυχνία του Wood δίνει μπλέ
και λευκό φθορισμό σε κλινικά ανέπαφους θυλάκους στην περιοχή των βλαβών.8,9
Στο ιστολογικό παρασκεύασμα, η βασική βλάβη
είναι η θυλακίτιδα. Το στόμιο του θυλάκου εμφανίζεται διευρυμένο και αποτελείται από κεράτινα έμβολα υπολείμματα κυττάρων και φλεγμονώδη κύτταρα. Περιθυλακικά εμφανίζεται μονοκυτταρική διήθηση και εναπόθεση βλεννίνης. Κάποιοι θύλακες εμφανίζονται κατεστραμμένοι, ενώ οι ζυμομύκητες παρατηρούνται στο κεντρικό και κατώτερο τμήμα του
θυλάκου. Ο μύκητας αποκαλύπτεται με χρώση PAS
και Grocott-Gomovi methenamine-silver staining.10
Η βιoψία βέβαια χρησιμοποιείται μόνο στη περίπτωση που οι βλάβες της θυλακίτιδας εντοπίζονται
σε περιοχές που δεν εμφανίζονται συχνά.
Από ανοσολογικής απόψεως, υψηλός τίτλος IgG
κυκλοφορούντων αντισωμάτων ανιχνεύεται στον ορό
των ασθενών που πάσχουν από Θυλακίτιδα από πιτυρόσπορο.11
Η κατανομή του εξανθήματος, η απουσία φαγεσώρων και κύστεων καθιστούν τη διάγνωση της νόσου εύκολη.
Η διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνει την κοινή ακμή, άλλες θυλακίτιδες (από ψευδομονάδα, από σταφυλόκοκκο, στρεπτόκοκκο, από πετρελαιοειδή, από
UVB), συστηματική Καντιτίαση, αντίδραση σε φάρμακα, ακμοειδές εξάνθημα στεροειδών κ.α.12
Η νόσος αντιμετωπίζεται με τοπική και από του στόματος λήψη αντιμυκητιασικών (συνήθως τοπικά κετοκοναζόλη σε σαμπουάν, τερμπιναφίνη σε κρέμα και από
του στόματος φλουκοναζόλη 100mg/ημερησίως).13,14
Παρόλα αυτά μπορεί συχνά να υποτροπιάσει για
αυτό και προτείνονται διάφορα προφυλακτικά θεραπευτικά σχήματα.
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1. Γενετικοί δείκτες που προσδιορίζουν τους
ασθενείς με ψωρίαση που θα ανταποκριθούν
στη θεραπεία με αναστολέα του TNF-α
Ένα πρώτο βήμα προς την εξατομικευμένη θεραπεία
της ψωρίασης.
Η θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης
άλλαξε δραματικά την τελευταία δεκαετία με την εισαγωγή των αναστολέων του παράγοντα νέκρωσης
του όγκου-α (TNF - α). Ωστόσο, αυτοί οι δείκτες είναι ακόμη πολύ ακριβοί και δεν είναι δυνατόν να
εφαρμοσθούν σε όλους τους ασθενείς.
Οι ερευνητές εξέτασαν εάν οι γενετικοί πολυμορφισμοί στην περιοχή του γονιδίου που προάγει
τον TNF-α και στα γονίδια IL12B/IL23R οδηγούν
στην εντόπιση ασθενών, οι οποίοι πιθανόν να ανταποκριθούν στη θεραπεία με αναστολέα του TNF-α.
Ο δείκτης βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI score)
υπολογίσθηκε τρεις φορές σε 109 ασθενείς με ψωρίαση: πριν από την έναρξη της θεραπείας με αντιTNF-α καθώς και 3 και 6 μήνες μετά το τέλος αυτής.
Στους 6 μήνες τα άτομα με φυσιολογικούς -238
και -1031 γονότυπους στην περιοχή του γονιδίου
που προάγει τον TNF-α ήταν πιο πιθανό να επιτύχουν βελτίωση και PASI75 από τους ασθενείς με πολυμορφισμούς σε ένα νουκλεοτίδιο (SNPs- single
nucleotide polymorphisms) σε αυτές τις θέσεις. Οι
ασθενείς με το -857CT ή -857TT γονότυπο είχαν
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σημαντικά περισσότερες πιθανότητες από εκείνους
με το -857CC γονότυπο για την επίτευξη του PASI75
(P = 0,006).
Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτούς που ανταποκρίθηκαν και σε αυτούς που δεν ανταποκρίθηκαν ήταν
ίδιες ανεξάρτητα από το φάρμακο που χορηγήθηκε
π.χ. etanercept, adalimumab, infliximab όταν η ανάλυση πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά. Η διαφορά στην
αποτελεσματικότητα ήταν στατιστικά σημαντική με τη
χορήγηση του infliximab. Μεταξύ των ασθενών που
έλαβαν αναστολέα του TNF-α, εκείνοι με το φυσιολογικό γονίδιο IL12B/IL23R είχαν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν PASI 90 από εκείνους με πολυμορφισμούς SNPs σε αυτή τη θέση.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)
Η θεραπεία της ψωρίασης είναι δυνατόν να βελτιστοποιηθεί, εφόσον οι προγνωστικοί δείκτες που
ανακαλύφθηκαν οδηγούν στην επιλογή ασθενών, οι
οποίοι θα ανταποκριθούν στη θεραπεία με αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης του όγκου, όπως οι
υποδοχείς των οιστρογόνων κατευθύνουν την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Αυτή η μελέτη είναι μια σημαντική πρώτη απόπειρα για την εντόπιση των πιθανών ασθενών που
θα ανταποκριθούν στη βιολογική θεραπεία. Παρά
το γεγονός ότι οι γενετικές διαφορές που αξιολογούνται στο άρθρο δεν έχουν επαρκή ευαισθησία ή
ειδικότητα για κλινική εφαρμογή, είναι μια σημαν-
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τική αρχή. Το μέλλον θα φέρει πιθανότατα περισσότερες μελέτες αυτού του είδους για τη διερεύνηση και εφαρμογή της εξατομικευμένης θεραπείας
στην ψωρίαση.
Gallo E, et al. The relationship between tumour necrosis
factor (TNF)-α promoter and IL12B/IL-23R genes polymorphisms and the efficacy of anti-TNF-α therapy in psoriasis: a case-control study. Br J Dermatol. 2013; 169(4):
819-29.

2. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της
ΝΒ-UVB, Broadband UVB και PUVA στη
θεραπεία της ψωρίασης
Η ανασκόπηση αυτή παρέχει σημαντικές
πληροφορίες για την επιλογή της κατάλληλης
φωτοθεραπείας.
Η φωτοθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της ψωρίασης για περισσότερα από 80 χρόνια.
Τρία από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είδη της
φωτοθεραπείας είναι η ευρέως φάσματος υπεριώδη
ακτινοβολία Β (BB-UVB, 290-320 nm), η στενού φάσματος UVB (ΝΒ-UVB, 311-313 nm) και η φωτοχημειοθεραπεία με τη χρήση ψωραλενίων και υπεριωδών ακτινών Α (PUVA 320-400 nm). Αυτή η ανασκόπηση από συγγραφείς του Cochrane αξιολόγησε τη
σχετική βιβλιογραφία και συνέκρινε την αποτελεσματικότητα των τριών μεθόδων φωτοθεραπείας. Τα
κριτήρια ένταξης στη μελέτη πληρούσαν 13 τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες, οι οποίες συνέκριναν ένα είδος φωτοθεραπείας με ένα άλλο. Με τις
προϋποθέσεις που εφαρμόζονται τελευταίως, η μεθοδολογική ποιότητα των μελετών αυτών παρουσίαζε διαφορές.
Σε τρεις μελέτες στη χρόνια κατά πλάκας ψωρίαση, τα ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία (ποσοστό των συμμετεχόντων ασθενών που επέτυχαν PASI
75 ή συνολική κάθαρση των βλαβών) με την PUVA
με συστηματική χορήγηση ψωραλενίων ήταν, είτε
ισοδύναμα (1 μελέτη) ή ανώτερα (2 μελέτες), από τα
αντίστοιχα ποσοστά που επετεύχθησαν με τη NBUVB. Ωστόσο, ο χρόνος μέχρι την κάθαρση των βλαβών, ο δείκτης ποιότητας ζωής (DLQI), ο αριθμός
των συνεδριών μέχρι την κάθαρση, και ο βαθμός της
κάθαρσης που διαρκούσε επί τουλάχιστον 6 μήνες
ήταν ανώτερα με την PUVA. Στις τρεις μελέτες που
συνέκριναν τη NB-UVB με την PUVA με τοπική
εφαρμογή ψωραλενίων δεν υπήρχε διαφορά στο ποσοστό κάθαρσης.

Σε αντίθεση με τη γενικώς επικρατούσα άποψη, η
NB-UVB αποδείχθηκε ότι είναι εξίσου αποτελεσματική στη θεραπεία της ψωρίασης παλαμών-πελμάτων
με την τοπική PUVA. Επίσης, έκπληξη αποτέλεσε η
διαπίστωση ότι η ΝΒ-UVB σε συνδυασμό με τη συστηματική χορήγηση ρετινοειδών ήταν ισοδύναμη
με την Re-PUVA στην επίτευξη κάθαρσης των βλαβών σε δύο μελέτες (σύνολο ατόμων: 105) που αξιολογήθηκαν.
Συγκρίνοντας επίσης την BB-UVB με την NB-UVB
στη χρόνια κατά πλάκας ψωρίαση ή σε ψωρίαση διαφόρων τύπων αποκαλύπτονται ποικίλα αποτελέσματα: Μία μελέτη έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία σημαντική διαφορά στο βαθμό κάθαρσης μεταξύ των δύο,
και μία άλλη μελέτη κατέληξε σε μεγαλύτερη μείωση
του δείκτη PASI με NB-UVB.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)
Παρά τη μακροχρόνια χρήση της φωτοθεραπείας,
λίγες συστηματικές και συγκριτικές μελέτες έχουν
πραγματοποιηθεί για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των διαφόρων μορφών
φωτοθεραπείας στη μέτρια και σοβαρή ψωρίαση. Η
ποιότητα των δεδομένων των διαφόρων ερευνών ποικίλει αρκετά, και τα συμπεράσματα πρέπει να ερμηνευθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Μελέτες που να συγκρίνουν την μακροπρόθεσμη ασφάλεια των θεραπειών αυτών δεν υπάρχουν.
Ωστόσο, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η PUVA έχει πολύ μεγαλύτερη καρκινογόνο
δράση από την BB-UVB ή την NB-UVB. Απαιτεί, επίσης, τη χορήγηση φωτοευαισθητοποιών χημικών ουσιών. Έτσι, όταν τίθεται ζήτημα επιλογής μεταξύ NBUVB και PUVA, η NB-UVB είναι ίσως η θεραπεία
εκλογής για τους περισσότερους ασθενείς.
Chen X, et al. Narrow-band ultraviolet B phototherapy
versus broad-band ultraviolet B or psoralen-ultraviolet A
photochemotherapy for psoriasis. Cochrane Database Syst
Rev. 2013;10:CD009481.

3. Η σπιρονολακτόνη μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης ροδοχρόου νόσου
Αυτή η ανάλυση σε μεγάλο δείγμα ασθενών που
λάμβαναν σπειρονολακτόνη κατέδειξε ότι αυτοί οι
ασθενείς είχαν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα
ποσοστά εμφάνισης ροδόχρου νόσου.
Η σπειρονολακτόνη είναι ένα διουρητικό φάρμα-
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κο με αντιανδρογόνο δράση. Η καθημερινή χορήγηση της σπειρονολακτόνης παρέχει μερική βελτίωση
σε ορισμένους ενήλικες ασθενείς με κοινή ακμή.
Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της σπειρονολακτόνης σχετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης ροδοχρόου ακμής, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια
μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη, χρησιμοποιώντας τη
βάση δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (General
Practice Research Database). Για καθεμία από τις
53.927 περιπτώσεις ροδόχρου ακμής έγινε τυχαία
αντιστοίχιση με έναν υγιή από την ομάδα ελέγχου
με βάση την ηλικία, το φύλο, τη κλινική πρακτική,
τον ημερολογιακό χρόνο και τα έτη του καταγεγραμμένου ιστορικού στη βάση δεδομένων. Τα αποτελέσματα προσαρμόσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τον
δείκτη μάζας σώματος και τη χρήση διουρητικών
(15,5% των ασθενών είχαν λάβει ένα διουρητικό).
Η χρήση των διουρητικών της αγκύλης και των
amilioride/triamterene έδειξε ότι δεν μειώθηκε ο
«κίνδυνος» εμφάνισης ροδόχρου ακμής. Η χρήση
όμως της σπιρονολακτόνης μείωσε τον κίνδυνο αυτόν (ο λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων μεταξύ
281 περιστατικών και 327 μαρτύρων ήταν 0,47, 95%
διάστημα εμπιστοσύνης 0,35-0,63). Μεταξύ των σημερινών ασθενών που λαμβάνουν σπειρονολακτόνη
χωρίς προηγούμενη διάγνωση δερματοπάθειας που
επηρεάζεται από τα ανδρογόνα, ο λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων για τη ροδόχρου ακμή ήταν
0,39 (95% CI, 0,27-0,64, αξιόπιστα ευρήματα και
στους άνδρες και στις γυναίκες). Τα αποτελέσματα
αυτά συνηγορούν στο ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν σπειρονολακτόνη έχουν λιγότερες πιθανότητες
να αναπτύξουν ροδόχρου νόσο κατά την περίοδο λήψης του φαρμάκου.

Σχόλιο (Mark V. Dahl, MD)
Η σπειρονολακτόνη είναι ένα συνθετικός ανταγωνιστής της αλδοστερόνης με αντιανδρογόνο δράση.
Επίσης, έχει παρατηρηθεί σε μερικούς ασθενείς με
ροδόχρου νόσο να έχουν ένα “φαινότυπο λιπαρού
προσώπου”. Η ελάττωση της διέγερσης των σμηγματογόνων αδένων μπορεί να αποτελεί ένα μηχανισμό
με τον οποίο η σπειρονολακτόνη επηρεάζει τη συχνότητα εμφάνισης της ροδόχροου ακμής. Στη συγκεκριμένη μελέτη οι ερευνητές απέκλεισαν τους
ασθενείς, στους οποίους το ρινόφυμα ήταν η μόνη
εκδήλωση της νόσου, επειδή το ρινόφυμα συνδέεται
με υπερπλασία των σμηγματογόνων αδένων και τη
σμηγματόρροια. Αν είχαν συμπεριληφθεί και αυτοί
οι ασθενείς, η αναλογία πιθανοτήτων μπορεί να
ήταν ακόμα μεγαλύτερη.
Άλλες δράσεις των ανδρογονικών υποδοχέων περιλαμβάνουν την καθυστερημένη επούλωση των
πληγών, τον αυξημένο σχηματισμό κολλαγόνου, ενισχύουν τη φλεγμονή και αναστέλλουν ορισμένες
ανοσοποιητικές λειτουργίες. Η σπειρονολακτόνη
όμως δεν είναι φάρμακο εγκεκριμένο από τον FDA
για τη θεραπεία της ροδοχρόου ακμής.
Συμπερασματικά λοιπόν με τη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε μόνο ο κίνδυνος εμφάνισης ροδοχρόου
νόσου και δεν αξιολογήθηκε η ικανότητα της σπειρονολακτόνης στην αντιμετώπιση και θεραπεία οποιουδήποτε υποτύπου της νόσου.
Spoendlin J et al. Spironolactone may reduce the risk of
incident rosacea. J Invest Dermatol 2013; 133:2480.
Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the
N Engl J Med. Oct 2013-, Jan 2014.
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Oδηγίες για τους Συγγραφείς
Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»:
http://www.syggros-hosp.gr. Επιλέγοντας το εικονίδιο του Περιοδικού, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για το περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας».
Author guidelines are available online at the site
of “Andreas Syggros” Hospital: http://www.syggros-hosp.gr. By clicking on the Journal’s Cover, detailed information for the Journal “Hellenic Dermato-Venerological Review” are available.

ÕðïâïëÞ άρθρων
Η υποβολή των άρθρων γίνεται:
• Ηλεκτρονικά: Κατερίνα Σεριώτη, e-mail: kathyseriotis@yahoo.com
• Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Για το περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Αθήνα
Η εργασία υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο, καθώς
και σε δισκέτα ή CD. Οι εικόνες και οι πίνακες υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα και μπορούν να είναι και
έγχρωμα. Στο πίσω μέρος των εικόνων να αναγράφεται ο
τίτλος της εργασίας. Τα χειρόγραφα των εργασιών που
δημοσιεύονται δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες
απόψεις, περίπου 3000-5000 λέξεων. Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις γραμμένες από έναν ή το πολύ
δύο συγγραφείς.

3. Ερευνητικές εργασίες
Κλινικές δοκιμές ή κλινικές παρατηρήσεις και πειραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό
πρωτόκολλο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη
μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτελέσματα. Να έχουν έκταση περίπου 3000 λέξεων.

4. Θεραπευτικές εργασίες
Πρόκειται για εργασίες πρωτότυπες ή ανασκοπήσεις με σκοπό να εξαχθούν θεραπευτικά αποτελέσματα.

5. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες
Πρόκειται για εργασίες οι οποίες αφορούν σε μικρό ή μεγάλο αριθμό ασθενών, όπου συνδυάζεται η
κλινική παρατήρηση και εμπειρία με την επιλεγμένη
εργαστηριακή διερεύνηση, προκειμένου να εξαχθούν
διαγνωστικά συμπεράσματα.

6. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
Γίνονται δεκτά άρθρα, εφόσον αφορούν σε νέα ή
πολύ σπάνια νοσήματα ή εφαρμόστηκαν νέα διαγνωστικά κριτήρια και έχει ακολουθηθεί νέα θεραπευτική μεθόδευση με ελεγμένο το αποτέλεσμα.

1. Άρθρα σύνταξης
7. Ιατρική επικαιρότητα και ειδικά άρθρα
Σύντομα άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα, που γράφονται με την προτροπή της Συντακτικής Επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύνταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες
περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.

Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων πάνω σε συγκεκριμένο θέμα (highlights). Συγγραφή μικρού αριθμού 3-4 σελίδων πάνω σε εξειδικευμένο
θέμα. Βραχείες ενημερωτικές δημοσιεύσεις.

2. Ανασκοπήσεις

8. Γενικά θέματα

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,
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Θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες της
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υγείας και δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες άρθρων του περιοδικού. Ιατροκοινωνικά θέματα και οικονομικές αναλύσεις που αφορούν στη Δημόσια
Υγεία.

9. Δερματοχειρουργική
Άρθρα τα οποία δίνουν έμφαση στη χειρουργική
σκοπιά της Δερματολογίας.

10. Γράμματα προς τη Σύνταξη
Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα,
πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις
για ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό
κλπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

11. Ιστοπαθολογία – Δερματολογία
Άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ιστολογική εικόνα των δερματοπαθειών.

12. Αυτο-αξιολόγηση γνώσεων
Είναι γνωστή η μέθοδος της αυτo-αξιολόγησης
και γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα (βλ. American Academy of Dermatology).

13. Επιλεγμένη βιβλιογραφική ενημέρωση
Αφορά στην καταχώρηση περιλήψεων άρθρων,
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή πραγματική χρησιμότητα για την ιατρική πράξη και προέρχονται από το διεθνή ιατρικό τύπο. Στόχος είναι η
ιατρική πληροφόρηση όσο το δυνατόν ευρύτερου
ιατρικού κοινού, που δεν έχει τη δυνατότητα προσπέλασης στο διεθνή ιατρικό τύπο. Πρότυπο: Exerpta Medica.

14. Βιβλιοκριτική
15. Διατριβές
16. Διεθνής ενημέρωση
Ορισμένα από τα τεύχη του περιοδικού μπορούν
να είναι μονοθεματικά και εκδίδονται από έναν ή
δύο προσκεκλημένους, από τη Συντακτική Επιτροπή
του περιοδικού, εκδότες (guest-editors), οι οποίοι
είναι υπεύθυνοι για τα τεύχη αυτά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση
γράφονται στη δημοτική. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα από τη μία πλευρά των σελίδων, με διπλό διάστημα σε λευκό χαρτί.
Περιλαμβάνουν τίτλο, περίληψη ελληνική και αγγλική, λέξεις ευρετηρίου στα ελληνικά και στα αγγλικά, δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, κείμενο, βιβλιογραφία, πίνακες και εικόνες.
Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων να
γράφεται ολόκληρο στην ονομαστική. Ακολουθεί η
κλινική, το ίδρυμα ή το εργαστήριο, από το οποίο
προέρχεται η εργασία, και η διεύθυνση, το τηλέφωνο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέος που είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία.
Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς αναθεωρούνται
συνεχώς και δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος κάθε
χρόνου.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων
Είναι ευθύνη των συγγραφέων να δηλώνουν την
παρουσία ή απουσία σύγκρουσης συμφερόντων στην
σελίδα τίτλου του άρθρου.

Προηγούμενη ταυτόχρονη δημοσίευση
Τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό θεωρείται ότι μπορούν να δημοσιευτούν, με την προϋπόθεση
ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευτεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε
άλλο περιοδικό. Δημοσιεύονται όμως τελικά αποτελέσματα εργασιών που δημοσιεύτηκαν ως πρόδρομες
ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρει στη συνοδευτική επιστολή αν η εργασία έχει
υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν
έχει –κατά οποιονδήποτε τρόπο – δημοσιευτεί μερικά
ή ολικά. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνυποβάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων αυτών, για να
εκτιμάται ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης.
Ό,τι δημοσιεύεται σε περιοδικό του εξωτερικού,
μπορεί να αναδημοσιευτεί με γραπτή έγκριση του
διευθυντή σύνταξης.

Περίληψη
Η περίληψη και στις δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) να περιλαμβάνει τα μηνύματα της εργασίας το
πολύ σε 200 λέξεις.
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Λέξεις – κλειδιά
3-6 λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Βιβλιογραφία
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο να
αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σειρά που εμφανίζονται. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο
αναγράφονται μόνο αυτές που εμφανίζονται στο κείμενο, ως εξής:
α. Περιοδικά. Γράφονται τα επώνυμα και τα αρχικά
των ονομάτων όλων των συγγραφέων, εφόσον είναι
μέχρι τρεις (για πάνω από τρεις να αναγράφεται η
ένδειξη και συν ή et al). Ακολουθεί ο τίτλος του άρθρου, το περιοδικό στην καθιερωμένη του συντομογραφία, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα του άρθρου, π.χ. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
Όταν πρόκειται για συμπλήρωμα, αναφέρεται
αμέσως μετά το έπος, π.χ. 1989; 28 (Suppl 1):
629-630.
β. Βιβλία. Γράφεται το επώνυμο και το αρχικό του
ονόματος του συγγραφέα/ων, ο τίτλος του βιβλίου, η έκδοση, ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης, το
έτος^ π.χ., Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et
al. Textbook of Dermatology. 4th ed. Oxford:
Blackwell Scientific Publications, 1986.
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Όταν αναφέρεται ένα κεφάλαιο από ένα βιβλίο,
γράφεται ως εξής: Επώνυμο, αρχικά ονόματος συγγραφέα, τίτλος κεφαλαίου. Στο /In: Συγγραφείς βιβλίου, τίτλος βιβλίου, τόπος έκδοσης, εκδότης, έτος,
σελίδες^ π.χ., Goltz R. Paget’s disease, mammary
and extra mammary. In: Chun AC, Edelson RL (eds)
Malignant tumors of the skin. London: Arnold,
1999: p 294-300.

Φωτογραφίες
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία.jpeg ή.tiff μορφή. Σε περίπτωση
που μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητα του ασθενούς θα πρέπει να αποστέλλεται φόρμα συγκατάθεσης φωτογραφιών. Οι λεζάντες των φωτογραφιών να
παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Συνοδευτική επιστολή παραχώρησης copyright
Όλα τα χειρόγραφα να συνοδεύονται από επιστολή που να υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την
αλληλογραφία συγγραφέα. Η συνοδευτική επιστολή
πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι τα χειρόγραφα
έχουν εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς, καθώς
και ότι ο συγγραφέας μεταβιβάζει το copyright της
εργασίας και των φωτογραφιών στη Σύνταξη του περιοδικού.

8_Layout 1 3/7/2014 3:15 μμ Page 64

8_Layout 1 3/7/2014 3:15 μμ Page 65

8_Layout 1 3/7/2014 3:15 μμ Page 66

8_Layout 1 3/7/2014 3:15 μμ Page 67

8_Layout 1 3/7/2014 3:15 μμ Page 68

teuxos1_2014_Layout 1 3/7/2014 3:29 μμ Page 1

ÅëëçíéêÞ Åðéèåþñçóç Äåñìáôïëïãßáò Áöñïäéóéïëïãßáò

Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

n Σύνδρομο χειρός-ποδός
n Ψωρίαση: Σημειώσεις
στη γενετική και την
παθογένεια της νόσου

C-M-Y-K GRAPHIC DESIGN STUDIO ΕΠΕ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 4-8, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

n Ψωρίαση: Μια νόσος με
πολλαπλές συνέπειες
στην ποιότητα ζωής των
ασθενών και το σύστημα
υγείας
n Εμβολιασμός για τη
λοίμωξη από τον ιό των
ανθρωπίνων θηλωμάτων
n Συστηματικές θεραπείες
για τη διαπυητική
ιδρωταδενίτιδα
ISSN 1105-3828

teuxos1_2014_Layout 1 3/7/2014 3:29 μμ Page 2

