
Γαγγραινώδεσ Πυόδερμα ςε 
Αςκενι με Ψωριαςικι Αρκρίτιδα  

Παρουςίαςθ: Γεώργιοσ Δεμιρτηόγλου  

χολιαςμόσ; Ευάγγελοσ Θεοδώρου 

 

 Ρευματολογικι Κλινικι 251 ΓΝΑ 



Παρουςίαςθ Περιςτατικοφ  

• 55 εηώλ, γπλαίθα  

• Μεηαβνιηθό ζύλδξνκν (δπζιηπηδαηκία, Α/Τ, ππέξβαξε, 

Γη2) 

• Φσξίαζε από ειηθίαο 22 εηώλ 

• Ιζηνξηθό DVT κεηά από ρ/θε επέκβαζε  

• Ab ACL(+) – LA I,II (+)  ΑΦ ππό αζελνθνπκαξόιε 

• Οδώδεο εξύζεκα θάησ άθξσλ  

• αθελεθηνκή ΑΡ 

• ύλδξνκν Cushing –κπνπάζεηα  

 



 Παρουςίαςθ Περιςτατικοφ  

• Θεξαπεία κε DMARDS (MTX, MTX+LEF, MTX+CsA) 

 

• Έλαξμε Infliximab (+MTX) (2005)  Αληαπόθξηζε 

 

• 2007 κεηαθόκηζε ζηε Λήκλν 

 

• ΙNF  Etanercept (2008) ιόγσ δύζθνιεο κεηαθίλεζεο 

 



Παρουςίαςθ Περιςτατικοφ  

• ΔΣΑΝ γηα 2 έηε  ζηαζεξή θιηληθή εηθόλα (ύυεση) 

• αθελεθηνκή (δηαθνπή ΔΣΑΝ)  έμαξζε ςσξίαζεο 

(Koebner?) 

• Δπαλέλαξμε ΔΣΑΝ  αλεπαξθέο απνηέιεζκα  (2010) 

• Δπαλαρνξήγεζε ΙNF  

• 5 ημέπερ μεηά ηην 2η έγσςζη  εμπύπεηο, λοίμυξη 

μαλακών μοπίυν, εξάνθημα κοπμού  

        - δηαθνκηδή ζηελ Αζήλα  

 



Παρουςίαςθ Περιςτατικοφ  

 
• Βηνςία δέξκαηνο  Οζώδερ επύθημα 

• Κοπηικοζηεποειδή Βειηίσζε 

 

• Έιεγρνο γηα θαξκαθεπηηθό ΔΛ (αξλεη.) 

• Έιεγρνο γηα ΙΦΝΔ (αξλεη.) 

• Έιεγρνο γηα Ab καπδιολιπίνηρ (θεηικόρ) 

 

• πλέρηζε ζεξαπείαο κόλν κε DMARDS (MTX sc + 
CsA + Κ) 

• Μείσζε ησλ Κ < 10mg/day  Δμάξζεηο 

 
 



Παρουςίαςθ Περιςτατικοφ  

• 2014 Έμαξζε ηνπ λνζήκαηνο (Φσξίαζε + 

Αξζξίηηδα) 

• Έλαξμε Adalimumab (δηαηήξεζε ΜΣΥ pos)  

Βειηίσζε 

• Για 1,5 έτος ύυεση 

 

•   9νο 2015  Μνλναξζξίηηδα γόλαηνο 

 

• 11νο 2015  Αξζξίηηδα ηαξζνύ   Κ pos  

Βειηίσζε 

 



Παρουςίαςθ Περιςτατικοφ   

 

• 10/16  ειθσηηθή βιάβε 
ζηελ έζσ επηθάλεηα θλήκεο 
πνπ απνδόζεθε ζε θιεβηθή 
αλεπάξθεηα  

 

• Με αληαπόθξηζε ζηελ ηνπηθή 
ζεξαπεία ρεηξνπξγηθή 
εθηίκεζε Καιιηέξγεηεο θαη 
αληηβηνηηθά σο επί 
θπηηαξίηηδαο (ΓΙΑΚΟΠΗ 
ΘΔΡΑΠΔΙΑ γηα ΦΑ) 
 

• 11/16 Δπαλεμέηαζε ζην 251 
ΓΝΑ Γαγγπαινώδερ 
πςόδεπμα  
 



Παρουςίαςθ Περιςτατικοφ  

• Κνξηηθνζηεξνεηδή (1mg/Kgr Β/εκέξα) 

• Δπαλέλαξμε Adalimumab 

 

• Βειηίσζε 1 εβδνκάδα κεηά (παξέιεπζε άιγνπο + 
ζκίθξπλζε βιάβεο) 

 

 

 

 
• ηαδηαθή κείσζε Κ (αξγά ην επόκελν ηξίκελν) – ε 

αζζελήο δελ ζέιεη λα μαλαπάξεη CsA (είρε 
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο παιαηόηεξα: AY, Σξηρνθπτα) 

 
 



Παρουςίαςθ Περιςτατικοφ  

• 4/2017 ππνηξνπή  Δπαλέλαξμε INF πησρή 

αληαπόθξηζε 

 

• 9/2017 έλαξμε θπθινθσζθακίδεο 500mg iv + ζρήκα 

EURO-LUPUS γηα ηαρύηεξε κείσζε Κ 

 

• 11/2017 MRI θλήκεο αξλεηηθή γηα νζηενκπειίηηδα ή 

ππνκπνζίηηδα.  

 

• Έλαξμε ζεξαπείαο κε ππεξβαξηθό νμπγόλν (20 ζπλεδξίεο )  



Παρουςίαςθ Περιςτατικοφ  

• Αγσγή κε αληηβηνηηθό 
επξέσο θάζκαηνο ιόγσ 
αλάπηπμεο gram(-) 
κθξνβίνπ από ηελ 
θαιιηέξγεηα 

• 9/18 κεξηθή ππνηξνπή 
βιάβεο ζηελ κείσζε 
Κ<5mg  

• 1/2019 Ννζειεία ζην 
λνζνθνκείν Λήκλνπ γηα 
νδώδεο εξύζεκα ακθσ 

• Αύμεζε Κ θαη έλαξμε 
Secukinumab  

 

 



Ερωτιματα – Προβλθματιςμοί  
• Η αζζελήο είρε ΦΑ; ΑΦ; Καη ηα 2; ή θάηη άιιν;  

 

• Σν γαγγξαηλώδεο ππόδεξκα θαη ην νδώδεο εξύζεκα κε πνην 

ππνθείκελν λόζεκα ζρεηίδνληαη;  

 

• Ση ιάζε κπνξεί λα έγηλαλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε;  

 

• Η ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ήηαλ ζσζηή;  

 

• Γηαθνξηθή δηάγλσζε ινίκσμεο καιαθώλ κνξίσλ θαη 

γαγγξαηλώδνπο ππνδέξκαηνο; 

 

• Γίλνπκε θνξηηδόλε ζηελ ΦΑ;  



χζςθ μεταξφ ΨΑ- ΑΦ- γαγγραινώδεσ πυόδερμα 

 

ηελ παζνγέλεηα ηνπ γαγγξαηλώδνπο ππνδέξκαηνο ελέρνληαη:  

• Γπζιεηηνπξγία ηνπ ηλθιακαζώκαηνο  

• Γεηζιεηηνπξγία ηεο θπζηθήο αλνζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

έθθξηζε ηεο IL-1 

• Γπζιεηηνπξγία ησλ νπδεηεξνθίισλ (ρπκεηνηαμία, 

κεηαλάζηεπζε, θαγνθπηηάξσζε) 

 

Η ζπζρέηηζε ηνπ γαγγξαηλώδνπο ππνδέξκαηνο κε ηελ ΦΑ θαη 

ην ΑΦ δελ ζεσξείηαη ζπρλή  

Η ζπλύπαξμε πξσηνπαζνύο ΑΦ θαη ΦΑ δελ είλαη ζπρλή  

 

Τελικά η αζθενήρ έσει ΨΑ και ΑΦΣ!!! 



τθν αςκενι μασ;  

• Γαγγξαηλώδεο ππόδεξκα ιόγσ ΦΑ;  

 

• Γαγγξαηλώδεο ππόδεξκα ιόγσ ΑΦ; 

 

• Γαγγξαηλώδεο ππόδεξκα ιόγσ βηνινγηθώλ 

ζεξαπεηώλ γηα ΦΑ 

 



πζρέηηζε ππνδέξκαηνο κε ζεξαπεία- ζρεηηδόκελα 

θάξκαθα 

 

Παράδοξθ εμφάνιςθ γαγγραινώδουσ 
πυοδζρματοσ με: 

• Etarnecept  

• Infliximab 

• Certolizumab 

Μθχανιςμόσ:  

αναςτολι TNFa  αυξθμζνθ ζκκριςθ IFNa-IFNγ  



Ζγκαιρθ αναγνώριςθ  

• Απμεκέλε θιηληθή ππνςία  

• Γ/δ ινίκσμε καιαθώλ 

κνξίσλ  

• Κιηληθά θξηηήξηα (πρ. 

Delphi, PARACELSUS )  

• Βιοτία!  

 



Θεραπεία γαγγραινώδουσ πυοδζρματοσ   
 

• ρεηηδόκελν κε ΦΑ TNF-a inhibitors  

 

• ρεηηδόκελν κε ΑΦ 
Κνξηηδόλε+Κπθινθσζθακίδε+ 
θνπκαξηληθά αληηπεθηηθά  

 

• Άιιεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 
(Anakinra, Secukinumab, ustekinumab, 
C5a inhibitors)  

 



Θεραπεία γαγγραινώδουσ 
πυοδζρματοσ  

• Θεραπεία υποκείμενου νοςιματοσ Ρόλοσ 
τθσ κεραπείασ με κορτικοςτεροειδι ςτθν ΨΑ; 

• Άμεςθ χοριγθςθ αν απαιτείται όπωσ ςε αυτι 
τθν περίπτωςθ 

• υγχοριγθςθ με βιολογικό παράγοντα θ με 
MTX  Δεν υποτροπιάηει το εξάνκθμα.  

 



Θεξαπεία γαγγξαηλώδνπο ππνδέξκαηνο   

 

• Υεηξνπξγηθόο θαζαξηζκόο;;; 

• Τπεξβαξηθό νμπγόλν- βνεζάεη ζηελ επνύισζε; 

 αλζεθηηθό ζηε ζεξαπεία γαγγξαηλώδεο 

ππόδεξκα. 
 

 

 

 

 

Longobardi P, Hoxha K, Bennett MH. Is there a role for hyperbaric oxygen therapy in the treatment of refractory wounds of 

rare etiology?. Diving Hyperb Med. 2019;49(3):216-224. doi:10.28920/dhm49.3.216-224    



Σι λάκθ μπορεί να ζγιναν ςε αυτι τθν περίπτωςθ;  
 

• Πνιιαπιέο αιιαγέο ησλ βηνινγηθώλ παξαγόλησλ  

 

• Γηαθνπή βηνινγηθνύ παξάγνληα ζε ιάζνο ζηηγκή (;) 

 

• Αξγή επαλέλαξμε ηνπ βηνινγηθνύ παξάγνληα 

 

• Φαηλόκελν Koebner – λα ην ιάβνπκε ππόςε…; 

 

• Διάηησζε ζπλλνζεξόηεηαο 

 



Take home messages  

• Απμεκέλε θιηληθή ππνςία γηα ηελ αλαγλώξηζε 

ηνπ γαγγξαηλώδνπο ππνδέξκαηνο  

• Βηνςία (επί ακθηβνιίαο)  

• Όρη ρεηξνπξγηθόο θαζαξηζκόο  

• Θεξαπεία ππνθείκελνπ λνζήκαηνο  

• Τπεξβαξηθό νμπγόλν ζε πξνβιήκαηα 

επνύισζεο ;  

 

 

 



 

Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ  


