
Ειδικές Μορφές Ψωρίασης:  
η σχέση τους με την ψωριασική αρθρίτιδα  
και η βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση 
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Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 



Σύγκρουση συμφερόντων  

 

 

•   Έχω λάβει αμοιβή για ομιλίες και  για συμβουλευτικές δραστηριότητες από:       

     Abbvie, Jannsen, Genesis, Leo, Νοvartis, Pfizer, Lilly, UCB  

 

• Ερευνήτρια σε κλινικές μελέτες για:    

    Principia BioPharma, Argenx, Novartis, Abbvie, Jannsen, Leo, Genesis, Sanofi, UCB 
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patients will develop symptoms of 
PsA before skin involvement 

1 : 7 

PSORIATIC ARTHRITIS (PsA) 

Definition: an inflammatory seronegative spondyloarthropathy associated with psoriasis 

30–40% 
patients with psoriasis are affected 

by PsA 

Onset typically occurs at around 

30–50 years old 

Can occur at any age, but usually a decade after the 

first symptoms of psoriasis 

Symptoms can range from mild to very severe 

The severity of the skin disease and the arthritis  

do not usually correlate 

Disease course is variable and unpredictable 

Characterised by flares and remissions 

Can range from mild and non-destructive to a severe, 

debilitating and erosive arthropathy 

Characterised by stiffness, pain, 

swelling and tenderness of the joints 

and surrounding ligaments 

and tendons 

PsA, psoriatic arthritis 

Gottlieb et al. J Am Acad Dermatol 2008; Pittekow and Genebriera. Psoriasis. In: Pharmacology and Therapeutics: Principles to Practice 2009 
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Συνδέονται οι ειδικές μορφές ψωρίασης  

 
με την ψωριασική αρθρίτιδα ? 
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     Ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα  
 
•  83% είχαν ψωρίαση τριχωτού και ψωρίαση ονύχων 
•  40% είχαν ανάστροφη ψωρίαση 
•  37% είχαν μονον ψωρίαση τριχωτού 
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Ων ά 

Ψωρίαση με πρώιμη έναρξη 
Φαινότυποι 
 
- Συχνότερη η ψωριασική 

αρθρίτιδα (67.8%) 
- Συχνότερη η ψωριασική 

ονυχία κ η ψωρίαση 
τριχωτού 

- Μεγαλύτερης διάρκειας η 
ψωριασική αρθρίτιδα 

- Αξονική προσβολή στους 
άνδρες 

- Οικογενειακό ιστορικό στις 
γυναίκες 
 

Ψωρίαση με όψιμη  έναρξη 
Φαινότυποι 
 
- Συχνότερη η προσβολή των 

άκρων κλινικά 
- παχυσαρκία 

 



Παράγοντες Κινδύνου 
για ΨΑ  

 

• Στη μελέτη αυτή, σε 974 ασθενείς (από τους οποίους οι 175 είχαν 
ψωριασική αρθρίτιδα) αναγνωρίσθηκαν κλινικοί και γενετικοί παράγοντες 
που συνδέονται με την ύπαρξη ή την εμφάνιση ΨΑ 

 

• Η ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) υπο διαγιγνώσκεται στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας - ελλειπές ιστορικό 

 

• Η καθυστέρηση της διάγνωσης επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη της 
αρθρικής βλάβης και την ποιότητα ζωής 

 



  

Μονοπαραγοντική Ανάλυση 

 

• Ηλικία 

• Ψωριασική Ονυχία 

• Ψωρίαση τριχωτού  

• Κατά πλάκας ψωρίαση 

• Ερυθροδερμική Ψωρίαση 

• Υπέρταση 

• Διαβήτης τύπου ΙΙ 

• Στεφανιαία νόσος 

 

  

  Πολυπαραγοντική Ανάλυση 

 

• Ψωριασική Ονυχία 

• Φλυκταινώδης ψωρίαση 

• Ανάστροφη ψωρίαση 

 

 

• Διαβήτης τύπου ΙΙ 

 

 

Ισχυρή θετική 
συσχέτιση με ΨΑ  
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Θεραπευτική στόχευση 
σε σοβαρές μορφές 

ΙL-17, IL-23, PDE -4 
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• Κύριος ο ρόλος της IL- 36 στην 
παλαμοπελματιαία ψωρίαση 

• Θεραπευτικοί στόχοι επίσης:  
     IL -17, IL-1, IL -8  
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Συνδυασμένη 
αξιολόγηση  

των θεραπειών 



While dermatologists are competent in the management of psoriatic skin disease, many are not 
sufficiently familiar with the diagnosis, treatment, and referral criteria of co-existent PsA.  

Despite the advent of sensitive imaging techniques that can detect pre-symptomatic arthritis, within 
the context of a busy dermatology clinic, imaging of every patient with PsO may not be clinically or 
economically appropriate 
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Η δύναμη  
της συνεργασίας 
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9,4 των ασθενών υπό βιολογική θεραπεία  

 για την ψωρίασή τους 
 εμφάνισε για πρώτη φορά 

 εκδηλωσεις ψωριασικής αρθρίτιδας 
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Ειδικές Μορφές Ψωρίασης:  

η σχέση τους με την ψωριασική αρθρίτιδα  
και η βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση 

 
•  Ισχυρότερη σύνδεση με υποκλινική ψωριασική αρθρίτιδα: ψωρίαση ονύχων, 

ανάστροφη ψωρίαση και φλυκταινώδης ψωρίαση  παλαμών / πελμάτων  

 

• Δεν συσχετίζεται η βαρύτητα της ψωρίασης με την πιθανότητα εμφάνισης ή τη 
βαρύτητα της ψωριασικής αρθρίτιδας 

 

• Οι στοχευμένες θεραπείες σημαντικές στην κοινή αντιμετώπιση ψωρίασης και 
ψωριασικής αρθρίτιδας 

 

• Κάτω από ένα καθαρό δέρμα μπορεί να εξελίσσεται η ψωριασική αρθρίτιδα.. 



 


